
������ُ� ������
����������� ����������� �������� ���

 ���������� �������������� ���������
2020 
�	� ������ �������� �� ��	��



1 
 

 

 

للمواطنین العرب من  االحتیاجیات المیزانیاتیة

 2020میزانیة الدولة لعام 
 

 

 

 أمیر طعمة 

 منسق المرافعة البرلمانیة والقانونیة  
 

 

 

 

 פרסום זה נעשה בשיתוף פעולה עם:

 



 
 

The views expressed in this publication are not necessarily those of the Friedrich-

Ebert-Stiftung. 

The commercial use of media published by FES without written permission by FES is 

strictly forbidden. 

 .הדעות המובעות בפרסום זה אינן משקפות בהכרח את דעותיה של קרן פרידריך אברט

של הקרן אסור בהחלט שימוש מסחרי בפרסומים של קרן פרידריך אברט ללא אישור בכתב . 

 .اآلراء الواردة في ھذا الكتیب ال تعكس بالضرورة مواقف مؤّسسة فریدریخ إیبرت

 .یمنع بتاتًا أي استخدام تجاري لمنشورات مؤّسسة فریدریخ إیبرت دون إذن خطيّ 

 

 

 

 פורסם כחלק מפרויקט זכויות שנתמך גם על ידי: מסמך זה

                                                     

                                                                                     European Union 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



4 
 

 فھرس

 6......................................................................................................مقدمة

  8.............................................................................................الدولة میزانیة

 11.............................................................................رات حكومیة مخصصةقرا

 12.........................................................................2937قرار الحكومة   

 14.........................................................................1480قرار الحكومة   

 16...........................................................................959قرار الحكومة  

 18...........................................................................922قرار الحكومة  

 22......................االحتیاجات المیزانیاتیة للنساء العربیات من میزانیة الدولة والسلطات المحلیة

 24.................................العالي......................... التعلیم  ومجلس والتعلیم  التربیة وزارة 

 37..............االجتماعیة والخدمات الّرفاه  العمل، وزارة  في العمل وقسم  والصناعة االقتصاد وزارة 

 46....................................................................االجتماعیة والخدمات الرفاه  وزارة 

 51..................................................................................واإلسكان البناء وزارة 

 66......................................................................المحلیة والسلطات الداخلیة وزارة 

 70........................................................................والریاضة الثقافة العلوم، وزارة 

 73...............................................................الطرق على واألمان المواصالت وزار

 76...........................................................................................الصحة وزارة 

 80.....................................................................القروي والتطویر الزراعة وزارة 

 82.............................................................................................العدل وزارة 

 83........مكتب رئیس الحكومة ووزارة المساواة االجتماعیة..........................................

 85..............................................................والجلیل النقب الضواحي، تطویر وزارة 

 86................................................................................... الداخلي األمن وزارة 



5 
 

 88..........................................................................................السیاحة وزارة 

 89............السلطة الحكومیة للمیاه والصرف الصحي والمرافق المائیة.............................

 90.................................................................................................المصادر

 93...................................................................................الملحقات..............

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 مقدمة 

االھم التي تعكس سیاسات الدولة وسلم اولویاتھا ومخططاتھا لمدة سنة أو الموثوقة و عتبر میزانیة الدولة االداة ت

  اكثر. فسیاسات الدولة تنفذ فعلیا من خالل میزانیتھا، حیث یتقرر كیف واین وبأي شكل تستثمر اموال الضراىب.

المرتبطة بموافقة  الكنیست التي تعمل بدورھا على التأكد یزانیة في حیثیات المصادقة علیھا، تكمن اھمیة الم

 والتحقق من طریقة عمل الحكومة، اضافة الى حرصھا على صندوق الدولة وتطویر اقتصادھا.  

بھ في  ، والذي قمنا 2019خالل عملیة المسح وتحلیل المیزانیات المخصصة للسكان العرب من میزانیة عام 

). اشارت 2019, مع اھمال امكانیة اجراء منظومتي انتخابات في سنة واحدة (نیسان وأیلول 2018تشرین أول 

، األمر الذي  2018المعطیات الى الوضع السیاسي الخطر الذي یسود الدولة منذ حل الكنیست في كانون أول 

وبالتالي على تنفیذ القرارات الحكومیة،   خلف أثرا كبیرا في عمل الوزارت، وعلى مجریات تخصیص المیزانیات

ملیون شیكل، والتي تعتبر خسائر أو ثمن مباشر   800التي شملت تكالیف اقامة منظومة انتخابات والذي یصل الى  

 میلیارد شیكل نتیجة تعطیل حركة العمل والسوق. 2اضافة الى الخسائر غیر المباشرة والتي تقدر بأكثر من 

دیة، تعد وزارة المالیة اقتراح میزانیة للسنة التي تلیھا، یام تقدیم االقتراح خالل شھر اب  في سنة میزانیاتیة عا

لموافقة الحكومة بعد ذلك یتم تحویل االقتراح للكنیست للمصادقة على المیزانیة حتى شھر كانون أول من نفس 

وكنتیجة وجود حكومة انتقالیة غالبیة   2019العام ، كي یتم اقرارھا قبل بدایة السنة المیزانیاتیة الجدیدة.  في عام  

وانما ستؤجل  2019كما ھو متعارف علیھ حتى كانون أول  2020اشھر العام، لن یتم المصادقة على میزانیة 

مما یعني أن الحكومة الجدیدة في حال اقرت، ستعمل وفق المیزانیة القدیمة حتى  2020المصادقة علیھا الى عام 

 آذار على أقل تقدیر. 

د الحدیث حول المیزانیات المخصصة للمواطنین العرب، یتضح أنھ لم یطرأ تغیر ملحوظ على حصص  عن

المواطنین العرب من المیزانیة على مر السنین، رغم التغییرات العدیدة التي مرت بھا المیزانیات عامة، نذكر  

نوات الماضیة یشیر الى نقص في  منھا تقلیص قانون التسویات والمیزانیة لسنتین وغیرھا. تحلیل میزانیات الس

تخصیص المیزانیات للسكان العرب في المیزانیات بجمؤع بنودھا. سواء من ناحیة عدم تخصیص نسبة مماثلة 

لنسبتھم بین السكان اضافة الى عدم تخصیص میزانیات تلبي احتیاجاتھم. عملیة مسح وتحلیل المیزانیات 

منھج نابع من اتراتیجیة ورؤیة الحكومة المتعاقبة اتجاه المواطنین المخصصة للعرب في كل عام یشیر الى تمییز م

 العرب في اسرائیل. 

یقوم مركز مستواة لحقوق المواطنین العرب في اسرلئیل بتحلیل میزانیة الدولة  البحث وتعقب  1997منذ عام 

ل میزانیات أكبر، المیزانیات المخصصة للمواطنین العرب. اضافة الى العمل على المناصرة من خالل تحصی

وذلك بالتعاون والشراكة مع الجمھور العربي وقیاداتھ االي تشمل: اللجنة القطریة لرؤساء السلطات المحلیة 

 العرب، أعضاء كنیست عرب، جمعیات المجتمع المدني، حركات مجتمعیة، ناشطون مجتمعیون وغیرھم. 

جتمع العربي ومقارنتھا مع المیزانیات التي تم تخصیصھا تمت كتابة ھذا المستند لعرض االحتیاجات المیزانیاتیة للم

في الوقت ذاتھ، یقوم مركز مساواة بدعم وتشجیع فكرة حق كل   2019ضمن اطار المیزانیة العامة للدولة لعام 
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مواطن في فھم ماھیة المیزانیة، ومعرفة كیفیة قراءة النمیزانیة واستخالص السیاسات المستقبلیة للحوكمة. كخطوة 

 حقیق ذلك یشمل ھذا المستند توضیحات لكل بند من بنود المیزانیة.لت

 المعلومات المطروحة في ھذا المستند تعتمد على المعطیات كما وردت ونعرضھا على الشكل التالي:  

للمیزانیات المطلوبة لمعالجة القضایا الراھنة وللنھوض  رؤیة معمقة  تعتمد على نماذج اقتصادیة  -

العربي من جھة، والعمل على تقلیص الفجوات بین المجتمع العربي ونظیره الیھودي   بالوضع االقتصادي

 من جھة اخرى.  

قراءة وتحلیل المیزانیات التي تمت المصادقة علیھا في السنوات األخیرة، مع التشدید على نقد النتائج  -

فحص والحصص التي تم تخصیصھا للمجتمع العربي ومدى تأثیرھا من جھة، ومن جھة أخرى 

 .مدى تنفیذھا  على أرض الواقع المخصصات كما تم تحدیدھا في القرارات مقابل 

 

 الصافیة المصروفات السنویة المیزانیة التي تقع ضمن أن ھذا المستند یُّركز على مبالغ على التأكید المھم من*

 .  ذلك غیر ذكر إن إال ،" شیكل الملیون" بمبالغ  لمیزانیة الدولة
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 میزانیة الدولة 

شیكل. بنظرة عامة على بنود المیزانیة في   479,604,627,000، بنحو 2019تقدر میزانیة الدولة المقرة لعام 

الوزارات المختلفة تظھر مؤشرات تدل على وجود زیادة على كافة المخصصات في المیزانیة منذ الموافقة علیھا  

، لكن بالطبع الصورة تغیرت خالل العام بسبب عدم تلیقین وذلك اثر النمو االقتصادي في الدولة 2017-2018

 االقتصادي وبسبب العجز في المیزانیة.

% من  53ملیارد شیكل وھو ما یقارب انفاق257.8، مجموع مصروفات الحكومة كانت حوالي 2019حتى آب 

 المیزانیة األساسیة المقرة.

والتي من المتوقع ان یتم اقرارھا في  2020ح میزانیة بسبب سنة االنتخابات لم یتسن لوزارة المالیة عرض اقترا

  2019( في حال قامت حكومة جدیدة)، ما یعني ان الحكومة الحالیة ستستمر بالعمل وفق میزانیة   2020اذار 

حتى اقرار   12على أساس شھري، حیث ان المیزانیة ستكون لكل شھر بحساب میزانیة السنة الماضیة تقسیم 

 .  المیزانیة الجدیدة

 

 

 العجز المیزانیاتي

میلیارد شیكیل   28.7% من الناتج المحلي اإلجمالي ویعادل  3.8بسبب العجز في المیزانیة والذي وصل الى الى 

أقرت الحكومة برنامج تقلیصات سیستمر حتى  عام , )2018میلیارد شیكیل في  15.4(مقابل  2019حتى اب 

برنامج خاص لتقلیص میزانیة الدولة بدءا بمیزانیة السنة  كحلون عرضعلى األقل. وزیر المالیة موشي  2022

   ).4614(قرار حكومي رقم  24.06.2019وتم إقرار البرنامج بتاریخ  2019 –الحالیة  

میلیارد   22برنامج التقلیصات جاء عقب التزامات میزانیاتیة كبیرة أخذتھا الحكومة على عاتقھا مثل استثمار مبلغ  

 زیادة األجور ومخصصات التقاعد لعاملي المؤسسة األمنیة. شیكیل لتمویل

.  2019میلیارد شیكیل بدءا من عام  1.15سیكون ھناك تقلیصات عرضیة في جمیع الوزارات بمبلغ  بدایة

میلیارد شیكیل. وذلك بھدف   3.1لیصل الى حوالي    2022-2020وسیزداد مبلغ التقلیص العرضي خالل السنوات  

-ב 2%-ו 2021-ב 2.25%, 2020-ב 2.5%, 2019-ב %2.9( نسبة العجز من الناتج المحلي بسدمحاولة االلتزام 

2022 .( 
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 : 2019التقلیص العرضي من میزانیة بعض الوزارات لعام   یعرض مجمل مبالغ الرسم التالي 

 

 

 

 2022-2020برنامج المیزانیة متعددة السنوات 

,  2022-2020متعددة السنوات على برنامج المیزانیة  ارة المالیة, وافقت وز2020إقرار میزانیة  رغم ارجاء

بحتلنتھا وعرضھا على الحكومة كل ستة أشھر بحسب القانون. البرنامج المحتلن األخیر التي یلتزم  وزیر المالیة  

بخصوص  ا في السنوات القریبةالحكومة التخاذھ تسعىوشمل الخطوات العامة التي  2019ًعرض في حزیران 

معلومات حول اقتراح المیزانیة مج متعدد السنوات یمكن أن یزودنا بمیزانیة الدولة والتطویر االقتصادي. البرنا

 ھ في ھذه األیام في وزارة المالیة. غتوالذي تتم صیا 2020لعام 

 میلیارد شیكیل. 421, حوالي  2020الدولة المتوقع لعام  مجموع نفقات

  

وزارة الدفاع 
ومصروفات أمنیة 

187.361, أخرى

رئیس الدولة
0.34

مكتب رئیس الوزراء , 
18.409

12.349, وزارة المالیة 
وزارة االمن الداخلي 

8.6وزارة الخارجیة,66.65

13.048, وزارة القضاء

43.8, وزارة التعلیم

الرفاهوزارة24, 

الصحةوزارة29, 

,  مجلس التعلیم العالي
34.6

,  وزارة المواصالت
49.8

2019-) ملیون شیكیل(مبلغ التقلیص من میزانیة الوزارات 
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 بحسب المجاالت: 2020الحكومة لعام  نفقاتمبالغ  مجمل یوضحلرسم التالي ا

 

 منذ عدة سنوات لقب " القرار التاریخي" لكن من غیر المتوقع أن یتم تنفیذه كامال, 922القرار الحكومي یحمل 

وأیضا بسبب التقلیصات العرضیة في المیزانیات.  خاصة مع عدم التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفیذه

المجتمع العربي والتي كان من المتوقع  یترقبھاالتقلیصات تؤثر أیضا على تخصیص میزانیات لبرامج أخرى 

عدا   922البرنامج المكمل للقرار و ة سیر الفجوات التابع لوزارة الصحتخصیص میزانیات لھا مثل: برنامج تج

 المواطنون العرب مثل السعر للساكن.  ة والتي ممكن ان تعود بالفائدة على عن البرامج العام

 

من المواطنین في الدولة یعانون بشكل مستمر بسبب التمییز في المیزانیات الذي تتبعھ الحكومات المتعاقبة   20%

% من العائالت العربیة تحت خط الفقر. االستثمار المیزانیاتي في 50تتواجد ھذا التمییز ونتیجة , منذ قیام الدولة

تشیر الیھ العدید من المؤسسات االقتصادیة الدولیة مثل  المجتمع العربي من شأنھ أن یكون مربحا للدولة وھو ما 

حیث تؤكد ھذه المنظمات على ضرورة  ) OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةو  صندوق النقد الدولي

 في المجتمع العربي للوصول للتطویر االقتصادي.  إسرائیلاستثمار حكومة 

  

90.8, 22%

189.7, 45%

34, 8%

21.1, 5%

31.6, 7%

53.9, 13%

ملیارد شیكیل-2020میزانیة الدولة لعام  

األمن والنظام العام

الخدمات االجتماعیة

بنى تحتیة

مكاتب اإلدارة

فروع االقتصاد ومصروفات أخرى

ارجاع دین
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 قرارات حكومیة مخصصة 

, یحاول مركز  قرارات حكومیة خاصة بالتطویر االقتصادي في المجتمع العربي  2015اتخذت الحكومة منذ عام  

شملت جمیع البلدات العربیة  تنفیذھا. قرارات الحكومةوالتحقق من مساواة البحث عن البنود المیزانیاتیة الخاصة 

 ة. البلدات البدویة في النقب والشمال والبلدات الدرزیفیما ذلك 

تتطرق   كما وسیتضمن المستند عناوین  سنحاول إعطاء شرح عام عن القرارت الحكومیة ذات الصلة,    في ما یلي

مستند  . في المستقبل سنقوم بتجھیز واصدار922مي تخصیص المیزانیات المتعلقة بالقرار الحكو باألساس حول

المتعلق بالتطویر االقتصادي في المجتمع العربي   2397حول المیزانیات المخصصة بحسب القرار الحكومي 

 البدوي في النقب.

بسبب عدم وجود شفافیة من قبل الوزارات لم نستطع الحصول على معلومات كافیة عن المیزانیات التي تم  

تحصیلھا التي استطعنا    المعطیاتیة المقرة ونعرض لكم ھنا  تخصیصھا للبلدات المختلفة بحسب القرارات الحكوم

 ). 2019حتى تاریخ نشر المستند (تشرین الثاني 
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 2937رقم قرار الحكومة 

لدى المواطنین البدو  ویعُنى بالتطویر االقتصادي االجتماعي 12.2.2017بتاریخ  2397الحكومي  ھذا القرار اقر 

 میلیارد شیكیل للبلدات العربیة في النقب.  2.4اكثر من  تخصص الخطة  .2021-2017في النقب 

 تفصیل المجاالت والمبالغ في الجدول التالي: 

المبلغ (ملیون  المجال الوزارة
 شیكیل)

 وزارة التعلیم
 

رفع التحصیل, تحسین  برنامج لمنع التسرب,

جودة التعلیم, التعامل مع قضیة العنف, تشجیع 

 التعلیم العالي 

112 

 1,180 بناء صفوف تعلیمیة

 110 دمج الطالب البدو في مؤسسات التعلیم العالي  مجلس التعلیم العالي 

وزارة الزراعة  

(بما  قرویةوالتنمیة ال

 طویرت سلطةفي ذلك 

واستیطان البدو في 

 النقب)

 20 مبادرات مشتركة في مجال التعلیم الالمنھجي

 3 مساعدة في تطویر مشاریع على أراضي خاصة 

 77 دعم لتطویر البنیة التحتیة للبناء واإلسكان

 وطینتطویر البنیة التحتیة الداعمة لترتیب الت

 وحدة سكنیة) 25000(تسویق 

20 

 25 الحرفیة والتجاریة القائمة تطویر المناطق 

وزارة العمل والرفاه  

 والخدمات االجتماعیة

برنامج الوزارة للتعامل مع العنف والتعامل مع 

 حاالت الطوارئ وتطویر العمل المجتمعي

75 

 7.5 تدریب ھندسیین وھندسیات

لوقایة من الحوادث  ابرنامج طب الطوارئ ،  وزارة الصحة 

 السالمةالمنزلیة وزیادة 

10 

 20 برنامج تحسین االمن الشخصي وزارة االمن الداخلي 

وزارة االقتصاد  

 والصناعة 

 23 ألعمال الصغیرة والمتوسطةلأدوات مساعدة 

  80 مواصلة عمل مراكز التوجیھ المھني

من میزانیة القرار  (

 )922الحكومي 

 5 برنامج تحسین استخدام اللغة العربیة

في   صانعاقتصادي إضافي للمخطة لخلق نشاط 

 المناطق الصناعیة القائمة 

30 

 40 تشجیع تشغیل عمال بدو
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تفعیل برنامج دوائر التشغیل لطالبي العمل  خدمات التشغیل

  وبرنامج عبریة لسوق العمل

10.75 

وزارة البناء 

 واإلسكان

 95 إقامة وترمیم مباني عامة

(باإلضافة لمبالغ  50 للشوارعتطویر بنى تحتیة  وزارة المواصالت 

 ) 922من قرار  

 وزارة الداخلیة 
 

 500 برنامج تقویة السلطات المحلیة 

سلة من الخدمات لمساعدة األسر التي تنتقل إلى 

 ترف بھاالمجتمعات البدویة المع

30 

تعزیز رأس المال البشري والھیكل التنظیمي في 

 السلطات المحلیة 

5 

خدمات إزالة النفایات وتحسین نظام التخلص من   البیئةوزارة حمایة 

 النفایات

12.5 

 2,460.75 المجموع

 

بسبب رفض   وذلك ،  دولةاألكثر فقرا واألكثر حرمانا في الالمجتمعات  من بین  یعد المجتمع العربي البدوي في النقب  

، المبالغ  من الجدیر باالشارة الى ان . الدولة قیامھناك قبل  وجدتلتي الدولة االعتراف بعشرات القرى البدویة ا

 والیھود في النقب.العرب  مواطنینلیست كافیة لسد الفجوات بین ال يقرار الحكومالالمقدمة بموجب 

 ینص البند رقم العرب:    مواطنیناالستثمار في ال  عند  اإلمكانتوفیر قدر  ال، تحاول الحكومة  ما ذكرناهباإلضافة إلى  

 922من المبالغ المخصصة في قرار  العرب في النقب   تخصیص حصة نسبیة للمواطنینمن قرار الحكومة على    5

معالجة مشاكل المجتمع ل إضافیةمیزانیات  أينسبتھم بین المواطنین العرب وذلك بدون تخصیص بما یتناسب مع 

ورغم وجود قرار ،  اتالمیزانیتخصیص  في    ضد المواطنین العرب  . ھذه السیاسة تواصل التمییزالنقباوي المحددة

 .ھنا فعلي أننا ال نرى أي تحول إیجابيحكومي خاص ببدو النقب  اال 

، أنھم ال یتلقون معاملة متساویة من الدولةیوضح رؤساء السلطات العربیة في النقب من خالل جمیع المنصات 

في  وتوطین البدولتطویر ھیئة "المن خالل یتم منح المیزانیات المخصصة لھم بشكل مباشر انما عندما ال  خاصة

ع الھیئة عراقیل أمام السلطات  تضحیث    لمدیر المثیر للجدل یائیر معیانا  تحت ادارة  زارة الزراعة  التابعة لو  النقب"

من الحكومة, بالمقابل تفضل الھیئة االنشغال في  بالحصول على میزانیات األمورالمحلیة العربیة عندما یتعلق 

 . لھم  من المیزانیات المخصصةویتم تغطیة  نفقات ھذه  االجراءات  ,  أراضیھماخالء السكان من منازلھم ومصادرة  
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 1480 قرار الحكومة رقم

للتعزیز والتطویر االقتصادي    ةحكومی  خطةوعنوانھ "    02.06.2016بتاریخ    1480القرار الحكومي رقم    إقرارتم  

ملیون شیكیل للبلدات  792والذي یخصص  " 2020-2016في البلدات البدویة في الشمال للسنوات  االجتماعي

 العربیة البدویة في الشمال. 

 والمبالغ في الجدول التالي: تفصیل المجاالت 

 المبلغ (ملیون شیكیل) المجال الوزارة
وزارة البناء 

 واالسكان

 ) 922من خالل القرار  ( 40 تطویر مؤسسات عامة

 10 مشروع إعادة التأھیل االجتماعي

 45 التحتیة القدیمة ىتطویر البن

 6 حواجز التخطیط وتطویر البنى التحتیة إزالة

 10 (ראש שטח)منحة " شارع مؤدي" 

 20 بناء وتجدید وصیانة المباني الدینیة وزارة الداخلیة 

 65 میزانیات تطویر للبلدات

 8 تقویة السلطات المحلیة 

 2.5 االستعداد لحاالت الطوارئ 

 10 تعجیل الخوارط الھیكلیة ادارة التخطیط

 10 تعجیل الخوارط المفصلة 

السلطة الحكومیة 

للمیاه والصرف  

الصحي والمرافق  

 المائیة

 120 تحسین البنى التحتیة للمیاه والمجاري في البلدات 

 120 بلداتتطویر وتحدیث البنیة التحتیة للنقل في ال وزارة المواصالت 

العامة ومساعدة مشاریع لتطویر البنیة التحتیة للسیاحة  وزارة السیاحة 

 تسویق المھرجانات

9 

وزارة تطویر 

الضواحي, النقب 

 والجلیل 

 5.5 تعزیز وترویج السیاحة في البلدات

 10 صحة األسرةمحطات بناء وتجدید البنیة التحتیة ل وزارة الصحة 

 برنامج لتعزیز نمط حیاة صحي

 25 التوجیھ المھني مراكز عمل استمرار وزارة االقتصاد 
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تطویر المناطق الصناعیة والحرفیة واخالء المناطق 

 بین البیوت

35 

 6.5 تشجیع, تعزیز وتطویر االعمال الصغیرة والمتوسطة

 120 تنفیذ برنامج التعلیم الرسمي وغیر الرسمي  وزارة التعلیم

وزارة الرفاه  

 والخدمات االجتماعیة

 20 وترمیم وتطویر مباني مؤسسة الرفاه إقامة

 7 تكثیف ملكات العمال االجتماعیین

استمرار برنامج "معفاریم" الذي یقدم خدمات في مجال 

 التشغیل

2 

تكثیف خدمات الرفاه لألوالد, والشبیبة والشباب 

 والعائالت

20 

 12 برنامج تحسین االمن الشخصي وزارة االمن الداخلي 

 10 تعزیز االھتمام بالقمامة والتدویر حمایة البیئةوزارة 

 تكثیف الوعي لحمایة البیئة

وزارة المساواة  

 االجتماعیة

 30 برامج تعلیم ال منھجي

 4 إنشاء مركز التراث البدوي

 10 تعزیز المشاركة االجتماعیة للشباب

 792.5 المجموع

 البنود التي تقع تحت مسؤولیة وزارة االمن. البنود المعروضة ال تحوي*

موجب القرار الحكومي سابقا ب إقرارھاتم  إدراج بنود في المیزانیة تم 2397في القرار الحكومي رقم ذكرنا, كما 

ھناك العدید من المیزانیات المتعلقة بوزارة الدفاع والجیش (والتي كما وأن یزانیات جدیدة. دون إضافة م 922رقم 

 . دون حاجة ذكرھا ھنا) ویتم استثمارھا في السكان البدو في الشمال لم یتم

بالمقابل من الفقر المدقع والبنیة التحتیة المتداعیة،    القاطنون في البلدات العربیة  العربمواطنون  یعاني البشكل عام,  

 .البلدات او لقاطنیھااالجتماعي االقتصادي لھذه    طویربالضرورة الت  تعززال  مجاالت  الحكومة االستثمار في    تختار
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 959رقم قرار الحكومة 

" خطة لتطویر وتعزیز البلدات الدرزیة والشركسیة    بعنوان  ،  10.1.2016بتاریخ    959القرار الحكومي    تم اصدار 

 ملیارد شیكیل للبلدات العربیة الدرزیة والشركسیة. 1.743خصص القرار مبلغ ، " 2019-2016في السنوات 

 تفصیل المجاالت والمبالغ في الجدول التالي: 

 المبلغ (ملیون شیكیل) المجال الوزارة

 180 برامج التعلیم الرسمي وغیر الرسميبرنامج لتكثیف  وزارة التعلیم

برنامج لتحسین البنى التحتیة للمؤسسات التعلیمیة 

 (بناؤ صفوف, ترمیم وتحدیث مدارس)

140 

وزارة الرفاه  

 والخدمات االجتماعیة

 80 وترمیم وتطویر مباني مؤسسة الرفاه إقامة

 50 تكثیف خدمات الرفاه في البلدات 

 16 التأھیل االجتماعي إعادةاستمرار مشروع  واالسكانوزارة البناء 

 80 تطویر الحارات التاریخیة

 71 تطویر مؤسسات عامة

 95 حواجز التخطیط وتطویر البنى التحتیة إزالة

مواصلة تشغیل مراكز الشباب من خالل مركز  مكتب رئیس الحكومة

تنمیة المھارات القیادیة ،  : تمكین الشباب ،ماعسیھ

 وغیرھاالعمل التطوعي 

40 

 22.5 بلدات توسیع برنامج "مدینة بال عنف" في ال وزارة االمن الداخلي 

وزارة الثقافة  

 والریاضة 

 30 برنامج لألنشطة الثقافیة والتراثیة وتنمیة المجتمع

 30 إنشاء مركز التراث الدرزي 

وزارة االقتصاد 

 والصناعة 

تطویر وتوسیع المناطق الصناعیة القائمة وانشاء 

جدیدة, دمج البلدات في مناطق الصناعیة قائمة 

 وإنشاء إدارات للمناطق

75 

" نتیف ھشیاراةتطویر المنطقة الصناعیة المشتركة "

 " أو غیرھا من المناطق الصناعیة2000، "كابري 

25 

 58 ة للمناطق الصناعیالمرافقة تطویر البنیة التحتیة 

الصغیرة  مصالح تشجیع وتعزیز وتطویر ال

 والمتوسطة

10.5 

 40 االستمرار في تشغیل مراكز التوجیھ المھني

  غرف الضیافةتطویر البنى التحتیة للسیاحة و وزارة السیاحة 

 عاملین وتجھیز خطط شاملةوتدریب 

56 
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وزارة تطویر 

الضواحي, النقب 

 والجلیل 

 5 برامج لترویج السیاحة االستمرار في تطویر 

 30 لمباني عامة  إضافیةمیزانیات 

 15 ترقیمھاوضع الفتات شوارع و

 35.5 برامج تطویر للشبیبة والشباب

 10 تعجیل الخوارط الھیكلیة ادارة التخطیط

 50 خاصة  أراضيتعجیل الخوارط المفصلة على 

 6 مستشار لبناء برامج تخطیط وبناء

 120 تكثیف میزانیات التطویر الداخلیة وزارة 

 80 بناء وتجدید وصیانة المباني الدینیة 

وترتیب الصرف  خطة لتطویر الطرق الزراعیة وزارة الزراعة 

 لمناطقيالداخلي وا

15 

 35 قنوات داخلیة  إقامة

 15 تعبید وإصالح الطرق الزراعیة 

وزارة البنى التحتیة 

 الطاقة والمیاه القومیة,

 6 مشاریع لتنجیع استخدام الطاقة 

 175 مواصالتتحسین وتطویر البنیة التحتیة لل وزارة المواصالت

على    حذرفي مجال ال نشاطات تثقیفیة وتوعویة

 الطرق

2.5 

 14.5 صحة األسرةمحطات بناء وتجدید البنیة التحتیة ل وزارة الصحة 

 1,743.5 المجموع

 

