
המעצבות","העליותואוכלוסיותמנהיגיםבין
יחסיםנוצרוכאןהמזוהים.המיושביםלבין

כיאםאלימים,מאבקיםשהניבוקולוניאליים
באמצעותהממסד"פיקח"ככולםרובםעל

הריבודבסולםמזעריתעלייה-שונות"הטבות"
הכרהובעיקרוהרביעיהשלישיהדורשל

 .מזרחיגווןבעליוקולנוע,ספרותבמוזיקה,
נוסףעשורכעבוריתחדשהאתני-מעמדיהמאבק

ו"אוהלים",השחורים""הפנתריםתנועתידיעל
המניפולציותבשלחייםוישבקוידוכאוהםגםאך

השלטון'מנגנוניעליהםשיפעילוהשונות
"כורבציונות.המרכזיהזרםאתלעצמםשינכסו

שלהקיומיותוהסכנותהעם""צבאההיתוך",
וסוגיותהיקף,רחבמרדאפשרולאהמדינה,
מאזהעפילווהמדומותהאמיתיותהביטחון
אזרחית,חברהשליותרטובההבנייהעלומעולם

 ·:·יותרושוויוניתסולידרית

יהבדן

מצבמהאז

בישראל?הדמוקרטיה

ערכיםהישראלית,דמוקרטיהמרד
למעשה,הלכהבישראלדמוקרטיים

לדמוקרטיההישראליהמכוןהוצאת
עמ' 154 , 2010לסקריםגוטמןומרכז

באנגליתעשרהועודבעברית

תמר ,>ל"ז(אריאןאשר[בעריכת:שהספרבעת

צבן'הילהפילפוב,מיכאללבל'יובלחרמן'
סביבהתקשורתגעשהלאור'יצאקנפלמן]ואנה

ישראלערבינגדכגזענותשנתפסואירועים
ש-עלהטרומןמכוןשלמסקרהזרים.והעובדים

תומכיםבישראלהיהודיתמהאוכלוסייה 44%
מהשכרתלהימנעצפתלתושביהרבניםבקריאת
בחוקתומךזומאוכלוסייה 40%לערבים.דירות
לדחותקטניםליישוביםהמאפשרהקבלהועדת

חברתיתהתאמה""איבסיסעלמועמדים
מדדלפי ,) 29.12.10('הארץ'תרבותית
שכנותמפריעהמהיהודים-46%להדמוקרטיה

שכנותמפריעהמהערבים-50%ולכערבים,של
אלונתוניםאגב .) 124-123<עמ'יהודיםשל

שלהאבודב"העשורהמדדנתונילמדידומים
ממצאיסקירתבישראל'יהודיםערביםיחסי
סמיפרופ'שערך " 2003-2009השניםביןהמדד

התנגדומהערבים-43%שעולהוממנוסמוכה,
בשנת 27.2%<לעומתיהודילשכן 2009בשנת
לשכןשהתנגדומהיהודים 50.7%),לעומת 2003
 .) 2003בשנת-47.4%וערבי

מדדבישראל?הדמוקרטיהמצבמהואז

מצבהאתמעריךהדמוקרטיה

שלושהפיעלכמותיתמבחינה
מדדים:

שפותחוכמותיים"מדדיםהאחד:

בינלאומייםמחקרבמכוני
עשרותשלמצבןאחרועוקבים
 ,) 25<עמ'שנים"במשךמדינות

שבשנתמעיריםהספרעורכי
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הדמוקרטיה.במדדהנכללים
בקביעהמדובראחרותבמילים

הדמוקרטיהשלהשוואתית
אחרות.מדינותלעומתבישראל
הדמוקרטיה:סקרהנוהשניהמדד

ייחסכהתהקהלדעת"סקר
אתהבוחנות , 2003שנתמאזקבועותלשאלות
מימושכלפיהציבורשלוהעמדותההערכות

ושביעותבההתמיכהמידתבישראל'הדמוקרטיה
מדובראחרות,במילים ,) 26<עמ'ממנה"הרצון
האזרחעמדותדמוקרטיותלבחינתבמדד

בישראל.
בין"ההלימהאתבוחנתזהבמדדהתמקדות
בערכים ]".[הציבורשלהתיאורטיתהתמיכה

שלוהתמיכהמידתוביןמרכזיים[".]דמוקרטיים
<עמ'מעשה"לשפתאלהערכיםשלבתרגום

לבחינתבמדדמדובראחרות,במיליםאו .) 26

למעשה.הלכההאזרחדמוקרטית

 .(o'M ו'ימג<~~=וO"וn ~iו.ו

שלכפרוצדורותפורמלית,
כאן>גם<המוצגתבחירות

הליברליתהדמוקרטיהלבין
הצגתהריהמהותית,

בבירורנוטההדברים

מהותיתדמוקרטיהלהצגת
פורמלית.ולא

הישראליתהדמוקרטיהמדד
u למטשההלנהכ•שואלדמוקוטייטרנ•ט
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הדמוקרטיהמושגאתכלקודםלבחוןהראוימן
בצדקשמצייניםהחוקרים,אתמשמששהואכפי

