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 כלפי שלוש קבוצות מיעוט' הליבה קבוצת'תפישות האזרחות של (: ?)יסוד משותף של אזרחות

 גל אריאלי
 
 

, ימין ושמאל, דתיים וחילוניים ,גברים ונשים: בישראל קיימות קבוצות השתייכות רבות"

. בין קבוצות אלה קיימים מתחים רבים. יהודים וערבים, צעירים ומבוגרים, עולים וותיקים

, "האזרחות"האם יסוד : שאלת מוקד לחברה הישראלית היא 12 -לקראת המאה ה, לפיכך

  1."?יהיה חזק דיו לעמוד במתחים אלה, המשותף לכל הישראלים

לכל אורך . המהות הבסיסית ביותר של האזרחות היא בקביעת גבולות של שייכות לקהילה פוליטית

 אזרחות על מנת לקבוע מי מוכלל לכדי חברותכל קהילה פוליטית יצרה את מושג ה, ההיסטוריה

כדוגמת הסגולה הטובה  ,הקריטריונים המייחדים את האזרחות. בקהילה הפוליטית ומי מודר ממנה

הרכוש בימי הביניים ואף הזהות הלאומית בעידן המודרני שימשו להצדקת ההבחנה , בעת העתיקה

א מנגנון ליצירת האזרחות היא אפו  2.שלאבין מי שמשתייך למסגרת האזרחות ונהנה ומפירותיה ומי 

מדירה כלפי האזרחות  ,על פי הטיפוס האידיאלי של מדינת הלאום המודרנית 3."סגירות חברתית"

האזרחות היא סטאטוס אחיד , ככזאת .כל מי שהינו אזרח, על בסיס אוניברסאלי, חוץ ומכלילה

הסטאטוס  4.קבוצות חברתיות שונות במסגרת המדינהבין ו ואוניברסאלי היוצר שותפות בין פרטים 

אוניברסאלית פות האחיד בא לידי ביטוי בהקצאה אוניברסאלית של זכויות על ידי המדינה והשתת

 . אותן דורשת המדינהבמילוי החובות 

דימוי הטיפוס האידיאלי של האזרחות במדינת הלאום המודרנית מהדהד בהנחה המוצגת 

יסוד זה . בדבר קיומו של יסוד אזרחות משותף בקרב כלל הישראלים הנחה - ח קרמניצר לעיל"בדו

מאמר זה . שונות בחברה הישראליתהקבוצות המאותגר על ידי המתחים ההולכים ומחריפים בין 

                                                           
' מחקר זה התאפשר בזכות תמיכה האדיבה של האגודה לקרנות מחקר וחינוך ובזכותן של פרופ

 . קנטידפנה ' פרופיעל  ישי ו
     . 2' ח הביניים עמ"תקציר דו. 2991. משרד החינוך: ירושלים, ח קרמניצר"דו 1
2 Paul Magnette,  Citizenship: The history of an idea. U.K.: E.C.P.R. Press. 2005. 
3 Brubaker, Rogers. Citizenship & nationhood in France & Germany. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press. 1992 
4 Rogers Brubaker. "Immigration, citizenship and the nation state in France and 

Germany". In The citizenship debates, Gershon Shafir, (ed.) Minneapolis: 
University of Minnesota Press. 1998. pp. 131-167. 

 



2 
 

יסוד משותף זה איננו זהות זו . לכלל האזרחים בישראליסוד משותף קיומו של מבקש להתחקות אחר 

הן הזהות והן האפיון של האזרחות הטובה שנויים . תפישה משותפת של אזרחות טובהאו אחרת או 

על  הם מובניםהשיח הפוליטי והן בדרך בה במחלוקת בין קבוצות שונות בחברה הישראלית הן ברמת 

באחד במחקר הנוכחי בחינת היסוד המשותף מתמקדת  5.ידי הציבור כפי שנמצא במחקרים שונים

הקצאה אוניברסאלית של זכויות והשתתפות במילוי  -המרכיבים המהותיים ביותר של האזרחות 

. לידי ביטוי ביסוד האזרחות המשותף עד כמה מרכיב השוויון בזכויות ובחובות בא, לשון אחר .חובות

מהי מידת הלגיטימציה שמיוחסת על ידי חברי קבוצת הליבה : שאלת המחקר היא, לאור זאת

 ?  להקצאה שווה של זכויות ושל השתתפות במילוי החובות כלפי קבוצות מיעוט בחברה הישראלית

ל הקצאת זכויות בשונה ממחקרים שבחנו שאלה זו תוך התמקדות בפרקטיקות הממסדיות ש

הציבור תופש את הלגיטימיות של ( חלק מ)המחקר הנוכחי מתמקד בדרך שבה  6,והשתתפות בחובות

משום , זאת. מיעוטהשתתפות בחובות של קבוצות של ההקצאה אוניברסאלית של זכויות ו

הדרך שבה מזהה כל פרט את אלא גם  ,המדינהיחסים בין הפרט לבין שהאזרחות  איננה רק ה

למסורת  ,אפוא ,מחקר זה מצטרף 7.זכויות וחובות, תאטוס של שייכוהאחרים כבעלי סט האזרחים

מחקרית המבקשת להבין את האזרחות על ידי ניתוח היחס כלפי אלו אשר מידת השלמות של 

ניתוח זה מאפשר לאמוד את הפער הטמון בין האידיאל של האזרחות  8.אזרחותם מוטלת בספק

זהו למעשה הפער בין . הדרך בה הוא נתפש במציאות פוליטית קונקרטית האוניברסאלית לבין

 . האזרחות השלמה של קבוצת ליבה לבין אזרחות חלקית של קבוצות מיעוט

המחקר בוחן את תפישותיה של קבוצת הליבה כלפי האזרחות של שלוש קבוצות , לצורך כך

על . ים לא יהודים מברית המועצותאזרחים חרדים ומהגר, פלסטינים אזרחי ישראל: מיעוט שונות

                                                           
5  Halleli Pinson,. Rethinking Israeliness: Citizenship education and the 

construction of political identities by Jewish and Palestinian Israeli youth. 
University of Cambridge. 2004 ;שיחי זהות ואזרחות  : אתם והם, אנחנו. בנימין-אילנה פאוול

 .   1001. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור: יפהאוניברסיטת ח .בקרב קבוצות מיעוט בישראל
של  ההדינאמיק: מיהו ישראלי, המחקר הבולט בתחום זה הינו מחקרם של יואב פלד וגרשון שפיר 6

 .1002. אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. אזרחות מורכבת
7 Nick Crossley, "Citizenship, intersubjectivity and the lifeworld." In Culture and 
citizenship. Nick Stevenson, (ed.) London: Sage. 2001. pp. 33-46. 