یوجد میزانیات مرنبطة بوزارة األمن والجیش ولم   959في القرار  أیضا, 1480كما في حالة القرار الحكومي *

 یتم ذكرھا في الجدول أعاله. 
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 922قرار الحكومة 

 لتطویرالحكومیة من أجل ا لخطة"ا تحت عنوان 30.12.2019بتاریخ  922القرار الحكومي رقم  تم اصدار

سنوات  5على مدى ملیارد شیكیل  9.7تم تخصیص مبلغ  , ولتنفیذ القرار "2020-2016 لألقلیات االقتصادي

 ملیارد شیكیل). 15(رغم ان الحدیث كان عن تخصیص حوالي 

،  2016-2019في الفترة    جزء صغیر من المیزانیات  تنفیذتم  في النظر الى مدى واقعیة تنفیذ المیزانیات یتضح انھ  

یعود السبب الى الضبابیة في  المیزانیة ذات الصلة.  بنود جزء األكبر، توجد صعوبة في تحدیدوفیما یخص ال

 البنود، ال سیما عندما یتعلق األمر بأرقام خطةكافیة عن حالة تنفیذ ال المعلومات التي تقدمھا الوزارات المختلفة 

الوزارات على تحفیز تحویل المیزانیات للجھات المعنیة, كما وال تعمل  رى)،الخطط األخ مثلما یحصل مع تنفیذ(

العوائق المختلفة التي تحول دون تحویل المیزانیات, وال تساعد في التغلب على خاصة السلطات المحلیة العربیة 

 تنفیذ الخطة. بدء على الرغم من مرور ثالث سنوات على وكل ذلك

التابعة في التوزیع    ُعقدت عدة جلسات في لجنة الشفافیة والعدالة  ادرة مركز مساواة,وبمب،  2016منذ كانون األول  

ن  بمشاركة الوزارات الحكومیة المسؤولة ع 922تتبع تنفیذ القرار الحكومي  الى الجلساتحیث ھدفت للكنیست، 

تمارسھا الوزارات في كل ما تمییزیة الى وجود أسالیب التي دارت في اللجان داوالت تنفیذ القرار. أظھرت الم

الحدیث عن جزئیة ولیس  نفیكو، مررت المیزانیات  وفي حال لمیزانیات في الموعد المحدد، ابھا یتعلق بتمریر 

األمر یعود الى عدم   ,كیفیة تحویل المیزانیات وبیان . وجدت اللجان أن ھناك صعوبة كبیرة في فھممیزانیات كاملة

 . ممثلي الوزارات ھار الصورة الكاملة من قبل اظ

ویجب مالئمة  العرب مواطنینالتي یتم بھا تحویل المیزانیات إلى ال في العملیة تغیر حدوث یجب  2020في عام 

حتى لو كان الوضع االقتصادي ال یسمح بذلك بسبب القرارات  التحویالت للمواعید الزمنیة للقرارات الحكومیة,

 إلى عجز كبیر في المیزانیة.وأدت  2019-2018یر المسؤولة التي اتخذتھا الحكومة في االقتصادیة غ

یتساءل كیف عندھا ملیار شیكل، و 15ملیار شیكل و  9.7فھم الفجوة بین  لقرار الحكومي یحاولامن یبحث في 

أن وزارة التعلیم ترفض تنفیذ قرار فحص معمق كشف . ةواضحغیر وة غیر دقیق نفقاتھتتخذ الحكومة قراًرا 

الطالب العرب. یحصل تھدف الى ممارسة سیاسة تفضیل مصحح بحق الحكومة بشأن تغییر طریقة إعداد موازنة 

الطالب الیھودي في جمیع أنواع المدارس على مبالغ أعلى من الطالب العربي. وزارة التعلیم التي ینبغي، كجزء 

 المفروض تحویلھ   ترفض القیام بذلك. المبلغ السنوي  تفاضلي,ویل المیزانیات بشكل  تحأن تقوم بمن قرار الحكومة،  

والحكومة    مالیةملیار). یجب على وزارة ال  15و    9.7الفجوة بین المبلغین (ومن ھنا تنبع    ملیار شیكل،  1.4حوالي  

 لوزارة التعلیم ضد الطالب العربي. منھجمعالجة التمییز الم

نتیجة ,  2016-2015، بعد الموافقة على میزانیة الدولة للفترة    30.12.2015في    922  ميالحكو  القرار  صدارتم إ

 جمیع البنودتحویل موارد ل، لم یتم لجنة المالیة بالكنیست. حتى اآلنفي  معظم میزانیات القرار تعثرتلذلك 

التي لم یتم استخدامھا أعلنت الوزارات أنھا ستحول األموال , و2019في عام  922نفیذ القرار بھدف تة اتیالمیزانی

الخاصة  المماطلة في تنفیذ القرارات الحكومیة السلوب من لى السنوات القادمة. ھذه اإ  المنصرمةفي السنوات 



19 
 

من   التأكدلذلك نطلب من الحكومة  الفجوات.    عتبر أداة لتعمیقوت  2000عام  المنذ    وسائدة    معروفة  مجتمع العربيبال

 تقدم الوزارات, وأن میزانیة واضحة بنودت الحكومة للمجتمعات العربیة في میزانیة قرارا ل الوزارات عرض

. یجب على الحكومة تحمل المسؤولیة وتنفیذ قراراتھا وخططھا وفقًا للجدول البنود تنفیذتقاریر ربع سنویة عن 

 وضعتھ لنفسھا.الزمني الذي 

وجود شكوك . على الرغم من  922ھو العام الخامس واألخیر لقرار الحكومة رقم    2020من المتوقع أن یكون عام  

التي   اتقرارلبنود ال تخصیص المیزانیات االستمرار في ، تحاول القیادة العربیة أن توضح للوزارات أنحول ذلك

من البدایة. باإلضافة   بذلك  إلى التزام الحكومة نظرا لم یتم تخصیص میزانیات لھا حتى االن, ھو أمر مفھوم ضمنا

 .  922لدعم المقدم بموجب القرار الحكومي ل مكملةإلى ذلك، ھناك فكرة لخطة جدیدة 

بتعزیز قرار   بالمساھمة  عن االلتزام  اتي السیئ، یمتنع مسؤولو الوزاروبسبب الوضع االقتصاد  في اآلونة االخیرة

 .ع العربي بجمیع االحوالمسؤولیة مواصلة دعم المجتم الحكومة تتحمل مع ذلك ،حكومي جدید

والقرارات   922تنفیذ القرار الحكومي  تشرف على، نشرت وزارة المساواة االجتماعیة (التي 2019 حزیرانفي 

یشمل التقریر مسح من كل وزارة عن تنفیذ القرار  . القرار عملیة تنفیذفي  تطوراتاألخرى) تقریًرا جدیدًا عن 

، مثل خطة الصحة وبرنامج الرعایة  درج في قرارات حكومیة جدیدة في المستقبلنوعن خطط أخرى ممكن أن ت

 االجتماعیة ومكافحة الفقر.

 بحسب تقریر الوزارة, میزانیات القرار الحكومي توزعت بالشكل االتي:

 

 

 

 

50%

7%

13%

20%

10%

922-تقسیم المیزانیة لمجاالت 

البنى التحتیة 

مجتمع

تمكین السلطات المحلیة

التعلیم والتعلیم العالي

تشغیل واقتصاد
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ملیارد شیكیل لتنفیذ القرار الحكومي,   7.874فعلیا تم تخصیص  2018-2016بحسب نفس التقریر, في األعوام 

 وقسم منھ تم توزیعھ كالتالي:

 

 صعوبة تنفیذ الخطة

حول میزانیة الدولة  سابقة نشرناھا في ھذا التقریر وتقاریر جاء ذكرھا باإلضافة إلى الصعوبات والحواجز التي 

ھذه الحواجز  وجود  ، تعترف وزارة المساواة االجتماعیة ألول مرة ب2016منذ عام    922ار الحكومي رقم  یذ القروتنف

 :في تقریرھا األخیر وھي وتشیر إلیھا

 افقات سواءا من ناحیة المسار الوزاري او من ناحیة السلطة المحلیة تنفیذ المو رجاءا •

 المھامتغطي نفقات صصة ال میزانیات المخال •

 سوء التخطیط والتقدیر غیر الصحیح لمشاریع البنیة التحتیة •

 دولة  نقص أراضي •

 أخرى.سلطات  والمقاولین و المسؤولة والشركات الوزارات والمكاتب الحكومیةصعوبات العمل مع  •

 

التي تتلقاھا من الوزارات،   میزانیاتاستخدام ال فيتؤثر ھذه الصعوبات والحواجز على قدرة السلطات المحلیة 

التمییز الذي استمر عشرات السنین نجد ان المنظومات العاملة في السلطات المحلیة لیست  نتیجةوعدا عن ذلك, 

  . 922إدارة میزانیات بحجم كبیر كالتي تتلقاھا من خالل القرار في وتعاني  صعوبات بذات كفاءة 

34%

6%
27%

24%

9%

القرار -2018-2016تخصیص فعلي في السنوات 
922

بنى تحتیة

مجتمع

تمكین السلطات المحلیة

تعلیم وتعلیم عالي

تشغیل واقتصاد
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الجدول التالي یرتكز على تقریر وزارة المساواة االجتماعیة ویلخص نسبة تنفیذ المیزانیات المخصصة من قبل  

 : 922الوزارات للسلطات المحلیة بحسب القرار 

 التنفیذنسبة  السلطة المحلیة نسبة التنفیذ السلطة المحلیة

 %55 دبوریة %57 جسر الزرقاء 

 %48 نحف %51 الطیبة

 %42 المزرعة  %42 یافة الناصرة 

 %41 فسوطة %41 كفر قرع

 %39 كابول %40 عیلبون

 %37 جت %38 عین ماھل

 %33 البعنة %37 كفر قاسم

 %32 طمرة %32 ابو غوش

 %31 باقة الغربیة %32 فریدیس

 %30 طرعان  %30 كفر برا

 %27 عیلوط %30 اكسال

 %26 كفركنا %26 كوكب ابو الھیجا

 %24 البسمة %24 الطیرة

 %22 بستان المرج %23 الناصرة

 %22 قلنسوة %22 شعب

 %21 شفاعمرو %22 الرینة

 %21 الجش %21 المشھد

 %19 ام الفحم  %21 دیر االسد

 %18 اعبلین  %19 كفر مندا

 %17 سخنین %17 معلیا

 %17 عرابة  %17 عارة طلعة 

 %16 عرعرة  %16 جدیدة المكر

 %11 دیر حنا %11 مجد الكروم

 %5 زیمر %6 كفر یاسیف

 %4 جلجولیة
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 من میزانیة الدولة والسلطات المحلیة اتاالحتیاجات المیزانیاتیة للنساء العربی

الحسبان  على الدولة ان تأخذ في    كما ویتوجبمن المھم العمل على قرار حكومي وخطة للمواطنین العرب عامة,  

في كل قرار تتخذه, خاصة مع  لتعزیز مكانتھن نیات وتخصیص میزا بشكل خاص،  احتیاجات النساء العربیات

ل التطویر االقتصادي العام في  تخصیص المیزانیات للنساء یصب في مجاان ھذا ووجود تمییز ممنھج ضدھن, 

 المجتمع العربي.

في تخصیص المیزانیات التي    اكبیر  انقص  نجدعند الحدیث عن التجاوب مع مطالب واحتیاجات النساء العربیات,  

 تطرق إلشكالیات تعاني منھا النساء العربیات بشكل خاص.

المجتمع, حتى لو اضطرت    شرائح  مع باقيخدمات من الدولة بشكل متساوي    ان تتلقىنحن نرى ان من حق المرأة  

لصالح النساء. وبناًء التفضیل المصحح السلطات القطریة والمحلیة أن تستثمر أمواال في ذلك أو أن تقود سیاسة 

على ذلك كل میزانیة یجب أن تكون حساسة من الناحیة الجندریة, واحدى الطرق لفحص ذلك ھو عن طریق  

النساء تعود على جمھور    ري, وبكلمات أخرى فحص وترقب الفائدة المرجوة التي  جندتحلیل المیزانیة من منظور  

من كل میزانیة یتم فحصھا. على الدولة أن تعمل لسن قوانین ونظم لتحلیل المیزانیة جندریاُ, وأن تضمن وصول  

 انیة.المعلومات الى طواقم السلطات المحلیة كي یتمكنوا من اتخاذ قرارات عادلة عند تخصیص أي میز

الرفاه والصحة  ت, وباالساس في مجاالت التشغیل ویجب تحدید میزانیات خاصة بالنساء العربیات في جمیع المجاال

 والمواصالت والریاضة. 

 وظیفة مستشارة تعزیز مكانة شؤون المرأة

عند الحدیث عن استنفاذ میزانیات تخص احتیاجات النساء العربیات, یوجد دور كبیر لمستشارات تعزیز مكانة 

 شؤون المرأة في ذلك. 

تقوم على كل سلطة محلیة أن یتحتم  , 2000 بحسب قانون السلطات المحلیة (مستشارة مكانة شؤون المرأة) لعام

العمل على "تعزیز مكانة المرأة  لطة المحلیة, التي یتحتم علیھا رأة في الس تعین مستشارة لتعزیز مكانة المب

 التالیة:  االجراءات" عن طریق ز ضد النساء ومنع العنف ضدھن والمساواة بین الجنسین, تذلیل التمیی

 ان یكن شریكات في وضع سیاسات السلطة المحلیة.  •

 مراقبة تنفیذ السیاسات وضمان موارد لتنفیذھا. •

ت بھدف طلب میزانیات وبناء خطط عمل, خاصة بعد استشارة لجنة النساء في البلدة متابعة االحتیاجا •

  .اقامتھا ضمن قائمة اعمال المستشارة مسؤولیة  تقع  والتي

 المساواة بین الجنسینفیما یخص تأثیر كل قرار صادر عن السلطة المحلیة مدى نجتعة وفحص  •

 العمل واالجورجمع معلومات ومعطیات خاصة في مجاالت  •

 رفع الوعي العام من خالل التعلیم واالرشاد •
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منصب مستشارة تعزیز مكانة شؤون المرأة, لكن فعلیا التأثیر ضئیل جدا خاصة    القوة لصاحبة القانون   یمنح ھذا 

مستقلة وال تتمتع بمیزانیة  وان القانون ال یمنح المستشارة استقاللیة تامة, حیث انھا تتبع لرئیس السلطة المحلیة

 . وكافیة كي یتسنى لھا العمل على التغییر الفعلي من خالل منصبھا

من ھذا المنطلق على الدولة تخصیص میزانیات لملكات كاملة لمستشارات تعزیز مكانة شؤون  
باإلضافة الى وظیفتھن االساسیة في  في الكثیر من االحیانبوظائف جزئیة، المرأة الالئي یعملن 

السلطة المحلیة. أیضا یجب اعطاء المستشارات استقاللیة في العمل من خالل صالحیات واضحة  
ومیزانیة مستقلة كي یتسنى للمستشارات اداء مھامھن على أكمل وجھ خاصة وانھ في بعض  

یتعلق بالتحلیل   االحیان تتعرض المستشارات الى ضغوطات من رئیس السلطة المحلیة بما 
الجندري للمیزانیة مما یعیق عملھا ویمنعھا من التطرق الحقیقي لمشكلة التمییز في تخصیص  

 المیزانیات. 
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 ) ג" מלوزارة التعلیم ومجلس التعلیم العالي (

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019 میزانیة
2016-2018 

 

المبلغ  60,456,672,000 وزارة التعلیم میزانیة

المخصص 

 فعلیا

1,158,000,000 

النسبة  1,361,689,000 وزارة التعلیم تطویر میزانیة

المخصصة 

 فعلیا

62% 

 11,506,233,000 مجلس التعلیم العالي میزانیة

 وزارة التعلیم  میزانیة مجموع

 مجلس التعلیم العاليو

73,324,594,000 

 

المیزانیة االجتماعیة األعلى في كتاب المیزانیة العام لدولة   ومجلس التعلیم العالي،   التعلیموزارة  میزانیةتعتبر 

میزانیة   بزیادة  المیزانیة بشكل كبیر خالل العقد األخیر وأوصت عدة أبحاث للحكومة  طرأت زیادة على    إسرائیل.

حسب معطیات كتاب المیزانیة  . OECDالتعلیم بأكثر من ذلك لسد الفجوات بین الطالب في الدولة, وبین دول 

   .2009ملیارد شیكیل منذ عام  30بحوالي ازدادت فان میزانیة التعلیم 

بحوالي  وزارة التعلیم میزانیةزیادة متوقع من الفانھ , 2022-2020حسب خطة المیزانیة متعددة السنوات لالعوام 

الطبیعي بعدد الطالب وبسبب تعزیز برامج قومیة مثل  االزدیاد  , باألساس بسبب  2020  ملیارد شیكیل في عام  0.2

 لبناء صفوف تعلیمیة.  1848القرار الحكومي رقم 

 مسح عام

الب في جھاز التعلیم العربي  ان عدد الطالى  تشیر    2019ت في اب  المعطیات األساسیة لوزارة التعلیم والتي نشر

% منھم في المرحلة  45% من مجمل الطالب في الدولة.  24حوالي    الف طالب, وتشكل نسبتھم    545  -یقارب ال

  % في مرحلة ما فوق االبتدائي.35% في مرحلة الروضة و 19االبتدائیة, 

, نسبة التسرب بین التالمیذ 2018  حسب تقریر مركز البحث والمعلومات التابع للكنیسیت والذي تم نشره في تموز

   .من نفس الشریحة % من نسبة التسرب بین التالمیذ الیھود4أعلى بنسبة  17-14العرب في األجیال 

ظومة التعلیم العربیة تالمیذ التابعین لمنحسنا في التحصیالت العلمیة للمن ناحیة التحصیل العلمي, یبدو ان ھناك ت

ان تحصیل التالمیذ في التعلیم العبري یتحسن أیضا فان الفجوة في التحصیل ال , مع ذلك وبسبب على مر السنین
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برزت الثانویة   2019زالت على حالھا لصالح التعلیم العبري. مع ذلك في تقریر وزارة التعلیم الصادر في تموز  

 % لشھادة البجروت.100الدرزیة للعلوم والقیادة في یركا مع تحصیل بنسبة 

 مستوى االقتصادي االجتماعي روت في البلدات العربیة, یمكن االشارة الى ان  للسبة تحصیل البجعند الحدیث عن ن

تقع خاصة وان المستوى االقتصادي االجتماعي یؤثر على استثمار السلطة المحلیة في التعلیم.  .علیھأكبر االثر 

) %93.7( حرفیشتلیھا ), %96.3( بنسبة البجروتبلدة كوكب ابو الھیجا في رأس قائمة البلدات المستحقة لشھادة 

% من قرائنھم 20نسبة تحصیل البجروت العامة لدى الطالب العرب أقل ب  مع ھذا تعد .)%92.6( وبیت جن

 الثانویة بدون شھادة بجروت. المرحلة نسبة مرتفعة من الطالب العرب ونتیجة لھذا تنھي الیھود,

 

 ساعات تفاضلیة

 للفئات ینتمون العرب الطالبغالبیة  فإن  للطالب، التعلیمیة ساعاتلل المیزانیة المخصصة عن الحدیث عند

 والفئات القویة للفئات ینتمون الیھود الطالب غالبیة نرى ذاتھ الوقت في المتوسطة،-الضعیفة والفئات الضعیفة

 البلدات مقابل العربیة البلدات نخفض في الم االقتصادي-االجتماعي الوضع عكسیا الوضع ھذ .القویة-المتوسطة

 تخصیص والتعلیم التربیة وزارة على ویتوجب قائمة تبقىالمجتمعین  بین لفجواتن افا علیھ وبناء الیھودیة

 .ة والتعلیمالتربی مؤشرات على بناء الفجواتسد   بھدف التفاضلیة التعلیمیة الساعات ألجل المیزانیات

انیات لساعات تعلیمیة في تخصیص میزتشیر معطیات وزارة التربیة والتعلیم الى وجود فجوة كبیرة  رغم الحاجة,  

 في المدارس، كما یظھر في البنود التالیة: 

الف   18.3اجتماعیة ضعیفة یتلقون مبلغ -الطالب العرب من خلفیة اقتصادیة التعلیم االبتدائي, في •

الف    21.1یتلقون مبلغ % أقل من أقرانھم الیھود من ذات الخلفیة والذین 14في السنة, للطالب شیكیل 

 شیكیل بالسنة بسبب الساعات التفاضلیة.  

الف في   27.5یل في السنة, مقابل الف شیك  21.4عربي مبلغ اللب في المرحلة اإلعدادیة یتلقى الطا  •

 نفس الخلفیة االقتصادي االجتماعیة الضعیفةمن السنة للطالب الیھود 

الف شیكیل  35.8في المرحلة الثانویة تتعمق الفجوة أكثر فأكثر, في حین یتلقى الطالب الیھودي مبلغ  •

من طالب مدرسة دینیة % أقل 65الف شیكیل (ما نسبتھ  24.5في السنة, یتلقى الطالب العربي مبلغ 

 .یھودیة)

یمكن غلق الفجوة الكبیرة في المیزانیة عن طریق انتھاج وزارة التعلیم لسیاسة میزنة تفاضلیة, باإلضافة لذلك,  

تشدد انھ على الدولة القیام بإصالحات شاملة مع التشدید على منظومة  2019-ו 2018 للسنوات OECD-تقاریرال 

 من أجل تجسیر الفجوات االقتصادیة عامة والتعلیمیة خاصة.   التعلیم العربیة

 شیكل ملیار 5.8 نحو مبلغ تخصیص والتعلیم التربیة وزارة على یتوجب ، 922 رقم الحكومة قرار حسب

 العام من بدءا سنویا شیكل ملیار 1.16  تخصیص أي  .العربي التعلیم جھاز في التفاضلیة التعلیم ساعات لتمویل
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 تخصیص ترفض والتعلیم التربیة وزارة فإن  الیوم وحتى الحكومي القرار اتخاذ تم منذ 2020. عام  حتى    2016

. في ذات الوقت تصریحات الحكومة قرار على كإضافة نفسھا الوزارة قبل من اقرارھا تم التي المذكورة المیزانیة

مدیر عام وزارة التعلیم شموئیل أبوآب تناقض ما یحصل على ارض الواقع من ناحیة تخصیص میزانیات وسد 

- 2016, صرح أبوآب ان المیزانیة التي خصصت للساعات التفاضلیة في السنوات 2018فجوات: في عام 

 ) 922القرار  ملیارد بحسب 5.8ملیون شیكیل فقط  (مقابل  300كانت  2020

في الخطة متعددة السنوات للتطویر االقتصادي في البلدات العربیة والتي تمت بلورتھا على ید قیادة المجتمع 

العربي, یشمل مركز مساواة, تم تحدید المبلغ السنوي الذي یتوجب تخصیصھ للساعات التفاضلیة على ان یكون  

ملیارد شیكیل ولیس  12.5سنوات ھو  5المبلغ العام على مدى  ملیارد شیكیل لسد الفجوات التعلیمیة, أي ان  2.5

 . وزارة التعلیم ملیارد شیكیل كما حددت 5.8

 وزارة التعلیمستبدأ   2018/2019 أعلن مجددا مدیر عام وزارة التعلیم أنھ في السنة التعلیمیة, 2018في حزیران 

وفعال بدأت الوزارة بتنفیذ الخطة .  البلدات العربیةخطة تجریبیة تخصص من خاللھا میزانیات تفاضلیة في بعض  

سنوات. في ذات الوقت وبحسب   5ملیون شیكیل على مدى    500مدرسة ثانویة وبتكلفة قدرھا    100التجریبیة في  

, من جھة  الخطة, وزارة التعلیم ستقوم بعملیة تقییم وستدرس خطواتھا المستقبلیة لتعزیز خطة الساعات التفاضلیة

ملیون شیكیل في الساعات التفاضلیة دون ذكر تفاصیل عن  960ت وزارة التعلیم عن استثمار أخرى صرح

 البلدات او المدارس. 

, تم استثمار مبلغ 2019معطیات لجنة المتابعة لقضایا التعلیم العربي ومركز انجاز الصادرة في حزیران  وفق

   .2018/2019سیة ملیون شیكیل في مجال الساعات التفاضلیة في السنة الدرا 50

والتي أضیفت للقرار الحكومي   ،كاملةالتنفیذ خطة التعلیم التفاضلي  فيالمماطلة تعمل على  وزارة التعلیم, فعلیا

مسح وتقدیر  اجراء مباشرة عند اتخاذ القرار, وزارة التعلیم حیث كان بوسع .2015عند اتخاذه في نھایة  922

   واستغالل جمیع المیزانیات التي تم إقرارھا اال انھا لم تفعل ذلك. لحجم المیزانیة التفاضلیة الناقصة لسد الفجوات

على مر  ال تحوي بند أو منظومة حول التعلیم التفاضلي في التعلیم العربي.الصافیة لوزارة التعلیم  النفقات میزانیة

وزراء التعلیم نفتالي بینیت  حكم وبذلك, الحكومة بوعودھا بتخصیص میزانیات تفاضلیة السنوات الماضیة لم تفِ 

 رباً. ان یتعلموا في شروط متدنیة فقط بسبب كونھم ععلى الطالب العرب في الدولة رافي بیرتسخلیفتھ و

 

 بناء صفوف تعلیمیة

 في التعلیمیة الصفوف في اكتظاظالى وجود   ,  2019 سبتمبر أیلول في نشره تم الذي    OECDالـ تقریر یشیر  

 معدل االبتدائیة، المدارس في .2005منذ العام  المنظمة في األعضاء الدول ضمن األعلى من یعتبرو الدولة 

 على ینسحب ذاتھ األمر. الصف  في طالبا 21 ھو المتقدمة الدول في المعدل أن حین في ،27 ھو الطالب عدد

 في المعدل  نجد 29 ھو  اإلعدادیة الصفوف في إسرائیل في الطالب معدلحین یكون  ففي اإلعدادیة، المرحلة 
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 جدیدة تعلیمیة صفوف بناء في  االستثمار الدولة  على  یتوجب ذلك  ألجل  . الصف في طالبا 23 األعضاء دول

 .خاصة المجتمع العربي وفي عامة

(بحسب لجنة متابعة قضایا   المجتمع العربي في تعلیمي صف 4500 بمعدل التعلیمیة الصفوف في النقص بسبب

 یدل الحال ھذا .الدولة في المعدل من أعلى العربیة البلدات في الصفوف في الطالب عدد فإن ،التعلیم العربي)

 یتوجب ذلك، إلى  إضافة . الفجوات سد بھدف العربیة البلدات في تعلیمیة صفوف بناء في الملحة الحاجة على

 أمام العربیة المحلیة السلطات منھا تعاني التي التخطیطیة الحواجز إزالة في والمساھمة التشجیع لةالدو  على

مثل النقص في األراضي الصالحة   ,االسرائیلي القومي والصندوق إسرائیل راضيا سلطة التخطیط، سلطات

  ھا للحكومة عن تنفیذ القرارات اعترفت أنھ یجب حل ھذه الحواجز رنفسھا ومن خالل تقاری وزارة التعلیم. للبناء

 لما تشكلھ من عائق كبیر أمام استنفاذ المیزانیات.