מדינההגדרתםפיעלשונות.הגדרותלהישכי
נהניםהתושביםרובשבה"מדינההיאדמוקרטית

אתהפחותלכלהכוללותהאזרחותמזכויות
מקבליאתלבחורהזכותואתלהיבחרהזכות

עלמתמודדיםיותראושנייםמתוךההחלטות
חשאיות,תקופתיות,בבחירותהשלטון'
 .) 23<עמ'מחייבות"תוצאותובעלותתחרותיות

התושבים""רובמצויןמדועלברר:ישראשית
התושבים?כלולא
מוסדי'הבטהגטים:שלושהעללדברגםניתן
 .>םש<היציבותוהבטזכויותשלהבט

מצייניםהשני>,<ההבטהזכויותהבטמבחינת

המהותיבעיקרוןעוסקזהשחבטהכותבים

האדםכבודעלשמירהבדמוקרטיה:והפורמלי
החוק.שלטוןועלהמיעוטזכויותעלוחירותו'
הפוליטיות,הזכויותהןבוהכלולותהזכויות

והכלכליות.החברתיותהאזרחיות,
ושוויוןמגדרישוויוןהם:נוספיםמרכיבים

בקנהעולותהראשונותהזכויותשלושלמיעוטים.
שלבבסיסוהעומדהאזרחותמושגעםאחד

<קניין>כלכליותזכויות .הדמוקרטיהמשטר
הכותרתתחתהאמריקניבהקשרבעיקרמופיעות

מתורגמתששםמשוםאזרחיות'''זכויות

 ,) 23-24<עמ'לקנייןלזכותהאזרחות

מספרלהעירראויהדמוקרטיהשלזהמודללגבי
איךוהריבחקיקהמעוגנותזכויותא.הערות:

דמוקרטיהביןההבחנהלמרותב. .בישראלחוקה

ומווtiמ nואנא-אומ

 aDל'נ j)n(נוא W ה.iו('ו.פי('Jt')tלא Ynנtילל{ל

ישראלשלבהשוואה
הדמוקרטיבעולםלמדינות

המדדיםרובפיעלכיעולה
מדורגתהיאהבינלאומיים

הדמוקרטיותאחרימיד

ובסמיכותהוותיקות,

שלהחדשותלדמוקרטיות
<עמ'אמריקהודרוםאמריקהמרכזאירופה,מזרח

שעברולמדינותיותרדומהישראלכלומר ,) 15
אתכשבודקיםיחסית.מאוחרתדמוקרטיזציה

מדדעללסמוךניתןכמהעדברורלאהמדדים
קיימתואשרחוקה,להשאיןבמדינההחוקשלטון

מצויהאישותותחוםמתמדת,חירותחקיקתבה

העדות.ראשיבידי

במדדוסדר>.<חוקשינויללאנותראחד"מדדאך
במדדאבלישראל'שלבציונהשינויחללאזה

שיפור"נרשםהעולמיהבנקשמחשבהחוקשלטון
אסיריםבספירתכשמתרכזיםזה,ככה ,) 28<עמ'

מצייניםעצמםהכותביםפליליים.אוביטחוניים
משואאיואת"העוצמהאתבודק"החוק"שמדד

בעודבמדינה",המשפטמערכתשלפנים
ציותאתבוחנת"סדר"המשנהשקטגוריית

לחוק,ציותלבדוקניתךכיצדלחוק.האזרחים
שאלה?לעוררעלולההחוקיםלגיטימיותכשעצם

האםלגיטימי?הואהאישותתחוםהt;כדרהאם
זכויותבעלאקסטריטוריאלימוסדקיום

הסוכנותשלההתיישבות<מחלקתהתיישבותיות
אזרחותהקובעחוקהאםלגיטימי?הואהיהודית>

לגיטימי?)הואהשבותמכוחעל

שאלותעולותהממדים,תקפותלבעייתמעבר
הדמוקרטיתהסוגיהאתהאוכלוסייההבנתלגבי

לביןבההתמיכהביןהפערנוכחופענוחה,

למשלכךעמה.מתיישבותשאינךדעותהשמעת
81שמתברר עםמסכימיםהציבורמכלל-%
אינהאמנםשדמוקרטיההעקרוניתהקביעה