8 Abdelmalek Sayad, A, The suffering of the immigrant. Cambridge: Polity Press. 
2004 
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שמיוחסת על ידי חברי קבוצת הליבה בסיס סקר עמדות ניתן יהיה לאמוד את מידת הלגיטימציה 

מיעוט הזכויות רווחה וזכויות תרבותיות כלפי שלוש קבוצות , של זכויות פוליטיות שווהלהקצאה 

קבוצת הליבה יאפשר לאמוד את מבט השוואתי על עמדותיה של . אלו וכן כלפי השתתפותן בחובותה

קיומו של עולם תוכן משותף של אזרחות מעבר להקשרים של מערכת היחסים הייחודית שבין קבוצת הליבה 

  9.על יסוד האזרחות המשותף, גם אם חלקי, מחקר זה יאפשר מבט רחב, כך. לבין כל אחת מקבוצות המיעוט

. בישראלדיפרנציאלית באזרחות התוצג סקירה קצרה של בשלב הראשון על מנת לבסס מבט זה 

יוצגו ההנמקות להבחנה בין קבוצת הליבה לבין שלוש קבוצות המיעוט אשר העמדות , לאחר מכן

אשר בחן את עמדות קבוצת הליבה  ,בשלב השני יוצגו ממצאי סקר העמדות. כלפיהן נבחנות במחקר

לצורך אפיון מידת השלמות של יסוד האזרחות ממצאים אלו ישמשו . כלפי שלוש קבוצות המיעוט

 . המשותף

 המקרה הישראלי  -אזרחות דיפרנציאלית 

אלו שזכו לאזרחות ומיסדו  ,לאורך ההיסטוריה האזרחות נגזרה מתוך תפישת עולמם של המנצחים

הנקודה שבה קבוצה  ,למעשה ,האזרחות היא. את תנאיה ומאפייניה תוך הבחנה בינם לבין הזרים

הגדירה את האזרחות בתור קטגוריה , קבוצת הליבה של הקהילה הפוליטית –דומיננטית 

הזר אשר האזרחות עצם קיומה של האזרחות כגבול מחייב את קיומו של , עם זאת. אוניברסאלית

לבין נקבע הגבול בין האזרחים בעלי החברות המלאה שהם חלק מקבוצת הליבה  כך 10.תאופיין כנגדו

נשים וגזעים לא , בעבר קבוצות אלו כללו חסרי רכוש. קבוצות מיעוט שונות שהן בעלות חברות חלקית

גם כיום ניתן למצוא אזרחות דיפרנציאלית ואזרחים , אבל .לבנים אשר הודרו מהשותפות האזרחית

ן קטגוריות שונות של אזרחות מהוות חלק מ 11.ייה אפילו בדמוקרטיות ליבראליותמדרגה שנ

בניגוד לאידיאל , לשון אחר 12.צורה נרחבת יותר מן המקובל להניחהדמוקרטיות המודרניות ב

ין מימושו במסגרת הנורמטיבי של האזרחות מסתבר שקיים פער מובנה בין האידיאל האוניברסאלי לב

                                                           
 .מבט שלם יחייב כמובן להתבונן גם על עמדות קבוצות המיעוט כלפי האזרחות אך זה נושא למחקר אחר 9

10 Isin, 2002.  
11 Seyla Benhabib, 2002. Transformation of citizenship: The case of 

contemporary Europe. Government and Opposition 37 (4): 439-65.  
12 Elizabeth F Cohen, Semi-citizenship in democratic politics. New York: 

Cambridge University Press. 2009. 
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ין השילוב של שני עקרונות מכוננים אלו הפך את האזרחות לזירה מרכזית של מאבק ב 13.חברה קונקרטית

קיים אפוא פער בין האזרחות כמנגנון המבוסס  14.שלמה ומובנת מאליה ובין אלו שלאאלו שאזרחותם 

במקרים רבים . על קריטריונים אוניברסאליים לבין המכניזם של ההדרה המאפיין את האזרחות

  15.יותר דיפרנציאלית מאוניברסאלית האזרחות היא

למן היווסדה  16.של אזרחות דיפרנציאלית, ייחודיגם אם לא , ישראל מהווה מקרה קלאסי 

מדינה בה מתקיים תהליך דינאמי ומתמשך של  -"מדינה מלאימה"ועד ימינו ניתן להגדיר את ישראל כ

, עם זאת 17.הלגיטימית של המדינה" בעלת הבית"בינוי אומה ובה קבוצת הליבה תופשת את עצמה כ

הבניית . האזרחיםכלל לבד והוא אינו כולל את בינוי האומה הוא בגבולותיו של העם היהודי ב

האזרחות בישראל כחלק מן הפרויקט הציוני של בינוי אומה באה לידי ביטוי במכלול מערכת יחסי 

מדינה יהודית "מדינה המגדירה את עצמה כהלבין פרטים וקבוצות חברתיות שונות הגומלין בין 

ות פוליטית דמוקרטית והן ואת מרכזיותה נוסחה זאת מבטאת הן את קיומה של תרב". ודמוקרטית

היא מחדדת את הסתירות שבזהות הקולקטיבית ואת המתח בין המרכיבים . של הזהות הלאומית

מרבית התופעות הפוליטיות . השונים של הזהות הלאומית לבין הגדרתה הדמוקרטית של המדינה

תהליכים קהילתיים  בישראל קשורות למתח שבין המדינה לבין הקהילות השונות שבה ובין

התיאור , מבין מגוון המחקרים והמסות שנכתבו על סוגיות אלו במהלך השנים 18.לתהליכים לאומיים

                                                           
13 Linda S Bosniak, The citizen and the alien: Dilemmas of contemporary 

membership. Princeton: Princeton University Press. 2006. 
14 Engin Isin, F. and Bryan S. Turner. 2007. Investigating citizenship: An agenda 

for citizenship studies. Citizenship Studies 11 (1): 5-17 
15 Rogers Smith, Civic ideals: Conflicting visions of citizenship in US history. New 

Haven: Yale University Press 1997. 
16 Joel Migdal, S. 2006. Whose state is it, anyway? exclusion and the 

construction of graduated citizenship in Israel. Israel Studies Forum 21 (2): 3-27.  
 Rogersלקוח מתוך עבודתו של ברובקר על מדינות מזרח אירופה  " מדינה מלאימה"המונח  17

Brubaker, Nationalism reframed : Nationhood and the national question in the 
new Europe. New York: Cambridge University Press. 1996. 

 
( עורכים)אפרים יער וזאב שביט : בתוך". טית והמשפטית בישראלהתרבות הפולי", גד ברזילי 18

 .112-707' עמ 1002' כרך ב. האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, מגמות בחברה הישראלית
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המקיף ביותר של האזרחות בישראל בוצע על ידי פלד ושפיר המתארים את האזרחות בישראל כמנגנון 

  19.ונותיות שתהיוצר אזרחות מרובדת של מערכת זכויות וחובות נפרדת לקבוצות חבר

" דמוקרטי"לחלק ה" היהודי"טוענים כי השרטוט של הדיכוטומיה בין החלק  פלד ושפיר

המתח המלווים את אפיונה מהוא פשטני ומתעלם מהמורכבות ו" יהודית והדמוקרטית"במשוואת ה

מתקיימים בישראל שלושה שיחי אזרחות הנובעים , לטענתם. החברה בישראלשל של המדינה ו

 -שיח אזרחות רפובליקאי המבוסס על השתתפות ותרומה לטוב הקולקטיבי ( 2): ממטרות שונות

( 3)לאומי המתבסס על השתייכות לקבוצה היהודית ו-שיח אזרחות אתנו( 1. )קידום המפעל הציוני

על , שיחי אזרחות אלו 20.קיום מסגרת של משטר דמוקרטיהמתבסס על  –שיח אזרחות ליבראלי 

בישראל . כתיבו בעבר ומכתיבים גם כיום את הבניית האזרחות בישראלה, המתחים הקיימים ביניהם

הכלכליים והתרבותיים היוצרים ריבוד של , הפוליטיים, קיים משטר שילוב של המוסדות החברתיים

חובות לקבוצות חברתיות שונות של זכויות יתר ושל , האזרחות על ידי הקצאה מובחנת של זכויות

על פי השיח הרפובליקאי נוצרה היררכיה אזרחית על פי . אזרחותולא הקצאה אוניברסאלית של 

