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תקציר
השלטון המקומי הוא מוקד חשוב למחקר בהיותו חלק ממערכת
המשילות והניהול של החיים האזרחיים המקומיים .התנערותו של
השלטון המרכזי מאספקת סל שירותים ותשתיות לאזרח ,והעברתם
לאחריותו ולסמכותו של השלטון המקומי ,הביאו להתחזקות
האזרחות המקומית ,העירונית ,וגרמו לכך שההנהגה הפוליטית
והניהולית הפכה מרכיב מרכזי ברמת הפיתוח היישובי ובהיצע של
שירותים איכותיים לאזרחים .במקביל ,ניתן לציין כי קיימת זיקה
בין פרופיל האוכלוסייה ומאפייניה לבין מנהיגיה .כך סיכם הנביא
מוחמד קשר זה באמירתו" :כפי שאתם ,יהיו הממונים עליכם -
مثلما تكونوا يولي عليكم" .קיימת אמירה בערבית "האנשים נוהגים על
פי דתם של מלאכיה  -الناس على دين ملوكها" .המנהיגות בשלטון
המקומי הינה לפיכך תמונת ראי של החברה .רווחת תפישה לפיה
תפקידה של מנהיגות הוא להוביל את החברה/הקהילה למציאות
אחרת .מנהיגות כזו נתפשת כבעלת חזון ומשנה מציאות .אולם,
בפועל המנהיגות המקומית משקפת לעתים קרובות מצב סטטי,
בעודה שוקטת על שמריה ומשמרת מצב נתון שאין בו בהכרח מענה
לצורכי האוכלוסייה המגוונת המתגוררת ביישוב ,או לזו אשר
תתפתח בו או תהגר אליו בעתיד .במקרים אחרים נפער פער בין
המנהיגות המקומית לבין החברה ,שמפותחת יותר מאשר מנהיגיה.
המנהיגות מנסה לשמר דפוסי התנהגות ,שיח ,שפה ודימויים
המבצרים את שליטתה במשאבי הכוח והקהילה ,כשמשמשים לה
צידוקים סוציו-פוליטיים ,סוציו-תרבותיים וסוציו-כלכליים .כך
נוצרים פערים בין המנהיגות הפוליטית והניהולית ,שאמורה להוביל
תהליכי שינוי בקרב האוכלוסייה ביישובים ,לבין שכבה של מובילי
דעה ומנהיגות כלכלית ,תפקודית וחברתית שהופכת לבעלת
אינטרסים ולספקית של צרכים ,אותם נכשלה המנהיגות הפוליטית
המקומית לספק .בכך נוצר מתח בין מנהיגות מקומית מוחלשת
שאינה מובילה פיתוח ,לבין קהילה חשופה ונגישה למשאבי ידע
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וכוח ,שלה שאיפות וציפיות חוצי גבולות היישוב .מצב זה מתהווה
בתנאים של התפתחות וצמיחה של מעמדות סוציו-כלכליים
חדשים ,בעיקרם מעמדות הביניים ,המציבים אתגרים חדשים בפני
ההנהגה בשלטון המקומי.
מחקר זה בא להתמודד לראשונה עם תהליך השינוי המתרחש
ביישוביים הערביים ,תהליך של צמיחת מעמדות ביניים ,המהווים
יןתר משליש מאוכלוסיית היישובים .הוא בודק כיצד מעמד בינוני
זה משפיע על אפיון המועמדים להנהגה והמובילים ברשויות
המקומיות .כיום השלטון המקומי הערבי מהווה זירה מרכזית בחיי
הקהילה הערבית ,בדומה לחברות אחרות .אך מצבה ומעמדה
הייחודי של האוכלוסייה הערבית בישראל ,מאפייניה ותהליך
התפתחותה בתנאים של שסעים שונים ,השפיעו על מאפייני
מעמדות הביניים המתפתחים בקרבה ,ובמקביל על מאפייני
המנהיגות המקומית בשלטון המקומי הערבי .מחקר זה עוסק
בזיהוי הקשר בין מעמדות הביניים בחברה לבין מאפייני ותפקוד
הרשויות המקומיות.
מחקרים שעסקו באפיון ובניתוח המנהיגות בשלטון המקומי הערבי
התמקדו בתפקידה ומשמעותה של החמולה ובריבוד החברתי
המסורתי ובהשפעתם על הרשויות המקומיות ועל תפקודן .מחקר
זה ,שואף להתמודד עם הטענה כי ביישובים הערביים צומחים
ומתחזקים מעמדות ביניים בעלי מאפיינים אוניברסליים ,שלא
בהכרח מתנהלים על בסיס קודים סוציו-תרבותיים חמולתיים,
אלא מעמדיים וסוציו-תרבותיים מודרניים .אלה מבקשים להעמיד
את צורכי הפרט במרכזם ולממש את האינטרסים שלו לתועלתו.
מעמדות אלה שהם חוצי חמולות ,עדות וקבוצות חברתיות שונות
ביישוב ,מציבים אתגרים חדשים בפני השלטון המקומי הערבי ,החל
משלב של צמיחה או הצמחה של מועמדים לבחירה ,דרך
ההתארגנות לקראת הרכבת קואליציות לשם זכיה בבחירות
המקומיות שתאפשר להנהיג את הרשות או למלא משרה ניהולית
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בכירה בה ,וכלה בתביעה לאספקת שירותים מהרשות המקומית
שעד כה לא סופקו ושקצרה ידה מלספק מטעמים פוליטיים
מקומיים ומחסור במשאבים זמינים.
מעמדות הביניים צורכים ותובעים סל שירותים ותשתיות איכותיים
ומשופריםשקצרה ידה של הרשות המקומית מלספק .מה גם
שמעמדות אלה עדיין אינם מתגוררים בשכונות מזוהות ביישוב,
אלא פזורים ברמה של בית או מקבץ של בתים שאפשר לזהותם על
פי חזותם האיכותית וההשקעה במרחב הפרטי של הבית .מספר
משתנים השפיעו על התפתחות והתחדשות מעמדות הביניים
ביישובים הערביים :צמיחה של דור משכיל ,המתאפיין במוּביליות
חברתית ,נגיש וחשוף לידע ולמשאבים כלכליים ,שלא די לו בשיח
האתנו-לאומי .דור זה עובר לשיח אזרחי תפקודי ,וזאת על רקע
הצמיחה הכלכלית של האוכלוסייה הערבית הנהינת מהצמיחה
במשק כולו ,וזאת על אף החסמים ,הפערים והאפליה ,שגם אם
טרם באו על פתרונם קיבלו תפנית .לבד מכך האוכלוסייה הערבית
גדלה באופן מספרי ,ורמת ההשכלה והרווחה הכלכלית עלו גם
ביישוביה שלה .השינויים המבניים ובהם צמיחה כלכלית ,עלייה
ברמת ההשכלה ופתיחות לדפוסי התנהגות חדשים מודרניים
וגלובליים השפיעו על שינוי הסדר החברתי הפנימי בחברה הערבית.
הביטוי הממשי להם הוא במקומה ובתפקידה של החמולה לעומת
האינדיבידואל ,והמקום המרכזי שהחל הפרט לכבוש לעצמו
בבחירה של המנהיגות המקומית ברשויות המקומיות ובתפקודן.
הרגשת הביטחון האישי והקולקטיבי ,חופש הביטוי ,צמצום התלות
בחמולה כארגון סוציו-כלכלי וסוציו-פוליטי מוביל בחיי היום יום;
והתפרקות והתחלקות החמולה לתתי קבוצות שאין ביניהן בהכרח
זהות אינטרסים ,במקביל לכניסתן של מפלגות פוליטיות חוללו
תהליך של פוליטיזציה באוכלוסייה הערבית ובבחירת מנהיגות
מקומית וארצית .אלא שגם נוכחותן והשפעתן של מפלגות אלה
הולכת ומצטמצמת נוכח תהליך העיור המתרחש בחברה הערבית
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מחד ,ומאידך נוכח החלשותן של המפלגות בתוך החברה כמחוללות
שינוי ,עולמי וארצי ,המטה את הכף לכוון הפרט ולמערך
האינטרסים שלו ופחות לעבר אידאולוגיות חברתיות פליטיות.
בתהליך זה מאומצים דפוסי התנהגות אינסטרומנטליים מודרניים,
מערביים וערכיים המקבלים ביטוי בצריכת זמן פנאי ובצריכה
ושימוש בטכנולוגיות חדשות שמחלחלות בתהליך דיפוזי גם
ליישובים הערביים.
המחקר אפיין את מעמדות הביניים הערביים מבחינה כלכלית
וסוציו-תרבותית .בד בבד בחן את מאפייני הרשויות המקומיות ואת
תהליך הזכייה בבחירות המוניציפליות ,וניסה לעמוד על הקשר בין
התפתחות השלטון המקומי הערבי והאתגרים העומדים בפניו על
רקע התמורות הפנימיות המתרחשות בחברה הערבית וביישוביה.
המחקר התבסס על ניתוח נתונים ומידע כמותני ואיכותני שנתקבלו
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,וסיכום הספרות הקיימת
בנושא .בנוסף ,נערכו סדרת ראיונות ומפגשים עם מובילי דעת קהל,
ראשי ועובדי רשויות מקומיות .הניתוח הביקורתי שליווה את
המחקר נשען על מתודולוגיות שונות ,שאפשרו לחוקרים להבין את
התופעה ולבחון את השונות והמגוון הקיימים בה על ציר זמן
ומקום.
מסקנות המחקר מצביעות על פתחו של עידן חדש בהתפתחות
השלטון המקומי הערבי ,שמדגיש את השונות בין רשויות מקומיות.
הרשויות המקומיות הופכות לזירה תוססת של מתחים בין
מועמדים המתחרים ביניהם על הובלתן וניהולן ובין היענות
לציפיות של מעמדות הביניים הערביים הצומחים ,שעדיין נאחזים
במעט מסורת .זהו עידן של התפתחות מעמדות ביניים תובעניים,
חוצי חמולות ,המודעים לזכויותיהם ,ובכללן שליחת נציגים לרשות
המקומית שאין לה די משאבים וכוח כדי לספק את הצרכים של
היישוב בכלל ,ומעמדות הביניים בפרט .חלק מהבעייתיות והחסמים
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הנוצרים ברשויות המקומיות מקורם במורכבותה של הפוליטיקה
המקומית ובצמיחתה של מנהיגות מקומית המממשת חלק
מהתבניות המסורתיות החמולתיות ,ומאמצת דפוסי התנהגות
פוליטיים מקומיים ,המשפיעים על תפקודה .מעמדות ביניים אלה,
אינם מסתפקדים בדפוסי התנהגות ושיח של מחאה נגד השלטון
המרכזי שהיו נהוגים ,ושהאשימו את השלטון המרכזי והמדינה
בהפליה הרשויות המקומיות הערבית .במקומם ,עולים קולות ושיח
חדשים הקוראים לבדק בית :היכן מקומנו ומה תפקידנו כאזרחים
ערבים במה שקורה לנו ובמצב הפיתוח של יישובנו .השיח של הטלת
אחריות על השלטון המקומי תכוף יותר עם צמיחת מעמדות ביניים
אלה .על רקע לימוד ובחינה של השינוי המתחולל בקרב האזרחים
הערבים המחקר מציג מספר המלצות מדיניות בכדי לסייע לרשויות
המקומיות ,לקהילה הערבית ולשלטון המרכזי להתמודד עם
המציאות החדשה של מעמד בינוני גדל ביישובים הערביים.
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מבוא
מחקרים רבים בחנו את מצבם ומעמדם של האזרחים הערבים
בישראל והתמורות והמגמות המתרחשות בקרב חברה זו ,לפני
הקמת מדינת ישראל ואחריה .כינונה של מדינת ישראל מהווה
אירוע מכונן בהתפתחות של האוכלוסייה הערבית שנקטמה.
האוכלוסייה הפכה מרוב למיעוט מסורתי ושמרני ברובו (הגר
בפריפריה ביישובים כפריים קטנים) ,והחלה להתחדש במעמד של
אזרחות על תנאי דה-פקטו (אוסצקי-לזר גבאירן .)2016 ,התחדשות
זו כללה היבטים שונים ,במעמד הסוציו-כלכלי ובתהליך
המונופוליזציה ,ובאוכלוסייה שגדלה והכפילה את עצמה יותר מפי
עשרה .היא סבלה אומנם ממדיניות הפליה ופיקוח (לוסטיק;1985 ,
באומל )2007 ,שגרמו להחלשתה ולחסימה יחסית של הפיתוח בה,
אך חברה זו השכילה לשרוד ולהתקיים (מנאע ,)2017 ,ולשלב
המראה עם פיתוח לצד צמיחתם והתרחבותם של מעמדות הביניים
בקרבה.
תהליך העיור שעוברת האוכלוסייה הערבית המלווה בהתפתחות
כלכלית וחברתית ועלייה ברמת החיים ביישובים הערביים ,הביאו
לצמיחתם של מעמדות ביניים ,התורמים לשינוי בדפוסי ההנהגה
המקומית ,הניהולית והפוליטית .המסגרות החברתיות השיוכיות –
חמולות-מפלגות-חברה אזרחית – משנות את צורת תפקודן על רקע
התפתחות מעמדות הביניים ביישובים הערביים .החמולה אמנם
שינתה את צורתה ותפקידה ,אולם מעמדה עדיין נשמר בתודעה
ובשיח הודות לגורמים שונים שידונו במחקר זה .המבנה השיוכי של
"החמולה" אינו מהווה חסם בפני התפתחות מעמדות הביניים,
וכיום התושבים נשענים עליה כמסגרת סוציו-תרבותית ,סוציו-
פוליטית וסוציו-כלכלית .שינוי זה מצמיח חברה המתנדנדת בין
צורות שונות של מנהיגות ,בכלל זה ברשויות המקומיות שבמוקד
המחקר.
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על רקע עליית חשיבותה של ההנהגה המקומית בשלטון המקומי
כספקית שירותים ותשתיות עירוניות העונות על צורכי היום יום
בחיי האזרח ,בא מחקר זה לאפיין את ההנהגה המקומית ברשויות
המקומיות הערביות ,לזהות חסמים והזדמנויות ,ועל בסיס לימוד
המגמות והתמורות הקיימות בשלטון המקומי הערבי ,בהשוואה
למתרחש בעולם ,לנסות להפיק לקחים ולהסיק מסקנות שיתורגמו
להמלצות אופרטיביות .התקווה היא שדרך פיתוח וחיזוק ההנהגה
המקומית אפשר יהיה לייצר מענה לצורכי הקהילות המקומיות,
אשר משנות את סגנון חייהן ,ועם זאת גם לחזק את סל השירותים
המקומי המסופק לאוכלוסייה המקומית כיום.
במסגרת מאמציו של מרכז השלטון המקומי לחיזוק המנהיגות
המוניציפלית ,מחקר זה ממומן על ידי קרן מפעל הפיס .המחקר
עוסק בהתפתחות מעמדות הביניים ביישובים הערביים ובהשפעתם
על המנהיגות הפוליטית והניהולית ביישובים אלה .סיכום ממצאיו
ומסקנותיו של המחקר להתוויית קווי מדיניות לחיזוק והעצמה של
המנהיגות המקומית ,הניהולית והפוליטית בשלטון המקומי הערבי
מובאים להלן .העצמה ניהולית זו הינה חיונית ליצירת מענה
לצרכים ולביטוי הרצונות של האוכלוסייה הערבית החווה תמורות
מרחיקות לכת בסגנון חייה ,ובתביעותיה לסל שירותים מקומי
איכותי.
המחקר נסמך על סיכום ספרות בינלאומית שעניינה מנהיגות
והתפתחות מעמדות ביניים .סיכום הספרות ,המעניק ביסוס מדעי
תיאורטי למחקר ,מאורגן בשלוש רמות :מנהיגות והתפתחות
מעמדות ביניים בעולם ,בישראל ובקרב האוכלוסייה הערבית.
בנוסף לכך ,נאספו נתונים מאתר הלמ"ס שסייעו לאפיין את
הרשויות המקומיות ואת החברה הערבית בישראל; רוכזו נתונים
על פרופיל ראשי הרשויות הערביות ונבחריהן ותוצאות הבחירות
בהן; ונערכו ראיונות עם מספר גדול של ראשי רשויות ובעלי
תפקידים ומעמדות שונים ביישובים הערביים כדי לאפיין את
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החברה הערבית .החיבור מורכב משמונה פרקים .הפרק הראשון
מציג מסגרת עיונית לאפיון המנהיגות ברשויות המקומיות הנחלקת
למנהיגות פוליטית נבחרת ,ומנהיגות ניהולית מקצועית ממונה.
בפרק הוצגה המסגרת התיאורטית להיווצרות התפישה ההיברידית,
המחברת בין תפישה ליברלית ,שעל בסיסה נערכת מערכת הבחירות
הדמוקרטיות ,לבין התפיסה הפטריארכלית הדומיננטית המשפיעה
על בחירת מועמדים ונציגי חמולות/מנהיגות מקומית ברשויות
מקומיות .הפרק השני סוקר את הבסיס התיאורטי להגדרת
מעמדות ביניים בכלל ובישראל בפרט .הגדרה זו צמחה על בסיס
אפיסטמולוגי מערבי ,ונעשה ניסיון לברר את מאפייניה ולעמוד על
משמעותה בשלטון המקומי .הפרק השלישי פורס את מערך המחקר
הכולל ,את שאלות המחקר והמתודולוגיה .בפרק השלישי מוצגת
ההגדרה של מעמדות ביניים בחברה הערבית ,תוך השוואתה
להגדרה הכללית ושימת לב להבדלים המאפיינים את מעמדות
הביניים היהודים והערבים בישראל .פרק זה גם בוחן את
הפוליטיקה של הרשויות המקומיות הערביות ומאפייניהן .הפרק
הרביעי עוסק בהפחתה ובדיפרנציאליות בייצוג מפלגות ברשויות
המקומיות ,ובהיחלשותן של מפלגות פוליטיות ארציות בתפקוד
הרשויות המקומיות .הפרק החמישי מציג את הדיפרנציאליות בין
הרשויות המקומיות והתמורות הכלכליות שהצמיחו את מעמדות
הביניים בחברה הערבית ,על בסיס מאפייני כוח העבודה וענפי
התעסוקה .הפרק השישי עוסק באפיון וניתוח דפוסי הבחירה
והמנהיגים ברשויות המקומיות בבחירות האחרונות ב .2013-הפרק
השביעי בודק את התמורות שחלו בתפקיד החמולה בבחירות
המקומיות במעבר מתפישה ורטוריקה לפרקטיקה .הפרק השמיני
מסכם את המחקר ומציג את המלצות המדיניות לחיזוק הרשויות
המקומיות בצל צמיחתם של מעמדות הביניים.

15

פרק  :1סקירת ספרות
פרק זה מסכם את התשתית העיונית ומסגרת בחינת תפקידי
מעמדות הביניים בפיתוח מנהיגות מקומית המשפיעים על תפקודן
הפוליטי והמנהלי של הרשויות המקומיות .הפרק מחולק לשלושה
חלקים ראשיים :החלק הראשון מגדיר מנהיגות ואת ההבחנה בין
מנהיגות לניהול .השני ,עוסק בהגדרת מעמדות ביניים בשתי רמות,
הרמה האוניברסלית ובישראל .החלק השלישי עוסק בהשלכות של
צמיחת מעמד בינוני על המעמד הסוציו-כלכלי ועל תפקוד הרשויות
המקומיות.
 1.1מנהיגות בשלטון המקומי
סוגיית המנהיגות עומדת במרכז סדר היום כמחוללת ומנהלת
פיתוח .קיים קשר חיובי בין עוצמתה של חברה לבין מנהיגותה
הכוללת את מגוון התחומים שמשלימים אלה את אלה .להתפתחות
מעמדות ביניים קיים קשר למנהיגות ,ובכלל זה בשלטון המקומי.
המנהיגות בשלטון המקומי נחלקת לשלוש קבוצות ,כאשר שתיים
מתוכן מובנות בתוך הרשות :המנהיגות הפוליטית הנבחרת
והמנהיגות המקצועית הממונה (מנהלי מחלקות ועובדים) .הקבוצה
השלישית הינה מנהיגות הפועלת ביחידות סמך העובדת לצד
ובתיאום עם הרשות המקומית ,כולל מנהיגות בחברה האזרחית.
כמובן שקיימת שונות במעמד ובכוח של כל אחת מקבוצות
המנהיגות ,אך לכל אחת מהן תרומה סגולית המשפיעה על ניהול
ותפקוד הרשות המקומית ומידת היכולת שלה לספק סל שירותים
לתושבים .המנהיגות הפוליטית נמדדת ביכולתה לקבל החלטות
ובכושר הביצוע שלה; לעומתה ,המנהיגות המקצועית נמדדת
ביכולתה לקבל החלטות מקצועיות לטווח קצר וארוך ,וכמובן
בכושר הביצוע שלה את ההחלטות המתקבלות על ידי הדרג
הפוליטי.
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לוח 1
הבחנה בין הנהגה (מנהיגות פוליטית) ,לבין ניהול מקצועי (מנהיגות
ניהולית) ,על פי ג'ון קוטר ))John Kotter
ניהול
הנהגה
כיוון חזון ,כוון חדש

הצבת יעדים ,תקצוב

תקשור החזון

ארגון ואיוש

יצירת השראה

הנעה

יצירת תרבות ארגונית המעודדת
לקיחת סיכונים מבוקרים

בקרה ופתרון בעיות

תפקודה של מנהיגות שונה ומשתנה בחברות שונות .בחברות
הישגיות ליברליות ,דמוקרטיות ומודרניות המנהיגות נבחרת
לקדנציה מוגדרת מראש ופועלת בתנאי בקרה ציבורית ,בשקיפות,
תחת עיני משפט הציבור וחשופה לתביעות משפט ציבורי .בחברה
שהינה חברה שמרנית ,פטריארכלית ומסורתית ,המנהיגות מייצגת
תבניות כוח של שבטים וחמולות ,לא דמוקרטיים ,וחלקה צומח
הודות ל מינוי או כריזמה אישית .מחזור החיים הפוליטיים של
המנהיגות הפטריארכלית כמעט תואם את מחזור החיים הבוגר של
המנהיג ,תוך שהוא מצמיח מנהיגות שיוכית ביולוגית .בין שתי
צורות המנהיגות  -זו המודרנית ,ההישגית ,המבוססת על עקרונות
של ליברליזם ותחלופה ,עם דגש על תפקיד המנהיג בתוך מערכת,
לעומת זו המסורתית ,השמרנית-שיוכית ,הקשורה בריבוד חברתי
ובאיש מסוים ,המתנהלת על פי מנהגים מסורתיים ,קיימת על פי
רוב התנגשות ,בעוד שבמקרים אחדים מוצאים נקודות ממשק
והשלמה בין שתי צורות המנהיגות .במצב של נקודות ממשק
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והשלמה מבשילים התנאים לניצול או מימוש המנהיגות
המסורתית ,שבמרכזה הרציונל של הקולקטיב השיוכי; השיטה
הדמוקרטית הליברלית שמה את הדגש על הרציונל של הפרט .במצב
שבו המנהיגות המסורתית-השיוכית עושה שימוש בכללים ובקודים
של הליברליזם הדמוקרטי ,נפער פער בין דמוקרטיה מהותית
לפרוצדורלית,

ונוצר גירעון בדמוקרטיה

)Moracsik, 2004

; )Norris, 2011או מתקיימת דמוקרטיה פגומה (חאיק.)2013 ,
גירעון דמוקרטי מוגדר כתופעה חברתית בה יש פער בין מידת ואופי
ההשתתפות האזרחית שמאפשרים ההסדרים הפורמליים במדינה
או ברשות המקומית לבין מימושה בפועל לפי הרציונל המהותי שלה
בחברה ליברלית המבוססת על שוויון וחופש בחירה.
גירעון זה צומח על רקע מימוש חלקי ופרוצדורלי של מערכת ערכים
ליברלית ,דמוקרטית ומודרנית ,שבה ניצב חופש הבחירה של הפרט
במוקד החיים הפוליטיים הארציים והעירוניים .בהתמודדות על
ההנהגה המקומית שמעמידה לבחירה מנהיגות מסורתית
פטריארכלית ,המייצגת תבניות חברתיות מסורתיות של החמולה
והשבט ,חופש הבחירה של הפרט מותנה ומוגבל במידת ההתגייסות
של הקולקטיב החמולתי השבטי (בריק.)2010 ,
כמובן שצורת המשטר והיישוב גם הם משפיעים על צמיחה או
הצמחה של מנהיגות מוניציפלית .בחברה הישגית ,מודרנית,
עירונית הנטייה היא לבחירה דמוקרטית ומוביליות בין מנהיגים
ותחלופה ביניהם; לעומתה ,בחברה כפרית מסורתית אופי
המנהיגות נוטה להיות יותר שמרני ופטריארכלי ,מייצג את הסדר
החברתי השיוכי ומשפיע על היכולת והמיומנות לקיים דיאלוג
ולהשיג פשרות וקידום קהילתי (Shmueli, Warfield and 2009
 .)Kaufman,ככול שרמת החיים מבוססת על עלייה ברמת
ההשכלה וההכנסה המעבר ממנהיגות מסורתית שיוכיות למודרנית
מלווה בהתפתחות החברה מחברה כפרית לעירונית ולצמיחתן של
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מעמדות הביניים ,שחלקם הגדול משתייך אליה או צומח מבין
שורותיה.
איור 1
מודל של מנהיגות המשפיע על תפקוד הרשויות המקומיות
על פי Avolio & Bass, 1990

המודל של אבוליו ובאס ,1990 ,מצביע על טיפוסי מנהיגות אשר
ניתן לזהותם על ספקטרום של הקשר בין מידת האפקטיביות לבין
מידת האקטיביות .בחינה זה מראה את השונות בין מנהיגות
מעצבת ,למנהיגות מתגמלת ולמנהיגות של "שב ואל תעשה" .מודל
זה צמח וגובש בחברה מודרנית ליברלית .בחברה מסורתית
ושמרנית האפקטיביות תלויה בכריזמה של המנהיג הפטריארכלי.
רווחות תיאוריות שונות בחקר המנהיגות כגון זו של נורת'האוס
( (Northouse, 2004שהבחין בין מאפיינים פסיכולוגיים ,למבניים,
לתרבותיים ולסביבתיים בצמיחה ובתפקוד המנהיגות .בריק (,)2010
בחן את דפוסי המנהיגות ביישובים הדרוזיים ואת תרומתו של
השירות בזרועות הביטחון לטיפוחם של מנהיגים הבאים מהפיקוד
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הצבאי .הוא הצביע על הבעייתיות והמורכבות שבהבחנה בין
מאפייני מנהיג ,למפקד למנהל .המערכת הסוציו-פוליטית והסוציו-
תרבותית משפיעה על הישגיו של מפקד ,שהיה מנהיג בהיררכיה
צבאית ,בעל סמכות פיקודית מחייבת .בזירה האזרחית יש שחקנים
ובעלי עניין שונים בתכלית ,שאינם בהכרח מבטיחים למנהיג
הצלחה בהשגת יעדים ובהובלת חברה מסורתית בעלת כוחות
פטריארכליים הקובעים את הסדר החברתי והמנהיגותי ביישוב.
למפקד צבאי קושי מוכח בהתמודדות עם סוגיות של הנהגה
אזרחית יישובית .ממצאיו של בריק מעידים כי אין ערובה להצלחתו
של מפקד צבאי בהנהגה אזרחית .הנהגה פוליטית דורשת יכולות
מקצועיות שאינן בהכרח קיימות בקרב מפקדים /מנהיגים צבאיים.
מחקריהם של מוצטפא ( )2010 ,2008ולסרי ( ,)2012עסקו באפיון
המנהיגות המקומית ברשויות מקומיות והקשר שלהם לפוליטיקה
המקומית .מוצטפא ציין את תפקיד החמולה המקומית בהצמחתה
של מנהיגות מקומית וכן את השימוש שעושים מנהיגים בתבניות
חברתיות של החמולה/השבט כדי להשיג עמדות כוח ברשויות
המקומיות .עבור מקצתם משמשת המנהיגות בשלטון המקומי
כקרש קפיצה למנהיגות בפוליטיקה הארצית .ח'מאיסי (,)2012
אפיין את הלחצים הרובצים על מנהיגי הרשויות המקומיות
הנמצאים בין הפטיש  -הממסד הארצי ,לסדן  -הקהילה המקומית,
הפעילות של ראשי הרשויות בשדה המוקשים הנע בין הארצי
למקומי ,בין האישי לקולקטיבי ,ובין התפקודי למרחבי.
כיום המנהיגות הערבית חצויה בין פרדיגמה ומודלים מערביים
מודרניים המבוססים על תפישה של דמוקרטיה ליברלית לבין
פרדיגמה ומודלים מזרחיים שמרניים ,המבוססים על מנהגים
והסדרים פטריארכליים מסורתיים ,שבמרכזם החמולה והשבט.
בפרדיגמה הדמוקרטית הליברלית ,ניצבים במרכז הפרט ,חופש
הבחירה ,שוויון מגדרי ,ניעות ותחלופה של מנהיגות על פי שיטה
הפועלת גם בבחירות לרשויות המקומיות הערביות .בפרדיגמה
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הפטריארכלית ,הקולקטיב השיוכי המסורתי  -החמולתי/העדתי
נמצא במרכז .לכן מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות הערביות,
החצויים בין שתי הפרדיגמות ,מעצבים מודל היברידי ( Bahbha,
 )1994המשלב בין השתיים כדי לבחור מנהיגות מקומית ולממש
את המקצועיות הפוליטית של מנהיגים פוליטיים מקומיים .המודל
ההיברידי של מנהיגות מקומית ,כולל מרכיבים של הפרדיגמה
הליברלית ) ,(Brah and Coombs, 2000ומשמר מרכיבים של
הפרדיגמה המסורתית הפטריארכלית .המודל נסמך על יישום
פרוצדורלי של הפרדיגמה הליברלית תוך שהוא מייצר גירעון
בדמוקרטיה המקומית ברשויות המקומיות הערביות ופוגם
בתפקודם של המנהיגים המקומיים מבחינה פוליטית וניהולית.
בתוך החמולות מתנהלים פריימריז בין המועמדים לבחירות
לרשויות המקומיות .גם לאחר הבחירות המקומיות מתקיימות
בחירות דה-פקטו המגויסות לטובת מועמדים הפועלים לפי
פרדיגמה פטריארכלית מסורתית ,ורק דה-יורה נעשה שימוש
בפרדיגמה ליברלית של דמוקרטיה פרוצדורלית .לכן ,רוב הספרות
העוסקת בבחירות המקומיות ובאפיון המועמדים ,כמו גם השיח
השלט בדיונים בבחירות של מנהיגות ובפוליטיקה המקומית
הערבית ,מעניקים משמעות מיוחדת להנצחת הפרדיגמה
המסורתית המבוססת על התבניות החמולתיות .לצד זאת לובשת
צורה הפרדיגמה ההיברידית ,על רקע צמיחת מעמדות ביניים
והשינויים המבניים המתחוללים הקשורים בגידול האוכלוסייה
ביישובים ובהתמוססות כוחן של החמולות המובילות בהם ,שאינם
עוד יכולים להשיג את הרוב הדרוש לזכייה בבחירות .על התפתחות
הפרדיגמה ההיברידית משפיעים גורמים אלה :ריבוי חמולות
ביישובים ,התפצלותם לתתי חמולות ,ואי יכולת של מועמד
החמולה הגדולה להשיג את המינימום הדרוש ( 40%מהקולות
הכשרים) לזכייה בבחירות המקומיות בסבב הראשון .מכאן,
שמתחייב סיבוב בחירות שני בין שני המועמדים המובילים.
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בתקופה שבין סבב הבחירות הראשון לשני ,נרקמות הרבה עסקאות
בין מועמדים או מי מטעמם ,שאינן חפות משיקולים זרים ולעתים
מושחתות .גם כשהן כשרות לכאורה מבחינה חוקית הן מבאישות
מבחינה ציבורית ונורמטיבית .עסקאות אלה הן הבסיס ליצירת
קואליציות בין פרטים וקבוצות של בעלי עניין ,וביסודן האינטרס
של מועמדים המייצגים חמולות או פלגים שלהם .לעתים הן
מטיבות עם מי שמשתמשים בחמולות כמאגר קולות מבחינת מעמד
פוליטי ,או מקדמות הזדמנויות כלכליות ומשביעות את דחף
ההישגיות של מנהיג מגזרים חמולתיים .במקרים אחרים מחלחלת
למערכת הבחירות שיטת מימון סמויה ,שמקורה בשוק האפור
ובבעלי השפעה שאינם כשרים מבחינה ערכית וציבורית .במרווח
התנודתיות שבין הפרדיגמה הליברלית לזו הפטריארכלית נובטת
הפרדיגמה ההיברידית ומצמיחה מנהיגות חדשה ברשויות
המקומיות הערביות .במציאות של הפעלת הפרדיגמה ההיברידית
מעמדות הביניים הערביים צומחים ופועלים וחצויים בין שלוש
הפרדיגמות כפי שמוצג באיור להלן.
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איור 2
בין שלוש פרדיגמות של מנהיגות :הליברלית ,הפטריארכלית
וההיברדית

ההתנהגות ההיברידית של האוכלוסייה הערבית מתבטאת גם
בייצור המרחב ובצריכת שטחים פתוחים (ח'מאיסי,)2016 ,
ובתמורות בפוליטיקה המקומית בתנאים של מודרניזציה למחצה
(ח'ליליה .)2017 ,במסגרת המודרניזציה החלקית ומימוש דה פקטו
של הפרדיגמה ההיברידית ,מתחיל להתפתח המעמד הבינוני
ביישובים הערביים ,הכולל אנשים רבים שאינם משתייכים
לחמולות המובילות או למפלגות המגויסות ביישובים .מעמדות
הביניים משחקות תפקיד הן בפיתוח דפוסי הצבעה חוצי חמולות
ומפלגות ,הן בהעמדת מועמדים לרשויות מקומיות והן בדרישה
לשירותים איכותיים ביישוב .ברטוריקה ,בשיח ובספרות העוסקת
בהצגה ובניתוח דפוסי הצגת מועמדים להנהגת הרשויות
המקומיות ,מעידים דפוסי ההצבעה הנהוגים ביישובים הערביים על
שיעור הצבעה גבוה מאוד (בממוצע מעל  ,)90%בהשוואה לשיעורם
בבחירות הארציות לכנסת (בממוצע  .)65%נתונים אלה מראים כי
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בחיים הפוליטיים של החברה הערבית הבחירות המקומיות חשובות
יותר לקהילה המקומית מאשר הבחירות הארציות (ראה דיון
בהמשך).
כיום ,ובעתיד הנראה לעין ,אנו צפויים לעמוד נוכח מציאות שונה
של מנהיגות מקומית ערבית ,המושפעת משינויים מבניים ,סוציו-
פוליטיים וסוציו-תרבותיים .ביניהם נמנית בודאי גם צמיחתם של
מעמדות הביניים ,חוצי חמולות ומפלגות ,שעשויה לעורר מתח בין
הפרדיגמה הליברלית לפרדיגמה הפטריארכלית לבין סוג של
פרדיגמה היברידית שמצמיחה מנהיגים מקומיים .צפוי גם
להתחולל שינוי בדפוסי ההצבעה שאינם בהכרח תלויי שיוך
חמולתי ,אלא עוברים למישורים של בררנות חוצה חמולות
ושכונות .צמיחה והתרחבות של מעמדות הביניים החדשים
ביישובים הערביים הן מתכון חדש לביסוס מנהיגות ופוליטיקה
חדשה ושונה שאינה בהכרח נשענת על סדר הבחירות השיוכי הישן,
אלא על סדר בחירות הישגי חדש כפי שיובהר בהמשך.

 1.2בחירת מנהיגות פוליטית ברשויות המקומיות הערביות
בירור שערכנו כדי לזהות את הקשר בין צמיחת מעמדות ביניים
ביישובים הערביים לבין תפקוד הרשויות המקומיות על רקע
ההתפתחות הכלכלית-חברתית שלהם העלה כי ניתן לזהות חמש
קבוצות של מנהיגות ביישובים הערביים לצד התגבשותם של
מעמדות הביניים .עם הקבוצה הראשונה נמנים ראשי הרשויות
המכהנים כיום ,שבדיקת הפרופיל שלהם מראה שרובם ככולם
משתייכים למעמדות הביניים הגבוהים מבחינה כלכלית ,על פי
הגדרות בינלאומיות ומקומיות (הכנסה ממוצעת למשק בית).
הקבוצה השנייה ,כוללת את רוב עובדי הרשויות המקומיות
המכהנים במשרות ניהוליות ,ובמיוחד כאשר לאלה יש שני
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מפרנסים במשק הבית שלהם .השלישית ,כוללת את מי ששייכים
לרמה הסוציו-כלכלית המבוססת של היישוב ,המושפעת מעלייה
במספר המפרנסים במשק הבית ,עלייה ברמת ההשכלה וההרכב
הענפי של התעסוקה ומשלח היד .גידולה והתרחבותה של קבוצה זו
משפיעים על הדירוג הסוציו-כלכלי של היישוב כולו וגם על ההנכחה
והעוצמה של שתי הקבוצות הנוספות  -הרביעית והחמישית -
המרכיבות את מעמדות הביניים ביישוב הערבי .עם הקבוצה
הרביעית נמנים יזמים שונים שהם בעלי עסקים מחוץ ליישוב
מגוריהם ,או מי שעיסוקם הוא קבלנות ושירותים במקצועות
חופשיים מחוץ ליישוב ,אך הם ממשיכים להתגורר בו ואינם
שוקלים להגר ממנו ,על אף העלייה ברמת ההכנסה שלהם .הקבוצה
החמישית כוללת יזמים ובעלי עסקים שמנהלים עסקים ביישוב
עצמו ובעלי מקצועות חופשיים ,הנשענים על הכנסות שמקורן
מצריכה פנים-יישובית ,או מצרכנים מיישובים סמוכים שמגיעים
ליישוב .היקף העסקים מגדיל את הפעילות הכלכלית ביישוב ומשפר
את רמת ההכנסה של תושביו (ראה איור  3להלן).
התפיסה הדטרמיניסטית של קישור בין מנהיג מקומי /מוניציפלי
לחמולה ,משתנה ומעמעם את גבולות השיוך בין הסוציו-
תרבותי/חמולתי לסוציו-כלכלי או לאינטרס התועלתני .גבולות אלה
שהיו חדים ועבים בחברה מסורתית פטריארכלית ,הופכים להיות
חדירים ודקים יותר עם צמיחת מעמדות הביניים ביישובים
הערביים .אומנם יש דיפרנציאליות ואסימטריה בין גודל ,סוג
ומידת ההשפעה של המנהיגים בהובלה ובתפקוד של הרשות
המקומית ,אך בגלל השיוך היישובי ,והשאיפה לשפר את סל
השירותים המקומי ,יש להם כוח מצטבר לשנות את תפקודה של
הרשות המקומית.
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איור 3
הרכב קבוצות מעמדות הביניים ביישובים הערביים
המשפיעים על הנהגת הרשויות המקומיות ועל תפקודן

תתי הקבוצות
המרכיבות
את מעמדות
הביניים
ומשפיעות על
ההנהגה
והתפקוד
ברשות
המקומית

בעת בחירת המנהיגות המקומית לרשויות המקומיות ,מתחיל
להתפתח שיח גלוי וסמוי בין תתי הקבוצות האלה .המנהיג הרצוי
הוא זה שמייצג קבוצות אינטרס ,שהשיקול הכלכלי והיכולת שלו
לספק סל שירותים עבור קבוצות אלה מוכחים .כמובן ,תתי קבוצות
אלה משתייכות לחמולות שונות ביישוב ,וכל בחירה של מנהיג
מקומי נסמכת על השתייכותו לחמולה .אך האתגר המתפתח
בפוליטיקה המקומית החדשה ברשויות המקומיות הינו חציית
גבולות החמולה מחד ,ומאידך גם החמולות מאתגרות את עצמן
בבחירת מועמדים משכילים ואיכותיים שאפשר יהיה ל"שווקם"
בפני שאר בני היישוב .שיווק זה חיוני כדי לאפשר למועמד לזכות
בכ 40%-מקולות המצביעים בסבב הבחירות הראשון ,ולאיין את
סבב הבחירות השני לבחירת המנהיגות המקומית .תמורות ומגמות
אלה משנות את הפוליטיקה המקומית ביישובים הערביים וכמותן
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גם הרפורמות שמיישמים משרדי ממשלה ,שתכליתן לחזק את
תהליך הביזור והקניית הסמכויות לרשויות המקומיות .רשויות
מקומיות שלהן מנהיגות פוליטית וניהולית חזקה עשויים לזכות
ביותר משאבים ציבוריים .לכן ,התפתחות מעמדות הביניים מהווה
זרז לקידום הכושר הניהולי והמנהיגותי ברשויות מקומיות
בפריפריה בכלל ,ובערביות בפרט ,כפי שנדון בהמשך.
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 1.3מעמד /מעמדות הביניים
מעמד הביניים הוא מושג המשקף תהליך חברתי-תרבותי על-לאומי
ואוניברסלי אשר מייצג את העידן המודרני .ההיסטוריונים ברברה
ויינסטיין וריקרדו לופז טוענים ,כי מעמד הביניים אינו תופעה
שמקורה בתרבות או יבשת מסוימת אלא תצורה היסטורית
בינלאומית שדרכה נוצרו והתפתחו בעולם "משמעויות ,סובייקטים
ופרקטיקות" ( .(Lo`pez & Weinstein, 2012 1במהלך המאה ה,20-
קבוצות שהשתייכו למעמד הביניים הצליחו להשיג הגמוניה
חברתית ותרבותית ברחבי המערב ואף להנחיל את ערכיהם
לקבוצות חברתיות נוספות .המושג "מעמד הביניים" ואופי הפעולה
שלו מזוהים עם החברה האנגלית במאות ה 18-וה ,19-ומקורם
בהתפתחות הכלכלית של אנגליה אותה הובילו בעלי מלאכה ,בעלי
סדנאות ,תעשיינים ,אנשי מסחר ובנקאים ובהמשך אף בעלי
ההשכלה הגבוהה2.
המושג מופיע לראשונה ב 1812-במילון אוקספורד האנגלי .לפניו,
גרסו הבריטים כי החברה בעצם מחולקת לשתי קבוצות ,ג'נטלמנים
ולא ג'נטלמנים ,ובתוכן דרגות שונות .קבוצות מעמד הביניים
שנוצרו בבריטניה נודעו הודות להישגיהן המדעיים ,לאמנותן
ולהליך החוקתי שהן עברו ,והיו צריכות לשמש דוגמה ומופת לעניים
באמצעות השכלתן ,חוכמתן ,עצותיהן ,אופן עבודתן וערכיהן
התרבותיים (היילברונר .)2015 ,יש הגורסים כי מעמד זה צץ תחילה
מתוך הבורגנות של שלהי המאה ה .14-הבורגנית התאפיינה
בנטייתה למטריאליזם ,והיא שהמריצה את הרחבת כלכלת השוק

1

Lo`pez, Ricardo & Barbara Weinstein (eds.) (2012). The Making of
the middle class: Toward a transnational history. Durham: Duke
University Press.p.5.
 2היילברונר ,ע' ( .) 2015מעמד ,מעמד הביניים ,בורגנות :גנאלוגיה של מושגי
מפתח להבנת העולם המודרני .גילוי דעת ( ,)8הקיבוץ המאוחד בשיתוף סמינר
הקיבוצים.

