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 הפורום להגות ליברלית 

 
 

   ת ליברליהדרוזים העמותת ו הפורום להגות ליברלית

 דליית אל כרמל -מרכז תרבות ע"ש נזיא חירב 2021ביוני   4התכנסנו ביום יום שישי  

בחברה קידום דיאלוג לושוויונית  חברה ליצירת  -ובהיבטים החיובייםלדון באבני הנגף 
 הישראלית. 

 

הוקמו במטרה לחזק את  עקרונות חופש הפרט, ואת המגמות  -הפורום הליברלי הדרוזי והישראלי 
 דמוקרטיות בכלכלה, בחברה ובתרבות הפוליטית.  -הליברלית

 נייר עמדה לפני שיהיה מאוחר 
 

 .אתניתעל רקע שונות גזעית או לאומית  ,היא שנאת חינם של זר בשל היותו זר -גזענות .1
ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או   ,בחקיקה מוגדרת גזענות כ"רדיפה, השפלה

בשל צבע או השתייכות לגזע או   לוהכו גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של אוכלוסיה, 
כוחה של גזענות להביא לשלילה של זכויות יסוד בסיסיות מאנשים  . "באתני-למוצא לאומי

  .צות מסוימות רק בשל צבעם, גזעם ומוצאם האתני או הלאומימסוימים או מקבו

 אנו מגנים כל סוג של גזענות ומתחייבים להגיב על כל צורה או ביטוי גזעני. 

גזענות, אלימות, פלגנות   ,אנו חווים בתקופה האחרונה תופעות קשות של שנאה -אלימות .2
ים על המאחד והמחבר וחוסר סובלנות. השסעים בין הקבוצות בחברה הישראלית מאפיל 

בין חלקיה. סובלנות וקבלת עמדה שונה הפכו במקומות מסוימים ל"מעשה מגונה".  
התבטאויות גזעניות ואלימות, הפליה, רדיפה ואף פשעי שנאה מזעזעים היו למחזות  

מרימים את  -כפי שנוח לכנותם, "קומץ"  ,או -שאינם כה נדירים. "שוליים קיצוניים"  
חברתיות מהוות כר פורה להפצת שנאת האחר ומלמדות כי הבושה ראשם, כשהרשתות ה 

 פסה מן הארץ.  
 

 יחד עם ההגנה הנדרשת על מיעוטים יש לגנות אלימות מכל אחד מהצדדים.               
אנו קוראים למדינה לטפל באמצעות המשטרה להשלטת חוק וסדר נגד כנופיות הפשע בכל  

ם יהפכו קורבנות של  ימיעוט יהודים וולא יתכן ש הקהילות והישובים. חיי כל האזרחים שווים  
 אלימות נפשעת.

הגברת האמון בין יהודים  מען ל ו,של כל רובדי החברה, כפי שהתכנסנ   אנו מציעים מפגשיםבנוסף 
קידום הדיאלוג. מדובר בכנסים , ימי עיון ומפגשים בבתים  וללערבים, לחיזוק הכבוד הדדי, 

  -ודתיים    פרטיים להכרות קרובה יותר. אנו מסרבים להיות אויבים: ערבים ויהודים, חילונים
 כולנו בני אדם. 

 



קשה    "הופכים להיות כאלהאנשים לא נולדים גזענים, הם  . הכול תלוי בחינוך -חינוך .3
להפריז בחשיבותו של החינוך ובמקומה המרכזי של מערכת החינוך במיגור השנאה  

  .והגזענות, תוך חתירה לחיים משותפים בחברה הישראלית המקוטבת

לחינוך מקום מרכזי בהווייתה של המדינה, שכן תפקידו להבטיח חיי חברה תקינים והגשמת  
ה חוליה מקשרת בין מגזרי החברה השונים, ויוצר גשר חיוני לקיום  זכויות הפרט. החינוך מהוו

הרמוניה חברתית, שבלעדיה לא ייתכנו קיומם של עם וחברה; החינוך הוא אמצעי חשוב 
 לקידום ערכים דמוקרטיים חופשיים, ולקיום חיי חברה תקינים.  

א  וחינוך אחר ליהודים אלאנו מציעים שהחינוך יהא  אחיד. לא עוד חינוך ספציפי לערבים 
מדגישים את חשיבות החינוך לכבוד הדדי המתחיל במסגרות    אנו אותם תכנים.חינוך בעל  

 משפחתיות ועובר במסגרות החינוך. 

 

חוק יסוד ישראל: מדינת הלאום של העם היהודי מעגן את מעמדה של    -.    חוק הלאום4
את עקרון השבות, סמלי המדינה, חגי  ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. החוק כולל 

אף שחוק הלאום הוא בעיקר הצהרתי, אין בנוסח החוק   ישראל והשפה העברית. אלא שעל
שום אזכור לערך השוויון ואף מילה על חשיבות השמירה על הדמוקרטיה בישראל. עד היום  

ת של המדינה היה מגילת העצמאות, ובה התחייבות מפורש  האופייהמסמך שהגדיר את 
להענקת שוויון זכויות למיעוטים החיים במדינת ישראל. כאמור, חוק הלאום מתעלם ממגילת  

העצמאות, לא מתחייב לערכיה, ומצד שני גם לא מגדיר שום מחויבות לשוויון זכויות לכלל  
 המיעוטים החיים בישראל. 

אנו מציעים ל א לשנות כי אם לתקן את החוק הקיים המתעלם מהכרזת מגילת העצמאות  
שקבעה מתן שוויון זכויות לכל אזרחי המדינה; אפילו צמד המילים "יהודית ודמוקרטית" לא  

 מוזכרת 
חוק הלאום חייב להיות כזה שנתגאה בו, ולכן הוא חייב לכלול שוויון לכולם. חובה לחשב 
מסלול מחדש ולנסח חוק יסוד לאום שכולנו נרגיש חלק ממנו. כזה שיכבד את כל תושבי 

נה, כולל המיעוטים. המדי  

בכוחם של הכלכלה והמסחר לקרב בין הערבים  -.        צמצום פערים חברתיים וכלכליים5
 ים הערבים והנגשתם למרכזי תעסוקה ארציים.  ב אנו קוראים לשיפור התשתיות בישו ליהודים.

כל תחומי  אנו קוראים למתן הזדמנויות שוות בתעסוקה ולהכשרת צעירים ערבים לעבודה ב 
 תחומי הטכנולוגיה מתקדמת ( היי טק). המשק ובעיקר ב

כל אזרחי המדינה , חילונים חרדים חלות שוויון זכויות וחובות    -זכויות וחובות אזרחיות .6
 וערבים. 

או בשירות בצה"ל או  . מהזכויות למלא את חובתם כאזרחיםל האזרחים הנהנים ואנו קוראים לכ 
ציבורי, כגון בתי ספר, סיעוד, ארגוני חירום כמו מד"א ומכבי אש.  ואו  לאומי   בשירות לחלופין 

 השתתפות זו תקנה זכויות דומות לאלה המשרתים בצה"ל.

 

                                                                

 

 

 

 

 

  