בתוך הקבוצה היהודית הייתה הקצאה של . תרומתן המשוערת של קבוצות שונות לעניין הציוני

לאשכנזים על פני מזרחים ולקבוצות השייכות לתנועות העבודה על , זכויות יתר לגברים על פני נשים

להשתתף באופן פעיל בשיח  ןלותיהן החלוציות שאפשרו להפני קבוצות אחרות וזאת בשל סגו

על פי השיח האתנו לאומי נוצרה עדיפות מובנית ליהודים על פני לא יהודים תוך הדרת . הרפובליקאי

על פי שיח האזרחות , עם זאת. טוב הקולקטיביההאזרחים הערבים מן האפשרות להשתתף בעיצוב 

גם , ות פרט שונות וזכויות פוליטיות לכלל אזרחי המדינההקצאת זכויקיימת מחויבות ל, הליבראלי

, על פי פלד ושפיר. אם תחת הגבלות שונות ותוך קיום פער בין הזכויות הרשמיות למימושן בפועל

אשר התבסס על הדומיננטיות של השיח הרפובליקאי תחת ההגמוניה של תנועת  ,משטר שילוב זה

למן שנות . שלו ככלי המרכזי ליצירת לכידות חברתיתהיציבות את המרכזיות ואת איבד  ,העבודה

השמונים של המאה העשרים השיח הליבראלי והשיח האתנו לאומי מתחרים ביניהם על הבכורה 

אובדן היציבות של משטר השילוב נובע . כאשר כל אחד מהם הציג את עצמו כחלופה כוללת לאזרחות

  . בישראל" מרכז"הליך של התפוררות המשקיעת ההגמוניה של תנועת העבודה והינו חלק מהת

                                                           
חשוב לציין כי המחלוקות על תיאור המתחים הללו ועל קווי המתאר אשר לאורם יש לשרטט את  19

  . החברה הישראלית אינם רק מחלוקות תיאורטיות אלא גם מחלוקות נורמטיביות
 . 1002, פלד ושפיר 20
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מעבר לתיאור ההיסטורי של התפתחות האזרחות הישראלית על ידי פלד ושפיר עולה השאלה 

לאור המתחים בין השיח הליבראלי , בייחוד. מהם פניה של האזרחות הדיפרנציאלית בישראל כיום

? יין את האזרחות הישראליתוהשיח האתנו לאומי יש לבחון האם יש עקרון מארגן שדרכו ניתן לאפ

בחלק הבא תוצג הבחנה בין קבוצת הליבה ובין קבוצות מיעוט שונות לאורך קווי החלוקה , לצורך כך

 . המשמעותיים של האזרחות בישראל

 בין קבוצת הליבה לקבוצות המיעוט 

וקרי מתוארת בהיקף נרחב על ידי ח קבוצות חברתיות שונותהתפוררות המרכז ועליית המתחים בין 

מצב זה מציב קושי בפני כל  21.תופעה זואשר מציעים מגוון נקודות מבט על  ,החברה הישראלית

האם קבוצת הליבה היא למעשה ביטוי . ניסיון לקבוע מהי קבוצת הליבה ומהן קבוצות המיעוט

הישראליות זהה , או שמא? כפי שעולה מהדיון המזרחי הביקורתי, לאשכנזיות וציונות ממסדית

האם קבוצת הליבה משקפת את , להבדיל, או? ת ואין כלל מרכיב משותף של ישראליותליהדו

בעוד . גם הגדרת קבוצות המיעוט משקפת גישות שונות. ?הדומיננטיות של הזהות המגדרית הגברית

שקיימת הסכמה גורפת כי הפלסטינים אזרחי ישראל הן קבוצת מיעוט קיימת מחלוקת לגבי קבוצות 

בין שונים מציינים חלוקות המפלחות את הציבור היהודי בישראל בין אשכנזים לחוקרים . אחרות

 22.או בין ישראלים ותיקים לבין מהגרים מגל ההגירה האחרון ממדינות חבר העמים/מזרחיים ו

נוספת אשר מתוארת  הקבוצ 23.כקבוצת מיעוט מהגרים מאתיופיהה את חוקרים אחרים כוללים גם

ניתוח אחר מציג דווקא את קו החלוקה  24.על ידי חוקרים מסוימים כקבוצת מיעוט היא הנשים

                                                           
ראו . מתחים אלו אף מגיעים לכדי רמות גבוהות של שנאה כלפי מגזרים שונים בחברה הישראלית 21

: אוניברסיטת חיפה. פסיכולוגיה של שנאה בין קבוצתית במערכות פוליטיות. 1007, ערן הלפרין
 . חיבור לשם קבלת תואר דוקטור

אלעזר : בתוך." ישראל כמדינה רב תרבותית בפתח המאה העשרים ואחת. "1003,  אלעזר לשם 22
 1003מאגנס  : ירושלים. וששונות תרבותית כאתגר לשירותי אנ( עורכים)סטריאר -לשם ודורית רואר

 .23-222' עמ
 1001. עם עובד. תל אביב. שסעים בחברה הישראלית. קירבה ומריבה, רפאל-יוחנן פרס ואלעזר בן 23
בין ריבוי תרבויות  -המדינה והחברה בישראל . ילידים, מתיישבים, מהגרים, ברוך קימרלינג 24

 .1002. עם עובד: תל אביב. למלחמות תרבות
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 25.שלמה ונפרדת, שלהן תרבות אותנטית, ערבים וחרדים, קרי, קבוצות הלא נטמעות בישראלב

  26.מהגרי העבודהגם את מוסיפים לכך ניתוחים אחרים 

צת הליבה לקבוצות המיעוט ייקבעו על בסיס שני הגורמים במחקר זה קווי ההבחנה בין קבו 

על מנת , לכן. ציונות ושייכות לאתנוס היהודי -המרכזיים ביותר בעיצוב האזרחות הישראלית 

, ציונית-קבוצת הליבה כקבוצה היהודיתקו ההבנה הראשון מגדיר את להתמקד בקווי התיחום הללו 

לפרויקט , במידה כזאת או אחרת, עצמם כשותפיםכלל האזרחים היהודים הרואים את , כלומר

עיקרון זה מוציא מקרב קבוצת הליבה את הקבוצה  27.הציוני ותומכים בו כעיקרון פוליטי מכונן

קו זה . היהודי קו ההבחנה השני יתבסס על השייכות לאתנוס. החרדית שאינה שותפה לעיקרון זה

מיעוט נוספת שיש לה משמעות מיוחדת  תקבוצ. מוציא את הפלסטינים אזרחי ישראל מקבוצת הליבה

במסגרת גל . חדשה המתהווה בישראל בשנים האחרונות לשני קווי ההבחנה הללו היא קבוצה ביחס

ת ההלכתיות ההגירה ממדינות חבר העמים הגיעה לישראל אוכלוסייה שאיננה יהודית על פי ההגדרו

, מחד 28."(רוסים לא יהודים: "להלן)אשר עלתה לישראל במסגרת שינויים שנעשו בחוק השבות 

, מאידך. הציוניהאתוס אולי המאפיין המרכזי ביותר של  -קבוצה זו מהגרת על בסיס חוק השבות 

תנוס מידת שייכותם האתנית נתונה במחלוקת המשקפת את הויכוח על הקריטריונים של השייכות לא

 . לקולקטיב זההיהודי ועל טיבם של מפתחות הכניסה 

קבוצת הליבה מוגדרת כיהודים ציוניים ושלוש קבוצת המיעוט הם , לצורך מחקר זה, לסיכום

למרות . להלן 2כפי שניתן לראות באיור " הרוסים הלא יהודים"החרדים ו, הפלסטינים אזרחי ישראל