28

והסחר בין מדינות .מאז ,מעמד הביניים נחשב מקור ליוזמה
וחדשנות ,שכן העסקים הקטנים בבעלות פרטית ממעמד זה הם
שהאיצו את שגשוגה של הכלכלה המודרנית (.)Kharas, 2010
רוב החוקרים באירופה עסקו במונח "בורגנות" כאשר התייחסו
לקבוצה חברתית זו (מעמד הביניים) ,אך למונח יש הגדרות רבות
ברחבי אירופה .בגרמניה ובמרכז אירופה לדוגמה ,עד מחצית המאה
ה" 19-בורגני" נחשב עירוני שנהנה מפריבילגיות משפטיות
וכלכליות ,או היה לאזרח במדינה .בצרפת ,ערב המהפכה הצרפתית,
שימש המושג כינוי גנאי לבעלי הון או לציון תושב עירוני בעל
הכנסות מנדל"ן .כמו הבורגנות גם המושג "מעמד הביניים" מקבל
הגדרות מגוונות בספרות ,וקשור בתמורות המתרחשות בתוך
החברה ולכן נעדרת הסכמה להגדרה של מושג זה .מעמד הביניים
שונה בהגדרה ממדינה למדינה ותלוי בתהליכים המתרחשים בה
ובאופן שבו החברה נוטה להגדיר תהליכים אלו (היילברונר.)2015 ,
מאפיינים משותפים למעמד הביניים כוללים רמה גבוהה של
השכלה ומומחיות ,רמת עצמאות גבוהה במקום העבודה ורמות
ביטחון תעסוקתי גבוהות בהשוואה לשאר העובדים .לאנשי מעמד
הביניים רמת חיים גבוהה בהשוואה לשאר השכירים ומגוון של
קשרים חברתיים והם חולקים ביניהם אינטרסים תרבותיים
ופוליטיים משותפים (1989

3.)Wright,

בספרות המקצועית אין הגדרה כלכלית אחידה לסיווג האוכלוסייה
למעמדות .עם זאת ,נהוג לחלק את החברה לשלושה מעמדות ,על-פי
רמת הכנסה ) .)Foster and Wolfson, 2010בשנות ה 80-של המאה
הקודמת בחן הכלכלן האמריקני פרופ' לסטר ת'ורו את השינויים

Wright, E.P. (1989). Rethinking once again, the concept of class
structure, In: Wright, E.O. (ed.), The Debate on Classes, London:
Verso.

29

3

בממדיו ובעושרו של מעמד הביניים ,בעקבות המשבר הכלכלי של
 .1973לצורך הבדיקה הגדיר ת'ורו את מעמד הביניים כמשקי-בית
שהכנסתם עומדת על שיעור שנע בין  75%-125%מן ההכנסה
החציונית של משקי-הבית 4.כלומר ,סכום אשר למחצית ממשקי-
הבית יש הכנסה גבוהה ממנו ,ולמחציתם הכנסה הנמוכה ממנו.
ת'ורו מצא כי בשנים  1982–1967הצטמק מעמד הביניים האמריקני
בשיעור של כ ;4%-משקי הבית שלא השתייכו עוד למעמד הביניים
נחלקו באופן שווה בין המעמד הנמוך למעמד הגבוה .מעמד ביניים
רחב מבחינת מספר משקי-הבית המשתייכים אליו ומשקלם בעוגת
ההכנסות יכול להעיד על חברה שוויונית יחסית; מעמד ביניים צר
מבחינת גודל האוכלוסייה וחלקה בעוגת ההכנסות עשוי להעיד על
חברה מקוטבת ,שבה פערים גדולים בין עניים לעשירים.
יש הרואים את "מעמד הביניים" בעיניים חברתיות ,ויש הרואים
אותו בעיניים כלכליות ( .)Ortiz-Juarez & López-Calva, 2014יש
הגורסים כי המושג עמום כבר מראשיתו ,שכן ללא הגדרה מדויקת
נשמרה גמישות מחשבתית וגמישות בהגדרה הכלכלית ובני המעמד
הבינוני יכלו לשמור על מעמדם ,שליטתם החברתית ויכולתם
להוביל ערכים אוניברסליים ואף לזכות בהגמוניה תרבותית
(היילברונר.)2015 ,
המושג במשמעותו המקורית ,ובמיוחד בעשורים האחרונים עם
התפתחות רמת החיים במערב והתגבשותה של החברה הצרכנית,
מתאר את כל בעלי יכולת הצריכה שרמת החיים שלהם מעל קו
העוני ,אך לא בין העשירים ביותר .עם התפתחות המאבקים
והמחאות החברתיות במערב נשחק מעמד הביניים והמונח מתאר

Lester Thurow (1984). The Disappearance of the Middle Class. The
New York Times.
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דווקא צעירים שמתקשים לקחת חלק בתרבות הצריכה המערבית
(היילברונר.)2015 ,
מעמד הביניים בדרך כלל נהנה מדיור יציב ,מגישה למערכת
בריאות ,מהזדמנויות חינוכיות ,פנסיות סבירות ,הבטחת הכנסה
ורמת הכנסה שיכולה לאפשר הוצאות לשעות פנאי כגון חופשה.
הערכים של אותו מעמד דוגלים בחינוך ,בעבודה קשה ובחסכנות,
כל הרכיבים שיאפשרו צמיחה כלכלית ,רעיונות חדשים ,צבירה של
הון פיזי וצבירה של הון אנושי .מלבד זאת ,גם לכוח הצריכה של
מעמד הביניים והתחרות על הסחורות השונות בשוק יש השפעה על
תפקידו בכלכלה ,כאשר הוא שואף באופן תמידי לשפר את נורמות
סגנון חייו (.)Kharas, 2010
מעמד הביניים הוא זה המעיד על סוג החברה במדינה :ככל שהוא
רחב יותר ומשקלו בעוגת ההכנסות גדול יותר כך החברה שוויונית
יותר .כמו כן ,משקל גבוה של מעמד ביניים יכול להעיד גם על רמת
צריכה פרטית גבוהה שמהווה מנוע צמיחה במשק .ולחילופין ,אם
מעמד הביניים במדינה צר מבחינת גודל אוכלוסייה והכנסה אזי
החברה מקוטבת יותר ,דיכוטומית יותר (בר2001 ;2013 ,

.)Easterly,
כאשר מנסים להגדיר את המושג מעמד ביניים על פי הגדרות
כלכליות נבחנים היבטים כמו הכנסה ,רכוש ,עושר ומקצוע .אם
בוחנים את אספקט ההכנסה ,ההגדרה קובעת כי מעמד הביניים
מהווה את שכבת התפלגות ההכנסות שנמצאת בין קצוות
האוכלוסייה קרי ,גודלה תלוי בהגדרה של עניים ועשירים .הגדרה זו
מתייחסת לחמישוני הכנסה ,קרי  60%מהאוכלוסייה משתייכים אל
המעמד הבינוני .לפיכך ,ועל פי ההגדרות של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה בישראל ,שיעור הפרטים יהיה קבוע תמיד ומה
שעתיד להשתנות הינם כמות ושיעור המשאבים הכלכליים
העומדים לרשותם.
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בתוך מעמד הביניים ניכרות רמות שונות של הכנסה ,כולל
ספקטרום של תתי קבוצות ,שביניהם קיימת שונות ברמת ההכנסה
ובדפוסי ההתנהגות הסוציו-תרבותיים .בהקשר זה קיימות הגדרות
אחרות למעמדות הביניים ,המתייחסות לגובה ההכנסה פר משק
בית בהשוואה להכנסה החציונית במשק (בר ,)2010 ,כאשר
האוכלוסייה מחולקת בהגדרה זו לארבעה מעמדות על פי הכנסה
נטו למשק הבית .במעמד הנמוך פחות מ 75%-מההכנסה החציונית,
במעמד הבינוני בין  75%-125%מההכנסה החציונית ,במעמד
הבינוני גבוה  125%-200%מההכנסה החציונית ובמעמד הגבוה מעל
 200%מההכנסה החציונית .ההסכמה היחידה ששוררת סביב מושג
זה היא שבמדינות מפותחות מעמד הביניים מהווה רוב באוכלוסייה
ונושא על כתפיו את עיקר הנטל הכלכלי (הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה).
הרכב מעמד הביניים באוכלוסייה מושפע ומשפיע על הפוליטיקה
של אותה מדינה .בחברות בהן מעמד הביניים הינו הומוגני ,כלומר
אינו מורכב מריבוי של קבוצות אתניות ,יש צמיחה כלכלית ,יותר
הון אנושי ,תשתית מצטברת ,מדיניות לאומית כלכלית טובה יותר,
יותר דמוקרטיה ,פחות אי יציבות פוליטית ,יותר מודרניות ורמת
אורבניות גבוהה .בחברות בהן מעמד הביניים הוא הטרוגני ,כלומר
יש קבוצות אתניות מגוונות ,מתרחש תהליך הפוך :פוליטיקאים,
קבוצות אליטה או קבוצה אתנית השולטים בחברה וחושקים
בביצור הכוח שניתן להם ,פוגעים ביכולת הצמיחה שלה .לחברה
כזאת יהיה פחות הון אנושי ותשתית מצטברת בשל החשש של
הקבוצה השלטת מפני צבירת כוח של קבוצות אחרות בחברה
(.)Easterly, 2001
כלכלנים פיתחו הגדרות סטטיסטיות ,המתייחסות למעמד הבינוני
כאל שיעור נתון באוכלוסייה .הגדרה סטטיסטית אחרת מגדירה את
המעמד הבינוני על פי חתכי הכנסה ורכוש של משקי הבית (דגן-
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בוזגלו ,קונור-אטיאס .)2013 ,במסגרת הדיון הכלכלי ,המעמד
הבינוני מוגדר על פי מגוון של אינדיקטורים שונים:
א -הגדרה על פי רמת הכנסה .כאמור ,משקי הבית שהכנסתם
נעה בין  75%-125%מן ההכנסה החציונית ברוטו; הסכום
אשר למחצית ממשקי הבית יש הכנסה גבוהה ממנו,
ולמחצית האחרת הכנסה נמוכה ממנו (בר ;2010 ,דגן-
בוזגלו ,קונור-אטיאס .)2013 ,לפי הגדרה סטטיסטית
אחרת ,המעמד הבינוני מהווה כ 60%-ממשקי הבית
במדינה ,אם מחלקים את משקי הבית לפי עשירוני
ההכנסה ,המעמד הבינוני כולל את העשירונים  ,8-3כ60%-
ממשקי הבית ( ;Atkinson, Brandolini, 2013בר.)2010 ,
ב -הגדרה על פי בעלות על רכוש .הגדרה זו מתייחסת
למשאבים כלכליים של משקי הבית :הכנסה ,עושר וגישה
לאשראי .דהיינו ,הבעלות על נכסים נזילים ,מאפשרים
למשק הבית להתמודד עם משבר בהכנסות משכר ( Byun,

.)Atkinson, Brandolini, 2013 ;2016
ג -הגדרה על פי תעסוקה .מחקרים סוציולוגיים מגדירים את
המעמד הבינוני על פי משלח היד ,הגדרה המתייחסת
לתעסוקה במשרה מלאה במקום קבוע (דגן-בוזגלו ,קונור-
אטיאס.)Atkinson, Brandolini, 2013 ;2013 ,
מחקרים אחרים שמים את הדגש על מאפיינים לא כספיים .למשל,
התקדמות במעלה הסולם החברתי-כלכלי באמצעות עבודה קשה
והשכלה ,והשקעה כספית בחינוך ובהשכלת הילדים .ניתן לסכם
את ההגדרות המקובלות של מעמדות הביניים בשתי אסכולות כדי
לקבוע את קבוצות האוכלוסייה שמתייחסים אליהן .הקבוצה
הראשונה ,היא זו אשר סוציולוגים וכלכלנים בארצות הברית
מגדירים כממוקדת בהיקף הצריכה ורמות ההכנסה .הכנסתו של
הפרט מהווה מדד לקביעת השיוך שלו למעמד חברתי ,ולאחר מכן
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נלמדים מדדים של ההכנסה הממוצעת של משקי בית .לאסכולה זו
תועלות שהחשובה בהן היא בהירות המדידה ויצירת השוואה בין
קבוצות האוכלוסייה השונות מצד ההכנסה .האסכולה השנייה,
שניתן לשייך אותה לאסכולה האירופית-המרקסיסטית ,לוקחת
בחשבון משתנים מספר ,כגון רמת השכלה ,סוג העיסוק ,גודל משק
הבית ,איכות המגורים ,אופי המסגרות החברתיות אליהן משתייך
הפרט ,ורמת המעורבות במוסדות החברה האזרחית .זוהי אפוא
כוללנית יותר ,אך נתקלת במציאות המורכבת של שיוך הקבוצות
הסוציו-כלכליות השונות.
ללא ספק הדגש בהגדרת מעמדות ביניים מתבסס בעיקר על
הכנסות ,בהנחה שיכולת כלכלית תשפיע על דפוסי ההתנהגות של
הפרט והמשפחה ועל יכולת ותרבות הצריכה שלהם .לכן ,אפשר
להגדיר מעמדות ביניים גם לפי מרכיבים תרבותיים .הגדרה ואפיון
של מעמד/מעמדות ביניים אינם מצטמצמים אפוא לממדים
כלכליים ומשמעותם הסוציאלית ,אלא גם למרכיבים תרבותיים
המתפתחים עם תהליך העיור והמודרניזציה .קיים קשר חיובי בין
עיור לבין קיום של מעמדות ביניים והיקפם בתוך החברה .קיים
קשר גם בין התרחבות של מעמדות ביניים בחברה לבין יציבות
סוציו-פוליטית .על בסיס קשר זה ,בחברות דמוקרטיות מפותחות
שמתאפיינות ברמת עירוניות גבוהה ,מתנהלת מדיניות סוציו-
כלכלית לשמר ולחזק את מעמדות ביניים ,וגם בחברות מתפתחות
שחוות תהליך עיור האסטרטגיה היא הגברה וחיזוק של מעמדות
הביניים.
 1.4מעמד הביניים בישראל
הגדרת מעמד הביניים בישראל קשה עוד יותר ,משום שחלוקת
החברה לקבוצות ולמעמדות מהווה גורם רב-עוצמה בגיבוש דמותו
של הישראלי (ניסנוב .)2014 ,מנגד ,נראה שאף הגדרה אינה תואמת
לגמרי את הפרופיל הסטטיסטי של "הישראלי הממוצע" .החברה
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הישראלית הינה חברה מודרנית ודינמית אשר מורכבת מקיבוץ
גלויות ומאגמת מספר גדול של קבוצות ,עדות ומגזרים .לכן ,כל
סיווג לפי קבוצות נתון לשינוי בהתאם לתמורות החלות בחברה
(למ"ס .)2012 ,מדדי העוני והאי-שוויון מלמדים כי בישראל שיעורי
העוני והפערים בחלוקת ההכנסות הם מהגבוהים במדינות
המפותחות .שיעור העוני בקרב משקי-הבית בישראל בשנת 2008
עמד על  ,9.19%לעומת ממוצע של  6.10%במדינות ה.OECD-
בחינת הנתונים מראה כי בישראל ישנם שני מודלים לפיהם בוחנים
את המעמד הבינוני .המודל הקלאסי ,שהוגדר על ידי פרופ' ת'ורו,
ולפיו ,כאמור ,עם מעמד הביניים נמנית קבוצת האוכלוסייה אשר
הכנסתה נעה בין  75%-125%מההכנסה החציונית .מודל זה מראה
כי מעמד הביניים בישראל הוא צר יחסית ,כ 25%-ממשקי הבית,
שעה שבמעמד הגבוה נמצאים כ 39%-ממשקי הבית ובמעמד הנמוך
כ 36%-ממשקי הבית .הגדרה מרחיבה של המודל הקלאסי לוקחת
בחשבון גם את מי שהכנסתם נעה בין  75%-200%מההכנסה
החציונית ,ולפיה מעמד הביניים נחלק לשני מעמדות משנה :מעמד
בינוני ,שהוא משקי בית שההכנסה שלהם תואמת את ההגדרה
המקורית של  75%-125%מההכנסה החציונית ,ומעמד בינוני-גבוה
שכולל את משקי הבית שהכנסתם עומדת על 75%-200%
מההכנסה החציונית ,על פי ההגדרה המרחיבה .עם המעמד הנמוך
נמנים משקי הבית שלהם הכנסה נמוכה מ 75%-מההכנסה
החציונית .גם מעמד זה ניתן לחלק לשתי קבוצות :מעמד נמוך
מאוד – משקי בית שהכנסתם פחותה מ 50%-מההכנסה החציונית
(מתחת לקו העוני) ,ומעמד נמוך – משקי בית שהכנסתם עומדת על
 50%-75%מההכנסה החציונית.
בדיקה של התפלגות מעמדית על פי מגזרים מעלה כי הן המגזר
החרדי הן המגזר הערבי מאופיינים בהשתייכות של כ 80%-ממשקי
הבית בקרבם למעמד הנמוך ,כ 15%-ממשקי הבית משתייכים
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למעמד הבינוני ,כ 5%-משתייכים למעמד הבינוני הגבוה ופחות מ-
 1%משתייכים למעמד הגבוה .המגזר היהודי חילוני אשר מהווה
את רוב האוכלוסייה בישראל ,מורכב מ 23%-משקי בית
המשתייכים למעמד הנמוך 32% ,משקי בית המשתייכים למעמד
הבינוני 30% ,משקי בית המשתייכים למעמד הבינוני גבוה ו15%-
ממשקי הבית משתייכים למעמד הגבוה (מתוך מצגת של פורום
מקרו כלכלי של אוניברסיטת בר אילן 2 ,במאי .)2013 ,ניתוח מקיף
שכלל הרבה משתנים חברתיים שהציגה הלמ"ס ( ,)2012אפיין את
פני החברה בישראל לפי מדדים שונים המבוססים על מעמדם
הסוציו-כלכלי של היישובים ,והראה את השונּות הקיימת בחברה
בישראל לפי אזור גאוגרפי ,מעמד ומקום היישוב על הסולם
הסוציו-כלכלי.
אם כך ,תמונת המצב בישראל מראה כי אוכלוסיית הרוב המורכבת
מיהודים חילונים מהווה כ 88%-ממעמד הביניים וכ 95%-מהמעמד
הבינוני גבוה .השוואה של חלקו של מעמד הביניים בישראל לחלקו
במדינות שונות באירופה ,חושף את הנתונים ב 12-מדינות מפותחות
באירופה ובישראל 5המוצגים בלוח .2
לוח 2
יחס בין ההכנסה החציונית להכנסה הממוצעת בשנת 2005

מדינה

יחס חציון/ממוצע

דנמרק

94.3%

שבדיה

93.1%

בלגיה

91.1%

OECD, Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in
OECD Countries, 2008.
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5

הולנד

90.4%

פינלנד

89.9%

אוסטריה

89.1%

נורבגיה

88.8%

ממוצע

88.8%

גרמניה

88.3%

ספרד

87.9%

ישראל

87.6%

צרפת

87.6%

אירלנד

86.7%

בריטניה

81.5%

נתוני הלוח מראים כי כאשר עורכים השוואה בין מעמד הביניים
בישראל בהשוואה למדינות באירופה ,חלקו של מעמד הביניים
בישראל בעוגת ההכנסות קטן לעומת הממוצע במדינות אירופה.
להבדלים בפער החברתי ובהתחלקות ההכנסות בין משקי הבית בין
ישראל למדינות אירופה ,מספר סיבות:
א .הטרוגניות החברה הישראלית גדולה יחסית למצב במדינות
המפותחות .היות וקיים מתאם חיובי בין חברות הומוגניות
לבין פער חברתי נמוך ,ההטרוגניות הישראלית מקטינה את
מעמד הביניים.
ב.

שיעור המשפחות בעלות שלושה ילדים או יותר הוא גבוה יותר
בישראל ביחס למדינות המפותחות (שליש לעומת חמישית) ,מה
שמקטין את ממדיו של מעמד הביניים.
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ג.

הצמיחה הכלכלית בעשורים האחרונים לא הגיעה במידה שווה
לכל חלקי האוכלוסייה בישראל ,לרבות המעמד הבינוני
והמעמד הנמוך.

ד.

מידת ההתערבות הממשלתית בשוק בישראל באמצעות מערכת
המס ותשלומי העברה מצויה בירידה מתמדת והדבר משפיע גם
על חמשון ההכנסה האמצעי בו מצוי מעמד הביניים.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2008השתייכו
כ 20%-ממשקי הבית למעמד הגבוה וסך הכנסותיהם ברוטו עמד על
כ 50%-מהכנסות כלל משקי הבית .עם המעמד הבינוני נמנו כ23%-
ממשקי הבית וסך הכנסותיהם ברוטו עמד על כ 17%-מכלל
ההכנסות .למעמד הבינוני-גבוה השתייכו כ 20%-ממשקי הבית וסך
הכנסותיהם ברוטו עמד על כ 23%-מכלל ההכנסות .במעמד הנמוך
נמצאו כ 37%-ממשקי הבית וסך הכנסותיהם ברוטו עמד על כ12%-
מהכנסות כלל משקי הבית .במבט היסטורי רחב ,המגמה השלטת
היא זו של כרסום מתמשך במעמד הבינוני .ב 1998-היקף הרובד
הבינוני עמד על  33%מכלל משקי הבית לעומת  27.5%ב6.2011-
דו"ח של מחקר אדוה 7אשר ניתח את מאפייניו של מעמד הביניים
בישראל ,מצא כי הרובד הבינוני עבר תהליך של הצטמקות בין
השנים  ,2010-1992בעוד שהרובד הגבוה והנמוך התרחבו .משמעות
הדבר הינה שהפערים החברתיים גדלו לאורך השנים .לפי הדו"ח,
בתוך כמעט  20שנים הצטמק הרובד הבינוני מ 30.8%-ל27.8%-
מכלל משקי הבית ואילו הרובד הנמוך גדל מ 32.6%-ל,34.4%-
והגבוה מ 36.5%-ל.37.8%-

 6סבירסקי ,ש' וקונור-אטיאס ,א' ( .)2012תמונת מצב חברתית  .2012מרכז
אדוה.
 7דגן-בוזגלו ,נ' וא' קונור-אטיאס ( .)2013הרובד הבינוני בישראל .1992-2010
מרכז אדוה ,ינואר .2013
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לפי נתוני הלמ"ס לשנת  ,2015ההכנסה החודשית נטו למשק בית של
עובד שכיר בישראל עמדה על  ₪ 17,358לחודש ,ובמשק בית
שבראשו עומד עצמאי ההכנסה החודשית נטו עמדה על ₪ 17,680
לחודש.

איור 4
הכנסה כספית נטו והוצאה כספית בעשירונים של משקי בית
לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית2015 ,

)(www.cbs.gov.il

כפי שניתן לראות מאיור  ,4שלושת העשירונים התחתונים מוציאים
יותר מהכנסתם החודשית; בעשירונים הבינוניים – מהעשירון
הרביעי ועד השביעי – ניתן לראות כי ההכנסה גבוהה מעט
מההוצאה; במעמד הבינוני-גבוה – מהעשירון השביעי עד לתשיעי
ובמעמד הגבוה מהעשירון התשיעי לעשירי הפער בין הכנסה
להוצאה גדל.
במהלך השנים הצטמק גודלו של מעמד הביניים בישראל והוא הפך
עני יותר .כאמור ,מעמד זה מורכב משתי קבוצות נפרדות ,מעמד
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בינוני ומעמד בינוני-גבוה ,שנבדלות זו מזו לא רק ברמת ההכנסה
(לאורך השנים הפך המעמד הבינוני הנמוך לעני יותר ביחס למעמד
הבינוני-גבוה) אלא גם במאפייניהן הסוציו-דמוגרפים; מספר
המפרנסים למשק בית ,גיל ראש משק הבית ,מגדר ,לאום ,יבשת
לידה ,מקום מגורים ,ורמת השכלה.
 1.5מאפייני מעמד הביניים בישראל
מעמד הביניים בישראל אינו בהכרח מתגורר רק בערים המבוססות,
כאלו משתייכות ל"פורום ה "15-אשר אינן מקבלות מענקים
מהממשלה (ערים כמו תל-אביב ,רעננה ,רמת גן ,אשדוד ,כפר סבא
וגבעתיים) .לפי דו"ח של מרכז אדוה ,בשנת  2010הנתח הגדול
מקרב משקי הבית של הרובד הבינוני ,35.2% ,דווקא התגורר בערי
פיתוח 28.2% .מהם התגוררו בערי פורום ה( 15-לעומת  42%מקרב
משקי הבית ברובד הגבוה) ו 24.9%-התגוררו ביישובים הערביים.
מעמד הביניים הישראלי גם אינו בעל השכלה אקדמית ברובו :רק
מעט יותר מרבע ממשקי הבית ברובד הבינוני –  – 27%הם בעלי
השכלה אקדמית ,בעוד  42%מהם בעלי השכלה תיכונית בלבד.
לעומתם ,כמחצית ממשקי הבית שמשתייכים לרובד הגבוה הם
בעלי השכלה אקדמית.
מאפיין נוסף של רובד הביניים הוא שוויון אשר נמדד על פי שעות
עבודה בין משקי בית שבהם האישה היא מפרנסת ראשית לבין אלה
שבהם הגבר הוא מפרנס ראשי .ברבדים הנמוכים רואים שיעור
גבוה של משקי בית "נשיים" ,כנראה בשל העובדה שישנן נשים
רבות חד-הוריות ברבדים אלו ,ואילו ברבדים הגבוהים רואים יותר
משקי בית שבהם המפרנס הראשי הוא גבר (ויסברג,

8.)2013

 8ויסברג ,ה' ( .)2013מעמד הביניים הוא מעמד פועלים – יאיר לפיד דיבר על
המעמד הגבוה .דה מרקר.28.1.2013 ,
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מבחינת מספר המפרנסים (בני  15ומעלה המתגוררים במשק הבית
ומשתתפים בכוח העבודה) ,נמצא כי בקרב המעמד הבינוני הנמוך,
הממוצע הוא  1.3ובקרב המעמד הגבוה הממוצע הוא  .1.9בקרב
משקי הבית העניים יש פחות מ 0.5-מפרנסים ובקרב העשירים יש
יותר משני מפרנסים 9.לשם השוואה ,במגזר הערבי נמצא ,כי רק ב-
 31%ממשקי הבית יש יותר ממפרנס אחד .מבחינת גילו של ראש
משק הבית ,נמצא כי המעמד הנמוך כולל יותר מבוגרים (בני 55
ויותר) ואילו למעמד הבינוני-הגבוה משתייכים יותר ראשי משפחות
בגילאי  .54-35המעמד הבינוני הוא המעמד הצעיר ביותר (גיל 45
בממוצע) ,וגיל ראש הבית בו נמוך כמעט בשלוש שנים בממוצע
מהמעמד הבינוני הנמוך.
סיכום מחקרים שונים מצביע על כמה מאפיינים מרכזיים של
המעמד הבינוני בישראל:


בעלות על נכסים .נמדדה ירידה בשיעור הבעלות על דירה
בשנים  2010-1992בקרב עשירוני הביניים (דגן-בוזגלו,
קונור-אטיאס.)2013 ,



מספר המפרנסים .במרבית משקי הבית של הרובד הבינוני
יש שני מפרנסים (דגן-בוזגלו ,קונור-אטיאס ;2013 ,ניסנוב,
.)2014



משלחי יד וענפים כלכליים .הרובד הבינוני מאופיין במגוון
של משלחי יד ,ובולט יחסית לגודלו בענפי התעשייה
המסורתית ,התחבורה והתקשורת ,המסחר והאוכל .בשנת
 2010רק  12%מהשכירים ברובד הבינוני הועסקו במשלחי
יד אקדמיים.

9

ניסנוב ,ז' ( .)2014מעמד הביניים בישראל .ירושלים :מרכז טאוב לחקר
המדיניות החברתית בישראל .אוגוסט.2014 ,
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השכלה .בשנים  2010-2002כרבע מראשי משקי הבית
ברובד הבינוני היו בעלי השכלה אקדמית .לעומת זאת
הקבוצה הגדולה ביותר היא זו של בעלי השכלה מקצועית-
תיכונית (דגן-בוזגלו ,קונור-אטיאס.)2013 ,



הפיזור הגאוגרפי ויישוב המגורים .תושבי המרכז הם בעלי
הסיכויים הגבוהים יותר להימנות עם המעמדות הגבוהים,
בהשוואה למשקי בית המתגוררים בצפון הארץ ובדרומה
(ניסנוב .)2014 ,בשנת  2008דירוג הרשויות המקומיות
והעיריות לפי רמה חברתית-כלכלית ,מראה כי 34%
מהרשויות המקומיות המשתייכות למעמד הבינוני-נמוך
נמצאות במחוז הצפון 21% ,במחוז המרכז ו 15%-במחוז
הדרום (בר .)2010 ,גם בתוך יישובים נוצרות שכונות
מעמדיות ,כך שהעיר מחולקת לשכונות על בסיס שיוך
מעמדי המשתקף ברמת התשתיות והשירותים ,בכמות
ובאיכות המרחב הציבורי ובהרכב התעסוקתי.



מאפיינים סוציו-כלכליים .מחקרים אחדים מדגישים
תכונות שאינן כספיות בהגדרת המעמד הבינוני; התקדמות
בסולם חברתי-כלכלי באמצעות עבודה קשה והשכלה,
והשקעה כספית בחינוך ובהשכלת הילדים.

המחקרים מדגישים את הצטמקות המעמד הבינוני בישראל בין
השנים  ,2010-1992בדומה למדינות אחרות בעולם .בשנת 2010
חלקו של הרובד הבינוני ירד ב 14%-לערך ,ובמקביל התרחבו הרובד
הגבוה ועוד יותר ממנו הרובד הנמוך (ניסנוב ;2014 ,דגן-בוזגלו,
קונור-אטיאס .)2013 ,תהליך זה מלווה בעלייה ברמת הקיטוב בין
עשירים לעניים בשנים  2011-2002בעקבות הגורמים הבאים:


הפערים בשיעורי הצמיחה של ההכנסה בתקופת המיתון
בתחילת שנות ה ,2000-שבה חוו העניים נסיגה בצמיחת
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ההכנסה .לאחר היציאה מהמיתון נהנו העשירים משיעורי
צמיחה גבוהים ומירידה בהשפעת מערכת המיסוי על
צמצום הפערים בין עשירים לעניים (ניסנוב;)2014 ,
מדיניות של הפחתת השומה על יחידים בשנים 2010-2003
היטיבה בעיקר עם בעלי שכר גבוה.


שוק העבודה ומדיניות הרווחה בישראל אינם מצליחים
להרחיב את הרובד הבינוני עקב מדיניות צמצום ההוצאה
הציבורית ,שהולידה קיצוצים ברשת הביטחון הסוציאלי
(דגן-בוזגלו ,קונור-אטיאס.)2013 ,

התפתחות מעמדות הביניים בישראל ידעה תמורות המושפעות
מאופי התנאים המבניים ,האידאולוגיה הפוליטית והסוציו-
כלכלית ,ומדיניות עיצוב המרחב .האוכלוסייה בישראל גדלה
והכפילה את עצמה פי חמישה מאז שנות החמישים של המאה
שעברה ,ובמקביל התרחש פיתוח כלכלי המתבטא בגידול ממוצע
בתל"ג ובתמ"ג לנפש .קמו שכונות ויישובים על בסיס מעמדי,
שחלקם מוגדרים כיישובים או שכונות קהילתיים .המעבר משלב
בניית האומה ובניית המדינה ,קליטת הגירה ופיזור האוכלוסייה,
התמודדות עם אתגרים גאופוליטיים תמידיים ושסעים אתנו-
חברתיים ,לשלב של התפתחות מדיניות סוציו-כלכלית המבוססת
על עקרונות מדינת הרווחה ,הביא לגידול בנפח של מעמדות הביניים
ובתפקידם הכלכלי והחברתי .כעת מתפתח שלב של ליברליזם
המאופיין בשוק חופשי ובהפרטה ,שתורם ליצירת פערים מעמדיים
ולהצטמצמות מעמד הביניים ,ועל אף שהרף הכלכלי של כל
הקהילות בישראל עלה ,בה בעת הפערים התרחבו .פערים אלה
מקבלים ביטוי בשיוך האתנו-לאומי ,המיקום הגאוגרפי ,ודפוסי
ההתנהגות של מעמדות הביניים ומשפיעים על תפקודן של הרשויות
המקומיות והמנהיגות בהן.
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 1.6מעמד הביניים ורשויות מקומיות
רשויות מקומיות מודעות לחשיבותם של מעמדות בינוניים בפיתוח
יישובי .הן מבקשות להעצים מעמדות אלה בתחומן ולמשוך אליהן
אוכלוסיות אמידות וחזקות .כך עולה מסקירה של יעדי תכניות
המתאר של רשויות מקומיות בפריפריה ,ואף במרכז .פרט למדידת
פערים כלכליים באמצעות מדדים כספיים ,המעמד הבינוני מוגדר
גם על ידי מדד חברתי-כלכלי שפותח בלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה משנת  ,2006אשר מחלק את הרשויות המקומיות
בישראל לעשרה אשכולות ,על פי  14משתנים דמוגרפיים ,כלכליים
וחברתיים .תושבי הרשויות המקומיות בשלושת האשכולות
הנמוכים של המדד ( 1עד  )3הוגדרו כשייכים למעמד חברתי-כלכלי
נמוך; תושבי הרשויות שבאשכולות  4עד  7הוגדרו כשייכים למעמד
חברתי-כלכלי בינוני; תושבי הרשויות שבאשכולות  8עד  10הוגדרו
כשייכים למעמד חברתי-כלכלי גבוה (למ"ס.)2012 ,
נתוני האפיון והדרוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2006
לפי הרמה החברתית-כלכלית של התושבים 10,נערכו ועובדו על ידי
מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשנת  11.2010על פי חישוביו40% ,
מהרשויות המקומיות משתייכות לאשכולות  ,6-4המוגדרים מעמד
בינוני-נמוך ,ו 18%-מהן משתייכות לאשכולות  ,8-7המוגדרים
מעמד בינוני-גבוה .כ 45%-מהרשויות המקומיות המשתייכות
למעמד הבינוני-גבוה הן במחוז המרכז 17% ,מהן במחוז חיפה ו-
 11%מהן נמצאות במחוז הצפון 11% ,במחוז תל-אביב ו11%-
במחוז יהודה ושומרון – (התנחלויות בגדה המערבית)34% .
מהרשויות המקומיות המשתייכות למעמד הבינוני-נמוך נמצאות

10
11

הלמ"ס ,אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של
האוכלוסייה.2013 ,
בר ,א' ( .)2010מאפייני מעמד הביניים בישראל וניתוח השינויים שחלו בו
בשנים האחרונות .ירושלים :מרכז המחקר והמידע ,הכנסת.
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במחוז צפון 21% ,במחוז מרכז 12% ,במחוז חיפה 10% ,במחוז
יהודה ושומרון – (התנחלויות בגדה המערבית) ו 15%-במחוז דרום.
עיבוד נתוני הדירוג של הרשויות המקומיות (ללא המועצות
האזוריות) על פי מדד פריפריאלי ,מראה כי  69%מהרשויות
המקומיות במעמד בינוני-גבוה (אשכולות  )8-7מדורגות מרכזיות עד
מרכזיות מאוד ,ואילו במעמד בינוני-נמוך (אשכולות 26% ,)6-4
מהעיריות והמועצות המקומיות מדורגות מרכזיות עד מרכזיות
מאוד 36% .מהעיריות והמועצות המקומיות במעמד בינוני נמוך
מדורגות פריפריאליות עד פריפריאליות מאוד ,ואילו במעמד בינוני-
גבוה  9%בלבד מן העיריות והמועצות המקומיות מדורגות ככאלה.
בדיקה של הרשויות המקומיות על פני זמן מראה ,כי אם משווים
את סידור הרשויות המקומיות בישראל על פי המצב החברתי-כלכלי
שלהן ב 2008-לעומת  ,2013מגלים כי ב 2008-היה חלקן של
הרשויות המקומיות המשתייכות למעמד הבינוני שליש ,ואילו ב-
 2013קטן מעמד זה לחמישית .מלבד זאת ,הפרופורציה הפנימית
של המעמד הבינוני ברשויות המקומיות השתנתה משמעותית .ב-
 2008נמנו  79יישובים עם יישובי מעמד הביניים באשכולות  5ו6-
בעוד שב 2013-נמנו רק  .57אותם יישובים התפצלו בשני כיוונים –
חלקם לאשכולות הנמוכים יותר של מעמד הביניים וחלקם
לאשכולות הנמוכים .כך ,ב 2008-היו  31יישובים באשכול  8ו23-
באשכול  7וב 2013-נמנו כבר  38יישובים באשכול  8ו 32-באשכול
 ;7ומנגד ,ב 2008-היו  26יישובים באשכול  4ואילו ב 2013-נמנו .30
נתונים אלו משקפים לא רק את מצב התושבים בכל רשות מקומית
אלא גם את יכולת הרשות להעניק שירותים טובים יותר לתושביה.
שיעור גבוה של מובטלים ברשות מעיד על שיעור נמוך של גביית
ארנונה ויכולת נמוכה לתמוך ולפתח מגזר עסקי אשר מספק עבודה
לתושבים וגם מכניס ארנונה .פיתוח מגזר עסקי וכלכלה מקומית
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מעצימים את האוכלוסייה המקומית ומובילים אותה לכיוון
מעמדות הביניים.
 1.7יחסי שלטון מרכזי-שלטון מקומי והשפעתם על מעמד סוציו-
כלכלי
למשרדי הממשלה בישראל נטייה מובהקת לנהוג בריכוזית
ובשליטה כלפי השלטון המקומי ,למרות מדיניות הביזור המונהגת
כלפי הרשויות המקומיות (אלתרמן וגבריאלי .)2008 ,מעמדן של
הרשויות המקומיות הוא כשל "קבלני משנה" ,הפועלים לפי
הוראותיו ,פיקוחו ומימונו של השלטון המרכזי .אלא שהרשות
המקומית הינה גוף עצמאי ,שנבחר על ידי התושבים ודואג לספק
את השירותים והתשתיות החיוניים להם (בניטה 12.)2015 ,מערכת
הבחירות לרשויות המקומיות והבחירה הישירה בראש הרשות
המקומית מבטאות את מעמדו הפוליטי של השלטון המקומי כישות
שלטונית וייצוגית נפרדת ,ובכך מחדדות את הפיצול במעמדו של
השלטון המקומי ואת הסתירה היסודית בין הייצוג ברמה
המקומית לבין התלות בשלטון המרכזי13.
לרשויות המקומיות מקור הכנסה עצמית בדמות תשלומי ארנונה,
מס שנתי המוטל על תושביהן המחזיקים בנכס .הארנונה נגבית על
ידי הרשות המקומית ובאמצעותה מממנת הרשות את פעילויותיה
השונות .סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בניין ,אדמה
חקלאית וקרקע תפוסה (על פי סעיף  269לפקודת העיריות) אשר
נמצאים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

12
13

בניטה ,ר' ( .)2015רשויות מקומיות בישראל – מסמך רקע לוועדת הפנים
והגנת הסביבה ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת 17 ,במאי .2015
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי לשלטון
המקומי – לקראת בחירות מוניציפליות.1998 .
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בהקשר זה נמצא מתאם שלילי בין האשכול החברתי-כלכלי של
הרשות המקומית לבין היקף ההנחות שהיא נותנת .ככל שהרשות
נמצאת באשכול נמוך יותר ,כך היקף ההנחות להן זוכים תושביה
גדול יותר .כמו כן נמצא כי רמת ההשקעה לנפש עולה ככל שהרשות
המקומית נמצאת באשכול חברתי-כלכלי גבוה יותר .מלבד זאת,
באשכולות האמצעיים ( )7-4חלקה של הארנונה שלא למגורים הוא
משמעותי יותר והחציון של שיעורי גביית הארנונה מעסקים בכל
אחד מן האשכולות האמצעיים הוא יותר מ 50%-מסך שיעור גביית
הארנונה .לעומת זאת ,שיעור החיוב של ארנונה לעסקים לנפש נמוך
יותר באשכולות  3-1וכן באשכולות  .10-9משמעות הדבר היא,
שתקבולי הרשות המקומית מארנונה באשכולות אלו נשענים בעיקר
על תחום המגורים (באשכולות העליונים הדבר נובע מאי הזדקקות
לתעשייה באזור המגורים)14.
מבחינת שיעורי גביית הארנונה ,קיימת בעיית גבייה מאוכלוסיות
מסוימות .מנתוני  2013עולה כי סך כל הגבייה של ארנונה עומד על
 48.66%מסך החיובים ,כלומר פחות ממחצית .בקרב הרשויות
הממוקמות באשכולות  ,10-8שיעור הגבייה השכיח הוא בטווח של
 69%-100%בעוד שבקרב הרשויות הממוקמות בתחתית הדרוג
החברתי-כלכלי ,שיעור הגבייה השכיח נמוך מ .20%-בקרב הרשויות
הממוקמות באשכולות האמצעיים שיעור הגבייה השכיח הוא
בטווח שבין  ,20%-37%אך ככל שעולים בדרגה בתוך הטווח ,שיעור
הגבייה עולה – כל הרשויות ששיעורי הגבייה שלהן נמוכים מ20%-
ממוקמות באשכול  ,4באשכול  5שיעור הגבייה מצוי בטווח שבין

 14אגף התקציבים ,משרד האוצר ,מדיניות הארנונה :תוכנית עבודה  – 2015צוות
פנים (מצגת).
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 38%-53%ואילו באשכולות  7-6שיעור הגבייה השכיח הוא בטווח
של 15.69%-100%
לוח 3
התפלגות שיעורי גביית הארנונה לפי אשכול חברתי-כלכלי2013 ,
(פירוט רשימת היישובים ראה נספח )4
מתוכן באשכול חברתי סה"כ
מספר
שיעורי
כלכלי
הרשויות
הגבייה
בפועל מסך המקומיות
10-8
7-4
3-1
החיובים
45
0
5
40
45
0-19%
52
0
25
27
53
20-37%
38
2
32
4
38
38-53%
45
15
26
4
46
54-68%
64
24
39
1
68
69-100%
244
41
127
76
250
סה"כ
באשכולות הנמוכים היכולת של רשות מקומית לגבות בפועל את
החיוב המלא מוגבלת בשל היקפן הגדול של ההנחות שניתנות
לתושבים .השונות הגדולה בין הרשויות המקומיות בשיעורי גביית
הארנונה ,בתוך אותו אשכול חברתי כלכלי ,היא אחד המדדים
לאיכות הניהולית של הרשות16.
באופן כללי ,שיעור גביית הארנונה ביישובים הערביים הינו נמוך
מזה שביישובים היהודיים אך על פי בדיקת עמותת אינג'אז משנת
 ,2014אין זו הסיבה המרכזית למיעוט ההכנסה ביישובים הערביים.
העמותה מצאה כי אילו גבו הרשויות הערביות ארנונה בשיעור זהה

 15עיבוד מרכז המחקר והמידע של הכנסת של נתוני הלמ"ס .רשויות מקומיות
בישראל – .2013
 16פרופ' אבי בן בסט ,יום עיון :פני החברה בישראל ,מבט אל הערים הגדולות,
הלמ"ס ומרכז המחקר והמידע של הכנסת 12 ,בינואר .2015
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לרשויות היהודיות – הרי שהפער היה מצטמצם ב 10%-בלבד .יתר
על כן ,חלה עלייה בגביית הארנונה ביישובים ערביים ב 47% -על פני
תקופה של חמש שנים ,עד 17.2013
הסיבה העיקרית לכך שרמת ההכנסות העצמיות ביישובים
הערביים הינה נמוכה הינה מיעוט ההכנסות מארנונה שאינה
למגורים ,כלומר הכנסות ארנונה מאזורי תעשייה ומסחר ,נכסים
ממשלתיים ,מתקני תשתיות ועוד .זאת בעיקר בשל מדיניות
ממשלתית מכוונת וממושכת של הקמה ופיתוח תשתיות כלכליות
כמעט אך ורק ביישובים היהודיים.