 لم نفسھ الوقت في ولكن جدیدة، تعلیمیة صفوف لبناء الموافقات تقدیم fالدولة  یوجب 922 رقم الحكومة قرار

, بالمقابل.  او ایة الیة عمل  تخصیصھ  الحكومة   على  یجب الذي   المیزانیةغ من  مبل بتخصیص وارفاق   القرار یقم

  17000والذي بحسبھ سیتم بناء , 2016الصادر في اب  1848مستمرة بتنفیذ القرار الحكومي رقم  وزارة التعلیم

بناء الصفوف الجدیدة في البلدات العربیة یتم  كان من غیر الواضح ان , 2021-2017صف تعلیمي بین السنوات 

من المخطط  2021-2020بحسب خطة المیزانیة متعددة السنوات, في السنوات  .بموجب ھذا القرار او سواه

ام وفقا للقرار الحكومي ولكن دون ذكر وتفصیل تعلیمي بشكل عصف    6800تخصیص میزانیة لبناء  سیكون ھناك  

 .عدد البلدات التي سیتم تخصیص میزانیات لھا

 صفوف 526 مجموعھ ما بناء تم 2016 عام في فإنھ للكنیست، التابع والمعرفة البحث مركز لتقریر وفقا

 وزارة اعترفت 2018 عام في .الیھودیة البلدات في تعلیمیة صفوف 2171 مقابل العربیة البلدات في تعلیمیة

 ال بالطبع الرقم ھذا  العربیة، البلدات في جدیدة تعلیمیة صفوف 2416 بناء إلى حاجةودجود ب والتعلیم التربیة

 .شاملة بصورة الفجوات لسد یكفي

 :احتیاجات البلدات للصفوف التعلیمیة بعض الجدول االتي یلخص

 عدد – الحاجة  البلدة

  التعلیمیة الصفوف

 101 الناصرة

 75 الطیبة

 60 الفحم  أم

 60 شفاعمرو

 52 طمرة

 48 عرابة 

 45 عرعرة 
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 41 قلنسوة

 39 البسمة

 256 القسوم

 213 واحة الصحراء 

 206 رھط

 116 النقب عرعرة

 101 حورة

 91 السبع تل

 76 اللقیة 

 42 كسیفة

 14 البطوف

 13 بیر المكسور

 22 عسفیا

 21 المغار

 18 یركا

 16 جن بیت

 15 الكرمل دالیة

 14 حرفیش

 10 سنان أبو

 10 مسعدة

 9 شمس مجدل

 8 جولس

 1,792 المجموع

 

 ناحیة من ولكن 2019 عام في بناؤھا  تم التي التعلیمیة الصفوف عدد بوضوح لنا یظھر ال األمر، نھایة في

في  الصافیة لبناء صفوف النفقاتفي بند  ملیون  58.4 وقدره مبلغ تخصیص تم  2019 عام في :المیزانیة

  60021012/60021013). رقم لوائح( .بلدات عربیة 

یلزم وزارة المعارف  , قدم مركز مساواة لوزارة التربیة والتعلیم "طلب حریة معلومات" والذي 2019في تموز 

 بناء صفوف تعلیمیة او ترمیم مباني تعلیمیة في البلدات العربیة.حول التزاماھا في كل قضیة تقریر بتقدیم 
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التزامات الوزارة   التربیة والتعلیم والتي تشمل كافة في الجدول التالي نعرض المعلومات التي وصلتنا من وزارة 

   :2019للبلدات العربیة في عام 

 :صفوف تعلیمیة

 البلدة
 

 مبلغ التزام الوزارة عدد المشاریع

 7,407,156 1 ام الفحم 

 4,750,080 1 ام بطین

 5,126,128 1 السید

 9,416,044 1 البسمة

 5,882,740 2 حورة

 7,021,212 1 الطیبة

 1,860,016 1 طمرة

 6,361,688 1 یركا

 22,149,604 4 كسیفة

 4,195,040 1 كفر یاسیف

 2,548,220 1 كفركنا

 6,951,940 1 اللقیة 

 12,011,152 2 الناصرة

  عرعرة

 النقب

2 12,417,608 

 18,667,962 2 تل السبع

 

 : روضات اطفال

 البلدة
 

عدد  عدد المشاریع
 الصفوف

مبلغ التزام 
 الوزارة

 11,707,575 15 3 ام الفحم 

 1,152,955 2 1 رمانة

 2,263,515 3 2 البسمة

جسر 

 الزرقاء 

1 2 1,561,010 

 4,683,030 6 1 دبوریة
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 3,902,525 5 2 حورة

 4,683,030 6 1 الطیبة

 1,561,010 2 1 طمرة

 780,505 1 1 كفر برا

 1,056,000 7 1 اللقیة 

 3,018,020 4 1 رھط

 3,902,525 5 2 شقیب السالم

 

على الحكومة یتوجب  بحسب اقتراح الخطة متعددة السنوات التي تمت بلورتھا على ید قیادة المجتمع العربي,

سنوات بھدف اغالق  5ملیارد شیكیل على مدى  3تخصیص میزانیات لبناء صفوف تعلیمیة بمبلغ یصل الى 

 البلدات الیھودیة.  مقابلالفجوات 

 تحسین جودة التعلیم وتأھیل معلمین

 لبلداتا في التدریس جودة تحسین والتعلیم التربیة وزارة على یتوجب فإنھ ، 922 رقم    الحكومة قرار وفق

 والعمل التعلیم، جھاز في استیعابھمو تأھیلھم تحسین للتدریس، القبول لمسارات  معدل رفع" بواسطة العربیة

 للسنوات األمر لھذا  تخصیصھ تم الذي المبلغ ."المدارس  في التعلیم وثقافة التدریس مستوى تحسین على

  .شیكل ملیون 315 ھو المقبلة الخمس

 في تأھیلھم تم الذین للمدرسین الكبیر العدد من بالرغم ،كنیستلل التابع والمعرفة البحث مركز تقریر حسب

 4000 نحو في النقص بسبب للتدریس فعلیا المنتسبین المؤھلین عدد في انخفاض ھناك یزال ال المجتمع العربي،

 .العربي التعلیم جھاز في تدریسیة وظیفة

لم یرد أي بند او الئحة تخصص میزانیات للمواطنین العرب في مجال تحسین جودة  2019في میزانیة عام 

نشرت وزارة  2019التعلیم, ومن غیر الواضح كیف تنوي وزارة التعلیم تنفیذ ھذا البند, مع ھذا في حزیران 

في   .2018حتى عام  ھیل معلمینفي استكماالت للمعلمین, التخصص, وتأ 152.26التعلیم انھا استثمرت مبلغ 

مھنة التعلیم باإلضافة الى صعوبة إیجاد من    معلمینال  انسحابذات الوقت نرى ان الوزارة تتجاھل وجود ظاھرة  

 معلمین ذوي كفاءة.

 الحكومي القرار إطار  فيفوق ما تم تخصیصھ ةنیالمیزا زیادة بواسطة المدرسین استیعاب الدولة واجبمن  

 المدرسین من كاف عدد وجود تأكید الدولة على یتوجب ذلك الى باإلضافة.  الھدف  ھذا تحقیقبھدف  ،  922

 .النقب في العربیة البلدات احتیاجات لسد الجنوب في

 تعلیم ال منھجي

 رقم  الحكومة قرار حسب .العربیة البلدات في الشبیبة وحركات الالمنھجي في التعلیم صارخ تمییز ھناك

 الخطة تطبیق بدایة ومنذ .الغرض لھذا سنویا شیكل ملیون 130 وقدره مبلغ تخصیص یفترض فإنھ ،922
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 موعد عن شفاف بشكل اإلبالغ یتم ولم بكاملھا المیزانیات تخصیص یتم لم 2016 عام في السنوات متعددة

  .اآلن تخصیصھا حتى

 برنامج بواسطة المجتمع العربي في الالمنھجي التعلیم لخطة فعلي تنفیذ والتعلیم التربیة وزارة على یتوجب

 المخصصة للمیزانیة التام االستغالل یخص بما معطیات ال یوجد أي   ولكن سنوات، 3 منذ تطبیقھ یتم ذيال تحدیات

 ألسباب استثمارھا یتم لم تخصیصھا تم التي المیزانیة من جزءا أن علمنا ذلك، منذ وبالرغم .الحكومة قرار وفق

 المیزانیة استغالل أجل  من العربیة المحلیة للسلطات جدیدة  عروض  طلب لنشر حاجة ھناك لذلك .معلومة غیر

 . الالمنھجي التعلیم مباني وصیانة األجھزة تزوید مثل التحتیة البنى وتقویة

 أواي بند أي في 2019  لعام المیزانیة أساس في بتاتا موجودة غیر للمجتمع العربي الالمنھجي التعلیم میزانیة

 بند تحت تخصیصھا تم التي المیزانیات فإن م، عا بشكل  لذلك یوجد صعوبة تقنیة في تتبع المیزانیة ,الئحة،

 :التالي  الجدول  في نجدھا 2019 سنة في العام الالمنھجي التعلیم

 

 مبلغ صافي الالئحة رمز الالئحة اسم

 – المصروفات

 2019 میزانیة

 )الشیكالت بألوف(
 غیر موجود 20460405 الجماھیریة  المراكز شركة

 مع نشاطات-تحدیات

 المحلیة  السلطات

 غیر موجود 20460417

 110,163 20460418 الشبابیة الحركات دعم

 39,414 20460420 الشبابیة المنظمات دعم

 في المنھجیة نشاطات

 – المحلیة السلطات

 مخصصات

 غیر موجود 20460422

 في الفجوات تقلیص

 الضواحي 

 غیر موجود 20460446

 

 المخصصات منظومات في إصالحات" باجراء ستقوم والتعلیم التربیة وزارة أن 922 رقم الحكومة قرار في جاء

 ألجل اللوائح  إصالح یتم لم  الیوم حتى ولكن  ".2016 العام من  بدءا ھادفة  وبرامج جدیدة مسارات بناء في  أو/و

 خطة ألجل المخصصة  المیزانیة فإن لذلك، ونتیجة .المجتمع العربي في الشبیبة لمنظمات المیزانیات تمریر

  2017-2016. السنوات في كامل بشكل تمریرھا یتم لم المجتمع العربي في الشبیبة تنظیمات لصالح تحدیات
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  :التالیة البنود وفق تقسیمھا تم شیكل ملیون 130 كانت 2016 العام منذ تحدیات لخطة العامة المیزانیة

 2019حتى نھایة عام  – شیكل ملیون 11 - اإلداریة الھیئة •

 لشیك ملیون 31 -قطریة  ومشاریع إداریة لوائح إصالحات •

  )شیكل ملیون 18 -  الجماھیریة المراكز شركة( جدیدة جماھیریة مراكز •

  )شیكل ملیون 70 - وبرامج دورات( المحلیة السلطات •

سبتمبر  أیلول شھر حتى فعلیا تنفیذھا تم 2017 عام ومیزانیة ، 2017 عام  في فعلیا تنفیذھا تم  2016 عام میزانیة

استغالل   والتعلیم التربیة وزارة من العربیة المحلیة السلطات رؤساء لجنة طالبت المیزانیة، إطار ضمن  .2018

 .  الماضیة واتالسن رصید فائض من شیكل ملیون 20 مبلغوتوظیف 

 تعلیمیة مؤسسات إلى المخصصة المیزانیات تمریر ألجل وذلك ضغط سیاسي تفعیل تم الخطة، تنفیذ بدء منذ

 معاییر أدنى وبدون یذكر، یكاد ال نشاط الھ أو العربیة البلدات في لھا نشاط ال والتي منھم مقربة یھودیة المنھجیة

 للتعلیم كبرى برامج تخطیط في المسؤولیة بنقل والتعلیم التربیة وزارة قامت 2017 عام في .وشفافة واضحة

 المراكز وشركة)  األمریكي الیھودي الصدقات تنظیم( جوینت منظمة إلى العربیة المحلیة السلطات من الالمنھجي

 . الجماھیریة

لیست على درایة   المنظمات ھذه أن باالدعاء القرار ھذا على العربي التعلیم ومنظمات مساواة مركز اعترض

 بالحاجة االعتراف وجوب ذلك، إلى أضف .العربیة المحلیة السلطات تعرفھا مثلما العرب الطالب احتیاجاتب

 المجتمع تركیبة مواجھة كیفیة یملكون المعرفة في  عرب خبراء من مركبة جھات إلى المسؤولیات نقل إلى

 .الشبیبة لجیل المطلوبة والحاجات لغویةال الصعوبات ومعرفة العربي،

المیزانیات, نطالب باالمور او انفاق اإلشكالیات الكثیرة بما یخص التعلیم الالمنھجي خاصة عدم استغالل  بسبب

 التالیة: 

المشروع قطریا بحیث توفر الشركات متابعین في السلطات المحلیة,   تشغیل شركات عربیة الدارة •

 والیات فحص ورقابة وغیرھا. 

 شفافیة كاملة بخصوص آلیة تحویل المیزانیات ووصولھا لألوالد والشبیبة العرب. •

 تحویل المیزانیات للسلطات المحلیة بدون أي تعقیدات بمعنى ادخال المبالغ الى أساس المیزانیة القادمة •

إقامة حركة شباب عربیة قطریة تستطیع االستفادة من میزانیات التعلیم الالمنھجي (التي تذھب غالبیتھا  •

 بالكاد متواجدة في البلدات العربیة)الى حركات شباب یھودیة 

 .رفع عدد المزودین العرب المعترف بھم في وزارة التربیة والتعلیم لتزوید خدمات تعلیم ال منھجي •
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 تعزیز تعلیم البالغین البدو في النقبخطة 

للرجال والنساء   خاصة انھا توفر تعلیما أساسیاغین البدو في النقب خطة مھمة جدا، تعتبر خطة تعزیز تعلیم البال

العودة واتمام تعلیمھم. المسؤول   , لكنھم اختارومختلفة  ألسباب  الذین اضطروا لترك مقاعد الدراسةالبدو في النقب،  

  الذي ضم   صفا تعلیمیا في السنة,    27عن الخطة ھم شبكة المراكز الجماھیریة, التي افتتحت في السنوات الماضیة  

 رجل وامرأة عرب من النقب. 540

البالغین تفحص الغاء تخصیص المیزانیات لخطة تعزیز تعلیم  وزارة التعلیمأن  عمم 12.08.2019في تاریخ 

البدو في النقب بدون ابداء أسباب حقیقیة او منطقیة. ادعت الوزارة انھا تواجھ صعوبة في إیجاد میزانیات مناسبة 

ملیون   2.2ال تتعدى  محدودةعن میزانیة یدور رغم ان الحدیث , 2020في فترة ما بعد تموز  لتفعیل الخطة

 .د شیكیلملیار 60.5شیكیل في وزارة حجم میزانیتھا یصل الى  

وطالبھ فیھا بمعالجة وتقویم   وعلى اثر القرار, أبرق مركز مساواة رسالة الى وزیر التربیة والتعلیم رافي بیریتس

الظلم الذي حصل وذلك بإعادة تخصیص میزانیات لخطة تعزیز تعلیم البالغین البدو في النقب وأیضا  االجحاف و

 یر فرصة التعلیم لعدد أكبر من سكان النقب العرب.طالب مركز مساواة برفع المیزانیة بحیث یتم توف

وحصل ذلك بعد ضغط جماھیري على وزارة التعلیم, من غیر المنطقي   في ھذه السنة تم تفعیل تسعة صفوف فقط,

جدا لتعزیز التعلیم, خاصة عندما تكون النتیجة النھائیة ھي إمكانیة اكبر  ةمھم خطةأن تقرر وزارة التعلیم الغاء 

  جال التعلیملم  إلیجاد فرص عمل وبھذا تعزیز التطویر االقتصادي لسكان النقب. عدم تخصیص میزانیات مستقبلیة

على  في النقب  التمییز المیزانیاتي القائم والذي یعاني منھ المواطنون العرب یصب في میدان  ولمجاالت اخرى

 مدار سنوات مما یضعفھم اكثر تعلیمیا واقتصادیا.

 (מל"ג) مجلس التعلیم العالي

 في العرب الجامعیین في نسبة الطالب منخفضة مستویات إلى أدى والتعلیم التربیة جھاز التمییز الصارخ  في

 أدت العربي الجامعي الطالب تواجھ التي المشكالت جمیع أن  إلى  باإلضافة  .اإلسرائیلیة العالي التعلیم مؤسسات

 في تعلیمیة ومؤسسات جامعات في العالي تعلیمھم إكمال ختاروا عربي طالبالف   15لوجود المحصلة في

 .البالد وخارج الغربیة الضفة مناطق

ھرتسلیا) وقسم كبیر االقتصادیین   –بحسب بحث معھد أھارون للسیاسات االقتصادیة (المركز متعدد المجاالت 

سنوات ارتفع عدد الطالب العرب في المؤسسات  10, خالل 2019في وزارة المالیة والذي نشر في تموز 

ب في الجامعة االمریكیة في % من عدد الطال55االكادیمیة في المناطق المحتلة بعشرة اضعاف, مثال حوالي 

 ). 6215(جنین ھم عرب من مواطني إسرائیل 

البحث أعاله أكد أیضا ما ادعاه مركز مساواة على مدار سنوات حول التمییز ضد المواطنین العرب في منظومة 

القبول للمؤسسات االكادیمیة مما یدفعھم لتحصیل التعلیم العالي خارج حدود الدولة, سواء    شروط  التعلیم وأیضا في 
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ھي الطب,   ى. المواضیع األكثر رواجا التي یسعى الطالب لالنتساب الیھا في المناطق المحتلة او في بالد أخر

 والصیدلة, والتمریض والھندسة وغیرھا.

یتعرض لھا المتقدمون العرب دون   بةرائیل یمكن تلخیصھ في حواجز صعالقبول للتعلیم في إس سیاسة التمییزفي

ین العرب نسبة القبول بین المتقدم: نجد ان مثال  یكون لھا اثر سلبي على مصیر الطالب العربي،الیھود والتي 

 % بین المتقدمین الیھود.60% بینما تصل الى  36ھي الطبیة الصحیة و  لدراسة المواضیع 

 في  متخصصة أوساط  دمج لتشجیع السنوات متعددة خطة بتفعیل العالي  التعلیم مجلس قام األخیرة السنوات في

 موجھة منھا أصغر خطط إلى تنقسم العامة الخطة .المجتمع العربي بضمنھا إسرائیل، في العالي التعلیم جھاز

 وفي شیكل ملیون 336.250 كانت 2018 لعام  العالي التعلیم مجلس أوساط دمج میزانیة :محددة أوساط إلى

 التابعة األولیة العمل خطة  ). حسب 21110113 رقم الئحة( شیكل ملیون 366.250 ستكون 2019 عام

 97.540 ھو 2018/2019 الدراسیة السنة في للمجتمع العربي المخصص المبلغ فإن  العالي  التعلیم لمجلس

 .شیكل ملیون

نسبة الطالب العرب في المؤسسات االكادیمیة في إسرائیل والتي   زیادة فيمن إنجازات الخطة متعددة السنوات, 

 یمكن رؤیتھا من خالل الجدول االتي والمعتمد على معطیات مجلس التعلیم العالي: 

القیمة الحالیة (حزیران  ) 2016القیمة االبتدائیة ( 
2019 ( 

 نسبة االرتفاع

الطالب العرب في  نسبة 

 اللقب األول 

15% 16.9% +1.9% 

نسبة الطالب العرب في  

 اللقب الثاني

11% 13.9% +2.9% 

نسبة الطالب العرب في  

 اللقب الثالث 

6% 6.7% +0.7% 

 

 المشكالت تلخص العالي التعلیم مجلس إلى وثیقة بتقدیم الدراسي التوجیھ وجمعیة مساواة مركز قام 2017 عام في

 عدة عرض وتم األكادیمیة، المؤسسات في الثانویة العرب المرحلة وطالب الجامعیین الطالب یواجھھا التي

 . العالي  التعلیم مجلس خطة ضمن تكون أن شأنھا من التي حلول

 عدة ھناك كانت ولكن عربیة، بلدة في أكادیمیة مؤسسة إنشاء ألجل عروض طلب نشر تم 2015 عام في

 2017 أكتوبر األول تشرین شھر في .الصدد بھذا  العالي التعلیم مجلس قبل من التقصیر وبعض محیرة خطوات

 التي الكلیة نفس  .العربیة البلدات إحدى في أونو األكادیمیة للقریة فرع افتتاح إتاحة العالي التعلیم مجلس قرر

 التعلیم مبنى عن  ة منفرد بنایة في التعلیم لتلقي بإرسالھم قامت إذ العرب الجامعیین الطالب ضد بالتمییز قامت

 .  العالي التعلیم مجلس من رسمیة یأخذ موافقة لم الذي األمر للكلیة، الرئیسي
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 قام ،(קולות קוראים) الدعم طلبات عبر تمویلھا یتم التي للكلیة مشغلین اختیار في والتأجیل المماطلة وإثر

   . 8879/17)رقم ملف( العالي التعلیم مجلس ضد  القضیة في العلیا العدل محكمةفي  باالستئناف مساواة مركز

أقر مجلس التعلیم العالي إقامة مؤسسة اكادیمیة عربیة برعایة كلیة سخنین على اثر فوزھا في   2018في عام  

بادعاء أن الكلیة غیر قادرة على إدارة مشروع بحجم مؤسسة اكادیمیة السباب  مناقصة, لكن تم الغاء القرار 

مركز  نتیجة لذلك یستمر, تقنیة وإداریة. بكلمات أخرى, المماطلة في إقامة مؤسسة اكادیمیة عربیة مستمرة

ویتم تخصیص  ،معترف بھا , مؤسسةعلى ارض عربیة مساواة في جھوده القامة مؤسسة اكادیمیة عربیة

 ملیون شیكیل. 60جاریة لھا باإلضافة لتكلفة اإلقامة المقدرة ب یزانیات م

  



36 
 

 التعلیم العربي في المدن المختلطة

المحلیة, التعلیم العربي في   على النقیض من التعلیم العربي في البلدات العربیة والذي تتم ادارتھ على ید  السلطة

المدن المختلطة یواجھ إشكالیات معقدة خاصة مع ادارتھ من قبل البلدیات, وعلى الرغم من وجود أعضاء بلدیة  

 إدارة البلدیات.عرب في جمیع المدن المختلطة لكن تأثیرھم محدود مما یبقي المواطنین العرب تحت رحمة 

 

 منھجي والھویةالتعلیم الال

مثل برنامج "جذور" الموجود في المدارس الیھودیة یؤثر على    في برامج حول الھویة العربیة الفلسطینیة  النقص   

المشكلة تتفاقم عندما نأخذ بالحسبان حقیقة عدم   شكل تحدید الھویة لدى الطالب العرب في المدن المختلطة.

طة, برنامج "تحدیات" والذي یتم تقدیمھ الالمنھجي للطالب العرب في المدن المختل  تخصیص میزانیات للتعلیم 

 لطالب العرب في المدن المختلطة مما یبقیھم بدون برامج ال منھجیة.ال یشمل ا 922من خالل القرار الحكومي 

الحكومي او التخاذ قرار حكومي جدید یوسع خدمات برنامج "تحدیات" لتصل للطالب   القرار  یوجد حاجة لتعدیل  

 العرب في المدن المختلطة. 

 میزانیة تفاضلیة في التعلیم

الطالب العرب في المدن    أیضاالنقص في میزانیات التعلیم المخصصة للطالب العرب في البلدات العربیة یطال   

ث عن میزانیات یتم تخصیصھا بحسب العرق وھي سیاسة تعززھا وزارة , خاصة عندما یكون الحدیالمختلطة

ویقدم فرص  تخصیص میزانیات تفاضلیة من شأنھ رفع مستوى التعلیم في المدارس العربیة  في المدن  التعلیم.

تعلیمیة للطالب العربي مثل التي یتلقاھا الطالب الیھودي, أیضا تخصیص میزانیات تفاضلیة سیوفر للطالب العربي  

مدارس  الفي  إضافیةالتعلیم في مدرسة تعلیم الفنون او المدرسة الدیموقراطیة عدا عن توفیر تخصصات  إمكانیة

 الرسمیة. 

 ستثمار في المدارس ثنائیة اللغةاال

والمتمثل بعدم  خاصة نقص دعم البلدیات لھا  عوائق كثیرة تقف امام المدارس ثنائیة اللغة في المدن المختلطة

 تخصیص اراٍض القامة ھكذا مدارس وعدم تخصیص میزانیات لدعمھا 

 أطفالمدارس وریاض  إقامة

, لذلك على البلدیات اخذ احتیاجاتھم بعین االعتبار عدد المواطنین العرب في المدن المختلطة بارتفاع مستمر

مثل نوف ھجلیل   المدن المختلطة التشدید على عدم وجود مدارس عربیة في خاصة عند بناء أحیاء جدیدة. یجب 

 % من سكانھا عرب.25درسة رغم ان حوالي م إقامةوالتي ترفض بلدیتھا حتى الیوم  (الناصرة العلیا سابقا)
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 االجتماعیة والخدمات  الرفاه العمل، وزارة في  األشغال  وقسم والصناعة االقتصاد  وزارة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019 میزانیة
2016-2018 

 

 وزارة في األشغال قسم میزانیة
 والخدمات الرفاه العمل،

 )التشغیل( االجتماعیة

المبلغ  3,792,215,000

المخصص 

 فعلیا

461,000,000 

 – المالي الجھاز دعم میزانیات
 االقتصاد  وزارة

النسبة  2,442,740,000

المخصصة 

 فعلیا

68% 

 178,419,000 الصناعة  تطویر میزانیة

 6,413,374,000  المجموع

 

 الدعم ومیزانیات والصناعة االقتصاد وزارة میزانیة أیضا تشمل والتشغیل الصناعة مجال في العامة المیزانیة

 الصناعیة، المناطق تطویرخصص في تت التي الصناعة تطویر میزانیة وأیضا االقتصادیة،  المرافق مجاالت في

 .االجتماعیة والخدمات الرفاه العمل، وزارة في والتشغیل العمل أذرع میزانیة وأیضا

 المھني التأھیل

 البشري المال رأس تنمیة أھمیة للغایة یتجاھل العربیة  البلدات في االقتصادي للتطویر 922 رقم الحكومة قرار

 والقتصاد االقتصادیة المرافق لصالح العاملة العربیة القوى مساھمة إمكانیة یتجاھل أي العربیة، العاملة والقوى

   .اقتصادیة رافعةیعتبر   وھو الدولة، في  السكان مجموع من  %20 نحو لمجتمع العربيیشكل  ا .عام بشكل الدولة 

قدم توصیة للدولة بتعزیز تشغیل فئات معینة مثل نساء عربیات كي   2019لعام  OECDلذلك, تقریر  باإلضافة

  ال تصل الدولة لحالة تراجع في النمو.

 العربیة، العاملة للقوى ومالئمتھا المھني التأھیل میزانیات تخصیص منظومة تغییر االقتصاد  وزارة   على یتوجب

 العمل وزارة شددت  ، 2019  العمل لمجال المیزانیة  سجل أُسس وفي .الیوم حتى بتاتا بذلك تقم لم الوزارة ولكن

 المعاییر أن من التأكد الوزارة وعلى .عام بشكل المھني التأھیل جھاز وتوسعة تفعیل ألجل خطة تطبیق على

 .للمجتمع العربي أیضا خاص بشكل مالئمة الجدیدة

لم یتم تخصیص میزانیات من خالل بند "تأھیل مھني  2019و  2018من ناحیة میزانیاتیة, في میزانیة األعوام 

خالل الخطة االقتصادیة التي أعدھا قیادى المجتمع العربي  لھذا ومن). 36420125للمجتمع العربي" (بند رقم 

  ملیون شیكیل سنویا لموضوع التأھیل المھني. 100بتخصیص مبلغ ، یطالب مركز مساواة م وبضمنھ
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 والمتوسطة الصغیرة المصالح دعم

.  2020   سنة حتى سنویا شیكل ملیون 18 نحو ھي 922 رقم  الحكومة قرار في المجال لھذا المخصصة المیزانیة

بضمنھا  المجتمع العربي لصالح %17.5 عن قل ت ال نسبة تخصیص االقتصاد وزارة  على  األصلیة، للخطة وفقا

یتم  وبحیث,  2018-2017 السنوات في )معوف( والمتوسطة الصغیرة المصالح دعم  وحدةل أساسیة میزانیة

 مدى بوضوح یظھر ال المیزانیة سجل وحسب 2020-2018. السنوات في %20 إلى تدریجیا المیزانیةزیادة 

بحسب تقاریر وزارة  للمجتمع العربي. محدد بند وجود عدم بسبب المیزانیات، ھذه بتخصیص الوزارة التزام

ملیون شیكیل لھذا الھدف بین األعوام   38.4, استثمرت الوزارة حوالي 2019االقتصاد الصادرة في حزیران 

2016-2018 . 