הבדלים קיימים הבדלים בהקצאת הזכויות ו, שותפתשהקבוצות הללו חולקות אזרחות ישראלית מ

הבדלים אלו באים לידי ביטוי במגוון הסדרים . אלוהקבוצות ההשתתפות בחובות בין הבשיעור 

חשוב לציין רק . פורמאליים ובפרקטיקות ממסדיות שונות שלא כאן המקום לסקירתם השיטתית

                                                           
בחברה הישראלית ובפוליטיקה בעידן " פריפריה"השתלבות קבוצות , מיכאל קרן וגד ובריזלי 25

 2991. המכון הישראלי לדמוקרטיה. ירושלים. החרדים בישראל. שלום א
: תל אביב, הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל, וזריםעובדים . אדריאנה קמפ ורבקה רייכמן 26

  .1001 .הקיבוץ המאוחד
הציונות אינה עשויה מטבע אחיד ויש בה תפישות שונות ואף מנוגדות גם ברמת השיח הפוליטי וגם  27

: ירושלים. ציונות מול דמוקרטיה, סירא-זאב בן, ראה לדוגמא)בדרך שבה היא מובנת על ידי הציבור 
הינו גורם זה , מעבר לויכוחים על מהותה ועל מידת תקפותה של הציונות, עם זאת(. 2992. מאגנס

 .מרכיב משמעותי בעיצוב האזרחות בישראל
בחוק  2מהגרים ממדינות חבר העמים שהיגרו לישראל על פי סעיף "כינוי מדויק יותר יהא  28

כינוי זה מחדד את מצבם הייחודי ". רוסים לא יהודים"לצורך הפשטות נבחר הכינוי , אך". השבות
 .                                 שהם אינם יהודים לפי ההלכההיות והמרכיב המרכזי המייחד קבוצה זו הוא העובדה 
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רך התפתחות ההיסטורית של מדינת שאזרחות ריבודית זאת נעוצה במגוון רחב של גורמים לאו

למערכת היחסים שבין קבוצת הליבה לבין קבוצות המיעוט משקל , מבין הגורמים הללו. ישראל

בחינת תפישות האזרחות של קבוצת הליבה מהווה , כך. דיפרנציאליתמשמעותי בעיצוב האזרחות ה

צילום תפישות . ווח ברגע נתוןשל תהליכי ההכללה וההדרה שהם תהליכים ארוכי ט" צילום"למעשה מעין 

 . טיבו של יסוד האזרחות המשותף אתלאמוד , כאמור, האזרחות של חברי קבוצת הליבה מאפשר

 המיעוטאזרחות בין קבוצת הליבה לבין קבוצות : 1איור 

 

 

 

 

 מבט על תפישות האזרחות  

גם ביחס לקבוצות , במציאות הישראלית תואר ההפער בין האזרחות האוניברסאלית לבין מימוש

הדרך בה מבינים אנשים מהשורה את האזרחות . בעיקר ברמת הניתוח הממסדית, הנבחנות במחקר

אמידת הדרכים בהן אנשים תופשים את האזרחות  29.עלומה, למעט מחקרים בודדים, עצמה נותרה

כיצד העקרונות של האזרחות  בחוןניתן ל, כך. מאפשרת ללבן ולחדד את ההבנה של האזרחות עצמה

בולות חברתיים בין קבוצות אשר להם חשיבות רבה בקביעת ג" מפות המנטאליות"באים לידי ביטוי ב

מידת הלגיטימציה הניתנת עמוד על מיפוי תפישות האזרחות של קבוצת הליבה מאפשר גם ל .שונות

 .   לאזרחות הדיפרנציאלית מנקודת מבטה של קבוצת הליבה

 הקצאה אוניברסאלית של זכויות והשתתפות במילוי החובותב, כאמור, זה מתמקד מחקר

בין  האזרח נתונה אף היא במחלוקת ובחובות זכויותנכלל ב השאלה מה, מטבע הדברים. בלבד

לא ניתן לקבוע מסגרת מוסכמת אשר תקיף את מכלול הזכויות , כלומר. תפישות שונות של האזרחות

תפקידה של האזרחות כמנגנון השולט  לאורלתחום את החובות ואת הזכויות  ניתן, עם זאת. והחובות

                                                           
: מגמות, תפישת האזרח הטוב על ידי מתבגרים בישראל. 2979 ונווה ניסןאיכילוב אורית , לדוגמא 29

 .201-221 ,ה"כ, רבעון למדעי ההתנהגות

אזרחות 

 פורמאלית

אתנוס 
 יהודי

אתוס 

 ציוני

 חרדים ערבים

קבוצת הליבה              

רוסים       " יהודים ציונים

 "לא יהודים
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דרך , לשיטתו של טרנר 30.ת למשאבים הנתונים במחסור בחברהעל גישתם של יחידים וקבוצו

בתחום . כלכלי ותרבותי, פוליטי: חסכונית לאפיין משאבים אלו היא על פי הבחנה בין שלושה ממדים

. זכויות רווחה וזכויות תרבותיות, ים להבחין בין זכויות פוליטיותממדים אלו מאפשר, הזכויות

ממדים אלו מעוגנים בהתפתחותה של המדינה המודרנית אשר שילבה בין האפשרות , בתחום החובות

בין הרחבת שליטתה ועוצמתה הכלכלית לבין , שירות צבאיבין הדרישה ללהשתתפות פוליטית ל

.כמכשיר לשליטהעל ידי המדינה תרבות משותפת מערכת מיסוי אוניברסאלית וכינון 
31

שלושת  

מבט מעמיק ביחס לסוגי של הזכויות והחובות וכן אופרטיבית הגדרה יצירת  יםהממדים הללו מאפשר

 : מיפוי עמדותיה של קבוצת הליבה מתבסס על, לאור זאת. קבוצות השולייםכלפי הזכויות 

בחינת מידת הלגיטימציה של קבוצת הליבה להקצאת זכויות והשתתפות בחובות  .א

 . כלפי שלוש קבוצות המיעוט

מידת הלגיטימציה של קבוצת הליבה כלפי הקצאת זכויות ה ממוקדת יותר של בחינ .ב

 .   זכויות פוליטיות וזכויות תרבותיות כלפי שלוש קבוצות המיעוט, חברתיות

נבנה סולם ה של קבוצת הליבה כלפי שלוש קבוצות המיעוט בסקר עמדות על מנת לאמוד את תפישותי

הכלכלי , המשקף את ההבחנה בין זכויות וחובות וכן את הממד הפוליטי תפישות האזרחות

. סולם תפישות האזרחות נבנה למחקר הנוכחי דומים בספרות היות ולא קיימים סולמות. והתרבותי

. מרואיינים מאוכלוסיית היעד 22נות מובנים למחצה עם כ ראיובוצעו בשלב הראשון , לצורך כך

" אנשים מן היישוב"ראיונות אלו אפשרו לעמוד על השפה והמושגים הרלוונטיים ביחס לאזרחות של 

סולם תפישות האזרחות התבצע תיקוף נוסף של ההיגדים של לאחר בניית . סולםהלצורך בניית 

בחינת התוקף והמהימנות , לאחר איסוף הנתונים עצמם 32.ההיגדים על ידי מחקר קוגניטיבי מקדים

של סולם תפישות האזרחות בוצעה על ידי ניתוח גורמים מאושש אשר אפשר לבחון את מידת הזיקה 