 1.8השפעתו של מעמד הביניים על התנהלות הרשויות המקומיות
מעמד ביניים רחב נחשב לעמוד התווך של כלכלת המשטר
הדמוקרטי ולאחד הכוחות החברתיים החשובים בעיצוב דמותה של
מדינת הרווחה .מעמד הביניים מספק מתוכו את מרבית העובדים
אשר מאיישים את מערכות המגזר העסקי והציבורי והוא צרכן
עיקרי של המוצרים במשק .ברשויות מקומיות בהן חלקו של מעמד
הביניים גדול ,נהנות הרשויות מהכנסות עצמיות גבוהות יותר באופן
טבעי ,שכן חלקם של בעלי הדירות והנכסים משלמי היטלי
ההשבחה והארנונה ,גבוה יותר .ברשות עם שיעור גבוה של
מובטלים ,שיעור גביית הארנונה הינו נמוך ויכולתה לתמוך ולפתח
מגזר עסקי אשר מספק עבודה לתושבים וגם מכניס ארנונה היא
נמוכה  .מכאן שהאינטרס המובהק הן ברמת השלטון המרכזי הן
ברמת השלטון המקומי בישראל הוא להביא לשינוי מגמה ולנקוט
באמצעים להרחבת מעמד הביניים והגדלתו ,תוך צמצום הפערים
ואי השוויון בין השכבות החזקות מאוד לחלשות מאוד .קיומו של

 17רון גרליץ וראונק נאטור ,האוצר רוצה לעזור לרשויות הערביות – אבל מנציח
את האפליה .מגזין דה-מרקר.12.10.2016 ,
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מעמד ביניים איתן תורמת להגדלת ההון הכלכלי ,האנושי,
התרבותי ,הארגוני והחברתי ברמה הארצית והמקומית כאחד.
אינטרס מובהק של השלטון המרכזי צריך להיות הרחבה וחיזוק
מעמד הביניים ברשויות המקומיות ופיזורו המיטבי ברחבי המדינה.
תוצאה כזו עשויה למתן את רמת התלות שיש לרשויות מקומיות
חלשות בשלטון המרכזי ולפתח את עצמאותן ונכונותן לקחת תחת
אחריותן יותר סמכויות כחלק מתהליך כולל של ביזור .אי לכך חלק
ממדינות המערב המנהיגות מדיניות של רווחה מעוניינות להגדיל
את היקף מעמדות הביניים שלהן .הולכות בדרכן הרשויות
המקומיות הקובעות אסטרטגיה יישובית למשוך אוכלוסייה חזקה
שנמנית עם מעמדות ביניים.
אם כן ,זמינות אוכלוסייה של מעמדות ביניים ברשויות המקומיות
משפיעה על מעמדן הסוציו-כלכלי ,ותפקודן הניהולי והמנהיגותי.
סיכום סקירת הספרות בהקשר זה ,מעלה כמה נקודות עיקריות:
.1

חלקו של מעמד הביניים בישראל בעוגת ההכנסות קטן לעומת
הממוצע במדינות אירופה.

.2

מעמד הביניים בישראל מצוי במגמת הצטמקות ושחיקה,
עדות נוספת להתרחקות הקצוות – שכבה צרה של עשירים
ועשירים מאוד בקצה האחד ושכבה רחבה של משתכרי שכר
מינימום ועניים בקצה האחר.

.3

בשונה מן המגמה הארצית ,החברה הערבית בישראל דווקא
עוברת מהפכה של התחזקות מעמד הביניים בתוכה כפי שנציג
בהמשך.

.4

חלוקת הרשויות המקומיות על פי מעמד חברתי-כלכלי
מראה ,כי עם השנים מתרחשת הצטמקות במעמד הבינוני של
הרשויות המקומיות הן בהשוואה לשאר המעמדות והן
בפרופורציה הפנימית של מעמד זה.
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.5

מרבית הרשויות המצויות במעמד בינוני גבוה נמצאות במחוז
המרכז ומדורגות כמרכזיות על פי מדד הפריפריאליות.

.6

כמדינת רווחה ,מעניקה ישראל לרשויות המקומיות מימון
באמצעות מענקי איזון ומימון תואם .עם המעבר ממדינת
רווחה למדינת שוק ,נוצרות השפעות שליליות על התפתחות
מעמדות הביניים ובתוכם גם השונות גוברת.

.7

הקצאת מענקי האיזון לנפש גדולה יותר ברשויות מקומיות
באשכולות הנמוכים מאשר ברשויות מקומיות באשכולות
הגבוהים ,מה שמגדיל את תלותם של יישובים באשכול
חברתי כלכלי נמוך בתמיכת הממשלה.

.8

מנגנון המימון התואם ,מדיר את הרשויות המקומיות
באשכולות החברתיים הנמוכים ממערך קבלת שירותי רווחה
וחברה מפותחים.

.9

מקורות הכנסה עצמית מרכזיים של רשויות מקומיות הן
הכנסות מארנונה ,היטלים ואגרות והכנסות המתקבלות על
בסיס חוקי עזר עירוניים.

 .10היכולת של רשות מקומית לגבות בפועל את חיובי ארנונה
מוגבלת באשכולות הנמוכים בשל היקפן הגדול של ההנחות
שניתנות לתושבים וקשיי גבייה.
 .11שיעור גביית הארנונה ביישובים הערביים הינו נמוך יחסית
מזה שביישובים היהודיים ונגרם בעיקר בשל מיעוט ההכנסות
מארנונה שאינה למגורים.
"מחאת האוהלים" ב 2011-הייתה בעיקרה מחאה של מעמד
הביניים ויש אומרים שהיוותה עדות להתגבשותו .היא הובלה על
ידי אנשים צעירים ,פעילים בשוק העבודה ,משלמי מיסים
המקיימים חיי משפחה וקהילה נורמטיביים (איצקוביץ וצבע,
 .)2011מחאתם הייתה כנגד אי-היציבות וחוסר הביטחון שרבים
מהם חשו בתחומים רבים ונגד חלוקה לא הוגנת של העושר .הרקע
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למחאה מקורו בהתרחבות הפערים ובשחיקה המתמשכת באיכות
החיים של מרבית אזרחי ישראל לאורך שנים .שחיקה שנבעה בין
היתר משכר ריאלי מדשדש ,עלייה בשיעור המועסקים שאינם
חברים באיגוד מקצועי ,אכיפה רופפת של חוקי העבודה ,עלייה
ריאלית במחירי מוצרי היסוד (דיור ,מזון ,תחבורה) והחיסכון
הפנסיוני ועלייה בהוצאה הפרטית בגין צריכת שירותי בריאות,
חינוך ורווחה18.
המחאה הופנתה כלפי הממשל המרכזי וכנגד התפישה השלטת עד
התפרצותה ,שהקטנת מעורבות הממשלה תבטיח שוק חופשי
ותחרות משוכללת .בפועל ,יצרה גישה זו כר נוח לחיזוקם של
מעטים אשר צברו נגישות להון ואשראי ושליטה על שירותים
ומוצרים המשפיעים על איכות החיים של כלל האזרחים .היא
הרחיבה את הפערים החברתיים בשל עליית יוקר המחייה והגדלת
נתח ההוצאות הפרטיות לעומת הציבוריות .מחאת האוהלים
הדגישה את הצורך בהתערבות ממשלתית ליצירת צדק חברתי
וביטוי לצרכים של מעמד הביניים ולשאר הקבוצות שהיו פעילות
במחאה.
גם ברמה המקומית ,קיימת חשיבות לסיוע של הרשויות המקומיות
באספקת הצרכים של המעמד הבינוני בתמורה לקיום חובתו
האזרחית של מעמד זה לפתח הון ,על סוגיו השונים ,עבורו ועבור
הקהילה שלו .בדומה לאופי השפעתו של מעמד הביניים על מדינת
הרווחה 19,השפעתו של מעמד זה על הרמה המקומית ,יכולה לבוא
לידי ביטוי בכמה אופנים:

 18נחום איצקוביץ ,יקותיאל צבע ( .)2011אמנת חברתית-כלכלית חדשה לישראל.
מדינת ישראל ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ספטמבר .2011
 19ראה :ג'וני ,ג' (" .)1998העיקרון של מתי" :על תפקידם של מעמדות הביניים
במדינת הרווחה .ביטחון סוציאלי .5-28 :51 ,
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 .1האפיק האלקטורלי/פוליטי – למעמד הביניים כוח רב בעת
בחירות .מנהיגים פוליטיים ערים מאוד לעצמת הלחץ
האלקטורלי של מעמדות הביניים ומבינים שתמיכתם הינה
קריטית להשגת רוב בבחירות .לכן ,מפלגות רבות מאמצות
מדיניות לקידום אינטרסים של מעמדות הביניים או
לחילופין נמנעות מצעדים הפוגעים בהם ( Stigler, 1970; Le
and Winter; 1987

20.)Grand

מפלגת "יש עתיד" שקמה

בישראל בראשותו של ח"כ יאיר לפיד ,רצה לכנסת ה 19-על
בסיס כוחם של מעמדות הביניים שתמכו בה .ברמה
המקומית ,הרשות המקומית הינה גוף עצמאי אשר נבחר
על ידי התושבים וראש הרשות נבחר בבחירה ישירה .בשל
כך ,למעמד הביניים עשויה להיות השפעה חזקה וישירה על
הרכב הרשות המקומית .מלבד זאת ,מעמד הביניים
כמקדם ערכים של שוויוניות וכצרכן חכם של פוליטיקה
המפעיל שיקול דעת ביקורתי ומעודד שיתוף פעולה בקרב
העוסקים בפוליטיקה ,יכול להביא להגדלת רמות האמון
והמחויבות של התושבים ברשות המקומית וכך לקדם
ממשל מקומי איכותי יותר.
 .2האפיק הכלכלי – בני מעמד הביניים כבעלי נכסים,
עסקיים ופרטיים ,תורמים רבות להכנסות העצמיות של
רשות מקומית ולכן שביעות רצונם חשובה לה והיא
מעודדת אותם להישאר ,לפעול ולהתגורר בתחומיה.
נוכחות זו משפיעה גם על המענקים והתמיכה הכספית

Stigler, G.J. (1970), "Director's law of public income redistribution",
Journal of Law and Economics, 13:1-10.
Le Grand, J. and Winter, D. (1987), "The middle classes and defense
of the British welfare state" In: Goodin, R.E. and Le Grand, J.
(eds.), Not only the Poor, London: Allen and Unwin.
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שהרשות מקבלת מן הממשלה (בעיקר על פי מנגנון המימון
התואם).
 .3האפיק החברתי – הון חברתי מוגדר ככל סוג של יחסים
חברתיים ,אשר מהווים משאב עבור אדם מסוים 21.הון
חברתי מגשר ( )Bridging Social Capitalמתייחס לנורמות
משותפות ולקשרים בין אנשים מקבוצות שונות בעלות
אותו גזע ,ו/או מוצא אתני ו/או סטטוס חברתי-כלכלי22.
קיים ביסוס תיאורטי ואמפירי לכך שהון חברתי משפיע על
צורת ורמת הצמיחה הכלכלית ,משפיע על היבטים
פוליטיים ועל היבטים חברתיים .מעמד הביניים מהווה הון
חברתי מבוסס שיכול לסייע לקבוצות חלשות באזור
מגוריו .בהיבט החברתי ,מעמד הביניים יכול לסייע
לרשויות מקומיות למנוע התפשטות של פשע ועבריינות
באמצעות תמיכה בחינוך לערכים ונורמות הנלחמים נגד
התנהגות עבריינית ( 23.)Putnam, 2000בהקשר הזה למשל,
בתחום התכנון ,נוכחות איתנה של מעמד ביניים ביישוב
ערבי ,יכולה לסייע לרשות המקומית לאכוף ביתר יעילות
מדיניות סיכול של בנייה ללא היתר .מעמד הביניים ,כהון
חברתי ,יכול לסייע למתכננים באפיון שכונות לקראת
תכנונן ,לעזור בקידום תוכניות פיתוח והתחדשות עירונית,
להוות מרכיב מרכזי בפרקטיקת התכנון הקהילתי (למשל
כחבר בוועדת הפיתוח של היישוב) ולסייע בשמירה על
יציבותן של שכונות לאורך זמן (אמויאל וכרמון.)2011 ,
בתחום החינוך ,מעמד הביניים יכול לסייע בקידומם של

Coleman, J. (1990), Foundation of Social Theory, Cambridge:
Belknap.
 22אמויאל ,ע' וכרמון נ' ( .)2011הון חברתי :משמעותו ,מדידתו והקשרים
בינו לבין תכנון עירוני .תכנון.43-20 :)2(8 :
Putnam, R.D. (2000), Bowling Alone, New York: Simon&Schuster.
Saegert
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הישגים חינוכיים הן ברמת המיקרו הן ברמת המקרו ובכך
לתרום למערכת החינוך הציבורי בתחום הרשות המקומית
בה מתגוררים ומתחנכים ילדיו.
 .4האפיק הארגוני – בכוחו של מעמד הביניים להתאגד
ולהבטיח שהאינטרסים שלו יילקחו בחשבון בעת עיצוב
מדיניות הרווחה המקומית .מעמד הביניים כמייצג רמת
הון חברתי גבוהה ,יכול גם לסייע לרשויות בהקטנת מספר
נתמכי הרווחה שלהן.
 .5אפיק המידע – לבני מעמד הביניים יש מידע רב וייחודי
שיכול להשפיע על קביעת המדיניות המקומית.
אינטלקטואלים ,צוותי חשיבה ויועצים אקדמיים
ממעמדות הביניים תופסים את החברה באופן שמשרת את
האינטרסים שלהם ולכן יכולים להעביר תפישה זו אל
קובעי המדיניות ברמה המקומית ולהכשיר את דעת הקהל.
 .6אפיק השליטה בכלי התקשורת – לבני מעמד הביניים
תפקיד דומיננטי בכלי התקשורת שמשפיע על דעת הציבור
ומקבלי ההחלטות ( 24.)Graber, 1993; Manning, 1985הן
כנציגים של קבוצות אינטרסים ,הן כמקור ראשון לידיעות
והן כעיתונאים ועורכים ,הם יכולים להשפיע רבות על
הצגת החדשות הארציות והמקומיות.
 .7אפיק הנטישה – בני מעמד הביניים יכולים לוותר על
שירותי רווחה מקומיים שאינם לרוחם .כך למשל ,הורים
ממעמדות הביניים שאינם מרוצים מהרמה בבית הספר
הממלכתי ,יוציאו את ילדיהם משם ויעניקו להם חינוך

Graber, D.A. (1993), "Media impact on political status quo: What is
the evidence" In: Spitzer, R.J. (ed.), Media and Public Policy,
Westpoint Conn: Praeger.
Manning, N. (1985), "Constructing social problems" In: Manning,
N. (ed.) Social Problems and Welfare Ideology, Aldershot: Gower.
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פרטי או יבקשו עבור ילדיהם לימודי השלמה בעזרת
שיעורים פרטיים .פעולה זו יכולה לגרום למקבלי
ההחלטות ברמה המקומית לנסות לפתות את בני מעמד
הביניים באמצעות הגדלת ההוצאה על החינוך הציבורי.
 .8האפיק הבירוקרטי – עובדי מדינה בכירים ,בני מעמד
הביניים ,נמצאים בצומת מכריע של תהליך עיצוב
המדיניות והם מושפעים מגורמים ארגוניים ,פוליטיים
ומוסריים שונים וגם מאינטרסים ותפישות אישיים של
החוג החברתי שלהם  .(Lipset, 1971; Hill, 1972)25מכאן
שעובדי המדינה הבכירים הם שומרי האינטרסים של מעמד
הביניים בתהליך קבלת ההחלטות המדיני .עובדי רשות
המשתייכים בעצמם למעמד הביניים עשויים לקבל
החלטות התואמות את מערך האינטרסים האישיים שלהם.
למעמדות הביניים יכולת השפעה לא רק על קביעת המדיניות
המקומית אלא גם על יישומה .יש להם יותר משאבים (מידע טוב
יותר על האופן בו פועלת המערכת ,משאבים כספיים להשגת מידע
או ייצוג ,נגישות קלה יותר לשירותים ,קשרים אישיים רבים יותר
עם פקידים ועוד) שבעזרתם הם יכולים להשפיע על החלטות
ביורוקרטיות ועל אנשי ביצוע ,שמחליטים מי מקבל מה .לא זאת
אף זאת ,ביורוקרטים ממעמדות הביניים מעדיפים לטפל בלקוחות
מהמעמד החברתי שלהם ואף מניחים שהסיכוי שלהם להשיג
מטרות מקצועיות יהיה גדול יותר אם יטפלו בהם (ג'וני.)1998 ,

Lipset, S.M. (1971), Agrarian Socialism, Berkeley, Calif: University
of California.
Hill, M.J. (1972), The Sociology of Public Administration, London:
Weidenfeld and Nicholson.

56

25

פרק  :2מערך המחקר
עניינו של המחקר הוא בצמיחת מעמדות הביניים והשפעתם על
ניהול הרשויות המקומיות ביישובים הערביים ,והוא דן אפוא
בשאלת מאפייניו של מעמד הביניים במנהיגות הערבית בישראל.
מטרת המחקר היא לנסות להבחין בהבדלים העשויים להתקיים
במאפייני מעמד הביניים בין הרשויות המקומיות השונות כתוצאה
ממשתנים דמוגרפיים של היישוב .כמו כן המחקר מנסה למצוא
קשר בין המשתנים הרלוונטיים ,כמו :רמת השכלה ודפוסי הצבעה
בבחירות לראשי המועצות המקומיות ביישובים הערביים.
המחקר עוסק בהצגה וניתוח של התפתחות השלטון המקומי
הערבי ,תוך מתן דגש על התמורות שחלו במנהיגות המקומית על
רקע צמיחת מעמדות ביניים ביישוביו .מעמדות אלה מציבים
אתגרים חדשים בפני המנהיגות המקומית ,כמו דפוסי ההצבעה
והדמוקרטיה המקומית המהותית והפרוצדורלית שבאמצעותה
זוכים ראשי וחברי המועצות המקומיות בבחירות ,מחד ,ומאידך
תביעה לסל שירותים ותשתיות איכותים ביישוב ,ותמיכה של
הרשות המקומיות ביוזמות כלכליות שחלקן נעשות על ידי מעמדות
אלה.
המחקר ינסה להבין את השפעת התפתחות מעמדות הביניים
ביישובים הערביי ם על ידי ניתוח מערכת הבחירות האחרונה
לרשויות המקומיות שנערכה בשנת  .2013הניתוח יכלול את אלה
שזכו בסבב הראשון ואלה שעברו לסבב השני ,בכדי לנסות לקבל
אינדיקטורים על הקשר בין התפתחות מעמדות ביניים לבין ערעור
על הסדר הפטריארכלי החמולתי הישן ,והסדר הסוציו-פוליטי
החדש שתפס את מקומו.
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 2.1השערות המחקר
המחקר מתעניין גם בשרידותה של החמולה המסורתית כיום ,זו
המייצגת את דפוס המנהיגות הפטריארכלי ,הסדר הסוציו-פוליטי
הישן ,המבקש להמשיך לשלוט לפי הדגמים שלו לעומת רה-ארגון,
ואימוץ של מודל הבחירות הליברלי ,המסמל סדר סוציו-פוליטי חדש
ושונה עם דגמים חדשים משלו .התמורות שחווים היישובים
הערביים וצמיחת מעמד הביניים בהם מייצרים דיאלקטיקה
וסינרגיה בין הסוציו-תרבותי לסוציו-פוליטי ולסוציו-כלכלי ,כולל
המצב התפקודי-כלכלי .ההשערות שחיבור זה מנסה להתמודד אתן,
תוך הכוונה לתשובות ולהעמדת שאלות נוספות מפורטות להלן:
א.

החמולה הינה מושג דינמי – מתפרקת/מתחלקת/משתנה
והכל כדי להצעיד קדימה מנהיגים או לזכות במשאבי כוח.

ב.

התקציבים שהרשויות המקומיות מנהלות גדלו (תקציבים
מועברים ותקציבים עצמאיים) ,ובצדם גם התחרות על
אפיקי ההשקעות שלהם .הגידול במשאבים תרם
לטרנספורמציה  -מתפישת הרשות המקומית כגוף
שמתחרה על מימוש הכבוד הקולקטיבי החמולתי ,אל עבר
תחרות על זכייה במשאבים חומריים .תפישת התחרות על
שליטה במשאבים צומחת בגלל מגבלות או צמצום
הזדמנויות ומשאבים ביישוב הערבי .מימוש הזכייה
בהנהגת הרשות המקומית והכוח הטמון בה ,אפילו דרך
מימוש הגירעון הדמוקרטי או העיוות הדמוקרטי המאפשר
זכייה במנהיגות המקומית ,וניהול המשאבים הגדולים
שכיום נמצאים בידי הרשות המקומית ,עדיין אין בהם די
כדי לספק את הצרכים של האוכלוסייה ביישובים.

ג.

ניתוח של גידול בתקציב הרשות המקומית והשפעתו על
מעמדה ,תפקודה ותפקידה של המסגרת החמולתית כבסיס
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מפלגתי ,בהיעדר כוח רעיוני של המפלגות והישענות על
החמולות כדי לחזק את החמולתיות.
ד.

המפלגות שהן מודל ליברלי-רעיוני הופכות למנגנון המשמר
את החמולות כמסגרות סוציו-פוליטית תועלתניות .בהקשר
זה מתערבב הסדר המסורתי עם המודרני ומייצר סדר
סוציו-פוליטי היברידי הכולל קולאג'
ההתנהלות והתפקוד של הרשות המקומית

ה.

המודרניזציה

החלקית

והעיור המעוות

ומעוות

את

והסלקטיבי

ומשמעויותיהם על הצמחת מנהיגות ועל תפקודה ותפקידה
המשתנים של החמולה עם צמיחת מעמדות הביניים.
ו.

טשטוש הגבולות בין המודרני/הליברלי לשמרני/המסורתי
מצמיח מודל היברידי המשלב בין דפוסים מסורתיים
למודרניים .בתנאים של צמיחה של מעמדות ביניים
ביישובים הערביים ,ניכרת ההתנגשות ולעתים השלמה עם
ערכים חדשים המחפשים להשפיע על המנהיגות ועל
התפקוד של הרשויות המקומיות הערביות.

 2.2מתודולוגיה
המחקר הנוכחי בא ללמוד על הנהגת הרשויות המקומיות ותפקודן
על רקע מאפייני מעמד הביניים הצומח ברשויות המקומיות
הערביות בישראל .לצורך ביצוע המחקר נעשה שילוב בין שיטות
מחקר כמותניות ואיכותניות .המתודולוגיה כללה הצגה וניתוח
ביקורתי של הספרות הקיימת העוסקת באפיון ותפקוד הרשויות
המקומיות הערביות .כמו כן התבסס המחקר על איסוף מידע
ונתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל מחקרים קודמים
שעסקו ברשויות המקומיות הערביות .בוצעו גם ראיונות פתוחים
מובנים למחצה עם ראשי רשויות ,עובדי רשויות ,בעלי עסקים
ומשכילים בכדי להבין לעומק בגישה אנתרופולוגית את התמורות
והמגמות המתחוללות .שיטת המחקר שבה "החוקר הוא שחקן"
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קיבלה ביטוי במחקר ,הואיל והחוקר הוא גם מתכנן ערים המעורב
והמקושר עם הרבה רשויות מקומיות .השיטה מאפשרת להכיר
לעומק ובאופן בלתי אמצעי את התהליכים המתחוללים ברשויות
המקומיות הכוללות את ההנהגה הפוליטית והמקצועית מחד,
והציבור הצרכן מאידך בהיות החוקר גם צרכן ישיר של שירותים
מקומיים.
א .שיטת המחקר
במסגרת מחקר זה נעשה שימוש בקבצי נתונים שהתקבלו מהלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ואשר פורסמו בשנתון
הסטטיסטי של אותה שנה .הנתונים כוללים את תוצאות הבחירות
לראשי הרשויות המקומיות הערביות באוקטובר  ,2013מספר
המנדטים ברשימות המועמדות לבחירות ,ומאפיינים דמוגרפיים של
היישובים הערביים ,כאשר חלק מהנתונים עדכניים לשנת ,2013
והמדד החברתי-כלכלי הוא זה שנקבע לשנת .2008
לצד איתור נתונים אלה מהלמ"ס ומהרשויות המקומיות ,נערכו
שלושים ראיונות פנים מול פנים עם ראשי רשויות מקומיות ובעלי
תפקידים בשלטון המקומי .מטרת הראיונות הייתה איסוף מידע
רלוונטי על מצב הרשויות כיום ,מבחינת הכוחות הפועלים בהן
וייצוג החמולות במנהיגות היישובים הערביים .עיבודים
סטטיסטיים של הנתונים על המועמדים וההצבעה בוצעו באמצעות
תוכנת .SPSS
ב .מדגם
מחקר זה מתייחס לניתוח נתונים של  82רשויות מקומיות
שהשתתפו בו .הרשויות המקומיות עברו סינון לצורך ניתוח
הנתונים ,בשלב הראשון נכללו  75רשויות מקומיות ששיעורי
ההצבעה בבחירות לראשותן עמדו על  40%ומעלה .בשלב השני
נכללו  27רשויות מקומיות אשר עברו לסבב השני של הבחירות
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באותה שנה ,וזאת לאחר שנותרו שני מועמדים בכל אחת מהן,
שהתחרו על תפקיד ראש הרשות בשיעורי הצבעה צמודים .הרשויות
המקומיות הנכללות בכל אחד משלבי עיבוד הנתונים יוצגו בלוחות
נפרדים ,המשלבים נתונים דמוגרפיים של אותם יישובים .נתונים על
המעמד הסוציו-כלכלי של כל הרשויות המקומיות הערביות נאספו,
כמו גם נתונים על פרופיל האוכלוסייה הערבית .אלה הושוו עם
פרופיל האוכלוסייה היהודית בהתאם למשתנים המאפיינים את
מעמדות הביניים.
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פרק  :3התפתחות מעמד בינוני ערבי ומשמעותו
לפוליטיקה המקומית
כפי שעלה מהפרקים הקודמים מעמדות ביניים מתפתחים
ביישובים הערביים מבחינת היקף והשפעה .חלק ממעמד בינוני
מהגר לערי המטרופולינים במרכז (עבאס .)2015 ,על פי נתונים
שרכז ח'לאילה (2017א) מספר הרופאים הכלליים הערבים עלה מ-
 35רופאים בשנת  ,1970המהווים כ 1%-מסך הרופאים במדינה ל-
 3,736רופאים בשנת  ,2015המווהים  11%מסך הרופאים הכלליים
בישראל .מספר רופאי השיניים הערבים עלה מ 28-רופאי שיניים
בשנת  ,1980המהווים  1%מסך רופאי השיניים בישראל ,ל1752-
רופאי שיניים בשנת  2015שהם כ 17%-מסך רופאי השיניים
בישראל .מספר הרוקחים עלה מ 81-רוקחים בשנת  1980המהווים
כ 6%-מסך הרוקחים בישראל ,ל 2933 -רוקחים בשנת 2015
המהווים כ 36%-מסך הרוקחים בישראל .מספר השופטים עלה מ7-
שופטים בשנת  ,1989כ 3%-מהשפוטים בישראל ,ל 52-שופטים
המהווים כ 8%-שופטים בישראל .ומספר עובדי ההיטק הערבים
עלה מכ 300-בשנת  2007לכ 2000-בשנת  .2015קבוצות אלה
מסמלות מרכיב מרכזי מקבוצות מעמדות הביניים הערבים .מספר
גורמים חוללו את ומשפיעים על צמיחת מעמד ביניים בחברה
הערבית .חלקם דומים לאלה בעולם הרחב ואילו אחרים ייחודיים
לאוכלוסייה הערבית .למרות הדימוי השכיח על היותה של החברה
הערבית חברה כפרית ,ותפישתה העצמית ככפרית ,ניכרות בה
תמורות מרחיקות לכת מבחינה סוציו-כלכלית ,סוציו-תרבותית
ובהיבט של רמת העיור בה .פרק זה מנסה לסכם את ההקשרים
והתמורות המובילים להתפתחותם והתחזקותם של מעמדות
הביניים הערביים ,על אף החסמים והאתגרים הניצבים בפניהם.
נתוני ההתחלה במישור החברתי-כלכלי המאפשרים יצירת מעמד
ביניים איתן ורב השפעה של האזרחים הערבים ,הנם נחותים
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בהשוואה לאלה של האזרחים היהודים .האוכלוסייה הערבית
שנותרה בתחומי מדינת ישראל לאחר מלחמת  1948כללה ברובה
פלאחים שהתבססו על חקלאות .מעמד הביניים הערבי הפלסטיני
המצומצם שהחל להתפתח בערים הערביות הפלסטיניות כגון יפו,
חיפה ,עכו ועוד התפורר וכמעט נעלם ,והתפתחותו נקטמה עקב
המלחמה (סלע .)Radai, 2016; 2003 ,המשק הערבי לא הושתת על
כלכלה קפיטליסטית-תעשייתית .שכבת המנהיגות הערבית
הפוליטית והכלכלית ומעמד הביניים עזבו ,גורשו ,ברחו מהארץ
והאוכלוסייה שנותרה ,הייתה ברובה אוכלוסייה כפרית שנאלצה
להשתלב בכלכלה הישראלית מעמדת נחיתות.
בשנים האחרונות ,החברה הערבית בישראל עוברת מהפכה של
התחזקות מעמד הביניים .צמיחתו של מעמד הביניים הערבי החדש
הושפעה משלושה משתנים עיקריים :מדיניות ממשלות ישראל,
השינויים המבניים בכלכלת ישראל ,גם כחלק מהכלכלה הגלובלית,
והמאפיינים הדמוגרפיים-חברתיים-תרבותיים של האוכלוסייה
הערבית .השילוב בין שלושת המשתנים קבע את הזדמנויות
ההשכלה ,התעסוקה והיוזמה והשפיע על פוטנציאל הניעות בחברה
הערבית בישראל .בנסיבות אלו התפתח מעמד ביניים בעל מאפיינים
חברתיים ותרבותיים ייחודיים ,המרכיב בין  23%-27%מבתי האב
הערביים בישראל 26.על פי ניתוח שערכה ניסנוב ( ,)2014בהתבסס
על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  ,2011אחוז
התפלגות משקי הבית לפי לאום עולה כי  19.6%ממשקי הבית
בישראל הם ערבים המשתייכים למעמד הנמוך;  13.1%משתייכים
למעמד בינוני נמוך;  7.1%משתייכים למעמד בינוני גבוה ,ו6.1% -
משתייכים למעמד גבוה ,והשאר (ההשלמה למאה אחוזים הם
משקי בית יהודים ואחרים (שם ,עמ' .)17

26

עליית מעמד הביניים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל .סמינר ון ליר.
ירושלים :מכון ון ליר.2015 -2014 ,
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חלבי ( )2014מציין כי מעמד ביניים תמיד היה קיים בקרב הערבים
הפלסטינים בישראל ,אלא שהדור השלישי של מעמד זה שונה
מדורות שקדמו לו בארבעה אופנים .הראשון ,דור זה משוחרר
מההגמוניה של המדינה ושל המפלגות הפועלות בקרב החברה
הערבית ונהנה מעצמאות משמעותית .השני ,זהו דור יותר מבוסס,
משכיל ואמיד כלכלית משני הדורות שקדמו לו .השלישי ,הוא רחב
יותר ומעורה .הרביעי ,הוא נולד לתוך כלכלת שוק חופשי מורכבת
ומעודדת יוזמה.
מעמד הביניים הערבי בישראל עדיין נמצא בשלבי התהוות והוא
אינו גדול בהיקפו באוכלוסייה .התנאים הפוליטיים והכלכליים
שנוצרו לא עזרו לצמיחתו המחודשת בצורה טבעית במהלך השנים.
האוכלוסייה הערבית הודרה ממעגלי ושווקי התעסוקה המרכזיים
בישראל ,שהם השווקים הציבוריים והפרטיים .המדיניות
הממשלתית לא קידמה עשייה כלכלית של המגזר הערבי ,ומדיניות
המקרקעין והתכנון האפלייתית כלפי המגזר לא אפשרו יצירת
הזדמנויות תעסוקתיות חדשות וראויות ביישובים הערביים.
הסקטור העסקי הפרטי לא הצליח להתערות באופן מוצלח ומספק
בכלכלה הישראלית ,ולא הצליח לייצר מקומות עבודה שעונים על
הביקוש הגדל ואיכות העבודה הרצויה למעמדות ביניים .חסמים
מדיניים ,פוליטיים ,מבניים וסוציו-תרבותיים והתנהגותיים תרמו
להרחבת הפערים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית בישראל
וליצירת מכשולים בפני צמיחת מעמד בינוני ערבי ( Khamaisi,

 .(2013הפערים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית באים לידי ביטוי
ברמת אבטלה ,ברמת הכנסה ובתוצר לנפש.
מעמד הביניים המתפתח שואף לעלייה ברמת החיים שלו ושל ילדיו,
ולכן מסתפק במשפחות קטנות בנות  3-2ילדים .הרכב משפחתי
שכזה מאפשר להתגורר בדירה בבניין רב קומות מבלי להתעקש על
בית החמולה המסורתי (לזאת תרמו גם מחירי הדיור שהתייקרו גם
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ביישובים הערביים) .לצד זאת ניכרת שימת דגש על השכלת הילדים
– כולל השכלת ילדות – ושאיפה גוברת להשתלבות בכלכלה .שיעורו
של מעמד הביניים בתוך האוכלוסייה הערבית צמח מכ 17%-לפני
שני עשורים לכ 27%-כיום .רק  3%בחברה הערבית מוגדרים
עשירים והרוב המוחלט נמנה עם השכבות הנמוכות .עם זאת,
כאמור ,ישנו פלח הולך וגדל של צעירים ,משכילים ובעלי מקצועות
חופשיים.
התרחבותו של מעמד הביניים הערבי בישראל מלווה בכמה תמורות
בולטות :ירידה דרמטית במגמת הילודה מממוצע של  4.5ילדים
לאישה לפני שני עשורים ל 3.1-ילדים כיום .שינוי משמעותי מתרחש
בתחום ההשכלה – בין  2004ל 2016-שיעור הסטודנטים הערבים
גדל מ 2.8%-ל 4.9%-מהאוכלוסייה .בולטת במיוחד התמורה
בהשכלת הנשים הערביות – מסך כל הסטודנטים הערבים שסיימו
תואר ראשון ,משקלן של הנשים הוא  72%ובתואר שני משקלן
27.67%
בשנים האחרונות חלה עלייה מרשימה במספר הסטודנטים
הערבים ,לעומת עלייה מתונה בקרב היהודים והאחרים .כך ,בין
השנים תשס"ט ( )2009לתשע"ב ( ,)2012מספר הסטודנטים הערבים
עלה בשיעור ממוצע של  8.4%לשנה ,לעומת עלייה מתונה של 1.1%
בקרב היהודים והאחרים .בשנת תשע"ב ,שיעור הערבים בקרב כלל
הסטודנטים בשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון בגילאי 29-18
בישראל ,עמד על  .13%לעומת זאת ,שיעור הערבים בקרב כלל
אוכלוסיית ישראל בגילאים אלה היה  .22.8%שיעור זה עמד בשנת
תש"ס ( )2000על  10.1%בלבד .גידול של  30%בשיעור הסטודנטים
הערבים לתואר ראשון מסך כל הסטודנטים במוסדות להשכלה
גבוהה מעיד על שינוי חיובי בגישת המגזר להשכלה גבוהה.