 في معوف)( والمتوسطة الصغیرة المصالح دعم  لوحدة فروع 10 تتواجد االقتصاد، وزارة معطیات وفق

 في للمجتمع العربي مخصصة تشغیلیة مراكز 4 وجود ذلك إلى أضف .فرعا 40 مجموع من المجتمع العربي

 .والناصرة یركا سخنین، الغربیة، باقة : البلدات

 .شیكل ملیون 120 وقدره مبلغ ھي  2019 لسنة العامة المیزانیة ضمن مجاللھذا ال  المخصصة المیزانیة

   

 والتشغیل المھني التوجیھ ومراكز مخصصة أوساط مصالح دعم

 ونشاطات المھني التوجیھ مراكز لتشغیل أساسي بشكل تتوجھ، معینة أوساط تشغیل لدعم المخصصة المیزانیات

 لدعم موجھة التشغیل مجال  میزانیة في لوائح  3 ھناك .المجتمع العربي في  باألخص التشغیل، لتشجیع أخرى

 :المھني التوجیھ مراكز وتفعیل المجتمع العربي في التشغیل

 المیزانیة مبلغ الالئحة  اسم الالئحة  رقم
 بالملیون( 2019

 )شیكل
للمجتمع  المھني التوجیھ مراكز – العرب 36420121

 في المجتمع العربي تشغیل تشجیع ألجل العربي

 طرخطبیرغ تقریر وتنفیذ الخماسیة الخطة  إطار

 4193)رقم  الحكومة قرار(

36.143 

 تشغیل تشجیع في الحكومة قرارات لتنفیذ الوحدة 36420123

 ذوي یشمل بما المخصصة المجتمعات

 األھل الحریدیم، العرب، الخاصة، االحتیاجات

 واألثیوبیین واحد، طرف من

56.903 

 0 العمل تشجیع نشاطات – العرب 36420124
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 العمل وذراع االقتصاد وزارة بأن حدد 922 رقم الحكومة قرار فإن  :المھني التوجیھ مراكزفیما یخص 

تم تخصیص مبلغ لذلك باإلضافة . العربیة البلدات فية المتواجد "ریان" المھني التوجیھ كزامر تشغیلب مستمرون

مركز توجیھ مھني جدید في البلدات العربیة,    21  لتفعیل    2020-2017ملیون شیكیل الستغاللھا في السنوات    200

أشار الى استثمار ما   2019الصادر في حزیران  ریر وزارة االقتصادملیون شیكیل سنویا, تق 50معدلھ  أي ما

ملیون بالسنة. أشار التقریر أیضا الى   45بما یعادل  2018-2016ملیون شیكیل بین السنوات  135یقارب 

مواطن    112ن شیكیل لتشجیع المشغلین على تشغیل عمال عرب مما أدى الى تشغیل  ملیو  112.4تخصیص مبلغ  

   .2018عربي في عام 

 الحكومة على المعروضة السنوات متعددة الخطة فإن خاص، بشكل المجتمع العربي احتیاجات عن الحدیث عند

 لغایة سنوات 5 لمدة شیكل ملیون 300 وقدره كلي مبلغ بتخصیص ضيتتق العربي الجمھور قیادات قبل من

  .المھني التوجیھ مراكز تشغیل

  

 الخارجیة للتجارة اإلداریة الھیئة

 للجمھور تخصیصھا یتم الخارجیة التجارة میزانیات مجمل من  %10 بأن 922 رقم الحكومة قرار یقضي

 تساعد وأن  المبتدئین المصدرین  من العدید المیزانیة ھذه تشجع أن یفترض2017  .العام من بدءا العربي

 5 لمدة المخصص الكلي المبلغ آخر، بمعنى .الدولیة  األسواقالى  العربیة الصناعة ترقیة في العرب للمصدرین

 .شیكل ملیون 24 نحو یساوي الغرض لھذا سنوات

 وعام 2018 عام میزانیة ضمن 38400410 ورقمھا " التصدیر في مساعدة أداة" لالئحة الكلیة المیزانیة

 .سنة كل شیكل ملیون 5 ھي للمجتمع العربي المحددة المیزانیة أن أي .شیكل ملیون 50 ھي 2019

 

لتفعیل   2018-2016ملیون شیكیل بین السنوات    23.82عن استثمار    2019وزارة االقتصاد في حزیران  نشرت  

في الخارج. الشروط األساسیة  إسرائیلیةبرنامج "مال ذكي" وھو برنامج ھدفھ المساعدة في تسویق منتجات 

ملیون شیكیل فما فوق وخبرة سابقة في التصدیر, وھذه   200للحصول على الدعم كانت مبیعات سنویة بمبلغ 

الشروط كانت السبب في عدم تقدیم العدید من الشركات العربیة لطلب دعم في ذات الوقت الذي استفادت من 

 شركة یھودیة.  19البرنامج 
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 إداریة  تشغیل ساراتم

 ذات لألقلیات  تالمیزانیا من  %50 بتخصیص تقوم االقتصاد وزارة فإن ، 922 رقم الحكومة قرار حسبب

 لدعم وتحدیدا المجتمع العربي، في المال رأس استثمار مركز في  وذلك ل، العم سوق فية المنخفضة المشارك

  .والبدو النساء تشغیل في المشغلین

 المیزانیة ل.شیك ملیون 163ب   2020 العام حتى الحكومة قرار وفق الغرض  لھذا الكلیة المیزانیةتقدر 

 عام شیكل ملیون 70  قدره كلي مبلغ تشمل "العام العمل مسار"  عنوان تحت 38400114   رقم بالئحة

.2019  

 نحو كانت 2018-2017  للسنوات الغرض لھذا  المخصصة المیزانیة فإن االقتصاد، وزارة معطیات حسب

مج متدربین عرب في صناعة  ملیون شیكل من المیزانیة بھدف د 9مبلغ الوزارة استثمرت   .ملیون  35

 . 4.20  االداریة رقم تعلیمات لوظیفة في ھذا المجال، وھذا وفقا ل 46، والنتیجة كانت تحصیل المعلومات

 

 العربیة البلدات إلى كبرى مصانع نقل تشجیع

 التقنیات لشركات بالمالیین ھبات إعطاء ھي االقتصاد ووزارة الحكومة بحوزة الموجودة االستثمار أدوات إحدى

 ومراكز مصانع قامة ا بواسطة فیھا واالستثمار لإسرائی  إلى  للقدوم تشجیعھا بھدفوذلك   ,التقنیة والشركات العالیة

تستطیع الحكومة وضع شروط إضافیة مثل إقامة   الھبات والتسھیالتتقدیم مقابل  .العمال الفآل وتشغیل تطویر

مصانع ومراكز تشغیل في البلدات العربیة جزئیا او كلیا, لكن الحكومة لم تضع أي شرط إضافي من ھذا النوع, 

 تشجیع التشغیل داخل البلدات العربیة. وھو امر یمس بجھود 

من عام   4.1. االمر 4.49و  4.1الل االوامر اإلداریة رقم الجھود الوحیدة المرئیة في ھذا المجال ھي من خ

, ینظم برنامج تقدیم الدعم لنقل مصانع للمنطقة الصناعیة "نعم", المتواجدة بین نتیفوت وسدروت واوفاكیم 2011

  ورھط.

 ملیون شیكیل (مبلغ كلي) لنقل مصانع لمناطق نفوذ بعض 10یقدم ھبات حتى  2018الصادر عام  4.49االمر 

وواحة   القسوم, النقب عرعرة , شقیب السالم, كسیفة,اللقیة البلدات البدویة في النقب وھي رھط,تل السبع, حورة,

 الصحراء.  

 50یدور الحدیث عن مبالغ صغیرة یتم عرضھا على المصانع مقابل المبالغ التي تم عرضھا على شركة انتل (

وزارة االقتصاد التأكد من النشر الكافي لألوامر اإلداریة كي یتسنى  یتوجب على). بكل األحوال ملیون شیكیل

 الكبر عدد ممكن من المصانع تقدیم طلبات دعم. 

 ملیون شیكیل سنویا لبرامج دعم نقل المصانع لبلدات عربیة.   100ھیر العربیة بتخصیص مبلغ  الجما  تطالب قیادات
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 صناعیة مناطق تطویر

یة رافعة اقتصادیة مھمة للبلدات، خصوصا عند الحدیث عن منطقة صناعیة أُنشأت صناع مناطق وجود یعتبر

بالحسبان الحواجز القائمة وحاجات البلدة المستقبلیة بناء على تخطیط مسبق الحتیاجات البلدات ومسح مبني یأخذ  

المناطق الصناعیة ھي الرافعة االقتصادیة للدولة، سواء من  . إلى عالم األعمال المتغیر وأیضا یستطیع الدخول

 وتزویدھا المحلي للمنتج تقویتھا جھة  من وأیضا عمل، بأماكن والخبراء بھا المحیطة البلدات جھة تزویدھا

  .التجاریة المصالح  على اإلمالك ضریبة عبر بالدخول المحلیة السلطات

 الحكومة قرارات من جزءا شكلت األخیر العقد في الصناعیة المناطق تطویر في االستثمارات من كبیر جزء

 بتخصیص االقتصاد وزارة تقوم بحسبھ والذي  30.12.2015 بتاریخ 922 القرار بینھا من والتي األخیرة

 البنى تطویر في االستثمار"بند   في مسبقا محددة بنسبة 2016 العام من بدءا الصناعیة المناطق لتطویر میزانیات

 2019). لعام شیكل ملیون 162 بنحو لھا میزانیة تخصیص تم التي 761001 رقم (الئحة " التحتیة

 

 ھیئة معطیات بحسب أیضا .فعلي بشكل میزانیات وجود لنا تظھر ال المیدانیة المعطیات فإن  ذلك  إلى باإلضافة

 تغطي أن یجب العربیة للبلدات المخصصة المیزانیات فإن االقتصاد وزارة في الصناعیة  المناطق تطویر إدارة

 األخیرة السنوات في .جدیدة میزانیات ثمة یوجد وال اآلن حتى كامل بشكل تطبیقھا یتم لم  سابقة حكومیة قرارات

 اتخاذ وتم .المعنیة الوزارات في كبار ومدراء البرلمان  أعضاء الوزراء، مع الجلسات من بھ باس ال عدد تنفیذ تم

 القرار قبل ما حتى المجتمع العربي، في الصناعیة المناطق بخصوص الحكومیة القرارات من یسیر غیر عدد

 نھایة حتى تنفیذھا یفترض كان القرارات ھذه 1295. حتى 1052 ، 4139 ،  1539 القرارات  مثل ، 922

 بخصوص جدید یضیف أي ال جدید حكومي قرار فكل وھكذا تنفیذھا یتم لم القرارات أغلب ، 2015 العام 

 أخرى مرة المیزانیات تخصیص إعادة  تتم بل جدید، من المیزانیات تقسیم لقرارات وفقا المیزانیات

 

 :العربیة البلدات في  الصناعیة المناطق لتطویر المعنیة المیزانیات لوائح

 المیزانیة مبلغ الالئحة اسم الالئحة رقم

بالملیون ( 2019
 شیكل)

 األقلیات أوساط في الصناعة تطویر 76100160

 1539 رقم الحكومة قرار حسب

3.4 

 أراضي فوق صناعیة مناطق تطویر 76100161

 1539 الحكومة قرار حسب خاصة

2.5 
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 في األقلیات من محلیة سلطات دمج 76100162

 الصناعیة للمناطق اإلداریة الھیئات

 1539 الحكومة قرار حسب القائمة

 موجود غیر

المجتمع  في صناعیة مناطق تطویر 76100163

 4193 الحكومة قرار وفق العربي

20 

 الوسطین الصناعة في تطویر 76100165

 قرار وفق والشركسي الدرزي

 2861 الحكومة

2.5 

 البدوي الوسط في الصناعة تطویر 76100168

 الحكومة قرار  وفق الجنوب في

3708 

2.5 

 الطیبة في الصناعیة المنطقة تحدیث 76100169

 قرار وفق إداریة ھیئة وإنشاء

 1298 الحكومة

0.5 

 – والشركسیة الدرزیة البلدات تطویر 76100173

 59 رقم الحكومة قرار

5 

 – الشمال في البدویة البلدات زیادة 76100174

 1480 الحكومة قرار

1.5 

 قرار  – األقلیات اقتصاد تطویر 76100176

 2365 الحكومة

1.5 

 

 خطة تطویر المناطق الصناعیة

 جنب إلى جنبا باالحتیاجات، معرفتھا وضمن ، 2016 عام في الصناعیة المناطق لتطویر اإلداریة الھیئة قامت

 مختلفة لجان  ضمن  االقتصاد  وزارة  أعلنت وقد .السنوات متعددة خطة بناء في االقتصادي  التطویر سلطة مع

 تخصیص رفضت المالیة وزارة ولكن ل،شیك ملیار إلى وصلت بتكلفة السنوات متعددة خطة بوضع امتق انھا

 شیكل، ملیار 3 نحو إلى كلفتھا تصل أن المفترض من  كان  األصلیة الخطة  ,ھذا في تقدم أي  یتم  ولم لھا میزانیة

 عربیة بلدة 30 نحو في  الخطة  بخفض قامت والتي المیزانیات لتخصیص معاییر وضعت االقتصاد  وزارة  ولكن

 ملیون 492 بنحو منھا میزانیة بتخصیص الوزارة طالبت وقد شیكل، ملیار 1.092 نحو بلغت كلفة تقدیربو

, وتلبي الخطة بعض 922رقم  الحكومة لقرار استكمالیة خطة ھي الخطة أن تبین األمر، نھایة وفي. لشیك

لق بتطویر علسد الفجوات بما یتھذه الخطة مھمة على وزارة المالیة االقتناع بأن احتیاجات البلدات العربیة. 

في خطة السنوات  تم تخصیصھالقسم الذي عن لھا، منفردة  خاصة المناطق الصناعیة ومھم تخصیص میزانیات

2018-2019 . 
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لتطویر المناطق الصناعیة   ملیون شیكیل 40تم فعلیا تحویل  2018بحسب معطیات وزارة االقتصاد, في عام 

وذلك من خالل    دونم (باألساس في بلدات مثل كفركنا ودیر حنا)  100تطویر صغیرة في مساحة    والنشاء اعمال  

 ملیون شیكیل لتنفیذھا.  80خطة السنتان والتي تم تخصیص 

المیزانیة المخصصة للصناعة في المجتمع العربي من مجمل میزانیة البند اإلداري    نسبة  دعي وزارة االقتصاد انت

من المتوقع ان تصل    2019%, وعام  40.8النسبة كانت    2018عام  ),  922% (بما یتالئم مع الخطة  42.5كانت  

 % وذلك بسبب االستثمار المكثف بالمنطقة الصناعیة في شفاعمرو.63ل 

  المشكلة األساسیة لدى البلدات العربیة ھي ان الحكومة  تعزز فكرة "المناطقیة": بحسب وزارات المالیة واالقتصاد 

عوائق في مناطق قائمة. لكن في حال تم تخصیص میزانیات القامة اللة زاوال سیتم تخصیص میزانیات لتطویر

 لعدة بلدات. خدمة تقدیم مناطق صناعیة جدیدة فاختیار المكان سیكون بناءا على معاییر معینة منھا 

 عوائق في تطویر مناطق صناعیة

ئق نیات إلزالة العواباإلضافة لجزئیة تخصیص میزانیات وإقامة مناطق صناعیة, على الدولة تخصیص میزا

مثل عدم وجود عدد كاٍف من  المناطق الصناعیة في البلدات العربیةالتي تحول دون إقامة او لزیادة مساحة 

تقسیم الدخل  اتفاقیات  , باإلضافة لذلك على الدولة تشجیعاألراضي وبالتالي یوجد حاجة لتوسعة مناطق النفوذ

  .من المناطق الصناعیة القائمة

 ونوادي روضات یومیة، مراكز

 ، خاصة للمجتمع العربي للمجتمع عامة و االقتصادي التطویر في أخرى مھمة أداة الحضانات الیومیة تعتبر

 لروضات الحكومة ودعم إلنشاء المخصصة المیزانیة .العاملینواالمھات   لآلباء التسھیالت لكونھا تمنح وذلك

 . والرفاه العمل وزارة في  العمل ذراع من یأتي األطفال

طر البناء العاملین. وتعتبر ھذه المبالغ جزءا  میلیارد شیكیل لدعم أ  1.27ساھمت الوزارة بمبلغ    2019خالل عام  

 .36410102-و 36410101 من المیزانیة السنویة الجاریة للوزارة ویتم انفاقھا من خالل اللوائح رقم

حضانات  المیزانیات التي تم تخصیصھا لبناء  یمكن فھم وتحدیدكتاب المیزانیة المن التفاصیل الموجودة في 

خاصة وان القرار   عامة وفي البلدات العربیة خاصة. نقص الشفافیة یعیق متابعة تخصیص المیزانیات, یومیة

.  2017% من میزانیة البناء بدءا من عام  25ینص على ان حصة البلدات العربیة یجب ان تكون    922الحكومي  

أي   2020% قبل عام 25انھا لن تخصص نسبة ال باإلضافة لعدم الشفافیة في التفاصیل أعلنت وزارة الرفاه 

  سنوات. 3بتأخیر 

,  2016ملیون عام  24تخصیص جمیع المیزانیات التي تم تحدیدھا مسبقا ( أعلنت الوزارة انھ تم 2018في عام 

). أیضا أعلنت وزارة 2018قبل موعدھا في  صرفھا (تم تقدیم  2017ملیون عام  10و  2017ملیون عام  75
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حضانة یومیة في البلدات العربیة بمبلغ وصل   29لبناء    2018-2016بین األعوام    الرفاه انھا خصصت میزانیات

  ملیون شیكیل 96.4الى حوالي 

 : 2017قائمة بالبلدات التي تم تخصیص مبالغ لبناء حضانات یومیة بھا عام 

 الصفوف عدد المبلغ المحلیة  السلطة اسم

 4 4,069,334 الزرقاء  جسر  المحلي المجلس

 3 3,108,000 جلجولیة  المحلي المجلس

 1 989,333  الجش المحلي المجلس

 9 10,808,000 طرعان  المحلي المجلس

 5 3,528,000 كابول  المحلي المجلس

 3 2,996,000 كسیفة  المحلي المجلس

 2 2,034,666 المزرعة  المحلي المجلس

 3 3,612,000 نحف  المحلي المجلس

 3 3,668,000 ساجور  المحلي المجلس

 3 3,668,000 ماھل  عین المحلي المجلس

 6 7,224,000 عرعرة  المحلي المجلس

 3 3,388,000 فسوطة  المحلي المجلس

 9 9,240,000 السبع  تل  المحلي المجلس

 3 3,080,000 قاسم  كفر بلدیة

 6 6,720,000 سخنین بلدیة

 6 6,608,000 شفاعمرو بلدیة

 69 74,741,333 بلدة)  16( الكلي المجموع
 

في المجتمع العربي العدید من الحضانات الخاصة والتي ال تتبع أي جھة   تتواجد  بسبب نقص الحضانات الیومیة

رسمیة لكنھا تحظى برخصة تشغیل, وتعتبر الحضانات الخاصة عالیة التكلفة امام العائالت العاملة التي تضطر  

  الى اللجوء الیھا بسبب عدم وجود حضانات یومیة رسمیة.

خاصة في البلدات العربیة, وذلك باإلضافة   ةار بإقامة حضانات یومیبشكل عام على وزارة الرفاه تكثیف االستثم

في البلدات العربیة مثل نقص األراضي وطلب   إلزالة العوائق القائمةلتكثیف الجھود والمیزانیات الى الحاجة 

 .تخصیص میزانیات مكملة  من السلطات المحلیة(ماتشینغ) مقابل إعطاء میزانیات حكومیة 

والنقص بالحضانات الیومیة كما ذكرنا, من المتوقع ان توافق وزارة الرفاه على   العوائقمیع على الرغم من ج

, والتي بحسبھا سیتوجب على العاملین في  2019لوائح جدیدة خالل شھري تشرین الثاني وكانون األول لعام 

في تفعیل حضانات یومیة   من المتوقع ان تصعب علیھم االستمراروالتي  الحضانات الیومیة استیفاء شروط جدیدة  
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ولذلك    الى اغالقھا وحرمان األطفال وذویھم أیضا من االستفادة من ھكذا اطر. خاصة, االمر الذي ممكن أن یؤدي  

إقرار اللوائح الجدیدة االخذ بعین االعتبار خصوصیة المجتمع العربي وتقدیم حلول   یتوجب على وزارة الرفاه عند

   یص تفعیل الحضانات الیومیة الخاصة.بدیلة عند إقرار او تجدید تراخ

 الھایتك في البلدات العربیة تعزیز

ھایتك في البلدات العربیة,    –في السنوات األخیرة لوحظ اھتمام من قبل ریادي االعمال بدعم مجال التقنیات العالیة  

الكامنة في الشباب العربي الذي بدأ یخطو خطوات جدیة في ھذا   خاصة وان الشركات الكبیرة تنبھت لالمكانیات

والتي تعمل على دمج    المجال بدون أي دعم حكومي, انما فقط بدعم من اجسام غیر حكومیة كجمعیات مثل تسوفن

 الشباب العرب في مجال الھایتك.

ادي للبلدات سواءا بسبب االرنونا تعزیز مجال الھایتك في البلدات العربیة من شأنھ ان یساھم في التطور االقتص

في البلدات العربیة دفعھا وسواءا من خالل تواجد فئة ذات دخل عاٍل   المتواجدةالتجاریة التي من شأن الشركات 

 موظف. 1300شركة تشغل  50حوالي  – وقوة شرائیة, أغلب الشركات الیوم متواجدة في الناصرة 

ل عربي یعملون في مجال الھایتك والتقدیرات تشیر الى انضمام  عام  6600بحسب معطیات جمعیة تسوفن, حوالي  

میلیارد شیكیل   2في مجال الھایتك یقارب    ا. دخل الدولة من العاملین العربعامل عربي جدید للمجال سنوی  700

 سنویا.

 والذي بحسبھ تم نشر مناقصة القامة مركزي ھایتك في بلدات  3780, اتخذ قرار حكومي رقم 2018في أیار 

ملیون شیكیل, بعد تأخیر من قبل الحكومة, تمت الموافقة على إقامة مركز ھایتك في بلدة    25عربیة بتكلفة حوالي  

  كفرقاسم.
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 وزارة الرفاه والخدمات االجتماعیة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019میزانیة 

2016-2018 

بالقرار مجال الرفاه غیر مشمول  7,772,516,000

922 
 

مواطنین ال نصفلتي یعاني منھا حوالي اقع، والمد الفقر حالة ھي المجتمع العربي في الملحة القضایا أھم من

 الحكومة أو  الدولة في  اإلعالم وسائل األولیات سلم  رأس  على  لیس الفقر قضیة  فإن  أھمیتھا، من  بالرغم   .العرب

 على یضع ھذه القضیة أن یجب المجتمع العربي اقتصاد تطویر في الحكومة جھة  من استثمار أي فإن  ولذلك

 . األولویات بشكل خاص سلم رأس

 الذریع الفشل األمر نھایة في یعني 922 رقم الحكومة قرار إطار ضمن الفقر لمشكلة الجذریة المعالجة غیاب

بدورھا الى   تؤدي المجتمع العربي في المرتفعة الفقر معطیات  .المشكلة لحل الحكومة طرف من مبادرة ألیة

 من فقرا األكثر الدولة وتعتبر اسرائیل االقتصادي، النمو على وتؤثر عام بشكل الدولة  في الفقر معطیات رفع

 . OECDالـ منظمة في األعضاء الدول بین

 المواطنین من %53.3 نحو بأن یؤكد 2016 عام الوطني التأمین مؤسسة عن  الصادر األخیر الفقر تقریر

 معالجة تحتاج المقلقة المعطیات ھذه. الیھود المواطنین من %13 نحو مقابل الفقر خط تحت یعیشون العرب

 صحیح استخدام باألخص تصرفھا، تحت الموجودة األدوات جمیع استخدام بضمنھا الحكومة قبل من جذریة

 . الرفاه وزارة قبل من الممنوحة للمیزانیات

 األسباب المختلفة للفقر في المجتمع العربي

 .وزیادتھا المجتمع العربي في الفقر حالة على المباشر التأثیر ذات األسباب من كبیر عدد إلى اإلشارة یمكن

 :الحیاة مجاالت جمیع في العرب المواطنین ضد الحكومیة التمییز سیاسة ضمن موجودة األسباب ھذه جمیع

 آالف فإن وحدیثة، ھیكلیة بناء خطط تصمیم في الدولة تمویل غیاب إثرة: العربی البلدات في   المسكن ضائقة

 دفع  من باإلضافة تعاني العائالت ھذه .رخص بدون بیوتھم ببناء اضطراري بشكل یقومون الشابة األزواج

 .الضائقة ھذه من یزید مما المحاكم ومصروفات الغرامات

 البلدات  في والشبیبة النساء وتشغیل العمل فرص  مجال في رھیب نقص ھناك  :والشبیبة النساء تشغیل

 العامة المواصالت في الحاد  النقص العربیة، البلدات في األطفال روضات إلنشاء الشحیحة المیزانیات. العربیة

 .على ھذا العامل مباشر بشكل یؤثر صناعیة مناطق إنشاء وعدم  المریحة،

 المواطنین على  یؤثر أخص وبشكل الدولة، مواطني أفراد  كافة على ویؤثر وموجود قائم األمر :المعیشة غالء

 .آلخر عام  من ارتفاعھا تواصل والتي جدا المرتفعة الفقر معطیات إثر العرب
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المجتمع  وفي عموما الضواحي في الصحیة التحتیة البنى معالجة بشأن الحكومة إھمال :الصحة جھاز في الفجوات

 ارتفاع الحیاة، معدل انخفاض المجتمع العربي، في األمراض تفشي من حاالت یجر الوضع ھذا .خاصة العربي

المجتمع  في الفقر مشكلة زیادة إلى بالتالي یؤدي ما وھذا الضواحي، في مرتفعة تعتبر والتي الصحة خدمات تكلفة

 العربي

والصحة خطة شمولیة متعددة السنوات لمحاربة الفقر من خالل العمل   الرفاه تافي السنة األخیرة, طورت وزار

والتي من خاللھا سیتم التركیز على البلدات العربیة حیث  2018على مجال الصحة, تم إقرار الخطة في أیلول 

ن مركز تمكین یعملو  35ستشمل الخطة تفعیل برامج تابعة لوزارة الصحة (باألساس توعیة بالحقوق الصحیة) في  

  تحت برنامج "نتنفس الصعداء".

 كونھ العربیة، العائالت آالف حیاة على سلبي بشكل یؤثر (2003) المواطنة قانون یزال ال :المواطنة قانون

 العمل من ممنوعون القانون ھذا ضحایا .باحترام العیش لقمة كسب منھا ویمنع ویفرقھا العائالت یعزل

 حال باألخص الضائقة ارتفاع إلى یؤدي مما السیارات قیادة من ممنوعونو   البیت، اقتصاد في والمساھمة

 التأمینات كلفة  ارتفاع ذلك، إلى أضف .العربیة البلدات في المتدنیة حاالتھا أدنى  في  العامة المواصالت كون

 أمر مناقشة سیتم المقبلة السنة في. تالعائال كاھل على بإثقال یتسبب مما القضائیة المعامالت وأیضا الطبیة

 تزید أن شأنھا من الخطوة ھذه .والحكومة الكنیست في  وذلك دائم  قانون إلى مؤقت قانون من القانون تحویل

 .القانون ھذا ضحایا أعداد  ارتفاع یعني مما الضائقة من خطیر بشكل

 والمواطنین العربیة المحلیة السلطات نفوذ من األراضي مصادرة :المجتمع العربي في  الزراعي االستثمار عدم

 إغالق یعني مما المجتمع العربي في الزراعة  لقطاع الكافیة المیزانیات تخصیص عدم إلى باإلضافة العرب،

 أقل  یأخذ المجتمع العربي في الزراعة قطاع فإن حال، وبكل .أجیال لعدة العیش لقمة وكسب للعمل آخر مجال

 .القروي والتطویر الزراعة وزارة قبل من المخصصة المیزانیات من %1 من

 القدرات تنقصھا ال والتي(العربیة  البلدات في سیاحیة مشاریع تطویر السیاحي: القطاع في االستثمار عدم

 وعلى .المجال ھذا في  آخرین عرب مواطنین وتشغیل البلدات في المدخوالت ارتفاع بالتأكید یعني )السیاحیة

 . العام االقتصاد لصالحوذلك   العربیة، البلدات في السیاحة وتطویر االستثمار مسؤولیة عاتقھا على تأخذ  أن الدولة 

 "الصعداء نتنفس" برنامج

 الحكومي البرنامج وھو ،"الصعداء نتنفس" اسم تحت برنامج بتطبیق الرفاه وزارة تقوم ، 2015 عام  منذ

 من رسمي بشكل البرنامج في االشتراك حق على الحائزة العائالت مرافقة یتم .الدولة  في  الفقر لمحاربة األساسي

, بحیث تتم مرافقتھم في مجال البلدات ضمن الموجودة  "التمكین مراكز" إطار ضمن االجتماعیین العاملین قبل

 قضائیة وغیرھا. ات الحقوق, البحث عن العمل, إدارة میزانیة العائلة, مساعد

 أنحاء كافة من عائلة  3910  نحو ھو البرنامج في المشاركة العائالت عدد فإن الرفاه، وزارة معطیات حسب

 المشاركة العائالت عدد رفع الدولةمن مسؤولیة  بالطبع بلدة وسلطة محلیة. 113والبرنامج یعمل في  البالد

   نحو إلى یصل الفقر خط تحت یعیشون ممن الكلي العائالت عدد كون خاصة معالمراكز ھذه من المزید إنشاءو
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المبلغ غیر   وھذا شیكل، ملیون 100 نحو إلى تصل للبرنامج المخصصة السنویة المیزانیة ة! عائل ألف  464

 . الوزارة للمساعدة من المحتاجة العائالت لجمیع كاف

% من العائالت المستفیدة من البرنامج ھي عائالت عربیة. عدد العائالت 45حوالي  بحسب معطیات الوزارة,

 بلدة.  63عائلة موزعة على  1484یصل الى  

 قائمة بأسماء البلدات المشمولة في برنامج "نتنفس الصعداء" وعدد العائالت المستفیدة من البرنامج في كل بلدة: 

 البرنامجعدد العائالت المستفیدة من  دةلالب

 20 أبو سنان

 80 ام الفحم 

 20 اكسال

 20 مجلس إقلیمي البطوف

 20 مجلس إقلیمي القسوم 

 20 اعبلین 

 20 باقة الغربیة

 20 بعینة نجیدات

 20 بیر المكسور

 20 بیت جن

 20 البعنة

 20 جدیدة المكر

 20 جولس

 20 جسر الزرقاء 

 20 دالیة الكرمل

 20 دیر االسد

 20 حنادیر 

 20 حرفیش

 20 جت-یانوح

 20 كسرى سمیع

 20 كفر كما

 20 عسفیا

 20 البقیعة

 20 الرامة 

 20 ساجور
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 20 حورة

 20 طرعان 

 30 الطیبة

 20 الطیرة

 20 یافة الناصرة 

 20 یركا

 20 كابول

 20 كسیفة

 20 كفركنا

 20 كفر مندا

 20 كفر قاسم

 20 كفر قرع

 20 اللقیة 

 20 الكروممجد 

 20 مغار

 20 طلعة عارة 

 20 واحة الصحراء 

 20 نحف

 50 الناصرة

 30 سخنین

 20 عیلوط

 20 عین ماھل

 20 عرابة 

 20 عرعرة 

 20 النقب عرعرة

 20 فریدیس

 20 قلنسوة

 60 رھط

 20 الرینة

 20 شقیب السالم

 20 شعب

 40 شفاعمرو
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 20 تل السبع

 1330 العائالت مجموع

 وزارة الرفاه والخدمات االجتماعیة: المصدر*                      

 باإلضافة للعائالت القاطنة في البلدات العربیة, یضم البرنامج عائالت عربیة تسكن في مدن مختلطة: 

 عدد العائالت المستفیدة من البرنامج المدینة

 6 الرملة 

 23 عكا

 6 اللد 

 80 القدس

 39 حیفا

 154 العائالت مجموع

 وزارة الرفاه والخدمات االجتماعیة: المصدر*                       

ویوجد حاجة لدمجھا في البرنامج:    برنامج "نتنفس الصعداء" ت التي یوجد بھا مراكز تمكین  دون تفعیل البلدا

, ساجور, كفركما, بیر المكسور, جسر الزرقاء , یانوح جت, جولس, حرفیش, البقیعةشعبالرامة, كسرى سمیع, 

 والبطوف.