                                                           
30 Bryan S. Turner, 1997. Citizenship studies: A general theory. Citizenship 
Studies 1 (1): 5-18.  
31 Charles Tilly, "Reflections on the history of European state-making. In The 
formation of national stats in Western Europe.'' in Charles. Tilly and Gabriel 
Ardant (eds) New Jersey: Princeton University Press. 1975. 3-83 

מחקר קוגניטיבי מקדים נועד לבסס את תוקף התוכן של ההיגדים בסולם על ידי מתן פרשנות  32
 . להיגדים על ידי מרואיינים מאוכלוסיית היעד
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ההיגדים שנכללו לבסוף בסולם תפישות האזרחות מוצגים . של ההיגדים השונים לסולם האזרחות

 . אופרטיבית של הזכויות והחובות במחקר הנוכחיהיגדים אלו מהווים את ההגדרה ה. להלן 2בלוח 

 סולם תפישות האזרחות : 1לוח 

 

 

 

תפישת 
 זכויות

 

 

 פוליטיות
 להשתתף בבחירות "רוסים לא יהודים"/חרדים/יש לאפשר לאזרחים ערבים. 2

 להתמנות לשרים בממשלה "רוסים לא יהודים"/חרדים/יש לאפשר לאזרחים ערבים. 1

 רווחה

רוסים לא "/חרדים/ערביםשירותי בריאות צריכים להינתן באופן שווה לאזרחים . 3
 ולכלל האזרחים במדינה "יהודים

רוסים לא "/חרדים/שירותי רווחה וחינוך צריכים להינתן באופן שווה לאזרחים ערבים. 2
 ולכלל האזרחים במדינה "יהודים

 תרבותיות

רוסים /חרדים/ראוי שכולנו נכיר ונלמד את ההיסטוריה והתרבות של אזרחים ערבים. 2
 לא יהודים

 "רוסים לא יהודים"/חרדים/צריך לתמוך במוסדות תרבות של אזרחים ערבים .1

 

תפישת 
 חובות

צריכים לתרום  "רוסים לא יהודים"/חרדים/באיזו מידה אתה מסכים שאזרחים ערבים. 7 
בכדי להיות אזרחים שלמים , על ידי שירות לאומי או צבאי, למשל, למדינה בדרכים שונות

 ?בישראל

צריכים לעבוד  "רוסים לא יהודים"/חרדים/מידה אתה מסכים שאזרחים ערביםבאיזו . 1
 ?ולשלם מיסים על מנת להיות אזרחים שלמים בישראל

צריכים להניף  "רוסים לא יהודים"/חרדים/באיזו מידה אתה מסכים שאזרחים ערבים. 9
 ?את דגל המדינה ביום העצמאות על מנת להיות אזרחים שלמים בישראל

 (מתנגד מאוד) 2לבין ( מסכים מאוד) 1התשובות בין  סקלת

בקרב חמש מאות וחמישים מרואיינים המשתייכים לקבוצת הליבה אפשר לבחון סקר עמדות טלפוני 

סקר זה אפשר לאמוד את  33.את תפישות האזרחות בקרב מדגם מייצג של חברי קבוצת הליבה

ה בעת גם לבחון את עולם התוכן המשותף של הזכויות ההבדלים בין סוגי הזכויות והחובות וב

והחובות וכך גם התאפשר לערוך השוואה שיטתית של תפישות האזרחות כלפי שלוש קבוצות 

השוואה שיטתית זו אפשרה לבחון את קיומו של עולם תוכן משותף של אזרחות מעבר . השוליים
                                                           

מרואיינים מקרב אוכלוסיית היעד על בסיס דגימה אקראית מתוך מאגר  220נדגמו כ , סך הכל 33
על ידי  1007, ך חודש אוגוסט וחודש ספטמבראיסוף הנתונים התבצע במהל. מנויי טלפון קווי בישראל

אוכלוסיית היעד של מחקר העמדות היא קבוצת . סקר באוניברסיטת חיפה-מכון הסקרים יוני
בפתיחת הראיון הוצגו למרואיינים שאלות סינון , לצורך כך. אזרחים יהודים לא חרדים: הליבה

על מנת לסנן . את עצמם כחרדים לניפוי אזרחים לא יהודים וכן אזרחים יהודים אשר מגדירים
אזרחים לא יהודים ממדינות חבר העמים הוצאו מהמדגם אלו שהיגרו לישראל ממדינות חבר העמים 

הסינון הגורף של כלל המהגרים מחבר העמים למרות שהם חלק מקבוצת הליבה . ואילך 2919משנת 
וששאלות  "לא יהודיםרוסים "נבע מהחשש שהמרואיינים יהיו בעלי קשרי משפחה עם אזרחים 

ייצוגיות המדגם נפגעה במקצת מתוך רצון , לאור זאת. המחקר ייתפסו על ידיהם כשאלות פוגעניות
הנתונים הדמוגראפיים , עם זאת. להבטיח את כי שאלון המחקר עומד בסטנדרטים אתיים מקובלים

 . של המרואיינים במדגם עולים בקנה אחד עם מאפייני אוכלוסיית היעד
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כמו . בין כל אחת מקבוצות השולייםלהקשרים של מערכת היחסים הייחודית שבין קבוצת הליבה ל

סקר העמדות אפשר לבחון את מידת התמיכה בהכללה והדרה כלפי כל אחת מקבוצות השוליים , כן

 . וכלפי הממדים השונים של הזכויות כפי שיתואר בפירוט להלן

מידת הלגיטימציה של קבוצת הליבה להקצאת זכויות והשתתפות בחובות  בחינת. א

   .כלפי שלוש קבוצות המיעוט

ת השוליים בתחום הזכויות ובתחום ולהלן מציג את אחוזי התמיכה בהכללת שלוש קבוצ 1איור 

 מבט באיור זה מאפשר לעמוד הן על ההבדלים בתפישת הזכויות והחובות כלפי כל קבוצה. החובות

 . הקבוצות השונותשלוש והן על ההבדלים בתפישת הזכויות והחובות כלפי  בנפרד

ניכר שמידת התמיכה בהקצאה אוניברסאלית של זכויות בקרב חברי קבוצת הליבה , ראשית 

תמיכה זו הינה נמוכה יותר כלפי שתי הקבוצות הלא יהודיות אך גם כלפי הקבוצה . היא נמוכה למדי

נתון זה לבדו מלמד על התמיכה הנמוכה של חברי קבוצת . 11%הינו רק  החרדית שיעור התמיכה

 . סוגיה זו תידון לעומק בחלק הבא. הליבה בעקרון של אזרחות אוניברסאלית בתחום הזכויות

                                                 קבוצת הליבה כלפי הקצאת זכויות והשתתפות בחובות אחוזי הסכמה של : 2איור 
שלוש קבוצת המיעוט עבור

 
 

 זכויות  

 זכויות  

 זכויות  

 חובות  

 חובות  

 חובות  

1 

11 

21 

31 

41 

51 

61 

71 

81 

 חרדים "  רוסים לא יהודים" אזרחים ערבים

(. מתנגד מאוד) 1ל ( מסכים מאוד) 6בסקלה שבין  6או  5אחוזי הסכמה הינו שיעור המשיבים שבחרו : הערה
ראו , וטלפיר. 7-9ומשתנה החובות הינו הממוצע של היגדים  1-6משתנה הזכויות הינו הממוצע של היגדים 

 . 1טבלה 
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הנתונים מלמדים שקיימות הבחנות משמעותיות במפה המנטאלית של קבוצת הליבה , שנית 