 27ארלוזורוב מ' (" .)2017הערבים הם היאפים החדשים של ישראל" .מגזין דה -
מרקר.12.6.2017 ,
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למרות עלייה זו עדיין רווחים פערים בין יהודים לערבים .שיעור
האקדמאים במגזר הערבי עומד על  10%בלבד ,לעומת  24%במגזר
היהודי - 28פער של  .140%בשנת תשע"ב )2012( 29קיבלו 3,606
ערבים תואר ראשון 73.5% ,מהם נשים ( .)2,649מקרב בוגרים אלו
 2,613היו מוסלמים 627 ,נוצרים ו 366-דרוזים .מדובר על 10.3%
ערבים מקבלי תארים מסך מקבלי התארים בארץ בשנה זו ,כאשר
אוכלוסיית הערבים בשנה זו עמדה על  22.8%מכלל האוכלוסייה
בישראל .כלומר ,ייצוג המגזר הערבי בקרב כלל מקבלי תואר ראשון
היה נמוך ביותר ממחצית ,בהשוואה לשיעורם בקרב כלל
האוכלוסייה הישראלית.
איור 5
התפלגות מקבלי תואר ערבים בשנת תשע"ב ,לפי מקצועות לימוד
נבחרים

תהליך העיור שחווה האוכלוסייה הערבית כולל גם את ריבוי
האוכלוסייה ביישובים הערביים והפיכתם לערים כגון טמרה ,כפר

 28מקור :נתוני למ"ס  -סקר כוח אדם .2010
 29מקור :נתוני למ"ס  -ערבים בהשכלה גבוהה בישראל  -מקבלי תואר ראשון -
תשע"ב.
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קאסם ורהט ,או הגירה של אוכלוסייה ערבית לעיר העברית
הסמוכה כגון כרמיאל ,נהריה ,עפולה ונצרת עלית או לערים
מעורבות כגון עכו ,חיפה .כיום רמת העיור על פי הגדרת למ"ס
(יישוב עירוני ,שאוכלוסייתו מונה יותר מ 2000-תושבים) עומדת על
כ 94%-מסך כל האוכלוסייה הערבית הגרה ביישובים מוכרים .על
אף רמת עיור גבוהה זו ,התפישה העצמית הערבית והכללית היא זו
של אוכלוסייה כפרית ,בה הריבוד החברתי הוא שיוכי ולא מעמדי.
ההשפעות החברתיות-כלכליות של צמיחת מעמד הביניים בחברה
הערבית הן עצומות ונושאות עמן גם השפעות פוליטיות .מעמד
הביניים הערבי המתרחב מבטא בהרבה מקרים דאגה רבה יותר
לחיי היום יום ,למחירי הדיור ,הפרנסה וההשכלה למשל ,מאשר
לסכסוך הישראלי-פלסטיני ומתמקד יותר בתביעה למוביליות
ולשוויון חברתי .דהיינו ,עם התפתחות מעמדות הביניים גובר
העיסוק המקומי /היום יומי /האזרחי על הלאומי והגאופוליטי ,על
אף המודעות של מעמדות הביניים הערביים לקשר הישיר והעקיף
ביניהם.
באשר לקצב התחזקות מעמד הביניים בחברה הערבית ,הרי
שדו"ח 30של מרכז אדוה שעסק בהצגה וניתוח הרובד הבינוני
בישראל בין השנים  2010-1992חושף התמוססות של הפערים על
בסיס עדתי אך לא על בסיס לאומי .מצבם של האזרחים הערבים
בישראל הורע יחסית עם השנים ,בעוד שקבוצות כמו מזרחיים דור
שני בישראל ועולי בריה"מ לשעבר ,דווקא שיפרו את מעמדם
הכלכלי .לפי הדו"ח 56.4% ,ממשקי הבית שבראשם ערבים
השתייכו ב 1992-לרובד הנמוך וב 2010-שיעור זה טיפס רק ל.64%-
הדשדוש של מעמד הביניים בחברה הערבית מקורו בכך שאמנם
יותר ויותר ערבים משתלבים בשוק העבודה ,אולם הרוב מועסק

30

דגן-בוזגלו ,נ' וא' קונור-אטיאס ,דו"ח מרכז אדוה ,הרובד הבינוני בישראל2010- ,
, 28 1992בינואר .2013
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עדיין בשכר נמוך ,מבוצר בתחתית שוק העבודה גם אם הוא
אקדמאי בהכשרתו ואינו מתקדם למשרות ניהול.
מבחינת ההסתברות להשתייך לרובד הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר
באוכלוסייה ,סיכוייהם של הערבים בישראל הם הגבוהים ביותר
ועומדים על  .35%ההסתברות שערבים ישראלים ישתייכו למעמד
סוציו-אקונומי גבוה מאוד קלושה ביותר – פחות מ .5%-לפי המידע
המוצג על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ב 80.4% 2010-מהמגזר
הערבי השתייכו למעמד הנמוך 15.6% ,השתייכו למעמד הבינוני,
 3.5%השתייכו למעמד בינוני גבוה ו 0.5%-השתייכו למעמד הגבוה.
נכון לסקר שנערך בשנת  2010ההכנסה הממוצעת של שכירים
ערבים הייתה  ₪ 5,499בחודש לעומת  ₪ 8,100שמרוויחים שכירים
יהודים ,כלומר פער של  32%שנובע מעיסוקו של המגזר הערבי
בענפים המניבים הכנסה נמוכה יותר31.
ההסברים לתעסוקת המגזר הערבי בענפים פחות רווחיים הם רמת
השכלה נמוכה ואפליה בשוק העבודה ,כאשר גם מועמדים משכילים
בעלי כישורים מתאימים ייתקלו קרוב לוודאי באפליה .הזדמנויות
התעסוקה מוגבלות ביישוביהם ,מה שמציב חסמים חיצוניים
ופנימיים בפני פיתוח כלכלי ביישובים הערביים (.(Khamaisi, 2013
בהכללה ,ניתן לקבוע כי ממוצע ההכנסה של משק בית ערבי הוא
כשני שליש מהכנסתו של משק בית יהודי .הכנסה פחותה זו
משפיעה על התפתחות של מעמדות ביניים ערביים מהיבט של יכולת
הצריכה בכדי לייצר מכפילי פיתוח ביישוב ,וגם מהיבט היצור

31

http://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/%D7%A4%D7%A8%D7%
A7%204%20%20%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%97%
D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9
B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
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המאפשר מוביליות תפקודית של ערבים בסולם היצרני התעשייתי,
הניהולי והפוליטי.
עוד הסבר לעיכוב בהתפתחות מעמדות ביניים ערביים ניתן למצוא
גם במעורבותה הגבוהה של המדינה בכלכלה ובמדיניות הממשלתית
שהושתתה מזה שנים שבוודאי לא תרמה לסגירת הפערים בין
ערבים ליהודים ובין מרכז לפריפריה ,אף כי רמת החיים בישראל
עלתה .שורשי המדיניות של התערבות כלכלית שהחלה ב1948-
נטועים עם קום המדינה ,והיא נועדה להשיג ארבעה יעדים :עידוד
עלייה וקליטה של עולים ,שליטה באדמה על ידי רכישתה גם בכוח
באמצעים כמו הפקעות קרקע; פיזור אוכלוסייה יהודית ,החלת
מדיניות רווחה ותעסוקה קודם כל עבור האוכלוסייה היהודית,
שאותותיה ניכרים עד עצם היום .לאורך השנים ממשלות התחלפו,
האידאולוגיה הסוציאליסטית איבדה מהשפעתה ,והתרחשו
תמורות בתפקידו של השלטון המרכזי בכלכלה כמו תכנית הייצוב
ב ,1985-שצמצמה את תפקידה של המדינה כמתווכת פיננסית בין
חוסכים למשקיעים וכמעניקת אשראי ,ואת התערבותה בשוק ההון
על ידי חוקים ותקנות .אך האוכלוסייה הערבית ממשיכה לסבול
מתוצאות המדיניות שהושרשה בשני העשורים הראשונים לקום
המדינה (באומל .)2007 ,מדיניות זו השפיעה במהלך עשורים רבים
על האוכלוסייה הערבית ,משום שפעלה לקדם את הרוב היהודי
באמצעים כלכליים ובעצם דחקה את המיעוט הערבי .המדיניות
הכלכלית שהופעלה על המיעוט הערבי כללה הפקעת משאבים
כלכליים בצורת רכוש וקרקעות לטובת חלוקתם המחודשת לצרכים
לאומיים יהודיים ,אי הזרמת משאבים לעידוד היוזמה הכלכלית
ליזמים ערבים ,פיתוח תשתית כלכלית לוקה של אזורי פיתוח,
תכניות מתאר ותכניות פיתוח ,היעדר הכשרה של כוח אדם מתאים,
לחץ ציבורי ופוליטי ובעיות גישה למוקדי קבלת החלטות (חידר,
.)2005
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כל אלו תרמו לכך שהכלכלה הערבית אינה שחקן מרכזי בכלכלה
הארצית ומדשדשת בפיתוח .תהליכי הפרטה שהחלו כבר בשנות ה-
 80יכולים להוות צעדים חשובים לקראת השתלבות האוכלוסייה
הערבית בכלכלת ישראל שכן הם מפחיתים את התערבותה הישירה
של המדינה ואת הדומיננטיות שלה בחלק מההתפתחויות
הכלכליות .אולם האוכלוסייה הערבית נמצאת בנקודת זינוק
כלכלית נמוכה משאר האוכלוסייה ולכן שילובה יהיה קשה יותר
(חידר )2005 ,וידרוש מאמץ ממשלתי ועצמאי גדול .מאמץ זה כולל
יוזמה של שלטון מקומי חזק מאפשר ומעצים ,וקהילה עסקית
מובילה ומתמודדת עם חסמים רבים כפי שיובהר בהמשך.
המעמד הבינוני הערבי הוא מעמד צומח ,המגלה מאפיינים שונים
מאלה של המעמד הבינוני היהודי; בשנת  28.5% 2010ממשקי הבית
היהודיים היו שייכים למעמד הבינוני בהשוואה ל 23.4%-ממשקי
הבית הערביים .השוואה בין יהודים לערבים מראה ,כי נרשמה
ירידה ברובד הבינוני הערבי מ 28.8%-בשנת  2002ל 23.4%-בשנת
 ,2010אך גם הרובד הבינוני היהודי הצטמצם אם כי בשיעורים
נמוכים יותר .המעמד הבינוני הערבי מתאפיין בתכונות הבאות:
מספר הילדים במשפחה .מספרם הגדול יותר בממוצע של ילדים
במשקי הבית הערביים מצמצם את גודל המעמד הבינוני ומגדיל את
המעמדות הנמוכים ,שאליהם משתייכים ערבים וחרדים (ניסנוב,
.)2014
מספר המפרנסים .הערבים משתייכים לקבוצות בעלות רמת הכנסה
נמוכה ומספר מפרנסים נמוך במשפחה; בשנת  2011רק ב31%-
ממשקי הבית הערביים נרשם יותר ממפרנס אחד .מאפיין זה עשוי
להסביר את ההסתברות הנמוכה של הערבים להשתייך למעמד
הביניים (ניסנוב ,)2014 ,ככל הנראה בשל שיעור ההשתתפות הנמוך
של הנשים הערביות בשוק העבודה .בשנת  2010השתתפו 22%
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מהנשים הערביות בשוק העבודה לעומת  62%בקרב הנשים
היהודיות (דגן-בוזגלו ,קונור-אטיאס.)2013 ,
משלחי יד וענפים כלכליים .הערבים מרוכזים במשלחי יד ובענפים
המתאפיינים במיומנות וברמות שכר נמוכות יחסית (ניקולא;2014 ,
ישיב ,קלינר קסיר ;)2013 ,בשנת  56% 2012מהגברים הערבים
השכירים הועסקו בענפי הבנייה ,התעשייה והמסחר ,לעומת 35%
מהגברים היהודים (ניקולא .)2014 ,יתרה מכך ,תופעת העיסוק
במשלחי יד שאינם הולמים את הכשרתם של המועסקים הערבים
מובילה גם לירידה בשכר; כ 25%-מהגברים הערבים בעלי השכלה
אקדמית או על-תיכונית במדעי הטבע והחקלאות ,אינם עובדים
במשלחי יד ההולמים את השכלתם (גרא ,)2005 ,לעומת כ40%-
ערבים בוגרי משפטים ,רפואה ,הנדסה ,אדריכלות ומדעי הרוח
והחברה (ישיב ,קלינר-קסיר.)2013 ,
קביעות במקום העבודה .הערבים בישראל סובלים מהיעדר קביעות
בשוק העבודה ,ומשיעורי אבטלה גבוהים ,בגלל היצע העבודה
המצומצם הזמין להם .בשנת  2012כ 30%-מכלל המובטלים היו
ערבים (ניקולא.)2014 ,
הפיזור הגאוגרפי ויישוב המגורים .גבוהים יותר סיכוייהם של
ערבים ומשקי בית בצפון הארץ להימנות עם קבוצות בעלות רמת
הכנסה נמוכה (ניסנוב ;)2014 ,בשנת  2010כ 60.4%-ממשקי הבית
ביישובים הערביים השתייכו לרובד הנמוך (דגן-בוזגלו ,קונור-
אטיאס .)2013 ,הסיבה לכך נובעת ממיקומם הפריפריאלי
ומבידודם היחסי של היישובים הערביים ,מאי-הזרמת משאבים
ליזמים ולמשקיעים פרטיים; מהיעדר אזורי תעשייה מפותחים
שקולטים ומושכים יזמים ומחוסר פיתוח של תשתיות פיזיות,
שהוא תנאי עיקרי לפיתוח תעשייתי (אלעזר ,אלקהיים;2001 ,
חידר.)2009 ,

71

גידול במספר בוגרי ההשכלה הגבוהה והאטה בהתפתחותם של
מערכת החינוך והשלטון המקומי (חידר .)2009 ,אלה הגורמים לכך
שהמשכילים אינם מצליחים למצות את כישוריהם בשוק העבודה
הערבי המקומי המוגבל (גרא ,)2005 ,בפרט עקב ריכוז תעסוקתי
במשלחי יד מסוימים .בחינת התפלגות המועסקים האקדמאים
הערבים מראה כי הם מרוכזים בתחומי הוראה ,רפואה ועבודה
סוציאלית (לוין-אפשטיין ,אלחאג' ,סמיונוב .)1994 ,בקרב בעלי
משלח יד אקדמי כ 49%-היו עובדי הוראה (לעומת כ 21.3%-אצל
היהודים) וכ 47%-מבעלי המקצועות החופשיים והטכניים היו
עובדי הוראה (לעומת כ 42.7%-אצל היהודים) (ישיב ,קלינר-קסיר,
.)2013
 3.1מגבלות וחסמים להתפתחות מעמד הביניים במגזר הערבי
קיימים חסמים פנימיים הנוגעים למאפיינים הדמוגרפיים
והחברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הערבית ולמיקומם הגאוגרפי
של היישובים הערביים בישראל .אלה לא רק מהווים מכשולים בפני
צמיחת מעמד בינוני ערבי אלא גורמים לכרסום בגודלו .ניתן לזהות
עוד חסמים אשר לחלקם יש השפעה ישירה על התפתחות מעמדות
ביניים ערביים ,ולאחרים השפעה עקיפה ,ואלה מקצתם:
אפליה ומגבלה תעסוקתית – ניתוח מצב התעסוקה של הערבים
מראה ,בין היתר ,שהם מודרים מענפי משק שונים; שיעור העסקתן
של הנשים הערביות נמוך וההון האנושי הערבי אינו מוצא ביטוי
הולם במשק 32.מצב תעסוקתי זה רק מעצים את תחושות חוסר
האמון והניכור מהמדינה וממוסדותיה בקרב האזרחים הערבים .בד
בבד ,הדבר מביא להעמקת הפערים החברתיים בין האוכלוסייה
הערבית ליהודית ולהחרפת שיעורי האבטלה והעוני בה .התשתית

32

ג'בארין ,י' ( .)2007אסטרטגיה לפיתוח התעסוקה בקרב הערבים בישראל –
חזון הרחבתו של המעמד הבינוני הערבי .חיפה :מוסד שמואל נאמן למחקר
מתקדם במדע וטכנולוגיה ,הטכניון.
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התעסוקתית ביישובים הערביים אינה מספקת ומאופיינת במחסור
באזורי תעשייה ובתמיכות מצומצמות של מרכז ההשקעות
והממשלה (פרידמן ,סייף ובן זכרי 33.)1995 ,יתר על כן ,עובדים
ערבים רבים סובלים ,כנזכר ,מאפליה תעסוקתית ומהגבלת תחומי
העיסוק שלהם.
מדיניות מקרקעין מזניחה ופיתוח מקומי ,מחוזי וארצי לוקה –
מדיניות המקרקעין והפיתוח המרחבי המכוונת כלפי המגזר הערבי,
אינה כוללת פיתוח תכנוני לצורכי תעשייה ומסחר לשם יצירת
הזדמנויות תעסוקתיות חדשות ביישובים הערביים .ההשקעה
בתשתיות ביישובים הערביים קטנה מזו שביישובים היהודיים .רק
קומץ של יישובים ערביים זכו למעמד של אזורי פיתוח בו זכו
יישובים יהודיים סמוכים ,ולכן גם פחותים סיכויי ההצלחה ליוזמה
פרטית בהם .למעלה ממחצית המועסקים הערבים עובדים מחוץ
ליישוביהם ובמקום להפיק רווח מפיתוח כלכלי זה או אחר ,הפכו
היישובים הערביים ל"ערי לינה" ,עם צמיחה כלכלית מוגבלת.
מדיניות של אי צדק בפיתוח המרחבי ומחסור בתוכניות מתאר
שהיו מאפשרות פיתוח ראוי ,חוסמים יזמים ערבים מליהנות באופן
ישיר מכל עידוד של יוזמות כלכליות אלא בעקיפין בלבד ,באמצעות
ביצוע עבודה בשטח במעמד של קבלני משנה .מלבד לכך ,מדיניות זו
הובילה לחוסר עניין והיעדר מוטיבציה מצד יזמים ערבים במיזמי
פיתוח היכולים לתרום לפיתוחו הכלכלי של היישוב והאוכלוסייה
בו.

33

פרידמן ,ד' ,אימן דאר ,ס' ובן זכרי ,י' ( .)1995הפיתוח הכלכלי של המגזר הלא
יהודי :תמונת מצב וצרכים .משרד הכלכלה והתכנון :הרשות לתכנון לאומי
וכלכלי.
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מדיניות ממשלתית כלכלית מזניחה – במחקרו על הכלכלה
הערבית בישראל ,מזהה חידר ( 34)2005מדיניות ממשלתית מכוונת
כלפי החברה הערבית אשר מפקיעה משאבים כלכליים (רכוש
וקרקעות) ,אינה מזרימה משאבים לעידוד היוזמה הכלכלית
והפיתוח ביישובים הערביים ובולמת את הנגישות למוקדי קבלת
ההחלטות .בקרב מומחים וחוקרים רבים בתחום הכלכלה ,שוררת
הסכמה כי מדיניות הממשלה היא גורם מרכזי לאי-השוויון
ולפערים החברתיים-כלכליים בין ערבים ליהודים .היקף המשאבים
שהשקיעה המדינה בפיתוחם של היישובים הערביים קטן במידה
ניכרת מהיקף ההשקעה ביישובים היהודיים .רק בתקופת כהונתה
של ממשלת רבין ,בין השנים  ,1995-1993הוגדלו פי שלושה
המשאבים אשר הוקצו לרשויות המקומיות הערביות במסגרת
תהליך להשוואת תקציבים וצמצום פערים 35.אף על פי כן ,הפער
נותר בעינו בייחוד בשל האפקט ההיסטורי המצטבר ובשל העובדה
שלא כל הממשלות שלאחריה המשיכו אותה מדיניות ומגמה .גם
כאשר הוחלט על תכנית פעולה ,בפועל לא תמיד חלה התקדמות
בביצועה ובהקצאה של תקציבים ליישומה .הממשלה הנוכחית
מפעילה תכנית פיתוח מקיפה ליישובים הערביים על פי החלטה
 .922מוקדם להעריך את ההשפעה הסוציו-כלכלית גם על הרשויות
המקומיות והצמחה והרחבה של המעמדות הביניים .אך תכנית זה
אם תיושם בודאי תהיה מנוף לפיתוח היישוב הערבי ,בכלל זה
מעמדות הביניים בו.

34

35

חידר ,ע' ( )2005הקדמה .מתוך ספר החברה הישראלית בישראל :אוכלוסייה,
חברה ,כלכלה  .עורך :עזיז חידר .ירושלים :מכון ליר ,הוצאת הקיבוץ
המאוחד.
החברה הערבית בישראל – אוגדן מידע( .מאי ,)2009,פרק  – 4פערים חברתיים-
כלכליים בין ערבים לבין יהודים .עורך :עזיז חידר .ירושלים :מכון ליר,
הוצאת הקיבוץ המאוחד.
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חוסר ייצוג בסקטור הציבורי – במרבית מוסדות המדינה ,מספר
המועסקים הערבים מצביע על אי-שוויון עמוק בין האוכלוסייה
הערבית והיהודית ומשקלם של הערבים בהם נמוך מאוד (ח'מאיסי,
 .)2010הפער בולט במיוחד לאור ההנחה שהרכב המועסקים
במוסדות בשירות המדינה ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות
אמור לייצג את שיעורן היחסי של הקבוצות השונות בכלל
אוכלוסיית המדינה .בפועל ,שיעור המועסקים הערבים בגופים אלה
נמוך באופן משמעותי משיעורם היחסי בכלל האוכלוסייה .שיעורם
של המועסקים הערבים בשירות המדינה עומד על כשליש בלבד
משיעורם באוכלוסייה וזאת בין היתר בשל אי יישום של החלטות
ממשלתיות .נציגות הולמת של האוכלוסייה הערבית ,ובעיקר מעמד
הביניים הערבי ,בקרב עובדי המדינה הבכירים יכולה לסייע
בשמירה על האינטרסים של מעמד הביניים הערבי בתהליך קבלת
ההחלטות המדיני ובכך לתרום להתפתחות הכלכלית והחברתית של
המגזר כולו.
רשתות תחבורה רעועות – יישובי מיעוטים או יישובים
פריפריאליים אשר אינם קרובים גאוגרפית או נגישים למרכזי
קבלת ההחלטות ,נתונים להשפעה רבה יותר של חסמים מאלו
הנמנים עם קבוצת הרוב ,מצויים במרכז הארץ ושותפים פעילים
לתהליכי קבלת ההחלטות ( .( Kenneth, J.A. et al., 1995 36מבחינת
מדרג יישובי ,רוב האוכלוסייה הערבית מרוכזת ביישובים קטנים
באזורי הפריפריה של המדינה .ביישובים אלו רמת התחבורה
הציבורית הסדירה והתשתיות התחבורתיות נמוכות וכך גם רמת
ההשתלבות והחיבור לצירים מרכזיים ולרשתות התחבורה
הארציות והאזוריות .מציאות זו פוגמת מאד באטרקטיביות

Arrow Kenneth, J., Mnookin Robert, H., Ross Lee, Tversky Amos,
Wilson Robert, B. (Eds). (1995). Barriers to Conflicts Resolution.
New York and London: W.W. Norton.
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ההגירה של הון אנושי מפותח אל היישובים וביכולת ההתפתחות
הכלכלית ,התרבותית והחברתית של האוכלוסייה המקומית .כפועל
יוצא ,היישוב אינו זוכה לטפח שכבת אוכלוסייה יציבה במעמד
ביניים שיכולה לתרום להתפתחותו.
רמה בינונית של הון אנושי – השוואת מדדים בתחום החינוך בין
החברה הערבית בישראל ובין חברות שונות בעולם ,מראה כי
החברה הערבית הינה בעלת הון אנושי בינוני .נתון זה מקשה על
פיתוח המוביליות התעסוקתית ומאגר הזדמנויות העבודה של
האוכלוסייה הערבית ,הסובלת ממחסור בהכשרות מקצועיות
מתאימות להשתלבות טובה במשק הישראלי ומתשתיות חינוכיות
רעועות מבחינה פיזית ומבחינת התכנים .עם זאת ניכרת בקרבה
שאיפה מתמדת להשביח את ההון האנושי שלה באמצעות מערכת
חינוך והשכלה ראויות .בין השנים  1961ו 2005-התרחשה עלייה
בחציון שנות הלימוד של כמעט פי שישה ,מ 1.2-שנות לימוד ב1961-
ל 11.1-ב 37.2005-זאת ועוד ,שיעור הזכאים לתעודת בגרות עולה
בהתמדה עם השנים .בעשור האחרון חלה עלייה של  45%בקרב
הערבים זכאי תעודת בגרות .בשל הביקוש הגדל לשירותי חינוך,
הוקמו לא מעט מכללות ביישובים הערביים אך מנגד קיים מחסור
במקומות ובהזדמנויות תעסוקה התואמים את ההשכלה הנרכשת.
מחסור גדול ניכר גם במתקנים פיסיים ובחדרי לימוד והתנאים
הקיימים ירודים מאוד ומצמצמים את הסיכוי להישגים לימודיים
גבוהים בקרב צעירים ערבים.
מיעוט משלחי יד בתחום העסקי  -בהשוואה לאקדמאים יהודים,
אקדמאים ערבים מעטים עוסקים במשלחי יד כגון :כימאים
ופיזיקאים ,מהנדסים ,פסיכולוגים ,מרצים במוסדות אקדמיים,

 37הלמ"ס ,שנתון סטטיסטי לישראל.2006 ,
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כלכלנים ורואי חשבון 38.מרבית הערבים בעלי תואר אקדמי עובדים
במשלחי יד מכווני קהילה ולא מכווני עסקים ,וזאת בעיקר בשל
חסמים המונעים מהם להשתלב במקומות עבודה בהם רוב
העובדים הם יהודים .פערים אלו משתקפים כמובן גם ברמת פערי
השכר הממוצע בין שני המגזרים .באופן כללי ,ערבים ממשיכים
להיות מיוצגים יותר במשלחי יד בעלי מעמד תעסוקתי נמוך ,אף כי
בשנים האחרונות חל שיפור מסוים באיכותו של משלח היד הערבי.
עלייה משמעותית חלה בבעלי משלח יד אקדמי בקרב מקצועות
חופשיים וטכניים ובמשלח יד של סוכנים ועובדי מכירות ובו בזמן
חלה ירידה במשלחי יד מסורתיים בעלי מעמד נמוך כמו בתחום
החקלאות ,הבניין וכדומה.
היעדר איתנות כלכלית ותלות של הרשות המקומית בשלטון
המרכזי  -במצב הנתון כיום ,הרשויות המקומיות הערביות שרויות
מזה שנים רבות במשבר פיננסי וחברתי חמור ומידת תלותן בשלטון
המרכזי גבוהה מאוד .נתוני הלמ"ס מלמדים כי  96%מהרשויות
המקומיות הערביות נמצאות בתחתית הסולם החברתי-כלכלי
באשכולות  .4-1הדבר משפיע כמובן על יכולתן להעניק שירותים
ראויים לתושביהן ולממש את פוטנציאל ההתפתחות של היישובים
וכך גם למשוך אליהן אוכלוסייה במעמד בינוני איתן ו/או ליצור
בקרבם מעמד ביניים מוביל .מנגד ,מעמדם הכלכלי הנמוך של
התושבים הערבים ,מקשה עליהם לשלם עבור שירותים ותשתיות
ראויים ומגביל את מקורות ההכנסה של הרשות .בשל מעגל קסמים
זה ,נוצר מצב בו חלק ההכנסות ממקורות ממשלתיים גבוה מאוד
ברשויות המקומיות הערביות לעומת היהודיות וההכנסה הכוללת
לתושב באותן רשויות עומדת על  40%בלבד מהממוצע הארצי .כך
מונצח הפער החברתי והכלכלי בין האוכלוסייה הערבית ליהודית

38

מינהל תכנון וכלכלה ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה .תזכיר בנושא
תעסוקת ערבים בעלי תואר אקדמי ( 18בספטמבר.)2005 ,
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ומידת התלות הגבוהה של הרשויות המקומיות הערביות בשלטון
המרכזי.
פעולות ויוזמות מצד המנהיגות הערבית לפיתוח כלכלי וחברתי של
האוכלוסייה – למנהיגות הערבית הכוללת ראשי רשויות מקומיות,
חברי כנסת ערבים ובעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי ,תפקיד
חשוב בקידום התעסוקה וההתפתחות הכלכלית והחברתית של
מעמד הביניים הערבי .עם זאת ,מעטות היוזמות האופרטיביות
המיושמות כתכניות עבודה מצד המנהיגים לקביעת אג'נדות ,שינויי
נורמות ואסטרטגיות לקידום האוכלוסייה בתחומים של שיפור מצב
התעסוקה ,פיתוח כלכלי ותכנוני של יישובים ,השגת שוויון
הזדמנויות בתעסוקת נשים ערביות ,הסרת חסמי כניסה להשתלבות
של ערבים בסקטור הפרטי והציבורי ,ועוד .כל אלו עשויים לתרום
רבות לפיתוחו של מעמד ביניים ערבי .מיותר לציין כי עיקר השיח
והעשייה שמובילה המנהיגות הערבית הינו מחאה נגד הממשלה
והסקטור הכלכלי היהודי המפלה את הערבים .שיח ועשיה זו
מבוססים על הנחה כי המניע להפליה ואי-שוויון בין ערבים ליהודים
הוא השיוך האתנו-לאומי והעדפת פיתוח היישובים היהודים על פני
יישובים ערביים .קשה להתכחש למצב זה ,ולהשפעתו השלילית ,אך
עדיין קיים מרחב לא קטן של יוזמות לשינויו ולהגדלת הצמיחה
ביישובים הערביים ,אם יבוססו גם שיח ועשייה של פיתוח מובנה על
אג'נדה סוציו-כלכלית ולא רק אתנו לאומית .שיח הקורבנות במבנה
הפוליטי לאומי תורם כיום לשימור עכבות וחסמים בפני קידום
כלכלי של האוכלוסייה הערבית ,ובכלל זה פיתוח מעמדות ביניים.
מבנה חברתי מסורתי-חמולתי המתקשה לערוך שינוי תפישתי –
האוכלוסייה הערבית ביישובים עירוניים בינוניים וגדולים מקיימת
אורח חיים עירוני ,על פי נורמות מבוססות דת ומסורת בעיקרן.
היישובים הקטנים עדיין מצויים בשלבים ראשוניים של ניהול אורח
חיים עירוני וברמה המעשית מתפתח אורח חיים עירוני למחצה,
לפיו מאומצים דגמים עירוניים מבחינה חומרית אך בשל גודלם
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הקטן של היישובים ,חלק ניכר מאורח החיים עדיין נותר כפרי,
מסורתי וחמולתי .במבנה החברתי הקיים ביישובים הערביים,
החמולה והמשפחה המורחבת ממשיכות להוות יסוד חברתי ,כלכלי
ופוליטי מרכזי .על אף עוצמתה של החמולה מבחינה קהילתית ,ניתן
לראות בה חסם או גורם מעכב התפתחות שכן הרשויות המקומיות
הערביות ,מבחינה מבנית ופוליטית ,מושפעות תכופות מאינטרסים
ולחצים חמולתיים ,אשר עדיין מעדיפים את האינטרסים הפרטיים
על פני הציבוריים .עובדה זו מונעת שינוי תפישתי מהותי ברשויות
המקומיות ,כזה אשר יכול לפנות מקום או לתת במה לצעירים בני
מעמד הביניים שעשויים להוביל את הרשות למצב עצמאי ואיתן
יותר מבחינה חברתית וכלכלית ולהקטין את רמת התלות בשלטון
המרכזי .זאת ועוד ,הצעירים המשכילים בני מעמד הביניים יכולים
לתרום להעלאת המודעות והחשיבות של העדפת אינטרסים
ציבוריים כגון הגדלת שטחי הציבור ביישוב ,הקמה של מבני ציבור,
שיפור תשתיות התחבורה והדרכים ,שיפור מערכת החינוך
והבריאות המקומיות ועוד .חיזוקם של אלמנטים ציבוריים אלו
יתרום להעצמתה של רשות מקומית בעלת יוזמות ואסטרטגיות
פעולה ,אשר משכילה להפנות ביקורת לא רק כלפי השלטון המרכזי
אלא גם כלפי עצמה.
הון חברתי לא מפותח – אחד החסמים להשתלבות ערבים בעלי
כישורים מתאימים בחברה היהודית ולחיזוק מעמד הביניים הערבי
הינו החסר בהון חברתי אשר מבוסס על מארג קשרים חברתיים ,על
מפגשים ויחסי חליפין .הון חברתי חזק תורם להעברת מידע,
לאיתור הזדמנויות ולהחלטות על התאמה וקבלה לתפקידים שונים.
ההון החברתי של המגזר הערבי לרוב אינו רלוונטי או בעל יכולת
השפעה מחוץ למקום מגוריו .הפוטנציאל הטמון בהון האנושי
הקיים והלא מנוצל דיו ביישובים הערביים משפיע לרעה על
פיתוחם .הון אנושי זה עדיין מאמץ את אסטרטגיית "ההישרדות
העצמית" ליותר הישגים אישיים ,אך לא נעשים די מאמצים להפוך
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אותו למנוף פיתוח קולקטיבי על ידי עבודה משותפת .לכך הייתה
לאחרונה ערה ועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית
בישראל ,וארגנה כנס גדול בעיר טייבה בתאריך  20במאי ,2017
תחת הכותרת של "פיתוח ומימוש ההון האנושי הערבי" .חלק
מתוצר של כנס זה היה הקמת ועדות וקבוצות דיון נושאיות לקידום
ההון האנושי הערבי ,שעדיים מוקדם להעריך את תרומתן.
היעדר קבוצות לחץ בדרג מקבלי ההחלטות – חולשתה של
האוכלוסייה הערבית בתחום הפוליטי ,הכלכלי והחברתי והתלות
הרבה שלה בשלטון ובממסד לא אפשרו את מעורבותן של קבוצות
לחץ ערביות או יהודיות בקרב מקבלי ההחלטות .האוכלוסייה
הערבית נותרה תלויה מאוד בחסדיהם של פקידי ממשלה וכל סיוע
שניתן לה ניתן בחסד ולא בזכות" ,טובה" שמתוגמלת באמצעות
תמיכה במנהיגים או מפלגות מסוימות.
 3.2הרשויות המקומיות בין פוליטיקה לניהול
הרשויות המקומיות הערביות ניצבות בין אתגרים של פוליטיקה
מקומית וארצית לבין ניהול חיי יום יום של תושבים הרואים בהן
גוף האמור לייצג אותם במקום הייצוג המסורתי הפטריארכלי.
אתגרים אלה מחייבים את הרשויות המקומיות והחברה הערבית
למצוא או להתוות דרכים על רקע התמורות המתרחשות ביישובים,
בכלל זה צמיחתו של מעמד ביניים .פרק זה שופך אור על היבטים
של התמודדות הרשויות המקומיות עם הפוליטיקה המקומית
והשלכותיה על הניהול המקומי בעידן של צמיחת מעמדות ביניים.
 .3.2.1מעמד ופוליטיקה
ישנה ספרות אקדמית ענפה העומדת על הקשר בין מעמדו החברתי-
כלכלי של אדם לבחירתו או העדפותיו הפוליטיות .חוקרים רבים
ניסו להוכיח ולנתח כיצד עשוי משתנה כמו מעמד חברתי-כלכלי אכן
להשפיע על הפרט בבואו להצביע .מבחינה היסטורית ,העניין בקשר
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בין מעמדות ופוליטיקה או במינוח הספרותי  ,Class votingצץ על
רקע כשלונה של האג'נדה המרקסיסטית .מחקרים ראשונים בנושא
הצביעו על כך שמעמדות נמוכים בדרך כלל מצביעים לצד השמאלי
של המפה הפוליטית ואילו המעמדות הגבוהים לצדה הימני .קרי,
המעמד הבינוני מעדיף את הימין ומעמד הפועלים את השמאל
(.)Evans, 2000
התנהגותו של הבוחר מושפעת ממשתנים רבים ומורכבים שאת
חלקם לא ניתן לאמוד .שיטה אחת לבחון את בחירתו של הפרט היא
דרך מחקר אקולוגי עירוני ,שכולל ציבורים שלמים .במחקרם של
גרדוס ובלושטיין-ליבנון נמצא כי ככל שהדירוג החברתי-כלכלי של
האזור גבוה יותר כך גם שיעורי ההצבעה לכנסת ה 15-היו גבוהים
יותר (גרדוס & בלושטיין-ליבנון .)2001 ,השתתפות פוליטית לפי
מיקום כלכלי-חברתי יכולה לפגוע משמעותית בתפקודה של
הדמוקרטיה הייצוגית .השתתפות נמוכה של אזרחים מהשכבות
החלשות בחברה יכולה להוביל למדיניות ציבורית שאינה תואמת
את רצון הבוחר .אם ההשתתפות בבחירות נחשבת למותרות או אם
השכבה החברתית החלשה מיואשת ,משמע שאותן שכבות לא
יצביעו ולא ינסו להשפיע (אפריט ודהן.)2009 ,
אולם ,ברבות השנים והמחקרים הופרכה הטענה כי המעמד
החברתי-כלכלי משפיע ושתפקידו בבחירה הפוליטית נעלם או לכל
הפחות נשחק .יתר על כן ,מחקרים חדשים בוחנים את המשמעות
של התרבות הפוליטית שנוצרה ,ומנסים למצוא את סיבתה בין שזו
עקב עלייתן של מפלגות חדשות ומרובות ,שינוי בתפיסתן של
מפלגות קיימות ובין שהגורם נעוץ בשינוי הסוגיות הנתפשות
כמרכזיות וחשובות בתחום הפוליטי ). (Achterberg, 2006
לאורך המאה העשרים חלו שינויים בהרכבו של מעמד הביניים
שיצרו את הופעתו של "המעמד הבינוני החדש" .מונח זה מסמן
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קטגוריה של אנשים בעלי השכלה גבוהה וביטחון כלכלי יחסי,
המועסקים על פי רוב בסקטור הציבורי או הפרטי .כוחה של קבוצה
זו נסמך על היותה נושאת הון של מידע ,ידע ומומחיות .בכך היא
נבדלת מהמעמד הבינוני הישן ,מונח שמכוון לקטגוריה של אנשים
בעלי עסקים קטנים ,סוחרים ובעלי מלאכה עצמאיים .גם פעולתן
הפוליטית של קבוצות אלה שונה .מעמד הביניים החדש אחראי
להתגבשותן של תנועות חברתיות אשר מתמקדות בשאלות של
איכות חיים בתנאים של הסדר הקיים .לעומתן ,התנועות
החברתיות של המעמד הבינוני הישן התמקדו בבעיות אשר נגעו
יותר לסדר החברתי הכולל והרצוי ,הסוגיה המעמדית בלטה
באג'נדה שלהן והייתה לגורם מתסיס ורדיקלי (ליאון.)2009 ,
התנועות החברתיות החדשות פועלות מחוץ לתחומי החברה
הפוליטית ויותר בתחומי החברה האזרחית ,קרי דרך הקמת
עמותות ,איגודים ויוזמות חברתיות המנסים לקחת חלק בעיצוב
סגנון החיים ואיכות החיים בחברה (ליאון.)2009 ,
לגבי שאלת מקומו ומעורבותו של המעמד הבינוני החדש בחברה
הפוליטית ,רווחות כמה סברות אשר חלות על מדינות המערב .לפי
סברה אחת ,למעמד הבינוני יש כוח רב בסדרים החברתיים וכי
בהקמת תנועות חברתיות חדשות הוא משלים את פגמי הסדר
החברתי ומסייע בתחזוק איכות חייו של האזרח .מעמד זה יונק את
כוחו מהגלובליזציה הכלכלית ,בה המדינה מותירה חלקים נרחבים
שבעבר היו באחריותה לכוחות השוק .ככול שהמדינה מתרחקת
מאחריות חברתית ומעורבות כך יועצם קולו הפוליטי של מעמד
הביניים שהופך למנוע כלכלי רב עוצמה ולגורם פוליטי בעל
משמעות (ליאון .)2009 ,אולם סברה זו אינה מביאה בחשבון גם את
האליטות החדשות בחברה .כאשר בוחנים את מעמד הביניים ,אותן
אליטות ,שאולי צמחו ממנו ,מבדלות את עצמן וצוברות עוצמה
ונוכחות על בסיס הובלת הכלכלה הגלובלית החדשה כמו פקידות
כלכלית בכירה ויזמים חדשים .לפי סברה שנייה ,התנודתיות
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הכלכלית אינטנסיבית ומעוררת על ידי תנאי שוק התעסוקה
הדינמיים ותהליכי הגלובליזציה .היא מניבה תמורה גבוהה להון
הידע ,אולם זוהי כלכלה של תעסוקה בסיכון וממנה שואב המעמד
הבינוני את כוחו אך גם את חולשתו (שם .שם).
 3.2.2פוליטיקה והחברה הערבית
אם מתמקדים במצב הפוליטי בחברה הערבית ניתן לראות כי חברה
זו שואבת תמיכה וביטחון מתוך קשרי המשפחה המורחבת ,או
הקשרים חמולתיים .תפישת עולמה כוללת יסודות פטריארכליים
רבים והם גם הבסיס לגיוס תמיכה פוליטית ולניהול משא ומתן על
עמדות השפעה וכוח .פטריארכליות זאת מגדירה דפוסים תרבותיים
ונורמטיביים המתייחסים ליחסי נשים וגברים ומיקומם בתחומי
הכלכלה והפוליטיקה ,מנהיגים פוליטיים מציגים עצמם
כפטריארכים ,אבות של המשפחה הפוליטית המורחבת ,ותובעים
נאמנות ,כבוד ושירותים בהיותם ראשי המשפחה (יחיא יונס,
הרצוג.)2005 ,
תפקידה של המשפחה המורחבת או החמולה מודגש ביתר שאת
בתנאים של כיבוש ,קולוניאליזם או הדרה מהגופים המייצגים של
המדינה .אם לפני קום המדינה נחלש מעמדה של החמולה ,הרי
שהמלחמה ומדיניות ישראל רק תרמו לחיזוקה .מבנה החמולה היה
אחד הגורמים היציבים שנותרו על כנם אחרי המלחמה ,שסיפק
תמיכה חומרית וחברתית בימים לאחריה .השלטון הישראלי שימר
את המבנה הפטריארכלי ואף גרם לחיזוקו כחלק ממדיניות כלפי
האוכלוסייה הערבית הפלסטינית .התנהלות המשטר מול חמולות
גדולות וחזקות הייתה קלה לו יותר מאשר התנהלות מול בתי אב
רבים .כך ,החמולה כמו מקום המגורים ,הפכו יחידת הזהות
וההזדהות של תושבים ערבים רבים (יחיא יונס ,הרצוג.)2005 ,
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הפוליטיקה המקומית בחברה הערבית הפלסטינית בישראל הייתה
מבוססת לאורך השנים על תחרות בין החמולות השונות .ברבות
השנים אותגרה אותה פוליטיקה על ידי מפלגות שהציעו התארגנות
חדשה ,כמו המפלגה הקומוניסטית או מפלגות ותנועות ערביות
חדשות כמו בל"ד ,שבמרביתן הוקמו על ידי צעירים משכילים שעלו
בסולם החברתי והשתייכו למעמדות הביניים ביישוביהם ואף
הובילו אותו .אולם לעתים אף הם ביקשו להישען על החמולה
כמוקד כוחן (יחיא יונס ,הרצוג.)2005 ,
 3.2.3בחירה פוליטית בחברה הערבית
ישנו פער מתרחב בין שיעור ההשתתפות בבחירות המקומיות במגזר
הערבי לשיעור ההשתתפות בבחירות הכלליות לכנסת .שיעור
ההשתתפות בבחירות לכנסת צנח לאורך השנים ואילו שיעור
ההשתתפות בבחירות המקומיות שמר על יציבות יחסית למרות
שנחלש מעט בבחירות האחרונות .מגמה זו הפוכה למגמה הכללית
בישראל לפיה שיעור ההצבעות לרשויות המקומיות נמוך מזה
הארצי .השלטון המקומי נתפס בעיני האזרחים הערבים כחשוב
יותר מהפוליטיקה הארצית .הם מרגישים שייכות חזקה יותר
לרשות המקומית מאשר למדינה ,והשלטון המקומי מאפשר להם
לממש אינטרסים מקומיים כמו חינוך ובריאות .כאזרחים ,הם
חשים הדרה ממוסדות השלטון המרכזיים (רודינצקי;2010,
דראושה.)2010 ,
המערכת הפוליטית בחברה הערבית מושפעת מהמבנה החברתי של
האוכלוסייה ,כלומר מהחמולה .אחת הסיבות לחוסר יכולתן של
הרשויות המקומיות הערביות לתפקד באופן תקין היא מעורבותה
של החמולה בתהליך הבחירות ובניהול עצמו של הרשות המקומית.
נבחר חמולה מרגיש מחויבות קודמת למשפחתו ורק אחריה לכלל
הציבור ברשות .זאת גם הסיבה שתושבים רבים אינם רואים
במועצה הנבחרת כמייצגת אותם (רודינצקי ;2010 ,אבו שרקיה,
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 ;2010בריק .)2005 ,במערכת פוליטית זאת המועמדים הם בדרך
כלל מרשימות המורכבות מחמולה או מקואליציה של חמולות
בסדרי גודל שונים ,או מפלגים של חמולות או בתי אב ומבריתות
שונות .ראש הרשות הוא העומד בראש הרשימה ,וברוב המקרים
הוא גם בן החמולה הגדולה .החמולות השותפות בקואליציה יקבלו
על פי הסכמים תפקידים בשלטון המקומי ,תלוי במעמדם שנקבע על
ידי מספר הקולות שיביאו לבחירות .המערכת הפוליטית עצמה
מאופיינת בפטריארכליות ,ובמידה גבוהה של אלימות פוליטית
מילולית ,שלעתים עלולה אף לגלוש לאלימות פיזית (גומיד.)2008 ,
כמו כן ,מחקרים רבים דנים בשחיתות הפוליטית ששוררת ברשויות
המגזר הערבי שבה נבחרי הציבור מנצלים את משרותיהם כדי
לקדם את ענייניהם האישיים ולהתחמק מחובותיהם כלפי היישוב
ומתשלומים מסוימים כגון ארנונה (בריק.)2005 ,
לאורך השנים הצטרפו למערכת הפוליטית בחברה הערבית רשימות
רבות המתמודדות על מקום במועצת הרשות המקומית ביישוב,
ומספר גדול של מועמדים על תפקיד ראש המועצה .זהו פועל יוצא
ממאבקי כוח המתנהלים בין החמולות על השליטה ביישוב
והוספתם של מתמודדים ממפלגות שונות כמו בל"ד וחד"ש אשר
מתמודדים גם הם לראשות ולרשימות היישוב .מצב זה מוביל
למערכת בחירות ממושכת אשר מחייבת סבב בחירות שני ,להכנסה
של רשימות רבות כחברות מועצה בייצוג של מנדט אחד ולאי
אחידות בחברה שמתבטאת בתקריות אלימות (רודינצקי.)2010 ,
במערכת הבחירות בה משתתפים נציגים של מפלגות ארציות
מתערבב המקומי עם הלאומי והארצי ,ושיקולים פוליטיים
אידאולוגיים עם הסדרים קהילתיים ואספקת שירותים מקומיים
המשרתים קבוצות או בעלי עניין .אלה תורמים לשיבוש השיח
וההתנהגות של המערכת הפוליטית בכלל ומערכת הבחירות שהיא
חלק ממנה ,ומייצרים גירעון דמוקרטי ותהליך דמוקרטי פגום.
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 3.2.4מצב השלטון המקומי הערבי
השלטון המקומי הערבי מתאפיין במעמד סוציו אקונומי נמוך,
ברשויות קטנות ,בצפיפות אוכלוסייה גבוהה ביותר ,בשיעור
משכילים נמוך יחסית ,ברמת שירותים ירודה ,בהיעדר אזורי
תעסוקה ובתשתיות ירודות (חאיק .)2013 ,השלטון המקומי הערבי
נתון במשבר קבוע מבחינה כספית ,ניהולית ותפקודית ,משבר
שמלווה את הרשויות המקומיות מיום הקמתן .היישובים במגזר
הערבי סובלים מרמה חברתית-כלכלית נמוכה ,מגירעונות
בתקציבים ומחוסר יעילות .כתוצאה מכך רמת השירותים
המוניציפליים ברוב הרשויות המקומיות הערביות היא נמוכה ,כמו
גם רמת הפיתוח ,ויש קושי לקדם את פיתוחן (אבו שרקיה.)2010 ,
אלה מקצת הליקויים אתם מתמודד השלטון המקומי הערבי:
שיעורי גביית ארנונה נמוכים ,מתן הנחות בארנונה בניגוד לדין,
מינוי עובדים שלא כדין ,התקשרויות מטיבות עם קבלנים ,חריגות
והטבות שכר ,מערך ביקורת פנימי לא אפקטיבי ,התקשרויות ללא
מכרזים ,הוצאות כספים בלתי מבוקרות ,חובות גבוהים של נבחרי
ציבור ,העסקת מקורבים ,ועדות חובה שאינן פועלות ואזלת יד
בתיקון כל אלה .גורמים אלה הם התורמים להכנסות עצמיות
נמוכות ולגירעונות בקופות הרשויות (חאיק.)2013 ,
לבד מכל אלה ,המיעוט הערבי במדינת ישראל סובל מהפליה וקיפוח
מתמשכים כמו גם ממתח בינו לבין האוכלוסייה היהודית והדבר
משפיע על השלטון המקומי .כמו כן ,מיקומה הגאוגרפי של רוב
האוכלוסייה הערבית הוא בפריפריה ומיקום זה משפיע על הרשויות
המקומיות ועל המעמד החברתי-כלכלי והפוליטי של האוכלוסייה
הזו (אבו שרקיה.)2010 ,
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 3.2.5איחוד רשויות מקומיות במגזר הערבי
כדי לנסות להתמודד עם החולשות המבניות והחברתיות של
הרשויות המקומיות הערביות הייתה יוזמה לאחד רשויות קטנות
שכנות כחלק מתכנית והחלטה ממשלתית להקטין את מספר
הרשויות המקומיות בישראל .ב 2003-החליטה הכנסת לאחד 12
רשויות מקומיות מהמגזר הערבי ,אך בפועל אוחדו רק  ,11ומקצתם
לא שרדו .האיחוד הוחלט עקב גירעונות כבדים שבהם נמצאו
הרשויות ,בעטיים עוכבו משכורות לעובדים ותשלומים לספקים
שונים .הקושי הכלכלי של הרשויות הוא שגרם לתכנית זאת
להרקם ,כאשר עוד ב 1998-משרד הפנים הציע תכנית שהסתמכה
על ועדת שחר ,אשר המליצה לאחד רשויות קטנות בנות 10,000
תושבים .וכך ב 2003-הוקמה ועדה בין-משרדית בראשות מנכ"ל
משרד ראש הממשלה אביגדור יצחקי ,והיא אשר קבעה את
הקריטריונים לאיחוד הרשויות .בין הקריטריונים היו :יעילות
כלכלית ,התייעלות הקצאת התקציב הממשלתי ,שיפור ברמת
השירותים המוניציפליים ובתחומים כמו חינוך ובריאות ,שיפור
בתכנון הפיזי ,שוויון חברתי (אבו חבלה.)2010 ,
אולם כפי שניתן לראות ממצאים שונים ייעול זה לא התממש בפועל
לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה חברתית (אבו חבלה;2010 ,
זיידאן .)2010 ,ייתכן ועדיף לחשוב על שיתוף אזורי ולא על המושג
"איחוד רשויות" ,לפיו הרשויות יוכלו לשתף פעולה על מנת לחסוך
משאבים ולא להיבלע אחת בתוך האחרת.
מן הראוי לציין כי ביישובים הערביים התעורר דיון סוער סביב
סוגיית תכנית האיחוד .רוב האוכלוסייה המקומיות הובלה על ידי
המנהיגות המקומיות המונחית על ידי "הסדר הישן" ,מנהיגי
חמולות ,בעלי אינטרסים שגם נהנים מנגישות למשאבי הרשויות
המקומיות ונאבקים לשמר את הזהות הסוציו-תרבותית המקומית
שלהם .דרך שימור הזהות המקומית והמקומיות הם גם יכולים
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לשמר את מערך האינטרסים החומריים התועלתניים שלהם.
לעומתם ניצב מיעוט של קבוצת אינדיבידואלים שאינם מאורגנים,
רובם בני מעמדות הביניים ומשכילים מקומיים שתמכו באיחוד
הרשויות ,וראו בו כלי לשחרר את הבחירות והפוליטיקה המקומית
הערבית משליטה והגמוניה של הסדר הישן .הם תמכו בפיתוח סדר
חדש ודמוקרטי יותר ,שעשוי להביא לשיפור סל השירותים לאזרח.
אך הקול וההשפעה של מעמדות ביניים אלה היה חלש וחסר את
הכוח לקדם את האג'נדה שהציגו ברמת השלטון המקומי .נציגי
המפלגות נכלאו למצב לא נוח ,ולבסוף תמכו יותר בהתנגדות
לאיחוד .שיקולים פוליטיים של הישענות על הסדר הישן היטו
אותם מלהוביל מהלך של שינוי מבני ברשויות המקומיות .התיזה
שהנחתה את נציג המפלגות כדי להצדיק את עמדתם ,הייתה כי
צמצום הרשויות המקומיות הערביות נובע משיקולים של צמצום
הכוח הפוליטי של הערבים גם במרכז השלטון המקומי .זאת ועוד.
תכנית האיחוד עלולה לצמצם את תחומי השיפוט של היישובים
הערביים מחד ,ומאידך התכנית לא לוותה בתמריצים תקציביים
לרשויות המקומיות הערביות ,או תמריצים טריטוריאליים של
הגדלת תחומי השיפוט שלהם והרחבת תכניות המתאר שיכללו
אזורי תעסוקה ופיתוח לקידום היישובים הערביים.
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פרק  :4החלשות הייצוג והנוכחות של מפלגות ברשויות
המקומיות
הצמיחה של מעמדות ביניים ביישובים הערביים מלווה בפריחה
ובהשתתפות פוליטית ברמה הארצית ,בעוד שברמה המקומית
דווקא נחלש הייצוג המפלגתי .החלשות זו הינה מגמה הפוכה לזו
שניתן היה לצפות לה .עם התחזקות המפלגות ברמה הארצית ,היו
אמורים להעמיד מנהיגות מפלגתית מקומית גם ברשויות
המקומיות .מסתמן ,שהפוליטיקה הארצית מנותקת מהפוליטיקה
המקומית עד כדי כך ,שהוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות
הערביות ,הפורום של הרשויות המקומיות הדרוזיות ,הפורום של
הרשויות המקומיות הבדוויות משמשים גופים מקבילים למפלגות
וגם לוועדת המעקב העליונה של הערבים בישראל .החלשות הייצוג
של המפלגות משתקפת בפער בהשתתפות בבחירות המקומיות
לעומת הארציות כפי שעולה מלוח  4להלן .האוכלוסייה הערבית
מגויסת יותר להשתתף בבחירות המקומיות על שום שהרשות
המקומית הופכת להיות גוף בעל משאבים ,וכדי לזכות בעמדה של
כוח בחלוקתם מתחרים הכוחות המקומיים .כוחות אלה מעודדים
השתתפות בבחירות המקומיות ,בכלל זה חמולות ונציגי מעמדות
ביניים שיש להם כוח ואינטרס לשלוט בניהול הרשויות המקומיות
ולחלוק את המשאבים בה.
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לוח 4
שיעור השתתפות האזרחים הערבים בבחירות לכנסת לעומת שיעור
ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות
מאז החלת חוק הבחירה הישירה לראש הרשות המקומית