إشكالیة أخرى تتعلق ببرنامج "نتنفس الصعداء" وتشغیل مراكز التمكین ھي أن اغلب المراكز الموجودة في 

البلدات العربیة یتم تفعیلھا على ید جمعیات او شركات غیر عربیة ولیست لدیھا الخبرة الكافیة للتعامل مع الفقر 

 مجتمع العربي على جمیع مركباتھ.في ال

 

 مستقبلیة توصیات

 .العربي المجتمع في الفقر لمحاربة محدد مخطط وإلنشاء الصعداء"  نتنفس" برنامج توسعة طلب إلى باإلضافة

 في والنساء الفتیات لمعالجة الخدمات وتعمیق السن،  في  الكبار لمعالجة الخدمات یعبتوس مساواة مركز یطالب

 والسجناء األسرى تأھیل إعادة خدمات توسیع األطفال، واستغالل التسول ظاھرة لمعالجة الخدمات توسیع ضائقة،

 یشمل بما ضائقة، في للعائالت مالیة لمرافقة أدوات وتطویر الفقر، ألسباب جذریة معالجة المجتمع،  في ودمجھم

 .اإلسكان قروض
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 واإلسكان البناء وزارة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019میزانیة  

2016-2018 

المبلغ  261,198,000 واإلسكان البناء وزارة میزانیة

 المخصص فعلیا

510,000,000 

النسبة  2,597,874,000 واإلسكان البناء ھبات میزانیة

المخصصة 

 فعلیا

100% 

 2,023,299,000 اإلسكان میزانیة

 4,882,371,000 المجموع

 

, من المتوقع ان  2019والتي تمت حتلنتھا في حزیران  2022-2020حسب خطة المیزانیة الوزاریة للسنوات 

  یتم رفع میزانیة التطویر في السنوات القریبة بھدف رفع معروض البیوت.

   922في اطار القرار الحكومي  واإلسكان البناء وزارة  میزانیة

  1.21ھي حوالي  922لبناء في البلدات العربیة من خالل القرار المیزانیة المخصصة للتخطیط, اإلسكان وا

سنوات. المیزانیة من المفترض ان تصرف على فعالیات مثل: تخطیط ھیكلي وتفصیلي   5میلیارد شیكیل على مدى  

(اراٍض خاصة وأراضي دولة), بناء أحیاء جدیدة, بناء مؤسسات عامة, وشوارع تربط الحارات بالشوارع  

 الرئیسیة.

المیزانیة المخصصة غیر كافیة لسد الفجوات في مجالي اإلسكان والتخطیط أو لحل أزمة السكن في البلدات  

العربیة. وھي أزمة تسببت بانتقال عدد من العائالت العربیة للسكن في مدن مختلطة مثل حیفا, الناصرة العلیا,  

العربیة, وتقع على كاھلھا مسؤولیة تطویر كرمیئیل, وغیرھا. على الحكومة توفیر إمكانیات سكن في البلدات 

 البنى التحتیة في ھذه البلدات وتھیئتھا.
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 قائمة تقسیم المیزانیة على البلدات العربیة: 

 عدد السكان البلدة

تدریج 
اقتصادي 

  1اجتماعي من 
 10حتى 

تخطیط  میزانیة
وبناء أحیاء 

جدیدة (مالیین 
 الشواقل)

 بناء  میزانیة
مؤسسات عامة  

ومالعب (مالیین 
 الشواقل)

 4.5 7 2 6,795 ابو غوش

 13 22.3 2 51,400 ام الفحم 

 6.5 8.9 2 13,403 اكسال

 6.5 5.5 3 12,479 اعبلین 

 13 10.1 3 27,500 باقة الغربیة 

 4.5 6.2 2 6,500 بعینة نجیدات

 6.5 6.6 2 8,657 البسمة

 6.5 5.6 2 7,751 البعنة

 8.5 18.4 2 19,700 المكرجدیدة 

 6.5 11.2 2 9,216 جلجولیة

 6.5 7.7 1 13,689 جسر الزرقاء 

 4.5 3 5 3,015 الجش

 6.5 5.8 3 10,899 جت

 6.5 8.8 2 9,699 دبوریة

 6.5 8.2 3 9,624  دیر حنا

 6.5 6.9 2 11,500  دیر االسد

 4.5 4.8 3 6,375 زیمر

 6.5 7 3 13,021 طرعان 
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 عدد السكان البلدة

تدریج 
اقتصادي 

  1اجتماعي من 
 10حتى 

تخطیط  میزانیة
وبناء أحیاء 

جدیدة (مالیین 
 الشواقل)

 بناء  میزانیة
مؤسسات عامة  

ومالعب (مالیین 
 الشواقل)

 13 13.8 3 40,200 الطیبة

 13 7.6 3 24,400 الطیرة

 13 30 3 31,700 طمرة

 6.5 8.7 3 17,900  یافة الناصرة

 6.5 7.7 2 12,985  كابول

 4.5 6 2 3,237 كوكب ابو الھیجا

 2 3 -  -  شیخ دنون

 1.5 3 -  -  راس علي 

 1.5 3 -  -  عین حوض 

 4.5 4 3 3,200  كفر برا

 6.5 3.7 4 9,371 یاسیفكفر 

 8.5 14.5 2 20,800  كفركنا

 8.5 16.2 2 18,100  كفر مندا

 13 14.6 3 21,400  كفر قاسم

 6.5 8.9 4 17,350  كفر قرع

 6.5 10.7 2 14,505  مجد الكروم

 4.5 7.5 2 3,596 المزرعة 

 4.5 3 5 3,170  معلیا

 -  8.9 2 13,722  طلعة عارة
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 عدد السكان البلدة

تدریج 
اقتصادي 

  1اجتماعي من 
 10حتى 

تخطیط  میزانیة
وبناء أحیاء 

جدیدة (مالیین 
 الشواقل)

 بناء  میزانیة
مؤسسات عامة  

ومالعب (مالیین 
 الشواقل)

 6.5 6.4 2 11,900  نحف

 13 30.9 3 74,600 الناصرة

 13 20.4 2 28,600  سخنین

 2 3 3 2,400 الغجر

 4.5 3 4 5,400  عیلبون

 4.5 4.8 2 7,400  عیلوط

 6.5 5.7 2 12,267  عین ماھل

 13 15.2 2 23,500 عرابة 

 13 14.3 2 23,600 عرعرة 

 6.5 6.5 2 12,098  فریدیس

 4.5 3.8 4 2,977 فسوطة

 8.5 8.7 2 21,043  قلنسوة

 8.5 7.2 3 18,152 الرینة

 -  6.2 2 6,480  شعب

 13 15 3 39,200 شفاعمرو
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 ) وتُعنى بالبلدات العربیة2019-2018اللوائح الموجودة في كتاب میزانیة الدولة (
 

 باب من تفصیال المیزانیات أشد من ھي نشاطاتھا وجمیع اإلسكان وزارة میزانیة فإن المیزانیة، سجل حسب

 ھذا في سنقوم السبب، لھذا .عام بشكل العربیة وللبلدات  922 رقم  الحكومة قرار وفق  الممنوحة والمبالغ اللوائح

 الدولة میزانیة سجل في المندرجة العربیة للبلدات الموجودة اللوائح لتفاصیل شمولي بعرض المستند من القسم

 . 2019-2018للسنوات 

 المتاحة المیزانیات استغالل في حاد تقصیر عن اإلسكان وزارة قبل من اإلعالن تم ،2019حزیران  شھر في

  الحكومي القرار إطار ضمن المخصصة المیزانیات في وذلك العربیة، المحلیة السلطات قبل من الوزارة من

 بینھا تحول والتي العالقة المشاكل جمیع بحل یقومون المحلیة السلطات مع بالتعاون الوزارة أن یفترض  .922

 تم شیكل ملیون 633 نحو وقدره بمبلغ صالحیات منح تم 2017-2011 السنوات في  :یعالمشار تقدم وبین

 ملیون شیكیل استنفذ 550بمبلغ وقدره  صالحیاتمنح تم  2018-2016وفي السنوات , منھا فقط%15استنفاذ

 : ینالجدول التالیو الرسم البیاني % منھا فقط. جمیع المعطیات في9

 

 : 922وزارة اإلسكان  المشمولة في اطار القرار الحكومي  میزانیةتقسیم 

 

,  بلدات استراتیجیة
252

, بلدات في المركز
252

, مؤسسات عامة
710

قرار تقسیم میزانیة وزارة اإلسكان  المشمولة في اطار ال
922الحكومي 

بلدات استراتیجیة

بلدات في المركز

مؤسسات عامة
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 المیزانیات المعدة للبلدات االستراتیجیة:

المبلغ المخصص   السنة 
 (مالیین)

الصالحیات 
 الممنوحة (مالیین)

التنفیذ الفعلي 
 (مالیین)

نسبة التنفیذ الفعلي 
من الصالحیات  

 الممنوحة

2016 25.2 11.36 1.111 9.8% 

2017 63 14.37 2.362 16.4% 

2018 75.6 7.45 0 0% 

 المجموع
2016-2018 

 %10.5 3.473 33.18:  مرحلة أ 78.8:  مرحلة أ

 85: مرحلة ب

دولة, أشغال على ارض خاصة, تسجیل وإعادة ترتیب, شركات  تم تقسیم المیزانیات على المجاالت: أشغال على أرض *
 , تخطیط ھیكلي ومفصل. مشاریع إدارة

 المیزانیات المعدة للبلدات في المركز:

المبلغ المخصص   السنة 
 (مالیین)

الصالحیات 
 الممنوحة (مالیین)

التنفیذ الفعلي 
 (مالیین)

نسبة التنفیذ الفعلي 
من الصالحیات  

 الممنوحة

2016 25.2 38.65 8.953 23.2% 

2017 63 42.54 4.87 11.4% 

2018 75.6 38.5 0.559 1.45% 

 المجموع
2016-2018 

163.8 119.7 13.823 11.5% 

وشوارع  مشاریع تم تقسیم المیزانیات على المجاالت: أشغال على أرض دولة, أشغال على ارض خاصة, شركات إدارة *
 ربط. 

 المیزانیات المعدة لمؤسسات عامة: 

تم التنفیذ  السنة 
 على ید: 

المبلغ 
المخصص  

 (مالیین)

الصالحیات 
الممنوحة 
 (مالیین)

التنفیذ الفعلي 
 (مالیین)

الفعلي نسبة التنفیذ 
من الصالحیات 

 الممنوحة

 المجموع
2016-
2018 

شركات 
إدارة  

 مشاریع

109.786 109.786 7.536 6.9% 

سلطة  
 محلیة

281.7 281.7 24.88 8.8% 
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 %8.2 32.416 391.486 391.486 المجموع

 

یعمل مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلیة العربیة وبالتعاون مع وزارة اإلسكان على التغلب على  
تمنعھا من استنفاذ   التيوالمعیقات التي تحول دون استغالل كامل للصالحیات الممنوحة للسلطات المحلیة العربیة  

بحسب وزارة اإلسكان یوجد ارتفاع في عدد الوحدات السكنیة التي یتم تسویقھا في  المیزانیات. رغم الصعوبات,
ان ھذا النوع من البناء ال یالئم  ,من الجدیر ذكره. خالل بناء بنایات متعددة الطوابقالبلدات العربیة وذلك من 

 على میزانیات إضافیة مستقبال.  نمط الحیاة في البلدات العربیة ویعتبر عائقا امام تنفیذ المشاریع فعلیا والحصول

  اضعافھا واضعاف كوادرھا التي تم  من المھم التشدید أن مسؤولیة التنفیذ ال تقع فقط على كاھل السلطات المحلیة,  
بدون التطرق الى العوائق   للسلطات المحلیة یتم تخصیص مبالغ كبیرة حیث ,من خالل التمییز الممنھج ضدھا

 من ناحیة العوائق التقنیة او النقص في الكوادر وأصحاب المھارات الالزمة لذلك.  التي تحول دون تنفیذھا سواء

انھا مستمرة في اعمال التطویر في البلدات   2019بكل األحوال, وزارة اإلسكان أقرت في كتاب المیزانیة لعام 
الدرزیة   تطویر البلداتالمعني ب 959وقرارات حكومیة أخرى مثل القرار  922العربیة بحسب القرار 

  .والشركسیة

 بناء وتخطیط أحیاء جدیدةمشاریع 

بلدة عربیة باإلضافة   15رغم ان وزارة اإلسكان تعزز خطط بناء أحیاء جدیدة في اطار اتفاقیات استراتیجیة مع 
بلدة عربیة في مركز اھتمامھا, اال ان ھذه الخطوات ال یمكن اعتبارھا حال كافیا ألزمة السكن في   43الى وضع 

ملیون شیكیل لبناء أحیاء جدیدة على   527بلغ تم تخصیص م 922البلدات العربیة. من خالل القرار الحكومي 
, البند المیزانیاتي المخصص لھذا الھدف یقع تحت عنوان" بنى تحتیة لبناء جدید, 2020-2016سنوات    5مدى  

 ملیون شیكیل لھذا البند.  66.211تم تخصیص مبلغ  2019في عام , تنفیذ مباشر لدى األقلیات" 

, ولھذا االھتمام مركزالمیزانیة المخصصة للبلدات في  اضعاف من 3بحوالي البلدات االستراتیجیة أكبر  میزانیة
وھي  السبب تحویل المیزانیات لھذه البلدات مشروط بالعبور من مرحلة التخطیط أ الى مرحلة التخطیط ب 

المراحل یتوجب وھنا تكمن المشكلة, لالنتقال بین    .المرحلة التي یتم من خاللھا استغالل الجزء األكبر من المیزانیة
بیت, وھي مھمة شبھ مستحیلة خاصة مع وجود عدد كبیر من    500على السلطة المحلیة تسویة أوضاع اكثر من  

البیوت المبنیة بدون تراخیص او على اراٍض غیر معدة للبناء وھو واقع فرضتھ علیھم الدولة بسبب تجاھلھا 
وجود عائق لالنتقال بین المراحل تمنح وزارة اإلسكان  بسبب  .  وعدم وجود عدد كاٍف من األراضي  ألزمة السكن

 البلدات إمكانیة طلب تسھیالت او اعفاء من بعض شروط االنتقال.

  باقة الغربیة, , طمرة, شفاعمرو, ام الفحم, كفر قاسم, الطیرة, الطیبة: البلدات االستراتیجیة بحسب الوزارة ھي
تستطیع ھذه البلدات طلب . ویافة الناصرة كفر مندا, فركناك, عرابة , سخنین, الناصرة, جدیدة المكر, عرعرة

میزانیة إضافیة لتسویة البنى التحتیة التي تربط بین احیاء قدیمة وأحیاء جدیدة في المشاریع الجاري تسویقھا.  یتم 
ھا لشركات تحویل المیزانیات الى السلطة المحلیة بعد مرحلة التخطیط, كي یتسنى للسلطة تنفیذ المشاریع أو تحویل

 الدارة التنفیذ.

انتقلت مرحلة, لكن فعلیا فقط بلدة بلدة  15من بین بلدات استراتیجیة  5أعلنت الوزارة أن  2019في حزیران 
 كفرقاسم نجحت باالنتقال بینما قدمت سخنین, كفرمندا, الطیبة ویافة الناصرة طلبات اعفاء.
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 : 2019جدول باللوائح والمیزانیات المخصصة لعام 

 (مالیین) 2019میزانیة  اسم الالئحة رقم الالئحة

 35 تطویر المجتمع البدوي والدرزي والشركسي 70020301

 25.5 تطویر بنى تحتیة في المجتمع العربي 70020307

 0 تخصیص دعم الراٍض خاصة في المجتمع العربي 70020310

 16.49 األقلیاتاتفاقیات استراتیجیة في بلدات  70020330

 

 تخطیط ھیكلي ومفصل

 العربیة البلدات عانت طوال,  سنوات خالل .العربیة البلدات في  العالقة  المشاكل جمیعل حل  ھو الصحیح  التخطیط
 مخططات دفع شأنھا من خطوة بأیة  تقم لم  القطریة التخطیط سلطات أن  لدرجة  التخطیط, مجال  في التمییز من
 من بالعدید أدى , التمییز بالتخطیطالعربیة البلدات في ذاتھ  الوقت في . وقانونیة تفصیلیة ومخططات ھیكلیة بناء

 السلطات منھا تعاني أخرى مشكلة. ترخیص بدون مبنى 50,000 من یقرب ما بناء إلى العرب المواطنین
  بمصادرة یقومون العكس على وإنما العربیة البلدات لصالح الدولة من أراٍض  تخصیص عدم ھي المحلیة

 % من أراضي الدولة. 93وذلك رغم أن سلطة أراضي إسرائیل تدیر حوالي  ,منھا األراضي

 

  . سنوات 5 ولمدة شیكل ملیون 256 ھو 922 رقم  الحكومة قرار  وفق  والتفصیلي ھیكليال تخطیطال  میزانیة
 :المباشرة الصلة ذات المیزانیة لوائح

 ملیون( 2019 میزانیة الالئحة اسم الالئحة رقم
 شیكل)

 12 لألقلیات ھیكلي تخطیط 54330204
 0 لألقلیات تفصیلي تخطیط 70020328
 0 لألقلیات قانوني تخطیط 70020326

 

 التفصیلي أو القانوني لتخطیطل میزانیات بتخصیص اإلسكان وزارة تقم لم 2019 عام في المیزانیة, لوائح وفق
  . الھیكلي للتخطیط میزانیاتھا خصصت ولكن العربیة البلدات في

: بین السنوات  2019في حزیران  ةحسب تقاریر وزارة اإلسكان بخصوص البلدات االستراتیجیة والصادر
وحدة سكن مشمولة في خطة   5300من بینھا , الف وحدة سكنیة 25خطة تحوي  19تم دعم  2016-2019

تتضمن خطة البناء المشبعة (فقط في البلدات   مراحل تحضیر مختلفة.وحدة سكن في  18400جاھزة و 
 وحدات سكنیة وما فوق لكل دونم. 8وحدة سكنیة بكثافة  5000اإلستراتیجیة) بناء أكثر من 

مشكلة إضافیة تعاني منھا السلطات المحلیة العربیة في مجال التخطیط وھي النقص في المھندسین وفي المھنیین 
المھندس. وھي مشكلة اعترفت بھا وزارة اإلسكان وحددت لھا میزانیات خاصة من المتوقع انھ  الداعمین لعمل

 . 2019تمرر للسلطات المحلیة العربیة خالل عام  

أیضا یوجد مشكلة نقص احتیاطي األراضي وھي مشكلة تؤدي إلى االضرار بالبناء المنظم وبالبنیة التحتیة  
ا الى عدم استغالل میزانیات التطویر التي ذكرناھا أعاله. عدا عن أن  للمواصالت والصرف الصحي وتؤدي أیض
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البناء بدون تراخیص یثقل كاھل المواطنین الذین یضطرون للتعامل مع أوامر ھدم وغرامات بمبالغ عالیة والسجن  
الوضع  فاقم  2017قانون كمینیتس) الذي أقر في نیسان  – 116الفعلي. قانون التخطیط والبناء (تعدیل رقم 

في ذات الوقت لم تعمل الحكومة على إیجاد حلول فوریة   . بسبب تطبیقھ المكثف على البناء غیر المرخص
لالحتیاجات التخطیطیة والتطویریة وموضوع تسجیل األراضي في البلدات العربیة كمساھمة منھا في الحد من  

 البناء غیر المرخص الذي یقوم بھ المواطنون رغما عنھم.

غرامة   44غرامة منذ دخول القانون حیز التنفیذ,  61, تم فرض 2019یات المنشورة في أیلول بحسب المعط
 منھا كانت في بلدات عربیة.

 

 جماھیریة مؤسسات

 كل في الجمھور لصالح اجتماعیةو ثقافیة ألھداف جماھیریة مؤسسات نشاءإل بالتخطیط اإلسكان وزارة تقوم
 شیكل ملیون 750 مبلغ تخصیص الحكومة قررت عدیدة, سنوات خالل جماھیریة مباني إنشاء عدم بعد .بلدة

 تكونمن المتوقع أن   2019 عام في. سنوات خمس یتم استنفاذه على مدى  جماھیریة مؤسسات إنشاء بھدف
 نحو التحتیة البنى تطویر أیضا شامل العربیة البلدات في الجماھیریة للمؤسسات المخصصة العامة المیزانیة

 ). 304شیكل (البند  ملیون107

 في أیضا موجودة الممنوحة المیزانیات استغالل عدم مشكلة أن علمنا اإلسكان, وزارة  اتنا مع جلس خالل احدى 
 المحلیة السلطات تنفیذ بعد من فقط الجماھیریة المؤسسات بإنشاء البدء بمھمة اإلسكان وزارة تقوم  :المجال ھذا

 من أقل استغالل تم 2017-2016 السنوات خالل اإلسكان, وزارة من المعلومات حسب  .المطلوبة للتخطیطات
 استغالل تم أنھ حین في االستراتیجیة, البلدات في الجماھیریة المؤسسات لصالح الممنوحة المیزانیات من 5%
 . المركزیة البلدات في الممنوحة الصالحیات من فقط %10 نحو

% من الصالحیات المتاحة للسلطات المحلیة القامة مؤسسات   60بحسب تخطیط وزارة اإلسكان كان علیھا منح  
% القامة مؤسسات جماھیریة في االحیاء الجدیدة 40ملیون شیكیل) و  426جماھیریة في االحیاء القدیمة  ( 

الصالحیات المتاحة لتلك السنة    % من 85مثال تم منح    2018ملیون شیكیل), لكن ذلك لم یحصل. في عام    248(
 % لالحیاء الجدیدة. 15لالحیاء القدیمة و 

یوم   2018عقب عدم استغالل میزانیات إقامة المباني العامة بصورة كاملة, أقام مركز مساواة في تشرین األول 
یة التعامل مع دراسي لمھندسي المجالس المحلیة بھدف مساعدتھم على فھم أعمق لكیفیة استغالل المیزانیات وكیف

 العوائق.
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 :2018جدول مع المباني الجماھیریة التي انتھى بناؤھا حتى عام 

  سنة البلدة
 میزانیة 

  میزانیة
 )مالیین(

 تاریخ افتتاح المبنى المنفذ نوع المبنى

  السلطة المحلیة  قاعة ریاضیة  2 2016 اكسال
 )ماشكال(

 18-أیار

 18-أیار المحلیة السلطة   مكتبة 2 2017 طرعان 

 18-نیسان السلطة المحلیة  قاعة عرض  2 2017 ام الفحم 

 18-أیار السلطة المحلیة  قاعة تمرن  1 2016 المشھد

 18-تموز السلطة المحلیة  متناس 0.5 2016 المشھد

مبنى متعدد  4.5 2016 المزرعة 
 االستعماالت

 2م  1,200

 18-أیار السلطة المحلیة 

 18-أیار السلطة المحلیة  ارسالیة متناس 4.5 2016 البسمة

 18-كانون االول السلطة المحلیة  مركز ثقافي 6.5 2016/17 كفر قرع

استكمال  2 2016 نحف
تسقیف ملعبي 

 ریاضة 

  السلطة المحلیة 
 )ماشكال(

 18-أیار

ملعب ریاضة  2 2016/17 جت
 مسقوف

شركة إدارة  
 المشاریع
CPM 

 

 واالسكانوزارة البناء : المصدر*

ملیون شیكیل استثمروا في إقامة  348.7,  2019الصادر في حزیران  وزارة البناء واالسكان بحسب تقریر
  922, من خالل استنفاذ میزانیات القرار الحكومي   2018-2016مباني عامة في البلدات العربیة بین السنوات  

   ومیزانیات أخرى.

ملیون  85بلدة, بمیزانیة تقدر ب  12ل القامة مباني عامة في خطة عم 21, تمت الموافقة على 2018في عام 
ملیون    78.8خطط عمل موجودة في مرحلة الموافقة ومن المتوقع أن یخصص لھا مبلغ    8باإلضافة لذلك    شیكیل.