קיימת היררכיה ברורה בשיעור התמיכה . השולייםשלוש  קבוצות הראוי של  ביחס לסטאטוס האזרחי

עם . הקבוצה החרדית, באופן צפוי, בהכללה של קבוצות השוליים כאשר לתמיכה הגבוהה ביותר זוכה

מעניין לציין כי התמיכה בהכללתם של האזרחים הערבים בתחום הזכויות גבוהה מהתמיכה , זאת

בתחום החובות התמיכה בהכללתם , לעומת זאת. יהודים בתחום הזכויותבהכללתם של הרוסים הלא 

לאור . של הרוסים הלא יהודים היא גבוהה יותר מאשר התמיכה בהכללתם של האזרחים הערבים

הגירתם של , הרי. ממצא זה הינו מפתיע למדי, המרכזיות של השסע הלאומי בין יהודים וערבים

חוק השבות הינה חלק מהניסיון להרחיב את מעגל ההגירה הרוסים הלא יהודים לישראל במסגרת 

מרבית הרוסים הלא יהודים עוברים תהליך של  34.ציאלי ממדינות חבר העמים לישראלהפוטנ

הרוסים הלא יהודים , בניגוד לפלסטינים אזרחי ישראל, זאת ועוד 35.השתלבות בחברה הישראלית

הם אינם מאתגרים באופן , הם הגרו לישראל במסגרת חוק השבות. הינם חלק מהשיח הרפובליקאי

זאת עולה לאור  36.משקלם באוכלוסייהפעיל את הסדר הקיים והם אף משרתים בצבא מעבר ל

ת הפלסטינים אזרחי ישראל בתחום הזכויות על פני מדוע קיימת תמיכה רבה יותר בהכלל ,השאלה

ניתן להציע לכך שני הסברים ? הרוסים הלא יהודים ואילו בתחום החובות התמונה היא הפוכה

 . אפשריים

לגבולות הקולקטיב ההסבר הראשון מבוסס על משמעותיה של הגירת הרוסים הלא יהודים 

ים מקבוצת הליבה בהשוואה למידת הבידול לאור ההבדל במידת הבידול של הערבישראלי -היהודי

הפלסטינים אזרחי ישראל משמרים את תרבותם הלאומית . של הרוסים הלא יהודים מקבוצת הליבה

גם המדינה עצמה אינה מקדמת , כמו כן. והלשונית הנפרדת וכן את בידולם הגיאוגרפי והחברתי

, של הפלסטינים אזרחי ישראל לעומת הבידול 37.תהליכים משמעותיים לשילובם והטמעתם בחברה

אשר באה לידי ביטוי " הרוסים הלא יהודים"קיימת מדיניות של אינטגרציה ואף הטמעה כלפי 

ניתן לשער אפוא שבעוד שבידולם של האזרחים הערבים . שלהםלקדם גיור המוני  המדינהבניסיון של 
                                                           

34 Yfaat Weiss,. The golem and its creator, or how the Jewish nation-state 
became multiethnic. In Challenging ethnic citizenship. eds. Daviel Levy and Yfaat 
Weiss, New York: Bergham Books. 2002. pp. 82-107 

: רמת גן .ר הרחבת הלאום היהודיזהות יהודית ישראלית ואתג. יהודים לא יהודים, אשר כהן 35
 1001. אוניברסיטת בר אילן

הקאסטה . 1002, איאן לוסטיק; 1007. כרמל: ירושלים. מצבא העם לצבא הפריפריות ,יגיל לוי 36
 . 72-72, 29 תיאוריה וביקורת, הרפובליקנית במדינה הלא ערבית

 . 1002, סמוחה 37
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הרוסים הלא יהודים  מפחית ממידת האיום שלהם על קבוצת הליבה העדרו של בידול מובחן של

ההסבר השני   38.מהווה אתגר לקבוצת הליבה בשל אי הבהירות בדבר שייכותם לאתנוס היהודי

הרוסים הלא יהודים הם מיעוט . מבוסס על ההבחנה בין מהגרים שזה מקרוב באו לבין מיעוט ילידי

חלק מהגר שזה מקרוב בא בעוד שהאזרחים הפלסטינים בישראל הם מיעוט ילידי המהווה 

ת ברירה ובניגוד לאתוס גם אם שילובם כאזרחים נעשה בלי, מאוכלוסיית אזרחי המדינה למן הקמתה

שמידת הלגיטימציה להקצאת זכויות אזרחיות לאלו שזה מקרוב , אפוא, ניתן לשער 39.הדומיננטי

ט מתוך זיקה לפרויק" עולים"כממניעים כלכליים ולא  "מהגרים"שהם לא יהודים ושנתפשים כ, באו

זמן רב  אזרחותהיא נמוכה יותר ממידת הלגיטימציה כלפי אלו אשר מהווים חלק ממסגרת ה, הציוני

 . יותר

הענקת זכויות כלפי האזרחים הערבים מאשר כלפי הרוסים לבעוד שהתמיכה הגבוהה יותר 

שזה מקרוב הלא יהודים ניתנת להיות מוסברת על בסיס הבידול וההבחנה בין מהגרים לא יהודים 

 על פי השיח הרפובליקאי, כאמור. עיון במרכיב החובות טומן בחובו הסבר נוסף, לבין מיעוט ילידיבאו 

, לכן 40.השתתף בעיצובו של הטוב הכללילמילוי החובות תפקיד משמעותי ביכולת של קבוצות שונות ל

ערבים מעידה על התמיכה הגבוהה יותר במרכיב החובות כלפי הרוסים הלא יהודים מאשר כלפי ה

, כלומר. פוטנציאל גבוה יותר להכללת הרוסים הלא יהודים במסגרת האזרחית בהשוואה לערבים

כלפי הרוסים הלא יהודים קיימת לגיטימציה גבוהה יותר להכללתם בקולקטיב באמצעות מילוי 

צם ע, כמו כן. החובות בעוד שכלפי האזרחים הערבים התמיכה באפשרות זו הינה מוגבלת יותר

קבוצת  -מחדדת את מרכיב החובות , העובדה שהרוסים הלא יהודים הם מיעוט מהגר שזה מקרוב בא

עצם העובדה שהם מיעוט מהגר , כלומר. על מנת להיכלל" תשלם"הליבה מצפה שקבוצת המיעוט 

על מנת להרוויח את זכאותם להקצאת הזכויות האזרחיות " לעבוד קשה יותר"מלמדת כי הם צריכים 

של  המיקום היחסימאפשר לעמוד על בחובות ובזכויות בעוד שהמבט על שיעור התמיכה . ותהשונ

בתפישות המרואיינים בחינת המתאם שבין עמדות כלפי הקצאת  שלוש קבוצת המיעוטעמדות כלפי ה

                                                           

 ,Daphna Canetti, Gal Ariely, & Eran Halperin. 2008. Life, pocketbook ראו, להסבר נוסף 38

or culture: The role of perceived security threats in promoting exclusionist political 

attitudes towards minorities in Israel, Political Research Quarterly 61(1): 90–103.   
 . 1002, פלד ושפיר 39
 . שם 40
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זכויות ותפישת השבין תפישת הזיקה זכויות לבין עמדות כלפי השתתפות בחובות תאפשר לעמוד על 

 . חובותה

מתאם שבין תפישות קבוצת הליבה כלפי הקצאת זכויות לבין עמדותיה כלפי השתתפות ה

רוסים "בעוד שכלפי ערבים וכלפי  .יתבחובות מעיד אף הוא על תפישת אזרחות דיפרנציאלית והיררכ