השנה

1978
1983
1989
1993
1998
2003
2008
2013

ממוצע
השתתפות
בבחירות
לרשויות
המקומיות
הערביות
84.12%
88.8%
88.7%
88.7%
90.7%
75%
77%
88%

ממוצע
השתתפות
בבחירות
מקומיות ברמה
הארצית
57.3%
59.2%
59.5%
56.3%
57.4%
49.3
46%
62%

ממוצע השתתפות
האזרחים
הערבים בבחירות
ארציות לכנסת

75% -1977
73.3% - 1984
73.3% -1988
69.7% - 1992
75% -1999
63% -2003
56% - 2006
56.6% -2013

לפי נתונים רשמיים ולפי הנתונים המופיעים אצל גאנם ומוצטפא 2013

הממצאים בלוח מעידים על הפער בהשתתפות לטובת הבחירות
המקומיות ,שהתרחב בשתי מערכות הבחירות האחרונות .בשנת
 2003הפער עמד על כ 21-נקודות ועלה ל 32-נקודות בשנת .2013
פער מובהק לכל הדעות שההסבר לו אינו יכול להישען רק על
הקביעה לפיה מאסו האזרחים בפוליטיקה הארצית (תהליך
שמתרחש ברמה הארצית ואופייני למערכות דמוקרטיות) .גורמים
של משקל חמולתי ,חלוקת משאבים ,זכיה בעמדת כוח מקומית
והשפעה על יצירה ועיצוב המרחב המקומי הופכים את ההשתתפות
במערכת הפוליטית המקומית לחיונית ,והם שהעניקו לבחירות
המקומיות יתרון על פני אלה הארציות בעיני החברה הערבית.
המפלגות היו ערות לחשיבות הייצוג ברשויות המקומיות ,אך הן
הצליחו להשריש מסורת ולעמוד באתגרים של גיוס מועמדים
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מטעמן בבחירות המקומיות .הכוחות המקומיים התחרו במפלגות
פוליטיות ודחקו אותן החוצה .את החולשה של נוכחות המפלגות
אפשר לראות בתוצאות הבחירות בשנת  2013כפי שעולה מלוח 5
להלן .הממצאים מצביעים בברור על הייצוג המועט של מפלגות
בהנהגה המקומית .החלשות הייצוג המפלגתי ברשויות המקומיות
בבחירות  2013מחזקת מגמה שמסתמנת גם בבחירות המקומיות
של  ,2008כפי שמציג לוח  6להלן .הנתונים מראים כי בבחירות
המקומיות בשנת  2008רק פחות מ 15%-מהמועמדים הנבחרים
בבחירות ולראשות הרשויות המקומיות היו מזוהים עם מפלגות
פוליטיות ארציות ,והשאר הם נציגים מקומיים הכוללים נציגי
חמולות ,ורשימות עצמאיות המייצגות גם מעמדות ביניים.
לוח 5
הישגי המפלגות הערביות בבחירות המקומיות *2013
אזור
גאוגרפי

חברים במועצת הרשות המקומית
חד"ש
יישובים
נציגים

בל"ד
יישובים
נציגים

הגליל
והצפון

26
53

16
17

התנועה
האס'
יישובים
נציגים
1
1

המשולש

3
4

2
2

1
2

ראשות הרשות
המקומית
בל"ד
חד"ש
תנועה אס'
2
(אכסאל
יפיע)
1
כפר קאסם

3
16

הנגב

1
חורה

2
הערים
המעורבות 3
33
סך הכל
60

1
1
5
14

4
5
22
24

2
2

*לפי נתוני משרד הפנים ולפי הטבלה אצל רודניצקי 2010
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לוח 6
ייצוג המפלגות ברשויות המקומיות (חברות) לעומת כוחות אחרים
בחברה ,בבחירות *2008
אזור
הבחירות

חד"ש

בל"ד

תנועה
אס'

סה"כ

אחוז
מסה"כ

הגליל

46

15

7

398

17%

המשולש

4

1

9

79

11%

הנגב

-

-

17

64

26%

ערים
מעורבות

3

1

-

157

6.2%

סה"כ

53

17

33

698

14.7%

*לפי נתוני משרד הפנים ועל פי הנתונים אצל רדניצקי 2010

החלשות נוכחותן וייצוגן של המפלגות הארציות בשלטון המקומי
משחררת את המועמדים והנבחרים לרשויות המקומיות הערביות
מהמחויבות הפוליטית/אידאולוגית שלהן מחד ,ומאידך משחררת
אותם מבקרה וביקורת מפלגתית .זאת ועוד ,הממד התועלתני
המקומי הופך להיות המניע המרכזי בהעמדת מועמדים ,בבחירתם
וגם בעבודתם מול השלטון המרכזי והקהילה .הייצוג הדל של
המפלגות בשלטון המקומי מבטל את כוחן והשפעתן על עיצוב סדר
היום המקומי ,ומצמצם את התיאום הבין-רשותי של רשויות
מקומיות שכנות ,שנועד לייצר פרויקטים משותפים חוצי גבולות.
כמו כן ,חלק לא מבוטל מבני מעמדות הביניים /המשכילים יכולים
להיות חברי מפלגות או מגויסים לשיח מפלגתי .אך בשעה
שהמפלגות נחלשות ולא מיוצגות בשלטון מקומי ,מועמדים
המשתייכים למעמדות הביניים משתחררים מהשיוך והשיח
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האידאולוגי /הפוליטי הארצי ומחלחלת נימה של שיח פרגמטי
תועלתני ,תלוי מצב ונושא .במצב זה גם חמולות ,משפחות מורחבות
ובעלי עסקים וממון נמצאים בעמדה מזדמנת יותר להוביל את
היישוב ,עד כדי חדירה לקואליציות אפילו במחיר של שחיתות
פוליטית ואף שחיתות כספית בין מועמדים.
למפלגות יש אינטרס לקדם ולהרחיב את המעמד הבינוני הערבי .
בהנחה שיש להן אג'נדה וסדר יום פוליטי ארצי .אך בדיקה מעמיקה
מראה ,שבפועל המפלגות גם נשענות על התבניות החברתיות
החמולתיות ,ועל המקומיות והשייכות היישובית של המועמדים.
דהיינו ,הפוליטיקה הארצית והמקומית מתערבבות ,וזה משפיע על
אפקטיביות הצמיחה וההתרחבות של המעמד הבינוני הערבי ומידת
השפעתו על תפקוד הרשויות המקומיות ,הואיל ולמעשה הוא אינו
זוכה בתמיכה מובנת ועקבית של המפלגות .אפשר לטעון כי
המפלגות וגם הרשויות המקומיות המעורבות בבחירות מקומיות,
הם תמונת ראי של החברה .נוכח הדלדול בהצבת מועמדים
מוצהרים של נציגי מפלגות לבחירות ברשויות המקומיות ,נחשף
תהליך הפוך ,שבו חברי מפלגות שמתמודדים בבחירות המקומיות
נוטים להציג את עצמם כמועמדים עצמאיים ,ולא כנציגי מפלגות.
ניטרליות מפלגתית זו עשויה לשחרר אותם מעול השיוך המפלגתי
ולהעניק גמישות לנהל קואליציה עם נציגי חמולות ביישוב שאינם
שייכם לאותה מפלגה ,הם חברים במפלגות אחרות או הם א-
פוליטיים מבחינה מפלגתית ארצית.
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פרק  :5מדמיון לשונּות :תמורות סוציו-כלכליות והצמחה
של מעמדות ביניים
קיימת תפישה מוטעית ונפוצה בשיח הציבורי לפיה הדמיון בין
היישובים הערביים שכיח .ניתוח מעמיק מראה כי בין היישובים
הערביים מתפתחת שונות בגודלם ,בפריסתם ,במבנה החברתי
שלהם ,בהרכב העדתי ובתפקוד של הרשות המקומית ורמת הפיתוח
של היישוב .גורמים שונים משפיעים על התפתחותה של שונות זו.
כמובן שהיישובים הערביים עדיין חולקים קווי מתאר דומים ,אך
דווקא בחינת השונות היא שתאפשר לעמוד על הגורמים שיצרו
אותה ועל משמעותה לתפקודן של הרשויות המקומיות ולצמיחת
מעמדות ביניים .בירור זה עשוי לתרום להסרת הדימוי השלילי
ולהדגשת השיוך האתנו-תרבותי כחסם בפני פיתוח
היישובים/הרשויות המקומיות הערביות .יש לזהות הסברים
נוספים הקשורים בתנאים מבניים ,ניהוליים וכלכליים המעכבים
פיתוח יישובי ,ובכלל זה צמיחת מעמד בינוני שפועל כסוכן שינוי
מקומי .בירור השונות נעשה על פי המדד הסוציו-כלכלי של הלמ"ס
ברשויות המקומיות ,הואיל והוא מאגם משתנים שונים המסכמים
את פרופיל הרשויות המקומיות .בדרך כלל נבחן מעמדן של
הרשויות המקומיות הערביות ביחס לכלל הרשויות המקומיות
בישראל .מחקר זה מציג ניסיון להשוואה בין הרשויות המקומיות
הערביות לבין עצמן .הלוח שלהלן (לוח  )7מציג את דירוג הרשויות
המקומיות הערביות לפי מעמד סוציו-כלכלי בשתי נקודות זמן
בשנת  2008לעומת שנת .2013
הלוח מציג את הדירוג של הרשויות המקומיות הערביות לפי סדר
עולה בשנת  ;2013הדירוג הגבוה ביותר (אשכול  )6-5בשנת 2013
מאפיין את הרשויות המקומיות מעיליא ,ג'ש ,פסוטה ,וכפר כמא
בהתאמה .במקום השני (אשכול  ,)4מדורגות הרשויות המקומיות
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עיילבון ,פקיעין ,כפר יסיף ,דאלית אל כרמל ,עספיא ,ראמה ,כפר
קרע ,ג'ולס ,ג'ת ,חורפיש ,טירה ומזרעה .במקום האחרון בדירוג
נכללות הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב (האשכול הנמוך ביותר
 .)1שאר הרשויות המקומיות הערביות נמצאות בין (אשכול .) 3-2
התפלגות הרשויות המקומיות לפי מעמד סוציו-כלכלי ,לפי
אשכולות ,מסוכמת בלוח להלן ומפורטת בנספח.
לוח 7
התפלגות הרשויות המקומיות הערביות לפי אשכול סוציו-כלכלי,
2013
מספר רשויות מקומיות

אחוזים

אשכול סוציו-כלכלי

9

10.6

1

32

37.6

2

28

33.0

3

12

14.2

4

2

2.3

5

2

2.3

6

מקור :עיבוד על ידי החוקר

קיימת אם כן שונות באיתנות הסוציו-כלכלית של הרשויות
המקומית הערביות .בראש הרשימה מככבים היישובים בעלי רוב
נוצרי ,היישובים המעורבים ,שבהם רמת השכלה ,שיעור השתתפות
נשים בכוח העבודה הוא גדול ,וגודל המשפחה קטן יחסית .משתנים
של רמת השכלה ומבנה תעסוקה משפיעים על המעמד הסוציו-
כלכלי  .היישובים הנמצאים בראש רשימת היישובים הערביים
האמידים מבחינה סוציו-כלכלית הם אלה שרמת ההשכלה בהם
גבוהה יותר .רמת השכלה הינה בסיס להתפתחות מעמדות ביניים
וקידום המוביליות התפקודית /מקצועית ואף גאוגרפית.
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אפיון המעמד הסוציו-כלכלי מצביע על כי הוא אינו סטטי ,אלא
דינמי .משמעות הדבר היא כי התערבות נכונה מצד הממשל
המרכזי ,או המקומי ,וגם התעוררות קהילתית ,עשויים לתרום
לשינוי במיקום היישוב בסולם הסוציו-כלכלי ולהביא לניוד יישובי
על סקלת האשכול הסוציו-כלכלי .הביטוי לניוד זה הינו עלייה
ברמת השכלה ,והתחזקות מעמדות הביניים ביישובים .נתוני לוח
הפרופיל הסוציו-כלכלי מעידים על מגמת עלייה בדירוג (לפי הפרש
אשכול בין שנת  2008לשנת  )2013בקרב חלק מהרשויות המקומיות
הערביות .אותם שינויים מצביעים על התפתחות פנימית ביישובים
מבחינת שינויים דמוגרפיים  -ירידה במספר הילדים במשפחה,
עלייה ברמת החיים ,השכלה ונגישות להזדמנויות תעסוקה והם
אשר מאפיינים את צמיחתו והתפתחותו של מעמד בינוני .מסקנה
דומה עולה גם מהעלייה בשיעור המועסקות הערביות בקרב
הערבים (איור  )8ובמספר המועסקים במשלחי יד אקדמיים (לוח .)8
המעמד הסוציו-כלכלי של האוכלוסייה הערבית עדיין נמוך יחסית
לשאר הרשויות בישראל .אך ההתפתחות הכלכלית של האוכלוסייה
הערבית המלווה בעלייה ברמת ההשכלה ,בשינוי המבנה הענפי של
התעסוקה ,ובתמורות בפריון הדמוגרפי ,שיצרו מוביליות אישית
וקבוצתית של חמולות ,עדות וגם יישובים ,המשתקפים בצמיחת
מעמד בינוני ובשיפור במדד הסוציו-כלכלי .תמורות אלה מושפעות
מתמורות מרחיקות לכת במרכיבי התעסוקה של האוכלוסייה
הערבית.
 5.1תמורות במבנה התעסוקה
השונות בין היישובים הערביים מקבלת ביטוי בממד המרחבי בין
היישובים/האזורים של האוכלוסייה הערבית ,וגם בממד האנכי על
פני ציר הזמן .בשלושת העשורים האחרונים חל שינוי משמעותי
בשיעור המועסקים בקרב האוכלוסייה הערבית לפי מגדר .תמורות
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אלה נבחנו ביחס לקבוצת גילאי  ,49-25המהווים את הקבוצה
הפוטנציאלית להשתייך למעמדות הביניים ולתרום לפיתוח היישוב
ולשינוי דפוסי ההתנהגות ברשויות המקומיות .לשם כך נבחן
המעמד הבינוני לפי שיעור המועסקים בגילאי  49-25לפי מגדר
ושנת מפקד 1995 ,1983 ,1972 :ו .2008-הממצאים מעידים על
ירידה בשיעור המועסקים בקרב הגברים הערבים .כנראה שהגידול
במספר בוגרי ההשכלה הגבוהה וההאטה בהתפתחותם של מערכת
החינוך והשלטון המקומי גורמים לכך שהמשכילים אינם מצליחים
למצות את כישוריהם בשוק העבודה הערבי המקומי המוגבל .כך גם
המחסור בפיתוח כלכלי ביישובים הערביים הסובלים ממיעוט אזורי
תעשייה ותשתיות פיזיות שיכולים היו לספק הזדמנויות תעסוקה
לעובדי כפיים ביישובים הערביים .בניגוד לכך ניכרת עלייה בשיעור
הנשים הערביות המועסקות; בשנים  2008-1972עלה שיעור הנשים
המועסקות מ 6.5%-ל .22.94%-הסיבה לכך כנראה נובעת הן
מתהליך המודרניזציה שניכר בעלייה ברמת ההשכלה ,ומציאת
תעסוקה בשוק העבודה היהודי עקב הכרסום בדפוסי ההתנהגות
והקודים המסורתיים המגבילים את ניידות האישה ,התרחבות
שירותי הרווחה והמעבר לכלכלת שירותים .נתון זה מעלה את
מספר המפרנסים במשק בית ,ואת ההסתברות של משקי הבית
הערביים להשתייך למעמד הבינוני.

97

איור 6
שיעור המועסקים בגילאי  49-25בקרב הערבים בישראל לפי מגדר,
במפקדים ( 2008 ,1995 ,1983 ,1972מקור הניתונים :עיבוד
מתוצאות המפקדים של למ"ס)
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 5.2תמורות במשלח יד ראשי של האוכלוסייה הערבית
בארבעת העשורים האחרונים חוו המועסקים הערבים תמורות
מרחיקות לכת מבחינת משלחי יד ,שתרמו רבות לצמיחת מעמדות
ביניים .בחינת השינויים במבנה התעסוקה לפי משלח יד ראשי
בקרב הגברים הערבים בשנים  1995 ,1983 ,1972ו 2008-מצביעה על
עלייה בשיעור המועסקים במשלחי יד של מכירות ושירותים
אקדמיים ,מקצועות חופשיים וטכניים ,פקידות וניהול בהתאמה.
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לעומת זאת ,נרשמה ירידה דרסטית בקרב המועסקים בחקלאות
וכעובדים בלתי מקצועיים ,עובדים מקצועיים בתעשייה ,בענף
הבנייה ובתחבורה( .קיימת מגמת ירידה בשנים  ,1983-1972עלייה
בשנים  ,1995-1983ושוב ירידה בשנים .)2008-1995
במקביל ,הנתונים מראים כי חלה עלייה בקרב הנשים הערביות
המועסקות במשלחי יד של מכירות ושירותים (לא כולל את השנים
 1983-1972שבהן קיימת ירידה) ,פקידות (לא כולל בשנים 2008-
 1995שגם בהן ניכרת מגמת ירידה) ,מקצועות אקדמיים וניהול
בהתאמה .לעומת זאת ,חלה ירידה בקרב הנשים המועסקות
במשלחי יד חופשיים וטכניים ,חקלאות ,מקצועות תעשייה ,ענפי
בנייה ותחבורה ,ובקרב הפועלות הלא מקצועיות (יש עלייה רק
בשנים .)2008-1995
הממצאים מלמדים כי קיימים הבדלים לפי מגדר ,ושיעור הנשים
הערביות המועסקות במשלחי יד אקדמיים ,חופשיים וטכניים,
מכירות ושירותים בשנת  2008גבוה מאשר בקרב הגברים הערבים,
המועסקים יותר כעובדים מקצועיים בתעשייה ,בענפי בנייה
ובתחבורה (לוח .)8
השינויים במבנה התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית מתבטאים
במעבר למשלחי יד אקדמיים ,ומפרישה של כוח עבודה חסר
השכלה ,שעסק בחקלאות ,בניין ושירותים לא מקצועיים .למרות
הירידה בשנים  2008-1995בשיעור הגברים המועסקים בתעשייה,
בענפי בנייה ובתחבורה ,הם עדיין מהווים את האחוז הגבוה ביותר
מקרב המועסקים הערבים בשנת ( 2008לוח  .)8בניגוד למועסקים
יהודים במשלח יד זה ( בעלי מקצועות אקדמיים ,מנהלים וכד'),
המשתייכים למעמד הבינוני; בשנת  2010כשלושה רבעים
מהעובדים המקצועיים הערבים השתייכו לרובד הנמוך ,וכן כ60%-

100

מהמועסקים הערבים במכירות ושירותים השתייכו לרובד הנמוך
(דגן-בוזגלו ,קונור-אטיאס.)2013 ,
לוח 8
התפלגות משלח יד ראשי בקרב האוכלוסייה הערבית לפי מגדר
בגילאי  49-25במפקד  1972לעומת מפקד ( 2008באחוזים)

משלח יד ראשי

גברים

נשים

גברים

נשים

מקצועות מדעיים ואקדמיים

1.7

1.2

8.9

11.8

בעלי מקצועות חופשיים,
טכניים ודומיהם

5.6

44.9

7.6

39.5

מנהלים

0.6

-

3.4

1.0

עובדי פקידות

3.0

8.4

5.3

14.5

עובדי מכירות ,סוכנים ועובדי
שירותים

15.4

22.9

15.7

19.9

עובדים בחקלאות

13.7

4.6

1.9

2.9

עובדים מקצועיים בתעשייה,
בנייה ,תחבורה ואחרים

43.6

17.1

47.1

2.9

פועלים בלתי מקצועיים
בתעשייה ,בתחבורה ובבנייה

16.5

3.9

10.1

10.2

סה"כ

100.0

100.0

100.0

100.0

השינויים במבנה התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית מעידים על
עלייה בקרב המועסקים במשלחי יד הדורשים רמת השכלה גבוהה
כמו :משלחי יד אקדמיים ,חופשיים וטכניים ,ניהול ,פקידות,
מכירות ושירותים ,והמתאפיינים ברמות שכר גבוהות יחסית
ומעניקים יותר אפשרויות לקבלת קביעות במקומות העבודה מאשר
במקצועות הצווארון הכחול .השינויים הללו מצביעים על התפתחות
וצמיחת מעמד בינוני ערבי ,בפרט בקרב הנשים הערביות המראות
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שיעורי תעסוקה גבוהים מאשר הגברים באותם משלחי יד .כמו כן,
הירידה בקרב המועסקים הבלתי מקצועיים תומכת במסקנה כי
קיימת צמיחה וגידול במעמד הבינוני הערבי לפי מבנה התעסוקה.
 5.3המועסקים הערבים לפי ענף כלכלי ראשי ,מגדר ושנת מפקד:
 1995 ,1983 ,1972ו2008-
התמורות בבסיס הכלכלי של משלח היד בקרב המועסקים הערבים
היו מלוות בשינוי בהרכב הענפי במהלך ארבעת העשורים
האחרונים ,ותרמו לצמיחתו של המעמד הבינוני הערבי .בדיקת
הנתונים העוסקים בשינויים של התפלגות ענף כלכלי ראשי בקרב
הגברים הערבים בארבע נקודות זמן ,מדגישה כי קיימת עלייה
בקרב המועסקים הערבים בענפים הכלכליים של שירותי הסעדה,
אירוח ומסחר; בפרט בקרב המועסקים בין השנים  2008-1995בענף
המסחר הסיטונאי והקמעונאי (איור  ;7לוח  ,)8שירותים
קהילתיים ,חברתיים ואישיים ,תחבורה ,אחסנה ותקשורת,
בנקאות ,ביטוח ופיננסים; בעיקר בקרב המועסקים בשנים 2008-
 1995בענף נכסי דלא ניידי (לוחות  ,)7,6חשמל ומים ,שירותים
למשק הבית וארגונים וגופים חוץ מדינתיים בהתאמה .לעומתם,
חלה ירידה ניכרת באותן השנים בקרב המועסקים בבינוי ,תעשייה
וחקלאות.
בקרב הנשים הערביות בולט העיסוק בענפים הכלכליים הבאים:
מסחר סיטונאי וקמעונאי ,תחבורה ,אחסנה ותקשורת ,נכסי דלא
ניידי ,שירותי אירוח והסעדה שירותי בריאות ,רווחה וסעד
וארגונים וגופים חוץ מדינתיים .לעומתן ,חלה ירידה בקרב הגברים
הערבים המועסקים בענפי הבינוי ,החקלאות ,התעשייה ,החינוך,
המנהל הציבורי ,שירותים קהילתיים וחברתיים ,חשמל ומים
ושירותים למשק הבית.
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בד בבד ,ניכרת עלייה בקרב הנשים הערביות המועסקות בענפים
הכלכליים של שירותים קהילתיים ,חברתיים ואישיים; העלייה
בולטת בקרב המועסקות בחינוך ושירותי בריאות ,רווחה וסעד
(לוחות .)9,8 ,בין השנים  2008-1995בולט חלקן של הנשים הערביות
המועסקות בנכסי דלא ניידי ומסחר סיטונאי וקמעונאי (לוחות ,)9,8
ובשירותי בנקאות ,ביטוח ופיננסים ,שירותים למשק בית ,ארגונים
וגופים חוץ מדינתיים וחשמל ומים בהתאמה .לעומת ירידה
בתעסוקת נשים ערביות בחקלאות ,תעשייה ובינוי באותן שנים.
קיימים הבדלים לפי מגדר בהתפלגות המועסקים לפי ענף כלכלי
ראשי ,כאשר חלקם של הגברים הערבים המועסקים בשירותי
הסעדה ,אירוח ומסחר סיטונאי וקמעונאי ,בינוי ,תעשייה ,תחבורה,
אחסנה ותקשורת גדול יותר מחלקן של הנשים הערביות,
המועסקות בעיקר בשירותים קהילתיים ,חברתיים ואישיים.
התפלגות המועסקים הערבים בענפים כלכליים מצביעה על שינויים
שבהם בולטת הירידה בענפים של עבודת כפיים (חקלאות ,תעשייה
ובינוי) ומעבר לתעסוקה בענפים של נכסי דלא ניידי ,סחר סיטונאי
וקמעונאי ,שירותי הסעדה ,תחבורה ,אחסנה ותקשורת .שינוי זה
מסייע ליצירת מעמד בינוני ביישובים הערביים הכולל אנשי עסקים,
ספקים ועובדי תשתית ,שחלקם ,אפשר להניח ,מתפרנס מעסקים
שמספקות הרשויות המקומיות הערביות ובמקרה זה היא המהווה
מנוף לצמיחת המעמד הבינוני ביישובים הערביים .ניתן להצביע על
תופעה דומה בקרב המשכילים ,בפרט בקרב הנשים הערביות,
המועסקות ברשויות המקומיות הערביות .עלייה בקרב עובדים
בשירותים קהילתיים וחברתיים ובעיקר בחינוך ,בשירותי בריאות,
רווחה וסעד.
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איור 7
התפלגות ענף כלכלי ראשי בקרב הערבים לפי מגדר בגילאי ,49-25
במפקד  ,1972באחוזים

איור 8
התפלגות ענף כלכלי ראשי בקרב הערבים לפי מגדר בגילאי 49-25
במפקד  ,1983באחוזים
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לוח 9
התפלגות ענף כלכלי ראשי בקרב הערבים לפי מגדר בגילאי 49-25
במפקד  1995לעומת ( 2008באחוזים)
2008

1995
ענף כלכלי ראשי

גברים

נשים

גברים נשים

חקלאות

3.82

2.56

2.40

0.99

תעשייה (כרייה וחרושת)
חשמל ומים

19.68
0.51

15.23
0.04

14.55
0.56

4.70
0.07

בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית)
מסחר סיטונאי וקמעונאי ,תיקון כלי
רכב מנועיים ,אופנועים ,קטנועים
וטובין לשימוש אישי וביתי
שירותי אירוח ואוכל
תחבורה ,אחסנה ותקשורת
בנקאות ,ביטוח ומוסדות פיננסיים
אחרים
נכסי דלא ניידי ,פעילויות השכרה
ושירותים עסקיים
מינהל ציבורי

26.00

1.39

19.90

0.52

14.33
4.52
7.49

7.36
2.07
1.19

19.21
5.61
10.15

8.25
1.88
1.75

1.14

1.73

1.19

2.12

3.85
3.78
7.48

4.88
2.96

7.48
3.34

6.69
3.35

4.38

39.33
16.36

7.25
4.88

45.87
17.12

2.70
0.08
0.23

3.50
1.24
0.17

3.06
0.14
0.29

3.85
2.51
0.32

חינוך
שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד
שירותים קהילתיים ,חברתיים ,אישיים
ואחרים
שירותים למשק הבית על ידי פרטיים
ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים

התמורות בהשתתפות בכוח העבודה ובשינוי במבנה הענפי של
התעסוקה ומשלחי היד מעידות על צמיחתה של תשתית כלכלית
לפיתוח מעמדות ביניים בחברה הערבית .תמורות ומגמות אלה
ממשיכות להתחזק .גם מדיניות ההפרטה של המדינה המלווה את
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אימוץ האידאולוגיה הסוציו-כלכלית הליברלית והנאו-ליברלית
מקדמת את השינוי במבנה שוק העבודה הערבי ,מגדילה את שיעור
השתתפות הנשים בכוח העבודה ובהתאם ,את מספר המפרנסים
במשפחה .עליית רמת ההשכלה והתפתחותן של תעסוקות חדשות
ורווחיות הינה מתכון להתפתחות והתעצמות מעמדות ביניים.
 5.4ההשפעה של מעמד בינוני על בחירה ומינוי מנהיגות פוליטית
ומנהלית ברשויות המקומיות
השלטון המקומי ביישוב הערבי מקנה לראשיו (חמולה ,עדה דתית
או מפלגה) עוצמה פוליטית ויוקרה חברתית .באמצעותו מתממשים
אינטרסים מקומיים (חינוך ,בריאות ותשתיות וכבישים) שלחלקם
יש גם גוון לאומי כגון :קרקעות ,בנייה ,תכניות מתאר וחינוך
(החברה הערבית בישראל )2013 ,והוא נחשב לאפיק מרכזי של
"ניהול עצמי" ופיתוח לתושבי היישוב בהיעדר ייצוג הולם לערבים
בשירות הציבורי במדינה (גאנם ומוסטפא .)2013 ,היתרונות שאפשר
להפיק מהשלטון המקומי כמוקד כוח ביישובים הערביים גורמים
למועמדים המייצגים קבוצות חברתיות ,ובכללן חמולות ,להתחרות
ביניהן על השליטה במשאבים של הרשויות המקומיות.
אולם ,כדי שקבוצות אינטרס אלה ושולחיהם יוכלו לממש את
עמדות הכוח ביישוב ולשמר את כוחן ,הן נדרשות להתאים את
עצמן לתהליכי המודרניזציה החלקית המתחוללים בחברה הערבית
ולפרוצדורות של בחירות דמוקרטיות בפרט ברמה היישובית.
תהליכים אלה מתבטאים כאמור בעלייה ברמת ההשכלה,
בתעסוקה ביישובים היהודיים ובחשיפה לרמת השירותים הגבוהה
בהם ,ועלייה כלל ארצית ברמת החיים .הם התורמים בסופו של
דבר לצמיחת מעמד בינוני ביישובים הערביים האמור להשפיע על
בחירה ומינוי של מנהיגות פוליטית ומנהלית ברשויות המקומיות
הערביות.
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הכוחות הפנימיים ביישוב ,ובכללם המפלגות ,שמהווים את
המנהיגות החדשה השייכת בחלקה לבני חמולות או לקבלנים
ומשכילים ,החלו לנקוט בצעדים שונים לביצור מעמדם בפוליטיקה
המקומית תוך כדי "הכלת" המעמד הבינוני המתהווה .צעדים כמו
למשל עליית מעמדם של המשכילים ברשימות החמולתיות ,וכיום
מרבית המתמודדים ברשימות החמולתיות הם משכילים ובעלי
מקצוע; משכילים חוזרים לכפריהם בתקווה לשנות את המנהיגות
המסורתית ורואים במסגרת המשפחתית השקעה טבעית ונוחה
להתקדמות בחייהם הפוליטיים ,ועריכת בחירות מקדימות לבחירת
מועמד החמולה לראשות היישוב (מוסטפא.)2005 ,
המתח בין רצונו של מועמד/נבחר לייצג את כלל היישוב לבין מתן
דגש על הייצוג של הקבוצה השיוכית שלו ,בעיקר החמולה ,או במי
שתמכו בו פוליטית והעניקו לו את המנדט להגיע לעמדת הנהגה,
הינו מתח שאינו ייחודי לפוליטיקה המקומית ברשויות המקומיות
הערביות .זהו מתח מובנה במערכות פוליטיות בעולם כולו .בחברות
מסורתיות הנטייה היא להדגיש את הייצוג האישי ,המגזרי/שבטי
והחמולתי ,בעוד שבחברות אחרות הנבחרים משתחררים מכבלי
הייצוג המגזרי ומייצגים את כלל האזרחים ביישוב .בחברות שבהן
תהליכי המודרניזציה עדיין חלקיים ,כגון החברה הערבית בישראל,
ובמיוחד ביישובים הבינוניים והקטנים מביניהם ,וביישובים שבהם
מערכת הבחירות לוותה בקיטוב בין-חמולתי ובמתח ,הדגשים נותרו
על הייצוג המגזרי (גאנם ומוצטפא ;2013 ,ח'ליליה .)2017 ,הכוונה
היא גם למועמדים ממעמדות הביניים שהשתתפו בבחירות ונבחרו
לראשי המועצות והעיריות ,ברובם הודות לתמיכת החמולה או
העדה או לפחות בסיוען (שם ,שם) .כלומר ,השינויים בבחירת
מנהיגות פוליטית ומנהלית הם בעיקר ברמת החמולה ,שמנסה
להציע מועמדים מקרב בניה במעמד הבינוני ,ופחות ברמת היישוב
שבו המעמד הבינוני יכול להשפיע בצורה משמעותית על ניהול
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המשאבים לטובת כלל התושבים ולא רק החמולה .לעובדה שנבחר
מייצג בעיקר אינטרסים מגזריים ולא אינטרסים של היישוב
קיימות השלכות שליליות על תפקוד הרשות המקומית ביישובים
הערביים.
כמה תהליכים המתפתחים בצורה מעורבת ומקבילה מאפשרים
למדוד את השפעת התפתחות מעמדות הביניים על תהליכי פיתוח
היישוב הערבי והרשות המקומית בו .חלק מתהליך המודרניזציה
אמור להגביר את המעורבות הקהילתית של מעמדות הביניים במה
שנעשה על ידי הרשות המקומית ,המתפקדת כספק שירותים מרכזי
ביישוב .אך לא אלה הם פני הדברים ברשויות המקומיות הערביות,
שעדיין שלטה בהן תפישה והתנהגות פטרנליסטית ,לפיה קובעי
המדיניות ,ראש הרשות וחברי מועצת הרשות המקומית ,יודעים מה
טוב לתושבים .גרוע מכך ,ראשי הרשויות המקומיות רואים בעצמם
מייצגים את השאיפות ,האינטרסים והצרכים בעיקר של תומכיהם
(גאנם ומוסטפא .)2013 ,הסיבה לכך נובעת ממחויבותו של מועמד
לראשות הרשות המקומית לחמולה ,הודות לה נבחר .בד בבד,
הודות למודעות הגוברת של האוכלוסייה הערבית לתפקידה
ולחובותיה של הרשות המקומית ,גוברים והולכים גם הקולות
המבקשים לספק שירותים בכמות הולמת ובאיכות סבירה (אבו
שרקיה .)2010 ,במיוחד נכונים הדברים בקרב המעמד הבינוני
המתגורר ביישובים הערביים ותובע איכות חיים הולמת ,הכוללת
אספקת סל שירותים עירוניים ברמה גבוהה ,אפשרויות מגורים
ותעסוקה .אלא שהבעייתיות המאפיינת את התרבות הארגונית
בשלטון המקומי הערבי ,ומימוש חלקי בלבד של תכניות פיתוח
התשתיות ,הזדמנויות המגורים ,המרחב הציבורי או אזורי
התעסוקה (תעשייה ,הייטק ותחומים אחרים) ,וחסר במקומות
עבודה למשכילים שאינם שייכים לחמולה ,גוררים תלונות
והאשמות נגדו העשויות להתגבר ככל שהמעמד הבינוני הערבי
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יתעצם ויבסס את השפעתו .לצד שימור המסורת החמולתית קודים
ותפישות חדשים קונים להם אחיזה בקרב חלק מראשי הרשויות,
שנמנים עם מעמדות הביניים ונבחרו על בסיס יצירת קואליציות בין
בעלי אינטרסים שונים ,שהחמולה הינה רק אחד מהם .הם מציגים
גישה שונה בניהול הרשות המקומית .זאת ועוד ,התגברות הפיקוח
הציבורי והשקיפות בכל תהליך המינויים של מאיישי משרות
מעוררים דיון אחר המבוסס על שיקולים מקצועיים ,התפתחות
הביקורת והשקיפות הציבורית והבקרה הפנימית והחיצונית על
תפקודן של הרשויות המקומיות בעידן הדיגיטלי והתעצמות כוחה
של התקשורת השכילו לנווט כללי משחק חדשים.
אם כן ,השלטון המקומי הערבי כולל שני סוגים של מעמדות ביניים.
הראשון ,צמח עקב תהליך המודרניזציה ואינו תלוי בהתפתחותו
ברשות המקומית אלא הוא מתבסס על משאבים מחוץ ליישובים
הערביים ,ולכן הוא חותר להחיל שינויים בתפקוד הרשות לטובת
היישוב כולו ולשיפור איכות החיים בו :שירותים ,תשתיות ,תכניות
מתאר ועוד .לעומתו ,הסוג השני ,תלוי לחלוטין בהתפתחותו
במשאבים של המועצה המקומית הבנויים בהרבה מקרים על
אינטרסים מגזריים מצומצמים של חמולות או משפחות מורחבות.
תלות זו מגבילה את מידת השפעתו ,אם זו כלל קיימת ,על הרשות
המקומית .הוא מעוניין בהמשך "המצב הקיים" בשל ההטבות
שמזומנות לו :הזדמנויות תעסוקה ברשות ,כגון במוסדות השלטון
המקומי ביישוב או במערכת החינוך ,מכרזים עבור בעלי עסקים
ועובדי תשתיות ועוד.
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פרק  :6ביטוי תפקיד המעמד הבינוני בבחירות
המקומיות
במטרה לברר את התמורות בדפוסי המועמדים ומאפייני הפרופיל
של המועמד להנהגת הרשות המקומית הערבית נבחנו תוצאות
הבחירות האחרונות ( )2013לרשויות המקומיות הערביות .נבחנו
השיוך של הרשימות שהתחרו ואלה שנבחרו בסבב הראשון והשני,
כדי לעמוד על הקשר בין תוצאות הבחירות למשתנים של פרופיל
היישוב ,כלומר הקשר בין מאפייני היישוב לבין מספר משתנים
הקשורים ברשימות המועמדים לבחירות .יצוין כי קיימת מגבלה
בבחינה שנערכה ,וקיים צורך לערוך השוואה בין מספר מערכות
בחירות כדי להגיע לקשר סיבתי בין מידת השפעת משתנים
הקשורים במאפייני המצביעים לבין מאפייני המועמדים ותוצאות
הבחירות .בדיקה כזאת מחייבת מאמץ מיוחד וחורגת מגבולות
ומטרות מחקר זה .הבדיקה שנערכה תבחן האם להתפתחות מעמד
הביניים יש השפעה מורגשת על פרופיל של הנבחר מסבב ראשון ,על
פרופיל חברי מועצת הרשות שנבחרו ,ולאחר הבחירה האם
התוצאות משפיעות על מידת היציבות השלטונית והניהולית של
הרשות המקומית באופן שמספק סל שירותים איכותי לתושבים
ופו על לקידום היישוב .תשובות לשאלות אלה עשויות להאיר עוד על
התפתחות מעמדות ביניים ביישובים הערביים ,על תהליך העיור
בהם ועל אופי הקשר בין המנהיגות הניהולית לפוליטית ביישוב.
 6.1מאפייני המועמדים לבחירה
מבלי להיכנס לניתוח כמותי של פרופיל המועמדים לבחירה ,ולברר
את השונות ביניהם ,ומבלי להתייחס לשיוך החמולתי ולעצמה
החמולתית מבחינת מספר המצביעים ,אפשר לסכם ולומר שרוב
מובהק של המועמדים שייכים למעמדות הביניים .רוב המועמדים
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הם צעירים ,משכילים הנשענים על כוחות מקומיים המתארגנים על
בסיס גרעין שיוך חמולתי ,עדתי ,מעמדי וקבוצות אינטרס
המתארגנות כדי לצבור כוח ולזכות בשליטה על משאבים מקומיים.
כמו בהרבה מקומות מערכת בחירות עולה כסף רב ,והתחרות
הגוברת על הבחירה לראש הרשות המקומית גובה מחיר אף היא.
מועמד שאינו שייך למעמד בינוני גבוה לא יכול לשרוד את מערכת
הבחירות מבחינה כלכלית והוא נדרש להיות מבוססבעצמו .בה בעת
הוא גם חייב להיות משכיל ,אם הוא רוצה לשדר עוצמה לנבחרים
ולא רק להישען על הסדר החברתי החמולתי הישן ,או על כוחות
מסורתיים .כך שמבין  82רשויות מקומיות שנבדקו ,רק בארבע
רשויות נמצא כי ראשיהן אינם בוגרי תיכון .השאר הם בוגרי תיכון
ואף אקדמאים .הממצאים הראו שגם ראשי הרשימות לחברות
במועצה שייכים למעמדות הביניים .עם זאת ,כדי להשלים את
הרשימה בין המועמדים ברשומות בדירוג של סיכוי להיבחר נכללו
גם בני מעמדות ביניים נמוכים .בחלק מהרשימות כבר סוכם על
רוטציה בין המועמדים לכשיבחרו ,וזאת במטרה לגייס קולות
מקומיים .בהמשך הדברים ננסה לשפוך אור על מאפייני היישובים
הערביים ,מאפייני המועמדים ולהשוות בין רשויות מקומיות בהן
זכו המועמדים ביותר מ 40%-מהקולות הכשרים בסבב ראשון,
וניתוח הבחירות בסבב השני .ריבוי הרשויות שאינן בוחרות ראש
רשות בסבב הבחירות הראשון מצביע על הפרגמנטציה בפוליטיקה
הפנימית והמקומית ביישובים הערביים.
 6.2המסורת המוניציפלית של הרשויות המקומיות הערביות
המסורת המוניציפלית משפיעה על היציבות השלטונית והתרבות
המקומית של ציות לרשות המקומית והמשילות שלה .למעמד
המוניציפלי שלושה ערכים )1( :עירייה )2( ,מועצה מקומית ,ו)3( -
מועצה אזורית .מהנתונים עולה ,כי חלק מהרשויות קיבלו את
111

המעמד החל משנת ( 1877נצרת)( 1908 ,שפרעם)( 1925 ,כפר יאסיף),
 1933ראמה ,ושאר הרשויות המקומיות הערביות ( 78רשויות) כמה
שנים לאחר קום המדינה ,בין שנת  1951לשנת ( 2012אל-קסום).
עצם קבלת מעמד מוניציפלי מעניקה לרשות המקומית הרבה זכויות
ושירותים שהיא זכאית לקבל ,החל מההכרה בה כרשות מקומית.
זכות אחת שמעמד זה מקנה היא עריכת בחירות מקומיות בהן
בוחרים האזרחים תושבי היישובים ,המוגדרים בתחום השיפוט של
הרשות המקומית ,את ראש הרשות שלהם אחת לחמש שנים,
בהתאם לחוק הרשויות המקומיות .במספר מקרים תיתכן הקדמה
של הבחירות או דחייתן .למעשה ,מועדי הבחירות לרשויות
המקומיות מלמדים שהבחירות מתקיימות בפרק זמן של בין  4עד 6
שנים .הבחירות הראשונות לרשויות המקומיות נערכו בשנת 1950
(לאחר הקמת המדינה) ,האחרונות נערכו בשנת  ,2013והבחירות
הבאות לרשויות המקומיות צפויות להיערך בשנת .2018
הערכה של מספר מחזורי הבחירות שנערכו ברשויות המקומיות
הערביות ,החל מקבלת מעמדן המוניציפלי ועד שנת ( 2016לפירוט
ראה נספח) ואינדיקטור למסורת המוניציפלית ,נבדקו .הממצאים
שעלו מתייחסים ל 78-הרשויות המקומיות הערביות המופיעות
בקובץ הנתונים שהתקבל בשלב איסוף הנתונים .מספר השנים
חולק בחמש ,התדירות המוגדרת למועד עריכת הבחירות לרשויות,
למרות השינויים המיוחדים שעלולים להתרחש .הממצא שהתקבל,
"מספר מחזורי בחירות החל מהמעמד" עוגל למספר השלם הקרוב
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ביותר .לאחר מכן ,בוצע קיבוץ של הנתונים שהתקבלו כדי להציג
את התפלגות הרשויות לפי מחזורי הבחירות ,כדלקמן39:
בשליש מהרשויות המקומיות ( )N=26נערכו  5מחזורי בחירות או
פחות;
ב 36%-מהרשויות המקומיות ( )N=28נערכו בין  6ל 10-מחזורי
בחירות;
בכ 17%-מהרשויות המקומיות ( )N=13נערכו בין  11ל 15-מחזורי
בחירות;
ב 4%-מהרשויות המקומיות ( )N=3נערכו יותר מ18-
בחירות.

מחזורי

מסקירה של היסטוריית קבלת מעמד מוניציפלי בקרב הרשויות
המקומיות הערביות עד כה ,ניתן לראות שרוב ניכר ()57%
מהרשויות חוו מספר גדול של מחזורי בחירות .הדבר אינו חדש להן,
והזכות לבחור ולהיבחר מוכרת בקרב בני החברה הערבית ,ואף ב-
 34רשויות מקומיות נערכו בחירות במשך יותר משלושים שנה.
דפוסי ההצבעה או הגשת מועמדות לתפקיד ראש הרשות והנכונות
להתייצב בבחירות מול מתחרים אחרים נבנים לאורך שנים ,והם
מיוחדים לכל קבוצה חברתית הנבדלת מאחרות במאפייניה
הדמוגרפיים .הממצאים שוללים את הטענה שריבוי מועמדים נובע
מהרצון "לנסות את המזל בבחירות" או "להוכיח את כוחה של
החמולה או משפחה כלשהי" .יתכן שמספר המועמדים לבחירות
ושיעורי ההצבעה קשורים למאפיינים ספציפיים של היישובים

 39לשמונה הרשויות המקומיות הערביות הבאות :אכסאל ,באקה אל-גרביה,
בענה ,ג'ת ,דייר אל-אסד ,מג'ד אל-כרום ,מגאר ועוספיא המהוות  10%מכלל
הרשויות המקומיות .כאן היו נתונים חסרים כמו שנת קבלת המעמד
המוניציפלי ,ולכן אי אפשר היה להעריך את מספר מחזורי הבחירות לרשות
המקומית שהתקיימו בהן.

113

הערביים המעורבים מבחינת עדות ,קבוצות דתיות ,קבוצות מוצא,
שיעור המצביעים המשכילים וכדומה .עם זאת ,ריבוי מועמדים הוא
תוצאה של רצון לזכות בעוגת הכוח והמשאבים על ידי יצירת
קואליציות וגיוס תמיכות למועמד מוביל שמתקשה להשיג את אחוז
החסימה של מעל  40%מקולות הבוחרים בכוחות עצמו.
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 6.3מאפיינים דמוגרפיים של הרשויות המקומיות בהן התקבלו
 40%מקולות הבוחרים בסבב בחירות ראשון
על רקע מסורת הבחירות המתקיימות ברשויות המקומיות
הערביות נבחן הקשר בין המעמד המוניציפלי לבין מספר המועמדים
שזכו בסבב הבחירות הראשון ביותר מ 40%-מהקולות הכשרים.
לוח  10להלן מסכם את הממצאים.
לוח 10
מעמד מוניציפלי של הרשויות המקומיות

הנתונים מלמדים שרובם הניכר ( )81.3%של המועמדים שקיבלו
 40%מקולות המצביעים בסבב הראשון של הבחירות (קבוצה א'),
השתייכו למועצות מקומיות 16% ,השתייכו לערים ורק שני
מועמדים השתייכו למועצות אזוריות .לעומת זאת ,בקבוצה ב'
אליה משתייכים מועמדים שלא הצליחו להגיע ל 40% -מהקולות
(ובה בעת נמנים בה גם רשויות הנמצאות בקבוצה א') ,ניתן למצוא
רק שני מעמדות מוניציפליים של הרשויות המקומיות הערביות
אליהן השתייכו מועמדים שלא עברו את "חתך ההצבעה"83% :
השתייכו למועצות מקומיות והשאר (כ )17%-לערים .שיעורים
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כמעט זהים בהשוואה לקבוצה א' (השתייכות הזוכים ב40%-
ומעלה מקולות המצביעים).
תוצאות הבחירות נבחנו לפי סבב ראשון ושני ולפי גודל יישוב .הלוח
להלן מסכם את התוצאות.
לוח 11
גודל האוכלוסייה ברשויות המקומיות

מבחינת גודל האוכלוסייה של הרשויות המקומיות בהן התקבלו
 40%ומעלה מהקולות בסבב ראשון ,נמצא שכ 38%-מהמועמדים
השתייכו לרשויות מקומיות שגודלן נע בין  5,001ועד  10,000נפש,
וכשליש ( )31.5%השתייכו לרשויות בגודל של  10,001ועד 20,000
נפש 12.3% ,מהמועמדים השתייכו לרשויות ערביות שגודל
האוכלוסייה בהן הוא פחות מ 5,000-נפש ובשיעור דומה היו
מועמדים שהשתייכו לרשויות שגודל אוכלוסייתן נע בין  20,001ועד
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 40,000נפש .ארבעה מועמדים השתייכו לרשויות מקומיות שגודלן
יותר מ 40,000-נפש (מתוכן שתיים מעל  70,000נפש).
 242מועמדים לא הצליחו לזכות ב 40%-ומעלה מקולות המצביעים.
מאפייני הרשויות המקומיות אליהן הם משתייכים מופיעים
בקבוצה ב' בלוחות .התפלגות המועמדים על פני ציר גודל
האוכלוסייה של הרשויות המקומיות הערביות היא כמעט זהה
כאשר משווים בין קבוצה א' לקבוצה ב' שהוגדרו .הלוח לעיל מלמד
כי שליש מהמועמדים בקבוצה ב' משתייכים לרשויות מקומיות
שגודל אוכלוסייתן נע בין  20,000-10,001נפש ,ובשיעור כמעט דומה
( 32.4%מהמועמדים) משתייכים לרשויות בגודל  10,000-5,001נפש.
כ 18%-מהמועמדים שייכים לרשויות בגודל  40,000-20,001נפש ,כ-
 10%שייכים לרשויות שאוכלוסייתן מונה פחות מ 5,000-איש
והשאר ( )5.7%שייכים לרשויות בגודל  40,001איש ויותר.

 6.4סבב ראשון של בחירות 2013
הבחירות לראשות הרשויות המקומיות הערביות בשנת 2013
התקיימו ב 82-רשויות מקומיות (ראה לוח  1בנספח) .זהו הסבב
הראשון של הבחירות .תנאי הסינון שנקבע לצורך הכללת הרשויות
בשלב ניתוח הנתונים הינו  40%ומעלה מקולות המצביעים באותם
יישובים .ב 52-רשויות מקומיות התקבלו אחוזי הצבעה דומים
לתנאי שנקבע .מספר המועמדים לראשות הרשויות המקומיות
בכלל הרשויות המקומיות הערביות נע בין מועמד אחד ועד 9
מועמדים בכל רשות כמתואר באיור הבא .סך המועמדים שניגשו
לתפקיד היה  323מועמדים באותו סבב.
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איור 9
מספר מועמדים לראשי הרשויות המקומיות הערביות בבחירות
 – 2013סבב ראשון
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מתמודדים שעברו את תנאי הסינון ,היינו ,קיבלו  40%ומעלה
מקולות המצביעים ברשויותיהם ,עוברים ,לפי הנוהל לסבב השני
של הבחירות לראשות הרשויות המקומיות .הממצאים מראים שב-
 52רשויות מקומיות ערביות  75מועמדים עברו את אחוז החסימה
( ,)40%כך שבכל רשות כזאת מספר המועמדים שעברו לשלב הבא
היה עד שני מועמדים .הלוח בנספח מציג את הרשויות המקומיות
בהן מועמדים קיבלו  40%ומעלה מקולות הבוחרים באותן רשויות
בסבב הראשון ,את שמות המועמדים הרלוונטיים ואת אחוזי
ההצבעה שכל אחד מהם קיבל .הלוח מציג גם נתונים על גודל
ומעמד מוניציפלי של הרשויות המקומיות ,כולל היישובים
שבשליטת אותה רשות מקומית.
מהלוח לעיל ניתן לראות שרוב הרשויות המקומיות הערביות
מוגדרות כמועצות מקומיות (סטטוס= ,)2כך שגודל האוכלוסייה
ברובן נע בין  5,000ל 20,000 -איש.
ניתוח מספר המועמדים ברשויות המקומיות הערביות ,המוצג
באיור  10מלמד שככל שנפח האוכלוסייה של אותה רשות מקומית
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גדל ,גם הוא משפיע בהתאם על סטטוס אותה רשות מקומית ,וכך
גם גדל מספר המועמדים בבחירות לראשות הרשויות המקומיות
הערביות .למרות זאת ,עדיין מתחרים על תפקיד ראש הרשות
המקומית הערבית שניים או שלושה מועמדים ברוב המקרים – כפי
שמציג איור  10של בחירות ( 2013סבב א') .מתוך כלל המועמדים
בכל רשות מקומית ,רק מועמד אחד או שניים מצליחים לזכות ברוב
קולות המצביעים באותן רשויות כדי לעבור את תנאי החסימה,
ולעבור לסבב שני של הבחירות.
הלוחות לעיל אף מלמדים שכאשר גודל האוכלוסייה הוא עד כ-
 5,000איש ,ניתן למצוא כביכול מספר מועמדים שכל אחד מהם
משתייך לחמולה שונה בתוך אותה רשות מקומית ערבית .לעומת
זאת ,ברשויות מקומיות בהן גודל האוכלוסייה גדל והולך ,ניכרת
נטייה לבחור בשני מועמדים מכלל בני הרשות המקומית .הלוח
הבא מציג ממוצע של גודל האוכלוסייה לרשויות המקומיות בהן
היה מספר זהה של מועמדים שלא הצליחו לעבור לסבב שני של
הבחירות.
לוח 12
ממוצע אוכלוסייה לעומת מספר מועמדים ברשויות המקומיות
ממוצע
אוכלוסייה
13,000
15,000
24,000
14,000
9,000
11,000
29,000
13,000
31,000
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9

עולה השאלה אפוא על קיומו של קשר בין גודל האוכלוסייה לבין
מספר המועמדים בבחירות .האיור הבא ,איור  ,11מציג קשר
תיאורטי לעומת הנתונים בפועל ,אשר שוללים הנחת קיומו של
קשר מסוג זה ,כי אף נתון אינו נופל על הקו הליניארי המדומיין.
ככל הנראה מספר המועמדים מושפע ממשתנים אחרים כמו מספר
הקבוצות החברתיות באותה רשות מקומית ,למשל :דרוזים,
נוצרים ,דתיים וכו' או התפלגות וריבוי חמולות ביישוב ,או צמיחה
של מעמדות ביניים הכוללת מנהיגים מתחדשים /חדשים.
איור 10
מודל תיאורטי לגידול במספר המועמדים כתוצאה מגידול
האוכלוסייה
מספר
מועמדים

גודל אוכלוסייה

ההנחה שגיוון תרבויות ,ריבוי דתות ועדות למיניהן ביישובים
הערביים משליך על מאפייני המועמדים בבחירות הרשויות
המקומיות ,עשויה להסביר את מספרם הגדל של מועמדים
בבחירות ,במיוחד ברשויות המקומיות הגדולות .נתון זה עשוי
לשקף את רצון התושבים להיות שותפים במרחב הציבורי תוך כדי
שמירה על זהותם הקבוצתית-חברתית .אם אכן זהו המצב ,אזי
מאפייני אותו מועמד לראש הרשות המקומית יכולים לשמש כלי
לחיזוי קבוצת המצביעים הבוחרים בו .מדיון זה עולות השאלות,
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האם הבחירות ברשויות הערביות עדיין קיימות על בסיס חמולתי?
האם מצב זה משתנה כאשר מדובר בערים שהמבנה החברתי
המסורתי שלהן הולך ומשתנה וצומחים בהן יותר מעמדות ביניים?
האם ניתן ללמוד משמות משפחה חוזרים של מועמדים לראשות
הרשויות המקומיות הערביות שהם מבשרים תהליך שינוי בתפישת
החמולה או התפרקותה ותחרות בתוכה על רקע צמיחת מעמדות
ביניים? שאלות אלה נועדו לברר את תוצאות הבחירות בשנת 2013
בהשוואה לתמורות שחלו בחברה הערבית שהובילו להגדלת
מעמדות הביניים .ההנחה היא כי ככול שגדל היקף מעמדות
הביניים ביישוב ,כך מספר המועמדים יצומצם והמועמדות
וההצבעה לא תהיינה בהכרח על בסיס שיוך חמולתי ,או למצער
משקלה של החמולה בתהליך יפחת.
האם הדור החדש ,המוכשר ,שרכש השכלה ופיתח כישורים
תעסוקתיים וחלקו משתייך למעמדות הביניים ,משנה דפוסי
התנהגות בבחירות לרשויות המקומיות הערביות ,בניגוד למקובל
על אבותיו? הכוונה היא האם דור זה משכיל להצביע למועמד
"הטוב ביותר" ,על פי כישוריו ,ולא "לקרוב ביותר" ,על פי קשריו
החברתיים ,המשפחתיים וקשרי-הדם .מספר הזכאים לתעודת
בגרות מקרב כיתות י"ב בשנת  2013מלמד על האוכלוסייה באותה
שנה ,וממנו ניתן להסיק גם על המועמדים המגיעים מאותה חברה.
לוח  13מציג את מספר המלומדים ששיעורם הוא  1.3%מכלל
האוכלוסייה.
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לוח 13
תיאור הזכאים לתעודת בגרות ברשויות המקומיות
סך כל
האוכלוסייה

נתון
חסר

חציון

גבול
עליון

גבול
תחתון

ממוצע

מספר
רשויות
()N

662,185.4

0

6,709.6

42,289.2

1,174.8

8,489.5
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חלק מהמועמדים לבחירות ברשויות המקומיות הערביות קיבלו
פחות מ 40%-מקולות המצביעים בסבב א של הבחירות ,אך עדיין
זכו ברוב הקולות .מועמדים אלה גם עברו לסבב ב של בחירות
ברשויות המקומיות שלהם .הפירוט המוצג בנספח מס'  2מציג נתוני
גודל וסטטוס של  63רשויות מקומיות שזה קרה בהן ואת מספר
המועמדים שזכו בפחות מתנאי הסף ( )40%בסבב א של הבחירות
ובכל זאת עברו לסבב ב .מהצגה וניתוח הנתונים ניתן לזהות סוגיות
על מאפייני היישובים הרלוונטיים ומכנה משותף לחלק מהרשויות
המקומיות הערביות .הממצאים להלן מסכמים את הלקחים
מניתוח הנתונים:
קשה לראות בגודל הרשות משתנה משפיע על מספר המועמדים
בבחירות ,וקשה לראות במעמד המוניציפלי משתנה כזה .למרות
זאת ,ניתן לראות מגמה של עלייה במספר המועמדים ככל שגודל
האוכלוסייה ברשות גדל גם הוא.
מספר המועמדים לבחירות ביישובים גדולים וותיקים ,גדול יותר
בהשוואה למספר המועמדים בשאר היישובים הערביים (למשל3 :
בנצרת לעומת  1בטירה).
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ביישובים שבהם משפחות גדולות ובולטות ,ניתן לזהות מספר גדול
יותר של מועמדים (למשל :אג'באריה כנגד מחאג'נה באום אל-פחם,
אבו-אחמד כנגד זועבי בנצרת).
ביישובים בעלי אופי דתי ניתן למצוא מספר גדול יותר של מועמדים
לבחירות ,כנראה כתוצאה מהמפלגות השונות הנוצרות והנכנסות
לזירה הפוליטית .באזור וואדי עארה–המשולש ניתן לזהות מספר
גדול של מועמדים ,יתכן שעל רקע דתי (למשל :אום-אלפחם ,באקה
אל-ג'רבייה ,ערערה ,קלנסוה).
ביישובים בהם קיים ריבוי תרבויות ,עדות או דתות ניתן למצוא
מספר גדול של מועמדים ,יתכן כביטוי להשתתפותן של הקבוצות
בזירה הפוליטית (למשל :ג'דידה-מכר).
ביישובים הבדואיים המוכרים בנגב ,נמצא מספר גדול של מועמדים
לבחירות .יתכן שמרכיב הכוח של המשפחות/השבטים או החמולות
יוכל להסביר תופעה זאת (למשל :רהט).
בחלק מהיישובים בהם נמדד מספר גדול של מועמדים ,דווקא נמצא
שהיו בני אותה משפחה .ממצא זה בעצם מחזק את טענת
ההתמוססות של תפישת החמולה המסורתית ,ואולי מנגד מהווה
מענה להשערה המוצגת בדוח ,ולפיה התחרות הקיימת בבחירות
לרשויות היא תחרות על משאבים ולא על כבוד (למשל :טמרה).
ריבוי של מועמדים הוא גם תוצאה של שני תהליכים המתחוללים
בבחירות לרשויות המקומיות .כל אחד יכול לראות בעצמו מועמד
פוטנציאלי ,במיוחד על רקע צמיחת מעמדות ביניים כלכליים
ביישובים ,והיעדר קריטריונים מסננים כגון השכלה ,ניסיון ניהולי
מוכח ,יכולת כלכלית .אדם מבוסס כלכלית שיש לו היכולת לגייס
מספר מינימלי של תומכים יכול לרוץ לבחירות המקומיות .מצד
שני ,הזירה המקומית הופכת להיות חשובה ובעלת משמעות
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כלכלית ולא רק ייצוגית .מי שיש להם שאיפות כלכליות ,יכולים
לגייס מועמדים ומצביעים ולהתחרות בבחירות המקומיות ,ויש
להם סיכוי סביר לזכות במשאבים .בין שדרך זכייתם בראשות
המקומית ,ובין שעל ידי תפירת קואליציות וחתימת הסכמים עם
רשימות אחרות הנתמכים על ידי מועמד/רשימה המתמודדת
בבחירות .עצם ההתמודדות בבחירות נותנת למועמד כוח ומפנה
אליו תשומת לב ברמה המקומית המאפשרים לו לזכות במשאבים
פוטנציאלים.
מתוצאות סבב א' של הבחירות ניתן לחלק את הרשויות המקומיות
הערביות לשני חלקים:
רשויות מקומיות בהן מועמד אחד או יותר זכו לאחוזי הצבעה של
 40%ומעלה.
רשויות מקומיות בהן אף לא מועמד אחד הצליח לעבור את אחוז
החסימה (.)40%
נתייחס כאן לחלק א' של הרשויות המקומיות הערביות ,בהן
התקבלו  40%אחוזי הצבעה ויותר עבור לפחות אחד המועמדים.
לבד ממועמד אחד שזכה ב 40%-או יותר מקולות המצביעים ,היו
עוד מועמדים שהתחרו איתו על תפקיד ראש הרשות המקומית
שקיבלו פחות מ 40%-מהקולות .במצב זה רשויות מקומיות יכולות
להופיע בשני לוחות ,האחד מציג רשויות מקומיות בהן התקבלו
אחוזי הצבעה של  40%ומעלה ,ובשני ,רשויות מקומיות בהן
התקבלו אחוזי הצבעה הנמוכים מ .40%-ניתן לראות זאת בלוחות
לעיל ובנספח .הלוחות הבאים מציגים נתונים ומאפיינים של
הרשויות המקומיות בהן התקבלו אחוזי הצבעה מעל  40%עבור
מועמד אחד לפחות ,תוך השוואת הממצאים של שתי קבוצות
המועמדים המתחרים באותה רשות מקומית .אחוזי קולות
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המצביעים שהתקבלו באותו סבב בחירות לרשות הרשויות
המקומיות הערביות ,מגדירים את השתייכותו של כל מועמד לאחת
משתי הקבוצות הבאות:
מועמדים שקיבלו  40%ומעלה מקולות המצביעים
מועמדים שקיבלו פחות מ 40%-מקולות המצביעים
לוח  16מציג את חלוקת קולות המצביעים לשתי קבוצות מועמדים,
ברשויות המקומיות שעברו את תנאי הסינון של .40%
לוח 14
חלוקת קולות המצביעים בסבב ראשון של הבחירות ביחס למספר
המועמדים ברשויות מקומיות

בקבוצה א' ,כ 60%-מהמועמדים קיבלו עד מחצית מהקולות ,שליש
קיבלו בין  51%-60%מהקולות ,ארבעה מועמדים קיבלו 61%-70%
מהקולות ובשני יישובים קטנים בפריפריה זכה מועמד אחד בכל
הקולות כמעט .מועמד אחד (כסרא-סמיע) קיבל  80%מהקולות
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ומועמד אחד (ע'ג'ר) גרף את כל הקולות ( )100%והיה המועמד
היחיד שהגיש את מועמדותו לבחירות באותה רשות .לעומת זאת,
בקבוצה ב' ,כ 12%-מהמועמדים זכו באחוזי הצבעה של בין -39%
( 31%הגבול העליון) ,וכ 21%-מהמועמדים זכו באחוזי הצבעה
הנעים בין  21%ל 31% .30%-מהמועמדים קיבלו בין 11%-20%
אחוזי הצבעה ובשיעור דומה התקבלו אחוזי הצבעה של ,1%-10%
ואילו עשרה מועמדים (כ )4%-כלל לא קיבלו קולות מצביעים.
במקרים מסוימים ,התאפשר אף לחלק מהמועמדים שלא עברו את
"אחוז החסימה" ( )40%לעבור לסבב הבא של הבחירות לרשות
המקומית שלהם.
 6.5סבב שני של בחירות 2013
נתוני הסבב השני של הבחירות לראשי הרשויות המקומיות
הערביות שהתקבלו הם עבור  27רשויות ,ובכל אחת מהן נמצאו שני
מועמדים ,כך שמספר המועמדים בסבב זה הוא  .54בדומה לסבב
הראשון ,גם כאן הוצבו תנאי החסימה המבטיחים את זכיית
המועמד ב 40%-ומעלה מקולות המצביעים ברשות בה הוא מתמודד
ואליה הוא שייך .תוצאות הסינון מראות כי מספר המועמדים קטן
ל 49-מועמדים מתוך  54שעברו לסבב שני .הלוחות הבאים מציגים
השוואה בשיעורי ההצבעה בהם זכו שתי הקבוצות שנוצרו כתוצאה
מתנאי החסימה .קבוצה א' כוללת רק את המועמדים שקיבלו 40%
ומעלה מהקולות בסבב הראשון של הבחירות ,ואילו קבוצה ב' היא
קבוצת כל המועמדים שעברו לסבב שני .כך שלמעשה קבוצה ב'
כוללת גם את קבוצה א' .ההבדל בין שתי הקבוצות הוא חמישה
מועמדים שקיבלו פחות מ 40%-מקולות המצביעים ונפלו בשלב
הסינון שבוצע.
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לוח 15
שיעורי הצבעה למועמדים בסבב שני של הבחירות

לצורך השוואת הממצאים ,ערכנו בדיקה של שיעורי ההצבעה
שהתקבלו בסבב הראשון של הבחירות עבור המועמדים שעברו
לסבב השני בלבד ,תוך הבחנה בין שתי הקבוצות בלוח לעיל.
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לוח 16
שיעורי הצבעה בסבב ראשון למועמדים שעברו לסבב שני בלבד

תוצאות הסבב הראשון של הבחירות ברשויות המקומיות הערביות
מלמדות כי  54מועמדים בלבד מתוך  323שניגשו לבחירות הצליחו
לעבור לסבב השני של הבחירות .רק שלושה מועמדים זכו ב43%-
מקולות המצביעים ברשויותיהם באותו סבב ,אך כל שאר
המועמדים ( )87%לא הצליחו לעבור את החתך הנדרש ואף על פי כן
זכו לעבור לסבב הבחירות השני על שום שזכו ברוב הקולות מול
המועמדים המתחרים על התפקיד באותה רשות .ברשות מקומית
אחת (בית ג'ן) לא התקבלו קולות מצביעים עבור שני המועמדים
בבחירות.

השוואת הממצאים המוצגים בלוחות לעיל מראה שבסבב השני של
הבחירות היה פיזור רחב יותר של אחוזי ההצבעה .שיעורי ההצבעה
כמעט דומים כאשר משווים את כלל המועמדים באותו סבב לעומת
מי שזכו ב 40%-ומעלה מהקולות .הדבר נכון כאשר מסתכלים על
נתוני סבב ראשון וסבב שני כאחד .יתכן והפיזור מתרחב בסבב השני
בגלל מספר המועמדים הקטן ,שהוא נמוך בהשוואה למספרם של
המתמודדים בסבב הראשון של הבחירות .כאשר מצטמצם מספר
המועמדים ,והאפשרויות בפני הבוחרים מוגבלות לשני מועמדים,
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ניתן על פי רוב לזהות העדפה של מועמד אחד על פני האחר .כאשר
מספר המועמדים בסבב ראשון היה גדול ,כמעט  92%מהמועמדים
קיבלו פחות מ 40%-מקולות המצביעים .לעומת זאת ,בסבב השני,
בו עמדו שני מועמדים בלבד בבחירות ,רק חמישה מועמדים קיבלו
פחות מ 40%-מהקולות .קולות המצביעים התפזרו על הציר בין
 40%ל ,100%-ואף בקטגוריה של  80%ועד  100%קולות ניתן
לראות שארבעה מועמדים זכו ברוב המוחלט של הקולות .כ45%-
מהמועמדים זכו ב 40%-ועד מחצית מהקולות ,ו 37%-מהמועמדים
זכו ביותר ממחצית מהקולות ועד  60%מהם.
משתנים רבים כמו גודל וכוח של משפחה או "חמולה" ,השכלת
המועמד ושיקולים כלכליים ובהם גם אינטרסים אישיים ,מאפייני
היישוב ואוכלוסיית התושבים משחקים תפקיד מכריע בבחירת
המועמד שיזכה לכהן כראש הרשות המקומית .דהיינו ,סממנים של
דפוסי התנהגות מודרניים ,שקשורים לצמיחת מעמדות ביניים,
מתחילים להיות מרכיב בעל משקל בקרב הבוחרים .הלוח הבא
מציג נתונים עבור  27הרשויות המקומיות שמועמדיהם הצליחו
לעבור לסבב השני של הבחירות .הלוח עורך השוואה בין כלל
הרשויות (כך שמספר המועמדים בהן הוא  )54לבין אלה שמועמדיהן
קיבלו  40%ומעלה מקולות המצביעים בסבב השני (מספרם הוא
.)49
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לוח 17
התפלגות הרשויות המקומיות בסבב שני לפי המעמד המוניציפלי

סבב בחירות שני התקיים ב 27-רשויות מקומיות ערביות .לפי
הרישומים משנת  ,2013רובן ( )77.8%היו מועצות מקומיות ,ואילו
השאר ( )18.5%היו ערים .מעמדה המוניציפלי של רשות מקומית
אחת (בית ג'ן) לא צוין .מספר השנים בו רשות הוגדרה במעמד
כלשהו מופיע בלוח הבא ומעיד על אורך התקופה מאז קבלת מעמד
זה.
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לוח 18
התפלגות הרשויות המקומיות בסבב שני ,לפי שנת קבלת המעמד
המוניציפלי

הרשויות המקומיות שבהן התקיים סבב בחירות שני לראש רשות
זכו במעמדן המוניציפלי בין השנים  1877ו ,2000-כאשר  40%מהן
קיבלו מעמד זה לאחר שנת  35% ,1996קיבלו את המעמד החל מ-
 ,1958כלומר עשור שנים לאחר קום המדינה ,ובמשך  10שנים
מהקמתה .חמישית מהרשויות קיבלו את מעמדן בין השנים  1980ו-
 .1990רשות מקומית אחת קיבלה מעמד לפני קום המדינה ,ואילו
לאחר שנת  2000אף לא רשות מקומית אחת קיבלה מעמד
מוניציפלי ,זאת למרות הגידול באוכלוסייה הערבית בארץ.
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ניתן ללמוד אם כך ,כי רשויות מקומיות קטנות יחסית משתלבות
תחת רשות אחת הנקראת "מועצה אזורית" והן אינן מגיעות לסבב
שני של בחירות .ברשויות אלה המועמדים ,לרוב ,מתחרים על
תפקיד ראש הרשות המקומית מיישובים שונים .ייתכן שבמצב בו
בוחרים צריכים להצביע למועמד אחד מתוך כמה שאינו בן אותו
יישוב (כפר) ומגיע מיישוב סמוך אחר ואינו בהכרח מוכר להם ,יש
להם לגיטימציה לבחור בבן היישוב שלהם כהעדפה ראשונה .סיכויו
של נבחר אחד לזכות ברוב קולות המצביעים ביישוב שלו גדולים
מאד בהשוואה לאלה מיישובים אחרים .באותו אופן ,יעדיפו
התושבים לבחור בבן משפחה ,קרוב או מכר שלהם .המצב עשוי
להשתנות כאשר מועמד מפזר הבטחות להעסיק אנשים מיישובים
סמוכים ברשות המקומית ,אם יזכה בבחירות ,גם אם אינו מוכר
לבוחרים .אם כן מדובר בשיקולים ואינטרסים אישיים המניעים
את הבוחרים לתת את קולם לנבחר אחד על פני אחר.
לוח 19
התפלגות הרשויות המקומיות בסבב שני ,לפי מספר חברי המועצה
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חבר מועצה ברשות המקומית נבחר בבחירות דמוקרטיות ,פועל
כנציג ציבור ,ומפעיל כוחות שלטוניים המיועדים להגן על אינטרס
הכלל בתחומי הרשות .מספר חברי המועצה משתנה בהתאם למספר
התושבים הרשומים במרשם התושבים ,המתנהל לפי פקודת מרשם
התושבים תש"ט ,1949-ונוגע לתחום העירייה .הממוצע שחושב
עבור  52הרשויות המקומיות שהתקבלו נתונים אודותיהם הוא 7.6
חברי מועצה לרשות המקומית הערבית .כמוצג בלוח לעיל ,קיימות
רשויות מקומיות בהן ניגשים מועמדים לבחירות ללא רשימת חברי
מועצה בשיעור לא מבוטל מהמקרים .מספר חברי המועצה ברשויות
המקומיות בהן התקיים סבב שני של בחירות נע בין  3ל 18-חברי
מועצה ,וזאת לפי עדכון משנת  .2013נזכיר כי מדובר ב 27-רשויות
מקומיות ,כך שבכל רשות יש שני מועמדים בסבב שני של הבחירות.
הממצאים מלמדים כי בכשליש מהרשויות ( )34.65נע מספר חברי
המועצה בין ששה לעשרה חברים ,ובכ 27%-מהרשויות נע מספר
החברים בין  11ל .15-בשמונה רשויות היו פחות מחמישה חברי
מועצה ,בכחמישית ( )19.2%מהמועצות לא היו חברי מועצה
ובשתיים היו יותר מ 16 -חברים.
 6.6מאפיינים דמוגרפיים של הרשויות המקומיות בסבב בחירות
שני
גודל האוכלוסייה ביישובים הערביים בהם התקיים סבב בחירות
שני לראש הרשות המקומית ,לפי רישומים בסוף  ,2013מתואר
בלוח הבא .הטווח שנרשם לגודל האוכלוסייה נע בין  3.2אלפים ו-
 74.6אלף.
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לוח 20
תיאור האוכלוסייה ברשויות המקומיות בסבב שני ,בשנת 2014
(באלפים)
סטיית
תקן

ממוצע

גבול
עליון

גבול
תחתון

סך הכל
רשויות

סך הכל
מועמדים

16.17

17.7

74.6

3.2

26

52

אוכלוסייה

הלוח הבא מציג את התפלגות גודל האוכלוסייה ביישובים
שמועמדיהם עברו לסבב שני .הממצאים העולים בלוח מלמדים כי
גודל אוכלוסייתן של רוב הרשויות המקומיות הערביות ( )42.3%נע
בין עשרת אלפים ל 20-אלף נפש ,בכ 27%-מהרשויות נמצא כי גודל
האוכלוסייה נע בין חמשת אלפים לעשרת אלפים נפש ,וב15%-
מהרשויות נע גודל האוכלוסייה בין  20אלף ל 40-אלף נפש .בארבע
הרשויות המקומיות הגדולות ביותר מנתה האוכלוסייה  60.4אלפים
(שתי רשויות) ו 74.6-אלף נפש (בעוד שתי רשויות) ,ואילו ברשויות
הקטנות ביותר ,ומספרן ארבע ,מנתה האוכלוסייה פחות מחמשת
אלפים איש.
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לוח 21
התפלגות הרשויות המקומיות בסבב שני לפי גודל האוכלוסייה

האוכלוסייה ביישובים הערביים מורכבת ממגוון של דתות וזרמים:
מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים ,וצ'רקסים .בשנתון הסטטיסטי הנערך
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובספרי החברה הערבית
בהוצאת מכון ון ליר בירושלים ,וכנהוג גם על ידי גופים אחרים
בישראל ,תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית אינם נספרים
וכמותם גם הבדואים ביישובים לא מוכרים בדרום .זאת מטעמים
סטטיסטים ופוליטיים המסתכמים בחוסר רצון של המדינה לשלב
תושבים מן האזורים הגאוגרפיים האלה .הגדרתם בחוק כאזרחים
תחייב לא רק הענקת זכויות אזרח אלא גם חובות אזרחיות – מה
שהם מצדם אינם מוכנים לתת .סוגיה זאת טרם באה על פתרונה,
והיא משפיעה על הספירה של כלל הערבים גם בגבולותיה של
המדינה.
בסיטואציות פוליטיות כמו תקופת בחירות ,כולל בחירות מקומיות,
עולות לא פעם הבחנות בין קבוצות חברתיות בתוך החברה הערבית
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על בסיס דת ומוצא .לדוגמה ,בין פלאחים לבדואים ,ביישובים
הערביים גם באזור הנגב ,או בין מוסלמים לנוצרים ולדרוזים
ביישובים מעורבים .מצב זה מסייע לחיזוי תוצאות הבחירות
ביישובים מעורבים .האיור הבא מציג את התפלגות האוכלוסייה
הערבית לפי קבוצות דת ,בהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה משנת  .2013כידוע רובה הניכר של האוכלוסייה
הערבית בישראל ( )83%היא אוכלוסייה מוסלמית סונית ,ואילו
הנוצרים והדרוזים מהווים  9%ו 8%-בהתאמה ,מכלל האוכלוסייה
הערבית בישראל.