 . 2019شیكیل على حساب میزانیة عام  

 

 (الفاتمال)  السریع التخطیط لجنة بواسطة التخطیط

      عام  منذ الحكومة قبل  من المطروحة  الحلول أحد ھي للسكن  المفضلة للمناطق والبناء للتخطیط القطریة اللجنة
 بدیل وخیار واحدة ككتلة لإلسكان مفضلة مخططات  على بالموافقة تقوم اللجنة .السكنیة الضائقة لمعالجة   2014

 .  العادیة واإلسكان البناء مخططات على الموافقة عملیات تأخذه الذي الطویل البیروقراطي الروتیني المسار عن
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حتى حزیران  لإلسكان,  المفضلة المخططات إطار ضمن حلول إلى بحاجة العربیة البلدات في السكنیة الضائقة
 خطة تمت الموافقة علیھا. 13خطة لمجمع سكني مفضل في البلدات العربیة, بینھا  31تم اإلعالن عن  2019

لإلسكان,   المفضلة لجنة المخططات أمام عملھا في العربیة المحلیة السلطات أمام وعوائق حواجز وجود من بالرغم
 على لذلك, أقل تعقیدا من المسار العادي.  ایة كونھ مسارللغا إیجابیا أمرا یعتبر الخطة  ضمن ادمجھ اال أن 

 .البرنامج انتھاء قبل العربیة البلدات من عدد أكبر للخطة  تضم  أن الحكومة

 أدناه جدول للمجمعات المفضلة لالسكان في البلدات العربیة وتفصیل حالتھا:

مساحة   رقم الخطة اسم المجمع  البلدة
 (دونم)

عدد 
الوحدات 
 السكنیة

 الحالة تاریخ االعالن

  –  طرعان طرعان 
مجمع 
 شمالي

  – موافقة 3.11.2014 1005 383 1008
7.7.2016 

بیر 
 المكسور

الحي  
 الغربي

  – موافقة 13.7.2015 1200 581 1020
8.11.2016 

بسمة 
 طبعون

  – موافقة 8.6.2015 520 285 1014 تلة قشط 
7.12.2016 

المجمع  الطیبة
 الغربي

  – موافقة 22.6.2015 2500 610 1039
24.9.2017 

الحي   المزرعة 
 الشمالي 

  – موافقة 13.7.2015 600 245 1031
13.2.2017 

المجمع  طمرة
 الشرقي 

  – موافقة 8.6.2015 1500 478 1033
13.12.2017 

غرب الحي   عیلوط
 الشرقي 

  – موافقة 13.7.2015 570 131 1026
4.7.2017 

الحي   ابو غوش
 الغربي

  – موافقة 19.9.2016 600 238 1065
27.12.2017 

الحي   شفاعمرو
 الشرقي 

  – موافقة 26.10.2015 1500 1659 1036
17.5.2018 

  – موافقة 19.9.2016 1550 785 1060 الطیرة الطیرة
28.5.2019 

  – موافقة 19.9.2016 550 174 1063 دیر االسد دیر االسد
6.1.2019 
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مساحة   رقم الخطة اسم المجمع  البلدة
 (دونم)

عدد 
الوحدات 
 السكنیة

 الحالة تاریخ االعالن

الحي   اكسال
 الغربي

  – موافقة 13.7.2015 560 301 1029
14.5.2018 

 7500 2229 1044 رھط جنوب رھط

 

  – موافقة 7.3.2016
13.6.2018 

نشر نص  - 1084 رھط جنوب رھط
اإلیداع على   

الفتة في  
  – المجمع

18.7.2019 

توسعة  اعبلین 
جنوب الحي  

 الشرقي 

نشر نص  10.7.2018 700 - 1092
اإلیداع على   

في   الفتة
  – المجمع

3.9.2019 

المجمع  طرعان 
 الجنوبي

نشر نص  22.6.2015 1400 - 1067
اإلیداع على   

الفتة في  
  – المجمع

25.8.2019 

المجمع  ابو غوش
 الشمالي 

نشر نص  22.6.2015 600 - 1052
اإلیداع على   

الفتة في  
  – المجمع

22.7.2019 

نشر نص  22.6.2015 1700 - 1069 فریدیس فریدیس
اإلیداع على   

الفتة في  
  – المجمع

24.10.2019 

بانتظار قرار  13.7.2015 4500 - 1030   ام الفحم ام الفحم 
بخصوص 

 –االیداع
6.5.2019 
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مساحة   رقم الخطة اسم المجمع  البلدة
 (دونم)

عدد 
الوحدات 
 السكنیة

 الحالة تاریخ االعالن

المجمع  طمرة
 الجنوبي

بانتظار قرار  13.7.2015 4000 - 1070
بخصوص 

 –االیداع
28.9.2017 

المجمع  عرابة 
 الشمالي 

اعالن اإلیداع  7.3.2016 2500 - 1043
  –في الجرائد

26.7.2019 

تأكید على  23.5.2016 1000 - 1054 مجد الكروم مجد الكروم
  وصول الخطة 

–  
18.6.2019 

نشر نص  19.9.2016 10,000 - 1058/1059 جدیدة مكر جدیدة مكر
اإلیداع على   

الفتة في  
  – المجمع

31.12.2018 

المجمع  عرعرة 
 الجنوبي

نشر نص  19.9.2016 2800 - 1061
اإلیداع على   

الفتة في  
  – المجمع

18.8.2019 

 - 5.6.2017 7000 - 1077 ام الفحم  ام الفحم 

نشر الموافقة   5.6.2017 1300 - 1078 كفر قاسم كفر قاسم
  – في الجرائد

5.7.2019 

جسر 
 الزرقاء 

جسر 
 الزرقاء 

1080 - 450 14.8.2017 - 

كروم  شبلي
 الشبلي 

نشر الموافقة   15.1.2018 600 - 1089
  – في الجرائد

19.7.2019 

شمال الحي   سخنین
 الغربي

1091 - 2000 7.5.2018 - 
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مساحة   رقم الخطة اسم المجمع  البلدة
 (دونم)

عدد 
الوحدات 
 السكنیة

 الحالة تاریخ االعالن

  باقة الغربیة 
 جت –

  باقة الغربیة 
 جت –

1093 - 1150 13.8.2018 - 

 - 31.12.2018 2500 - 1097 یركا یركا

الحي   طمرة
 الجنوبي

  وصول المخطط - 5300 - 1101
27.10.2019 

 

 "للساكن السعر"وخطة  الشعبیة المساكن

 البلدات في المسنین بیوت وصیانة لتفعیل وحتى بل لبناء حاجة ھناك الشعبیة, المساكن عن الحدیث خضم  في
 ,الغرض لھذا شیكل  ملیون 61.511 وقدره بمبلغ 2019 لعام میزانیة بتخصیص اإلسكان وزارة تقوم .  العربیة

 (لوائح بالطبع العربیة البلدات في المیزانیة ھذه من جزء استثمار في البدء على قادرة  الوزارة أن فیھ شك ال ومما
  70050502/70050505). رقم

 السكنیة الضائقة حل ألجل كحلون  موشیھ المالیة وزیر إلیھا بادر  التي  الخطوات إحدى ھي  "للساكن السعر" خطة
 المواطنین فإن الخطة, لوائح حسب .مریحة بشروط أول منزل لشراء مساعدة إعطاء  بواسطة وذلك الدولة, في

 شبكة على  الوزارة موقع في التسجیل بواسطة ذلك یستطیعون الخطة,  إطار ضمن القرعة في بالمشاركة المعنیین
 ).%50 على األقل تخصیص نسبة( المنطقة لسكان األفضلیة تكون ما غالبا االنترنت, – المعلومات

مع   .أخرى لبلدات أیضا لتوسیعھا حاجة وھناكوحدة سكنیة)  924(  فقط عربیة بلدات 6 في الخطةیتم تنفیذ 
ذلك رغم أھمیتھا ومساھمتھا في حل ضائقة السكن اال ان الخطة تحت تھدید اإللغاء بسبب تقلیصات المیزانیة 

 .الحاصلة على اثر العجز المیزانیاتي   2020-2019للسنوات 

 :فیھا المشمولة المساكن وعدد "للساكن  السعر" خطة في المشمولة العربیة البلدات قائمة أدناه

 الخطة  في المشمولة السكنیة الوحدات عدد البلدة 

 103 نحف

 67 كفر مندا

 471 الناصرة

 157 سخنین

 21 عرابة 

 105 جسر الزرقاء 
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 البلدي والتجدید األحیاء تأھیل

 ومبلغ البدویة, العربیة البلدات في األحیاء تأھیل لغرض شیكل ملیون 2 وقدره ُخصص مبلغ 2019عام  في
 رقم (لوائح الدرزیة  العربیة البلدات في األحیاء تأھیل ألجل شیكل ملیون 3 وقدره آخر

أعلنت وزارة اإلسكان ان میزانیة البلدات العربیة ستحول  2019في حزیران   70030113/70030114).
 بلدات عربیة: سخنین, الطیبة, عرعرة وكفرقاسم وبلدة إضافیة لم یعلن عنھا بعد. 5رنامج تجریبي في الى ب

 

 المفتوحة المناطق صندوق

 المناطق تطویر" لغرض سنوات 5 لمدة شیكل ملیون 133 وقدره مبلغ خصص 922 رقم الحكومة قرار
 100 كانت 2018 عام في المفتوحة للمناطق المخصص لبند العامة ل  . المیزانیة" األقلیات بلدات في المفتوحة

المیزانیة  98221035). رقم الئحة( شیكل ملیون  80 إلى المیزانیة انخفضت 2019 عام وفي شیكل ملیون
المخصصة للمناطق المفتوحة في المجتمع العربي موجودة في وزارة اإلسكان لكن ادارتھا تتم عن طریق دائرة 

 أراضي إسرائیل. 

نداءا للسلطات   2019نشر خالل عام   صندوق الحفاظ على المناطق المفتوحة (تحت دائرة أراضي إسرائیل)
ھداف التالیة: تطویر مشاریع للجمھور العام خاصة إقامة حدائق كبیرة, الحفاظ   المحلیة للحصول على میزانیات لال

 ا.على األنھر وتطویر مناطق حولھا, طرق جدیدة, حمالت تنظیف وغیرھ

) لم تعلن دائرة أراضي إسرائیل عن النتائج وعن موعد تحویل المیزانیات 11.2019حتى لحظة نشر ھذا المستند (
 للتنفیذ.
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 المحلیة  والسلطات الداخلیة وزارة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019میزانیة 
2016-2018 

 
المبلغ  607,925,000 الداخلیة  وزارة میزانیة

المخصص 
 فعلیا

1,331,000,000 

 الطوارئ مصروفات میزانیة
 المدنیة

النسبة  480,436,000
المخصصة 

 فعلیا

100% 

 5,002,032,000 المحلیة  السلطات میزانیة

 6,090,393,000  المجموع
 

 الموازنة ھبات

 حسب االقتصادي-االجتماعي السلم في السفلى األربع المراتب في موجودة العربیة المحلیة السلطات من   98%
 .المركزیة اإلحصاء دائرة معطیات

 في كبیرة فجوة ھناك فإن  حولھا, وما العربیة البلدات في  العمل وأماكن الصناعیة المناطق في النقص بسبب
بالبلدات مقارنة  على أو التجاریة المصالح على(االرنونا)   األمالك ضریبة من المحلیة للسلطات المدخوالت

   الجاریة نشاطاتھا إكمال بھدف مساعدة كمنحة المحلیة للسلطات تخصیصھا یتم المالي  التوازن ھبات الیھودیة.
 العربیة, المحلیة للسلطات بالنسبة جدا مھم موازنةال ھبات موضوع یكون ذلك على بناء .المواطنین خدمات وإدارة

 .نشاطاتھا لتسییر الحكومیة الھبات على فقط غالبا االعتماد إلى بھا تؤدي المتدنیة االقتصادیة فأحوالھا

 توزیع مبدأ تغییر شأنھ من قرارا الحكومة اتخذت 2017 عام في,  2019 لعام المیزانیة أُسس سجل حسب
 تقسیم إن , ف2004 م لعا نسخة (جادیش) تستبدل التي الجدیدة, النسخة  حسب  .المحلیة للسلطات الحكومیة الھبات
 الطریقة على وبناء .البلدات في للمواطنین االقتصادیة-االجتماعیة والمرتبة الفردي الدخل حسب یتمس الھبات
االقتصادي   السلم في السفلى  المراتب في الموجودین للمواطنین الخدمات تحسین سیتم 2017 العام منذ فإنھ  الجدیدة

 .العربیة البلدات الغالب في وھي ,االجتماعي

 ھبات تلقي تستحق%72) نحو الموجودة (أي  255 ضمن من محلیة,  سلطة  184 , 2017عام معطیات حسب
   .شیكل ملیار  3.15 نحو  2019موازنة لعام  ال لھبات الكلي مبلغمن المتوقع أن یكون ال  .الداخلیة وزارة من  توازن

 التطویر ھبات

 الھبات إلى باإلضافةر, (التطوی ألجل ھبات بتخصیص الداخلیة وزارة تقوم ,922 رقم الحكومة قرار حسب
 التطویر ھبات .سنوات 5 لمدة شیكل ملیون  800 وقدره بمبلغ العربیة المحلیة السلطات لصالح )  حالیا الموجودة

 سیتم 2019 عام في .للبلدات وأھمیة قیمة ذات مشاریع ولتنفیذ لتخطیط المحلیة للسلطات الفرصة تتیح ھذه
 وزارة على ,للمبلغ االساسي وفقا.18110180). رقم (الئحة شیكل ملیون 108 میزانیة تقدر بنحو تخصیص

 أن المتوقع من ,لذلكلصالح ھبات التطویر.  سنویا شیكل ملیون 200-160 تقدر ب میزانیة تخصیص الداخلیة
  الخماسیة الخطة نھایة حتى سنة كل في المیزانیة برفع الوزارة تقوم
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مشروع   585, یوجد تحت التنفیذ  في السلطات المحلیة العربیة  2019بحسب تقاریر وزارة الداخلیة من حزیران  
 ملیون شیكیل. 550تطویري سنوي او متعدد السنوات, تقدر تكلفتھا ب 

 الیھودیة غیر للطوائف دینیة خدمات

 لھذا وفقا حكومیة میزانیات على یحصلون الیھود غیر من والطوائف األدیان فإن واللوائح, المیزانیة سجل حسب
 شیكل ملیون 68,459 وقدره مبلغ 2019 لعام البند ھذا شمل .األدیان وزارة من ولیس الداخلیة وزارة من البند

 دینیة. مباني وتطویر الحالیة الدینیة الخدمات دعم ألجل التقلیصات) بعد(

 للیھود دینیة خدمات بتخصیص تقوم وزارة االدیان (والتي میزانیة ستكون 2019 العام في المقارنة, وألجل
ضعف المیزانیة المخصصة   11نحو أي  شیكل, ملیون 736,253 نحو المیزانیات سجل بحسب وذلك فقط),

 للخدمات الدینیة لغیر الیھود. 

 الطوارئ الجھوزیة لحاالت

 حلت التي األضرار كانتمثال, , للغایة سیئة العربیة البلدات في الطوارئ لحاالت الجھوزیة فإن للمعطیات وفقا
 مالجئ ال یوجد العربیة البلدات في العدید من جدا. صعبة    2006عام   الثانیة لبنان حرب في   بالمواطنین العرب

).  44 من 19( عرب مواطنین كانوا الحرب في المدنیین القتلى من %43 أن ھي  والنتیجة إنذار, صافرات وال
 وبین وجنوبھا البالد مركز في البلدات بین الطوارئ لحاالت والتأھب الحمایة مستوى في كبیرة فجوة ھناك

  .الشمال في المواجھة خطوط القریبة من  العربیة البلدات

 السكان, وقایة التالیة:البنود   وتشمل شیكل ملیون 500 نحو مبلغ إلى تصل   2019المدنیة لعام   الطوارئ میزانیة
  .القومیة الطوارئ و میزانیة المباني حمایة المدني, الدفاع

 تكفي ال المیزانیة ھذه بالطبع سنوات, 5 لمدة شیكل ملیون 50 وقدره مبلغ خصص 922 رقم الحكومة قرار
.  الشمال في المواجھة خطوط من أكثر القریبة لتلك  األقل على أو العربیة, البلدات لجمیع والدفاع الحمایة لتمویل

ال یوجد بند للطوارئ في البلدات العربیة ولم تحدد الوزارة كیفیة تقسیم المیزانیة  2019في میزانیة عام 
 . 922المخصصة من خالل القرار  

-2016ملیون شیكیل بین السنوات  2نشرت وزارة الداخلیة انھا استثمرت مبلغ  2019رغم ذلك في حزیران 
لطوارئ ومشاریع محددة سلطة محلیة تحت اطار "مشروع إجراءات ا  46لحتلنة إجراءات الطوارئ في    2018

ى ملیون شیكیل لتحسین البن 46في بلدات في خطر", باإلضافة لذلك وزارة الداخلیة تدعي انھا استثمرت مبلغ 
 سلطة محلیة.  34التحتیة لمراكز التشغیل البلدیة في 

 المحلیة السلطات بین الفجوات تقلیص صندوق

 وھذا الدولة, في أخرى جھة أي مثل المحلیة للسلطات ومبانیھا أمالكھا على الضرائب بدفع إسرائیل دولة تقوم
 2019 لعام المیزانیة أسس سجل حسب . الدولة أنحاء في المنتشرة الحكومیة والوزارات الحكومة مباني یشمل

 "المھاجرین مدن" باستثناء الحكومیة األمالك ضریبة على %30-%55 بین نسبتھ ما تخفیضات تأخذ الدولة فإن
 . 2016   عام قبل الداخلیة  وزیر عنھا أعلن التي

 الحكومة تقوم أن تقرر علیھ وبناء "المھاجرین مدن" مقام إلغاء تم  2018-2017 لعام التسویات قانون حسب 
 إنشاء یتم أن التسویات قانون على بناء أیضا تقرر.المحلیة السلطات جمیع في مخفضة أمالك ضریبة بدفع

 بناء ویتم المحلیة السلطات بین الفجوات تقلیص ألجل الحكومیة المدفوعات في الفرقمن مبلغ  مالي صندوق
 . اقتصادیة-اجتماعیة معاییر وفق حكومیة ھبات إعطاء علیھ

 في كونھا إثر العربیة المحلیة للسلطات ھبات تخصیص سیتم أنھ یعني المعاییر وتحدید المالي  الصندوق إنشاء
 . الضواحي ولوجودھا في االقتصادي-االجتماعي  للسلم السفلى المراتب
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  المیزانیة كانت 2018 عام وفي شیكل, ملیون 509.147 ھي 2019 للعام  المالي الصندوق میزانیة 
 18120101). م رق الئحة( شیكل ملیون 314.963

 المتفوقة السلطات

 الخطة ھدف .للمجتمع العربي االقتصادي للتطویر مخطط إطار في ھي خطة المتفوقة المحلیة السلطات خطة
فیھا من   البشري المال  رأس  وتدعیم جھة,  من مدخوالتھا تكبیرو العربیة المحلیة السلطات  تقویة ھو عام بشكل

  .جھة أخرى

 ,طرعان ,حورة ,األسد دیر ,جت ,المكسور بیر ,الغربیة باقة  ,اعبلین :ھي الخطة في المشاركة  المحلیة  السلطات
  .ورھط عرابة ,سخنین ,الناصرة ,الكروم مجد ,قاسم كفر ,مندا كفر ,كنا كفر ,طمرة

 المتفوقة المحلیة للسلطات شیكل ملیون 350 حتى وقدره مبلغ تتضمن میزانیة یخصص 922 رقم الحكومة قرار
 المیزانیة سترتفع 2019 عام وفي شیكل, ملیون 35.25 مبلغ تخصیص تم 2018 عام في .سنوات 5 لمدة

 ). 18110182(الئحة رقم   شیكل ملیون 80.264 وقدره مبلغ وسیتم تخصیص

بحسب تقریر وزارة الداخلیة الصادر في   2018-2016في األعوام  جدول مع المجاالت التي تمت میزنتھا
 : 2019حزیران 

  2018-2016میزانیة مخصصة  المجال
 (مالیین)

 نسبة التنفیذ الفعلي

 %2   72 تطویر تنظیمي
 %3 160 مشاریع عامة

میزانیات لمدراء مشاریع 
 ومطوري برامج

48 19% 

لكل سلطة    ملیون شیكیل  5ھبھ من  
 وفقا لمعاییر

0 0% 

 

 مبادرة "موارد"

"موارد" ھي مبادرة  بادرت لھا وزارة المساواة االجتماعیة بالشراكة مع وزارة الداخلیة وجوینت, وتم تخصیص 
المبادرة ھو تعزیز تشغیل مستنفذ موارد ومسؤول تطویر اقتصادي   سنوات لتمویل المبادرة.ھدف 3میزانیة لمدة 

ل ومخولین بالتنافس القبو  اتمرشح نجحوا في اختبار  107  مسؤولي المبادرة,سلطة محلیة عربیة. بحسب    44في  
 لعمل في السلطات المحلیة العربیة. اعلى مناقصات 

سیكون العمل على الحصول   یات مستنفذي المواردتعتبر المبادرة خطوة إیجابیة جدا, خاصة وان من بین مسؤول
من خالل متابعة تنفیذ القرارات الحكومیة وأیضا قتصادیة وواستنفاذ میزانیات حكومیة من خالل تطویر مشاریع ا

 متابعة استغالل السلطات المحلیة للمیزانیات المخصصة لھا عدا عن متابعة نداءات الجمھور.

ت المعنیة بتخصیص میزانیات الستمرار عمل مستنفذي الموارد أیضا بعد انتھاء من المھم جدا ان تھتم الوزارا
  سنوات.  3الفترة المحددة للمبادرة وھي 
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 قائمة بأسماء البلدات المشاركة بالمبادرة:

 البطوف اكسال ام الفحم  ابو غوش
 بعینة نجیدات بسمة طبعون البسمة بستان المرج

 جسر الزرقاء  جلجولیة جدیدة المكر البعنة
 زیمر دیر حنا دبوریة الجش

 الطیرة الطیبة طوبا زنغریة زرزیر
 حجاجرة  -طباش  –كعبیة   كوكب ابو الھیجا كابول یافة الناصرة 

 المزرعة  كفر قرع كفریاسیف كفر برا
 نحف المشھد معلیا طلعة عارة 

 عین ماھل  عیلوط عیلبون غجر 
 قلنسوة فسوطة فریدیس عرعرة 
 شفاعمرو شعب شیبلي الرینة
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 والریاضة  الثقافة العلوم, وزارة 

 2019 

 295,787,000 العلوم  إدارة میزانیة

 1,060,034,000 الثقافة  إدارة میزانیة

 691,570,000 الریاضة  إدارة میزانیة

 2,047,391,000  للمیزانیات الكلي المجموع

 

 العلوم إدارة

 نشاطات فإن  لذلك  .والریاضة  الثقافة العلوم, وزارة األدنى من بین میزانیات المیزانیة ھي العلوم  إدارة میزانیة
 تجاھل مع الیھودي للوسط تحدیدا موجھة النشاطات ھذه  أن  علمنا ما إذا باألخص ما,  نوعا قلیلة  اإلداریة  الھیئة

  .الصدد ھذا في المجتمع العربي الحتیاجات للغایة تام

 بحثیة, للجان میزانیات تخصیص الرقمیة, الفجوات تقلیص :مثل عدة نشاطات تشمل العلوم إدارة میزانیة لوائح
 مشتركین یوجد ما یمنع وجود ال .الفضاء لوكالة ومیزانیات المعرفیة والبحوث العلوم لسلة میزانیات تخصیص

ز مساواة یطالب بتخصیص میزانیات محددة النشاطات التي ذكرناھا لكن مرك  جمیع في المجتمع العربي من
 للمجتمع العربي.

  میزانیة الثقافة العربیة

من وزارة الثقافة والمعدة للثقافة العربیة موزعة بین عدة بنود: یوجد بنود میزانیة عامة والتي  المیزانیة الُمتلقاة
طلبھا (میزانیات دعم) ویوجد بنود مخصصة للمجتمع    یمكن لكل سلطة محلیة أو جمعیة أو مؤسسة جماھیریة

 ). 19420233العربي مثل بند الثقافة العربیة (بند رقم 

ة, كان ھناك احتجاج صامت على الحجم الضئیل للمیزانیات الممنوحة للثقافة العربیة ضمن  على مدار سنوات عدید
المیزانیة العامة لوزارة الثقافة والریاضة واإلدارة الثقافیة للوزارة. عملیا فإن مبلغ المیزانیة الموجودة في البند 

 ات الثقافیة المختلفة في المجتمع العربي.المخصص للمجتمع العربي ھو المبلغ الرئیسي الذي یتم تقسیمھ بین الفئ

 بند الثقافة العربیة 

من المیزانیة العامة لوزارة  فقط % 3الى حوالي  میزانیة الثقافة العربیة وصلت 2011-2009بین السنوات 
% من مجمل سكان الدولة. المیزانیة العامة التي تم تقسیمھا 20فیما تصل نسبة السكان العرب الى حوالي    الثقافة,

ملیون شیكل. الیوم میزانیة االدارة الثقافیة في وزارة    643على االجسام الثقافیة خالل ھذه السنوات كانت حوالي  
 . 2019ملیارد شیكیل لعام  1.06الثقافة تصل ل 

قدم مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلیة العربیة التماسا في المحكمة العلیا ضد وزارة   2012في عام 
% من میزانیة وزارة 20المیزانیة المخصصة في اطار بند الثقافة العربیة وأن تكون نسبتھا    رفعالثقافة وطالبوا ب

مثل تمثیل عادل في اللجان وفي   ,رىالثقافة, لتتناسب مع نسبة العرب من سكان الدولة. باالضافة لمطالب أخ
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عمل مسح لالحتیاجات الثقافیة للمجتمع العربي باإلضافة الى الحاجة ل ثقافیة التابعة لوزارة الثقافة, االقسام ال
 وتحویل المیزانیات والدعم بحسب جدول زمني یتم تنسیقھ أمام الوزارة.

مة العلیا أنھا غیر مستعدة للتدخل في موضوع حیث قررت المحك 2016وصل االلتماس الى نھایتھ في أیلول 
المیزانیة المخصصة الى    رفع أعلنت وزارة الثقافة عن    ,اثر االلتماسعلى    , تقسیم میزانیات وزارة الثقافة. مع ھذا

بحسب وزارة الثقافة)   2014% منذ عام 300(ارتفاع یقارب  2018ملیون شیكیل عام  34.7أن وصلت الى 
, المیزانیة  2016. بحسب التقریر الصادر عن وزارة الثقافة في حزیران 2019عام  ملیون شیكیل 40والى 

 المخصصة للثقافة العربیة ستستمر باالرتفاع خالل السنوات القادمة.  

 : 2013في الرسم البیاني التالي یمكن رؤیة التغیر بالمیزانیة على مدار السنوات منذ 

 

 

   بنود مخصصة اضافیة

ملیون  6زارة الثقافة خصصت و, 2019 عام میزانیة بنود وبحسب العربیة الثقافة بند الى باالضافة •
 . 19420249شیكیل ل" فعالیات ثقافیة للدروز" تحت البند رقم 

 احتوى  2020-2016  لألعوام   العربیة  البلدات   في  االجتماعي  االقتصادي  للتطویر  922  الحكومة  قرار •
ات المؤسس دعم لمیزانیات منھجي فحص إجراء سیتم وبحسبھ ةالعربی بالثقافة یتعلق واحدٍ  بندٍ  على

الثقافیة العربیة. ال یوجد بند محدد في میزانیة وزارة الثقافة لھذا الفحص, لذلك من غیر الواضح اذا  
ً كانت الوزارة قد خصصت مبلغ  في المیزانیة لھذا الفحص أم ال.  ا

 تبلغ والتي  العربیة اللغة ألكادیمیة میزانیات لتخصیص معد بند ھو العربیة بالثقافة یتعلق اضافي بند •
). علمنا من وزارة الثقافة أنھ تمت اضافة  19420243ملیون شیكیل (بند رقم    1.45تھا السنویة  میزانی
جد طلب لتخصیص میزانیة اضافیة في ووی 2018الف شیكیل لمیزانیة األكادیمیة عام  250مبلغ 

الحكومیة على اللغة العربیة من خالل سن قانون القومیة عام  عقب الھجمة  .2020- 2019األعوام 
, من غیر المتوقع أن تتدخل الحكومة أو وزیرة الثقافة لتعزیز أكادیمیة اللغة العربیة, والتي 2018

تواجھ صعوبة في توسیع نشاطاتھا او حتى أن تمارس دورھا مثل باقي االكادیمیات اللغویة كاالكادیمیة 
 البالد او أكادیمیات في الخارج.  للغة العبریة في 
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 الریاضة إدارة

 رفع یستطیع الصغر منذ للریاضة  المنجذبین العرب وبالطالب للمجتمع العربي الریاضة  مجال في االستثمار
 الریاضیة األطر یجدون ال العربیة البلدات في العرب الشبیبة من كبیر عدد .عام بشكل الدولة في الریاضة مستوى
 ولوائح بنودفي كتاب المیزانیة لوزارة الریاضة یوجد   والریاضة.   الثقافة  وزارة بواسطة تمویلھا یتم التي المناسبة

 المجتمع العربي. بالریاضة في   خاصة لوائح نجد ال ولكننا عام, بشكل الریاضة حول كثیرة

 رقم الحكومة قرار وفق الریاضة المخصصة لمجال   المیزانیات تطبیق صعوبة في متابعة ذلك, یوجد إلى أضف
 والمالعب األجھزة وصیانة إنشاء تكثیف بھدف سنوات 5 لمدة  شیكل ملیون  50  میزانیة یخصص  والذي    922

النقص في االستثمار في  ومع التركیز على االستثمار في األبنیة یمكن اإلشارة الى العربیة, البلدات في الریاضیة
 الریاضیین االفراد والمجموعات مثل عدم اقامة فرق ریاضیة جدیدة (خاصة نسائیة).

 

ملیون شیكیل  205المعطیات الوحیدة التي استطعنا الحصول علیھا من وزارة الریاضة ھي استثمار حوالي 
 نفصل كیفیة تخصیصھا في الجدول التالي: والتي  2018- 2016بین السنوات إلقامة بنى تحتیة ریاضیة 

  2018-2016  التي تم تخصیصھا للسنوات    میزانیة الھدف
 )مالیین(

 34.8 عشب صناعيبناء مالعب من 
 4.5 تركیب اضاءة

 67 بناء مالعب كرة قدم
 98.4 بناء قاعات ریاضیة

 204.8 المجموع
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 الطرق  على واألمان المواصالت وزارة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019میزانیة 
2016-2018 

 
المبلغ  477,717,000 المواصالت وزارة میزانیة

المخصص 
 فعلیا

664,000,000 

النسبة  20,269,338,000 المواصالت تطویر میزانیة
المخصصة 

 فعلیا

100% 

 20,747,055,000   المجموع
 

 جمیع في المواصالت تطویر وتشمل , المیزانیات أكبر إحدى  ھي المواصالت لوزارة  التابعة التطویر میزانیة
,  وإشرافھ قیادتھ تحت المواصالت تطویر بإنجازات كاتس یسرائیل المواصالت السابق   وزیر یفتخر.  الدولة أنحاء

 البلدات ناطقمع تجاھل كبیر لم القدس منطقة أو المركز منطقة في تتركز التي تم انجازھا غالبیة المشاریع
 مستقبلیة استثمارات حول  المواصالت وزارة تصریحات رغم.  للمواصالت مالئمة تحتیة لبنى المتعطشة العربیة

 احتیاجاتمن  بكثیر أقل االستثمارات ھذه أن إال العربیة, البلدات  في التحتیة والبنى المدن بین الشوارع في
 المجتمع العربي.