נמצא מתאם בינוני ומובהק בין תפישת זכויות ותפישת חובות לא נמצא מתאם כזה כלפי  "לא יהודים

במפה המנטאלית של קבוצת הליבה כלפי מי שאינו חלק מהאתנוס קיימת זיקה , כלומר. החרדים

כלפי קבוצה המהווה חלק מהאתנוס זיקה , לעומת זאת. חזקה בין תפישת זכויות לתפישת חובות

מצא זה הוא מפתיע למדי לאור התמיכה הגורפת בהשתתפות החרדים בחובות מ. כזאת לא נמצאה

  41.כפי שעולה מן הממצאים ולאור התגברות השיח על חלוקת הנטל כלפי החרדים בשנים האחרונות

הסבר אפשרי להעדר מתאם בין תפישת זכויות ותפישת חובות כלפי החרדים מבוסס על  

. בעיני קבוצת הליבה הזכויות שלהן אינן מותנות, לההעובדה שהחרדים הם חלק מהאתנוס וככא

ניתן להסביר זאת בכך שבמפה המנטאלית של קבוצת הליבה השייכות לאתנוס היא העיקרון , כלומר

. המכונן של האזרחות המבחין בין חברי האתנוס לבין מי שאינם חברי האתנוס יותר מכל עיקרון אחר

ללא קשר עם התמיכה תן זכויות אזרח ללא תנאי וזאת עצם השותפות של החרדים באתנוס מחייב מ

בשל המרכזיות של האתנוס בהגדרת האזרחות וזאת , הגבוהה לעצם ההשתתפות של החרדים בחובות

על  42.למפעל הציוני" שכר לגיטימציה"נובע מהייחודיות של החרדים כמעניקי  נוסףהסבר . הישראלית

טימציה דתית למפעל הציוני מצד החרדים אשר תרבותם התנועה הציונית נדרשה ללגי, פי פלד ושפיר

לגיטימציה זו מאפשרת להציג את . מסמלת את האחדות היהודית ואת רצף ההיסטוריה היהודית

, לכן. המפעל הציוני כמפעל אותנטי המייצג את העם היהודי כולו ואת מדינת ישראל כמדינה יהודית

יהיה . יות יתר וביניהם גם הפטור משירות צבאיהחרדים זוכים לזכו "שכר הלגיטימציה"במסגרת 

  43.הוא מחזק את ההבחנה שבין אזרח לאזרח על בסיס השייכות לאתנוס, ההסבר אשר יהיה

 

                                                           
 . 17-91, 21פוליטיקה  . 'צבא העם'ו' העם'החרדים . 1007. אודי שפיגל 41
 . 1002, פלד ושפיר 42
חשוב לציין שההסברים הללו הם בגדר השערות בלבד משום שללא השוואת העמדות כלפי קבוצות  43

 . לא ניתן לאושש השערות אלו, שזה נושא למחקר נוסף, אחרות באתנוס
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זכויות , בחינת מידת הלגיטימציה של קבוצת הליבה כלפי הקצאת זכויות חברתיות. ב

 .   פוליטיות וזכויות תרבותיות כלפי שלוש קבוצות המיעוט

על מנת לעמוד על מידת הלגיטימציה של קבוצת הליבה כלפי אזרחות אוניברסאלית של שלוש , כאמור

זכויות פוליטיות וזכויות , קבוצות המיעוט מוצע לערוך מבט מעמיק יותר המבחין בין זכויות רווחה

יות להלן ניתן לראות את אחוזי התמיכה של קבוצת הליבה בהקצאת סוגי הזכו 3באיור . תרבותיות

תמונה ברורה של היררכית העמדות כלפי הסוגים השונים של מן האיור עולה . הללו לקבוצות המיעוט

לאחר מכן בזכויות הפוליטיות , זכויות הרווחההקצאת התמיכה הגבוהה ביותר היא ב. הזכויות

ל היררכיה זו שבין סוגי הזכויות מתקיימת כלפי שלוש הקבוצות מע. ולבסוף בזכויות התרבותיות

במפה המנטאלית של , לשון אחר. ומעבר למערכת היחסים הקונקרטית שיש להם עם קבוצת הליבה

בשיעור נמוך יותר בתחום הפוליטי , קבוצת הליבה אזרחות אוניברסאלית מתקיימת בתחום הרווחה

 ? מהו ההסבר להיררכיה זו. ובשיעור נמוך עוד יותר בתחום התרבותי

פוליטיות זכויות , רווחהקבוצת הליבה כלפי הקצאת זכויות  אחוזי הסכמה של : 3איור 
 שלוש קבוצת המיעוט  עבורתרבותיות זכויות ו
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 חרדים רוסים לא יהודים אזרחים ערבים  

 (מתנגד מאוד) 1ל ( מסכים מאוד) 6בסקלה שבין  6או  5שיעור המשיבים שבחרו : אחוזי הסכמה
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גי הזכויות בעיצוב האזרחות ובפרט תפקיד השונה של סוהנובע מההסבר ניתן להציע 

מוסברת בכך שזכויות יכולה להיות התמיכה הגבוהה בזכויות רווחה . הדרהההכללה ובתהליכי ה

כפי , זכויות אלו. לפרט מוקצים טובין כלכליים על ידי המדינה -רווחה הן זכויות פסיביות מיסודן 

לצורך מיצוי הזכויות  מעצימות את הפרט ולעיתים קרובות הן הכרחיות ,חהשטענו תומכי מדינת הרוו

זכויות רווחה לבדן אינן מאפשרות לאזרח להשפיע על הקצאת הערכים אלא , עם זאת 44.הפוליטיות

אפילו במשטרים לא , הילראי. רק מאפשרות לאזרח ליהנות מהערכים המוקצים לו על ידי המדינה

בהשוואה לזכויות פוליטיות וזכויות תרבותיות , לכן 45.רווחה נרחבות ים קיימות זכויותדמוקרטי

קבוצת הליבה תומכת בהכללת קבוצות השוליים בתחום זכויות הרווחה היות וזכויות אלו לבדן אינן 

 . מאתגרות את מעמדה המועדף של קבוצת הליבה

חום הכלכלי התמיכה בהכללת קבוצות השוליים בתחום הפוליטי היא נמוכה יותר מאשר בת

ניתן היה להניח שדווקא הזכויות הפוליטיות יזכו לתמיכה . אך גבוהה יותר מאשר התחום התרבותי

זכויות , זאת ועוד. היות והיכולת למשול ולהימשל מצויות בליבה של האזרחותהנמוכה ביותר 

פוליטיות מאפשרות לאזרח לממש את פוטנציאל ההשתתפות בתהליך הקצאת הערכים עבור 

בעוד שזכויות , עם זאת. ינוי המסגרת המשותפת של האזרחותרחים האחרים ואף לפעול לשהאז

הן מבטאות את  -זכויות תרבותיות הינן זכויות קבוצתיות , פוליטיות הן זכויות אינדיבידואליות

זכויות תרבותיות מהוות , ככאלה. ההכרה בייחוד ובשונות של הקבוצה במסגרת המארג האזרחי

לשון . מדינות לאום רבות נמנעות מהכרה בזכויות תרבותיותלכן של קבוצת הליבה ואתגר לאתוס 

עצם ההכרה והתמיכה התרבותית בקבוצת השוליים מהווה ביטוי לשינוי המארג האזרחי , אחר

מדינות כאוסטרליה וקנדה בהן קבוצת הליבה  ישנן. צת הליבהולערעור על האתוס הדומיננטי של קבו

, במדינות לאום אחרות, לעומת זאת. דגם רב תרבותי של אזרחותעיצבה מחדש הכירה בשינוי זה ו

ישראל אומנם . על דגם האזרחות קייםעצם ההכרה בזכויות תרבותיות מהווה איום , כדוגמת צרפת

המדיניות המוצהרת היא , עם זאת. מקצה זכויות תרבותיות לקבוצות שונות בהיקף נרחב למדי

מדיניות חד תרבותית המשקפת את התהליך המתמשך של בינוי המדינה כמדינה יהודית והקצאת 

                                                           
44 Thomas Humphrey Marshall, 1964. Class, citizenship and social development. 
New York: Garden City.   
45 Thomas Humphrey Marshall, 1981. The right to welfare and other essays. New 
York: Free Press New York.  