איור 11
התפלגות האוכלוסייה הערבית לפי דת בשנת 2013

מתוך  27הרשויות המקומיות הערביות שהתנהל בהן סבב בחירות
שני לראש הרשות ,מתוך שני מועמדים מתחרים בשנת  ,2013נמצאו
 10יישובים מוסלמים ו 8-יישובים נוספים ש 99% -מתושביהם הם
מוסלמים .הלוח הבא מציג את התפלגות המוסלמים ביישובים
אלה.
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לוח 22
התפלגות הרשויות המקומיות המוסלמיות בסבב שני  ,בשנת 2013

האוכלוסייה הנוצרית בישראל היא קבוצה יחסית קטנה,
המתגוררת ביישובים מעורבים בלבד ,ואין לה יישובים משלה (כמו
דרוזים בחלק מהמקרים) .הלוח הבא מציג את שיעור הנוצרים
ביישובים שהתנהל בהם סבב שני לבחירת ראש הרשות המקומית
בשנת  .2014הממצאים מלמדים שבמחצית עד שני שלישים מאותם
יישובים לא היו נוצרים כלל (ראה קבוצה ב' לעומת קבוצה א'
בהתאמה) .ב 15%-מהיישובים היו עד  10%תושבים נוצרים ,וב-
 11%מהיישובים ( 2יישובים – שבכל אחד מתחרים שני מועמדים)
היו בין  11%ל 15%-תושבים נוצרים .ביישוב אחד בלבד (בו שני
מועמדים לתפקיד) שיעור הנוצרים הגיע לכ 30%-מהתושבים
ביישובים המעורבים הערביים.
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לוח 23
התפלגות הרשויות המקומיות הנוצריות בסבב שני ,בשנת 2013

לעומת הנוצרים ,הדרוזים שנחשבים גם כן למיעוט בחברה הערבית,
מהווים קבוצת רוב ביישובים מסוימים וזאת כי הם נוטים לגור
קרוב לבני דתם ,ב"כפרים דרוזיים" .הממצאים בלוח הבא מלמדים
כי בשלושה יישובים ערביים שהתנהל בהם סבב בחירות שני לראש
הרשות המקומית ,היוו הדרוזים רוב ,כך שנמצא כי שיעורם הוא
 58% ,77%ו .30%-בשלושה רבעים מהיישובים שמועמדיהם עברו
לסבב השני של הבחירות ,כלל לא נמנו דרוזים בין התושבים.
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לוח 24
התפלגות הרשויות המקומיות הדרוזיות בסבב שני ,בשנת 2013

מעבר לחלוקת החברה הערבית לפי קבוצות דת ,ניתן גם להתבונן
עליה כשתי קבוצות מגדר ,גברים לעומת נשים .הלוח הבא מציג את
תיאור האוכלוסייה המתגוררת ב 26-יישובים ערביים בהם
מועמדים לבחירות הרשות המקומית עברו לסבב שני.
לוח 25
תיאור האוכלוסייה ברשויות המקומיות בסבב שני לפי מין ,בשנת
( 2013באלפים)
סטיית
תקן

ממוצע

גבול
עליון

גבול
תחתון

סך
הכל

סך הכל
מועמדים

מגדר

רשויות
8.0860

8.942

37.3

1.6
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26

 52גברים

8.0869

37.3

8.777

1.6

26

 52נשים

הנתונים די דומים ,ולכן ננסה למצוא הבדלים בין גברים לנשים
בגרף הבא ,המציג את שיעורי ההתפלגות של שתי קבוצות
האוכלוסייה ביישובים הערביים הרלוונטיים.
איור 12
התפלגות האוכלוסייה הערבית לפי מגדר ,בשנת 2013
גברים

נשים

שיעור מקרב

38%
31%

האוכלוסייה

19%
8%

יותר מ30,000 -

4%
10,001-20,000

5001-10,000

2001-5000

פחות מ2000 -

טווח גודל אוכלוסייה

הגרף לעיל מלמד גם הוא על חלוקה שווה של האוכלוסייה לפי
מגדר ,הוא מציג שיעורי התפלגות דומים של גברים ונשים לפי
טווחי גודל האוכלוסייה ביישובים הערביים .ב 38%-מיישובים בהם
התקיים סבב שני של בחירות נע מספר הגברים והנשים כאחד בין
 50,001לבין  ,10,000וב 31%-מהיישובים נע מספר הגברים בדומה
לנשים בין  2,001ועד  .5,000בדומה למספר הגברים ביישובים
הרלוונטיים ,נע מספר הנשים גם הוא בין  2000ל 20,000-בכחמישית
מהם .בשני יישובים הגיע מספר הגברים ליותר מ 30-אלף ,וכמותו
גם זה של הנשים ,וביישוב אחר גברים מנו פחות מאלפיים איש,
מספר זה נכון גם למספר הנשים באותו יישוב .לסיכום ,לא נמצא
הבדל בין המינים.
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מאפיין חשוב של האוכלוסייה הנחקרת הוא ההשכלה .באמצעותו
ניתן ללמוד על האוכלוסייה ואף לנסות להבין דפוסי התנהגות של
האנשים .השכלת הפרט עשויה להשפיע על בחירותיו והחלטותיו
במישורי חיים שונים .הצבעתו של הפרט למועמד מסוים על פני
מועמד אחר בבחירות לראש הרשות המקומית מושפעת ממידת
הבנתו את המצב הקיים ,הכוחות הפועלים ,האינטרסים
הקהילתיים והאישיים .רמת ההשכלה הבסיסית בעידן הנוכחי
נמדדת בזכאות הפרט לתעודת בגרות .הנתונים שהתקבלו מהלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה על אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין
תלמידי כיתות י"ב מתייחסים לשנת הלימודים  ,2014/2013והם
מוצגים בגרף הבא.
איור 13
התפלגות האוכלוסייה הערבית לפי השכלה
שיעור
30.8
23.1
15.4

15.4

7.7

מקרב
האוכלו
סייה

50
40
30
20

7.7

10
0
30%-39% 40%-49% 50%-59% 60%-69% 70%-79% 80%-89%

טווח גודל אוכלוסייה

ב 46%-מסך  27היישובים הערביים שבהם התקיים סבב בחירות
שני ,שיעור הזכאים לתעודת בגרות בשנת הלימודים  14/2013נע בין
מחצית ועד  69%מהתלמידים באותה שנה .בכ 30%-מהיישובים
שיעור הזכאים לתעודת בגרות נע בין  70%ל ,89%-ובקרוב לרבע
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מהיישובים ( )23.1%שיעור הזכאים נע מ 30%-ועד  49%מקרב
הלומדים בשנת .2014
מאפיין נוסף של האוכלוסייה הנחקרת הוא המצב הכלכלי .זהו עוד
מישור המלמד על האוכלוסייה ,ומבחינה תיאורטית ניתן לומר
שהוא מושפע ממדד ההשכלה שלה .היישובים הערביים מדורגים
לפי מדד סוציו-אקונומי .ציוני המדד נעים בין  1ל ,10-כך שציון 1
מלמד על מצב סוציו-אקונומי ירוד יחסית לשאר היישובים.
הנתונים המוצגים בגרף הבא מתייחסים לשנת .2008

איור 14
התפלגות האוכלוסייה הערבית לפי מדד כלכלי-חברתי2008 ,
דירוג 3

דירוג 4

דירוג 2

-

+

דירוג 1

--

57.7
30.8

7.7

3.8

הממצאים העולים מהאיור מלמדים כי מתוך  27היישובים
הערביים שנמצאו בסבב שני של בחירות ,רובם הניכר ( )57.7%הם
במצב סוציו-אקונומי חלש (דירוג  )2וכ 30%-נמצאים בדירוג אחד
מעל (דירוג  )3כאשר למעשה מצבם דומה .שני יישובים קיבלו דירוג
 ,4ומשמעותו היא שמצבם הסוציו-אקונומי של אותם יישובים הוא
מעט יותר טוב יחסית לשאר היישובים הקיימים באותו סבב
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בחירות .הממצאים מלמדים כי מיקומם של היישובים הערביים
הוא בתחתית הסולם מבחינה סוציו-אקונומית .אף לא יישוב אחד
מתוך  27היישובים קיבל דירוג  ,5שמשמעותו מצב בינוני במדד
הכלכלי-חברתי ( )10-1שככל שהוא גדול יותר המצב טוב יותר.
המדד הכלכלי-חברתי מעיד על מצב בעייתי בחברה הערבית.
העובדה ש 61.5%-מהיישובים הערביים נמצאים בדירוגים 2-1
מגבירה את חומרת המצב הסוציו-אקונומי בקרב כלל האוכלוסייה
הערבית בישראל .מצב ירוד זה יכול להיות ביטוי של חוסר השכלה,
תעסוקה והשקעה ביישובים הערביים ,ובמקביל גידול בשיעור
האבטלה בהם .הלוח הבא מציג את סך כל הממוצע החודשי של
מקבלי דמי אבטלה ב 27-היישובים הערביים בהם התקיים סבב שני
של בחירות ,והנתונים מתייחסים לשנת  .2013מן הראוי לציין כי
בגלל המאפיינים הסוציו-כלכליים המקבלים ביטוי בממד הסוציו-
כלכלי של הרשויות המקומיות ,משתבשת התמונה של דפוסי
ההצבעה ,ועדיין לא מוצאים מובהקות גבוהה בין התפתחות
מעמדות הביניים לבין דפוסי הצבעה עבור מועמד ומספר
המועמדים .זאת ועוד ,גודל היישוב משפיע על היקף מעמדות
הביניים שיש להם השפעה על מספר המועמדים ודפוסי הבחירה
בסבב הראשון והשני.
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לוח 26
שיעור מקבלי דמי אבטלה ברשויות המקומיות בסבב שני

ב 38%-מהיישובים הערביים חיים בממוצע  40עד  80מקבלי דמי
אבטלה .מספר מקבלי דמי אבטלה חודשיים גדל והולך ,כך שב-
 23%מהיישובים מספרם נע בין  120-81איש .מלבד לכך ,ב15%-
מהיישובים מספר זה נע בין  161ל 200-איש ,ואילו בשני יישובים
מספרם מגיע ליותר מ 200-איש בכל חודש .לפי הממצאים שהוצגו
בגרפים קודמים על גודל האוכלוסייה ,נמצא כי ממוצע גודל
האוכלוסייה הערבית ביישובים בסבב שני של הבחירות ,הוא 17.7
אלף איש .מחישוב ממוצע מקבלי דמי אבטלה חודשיים נמצא כי
מדובר בארבעה אנשים בממוצע .זאת אומרת ששיעור מקבלי דמי
אבטלה באוכלוסייה הוא  0.025איש .במלים אחרות ,שניים מבין כל
 100ערבים מוגדרים כמובטלים וזכאים לדמי אבטלה חודשיים
מהמוסד לביטוח לאומי.
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אדם מובטל ,חסר תעסוקה ,ש"הביטוח הלאומי דואג להבטיח
למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט
בעבודה .דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום
בשירות התעסוקה כמחוסר עבודה ,ומתייצב בו לדרוש עבודה".
(מקור :המוסד לביטוח לאומי) .שני הלוחות הבאים יציגו את שיעור
העובדים השכירים וממוצע שכרם בהשוואה לנתוני העובדים
העצמאיים ב 27-היישובים הערביים בהם התקיים סבב שני של
הבחירות לרשות המקומית .הדגש על הגדרת "עובדים" באה
להבליט את השתתפותם בשוק העבודה ,להבדיל ממצבם
התעסוקתי של "מקבלי דמי אבטלה" שאותם כינינו "מובטלים".
למעשה ניתן להגדיר משתנה בינארי "מצב תעסוקה" שיקבל את
הערך " "1עבור "עובדים" שכירים או עצמאיים ואילו עבור
"מובטלים" הוא יקבל את הערך "אפס" .משתנה זה ילמד גם על
ההשתתפות בשוק העבודה.
כוח העבודה הוא קבוצת אנשים שיש להם תעסוקה .אלה הם
העובדים שבזמן בדיקת מצבם התעסוקתי נמצא שהם אכן
משתתפים בשוק העבודה .בדרך כלל ,מספרם של עובדים שכירים
גבוה ממספרם של עצמאיים .הדבר הגיוני משום שעצמאי אחד יכול
להעסיק מספר עובדים שכירים בעסק אחד .מספר העצמאיים יכול
להצביע על מצבה הכלכלי של חברה מסוימת וגם על המצב הכלכלי
השורר בתקופה נתונה .מכאן חשיבותו של גידול במספר העצמאיים
בחברה הערבית שיכול לסייע לפיתוח בשוק בעבודה ולקידום
בתעסוקה וצמצום במספר המובטלים.
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לוח 27
תיאור סטטוס תעסוקתי של העובדים ברשויות המקומיות בסבב
שני
סטיית
תקן

ממוצע

גבול
עליון

גבול
תחתון

סך הכל
רשויות

סך הכל
מועמדים

סטטוס
תעסוקתי

331.29

901.54

919,3

339,1

26

52

שכירים

439.46

459.46

357,2

78

26

52

עצמאיים

הלוח לעיל מציג את מספר העובדים בשנת  2013ביישובים הערביים
שנכללו בסבב שני של הבחירות .טווח מספר העצמאיים הוא  78ועד
 2,357אנשי עסקים .רוב העסקים בחברה הערבית הם עסקים
משפחתיים קטנים ,ולא תמיד מאפשרים העסקה של שכירים,
שתוכל לשפר את מדד השתלבות בני החברה הערבית בשוק
העבודה .חישוב יחס העצמאיים מקרב השכירים הוא  1:7בממוצע.
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לוח 28
מספר השכירים לעומת העצמאיים ברשויות המקומיות בסבב שני

ברוב היישובים הערביים ( )53.8%קיים כוח עבודה שכיר בגודל של
בין  3,000ל 9,000-שכירים ,וב 26.9%-מהיישובים ישנם  1,500עד
 3,000שכירים .לעומת זאת ,בכ 20%-מהיישובים יש בין  301ל400-
עצמאיים ,ב 30%-נוספים נע מספר העצמאיים בין  401ל ,600-ואילו
ב 15%-יישובים מספר העצמאיים הוא יותר מ( 601-וביישוב אחד
מספרם אף הגיע ל 2,357-עצמאיים).
שכרם של העובדים משתנה והוא תלוי ברמת ההשכלה ,ענף
התעסוקה ,שנות הוותק ,סטטוס תעסוקתי :שכיר לעומת עצמאי,
וגובה המשרה .הלוח הבא עורך השוואה בין הכנסות מעבודה.
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לוח 29
תיאור "הכנסה" ברשויות המקומיות בסבב שני
גבול

גבול

סך הכל

סך הכל

גובה

סטיית

ממוצע

עליון

תחתון

רשויות

מועמדים

הכנסה

596.749

5,560

6,915

4,543

26

52

שכירים

1,017.65

7,494

8,983

5,521

26

52

עצמאיים

תקן

מהשוואה שערכנו בין ההכנסה החודשית הממוצעת לשכירים
ולעצמאיים בשנת  ,2013נמצא כי טווח ההכנסה כמעט דומה.
ההפרש הוא כ ₪ 2,000-בממוצע לטובת העצמאיים .טווח
המשכורות החודשיות שהרוויחו שכירים בגין עבודתם נע בין 4,543
 ₪ל ,₪ 6,915-ואילו הכנסתם החודשית של העצמאיים נעה בטווח
של בין  ₪ 5,521ל .₪ 8,983-הלוח הבא מציג השוואה מפורטת
יותר.
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לוח 30
הכנסה ממוצעת של שכירים לעומת עצמאיים ברשויות המקומיות
בסבב שני

ב 70%-מהיישובים הרוויחו העובדים השכירים משכורות חודשיות
בגובה של בין  5,001₪ל ₪ 6,000-בממוצע ,ובחמישה יישובים בלבד
הגיע גובה השכר של השכירים ליותר מ ₪ 6,000-אך לא יותר מ-
 .₪ 6,915הממצאים מלמדים על מצב של "עובדים עניים" בקרב בני
החברה הערבית ,על פי ח'טאב ומיעארי ( Khattab & Miaari,
 ,(2013כאשר השכר החודשי שלהם רחוק מלהבטיח להם יציאה
ממעגל העוני בהיותו קרוב במידה רבה לשכר המינימום במדינה,
"החל ממשכורת ינואר  2017עלה שכר המינימום ל 5,000-ש"ח
לחודש למשרה מלאה" (מקור :כל זכות) .לעומת השכירים,
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ההכנסה הממוצעת לעצמאיים המתגוררים באותם יישובים שומרת
אותם קצת מעל לפני המים .ההכנסה החודשית של 34.6%
מהעצמאיים עומדת על בין  ₪ 7,001ועד  ,₪ 8,000ושיעור דומה
מרוויחים בין  8,001 ₪ל .₪ 9,000-אם כן ,השינוי בסטטוס
התעסוקתי של הפרט בחברה הערבית עדיין אינו מבטיח הכנסה
מספקת.
 6.7דיון בעניין דפוסי הצבעה בסבב הבחירות
ניתוח הנתונים שהוצג לעיל מלמד על גידול באוכלוסייה הערבית,
כך שרוב הרשויות המקומיות הערביות מאופיינות בגודל אוכלוסייה
הנע בין  5,000ל 20,000-איש .מצד שני ,מעמדן המוניציפלי של רוב
הרשויות המקומיות הערביות מוגדר כמועצה מקומית .הגידול
באוכלוסייה משפיע על מספר המועמדים .את הקשר בין המשתנים
ניתן לבדוק באמצעות מתאם פירסון .לצורך בדיקת קיומו של קשר
בין גודל הרשות המקומית למספר המועמדים המתחרים לבחירות,
ואם אכן ככל שהיישוב גדל ,גדל בהתאם גם מספר המועמדים.
בלוח  33נעשה שימוש במתאם פירסון.
לוח 31
חישוב מתאם בין גודל הרשויות המקומיות לבין מספר המועמדים
גודל הרשות המקומית
*.131

.020

Pearson
Correlation
מספר מועמדים
)Sig. (2-tailed
N

317
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כפי שניתן לראות בלוח לעיל ,ערכו של מתאם פירסון שווה ל,0.13 -
זהו מתאם המעיד על קשר חיובי וחלש .התוצאה מובהקת מבחינה
סטטיסטית ברמת מובהקות  0.020בשל ערכה הקטן מ.0.05-
המשמעות היא שקיים קשר חלש בין גודל היישובים הערביים לבין
מספר המועמדים לבחירות .בהמשך לזאת ,הלוח הבא יציג בכמה
רשויות מקומיות היה מספר מועמדים המוצג על רצף  1עד .9
לוח 32
מספר הרשויות המקומיות לפי מספר מועמדים בבחירות
מספר מועמדים
(סך  323מועמדים)