من التوقع ان تحصل إعاقة لتقدم المشاریع في البلدات العربیة   ,المعلن عنھا رغم مخططات وزارة المواصالت
ً فيوتقلیص المیزانیات, خاصة مع تعیین بتسلئیل سموتریتش وزیرا للمواصالت. سموتریتش معروف بارائھ  ا

العنصریة وكان قد صرح مع تولیھ منصب وزیر المواصالت انھ سیعمل على تخصیص میزانیات اكبر لتطویر 
ً ان یسبب تقلیصمن المتوقع  المستوطنات الموجودة في األراضي المحتلة, وھو االمر الذي  المواصالت في  ا

 میزانیة المواصالت الموجھة الى داخل البالد عامة والى البلدات العربیة خاصة. ل

 العامة  المواصالت

 بكلمات العربیة, البلدات في واالقتصاد األعمال تطویر في أھمیة األكثر األدوات إحدى ھي العامة المواصالت
 بین الفجوات .البلدات تلك في البطالة حالة یعكس العربیة البلدات في المتدني العامة  المواصالت وضع أخرى
واالمر جلّي  الفجوات, ھذه سد في تجتھد ال المواصالت ووزارة للغایة, كبیرة العربیة والبلدات الیھودیة البلدات

 القلیلة التي یتم تخصیصھا للمجتمع العربي.من خالل المیزانیات 

 إسرائیل في العامة للمواصالت التحتیة البنى بین حالة كبیرة فجوة ھناك,  2019   لعام المیزانیة أسس سجل حسب
 العربیة البلدات في االستثمار عدم  أن سھولة بكل االستنتاج یمكننا علیھ,  بناء  .المتقدمة الدول من بغیرھا مقارنة

 . الفجوة ھذه في مساھمة كبیرةلھ 

تشمل رفع المیزانیات المخصصة لتطویر مشاریع النقل العام    2022-2020خطة المیزانیة متعددة السنوات 
 , ومن بینھا بدء انشاء خط القطار الخفیف بین الناصرة وحیفا.2020في عام  میلیارد شیكیل 2.1بحوالي 

 المواصالت لوزارة المخصصة المیزانیات مجموع من  العامة المواصالت حصة فإن المیزانیات, ناحیة من
 وقدره مبلغ إلى تصل  2019  لعام عموما العامة المواصالت تطویر میزانیة.  شیكل ملیون 26 نحو إلى  ستصل

, یتم فقط شیكل ملیون 80 تبلغ حوالي المیزانیة ھذه ضمنمن العربیة  البلدات حصة  .شیكل ملیار 4 نحو
 المیزانیةبمعنى آخر,   79500277.رقم الئحة تحت العامة للمواصالت التحتیة البنى تطویرتخصیصھا ل
 !العامة التطویر میزانیة من %2 فقط تشكل العربیة للبلدات المخصصة 
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موضوع ل سنوات خمسمدة ل شیكل ملیار 1.5 وقدره كلي  مبلغتم تخصیص  922من خالل القرار الحكومي 
 الحكومة على .العامة المواصالت في القائمة    الفجوات لسد كفيی ال مة, على ارض الواقع المبلغالعا مواصالتال

 . لھا التحتیة البنى تطویرفي مجال المواصالت العامة وفي  استثمارھا ترفع أن

  2018-2016, استثمرت وزارة المواصالت بین السنوات  2019حسب تقریر وزارة المواصالت من حزیران  
أدى الى رفع عدد البلدات العربیة    , وھو مات العامة في البلدات العربیةملیون شیكیل لتطویر المواصال  303مبلغ  

ورغم كل ما ذكرنا   التي تقدم خدمات مواصالت عامة والى ارتفاع طفیف في عدد مستخدمي المواصالت العامة.
یوجد حاجة لتخصیص میزانیات باإلضافة  .یوجد حاجة باستثمار مبالغ إضافیةال تزال الفجوة كبیرة والغالقھا 

ومتابعة اعمال  لمحلیة العربیة, لیكون مسؤوال عن مجال المواصالت العامة  لتشغیل موظف خاص في السلطات ا
   والتواصل مع الوزارة. التطویر 

 القطارات خطوط

 باستثمار الدولة تقوم شیكل, ملیار 3 نحو ھي 2019 لعام الدولة في القطارات خطوط لتطویر العامة المیزانیة
 أبیب وتل القدس بین السریع القطار خط أیضا یشمل األخیرة, السنوات في المجال ھذا في الموارد من الكثیر

   من المتوقع رفع المیزانیة المخصصة للقطارات.   2022-2020بحسب خطة المیزانیة للسنوات    .أخرى ومشاریع

 الجدیدة الخطوطتخطیط  ا. عندبتات العربیة للبلدات ذكر أدنى نرى ال القطارات, خطوط تطویر عن الحدیث عند
 تتجاھل الدولة نرى أن,لتشجیعھا على تنقل االفراد للعمل في أماكن بعیدة نسبیا)  عامة  اقتصادیة رافعة تعتبر التي(

 .المناطق تلك في المدن بین ناجعة عامة مواصالت تشغیل فوائد عن النظر وتغض مطلق بشكل العربیة البلدات
 في عبور محطات بتاتا تشمل ال والعفولة بیسان بین مؤخرا افتتاحھا تم التي القطارات خطوط المثال, سبیل على

 الیھودیة البلدات في  أقیمت قد  المحطات جمیع أن نرى وتقریبا .الفحم وأم الناصرة :مثل ,المجاورة العربیة البلدات
 .فقط البلدات  تلك على حكرا ستبقى لھا المرافقة والخدمات األمالك ضریبة من المدخوالت أن یعني مما

 البلدات في للقطارات تحتیة بنى یقدم أي خطوة إلنشاء وال أیضا األمر ھذا یتجاھل 922 رقم الحكومة قرار
 . یجاورھا ما أو العربیة

 إشكالیة خط القطار في وادي عارة

, قررت وزارة المواصالت واللجنة المشتركة للمواصالت األرضیة الغاء مشروع  "خط 2019في كانون الثاني  
كي یربط بین بلدات    عاما, وكان من المفترض ان یمر في وادي عارة  20قطارعیرون" والذي كان مخططا منذ  

ر في وادي عارة كان من المتوقع ان  وجود خط قطا   المنطقة (خاصة العربیة منھا) مع شبكة القطارات القطریة. 
یساھم في رفع الوضع االقتصادي االجتماعي لسكان بلدات وادي عارة من خالل تشجیع السكان على الخروج 

 الى العمل وأیضا كان سیشجع أیضا حركة المصالح والصناعة في المنطقة.

ام الفحم وعرعرة لكن وزارة   محطات من بینھا 4بحسب التخطیط كان من المفترض لخط القطار ان یمر في 
المواصالت قررت استبدال ھذا المخطط بمخطط اخر لخط قطار یمر من خالل انفاق وبذلك یُحرم أھالي منطقة 

إلغاء المخطط یصب في سیاسة التمییز التي تستعملھا حكومات االستفادة من المواصالت العامة. وادي عارة من  
 العربیة.إسرائیل عندما یتعلق االمر بالبلدات 

 

 المدن داخل الشوارع

 خدمات أكثر فیھا تتركزوھو المكان الذي  البلدات مداخل إلى العربیة البلدات قلب وصل ل ماسة حاجة ھناك
 تطویر لغرض شیكل ملیون 900 وقدره إجمالي مبلغ بتخصیص المواصالت وزارة قامت .العامة المواصالت

 الشوارع لتطویر 2019 عام في منھا شیكل ملیون 170 بمبلغ میزانیة تخصیص سیتم المدن,  داخل الشوارع
 ). 79510205(الئحة رقم  العربیة البلدات في
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على   شیكل ملیار 1.1 وقدرھا میزانیة تخصیص المواصالت وزارة على یتوجب   922م  رق الحكومة قرار وفق
, بین  2019من حزیران  الوزارةبحسب تقریر . المدن  داخل المركزیة الشوارع تطویرل سنوات خمس مدى

ملیون شیكیل لتطویر شوارع داخل البلدات   343-تقدر ب استثمرت الوزارة میزانیة  2018-2016السنوات 
 مشروع قبل او قید التنفیذ. 54مشروع ویوجد الیوم  14العربیة. خالل ھذه السنوات تم االنتھاء من 

وشركة ح.ف.ت (مركز   CPM  شركات: نتیفي أیالون (شمال),  3یتم تنفیذھا على ید    وزارة المواصالت  مشاریع
وجنوب), یوجد العدید من اإلشكالیات مع ھذه الشركات والتي تصعب من عملیات التطویر الناجع للشوارع في  

تأخر بتنفیذ البلدات العربیة, حیث یوجد صعوبات تواصل بین الشركات وبین المجالس المحلیة العربیة عدا عن ال
   المشاریع الموافق علیھا بسبب موعد تحویل المیزانیات الحاصل فقط في نھایة العام.

إشكالیة إضافیة یمكن التطرق الیھا وھي طریقة تحدید سلم األولویات في وزارة المواصالت عند إقرار المشاریع,  
في بعض األحیان یكون بحسب عدد  فرغم االعتراف باحتیاجات البلدات العربیة اال ان تخصیص المیزانیات 

السكان وبذلك تبقى البلدات العربیة ذات عدد السكان القلیل بدون مشاریع وھذا االمر یتطلب موقفا جادا من  
 الوزارة. 

 )חוצי יישוביםوالشوارع العابرة للبلدات ( المدن بین الشوارع

 والبلدات الیھودیة البلدات بین المدن بین شوارعالمخصصة لل   المیزانیات استثمار في الفرق بوضوح نرى أن یمكن
 الطرق حوادث من الكثیر وقوع إلى یؤدي العربیة البلدات مناطق في الشوارع في الكافي االستثمار عدم .العربیة

  .قاتلة ومعظمھا تكون حوادث, قالمناط تلك في

 العامة المیزانیة .مجال كل في  األمر ھو كما الفجوة, تلك لسد  تكفي ال الھدف  لھذا المخصصة  غالبیة المیزانیات
 200 وقدره مبلغ باستثمار الحكومة تعھدت .شیكل ملیار 4.5 نحو ھي 2019 للعام المدن بین الشوارع لتطویر
 شوارع أي  في بوضوح یظھر ال ھذا  ومع 922 رقم  الحكومة قرار  حسب المقبلة سنوات الخمس في شیكل ملیون

خاصة وان وزارة المواصالت لم تعلن ایة تفاصیل عن  , المیزانیات ھذه باستثمار الحكومة تقوم سوف المدن بین
 مشاریعھا بخصوص الشوارع بین المدن. 

 الطرق على األمان

 اتمیزانیوتخصص لذلك   الطرق على األمان نشاطاتب   " قالطر على لألمان الوطنیة السلطة"  بشكل دوري تقوم
 922 رقم الحكومة قرار . للوزارة التابعة التطویر ومیزانیة المواصالت وزارة میزانیة من كجزءسنویة 

 على  لألمان  إعالمیة حمالت, ویتم استغاللھ لسنوات خمس على مدى شیكل ملیون  20 وقدره مبلغ صصیخ
 المیزانیة ھي ما نعلم ال ولذلك القرار, لھذا بالنسبة ال یوحد الئحة محددة 2019 عام میزانیة في  .الطرق

  10.6والمقدرة ب  الطرق على لألمان  العامة اإلعالمیة  الحملة میزانیة مجموع من للمجتمع العربي المخصصة 
  2019 في حزیران وزارة المواصالت مع ھذا نشرت40530106/40530107). (لوائح رقم  شیكل ملیون

ملیون شیكیل لحملة توعیة في البلدات العربیة   18.2بمبلغ  میزانیة استثمرت 2018-2016 انھ بین السنوات
 عن موضوع األمان على الطرق.
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 وزارة الصحة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019 میزانیة
2016-2018 

 
مجال الصحة غیر مشمول في القرار   37,984,845,000 الصحة  وزارة میزانیة

 الحكومي
 683,141,000 الصحة  تطویر میزانیة

 11,140,502 الحكومیة المستشفیات میزانیة

 49,808,488,000  المجموع

 

 .الصحي المجال في وباألخص المجاالت جمیع في منھجالم التمییز سیاسة  من الدولة  في المجتمع العربي یعاني
 بنشر الصحة وزارة تقوم ولھذا السبب ,لعربيوا الیھودي الصحة بین جھازي الفروق  جیدا تعلم الصحة وزارة
 عملیة تقدم مدى فیھ عرضتو الصحة في الفجوات بخصوص العالقة القضایا كافة تفصیل فیھ یتم سنوي تقریر

  .عام بشكل الصحة جھاز في الفجوات تقلیص

 یشمل ال 922 رقم الحكومة قرار .  الفجوات سدات كافیة لنشاطب الحكومة رغم الفجوات الصحیة الكبیرة ال تقوم  
. في الجدول التالي نعرض مقارنة معطیات حول الوضع الصحي للمجتمعین والتي تم الفجوات تقلیصل میزانیات

 على ید إدارة التخطیط االستراتیجي واالقتصادي لوزارة الصحة:  2019إصدارھا في حزیران 

 عرب یھود المعیار المجال
 المجموع رجال نساء المجموع رجال نساء

لكل  1سكري نوع  المرض
 الف نسمة   100

  13.7   14 

 2سكري نوع 
 64-55 أجیال

12% 16%  32% 30%  

 2سكري نوع 
 + 65 أجیال

19% 36%  40% 27%  

نسبة الوفاة من  
 سرطان الثدي 

18%   25%   

نسبة المدخنین فوق  نوع الخطر
 عام  21

17% 23% 23% 7% 38% 20% 

الوزن الزائد  نسبة 
والسمنة فوق جیل 

20 

  46%   54% 

وزن زائد لدى  
 طالب صف السابع

  28%   37% 

فما   40نسبة أبناء  طب وقائي
فوق ممن اجروا  

  41%   26% 
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تنظیر القولون 
 (كولونوسكوبیا)

فما   40نسبة أبناء 
فوق ممن اجروا  
التصویر الشعاعي  

 للثدي (مموغرافیا)

77%   54%   

نسبة النساء فوق 
ممن  25جیل 

أجرین فحص عنق 
 الرحم 

67%   27%   

نسبة الوفیات بین 
األوالد في األجیال  

ألسباب  0-4
 خارجیة

  3%   9% 

نسبة الوفیات بین 
األوالد والشبیبة 
بسبب حادث غیر 

  100مقصود (لكل 
 الف حادث) 

  2.8   11.4 

نسبة التوجھ لغرفة  
طوارئ األوالد 

 10والشبیبة(لكل 
 االف )

  743   969 

 

 الوفیات ونسبة العمر طول متوسط

 الوقائي, الطب استخدام بواسطة تخفیضھا ویمكن اقتصادیة,-اجتماعیة أسباب عدة من تتأثر العالیة الوفیات نسب
سؤولین م لوظیفة میزانیات یطالب مركز مساواة بتخصیصلھذا   .  حولنا من البیئیة والشروط المعیشة أسلوب تغییر

  .الوفیات من عالیة  نسبة فیھا التي تلك وباألخص العربیة, المحلیة السلطات جمیع في الصحة الوقائیة عن مجال

 إسرائیل في الرجال عند العمر طول متوسط 2017: في عام  2018لعام   الصحة في المساواة عدم تقریر حسب
   77.5العرب كان  الرجال عند العمر طول متوسط فإن ذلك مقابل .سنة 84.2 النساء وعند سنة, 80.7 كان
 التي الصحة خدمات في ھائلة روقف وجود استنتاج یمكننا , وبناءا على ذلكسنة 82 العربیات النساء وعند سنة
 .الدولة  في العامة الصحة  خدمات مقابل العربي للجمھور منحھا یتم

 النساء وعند 5.3 الیھودي الوسط في الرجال  عند الوفیات نسبة كانت 2016 عام  في: الوفیات نسبة بخصوص
 7.3 الرجال عند  المجتمع العربي في الوفیات نسبة . في ذات الوقت كانتمواطن 1000 لكل  4.0 الیھودیات

 مواطن.   1000 لكل 5.3 النساء وعند

بلدة مع اعلى معدل وفیات ھي بلدات عربیة كما  21من  12  ,2017-2013بحسب معدل الوفیات للسنوات 
 ھو مبین في الجدول التالي: 

 ) 2017 –  2013معدل الوفیات (معدل األعوام  البلدة
 9.3 جسر الزرقاء 
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 7.5 اللقیة 
 6.9 تل السبع

 6.9 اكسال
 6.8 فریدیس
 6.7 الطیبة

 6.7 كفر قاسم
 6.6 جدیدة المكر

 6.4 الطیرة
 6.4 النقب عرعرة

 6.2 باقة الغربیة 
 6.1 ام الفحم 

 

 األطفال وفیات

 الوسط في .حي طفل والدة 1000 لكل حالة     3.1كانت  إسرائیل في  العامة  األطفال وفیات نسبة,  2016في عام  
 .   5.9 كانت المجتمع العربي في النسبة أن حین في  2.3 النسبة النسبة كانت الیھودي

 مسبقا معرفتھا یمكن والتي الخلقیة, العیوب كثرة ھو المجتمع العربي فيه النسب المرتفعة لھذ األساسي السبب
 الفحوصات بتقلیص القاضي الصحة وزیر قرار ضد باالستئناف مساواة مركز قام  .الجینیة الفحوصات بواسطة
 وزارة على یتوجب بأنھ یقضي حكما العلیا المحكمة أصدرت لالستئناف, ونتیجة .المجتمع العربي في باألخص
 لصالح وسھولة بساطة أكثر الفحص عملیة لتصبح وتبدیلھا الجینیة الفحوصات أنظمة بتغییر القیام الصحة 

  .العائالت

 المالطیة والحمى السكري – عینیة أمراض

 الصحي الوعي قلة ھو لھذا األساسي والسبب السكري مرضى من عالیة  نسبة من یعاني العربي المجتمع یزال ال
الى ذلك یوجد  باإلضافة   .العربیة المحلیة السلطات في الصحة الوقائیة سؤولین عن مجال موعدم وجود موظفین 

 اإلصابة االت, مما یسبب حالصحیة  لرقابةلم تخضع ل  التي  الحلیب منتوجات استھالكفي المجتمع العربي مشكلة  
 . المالطیة بالحمى

 עירוניות בבריאותمدنیة الصحة 

على التي یتم تعزیزھا  من البرامج الصحیة في اطار خطة "مدنیة الصحة"  اكبیر اوزارة الصحة تفعل عدد
وزارة الصحة  ھو تفعیل التواصل بین خطة المستوى البلدي لتتالئم مع احتیاجات وتحدیات كل بلد. ھدف ال

 امام صنادیق المرضى., بدل ان یبقى تواصل وزارة الصحة فقط السلطات المحلیة ووزارة الداخلیةو

بلد, بمیزانیة تقدر  30بحسب وزارة الصحة تم اصدار نداءات للجمھور لبناء خطط استراتیجیة للصحة لحوالي 
تفوقة (بحسب تصنیف وزارة سلطة محلیة عربیة م 16ملیون شیكیل, من خاللھا ستبدأ الوزارة بالعمل مع  7ب 

 الداخلیة) وبعض بلدات النقب.

 النفسیین الخبراء في والنقص النفسیة الصحة مجال

مما یعني أن عددا كبیرا من المواطنین العرب    الدولة, في العرب النفسیین الخبراء عدد في حاد نقص ھناك
بحسب  . واالقتصادیة االجتماعیة الخلفیة  نفس ومن األم بلغة یتكلم نفسي خبیر ومرافقة عالجیة خدماتیفتقرون ل

% من أصحاب  2% من أصحاب ترخیص العمل في العالج النفسي ھم عرب و6فقط    معطیات وزارة الصحة,
 ترخیص العمل في الطب النفسي ھم عرب. 
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ملیون شیكیل لتدریب متخصصین في علم النفس (الئحة  32.7, خصصت وزارة الصحة مبلغ 2019في عام 
 ). من غیر الواضح أي مبلغ سیتم تخصیصھ لطالب عرب.24040912رقم 

 وقائيال الطب

 بتخصیص الصحة وزارة قامت   2019. في عام  المستقبلیة األمراض من بالوقایةاسمھ, یُعنى    كما الوقائي  الطب
 األمان إجراءات مثل متعددة نشاطات, وتم تخصیصھا لالمجال ھذا لصالح شیكل ملیار هوقدر إجمالي مبلغ

 .جینیة وخدمات غذائیة خدمات ,التأمین ینقصھم لمن الصحة خدمات لألوالد,

 الصحة وزارة قامت 2019 عام في المجال, ھذا ضمن موجودة أیضا  "الصحیة –الحلیب  قطرات" برنامج
(الئحة رقم  العربیة البلدات في  البرنامج لھذا جدیدة مراكز لبناء شیكل ملیون   7.8  نحو قدرھا میزانیة بتخصیص

67250208 .( 

 المجتمع العربي في السنوات متعددة للصحة شمولیة خطة

 الصحة جھاز في  الفجوات تقلیص بھدف السنوات متعددة خطة ببلورة الصحة  وزارة قامت األخیرة, السنوات في
للمجتمع  أساسي بشكل موجھة الخطة ھذه .مساواة مركز یشمل العربیة المدني المجتمع منظمات مع بالتعاون
   2018سبتمبر أیلول  شھر في . المساواة عدم  حاالت عنھا نتجت التي المشكالت لعالج محاوالت وفیھا العربي
  .المالیة وزارة في المیزانیات قطاع مع المیزانیة اتفاقیة بلورة قبل األخیرة التوجیھیة اللجنة جلسة عقدت

الفعالیات األساسیة للخطة تقدر ب  سنوات, 5المیزانیة المطلوبة لتنفیذ الخطة تقدر بملیارد شیكیل على مدى 
  2020ملیون شیكیل. المیزانیة المطلوبة ممكن ان تتوفر من خالل رفع میزانیة وزارة الصحة عام  600-700

 ). 2022-2020(كما ھو متوقع بحسب خطة میزانیة الدولة للسنوات 

أولى   كدفعة  الخطة لصالح  شیكل  ألف 354 مبلغ الصحة وزارة , خصصت 2019 لعام  المیزانیة سجل حسب
باإلضافة لذلك تم تخصیص مبلغ إضافي (لم یتم اإلعالن عن تفاصیلھ) تحت بلد   67250207). (الئحة رقم

 ." "عملیات وقائیة

بلورتھا, أي  تمت كما بأكملھا الخطة لصالح میزانیة بتخصیص تقوم أن وزارة المالیة  مساواة مركز یطالب
  تنفیذ الخطة بشكل فوري.بیتسنى البدء تخصیص مبلغ ملیارد شیكیل, كي 

 

 توصیات إضافیة للمستقبل

 على  التأكید الصحة وزارة مساواة مركز یطالب المجتمع العربي, لصالح السنوات متعددة الخطة  إلى باإلضافة
 :المجتمع العربي عن الحدیث عند الصحة مجال في التالیة الموضوعات

 العربیة  البلدات في المختصین عیادات خدمات دائرة توسیع •
 الكبیرة العربیة البلدات في یومیة معالجة ومراكز مستشفیات إنشاء  •
 المختلفة  األحیاء في الطارئة الطبیة الخدمات وصول وتسھیل تعمیق  •
 العربیة باللغة الصحیة الوقایة وبرامج الصحیة التوعیة میزانیة تكثیف  •
 في صحیة"   -الحلیب قطرات" عیادات إنشاء المكثف, عالجال ووحدات اإلسعاف سیارات وتوزیع نشر  •

 النقب. في الطبیة الطواقم تكثیف إلى  النقب, باإلضافة في بھا المعترف غیر البلدات
 الصغیرة العربیة البلدات في الصحیة الخدمات إلى  الوصول تسھیل  •
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 القروي  والتطویر  الزراعة  وزارة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019 یزانیةم
2016-2018 

 
 وتوطین التطویر سلطة میزانیة

 النقب في البدو
مجال الزراعة غیر مشمول بالقرار  66,811,000

 الحكومي
 الجمھور دمج وحدة میزانیة
 النقب في البدوي

7,220,000 

 1,910,183,000 الزراعة لوزارة الكلي المجموع

 

 المجتمع العربي في الزراعة دعم عن اإلمكان قدر المستقیل)(أریئیل أوري الوزیر برئاسة الزراعة وزارة امتنعت
  .العربي الجمھور ضد والممنھج الصارخ التمییز وضوح بكل تظھر الوزارة إن القول ویمكن وتطویرھا,

 مجرد الوزارة تعتبر التقنیة الناحیة ومن حسیب, وال رقیب غیر من وزارتھ  في  یشاء ما بفعل أریئیل الوزیر یقوم
 باستثمار تقوم ال الزراعة وزارة.  مما یعني ان  مشیئتھ حسب المیزانیات تمریر خاللھا من یتم الوزیر ید في أداة

 میزانیات مجمل من  %1من  أقل والنتیجة ھي استثمار المجتمع العربي, في الزراعة تطویر ألجل الموارد
 . 922رقم   الحكومة قرار في الزراعي للقطاع ذكر أدنى یوجد ال ذلك انھ إلى أضففي المجتمع العربي.    الوزارة

 الزراعة دعم

عدا عن الدعم غیر    , تقوم وزارة الزراعة بتقدیم الدعم المباشر للمزراعین2019لعام  المیزانیة أسس سجل  وفق
شیكل والقلیل منھ مخصص   ملیار حوالي  الدعم  میزانیة تبلغ  .المباشر من خالل تخصیص حصص زراعیة

 للمواطنین العرب. 

عاما بدون أي استثمار او  15, مما یعني مرور 2004اخر خطة لدعم الزراعة في المجتمع العربي كانت عام 
 الزراعي  القطاع تطویر أجل من السنوات متعددة جدیدة خطة ببلورة واةمسا مركز یطالب  دعم لھذا المجال المھم.

 تطویر الى  تؤدي خطة. مطلوب والزراعة االقتصاد في عرب نیومختص نیمزارع بمشاركة للمجتمع العربي
 عام.  بشكل الدولة في الزراعة  تطویر یتم وبذلك العربیة الزراعة

 فیھا المعترف غیر والقرى النقب

 البدو وتوطین التطویر سلطةمن خالل تفعیلھا ل  النقب في البدو وإسكان تطویر عن المسؤولة ھي الزراعة وزارة
 وتدعیم بتعزیز األمر واقع في تقوم ب,النق في العربیة  البلدات تعزز أن المفترض من  التي السلطة  تلك  ,النقب في
 بحیث یعمل   .السنین وآالف مئات منذ النقب في یعیشون الذین العرب البدو من األراضي ومصادرة البیوت ھدم

 أم  قریة في یكون أن اقترح كما  فقط یھودیة بلدات بناء أجل من البدو طرد  على معیان یائیر  الوزارة عام مدیر
 .الحیران

تم   التي, و2016عام   المقرة  النقب في للبدو الخماسیة الخطة على اإلشراف أیضا بالسلطة المفترض من
 یتلقى ال  , والتيابھ المعترف غیر القرى في  للسكان تام  تجاھلمع    بھا المعترف للقرى  میزانیاتھا معظمتخصیص  

 والتطویر والعمل الصحة  تشمل التي ساسیةاأل تحتیةال نىسكن والبال في الحق مثل أساسیةا حقوقھا سكان
  .اإلقتصادي
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 الحاجة  دون في النقب العربیة  للبلدات  إقلیمي مجلس بإنشاء سنوات منذ الحكومة العربیة الجماھیر قیادة تطالب
 في للسكان ویمكن المعاییر, لجمیع وفقا بھا معترف بلدات إلى القرى تتحول ھكذا التاریخي, موطنھم من لنقلھم
 .المستمر الھدم خطر دون حیاتھم یعیشوا أن النھایة
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 العدل وزارة 

 2019 

 3,766,297,000 العدل  وزارة میزانیة

 93,305,000 والمحاكم القضاء تطویر میزانیة

 وزارة لمیزانیة الكلي المجموع
 العدل

3,859,602,000 

 

 العربیة البلدات في القسائم وفرز األراضي تسجیل

 المشتركة, األراضي من العدید أیضا وھناك االبن إلى األب من األراضي معظم توریث یتم , العربیة البلدات في
 اإلطالق.  على تسجیلھا یتم ال أو صحیح, بشكل األراضي تسجیل یتم ال ما وكثیرا

 التخطیط مجال في الصعوبات من العدید یسبب أن یمكن العدل وزارة خالل من األراضي تسجیل عدم عام, بشكل 
لذلك  .  البلدات العربیة في بیوت أو لشراءألجل البناء  اإلسكان وقروض االئتمان قروض على الحصول ومجال

 عدم تسویة حقوق ملكیة األراضي والعقارات یعتبر عائقا مھما اما تطور سوق اإلسكان في المجتمع العربي.

الواقع تحت مجال اإلسكان, ان على الحكومة تعزیز: "تخصیص میزانیات لوحدة   5, یحدد البند ي 922في القرار  
ملیون  5 –بھدف عمل تسویات في بلدات األقلیات מפ"י -وزارة القضاء ومركز مسح إسرائیل التسجیل في

 شیكیل".