צורהכלעלעדיפההיאאבלמושלם,משטר
 55%זאתעםיחד .) 17<עמ'שלטוןשלאחרת

טובהיהישראלשלמצבהכיבהנחהתומכים
הדמוקרטיהבכלליפחותהתחשבואילויותר

הציבורי.והסדרהחוקשמירתעליותרוהקפידו
הציבוריוהסדרהחוקלשלטוןעליונותנתינת
בחברה,השסעיםכמיתוןגםלהתפרשיכולה

בשחיתות.לחימהגםכמובה,האלימותהפחתת

מידתלנוכחזושאלהכשבוחניםועוד'זאת
להועיליכוליםחזקיםגיםשמנחיברעיוןהתמיכה
מתבררוהחוקים",הדיוניםמכל"יותרלמדינה

 .) 67<עמ'זאתבהנחהתומכיםמהציבור 60%כי

להביעהנשאליםהתבקשוכאשרכימתבררכך
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כשאחת ,שלטוןצורותלכמהבנוגעעמדה

מחציתכמעט ,ריכוזימשטרהיאהחלופות
עדיפהחזקהשמנהיגותסברו ) 44% (מהישראלים

בצורהמעוניינים 59%הכנסת.ועלבחירותעל
מומחיםשלטון ,דמוקרטילאשלטוןשלאחרת

<עמ'מקצועייםשיקוליםפיעלהחלטותשיקבלו
בעובדהנעוץאלושאלותיבשתהליקוי ,) 68-67
התמיכהבירורשלבהקשרנשאלולאשהן

הדמוקרטיהלעומתהפרלמנטריתבדמוקרטיה
המשטרמודלשהצבתייתכןהנשיאותית.

מורידהחיתה ,דמוקרטיכמודלנשיאותי
 ,דמוקרטילאבמשטרהתמיכהאתמשמעותית

משלישליותרישהסקרעורכילפיבאשר
<עמ'מובהקות"אוטוריטאריות"נטיותהאזרחים

נוכחמתחזקהנשיאותיהמודלבהצבתהצורך ,) 82
חוסרנוכחובייחודהמפלגותעלהחזקההביקורת

 ,) 114<עמ'בהןהאמון

לוקהאזרחיה,שמבחינת ,מתבררעצמובסקר
ותפיסותעקרונותהפנמתבאיישראל

הציבורמכלל 51 %רקהליברלית.הדמוקרטיה
לערביםיהודיםביןמלאזכויותבשוויוןמצדדים

 54%שונים:אחוזיםצוינואחרבמקוםכי[אם

מלאזכויותבשוויוןתומכיםבישראלמהיהודים
 ,מכךחשובפחותלאלערבים.]יהודיםבין

 53%השנהגם ] 2009לשנת[בדומהכימתברר

שעללאמירההסכימובישראלמהיהודים
 ,) 71<עמ'מהארץערביםהגירתלעודדהממשלה

מפתיעלאהציבורימהשירותהערביםהדרתנוכח
למינוימתנגדיםמהיהודים-70%שכילהיווכח
 ,) 118<עמ'במדינהבכיריםלתפקידיםערבים

סבוריםמהיהודים-62%שהואנוסףמדאיגנתון

עםבסכסוךנמצאתישראלמדינתעודשכל
האזרחיםבדעותלהתחשבאסורהפלסטינים

 ,) 119<עמ'וביטחוןחוץבנושאיהערבים

 ,העריבלמיעוטהיחסשמבחינתולומרלסכםניתן
שללהגדרהביחסמהותיתלוקהישראלמדינת
הםהאזרחיםכלבהמודרנית,דמוקרטיתמדינה

בזכויותיהם.החוקבפנישוויםוהםהריבון

הליברליתהדמוקרטיהעיקרוןעלמדבריםאם
ערלה ,הביטוימחופשהנובעההפגנהחופשכמו

מהרתבהפנמתלוקיםהנשאליםרקשלאהחשש
 ,הסקרעורכיגםאלאהליברלית,הדמוקרטיה

 57% "מתברר:לדוגמהכךתוצאותיו.בניתוח

הפגנותלפזרלמשטרהלאפשרשישסבורים
'סדרבמונחכאשר ,הציבוריבסדרהפוגעות

תחבורה,לשיבושיהשאלההתייחסהציבורי'
ברכושלפגיעהלאאךמסוימתנוחותלאיכלומר

חשובהציבוריהסדרהאם ,) 112<עמ'בנפש"או

המשטרהתפקידהאומנםההפגנה?מזכותיותר

אתלהסדיראואלובמקריםהפגנותלפזרהוא
 ·:·ההפגנה?קיוםבמהלךהציבוריהסדר
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