שיעור מקרב סך 82
הרשויות

מספר רשויות
מקומיות

1.5

5

1

9.3

30

2

20.4

66

3

13.6

44

4

15.5

50

5

20.4

66

6

6.5

21

7

9.9

32

8

2.8

9

9

100.0

323

סך הכל

תקף

בכ 70%-מכלל  82הרשויות המקומיות הערביות ,בסבב הבחירות
הראשון ניגשו שלושה עד שישה מועמדים לבחירות הרשות .נתון זה
משקף את השוני הקיים בין התושבים הערבים.
מסקנות שעולות מחיבור הממצאים למאפייני הרשויות המקומיות
הערביות מלמדות שרשויות מקומיות המאופיינות כרשויות דרוזיות
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נוטות להעמיד פחות מועמדים לבחירות .יתר על כן ,בולט
מהממצאים כי ללא קשר לגודל הרשות המקומית ,לרוב ניתן
למצוא מספר מועמדים המשתייכים לאותה משפחה .נשאלת
השאלה ,האם תפישת החמולה עדיין רווחת כיום? האם התפישה
של מעמד המשפחה השתנה? והאם בכלל קיים קשר בין בני
המשפחה המורחבת? כנראה שהעמדת מספר מועמדים לבחירות
הרשות מלמדת על חופש הפרט ואילו השפעת החמולה היא משתנה
זניח במשוואה זאת .במיוחד וברוב הרשויות המקומיות ניתן לראות
מספר מועמדים בעלי אותו שם משפחה המתחרים על אותו תפקיד
(ראה שמות משפחה חוזרים ברשימת המועמדים).
ממצא זה עולה מתוך הנתונים ומעיד על התפרקות מושג החמולה
או לפחות השינויים המתחוללים בתפישת מושג זה ,וזאת בהתאם
להשערה שנוסחה בראשית הדברים .השימוש במושג החמולה
משרת ,ברוב המקרים ,קלף לזכייה במשאבי כוח המתבטא
בבחירות על ידי הרכבת קואליציה בין שני מועמדים או יותר .כך
ניתן לאחד קולות מצביעים ולזכות ברוב מנצח שיצעיד קדימה
מועמד לראש הרשות המקומית בהסכמה הדדית בין הקודקודים
המעוניינים.
שיעור המשכילים בחברה הערבית ,ובישראל בכלל הולך וגדל .רמת
המודעות למתרחש בסביבתו של הפרט עולה גם היא ,ואתה מידת
המעורבות האישית .השיקולים האישיים משתנים גם הם וכך
מתעוררים מניעים אישיים וקהילתיים אצל הפרט והם באים לידי
ביטוי במספר המועמדים לבחירות ,ובמספר חברי המועצות
שאמורים לשמש אינסטנציה ביקורתית של הציבור (ולמעשה
אופוזיציה) על התנהלותה של ההנהלה הנבחרת לרשות המקומית.
לצד שיעורי ורמת ההשכלה המשתפרים בקרב האוכלוסייה
הערבית ,המועמדים הופכים איכותיים יותר (בעלי השכלה גבוהה,
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פעילים חברתיים או פוליטיים ועוד) מוערכים על פי כישרונותיהם.
ערכם של הקשרים המשפחתיים והחמולתיים נתפש כשולי יותר .על
שיעור המלומדים (הזכאים לתעודת בגרות מקרב תלמידי י"ב בשנת
 )14/2013ניתן לעמוד בגרף שהוצג בתחילת פרק הממצאים של דוח
זה.
לסיכום הדיון בדפוסי הבחירות ,מאפייני המועמדים ותכונות
היישובים ,קשה להסיק מסקנה ברורהשקיימת השפעה מובהקת
של צמיחת מעמדות ביניים על מספר המועמדים ,והצלחה של
מועמד לעבור מסבב ראשון ביישוב גדול עירוני ,לעומת יישוב כפרי
קטן או יישוב בינוני .אך עצם המגמה המעורבת והשיבוש בממצאים
הקשורים לצורת היישוב ,האזור הגאוגרפי ומספר המועמדים יכולה
להוביל למסקנה כי דפוסי ההצבעה ביישובים הערביים עוברים
לשלב חדש עם צמיחה והתפתחות המעמד הבינוני .ההנחה של
הסדר הישן שבו דפוסי ההצבעה והמועמדות הינם על בסיס חמולתי
מוכח על ידי הממצאים שהוצגו בניתוח שהוא לא מובהק .מן
הממצאים והניתוח המפורט ניתן לטעון כי המשך הסדר החברתי
החמולתי הישן ,מתערער .במקומו מתפתח סדר ,משובש לפי שעה,
שהוא חלק מהשיבוש וההיברידיות הקיימת בחברה הערבית,
המחפשת להתוות דפוסי התנהגות פוליטיים ומנהיגותיים חדשים,
שישפיעוישירות על השלטון המקומי הערבי ,הן בדרג הפוליטי הן
הניהולי .צמיחת מעמדות הביניים ,עדיין לא יצרה קבוצת סף
מאורגנת ,בין שבעיירות הביניים ובין שביישובים המתעיירים .הם
מעמידים אתגר חדש בפני ההנהגות המסורתיות מחד ,ומאידך בפני
עצמם בהובלת ההנהגה והפיתוח ביישובים הערביים.בה בעת,
מעמדות ביניים אלה מאתגרים את השיח וההתנהגות החמולתית
ומחדירים להתנהגות הסוציו-פוליטית של היישוב הערבי דפוסי
התנהגות היברידיים חדשים.
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פרק  :7החמולה ,בין הישרדות השיח והתפקוד לבין רה-
ארגון הפרקטיקה
התפישה השכיחה בחברה הערבית מעמידה את החמולה במוקד
הפעילות הסוציו-כלכלית ,הסוציו-תרבותית והסוציו-פוליטית
שמנכיחה ומצמיחה מנהיגות מקומית .יש לה השפעה מהותית על
תפקוד השלטון המקומי ,הכולל את בחירת ראשי וחברי הרשות
המקומית והפקידות הבכירה והזוטרה בו .בשיחות שקיים המחבר
עם מרואיינים רבים ,הן מהיישוב הערבי והן מהממסד החוץ רשותי
והמקומי בעניין הבחירות המקומיות וניהול הרשויות המקומיות,
המשפט הפותח היה כי "אנו ,או אתם ,חברה חמולתית" .אכן ,בקרב
רוב הקהילות ביישובים הערביים ללא קשר למגוון השיוך העדתי,
המיקום הגאוגרפי וגודל היישוב ,תפקידה ותפקודה של החמולה
כמסגרת שיוכית מסורתית ,שצמחה בחברה אגררית שמרנית ,עדיין
מהווה מרכיב מרכזי מכונן בשיח ,במבנה ,בפוליטיקה המקומית
ובהתנהלות השלטון המקומי .עם זאת ,רבים ממי שמתארים,
מאפיינים ומנתחים את המבנה הסוציו-פוליטי בבחירות לרשויות
המקומיות ,ואף בבחירות הארציות ,אינם נותנים די תשומת לב
לתמורות שחלות בתפקיד ובתפקוד של החמולה עם צמיחת מעמדות
הביניים הערביים.
צמיחה של מעמדות ביניים מערערת על התבנית המסורתית של
החמולה ,שעה שכוחות מסורתיים ,במיוחד בני חמולות גדולות
ביישובים מנסים לשמר את התבניות החמולתית בשיח ובהתנהגות
שלהם בסוגיות מסוימות של החיים הסוציו-תרבותיים והפוליטים
ביישוב .כיום ,אפשר לזהות כי השיח החמולתי הינו בשלב
הישרדות ,ומתארגן בצורה שונה מזו שנודעה בחברה המסורתית.
משתנים מספר משפיעים על הערעור היחסי של החמולה בחברה ועל
צמיחה של מנהיגות מקומית ברשויות מקומיות .נקדים ונציין כי
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גאנם מוצטפא ( ,)2013זיהו כמה טיפוסים של מנהיגים שחלקם גם
קשורים לצמיחתם של מעמדות הביניים וערעור על המודל הטיפוסי
המסורתי של החמולה והמנהיגות שלה ,ואלה הם :א" .מנהיגות
מסורתית מתחדשת" שלא בהכרח מייצג את הליבה של החמולה;
ב" .מנהיגות מהמרחב העסקי" כגון אנשי עסקים וקבלנים; תחום
העסקים נחשב למקור חדש בהתפתחות המנהיגות המקומית
המאפשר מוביליות של הפרט או משק הבית הגרעיני למעמד בינוני
ואף גבוה .אנשי העסקים נחשבים לכוח עולה בפוליטיקה המקומית
הערבית; ג" .מנהיגות מהמרחב האקדמי-מקצועי" ,עוד קבוצה של
מנהיגות העוברת מוביליות לכיוון של מעמדות ביניים באמצעות
רכישת השכלה; ד" .מנהיגות מכוחות הצבא/המשטרה" ,במיוחד
בקרב הרשויות המקומיות הדרוזיות (בריק )2013 ,או הבדואיות,
שבהן קיימת תופעה של שירות צבאי ,חובה או התנדבותי .הואיל
וקיימת קורלציה מובהקת בין רכישת השכלה להתקדמות חברתית
ומוביליות עסקית ,כוחה של מנהיגות משכילה עולה לצד זה של
המנהיגות העסקית .לעתים ישנה חפיפה בין המקורות השונים של
המנהיגות המקומית .כל ניסיון לבחון את זהות ראשי הרשויות
המכהנים ומי שהפסידו בבחירות האחרונות גילה שרובם הם אנשי
עסקים ,אקדמאים וכוחות מסורתיים מתחדשים או נציגים
חדשים .אלה ראו בזירה המקומית הזדמנות להנכחה עצמית או
זכיה במשאבים ,ולכן פעלו לארגן משפחות מורחבות או קבוצות
המוכרות ביישוב או בחברה כקבוצות שוליים .השיטה הדמוקרטית
והפרגמנטציה בבחירות המקומיות מקנה להם כוח באמצעות
התארגנות ,וכתובת ליצירת קואליציות עם כוחות ליבה שאינם
יכולים להשיג סף של  40%מקולות הבוחרים ללא תמיכות אלה.
"המנהיגים הנצלנים" ,שמנצלים את ההזדמנויות של המבנה
הפוליטי ושיטת הבחירות בכדי לזכות בכוח ,לרוב אינם זוכים
בבחירה לראשות הרשות ,אך הם משחקים תפקיד בהפעלת לחצים
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על מועמדים בעלי פוטנציאל הובלה ,ואף על מועמדים איכותיים
ממעמד הביניים ,ומונעים מהם לזכות בסבב הבחירות הראשון.
בסבב הבחירות השני ,הלחץ על מועמדים שמפעילה "המנהיגות
הנצלנית" פוגע בבחירה של מועמדים וכך בתפקוד השלטון המקומי
וביציבותו.
השינוי באופייה של המנהיגות באמצעות כוחות חדשים העולים
בזירה המקומית ,בני חמולות שאינן בהכרח החמולות הדומיננטיות
המובילות ,או מתוך הליבה המסורתית בחמולה ,מכניסים כללי
משחק חדשים לפוליטיקה המקומית ,שאינה מתעלמת מהחמולה,
אך גם אינה מתבססת על התבניות המסורתיות שלה .מנהיגים אלה
הם שמניעים את המערכת הסוציו-פוליטית והתפקוד של הרשויות
המקומיות באמצעים העומדים לרשותם כמעמד ביניים .בחינה של
השתלשלות הצמיחה של המנהיגות המתחדשת "החמולתית" וזאת
של המשכילים ואנשי העסקים ו"המנהיגות הנצלנית" ,מגלה כי הם
מי שאתגרו את התבניות החמולתיות הטיפוסיות המסורתיות,
והצליחו לתמרן ביניהן כדי להגיע לתפקיד של ראש רשות או חבר
בהנהלת הרשות המקומית .צמיחה של מנהיגות זו של מעמדות
ביניים הביאה ,במקרים לא מעטים ,לכך שהחמולה הטיפוסית
הזדנבה מאחורי אנשים אלה אך לא בחרה בהם .לפעמים ,אנשים
אלה כופפו את זרועה של החמולה וכפו את מועמדותם עליה .לא
אחת ,אנשים אלה מתעמתים עם החמולה ולא נרתעים מלהתמודד
גם בלעדיה ,חלקם דרך כפיית ביצוע פריימריז ,או דרך רוטציה
וחלקם באמצעות כריתת בריתות עם קואליציות זרות.
חלבי ( ,)2014ציין שהחמולה אינה השחקן המרכזי בזירה המקומית
אלא הדור השלישי של מעמד הביניים הוא שנושא בתואר זה .דור
זה נטל מהחמולה את היוזמה והחל לנווט את הפוליטיקה
המקומית לפעמים תוך התעמתות אתה .החמולה הפכה להיות ככל
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משאב המביא להעצמה ולניצחון בבחירות כשהיוזמה היא בידי
מנהיגות מתחדשת בעלת אוריינטציה אינדיבידואלית ,מקצועית
ויישובית .עבור מעמד הביניים החמולה היא ארגון טבעי שקל מאוד
לבנות עליו צורות ארגון אחרות ולעשות בו שימוש .ההתפתחות זו
באופי המנהיגות המקומית שינתה באופן משמעותי את מרכזי הכוח
בתוך החמולה בצורה שהביאה את הכוחות החדשים לעמדות
מפתח ,שתפסו את עמדותיהם של הכוחות המסורתיים ואף החלישו
אותם .מהיכרות עם מספר יישובים ערביים ניתן לקבוע שהחמולה
הפסידה לטובת מעמד הביניים וכי מעמד זה מניע את המערכת
הפנימית כשלחמולה לא נותר אלא להצטרף למשחק מוחלשת
ומוּכה.
הגורמים שהשפיע על התחוללות השינוי בתפקוד החמולה בפתחה
של פוליטיקה מקומית חדשה שאינה תלויה בה ,נערכו למרות
מאמצי ההישרדות של החמולה כמוסד סוציו-פוליטי .החמולה
הפכה למסגרת סוציו-תרבותית משייכת ונחלשת כמוסד סוציו-
כלכלי ,על רקע צמיחת האינדיבידואל והמשפחה הגרעינית ויזמות
הפרטים .עיקר הגורמים שהשפיעו על התמורות והפרגמנטציה של
החמולתי ושינוי פוליטיקה המקומי הם אלה:
א .גידול האוכלוסייה ביישוב ,בכלל זה מספר הנפשות
בחמולה .בממוצע ,האוכלוסייה הערבית הכפילה את עצמה
יותר מאשר פי עשרה בשבעה העשורים האחרונים.
התפוצצות אוכלוסין זו גרמה לגידול היישובים והחמולות
בתוכם .גידול זה הביא להתרחקות יחסי הקרבה בין בני
החמולה בשלושת הדורות האחרונים .ריבוי קבוצות הגיל
תרם להתרחקות של פרטים מיחסי קרבה מדרג שלישי,
רביעי וחמישי ,וטיפוח יחסי קרבה מדרג ראשון ושני .כך,
תפיסת ה"חומס" ,דהיינו ,הקשר המשייך על פי המנהג
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והמסורת ,המחייב את הפרט ליחסי קרבת דם עד הדור
החמישי בחמולה ,במקרה של חסות ונקמת דם מתערער
ומצטמצם.
ב .המושג "חמולה" הינו דינמי ולא סטטי .היא מורכבת מפלג,
משפחה מורחבת ומשפחה גרעינית .כתוצאה מריבוי טבעי,
נישואין בין חמולתיים או שיוך למטרות חסות ,חמולת העל
הופכת גדולה יותר ,והפלגים והמשפחות המורחבות בתוכה
מתרחבות והופכות לחמולות בעצמן .מתפתחת ביניהן
תחרות ואף התנצחות בין תתי קבוצות /פלגים /משפחות
מורחבות מחד ,ומאידך נרקמות קואליציות עם משפחות
מורחבות ופלגים שונים חיצוניים ,חוצי חמולות.
ג .בתהליך התפתחות היישוב וגידול האוכלוסייה מתרחשים
נישואים בין בני חמולות ופלגים שונים .נישואים אלה
מייצרים רשת חדשה של קשרי דם וחברה ותורמים
לשיבוש השיוך החמולתי" ,טוהר החמולה" ,כאשר אישה,
בעקבות נישואיה ,מצטרפת לחמולה או לפלג אחר .תמורות
אלה משבשות בעמדות ובשיוך החברה הפטריארכלית של
הדור השני והשלישי וחוצות בין מועמדים השייכים
לחמולות/פלגים ומשפחות מורחבות ,בין שמצד האם ובין
שמצד האב .שיבוש זה מקבל ביטוי בשינוי בדפוסי
ההצבעה ,בתחרות בבחירות באמצעות פריימריז בתוך
החמולה ,בין בני פלגים ובני משפחות מורחבות או
משכילים/עצמאים בעלי עסקים ,שמסמלים מנהיגות
חדשה של מעמדות הביניים החדשים הצומחים ביישובים.
ד .החמולה הינה ארגון בעל אוריינטציה לא רק חברתית
שיוכית ,אלא גם כלכלית .זו נסמכת על עזרה הדדית,
במיוחד בתנאים של כלכלה אגררית ,עתירת כוח אדם
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בתהליך היצור החקלאי .תמורות במבנה הכלכלי ומעבר
מחברה מסורתית חקלאית לחברה המבוססת על כלכלה
מודרנית שמבנה ענפי התעסוקה שלה מבוססים על
תעשייה ,מלאכה ושירותים ,שהפרט ניצב במרכזה ,תרמו
להיחלשות התלות והקשר הכלכלי בין בני החמולה .עלייה
ברמת ההשכלה ,התפתחות ענפי תעסוקה חדשים ,יוממות
של כוח עבודה ערבי לשדות התעסוקה בעיר היהודית ,גידול
במספר המפרנסים במשפחה כולל עלייה בשיעור תעסוקה
של נשים ,העתיקו את מוקד הפעילות הכלכלית מהחמולה
למשפחה הגרעינית ואף לפרט בתוכה בתנאים של כלכלה
ליברלית ,קפיטליסטית ,שמושפעת באופן ישיר מהכלכלה
הארצית והעולמית.
ה .התנערות מתפקידה של החמולה כארגון המעניק ביטחון
וחסות לבניו ולמשתייכים אליו .החמולה תפקדה כארגון
השומר על בניו על בסיס שיוכי נוכח חמולות אחרות או
כוחות חיצוניים .עם כניסתה של המדינה המודרנית
כמופקדת על הביטחון האישי ,ואימוץ החוק האזרחי
במקום המנהגים המסורתיים נוצרה סביבה נוחה לפרט
להשתחרר משליטתה של החמולה .עוד ממד קשור בדחיה
של חלק מבני החמולה מהמחויבות החמולתית כחלק
מהקולקטיב בעת מאבקים או התפרצויות אלימות עם
הפרט או בין חמולה אחרת ,בכלל זה תשלום "מעין דמי
חסות" ,מימוש נקמת דם ,ערבות ביטחון הדדי ועד
מרכיבים שהיוו מעין "אמנה חברתית" לא כתובה .זו
מוכרת בחברה בין בני החמולה או אלה שהשתייכו אליה
או מבקשים להיות בחסותה וביצרו מצב בו החמולה שמרה
על בניה ונתנה להם ביטחון .לצד התחזקות השלטון
המרכזי המודרני התחזק גם הממד והמעמד של האזרחות,
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בכלל זה זכויות האדם והאזרח .הביטחון המדומה
שמעניקה החמולה לפרט הפך להיות ,במקרים לא מעטים,
לנטל .גם ניצולו על ידי בעלי אינטרסים הפוגע באינטרסים
של אחרים עורר דחייה של המנהגים המסורתיים והתבניות
הקשורות בחמולה ,ובמקומה עלתה התביעה להחיל את
החוק ולהגן על זכויות הפרט .אלה מתבטאות בתביעה של
האזרחים הערבים מהמשטרה לממש את אחריותה,
סמכויותיה וחובותיה לשמור על חופש הפרט בהתאם
לחוק .לאחרונה ,החלו להשמיע קריאות פומביות של נציגי
מעמדות הביניים בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב נגד
מסורת נקמת הדם ,והמשך קיום הערבות השבטית .אלה
עלו לאחר מקרי רצח שהניעו תהליך של הגברת האחריות
האישית ,סוג של תמורות שהתפתחו בקרב האוכלוסייה
הערבית בגליל ובמשולש ומחלחלות גם לנגב .ככול
שהאוכלוסייה עוברת תהליך עיור ,ובקרבה עולים מעמדות
הביניים ,נחלש השיקול של החמולה כנותנת חסות ,מעניקה
ביטחון ,והרתעה לפרט .לא מעט אנשים נורמטיביים
מבקשים להשתחרר ממנה לכיוון האינדיבידואליזם ונטילת
האחריות העצמית ,לטוב ולרע.
ו .לחמולה כארגון חברתי יש גם ביטוי טריטוריאלי .המרחב
הטריטוריאלי של החמולה/המטה/השבט כלל מגורים
בשכנות בתוך הכפר ,עם קרקעות מעובדות סמוכות
השייכות לבני החמולה מסביב לאזור המגורים הנקרא
"חמא-אזור מוגן" (ח'מאיסי .)1995 ,חלק משטח זה היה
מושאע – רשות הרבים – כשהכוונה היא לבני החמולה או
מי שנמצאים תחת חסותה .גם המודל הטריטוריאלי
והיחסים בתוך היישובים הערביים בהקשר לקרקע
משתנים (ח'מאיסי .)2015 ,התפתחות שוק המקרקעין,
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גידול בחמולה ,גידול בשטח הבנוי ,התפזרות מגורי בני
החמולה בין אזורים שונים ,בכלל זה מעבר ממגורים
צמודים ביחידה טריטוריאלית לפיזור לפי משפחות
מורחבות ,ואף לפי משקי בית בודדים החלישו את קשרי
הנישואין בתוך החמולה וגם את קשרי השכנות ,שתרמו
בתורם להתרופפות הקשרים השיוכיים התוך-חמולתיים
לטובת יחסי שכנות בין משקי בית או משפחות מורחבות.
אומנם בחלק מהיישובים עדיין קיים גרעין טריטוריאלי של
חמולה ,אך זה צומצם והפך חלק מן המורשת ,ההיסטוריה
והזיכרונות .במקרים מסוימים ,מיעוט של חמולות עדיין
משמר טריטוריה של בית אירוח "מדאפה" ,או "דיואן" בו
מתכנסים ומתאספים בני החמולה בחתונות ובהלוויות
ולקבלת תנחומים בקרב חמולות ותיקות הרוצות להמשיך
ולשמר את המורשת השיוכית .התמורות הטריטוריאליות
בפריסה המרחבית של בני חמולה ,מריכוז והתכנסות
אזורית/שכונתית לפיזור והתחלקות ברחבי היישוב ואף
מעבר לו ,בדגש על הפרט ומשק הבית החלישו את היחסים
בתוך החמולה ,והשפיעו על דפוסי ההתנהגות שלה גם
בבחירות המקומיות ובתביעות מהשלטון המקומי.
הצמיחה של מעמדות הביניים ביישובים הערביים תרמה
לניידות מרחבית וגם תפקודית ,ממרחב החמולה הטיפוסי
המוכר למרחבים מעורבים או ניטרליים ,גם כדי להשתחרר
מהבקרה והביקורת החמולתית הקולקטיבית לטובת
האינדיבידואליות.
ז .תחרות פנים על הנהגת החמולה או היווצרות תתי-חמולות
שצמחו ממשפחות מורחבות .לחמולה הטיפוסית היה
מנהיג פטריארכלי שהוא חלק מהליבה של החמולה .עם
גידול החמולה מבחינה מספרית והתפרקותה למשפחות
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מורחבות שהפכו להיות גדולות דין ,בדומה ואף יותר
מחמולת האם ,קמו מנהיגים פטריארכליים חדשים
המערערים על שימור המנהיגות בתך הליבה החמולתית.
ערעור זה עולה שלב עם העלייה ברמה הכלכלית ורמת
ההשכלה של בני החמולה ,כך שהיתרון היחסי של המנהיג
המסורתי נחלש נוכח עלייתם של כוחות חדשים ,משכילים
מקרב מעמדות הביניים .הוא גם מעצים על רקע האצת
התמורות בתוך החמולה שאינה מתפקדת עוד כיחידה
כלכלית וחברתית ביטחונית מקומית .חלק מבניה כבר
בקשרי נישואין או בקשרי עסקים עם בני חמולות אחרות,
ואף מאמצים לעצמם שמות חדשים כדי לבדל את עצמם
מהשיוך לחמולת העל .התפרקות החמולה לתתי-קבוצות
השפיעה על ריבוי מועמדים בבחירות המקומיות לרשות
המקומית ,על יצירת קואליציות בין אנשים מחמולות
שונות סביב אינטרסים כלכליים ותפקודיים חוצי חמולות,
ואף עם העברת הדגש לאינדיבידואל .כך ,שצמיחה של
מעמדות ביניים הגבירה את התחרות הפנים-חמולתית
ותרמה רבות להיחלשותה כמסגרת ארגונית ויחידה
כלכלית.
ח .עליית כוחן של הנשים ביישוב תרמה אף היא את חלקה
להיחלשות התבניות החמולתיות המסורתיות .בחברה
הערבית התחוללה מהפכה שקטה של עליית הכוח הנשי
כגורם בעל השפעה ,מעורב ומעורה חברתית ופוליטית.
מהפכה זו התחוללה על רקע העלייה ברמת ההשכלה של
הנשים ויציאתן לשוק העבודה ,לבד משינויים נורמטיביים
המושפעים מתהליכים ארציים ועולמיים שמגבירים את
עצמאותן ואת העוצמה הסוציו-כלכלית שלהן .נשים
משכילות מתחתנות עם משכילים מחוץ לחמולות שלהן .גם
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הכוח הנשי הוא גורם המערער את התבניות
הפטריארכליות ומשבש את הסדר החברתי החמולתי הישן
ביישוב .עלית רמת השכלה של הנשים ויציאתן לשוק
העבודה הגדילו את ההכנסה למשק הבית ותרמו רבות
להתרחבות מעמדות הביניים בקרב האוכלוסייה הערבית.
כיום ,נשמעים קולות רבים הקוראים להגדיל את ייצוג
הנשים ברשויות המקומיות ,שהוא חסר בצורה מובהקת.
התחזקות מעמדות הביניים תקדם את ייצוגן ברשויות
המקומיות.
קשה לטעון כי החמולה ,כארגון סוציו-פוליטי ,נעלמה מנוף
היישוב הערבי .אך אין ספק שהיא שנתה את תפקודה ותפקידה
הודות לתנאים המבניים של הכלכלה המודרנית שאינה
מבוססת על חקלאות ,ולהתחזקות וגידול במעמדות הביניים
אשר עדיין משמרים את השיח והתפקוד של החמולה בבחירות
לרשויות המקומיות ומשפיעים על תפקודיהן.
א .התנדנדות של הערבים בין הלאומי לאזרחי ובין הארצי
למקומי בתנאים של אזרחות ארצית על תנאי
(אוסצקי-לזר וג'בארין .)2016 ,חסימה חלקית של
מעמדות הביניים הערבים משותפות מלאה ושוויונית
במדינה ומיצור ועיצוב המרחב הציבורי הארצי ,דוחפת
אותם להתכנס לגבולות המקומי ולחפש אחר מוקדי
כוח .הזירה המקומית/היישובית פתוחה יותר להשפעה
של מעמדות ביניים ערביים מאשר הזירה הארצית.
בתחרות הקיימת על השפעה בזירה המקומית,
משתמרים השיח והתבניות של השיוך החמולתי .הואיל
וזהו מוסד קיים ,על אף חולשתו ,הוא מספק מסגרת
לצבירת כוח מקומי ובכלל זה זכיה במשאבים וזכיה
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בתפקידים ברשות המקומית שמקנה להם כוח והשפעה
על המרחב הציבורי.
ב .שימוש בחמולה על ידי בעלי אינטרסים .המסורת
החמולתית כארגון סוציו-פוליטי ,תרבותי ,כלכלי
וטריטוריאלי דחפה בעבר את בניה לשמרו מתוך
אינטרסים אישיים ומשיקולים של כבוד ,ויצירת דימוי
המעניק כוח רתיעה וכמובן משיקולים כלכליים .בעידן
המודרני ,ועל רקע השינוי המבני ,הכלכלי וההתנהגותי
המלווה בצמיחת מעמדות ביניים ,בעלי אינטרסים
המבקשים ורוצים בזכייה בכוח ובמשאבים מקומיים,
פועלים להחיות ולהפעיל את מסגרות השיוך החמולתי
בכדי לזכות בתמיכתן ובעמדות מפתח ביישוב .גם
התפקיד הגבוה של ראש הרשות קסם להם ,על כוחו
הייצוגי והשליטה במשאבים חומריים .האחריות
שכרוכה בקבלת החלטות משרתת את בני החמולה
כפרטים וגם כקולקטיב ומעניקה להם תחושה
ומציאות של כוח ונוכחות בנוף היישוב .לכן ,כיום אנו
עדים למצב בו בעלי עניין ,משכילים ,בעלי עסקים,
יוצאי צבא (במקרה של הקהילה הדרוזית) ,מתחרים
על עמדות מפתח ביישוב ,ובראשם בבחירות המקומיות
לרשות המקומית ,תוך שהם מחיים את השיוך
החמולתי המהווה מאגר אלקטורלי לא מבוטל שמניע
המנהיגים
בבחירות.
מועמדותם
את
החדשים/המתחדשים מחפשים את השיוך החמולתי,
אך עושים הבניה מחדש של התבניות המסורתיות,
שנחלשו בשאר הממדים .כך הם מנסים להשתמש
בסדר הישן ולהתאימו לסדר חדש ,וכך נוצרת מעין
מסגרת למודל של קולאג' היברידי .תמורת אלה
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מקבלות משמעות בבחירות המקומיות כתוצאה של
ההבניה החדשה היזומה על ידי המנהיגים החדשים/
המתחדשים שחלקם משתייכים למעמדות הביניים
מבחינה כלכלית ,אך טרם פיתחו מסורת תרבותית של
מעמדות הביניים.
ג .החסמים החיצוניים העומדים בפני מוביליות של
מעמדות ביניים ערביים לתפקידים ותפקודים מחוזיים
וארציים יצרו תחרות על הזדמנויות תעסוקה
ומשאבים בתוך היישוב .הרשות המקומית הופכת
להיות "הפירמה" או "המעסיקה" הגדולה ביותר
ביישוב ,שלה משאבים חומריים ומנהליים להעסיק
באופן ישיר ועקיף פקידים או לתמוך ביזמים ולאפשר
להם לקדם הקמה ,הפעלה וחיזוק עסקים ביישוב .מצב
ומעמד זה של הרשות המקומית מעודד בני חמולות
להיות נוכחים ברשות המקומית בהיותה בעלת כוח
כלכלי .המנגנון שיאפשר להם להגיע לעמדות השפעה
ברשות המקומית הוא זכיה בבחירות ,המבוססת על
צבירת קולות בהתאם לשיטה הדמוקרטית .בכדי לגייס
את הקולות עושים הבניה מחדש ) (Restructuringשל
החמולה ,או קואליציות בין חמולות ותתי-חמולות.
המטרה איננה שמירה על הקולקטיב החמולתי כפי
שהיה קיים בעבר על פי ההתארגנות המסורתית ,אלא
ראשות תפקודית אינטרסנטית כלכלית .ההגבלות
והמגבלות על הזדמנויות תעסוקה מחוץ ליישוב בשוק
ובמשק המחוזי ,הארצי והעולמי יוצרים תחרות על
הזדמנויות בתוך היישוב ,והמקפצה להשיג משאבים
אלה הינה התבנית החמולתית.
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ד .בתוך היישובים הערביים צומחים בעלי הון ,קבלנים,
שחלקם מנהלים קשרים עסקיים מחוץ ליישוביהם.
מקצתם הם בני חמולות מובילות ,אחרים הם בני
חמולות קטנות או מי שהיו בשוליים החברתיים של
הריבוד החברתי המסורתי ביישוב .בעלי הון אלה
מזהים את ההזדמנויות הכלכליות הצומחות ביישובים
הערביים ,במיוחד הבינוניים והגדולים ,ולכן מתארגנים
ליהנות מהם על ידי חיזוק מעמדם ברשויות
המקומיות .על רקע היחלשות המפלגות הפוליטיות
ברשויות המקומיות והמודרניזציה החלקית ביישובים
הערביים (ח'ליליה ,)2017 ,מדיניות הביזור והגדלת
לרשויות
המועברים
והסמכויות
התקציבים
המקומיות ,בעלי הון מתחילים לזהות בזכייה בבחירות
המקומיות ובעמדות הכוח בדרג הפוליטי והמנהלי
השקעה לא רק פוליטית אלא גם כלכלית .בעלי הון
אלה משתמשים בתבניות החמולתיות להריץ מועמדים.
כך מתחילה להתפתח מעין "אמריקניזציה" לבחירות
לרשויות המקומיות הערביות ,המקבלת ביטוי בכך
שמי שעומדים לרשותו המשאבים הכספיים יוכל לרוץ
לבחירות .בעלי ממון ואנשי עסקים שהופכים להיות
בעלי אינטרסים מתארגנים בכדי להריץ מועמד מטעם,
ולא בהכרח על בסיס שיוך חמולתי ,למרות שהמרכיב
החמולתי נלקח בחשבון.
ה .החוקרים מזהים קשר בין גודל היישוב לבין
הדומיננטיות של החמולה כמרכיב מכונן בשיח
ובהתנהגות הפוליטית הערבית המקומית .ניתן לחלק
את היישובים הערביים לשלוש קטגוריות מבחינת
תפקיד ומעמד החמולה בבחירות המקומיות ,ועל סמך
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ניתוח תוצאות הבחירות האחרונות בפרק הקודם.
בקבוצה הראשונה היישובים הקטנים שמונים פחות מ-
 10אלפים תושבים .ביישובים אלה עדיין רוחשת
תחרות בין שני מועמדים או יותר בסבב הבחירות
הראשון ,המנצלים את הדיכוטומיה של המבנה
החמולתי ,שמאפשרת לעתים מימוש זכיה ביותר מ-
 40%מהקולות כנדרש .בקבוצה השנייה ,יישובים
המונים בין  20-10אלף תושבים .ביישובים מסדר גודל
זה קיים ריבוי של חמולות המשתתפות בבחירות,
ומתהוות קואליציות חוצות חמולות ,בין ובתוך
החמולות ,כדי לגבור בבחירות .הקבוצה השלישית
כוללת יישובים המונים מעל  20אלף תושבים בהם
במסגרות
המשתמשים
מועמדים
מתערבבים
החמולתיות והמשפחתיות המורחבות ,עם מפלגות או
מועמדים עצמאיים המייצגים ,הצהרתית ,את מעמדות
הביניים ,ונשענים על כוחות חברתיים שונים ביישוב
כדי להשיג עמדות כוח בו .חלוקה זו אינה כמובן
דיכוטומית וחדה ,אלה מצביעה על מורכבות התמונה
וחיפוש דרך להסביר את דפוסי ההצבעה של הערבים
בבחירות המקומיות מחד ,ומאידך כיצד מועמדים
מגייסים כוחות אלקטורליים כדי לגבור על מתחריהם
בבחירות ולהפוך למנהיגות מקומית מובילה.
הדברים נועדו לזהות את המורכבות החברתית והמבנית בה פועלת
המנהיגות ברשויות המקומיות הערביות .לבד מן החמולה מתפתחים
כוחות נוספים המשבשים את התמונה .התחזקות מעמדות הביניים
ביישובים הערביים עשויה להוסיף עוד נדבך של מורכבות לתבניות
הסוציו-פוליטיות המשפיעות על דפוסי הבחירה ,על העמדת מועמדים
ועל בחירתם ברשויות המקומיות הערביות .כל אלה מחייבים
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היערכות אחרת מבחינה ניהולית ופוליטית ברשויות המקומיות כדי
להבטיח אספקת סל שירותים ראוי עבור אוכלוסייה העולה ברמה
הסוציו-כלכלית שלה ,המלווה ,ואף מובלת על ידי העלייה וההעצמה
של מעמדות הביניים ביישוב הערבי.
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פרק  :8סיכום והמלצות
חיבור זה ניסה לאפיין את התמורות המתחוללות ברשויות המקומיות
הערביות בצל צמיחת מעמדות בהן .מעמדות אלה עדיין אינם מהווים
שכבת אוכלוסייה בעלת תרבות עירונית מבודלת במרחב היישובי .הם
חוצים חמולות ומשפחות מורחבות ואף משפחות גרעיניות .אנו מזהים
שמתפתחת שונות בין אחים ברמת ההשכלה וברמה הכלכלית .מי
שהעפילו במעלה הסולם הסוציו-כלכלי החלו לדרוש סל שירותים
הולם ומוכנים לשלם עבורו .בשכנות להם נמצאים קרובי משפחה
שהרצונות והיכולת שלהם שונים ,והם מעוטי יכולת ,וקצרה ידם
מלתבוע שירותים בעלי אוריינטציה של מעמדות ביניים .המסורת
הקצרה של התפתחות מעמדות הביניים בקרב האוכלוסייה
המתגוררת ביישובים הערביים העוברים תהליכי עיור משפיעה על
רמת ואיכות השירות והתשתית העירונית ביישוב .היישובים הערביים
ברובם בינוניים וקטנים ,ושיטת הבנייה העצמית השכיחה בהם עדיין
תורמת לצמצום הניידות בתוך היישוב וליצירת שכונות מגורים
המבוססות על היררכיה מעמדית .העלייה ברמת החיים ,תוצאה של
רמת ההכנסה העולה ביישובים הערביים ,וההשקעות של משקי הבית
בדיור פרטי יוצרים שוק דיור יוקרתי לצד דיור של מעוטי יכולת
(ח'מאיסי2015 ,א) .אלה האחרונים מהווים כמחצית ממשקי הבית
הערביים ,שמוגדרים כאוכלוסייה שהכנסתה הממוצעת מתחת לקו
העוני .מחצית האוכלוסייה שהינה מעל קו העוני ,שייכת למעמדות
הביניים ולעשירים .אפיון היישובים הערביים כיישובים במצוקה הינו
דימוי בעייתי ,ומדויק יותר יהיה להגדיר את השונּות בין הקהילות
הערביות בין ובתוך היישובים על רקע התפתחות מעמדות הביניים.
זאת על אף המדיניות הממשלתית המפלה ונקודת המוצא הנחותה של
היישובים הערביים מבחינה כלכלית ותשתיתית ,נחיתות שהובילה
לפערים ולאי שוויון בין יישובים ערביים ליהודיים.
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הרשויות המקומיות המנהלות את התפתחות היישובים ,עושות כן
ברמות שונות של הצלחה .ריבוי היישובים הערביים (והרשויות
המקומיות) ( 85רשויות 133 ,יישובים מוכרים ,שגרים בהן כ1.4-
מיליון אזרחים ,לבד מהיישובים המעורבים) ,המתפרסים במרחב
באזורים גאוגרפים וגודלי אוכלוסייה שונים מזמנים הזדמנויות
כלכליות לצד חסמי פיתוח .מציאות זאת מחייבת תפישה ושיח
חדשים המבוססים על הכרה והתחשבות בשונות ,במגוון ,באתגרים
המקומיים העומדים בפני התושבים ,במנהיגות המקומית הפוליטית
והמקצועית .השונות תאפשר למקם אותם על סולם המדד הסוציו-
כלכלי ,ההכנסות העצמיות ,ריבוי המועמדים לבחירות מקומיות
ומידת היציבות השלטונית והמשילות המקומית ברשויות המקומיות.
התמורות באוכלוסייה וביישובים הערביים על רקע צמיחה של דורות
צעירים משכילים הנוטים להשתייך למעמדות הביניים המתרחבים,
מצביעים על התרחבות מסורת של מעמדות ביניים המשלבת בין
המרכיב המעמדי הסוציו-כלכלי לשיוכי החברתי (חמולתי ,עדתי,
שכונתי וסוציו-כלכלי) .גורמים אלה מעוררים את הצורך במנהיגות
מקומית אחרת ,שאינה בהכרח מבוססת על השיוך המסורתי
החמולתי ,אלא מנהיגות משכילה ,אמידה כלכלית ,ובעלת כישורים
לזכות בבחירות המקומיות ולהנהיג את היישוב.
הרחבת מעמד הביניים ביישובים הערביים תורמת לא רק לכלכלת
משק הבית המשתייך למעמד הבינוני ,אלא לכל המשק היישובי
והארצי .היא גם טומנת בחובה יכולת לקדם הבניה של חברה אזרחית
שתשאף לשוויון האזרחי של הקהילה הערבית ולהגברת השוויון
במעמד הנשים ותעסוקתן ברמה הארצית והמקומית .השאלה שמחקר
זה ניסה לברר היא מה המשמעות של הריבוי בקבוצות האוכלוסייה
המשתייכים למעמדות הביניים להתנהגות הפוליטית המקומית של
האוכלוסייה הערבית ולדפוסי הבחירה וההנהגה המקומית .בחינת
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הקשר בין צמיחה של מעמדות ביניים ערביים ביישובים העוברים
תהליך עיור ופיתוח כלכלי ,חרף המגבלות והחסמים של המדיניות
הממשלתית המפלה אותם לרעה ,והחסרונות המבניים הקשורים
במיקומם הגאוגרפי בפריפריה ביישובים קטנים ,מעלה כי היכולת
שלהם ליצר הזדמנויות כלכליות מוגבלת למדי בתנאים של כלכלה
נאו-ליברלית ושוק קפיטליסטי .הפיתוח הכלכלי ברמת המדינה גם
הוא גרר את פיתוח היישוב והאוכלוסייה הערבית מעלה ,אך עדיין לא
נסגרו הפערים בין ממוצע ההכנסה של הערבים ליהודים ,למרות
השונות הפנימית בתוך כל אחת מקבוצות היישובים שלהם .על רקע
התפתחות זו נוכל לזהות ארבע תתי-קבוצות של מעמדות ביניים
בהקשר של הרשויות המקומיות:
א -יזמים שאפשר לשייך אותם למעמד הבינוני לפי גודל
הרכוש ורמת ההכנסה (קרקע ,נדל"ן ,עיסוק במקצועות
חופשיים ,מספר מפרנסים במשק בית) .בקבוצה זו נכללים
אקדמאים ערבים ,המועסקים ביישוב או מחוצה לו לפי
רמת ההשכלה .חלקם הופכים לבעלי אינטרס ליהנות
משירותים איכותיים מהרשות המקומית ותובעים סל
תשתיות ושירותים עירוניים איכותיים בדומה לזה שבעיר
העברית המפותחת בה הם מבלים לא מעט מזמנם בעבודה
או בשעות הפנאי.
ב -עובדי רשויות מקומית ערבית ,שהם ספקים ומיצרי
שירותים עבור האוכלוסייה ,שרובם מתגוררים ביישובים.
חלק מפקידות זו עובדת ברשות המקומית כעובדים
מוניציפליים ,אחרים עובדים עבור הרשות המקומית
ומספקים לה שירותים ,בכלל זה בתחום החינוך ,הרווחה
ומקצועות חופשיים שונים .התחרות על זכיה במשרה
ועבודה ברשות המקומית הופכת לשאיפה של משכילים
רבים ,במיוחד בכוח הנשי .עבודה ברשות המקומית
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במישרין או בעקיפין מצמיחה מעמדות ביניים מקומיים
וזאת עקב היכולת להשיג קביעות תעסוקתית .בדרך כלל
עובדים אלה מקיימים משקי בית בני שני מפרנסים,
שמצמצמים את ההוצאות על הדיור ,הנסיעות ועוד ,מה
שמקנה להם את ההזדמנויות להשתייך למעמד בינוני.
ג -אנשי עסקים ,ספקים ועובדי תשתית ,העובדים עם הרשות
המקומית ,המייצרת עבורם הזדמנויות תעסוקה ביישובים
הערביים .קבלנים אלה ,ובעלי המקצועות החופשיים
תורמים להתפתחות מעמד בינוני המבוסס על משלח יד
ומניבים הכנסה גבוהה .חלקם משתייכים לחמולות ביישוב,
ואחרים גרים מחוץ ליישוב ,אך הפרויקטים המובילים
לפיתוח שירותים ותשתיות הופכים להיות שדה תחרות בין
קבלנים ואנשי עסקים לעתים עד להתנצחות בין בעלי
אינטרסים שונים בכדי לזכות במשאבים כלכליים .בתהליך
זה ,הרשות המקומית הינה גוף כלכלי ומעסיק מרכזי
ביישוב המעודד את התחרות ,שבמסגרתה מתהדקים
הקשרים עם המנהיגים המקומיים ברשות המקומית ,עד
כדי התערבות בבחירות ויצירת קואליציות בין מועמדים
במגמה של "שלח לחמך".
ד -ראשי וחברי הרשויות המקומיות שמשתייכים למעמדות
ביניים ולמעמדות הגבוהים ביישוב .כיום ,כדי לזכות
בבחירות מקומיות ,לא די בתכונות אישיות ,ביכולות
מנהיגותיות וביושרה האישית .מי שמתמודד במערכת
בחירות חייב להשקיע בפרסום ,באירוח ,בחיזור אחר
קולות המצביעים ועוד .לכן ,רוב ראשי וחברי הרשויות
המקומיות מוכרחים להשתייך למעמדות הביניים ,כדי
להוביל .על רקע צמיחה של מעמדות ביניים בכלל היישוב,
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עולה סף הדרישות לתכונות ולמאפיינים של המועמדים
והמנהיגים המקומיים.
מעמדות ביניים אלה עוקפים את השפעת החמולות והעדות
ומשבשים את הסדר החברתי השיוכי המסורתי .מתפתח מודל
היברידי מורכב ,שמקצת ממרכיביו משכפלים את המתרחש
ברשויות המקומיות היהודיות .המודל ההיברידי עוקב אחר
הרשויות היהודיות הבינוניות והקטנות במיוחד בפריפריה ,גם אם
בפיגורמסוים ,ומתאים את עצמו לקונטקסט של היישוב הערבי.
לכן ,מחקר זה מערער על התפישה הייחודית של התנהגות
המנהיגות המקומית הערבית ,הפוליטית והניהולית .נטען בו כי
ההקשרים הסוציו-תרבותיים ,המבניים והפוליטיים משפיעים על
דפוסי ההתנהגות הפוליטית של המנהיגות המקומית ברשויות
המקומיות .לכן ,ניתן לזהות דמיון רב בין דפוסי הניהול ברשויות
המקומיות הערביות והיהודיות הדומות מבחינת גודל ,מיקום,
ומבנה חברתי של מעמד בינוני מתפתח .במיוחד יישובים אשר
בתחילת דרכם היו עיירות פיתוח או ערי עולים ,וכיום נושאים
סממנים מסורתיים של מנהיגות מקומית שמאוד מזכירים את אלו
הנהוגים ברשויות המקומיות הערביות (רזין 40.)2003 ,כמובן
שההדגשים של שמרנות חברתית ,חמולתית ,ומסורתיות עדיין
קשיחים יותר ביישובים הערביים ומרחב ההזדמנויות בהם לניידות
בין-יישובית ,תפקודית וגאוגרפית מצומצם מזה אשר ביישובים
היהודיים .הקונטקסט הגאופוליטי של האוכלוסייה הערבית שונה
מזה של האוכלוסייה היהודית ומבליט את הבעיות והמתחים
המקומיים ביישובים הערביים ,עד כדי זיהויים כתהליכים
ייחודיים.

40

רזין ,ע' ( .)2003רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל :בין ריכוז לביזור,
בין מסורתיות למודרניות .ירושלים :מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
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התפתחות והתחזקות מעמדות הביניים והמנהיגות הערבית בשלטון
המקומי ניצבת נוכח אתגרים חדשים .אתגרים אלה מתחילים
בהתערערות הסדר החברתי השיוכי הפטריארכלי עקב הפרגמנטציה
של החמולות .המשמעות היא שהצייתנות המסורתית של כל בני
החמולה למנהיג החמולתי הטיפוסי נחלשת מאוד .במקביל מתחילה
האוכלוסייה ,בתמיכה של מעמדות ביניים ערביים ,לקדם את
הליברליזם וחירויות הפרט .יסודות אלה מעצימים את
האינדיבידואליזם ,ומטים את תפקיד החמולה המתפרק למשפחות
מורחבות ,למישורים חברתיים כגון נישואין ותנחומים .גם בין
המשפחות המורחבות מתפתחים מתחים ,המשתקפים בריבוי
מועמדים שיוכיים לכאורה או ממוצא של אותה חמולה ,אך הם
מייצגים אינטרסים שונים .כתוצאה מכך נרקמות קואליציות
חוצות חמולות ,על בסיס אינטרסים ולא בהכרח על בסיס שיוכי.
צמיחת מעמדות ביניים מציבה אתגרים בפני הרשויות המקומיות
שנדרשות למלא אחר התביעות והדרישות של אוכלוסייתן
המשתנה .אומנם המשאבים של הרשויות המקומיות גדלים ,אך הם
רחוקים עדיין מלענות על צורכי מעמדות הביניים שפזורים במרחב
היישובי ,ולא מתרכזים באזורים ייעודיים מבחינה חברתית
ומרחבית.
עוד אתגר קשור לתהליך ההצבעה ,הבחירה והקואליציות/
ההסכמים/ההסדרים הנרקמים בין מועמדים בכדי לזכות בסבב
הראשון של הבחירות לרשות המקומית .הסדרים וקואליציות אלה
גולשים במהרה לשחיתות פוליטית מבאישה מבחינה ערכית
נורמטיבית וגובלת בפלילים .גם אם הייתה יכולה אולי לעמוד
למשפט ציבורי ,אין עוררין על היותה פסולה מבחינה ציבורית
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וערכית .נראה כי למרות הצמיחה של מעמדות הביניים האמורים
להיות קבוצה בעלת השפעה וכוח שמקפידה על פוליטיקה נקייה
יותר ,מתמסדת תרבות שאינה מקפידה דיה להבטיח סביבה בטוחה
יותר לתיעול משאביה של הרשות המקומית .לא פחות חשוב מכך
הוא צמצום האלימות ביישובים הערביים העוברים תהליכי עיור
ומודרניזציה חלקיים ,ואף מעוותים ,שחלקם מועתקים ללא
התאמה תרבותית למאפייני האוכלוסייה הערבית המשתנה .ניתן
לציין כי מעמדות הביניים הכלכליים המתפתחים ביישובים
הערביים ,עדיין לא פיתחו מסורת של תרבות מעמדות בינוניים
עירוניים .הם נמצאים בשלב התגבשות קולקטיבית ועיצוב דמות של
מעמדות ביניים התורמים לשיפור תפקוד השלטון המקומי הן בזרוע
הפוליטית והזרוע המנהלית שלו .בהתבסס על ממצאי המחקר,
להלן מספר המלצות מדיניות ,תהליכיים ולא נקודתיים ,אשר ראוי
לאמצן באופן מערכתי ולא תורי .המלצות אלה פותחות צוהר לשיח
ושפה של התייחסות לרשויות המקומיות הערביות ולאוכלוסייה
הערבית.
ההמלצות מופנות גם אל השלטון המרכזי ,שלו הסמכות והאחריות
העליונה על הבטחת אספקת שירותים ותשתיות איכותיים
ביישובים הערביים .החלטות ממשלה הבאות להקצות משאבים
כספיים לפיתוח היישובים הערביים ,כגון החלטה  922ואחרות,
שהתקבלו בשנתיים האחרונות והן בשלבי ביצוע ,לעתים מוצאות
את הרשויות המקומיות הערביות לא מוכנות דין ,או שלא נלקחים
בחשבון חסמים מבניים והתנהגותיים שמעכבים או פוגעים
בהיתכנות המימוש של החלטות אלה .לכן ,הציבור הערבי מפקפק
בכוונות המדינה להגדיל את המשאבים לפיתוח היישובים הערביים
ואי האימון בין השלטון המקומי למרכזי ולקהילה מעמיק.
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א .מחקר זה פתח צוהר לקשר בין מעמדות הביניים לרשויות
המקומיות הערביות .מגבלות של זמן ומשאבים קטמו את
העמקתו וביסוסו על ממצאים אמפיריים רבים יותר .מוצע
אפוא לבצע עוד סדרות של מחקרים העוסקים באפיון
מעמדות הביניים הערביים בקונטקסט של היישובים
הערביים והמשמעות שלהם על ניהול ותפקוד הרשויות
המקומיות הערביות .עוד רצוי לברר מה בין הייחודי לבין
האוניברסלי
הערביות.

בניהול

ובהנהגת

הרשויות

המקומיות

ב .יש לפעול לחיזוק מעמדות הביניים הערביים בהיותם
קבוצת אוכלוסייה אשר מבטיחה את היציבות השלטונית
וגם ממלאת תפקיד חשוב בפיתוח היישוב ובהעצמת
הניידות התפקודית והגאוגרפית על רקע התמורות שעוברת
האוכלוסייה הערבית ,על רקע היחלשות המסגרות
החברתיות השיוכיות ,והתחזקות האינדיבידואליזם.
ג .עקב מדיניות הביזור של השלטון המרכזי ,ובעטיה גידול
המשאבים הכספיים ומשאבי קבלת החלטות שמנהלת
הרשות המקומית ,עלתה חשיבותן באספקת השירותים
המקומיים ומתחזקת התחרות בין מועמדים ובעלי
אינטרסים על הנהגתה וניהולה .כך מתרבות רשימות
המועמדים המשתתפים בבחירות לרשויות המקומיות.
ריבוי הרשימות המשתתפות בבחירות המקומיות ,בין
שמדובר בבחירה לראש הרשות ובין שלחברות בה ,מקטין
את סיכויי הבחירה במועמד בסבב הבחירות הראשון.
בשלב המעבר מסבב ראשון לשני ,נרקמות עסקאות בחירות
שונות שלא אחת גובלות בשחיתות פוליטית ומאיימות על
היציבות הפוליטית של הרשות המקומית ועל המשילות בה.
מומלץ אפוא להעלות את אחוז החסימה להשתתפות של
176

מועמדים או רשימות שיגבילם למספר מינימלי .סף זה
יהיה פרופורציונלי למספר המצביעים ביישוב לפי מפתח
שיועבר ויאושר כתקנה של שר .יש לקבוע קריטריונים
מינימליים למשתתפים בבחירות (השכלה ,ניקיון כפיים
אישי) .יש להגביל את הכהונה לשתי קדנציות ולחייב
חשיפה של הסכמים בין מועמדים לציבור ,ולהעלות את רף
העונשין למי שנתפסים בקלקלתם בשחיתות פוליטית.
ד .החמולה ,כארגון סוציו-פוליטי מוביל ביישוב הערבי ,נותרה
עדיין בתודעה הכללית ,אך היא משנה את צורת
ההתארגנות והפעילות שלה .כיום בעלי ממון ומשאבים
המשתתפים בבחירות יכולים לגבור על מועמדים של
חמולות/משפחות מורחבות .הקואליציות הנרקמות בין בני
חמולות/משפחות מורחבות עקב התפרקות החמולה לתת
קבוצות מעניקה כוח לבעלי ממון להשפיע על תוצאות
הבחירות וגם על תפקוד הרשויות המקומיות .מוצע להגביר
את מודעות הציבור המקומי לתמורות המתחוללות ,ולא
לשמר דעות קדומות .המבנה החמולתי אינו דמוקרטי ,גם
אם הוא מתפרק ומתארגן מחדש .חובה להתמודד עם
תופעת הסחטנות הכרוכה בהגשת מועמדות .מערכת
פוליטית פרגמטית הכוללת מועמדים רבים מבני אותה
חמולה עלולה להיות כר נוח לזכות בתפקידים ובמשאבים
שלא בזכות ואמצעים לא ראויים ,תוך ניצול שיטת
הבחירות הקיימת .מוצע להקים צוות רב תחומי במרכז
השלטון המקומי ,ובוועד הארצי של ראשי הרשויות
המקומיות הערביות שיציע ארגז כלים להתמודד עם
התופעה החדשה בכדי להבטיח ככול שניתן מערכת
פוליטית וניהולית נקייה ושקופה בבחירות המקומיות
ולאחריהן ,ולתרום לצמצום האלימות המלווה אותן.
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ה .היחלשות מעמדן של מפלגות ברשויות המקומיות,
והיחלשות מעמדה של החמולה המסורתית שאיגדה את
בניה כנגד כוחות חיצוניים ,פותחים פתח רחב לנציגי
חמולות ובעלי ממון ,כולל בעלי אינטרסים זרים ,לחדור
ולהשפיע על תוצאות הבחירות ,ולהעמיד מועמדים מטעמן.
כיום ,מעמדות הביניים אינם מגובשים דים כדי לעמוד נגד
פרץ הכוחות החיצוניים העלולים להשחית את מערכת
המשילות והתפקוד של הרשויות המקומיות .למפלגות
ולחברה האזרחית תפקיד מאוד חשוב בהעצמת מעמדות
הביניים .למפלגות הארציות תפקיד מרכזי גם בחיזוק
השלטון המקומי ,וגם הם יכולים ליהנות פוליטית
וחברתית ממנו .לכן ,למפלגות צריך להיות אינטרס של
נוכחות בבחירות המקומיות ,ואל להן להדיר את רגליהן
מהם .מוצע להגביר ולהפנים את הצורך בקרב מפלגות
פוליטיות להעמיד מועמדים על-חמולתיים המייצגים את
מעמדות הביניים מטעמם .כך הן עשויות לערער את הסדר
הפוליטי הישן ,להתחדש ולהתאים את עצמן על בסיס
היברידי ולכונן סדר חדש הנתמך על ידי מעמדות
בינייםצעירים ,ובני חמולות ומהגרים ליישובים הערביים.
סביר להניח שכך גם יהפכו לכוח משפיע ביישוב לקראת
פיתוח סדר סוציו-פוליטי חדש ,המתארגן במקביל לפיתוח
מעמדות הביניים ומעצים אותו.
ו .המעמד הבינוני המתפתח עדיין בעל מסורת קצרת ימים.
חרף הרטוריקה שהוא מציג ,ותכונות ומאפיינים כלכליים,
בחלקו הגדול עדיין לא פיתח תחושות וערכים של שייכות
לקולקטיב היישובי באופן ממשי .מעמד בינוני זה בקיא
בחוקים ויודע לתבוע ולעמוד על שלו כאינדיבידואל.
השייכות לקולקטיב ולמרחב הציבורי פחות משמעותית לו.
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לכן ,קיים צורך לממש את התכונות של מעמדות הביניים
המאפשרות יציבות פוליטית לצד דאגה לאינטרס הציבורי
והתארגנות לפיתוח היישוב .הגברת מודעות זו הינה ערובה
לשינוי השיח וההתנהגות של האוכלוסייה הערבית ברשויות
המקומיות וסביר להניח שמעמדות הביניים ישכילו להוביל
שיח ערכי ,במקביל לשיח התועלתני ,בכדי להיערך
למציאות החדשה של היישוב הערבי.
ז .העצמת החברה האזרחית כתמיכה לרשויות המקומיות.
החברה האזרחית או מה שמכונה "המגזר השלישי" מהווה
מרכיב חשוב מאוד בפיתוח מקומי וארצי .חברה זו
מתארגנת במוסדות וארגונים פורמליים ולא פורמליים
הפועלים כדי לספק שירותים לאזרחים ,בנושאים בהם
מותירים השלטון המרכזי או המקומי חלל או שאינם
פועלים כראוי .ככל שהחברה האזרחית חזקה ומפותחת
יותר ,פועלת בסינרגיה עם השלטון המרכזי והמקומי
ומהווה חוליה מקשרת ומחברת ביניהם ובין האזרח ,אזי
החברה בכללותה היא דמוקרטית ויציבה יותר .כחלק
מהמדיניות לחיזוק הרשויות המקומיות הערביות קיים
צורך לחזק את החברה האזרחית שלה על ידי העמדת
משאבים והגדלת ביזור האחריות והסמכויות ,דבר העשוי
להוריד חלק מהנטל הרובץ על רשויות מקומיות בכלל
ורשויות חלשות בפרט .לאור הניסיון העולמי והארצי ,אנו
רואים בהעצמת החברה האזרחית בקרב האוכלוסייה
הערבית גורם תומך ומקדם פיתוח מקומי ביישובים ולא
מנגנון המתחרה ברשות המקומית .קיים קשר חיובי בין
העצמת החברה האזרחית לבין קידום מעמד ביניים .לשם
כך יש לפעול לפיתוח ארגוני החברה האזרחית במגזר
הערבי כגורם משלים להשקעות ממשלתיות ולתכניות
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פיתוח המועברות דרך הרשויות המקומיות באמצעים
הבאים :מתן הקלות והקצבות ממשלתיות לארגוני המגזר
השלישי ,פיתוח תשתית טכנולוגית וקידום מסגרות
קהילתיות .יש להטיל על הרשות המקומית לחזק ולהעצים
את החברה האזרחית כיחידת תמך לרשויות המקומיות,
ולעודד אותן לשתף את ארגוני החברה האזרחית ,פורמלים
ולא פורמלים ,בפעילות לקידום סל שירותים מוניציפליים
לתושבים.
ח .חיזוק הדרג הניהולי והמנהיגות הניהולית ברשויות
המקומיות הערביות .דרג זה אמור להפחית את
הפוליטיזציה בחלוקת המשאבים ,יש לו מסורת ניהולית
של הפעלת הרשות המקומית ואספקת סל שירותים איכותי
לתושבים ,והוא אמור לשמור על פרוצדורות חוקיות
וניהוליות המבוססות על שיקולים מקצועיים .לכן חיזוק
הדרג הניהולי ברשויות המקומיות ,הרחבתו והעצמתו הוא
אסטרטגיה שיש לאמץ כדי להפחית את ההשפעות
השליליות של שיקולים לא רציונליים העלולים לצמוח
כתוצאה מהבחירות המקומיות.
ט .פיתוח מנהיגות מקרב מעמדות הביניים המאמצים דפוסי
התנהגות וקודים תרבותיים הנגזרים ממסורת ערכית.
מעמדות הביניים הערבים שצומחים כיום על בסיס תכונות
כלכליות יתחילו להתרחב בחברה ,ובכך תיווצר שכבה של
מעמדות ביניים ביישובים הערבים העוברים תהליכי עיור,
ומתקנים את תהליכי העיור המעוותים שנוצרו בגלל
גורמים חיצוניים ופנימיים .יש להפעיל ארגז כלים אשר
יעודד צמיחה של מעמדות ביניים סוציו-תרבותיים וסוציו-
כלכליים הנשענים על בסיס כלכלי חוץ רשותי .הם יתפקדו
כמנגנון מאזן ומווסת של ההשפעות השליליות הקיימות
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כיום בתפקוד של מעמד הביניים המתחרה על הזדמנויות
שהרשויות המקומיות מעמידות לחברה המקומית .מעמד
בינוני איתן ,יציב ועבה בחברה יהווה ערובה לצמצום
ההתנצחות החמולתית/מגזרית האינטרסנטית על
המשאבים המוגבלים של הרשות המקומית ,על אף הגידול
שנרשם בהשוואה לעבר.
י .קיים צורך בגיוס תקשורת אחראית שמחנכת לערכים
חברתיים ,שתתרום להנדסה חברתית ולצמיחה של
מנגנוניים מווסתים של הכוחות השליליים המנצלים את
הבחירות המקומיות וצוברים כוח תוך ניצול הגירעון
הדמוקרטי .תקשורת אחראית תסייע לבלימת התפישה
בחברה לפיה ה"אלימות משתלמת" מבחינה כלכלית .יש
להעצים את תפקידן ותפקודן של הרשויות המקומיות
הערביות כספק שירותים ,לייצר כלכלה מקומית ולהבטיח
משילות וניהול נכונים ויעילים למרחב ולקהילה ביישוב.
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