دونم من أصل    6900, في السنتین األخیرتین تم تسجیل وتسویة  5وزارة القضاء ھي المسؤولة عن تنفیذ البند ي
% من الھدف  67القضاء أنھا وصلت الى  , أعلنت وزارة  2019دونم في البلدات العربیة. في حزیران    67,000

 . 2021% من نفس الھدف حتى عام  14, والى  2018الذي وضعتھ لنفسھا حتى عام 

بخصوص تسویة  2015حدد أن وزارة القضاء وافقت على خطة عمل في أیلول  2019تقریر مراقب الدولة 
تھي الخطة االصلیة لتسویة تسجیل كان من المقرر أن تن  دونم.  67,000بلدة عربیة یشكلون    65قسیمة في    335

ملیون شیكیل للخطة, لكن الوزارة لم  تستغل أیا   3.5تم تخصیص  2016. في عام 2020األراضي حتى عام 
 الستیعاب موظفین للقیام بالمھام المطلوبة.  امنھا في نفس السنة بسبب انتظارھ

قسیمة للبدء في مسار  140السنة,  , أُضیف الى خطة العمل لذات 2018حسب ُمسجل األراضي , في بدایة 
 تسویة.
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  االجتماعیة المساواة ووزارة الحكومة  رئیس مكتب 

 2019 

 االقتصادي التطویر سلطة میزانیة
 لألقلیات

22,383,000 

 436,264,000 االجتماعیة المساواة وزارة میزانیة

 مكتب لمیزانیة الكلي المجموع
 الحكومة رئیس

2,440,926,000 

ملیون شیكیل عام   200, من المتوقع ان تزداد المیزانیة بمبلغ 2022-2020** بحسب خطة میزانیة السنوات 
2020 . 

 الدولة في بالمساواة الخاصة والبرامج المشاریع عن المسؤولة الحكومیة الوزارة ھي االجتماعیة المساواة وزارة
 المواطنین للسكان الجدد, لقادمینل للمجتمع العربي,  مشاریعھا تمویل بتخصیص الوزارة تقوم وعلیھ , عام بشكل

 . الوزراء رئیس مكتب االجتماعیة المساواة وزارة تتبع والمالیة, التقنیة الناحیة من  .السكان من وغیرھم القدامى

 لألقلیات االقتصادي التطویر سلطة

  .االجتماعیة المساواة وزارة إلى بعد فیما نقلھا تم ثم  2007 عام  في الحكومة رئیس مكتب ضمن السلطة  إنشاء تم
للمجتمع  االقتصادي بالتطویر یتعلق ما جمیع في للحكومة سیاسات باقتراح المذكورة السلطة تقوم أن المفترض من

یشمل القرارات  (التي تخص األقلیات  الحكومیة القرارات تنفیذ ومراقبة والمشاریع, البرامج وتشجیع العربي,
 ).  3780-ו  1480,  922 الحكومیة

 جمیع بین للربط جھدھا قصارى السلطةوحینھا بذلت    , السلطة بإدارة قام ایمن سیف عاما, 11 مدى على
 المجتمع وعناصر العربي المجتمع قیادة ذلك  في بما , العربي المجتمع في  االقتصادي التطویر عن  المسؤولین

 .المدني

 المساواة وزارة فإن  المنصب, في عدیدة سنوات بعد 2018 نیسان أبریل في سیف أیمن تقاعد من  بالرغم
 إدارة ضمان ألجل  الفعالیة بنفس السلطة  عمل لمواصلة  لھ بدیل تعیین في أمرھا من عجلة على لیست االجتماعیة

 . 922   رقم الحكومة قرار وفق المخصصة للمیزانیة صحیحة

 ورفضت مناسبًا بدیًال  تجد لم أنھا أعلنت جملیئیل جیال الوزیرة لكن , عام منذ بدیل لتعیین مناقصة نشر تم
 ما أو تأجیلھا تم  قد المناقصة بأن منظًما إعالنًا الوزیرة تصدر لم .بالمقابلالمنصب لھذا  المرشحین من العشرات

  السلطة  موظفي من  عددا أن علمنا فقد  مدیر, بدون السلطة  بھ تعمل الذي  الوضوح لعدم نظرا  .ھو االجراء التالي 
 یظھر كما السلطة میزانیة من شیكل ملیون 2.3 مبلغ تخفیض عن  اإلعالن بعد خاصة مھامھم, إنھاء قرروا  قد
 . 2019  لعام الدولة میزانیة في

 االجتماعي التمییز توسعة منع أجل من ممكن وقت أسرع في للمنصب عربي مدیر بتعیین مساواة مركز یطالب
 سلطة بتحویل مساواة مركز یطالب المستقبل, في مماثلة قضایا نواجھ ال . وكيالمجتمع العربي ضد واالقتصادي

 .موسعة میزانیة وذو للدولة تابع رسمي قانوني جسم إلى قتصادياال تطویرال
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 البوادر صندوق

 وشركات ریادیین عرب بتكار بین اإل تشجیع أجل من  أقیم الذي  نوعھ من األول الصندوق ھو البوادر صندوق
 رؤیتھم لعرض وفر الصندوق فرصة للریادیین العرب .وتتم ادارتھ من قبل شخصیات غیر حكومیة عربي

 نطاق توسیع أیضا  الصندوقمن اھداف  .لشركاتھم تطویر منحة تلقي ألجل الصندوق مستثمري أمام وأفكارھم
 ملیون 80 مبلغعند اقامتھ بتخصیص    الصندوق بمنح الحكومة تعھدت وقد .عمل أماكن وإنتاج العربیة الصناعة

  .السنة في شیكل

 البدایة في شیكل, ملیون 177 بمبلغ صندوقھا في مستثمرین ومبالغ حكومیة التزامات وجود مع البوادر إطالق تم
 فترة انتھت 2015 مارس آذار شھرفي   .عربیة شركة 30-20 بین ما سیدعمون أنھم الصندوق رؤساء أعلن 

 ملیون 50 كان استثماره تم الذي المبلغ وأن فقط شركات 8 في باالستثمار قامت البوادر أن وتبین االستثمار,
  .فقط شیكل

 ودون تمویل دون نشطت أخرى خاصة صنادیق ذلك إثر أقیمت ,نجاح الصندوق بالوصول الى اھدافھ  عدم بسبب
 بالنسبة المعلومات وتحدیث البوادر  صندوق  فشل سبابأل عمیق فحص  إجراء ینبغي . الحكومة من ضمانات

 .العربیة والشركات العربیة المجتمعات في  لالستثمار جدیدة عمل لبرامج

 كانت إذا ما یعرف ال وبالتالي , 2019  لعام الدولة میزانیة في  مدرجة  غیر البوادر  مؤسسة  فإن حال, بكل
 . مستقبال تشغیلھا في االستمرار تنوي الحكومة
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 والجلیل  النقب تطویر الضواحي,  وزارة 

 2019 

 454,219,000 والجلیل النقب تطویر میزانیة

 وزارة لمیزانیة الكلي المجموع
 والجلیل النقب تطویر

497,697,000 

 مكتب لمیزانیة الكلي المجموع
 الحكومة رئیس

2,440,926,000 

 

 من تحتھ عملبحیث ت مسؤولیتھ ضمن اویضعھ والجلیل النقب تطویر وزارة أیضا یضم الحكومة رئیس مكتب
  .الجماھیریة والمؤسسات والجلیل, النقب تطویر سلطات بواسطة الوزارة أنشطة تنفیذ یتم, التنفیذیة الناحیة

 كمناطق تعتبر التي والجلیل النقب مناطق في وأفقیة محددة مشاریع تطویر عن مسؤولة الوزارة عام, بشكل
 17 اطار ضمن تعمل والجلیل النقب تطویر وزارة المیزانیات, سجل حسب  .االجتماعیة الناحیة منضواحي 

 .فیھا الموارد تخصیص وأشكال الوزارة نشاطات متابعة عملیة یصعب, مما المیزانیة في الئحة

 الضواحي قطاع إضافة بسبب ملحوظ بشكل الوزارة میزانیة زیادة تمت , 2019 لعام المیزانیة أُسس لسجل وفقا
 الصناعة لتطویر تم تخصیصھ لعام شیكل ملیون 20 لغومن بین المیزانیات التي تمت اضافتھا, مب .االجتماعیة

 وھل التطویر ھذا حیثیة حول المیزانیة سجل في توضیح یوجد ). ال 04630318(الئحة رقم  الضواحي في
 .أیضا  العربیة للبلدات أموال تخصیص خاللھ من سیتم
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 الداخلي األمن  وزارة 

 2019 

 533,575,000 الداخلي  األمن وزارة تطویر میزانیة

 1,311,071,000 واإلنقاذ اإلطفاء میزانیة

 إسرائیل شرطة میزانیة
12,666,652,000 

 وزارة لمیزانیة الكلي المجموع
 الداخلي  األمن

18,299,433,000 

 

 قانوني غیر بشكل األسلحة وحیازة الجریمة قضیة ھي المجتمع العربي یواجھھا التي األساسیة القضایا إحدى
 ).  حالة 200,000-حوالي( العربیة  البلدات في كبیرة بكمیات

قتیل  100حوالي  – 2019نوفمبر الثاني  تشرین شھر حتى 2000 عام منذ عربي  مواطن  1385نحو  تلق
 ). 11.19(حتى موعد كتابة التقریر  2018منذ أكتوبر 

 الوسائل لحیازة الشرطة مواجھة كیفیة" عنوان تحت 2018 أغسطس آب شھر في الدولة مراقب تقریر نشر تم
  :التقریر وبحسب ".2016-2014 السنوات بین العربیة البلدات في النار إطالق وعملیات القانونیة غیر القتالیة

 . عربیة بلدات في حدثت 2016 عام سكنیة مناطق في النار  إطالق عملیات من  95% •
 العربیة البلدات في القتالیة الوسائل استعمال في ملحوظ ارتفاع ھنالك  •
  عرب مواطنین بمشاركة  تمت القتل ملفات من %60 و, العنف حوادث من 40%  •

 معطیات إلى باإلضافة  العربیة, البلدات في الجریمة لوضع السیئة الصورة على واضح بشكل تدل المعطیات ھذه
 عدد بانخفاض مقارنة العرب الموقوفین عدد في %9 بنسبة اارتفاع أظھرت التيو الشرطة قبل من أخرى

 أظھرت الشرطة  معطیات .  فقط عربا لكونھم العبثي اعتقالھمویعود ذلك في بعض األحیان الى    الیھود الموقوفین
  .العرب من ھم ساعة  24 إلى  تصل قد یسیرة لمدة توقیفھم یتم الذین المتھمین من  %48 أن أیضا

 سوءا الوضع تزید بل العربیة, البلدات في لألمن المتضعضع الوضع على للسیطرة كاف بشكل الشرطة تعمل ال
 كونھا وذلك الجریمة بمواجھة عمدا الشرطة فشلت لقد  .الشرطة جھاز في العرب ضد المتجذرة العنصریة بسبب
 .الحاالت من %3.4 بنسبة سوى اتھام لوائح بتقدیم تنجح ال ولكنھا ھائلة میزانیات تتلقى

 مركز تقریر حسبطة. الشر بجھاز العربي الجمھور  لدى الثقة انعدام حقیقة على الدولة مراقب تقریر یؤكد
 ووزیر نتنیاھو بنیامین الحكومة لرئیس المستمر التحریض من أساسي بشكل نابع الثقة عدم أن یظھر مساواة
 الشرطة قبل من  باالزدیاد اآلخذ العنف إلى باإلضافة  .وقیادتھ العربي الجمھور ضد أردان جلعاد  الداخلي األمن
 . الحكومي التحریض ظل  في الزناد  على الخفیفة والید المجتمع العربي ضد

 البلدات في العنف لمحاربة الحكومیة الخطط تطبیق في الفجوات إلى الدولة مراقب تقریر یشیر األمر, نھایة في
 .العربیة البلدات ربع في فقط تنفیذھا یتم التي "عنف بال مدینة" خطة عن  الحدیث عند وخاصة العربیة

 خطة بإدارة تقوم أن  الداخلي األمن وزارة على یتوجب ,922  رقم الحكومة قرار وحسب المیزانیات ناحیة من
 على مدى شیكل ملیون 550 نحو یقدر بمبلغ میزانیات منحھا تم  والتي العربیة البلدات في باألمن لشعورا لتقویة
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 رقم الئحة ھي للموضوع تتطرق التي 2019 میزانیة في الوحیدة الالئحة الواقع, . فيسنوات خمس
  شیكل. ملیون 41 بقیمة میزانیة منحھا تم والتي  52500105

  محطة شرطة جدیدة,  11, أقامت الشرطة 2019بحسب تقریر وزارة االمن الداخلي الصادر في حزیران 
 وعززت من طواقم محطتین, باإلضافة الى تفعیل خطة الشرطة البلدیة في عدة بلدات عربیة. 

انتشرت موجة من االحتجاجات شملت مئات اآلالف من المواطنین العرب ضد انتشار  2019في تشرین األول 
د اردان أن العنف في  العنف والجریمة في المجتمع العربي. وفي تعلیقھ على االحتجاجات قال وزیر الداخلیة غلعا

 المجتمع العربي ھو نتیجة الثقافة العربیة, مما اعتبر تعلیقا عنصریا وغیر مسؤوال.

 یطالب لذلك  .العربیة البلدات في  الجریمة محاربة عن الحدیث عند  فعالة  غیر  الشرطة أن یظھر العام االستعراض
 العربي التعلیم جھاز في واستثمارھا بالشرطة, فعال بشكل تستثمر ال التي المیزانیات باسترجاع مساواة مركز

 .حقیقي تغییر إلى للوصول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



88 
 

 وزارة السیاحة 

بین السنوات  922میزانیة القرار  2019 میزانیة
2016-2018 

 

 السیاحة وزارة میزانیة
المبلغ  351,833,000

المخصص 
 فعلیا

101,000,000 

 السیاحة تطویر میزانیة
النسبة  297,351,000

المخصصة 
 فعلیا

35% 

 تطویر لمیزانیة الكلي المجموع
 السیاحة

649,184,000 

 

 البلدات في السیاحة تطویر. العربیة البلدات في الكامنة السیاحیة القدرات تماما یتجاھل  922 رقم الحكومة قرار
 یھا مما سیساھم أیضا فيف التجاري النشاط وازدیاد البطالة نسبة انخفاض إلى یؤديمن المتوقع ان  العربیة
 .للدولة االقتصادي التطویر

 التي 78104 رقم  الئحة  حتى :العربیة البلدات في  السیاحة  لتطویر مخصصة  میزانیات تشمل ال الدولة  میزانیة
 . 2019  میزانیة في شملھا یتم لم الناصرة في  السیاحة لتطویر میزانیة تشمل أن یتوجب

ملیون شیكیل لبناء خطة   101, استثمرت الوزارة مبلغ  2019بحسب تقریر وزارة السیاحة الصادر في حزیران  
السرایا في الناصرة باإلضافة الى خطة سیاحة استراتیجیة لمدینة الناصرة. تخطط الوزارة في   بنایةسیاحیة ل

ة میزنة المشاریع في الوزارة, مع ذلك یبدو المستقبل القریب اختیار شركة منفذة ومن خاللھا تقدیم مشاریع للجن
من خالل ما سمعناه من عاملین في الوزارة ان الوزارة غیر معنیة باالستثمار في مشاریع ال ترتبط باالرث 
الیھودي, ولذلك عمل جمیع وزراء السیاحة ضد تطویر السیاحة في البلدات العربیة ومن غیر المتوقع ان یتغیر 

 قبل القریب.ھذا التوجھ في المست

وزارة السیاحة تختلف عن باقي الوزارات, عند الحدیث عن تطویر السیاحة, یكون الحدیث عامة عن    طریقة عمل
مشاریع ذات جدوى اقتصادیة للسلطة المحلیة الُمقام فیھا المشروع. تعمل الوزارة على تطویر المواقع السیاحیة  

الحكومیة للسیاحة, شركة تطویر عكا وشركة تطویر البحر   بمساعدة واحدة من ثالث شركات في الدولة (الشركة
 المیت) وبعد انتھاء التطویر یقع على مسؤولیة السلطة المحلیة الحفاظ على نظافة وترتیب المكان وبالطبع صیانتھ.

 :المجال  ھذا في المطلوبة االستثمار مجاالت

 دیر الزرقاء, جسر كفركنا, الناصرة, مثل سیاحیة قدرات ذات بلدات في للسیاحة التحتیة البنیة تطویر )1
 .ورھط اللقیة عسفیا, الكرمل, دالیة الھیجاء, أبو كوكب سخنین, الفحم, أم حنا,

 .السیاحة مجال  في تجاریة مصالح  إقامة ألجل مساعدة منظومة إنشاء )2
 أو الداخلیة  السیاحة سواء السیاحیة, الناحیة من  جذابة وجعلھا العربیة البلدات تسویق في االستثمار )3

 .الخارجیة السیاحة
 .السیاحیة التجاریة المصالح تطویر لغرض للنساء, خاصة تأھیل, برامج تمویل )4
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 المائیة  والمرافق الصحي والصرف  للمیاه الحكومیة  السلطة

 2019 

 للمیاه الحكومیة السلطة میزانیة
 الصحي  والصرف

124,127,000 

 884,058,000 الماء مصانع میزانیة

 المرافق لمیزانیة الكلي المجموع
 المائیة

1,008,185,000 

 

 البنى ووضع التنظیم عملیة  إنھاء ھما العربي المجتمع في الصحي والصرف  المیاه قطاع في الرئیسیان التحدیان
   .الصحي  الصرف  میاه معالجة بمحطات والربط الصحي, للصرف  التحتیة

 الصحي والصرف المیاه ھیئات

ي داخل البلدات  الصح  والصرف المیاه منظومة تطویر في كبرى أھمیة في ھیئات المیاه العربیة السلطات وجودل
 حلیةالسلطات المتشجیعھا على ضم یتم  الصحي, والصرف المیاه ھیئات مبنى تنجیع میزانیة إطار في العربیة.

  عامة والعربیة خاصة.

  بلدات معینة, مثل حالة جسر الزرقاء.   ضمالمشكلة األساسیة تكمن بوجود حاالت كثیرة ترفض فیھا ھیئات المیاه  
على الحكومة اجبار الھیئات على ذلك   میاه ضم جمیع السلطات المحلیة الى ھیئاتألھمیة الموضوع ولضمان 

 خاصة وان الھیئات ال تعلن عن أسباب رفض البلدات التي ال یتم ضمھا.

, ت ضم مدینة الطیبة الى ھیئة میاهمن خاللھ اعلنھا انھا استكمل 2019سلطة المیاه أصدرت تقریرا في حزیران 
باإلضافة لذلك  .  ھیئات میاه قریبة منھم جغرافیاومعلیا الى    بستان المرج,  جسر الزرقاء  ال زالت تعمل على ضمو

 . بلدات ترفض االنضمام لھیئات میاه وھي البطوف وعسفیا ودالیة الكرمل 3علمنا ان 

 إقامة وتحسین نُُظم المیاه والمجاري

 ضمندریجھا ت تم  التي البلدات في الصحي للصرف تحتیة بنیة نشاءإل ھي المیاه لھیئات األساسیة المساعدات
 تخصیص على ینص 922 رقم الحكومة قرار. عربیة بلدات أغلبھا, و4-1 االقتصادیة-االجتماعیة المرتبة
تقریر سلطة  في .الصحي الصرف أجھزة وتحدیث إنشاء لغرض سنوات خمس لمدة شیكل ملیون 750 میزانیة

-2016ملیون شیكیل بین السنوات  381.7المیاه األخیر تمت اإلشارة الى ان سلطة المیاه استثمرت میزانیة 
 غیر والقرى الفریدیس الزرقاء, جسر مثل معینة بلدات المبالغ المخصصة ال تكفي احتیاجاتمع ذلك, .2018

 ر لھذا الغرض. , ولھذا یوجد حاجة لتخصیص مبالغ اكبالنقب في بھا المعترف
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 مصادر 

 .1.6.2019מרקר, -דה –מתנדנדת"  2020כבר אבודה,  2019"מחיר הבחירות:  •
 .30.5.2019מרקר, -דה –בשלושה חודשים לפחות"  2020"הבחירות יביאו לדחיית תקציב  •
 .2019משרד האוצר, יוני  – 2020-2022שנתית לשנים -תוכנית התקציב הרב •
חטיבת מאקרו ואגף  – " 2019התקציב וגירעון הממשלה ומימונו: אוגוסט "אומדן ראשון לביצוע  •

 . 2019החשב הכללי במשרד האוצר, אוגוסט 
 .3.9.2019מרקר, -דה –" 3.8% –"הגירעון בתקציב המדינה נשאר יציב וגבוה באוגוסט  •
, מרקר-דה  –מיליארד שקל"    2.5"מיליארד שקל היו רק ההתחלה: האוצר מתכנן קיצוץ נוסף של   •

11.7.2019. 
-דה – "OECDוההמלצות של  –"הגרף המדאיג על מצבה של ישראל מול הכלכלות המובילות  •

 .13.7.2019רקר, מ
 17.6.2019מרכז מוסאוא,  –סיכום כלכלי של השבוע  •
 4614החלטת ממשלה מס'  •
 .24.6.2019ואללה ניוז,  –"הממשלה אישרה הקיצוץ הרוחבי; נתניהו: "זה מה שנדרש""  •
 2397ממשלה מס' החלטת  •
 922החלטת ממשלה מס'  •
 1480החלטת ממשלה מס'  •
 959החלטת ממשלה מס'  •
(פיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים   922"קידום תהליך היישום: החלטת ממשלה מספר  •

 המשרד לשוויון חברתי  –" 26.6.2019מיום  7), ועדת היגוי בין משרדית מס' 2016-2020
 ,Ynet –אבל כל תלמיד עדיין מקבל פחות"  –ישראל משקיעה יותר בחינוך  :OECD-"דו"ח ה •

10.9.2019. 
-דה –חושף: מורה בישראל מרוויח אלפי שקלים פחות מבמדינות המפותחות"  OECD"דו"ח  •

 .10.9.2019רקר, מ
 . 2019נתוני משרד החינוך, אוגוסט  –"מערכת החינוך לשנת הלימודים תש"ף"  •
מרקר, -דה – הרביעית ברציפות: התיכון הדרוזי בירכא הוא המצטיין בישראל" "בפעם  •

14.7.2019. 
 .14.7.2019מעריב,  –" 12-"נתוני הזכאות לבגרות: אלקנה מובילה, בית ג'אן יורדת למקום ה •
מרקר, -דה –" 30%-"החילונים נותרו מאחור: תלמידים דתיים מקבלים תקציב גבוה ב •

14.7.2019 
מצגת שהוצגה מול משרד האוצר מאת הוועדה  -בי: צרכים, חסמים ודרישות" "החינוך הער •

 . 18.6.2019המלווה לענייני חינוך של הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות, 
מרכז המחקר והמידע של  –" 20-" רפורמות מרכזיות במערכת החינוךבזמן כהונת הכנסת ה •

 .28.7.2019הכנסת, 
-משרד החינוך, הופק ב –" 2019בינוי כיתות בבתי"ס  –ונים "דו"ח התחייבויות בחתכים ש  •

9.7.2019. 
 .9.7.2019-משרד החינוך, הופק ב  –"  2019בינוי גני ילדים    –"דו"ח התחייבויות בחתכים שונים   •
פורמלי ביישובים הערבים, אגף חברה ונוער במשרד -דיווח על תכנית "אתגרים" לחינוך הבלתי •

 .14.2.2019החינוך, 
 .22.7.2019מרקר, -דה –בג'נין"   –די חוץ: המרכז האקדמי הפופולרי של ערביי ישראל "לימו •
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מחקר מכון אהרן למדיניות כלכלית (המרכז הבינתחומי הרצליה) ואגף הכלכלן הראשי במשרד  •
לא נמצא המקור  2019השכלה גבוהה בקרב האזרחים הערבים בישראל (עד אוקטובר  –האוצר 

 הראשוני)
 .4.7.2019מרקר, -דה –אוניברסיטה הראשונה ביישוב ערבי בישראל" "סוף לחלום ה •
לזכויות האזרחים הערבים בישראל נ' מל”ג),   -(מרכז מוסאוא    8879/17פסק דין בג"ץ בתיק מס'   •

 .5.8.2019-ניתן ב
 .12.8.2019הארץ,  –" המדינה ביטלה תוכנית שהעניקה השכלה למאות נשים וגברים בדואים"  •
התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע  - 4.20הוראת מנכ"ל  •

 (משרד הכלכלה והתעשיה)
 אזור תעשייה נע"מ (משרד הכלכלה והתעשיה) -תכנית להגדלת תעסוקה  - 4.1הוראת מנכ"ל  •
מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב (משרד  - 4.49הוראת מנכ"ל  •

 )הכלכלה והתעשיה
 2019יוני  –דברי בכירי משרדי הממשלה בכנס ראשי הרשויות המקומיות הערביות  •
 ישיבות מרכז מוסאוא עם משרדי הממשלה  •
מגזר מיעוטים   – 922"תכנית עבודה להמשך פיתוח אזורי תעשייה במסגרת החלטת ממשלה  •

 משרד הכלכלה והתעשיה –" 2018-2019
 .21.3.2017רד הכלכלה והתעשיה, מש –" 922"תכנית השלמה להחלטת ממשלה מס'  •
משרד  –להיוועצות עם הציבור"  -"מסמך מסגרת לקראת התקנת תקנות הפיקוח על מעונות יום  •

 . 2019העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אוקטובר 
דה  –טקיסטים הערבים" -הצעות עבודה": כך זינק מספר ההיי 4-5""באים אלי מועמדים עם  •

 .12.9.2019מרקר, 
 3780החלטת ממשלה מס'  •
 המוסד לביטוח לאומי  – 2017דו"ח העוני  •
הדיור ומוסדות  -"משרד השיכון והבינוי: התקציבים המיועדים ליישובים הערבים בתחום התכנון •

 .2019מרכז מוסאוא, יוני    –הציבור" 
 .5.9.2019כלכליסט,   –"המושבים: חוק "שנועד לערבים" מופעל נגדנו  •
 מיזם "מוארד" המסמכים הרשמיים של  •
 התייעצויות עם חברי וחברות מועצות מקומיות ערביות  •
 .2019משרד הבריאות, ינואר  –" 2018שוויון בבריאות והתמודדות עימו -"אי •
השוואה בין נתונים בריאותיים של האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית, מינהל תכנון  •

 .2019אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, יוני 
מעריב,   – לימות במגזר הערבי: "החברה הישראלית בעיצומה של מלחמת אזרחים"" " הא •

20.10.2019. 
 2019תקנות תקציב המדינה לשנת  •
הוועד הארצי לראשי הרשויות   –תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי ביישובים הערבים בישראל  •

 המקומיות הערביות בישראל 
 ר, מוראד עמאש ואח' נ' משרד הבריאות מרכז מוסאוא, עו"ד אורי ענב – 15/4321עתירה  •
 מערכת המידע של מרכז מוסאוא בתחומי החינוך, רווחה, דיור ותכנון. •
 אזורי תעשייה בישובים הערביים, מרכז מוסאוא  –נייר עמדה  •
), התשע"ח 2019חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב  •

2018 
 2019ים חוק התקציב לשנת הכספ •
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 2014 –חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד  •
מרכז מוסאוא,  –" 2019"התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת  •

 . 2018אוקטובר 
 משרד הפנים –לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות ברשויות מקומיות בחברה הערבית  התכנית •
 1052החלטת ממשלה מס'  •
 1295החלטת ממשלה מס'  •
 1539החלטת ממשלה מס'  •
 4136החלטת ממשלה מס'  •
 4137החלטת ממשלה מס'  •
 4139החלטת ממשלה מס'  •
 4140החלטת ממשלה מס'  •
 אתרי האינטרנט של משרדי הממשלה •
 .21.3.2017מאת משרד הכלכלה והתעשיה,  –" 922שלמה להחלטת ממשלה מס' "תכנית ה •
שוויון בבריאות -"תכנית מערכתית לשיפור במצב הבריאות בחברה הערבית ולצמצום אי •

 משרד הבריאות  –ובשירותי בריאות" 
המשרד  – לעניין פיתוח כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים  922אומדן תקציבי החלטת ממשלה מס'  •

 לשוויון חברתי 
דו"ח מאת המרכז הערבי   –פתרון פלא או משחק סכום אפס"  –"תכניות מועדפות לדיור (תמ"ל)  •

 לתכנון אלטרנטיבי 
 מרקר-דה –"חיסול הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית יפגע בכולנו"  •
בין  "התמודדות המשטרה עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובים ערביים  •

 2018דו"ח מבקר המדינה, אוגוסט  –" 2014-2016
"דו"ח מבקר המדינה: בעיית תיאום ומחסור בכוח אדם מביאים לטיפול כושל בעבירות נשק  •

 הארץ –בחברה הערבית" 
 2000-חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס •
שאורגן על   2020יב המדינה לשנת  מסקנות משולחן היוועצות על דרישות הנשים הערביות מתקצ  •

 . 6.11.2019ידי מרכז מוסאוא ועמותת נשים נגד אלימות, 
מסקנות משולחן היוועצות על החינוך הערבי בערים המעורבות שאורגן על ידי מרכז מוסאוא  •

 .16.10.2019וועדת המעקב לענייני החינוך הערבי וקרן פרדריך אברט, 
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 ملحقات:

 كما وصلتنا 2017االقتصاد لتطویر المناطق الصناعیة والتي تمت بلورتھا عام خطة وزارة 
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 :لمعلومات وتفاصیل أخرى

 

 مركز مساواة لحقوق المواطنین العرب في اسرائیل
 

04-8555-901 

Advocacy@mossawa.org 

Office@mossawa.org 
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