 



17 
 

הממצאים מלמדים שתפישות האזרחות  46.נועדה לשמר את הקבוצות בשוליותןהזכויות התרבותיות 

 . 47של קבוצת הליבה משקפים זאת נאמנה

 סיכום

לי ובהשוואה אעודנו נתפס על ידי רוב הישראלים באורח פורמ 'אני אזרח'כיום ההיגד "

יש צורך דחוף בתהליך חינוכי מתמשך , לכן. לזהויות הקבוצתיות האחרות מעמדו נמוך למדי

( empowerment) וכהעצמה, שיחזק את הזהות האזרחית כזהות המשותפת לכל הישראלים

 48."לתן ובקיומןהעתיד יהיה מיומן בהפע שאזרח, זכויות וחובות עתירת

 .ישראלאזרחות בגדיר את הבעיה של החינוך לשהקרמניצר ח "את החלק בדוהקטע לעיל סוגר 

לי ובהשוואה לזהויות הקבוצתיות אנתפס על ידי רוב הישראלים באורח פורמעודנו "המשפט 

. מעיד על זיהוי של הבעיה אך הוא אינו מהווה אפיון מדויק של חומרתה" דיהאחרות מעמדו נמוך למ

אל מול ריבוי המשמעויות . בעיה הניצבת בפני החינוך האזרחי בישראלאת המחקר זה ביקש לאפיין 

כפי שהיא נתפשת על ידי  אזרחות אוניברסאלית -אור על מרכיב אחד  שפךמחקר זה האזרחות  של

ומתן אפשרות  הקצאה אוניברסאלית של זכויות האזרחות מתבססת על, בבסיסה. קבוצת הליבה

המרכיב האוניברסאלי  בישראל. הקבוצות המתקיימות בחברה של כלללהשתתפות במילוי החובות 

כלכליים ותרבותיים הבאים לידי , ברבדים פוליטייםההכללה וההדרה מתקיימות . מצומצם למדי הינו

מידת על ידי מבט עכשווי ב. זכויות ושל חובות עבור קבוצות שונותביטוי בחלוקה דיפרנציאלית של 

שלוש קבוצות מיעוט חובות כלפי ולהקצאה אוניברסאלית של זכויות של קבוצת הליבה הלגיטימציה 

ולאפיין את היחס שבין זהויות קבוצתיות לבין העקרונות של האזרחות " לצלם"ניתן 

 .  האוניברסאלית

שהינם בעלי אזרחות פורמאלית אך הם אינם שייכים  -המבט מקבוצת הליבה כלפי הערבים  

" רוסים הלא יהודים"לאתנוס ולא לאתוס וכלפי ה יםהשייכ -כלפי  החרדים , לאתנוס ולא לאתוס

                                                           
46 Rebecca B Kook, The logic of democratic exclusion. New York: Lexington 
Books. 2002. 

 Gal Ariely, 2011. Exploring citizenship spheres of להסבר מקיף יותר של נושא זה ראו  47
inclusion/exclusion: Rights as ‘potential for power’, Patterns of Prejudice 45(3): 

241-258. 
 . 2, 2991, דוח קרמניצר 48
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מלמדת על היררכיה ברורה בעמדותיה של קבוצת , אשר מידת זיקתם לאתנוס ולאתוס נתונה במחלוקת

. הקבוצה החרדית -יכה הגבוהה ביותר בהכללה היא כלפי הקבוצה השייכת לאתנוס התמ. הליבה

ביטוי נוסף למרכזיות של האתנוס בהיררכיה האזרחית ניתן לראות גם בהעדר מתאם בין תפישת 

שאינן  י הקבוצות האחרותתשעמדות כלפי בניגוד ל, וזאת, זכויות ותפישת חובות כלפי החרדים

הממצאים מעידים כי קיימת תמיכה גבוהה יותר בהכללת מעניין לציין כי , תעם זא. שייכות לאתנוס

בתחום הזכויות ואילו בתחום החובות " רוסים הלא יהודים"הפלסטינים אזרחי ישראל על פני ה

קיימת תמיכה רבה יותר באזרחות אוניברסאלית בתחום הזכויות , לשון אחר. התמונה היא הפוכה

הרוסים "שהם חלק מתבנית נוף האזרחות זמן רב יותר מאשר כלפי , אלכלפי הפלסטינים אזרחי ישר

על החשיבות של מרכיב הזמן בתהליכי  למדייתכן שממצא זה מ. שזה מקרוב באו" הלא יהודים

 .    ההכללה לאזרחות

על קיומו של עולם תוכן משותף  גם מאפשר לעמודהמבט המשותף כלפי שלוש קבוצות המיעוט  

 מבט זה מלמד כי. לייחוד של כל קבוצה וקבוצהמעבר  המנטאלית של קבוצת הליבהבמפה  של אזרחות

בזכויות , לאחר מכן, קבוצת המיעוט התמיכה הגבוהה ביותר היא בזכויות הרווחהשלוש כלפי 

חברי קבוצת הליבה מכירים באזרחות כאזרחות  .זכויות התרבותיותב, הפוליטיות ורק לבסוף

ההסבר . פחות מכך בתחום הפוליטי ועוד פחות מכך בתחום התרבותי, אוניברסאלית בתחום הכלכלי

תפקיד השונה של סוגי הזכויות בשניתן להיררכיה זו של תפישות האזרחות מבוסס על ההבדלים 

תומכת בהקצאה , המועדף מעמדהר את המעוניינת לשמ, קבוצת הליבה. בתהליכי ההכללה וההדרה

אוניברסאלית של זכויות רווחה שמסכנת אותה פחות מאשר הקצאה אוניברסאלית של זכויות 

 . פוליטיות ובוודאי פחות מהקצאה אוניברסאלית של זכויות תרבותיות

ממצאי המחקר מלמדים כי מעבר למחלוקות על זהות ועל תפישות שונות של , לסיכום 

הינו דל למדי בעיניה של " יסוד האזרחות המשותף"אפילו המרכיב האוניברסאלי של  אזרחות טובה

יש תפקיד מרכזי בעיצוב  קווי השייכות לאתוס הציוני ולאתנוס היהודימסתבר של. קבוצת הליבה

הוא האתגר הניצב בפני כמה גדול  עדממצאים אלו מלמדים . תפישות לא אוניברסאליות של אזרחות

זרחית כזהות המשותפת לכל תהליך חינוכי מתמשך שיחזק את הזהות הא"ם כל ניסיון לקד

היכולת של חינוך אזרחי לחזק זהות אזרחית משותפת ללא התמודדות מעמיקה עם ". םהישראלי

 .   תפקידי האתוס והאתנוס ביצירת אזרחות היררכית נתונה בספק


