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כ-20% מאזרחי מדינת ישראל אינם 
שייכים למגזר היהודי ולאורך השנים 

סובלים מיחס והקצאת משאבים מפלה. 
הפערים החברתיים, הכלכליים, החינוכיים 

והתשתיתיים הרבים בין הציבור היהודי 
לזה הלא יהודי במדינת ישראל הם פערים 

משמעותיים הדורשים מענה ממשלתי 
מיידי. שילובו של המגזר הלא יהודי 

בכל היבט מדיני-חברתי חיוני להעצמת 
האזרח, להרחבת הסולידריות החברתית, 

לצמצום השסעים, להגדלת הצמיחה 
ולצמצום העוני והפערים בישראל. 

"יש עתיד" מחויבת לטפל בשלושת 
הנושאים הבוערים ביותר עבור אזרחי 

ישראל הערבים, הבדואים, הדרוזים 
והצ'רקסיים: תוכנית למיגור האלימות 

והמלחמה בפשיעה, צמצום פערים 
בחינוך והסדרת תוכניות בניה ותשתית. 

"יש עתיד" תפעל לגיבושה ולמימושה 
של תוכנית ארוכת טווח ורחבת היקף 

אשר תעניק פתרון כולל, הן לנושאי 
ליבה אסטרטגיים, הן לסוגיות מקומיות 

הדורשות מענה מהיר והן לשינוי 
בהקצאות הניתנות לאוכלוסיות אלו 

בסוגיות כמו תכנון, בנייה ושיכון, 
תעסוקה, גבולות שיפוט, חיבורים לחשמל 

ולמים, נושאי ביוב ותשתית, פיתוח 
אזורי תעשייה, שילובם של מגזרים אלו 

במנגנונים הממשלתיים, שיפור התחבורה 
הציבורית, פיתוח אתרי תיירות ושמירה 
על המסורת והתרבות הייחודיות שלהן.

מפלגת יש עתיד מאמינה בקיומה 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

ודמוקרטית, כפי שהוגדרה מיום הקמתה. 
מפלגת “יש עתיד” מאמינה שעל מדינת 
ישראל להגן ולשמר את היסודות עליהם 

הושתתה המדינה; הזהות היהודית 
ואופייה היהודי של המדינה מחד גיסא 

והבטחת חופש דת, חופש מדת ושוויון 
לכל אזרחי המדינה, ללא תלות באמונתם, 

מאידך גיסא. יחד עם זאת, שוויון לכלל 
האזרחים הינו נשמת אפה של המדינה 

דמוקרטית. ערך זה מעוגן בהכרזת 
העצמאות, בהלכה הפסוקה ובאתוס 

היהודי. הרגישות לקבוצות מיעוט קיימת 
בכל דמוקרטיה ובייחוד במדינות לאום 

אתניות, המבטיחות בחוקתן שוויון זכויות 
לכל האזרחים במדינה. כמופיע בהכרזת 

העצמאות, נקבע כי המדינה: “תקיים 
שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל 

אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין”. 

על מדינת העם היהודי חלה החובה 
המוסרית, כמי שהיה מיעוט לאומי 

נרדף לאורך אלפי שנים, לגלות רגישות 
לקבוצות המיעוט. השגת שוויון בין אזרחי 

ישראל היהודים, הערבים, הבדואים, 
הדרוזים והצ'רקסים הוא יעד מרכזי של 

החברה הישראלית וביטוי ראשון במעלה 
לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל. 

לכן נחוקק את חוק יסוד: השוויון ונתקן 
את חוק הלאום כך שערך השוויון יעוגן בו. 

התיקון המוצע לא רק יחזק את מדינת 
הלאום של העם היהודי אלא יפעל לחיזוק 

הסולידריות, החוסן החברתי והיציבות 
בחברה ובמדינה. תיקון חוק היסוד 

המוצע נועד להבטיח הגנה על השוויון 
האזרחי הפרטי ולא הלאומי.

החברה 
הערבית

מצב החברה הערבית )מוסלמים 
ונוצרים( במדינת ישראל מצוי בפער 

גדול ומשמעותי וטעון שיפור דרמטי: 

בהיבט הסוציו-אקונומי, בהיבט על מצב 
הרשויות המקומיות, על התשתיות, על 
התחבורה, על ההשכלה ועל התעסוקה. 

אנו רחוקים עדיין מרחק רב וכואב 
ממתן התנאים הראויים לחברה הערבית 

ומהנחת התשתית ההולמת למימוש 
הפוטנציאל העצום הטמון בו. 

אנו מתחייבים לקדם תוכנית ממשלתית 
למאבק בפשיעה בחברה הערבית, הכוללת 
בראש ובראשונה מאבק בארגוני הפשיעה 

בחברה הערבית ובפשיעה החמורה. 
נעביר חקיקה המחמירה את הענישה על 

החזקת נשק בלתי חוקי, וייקבעו עונשי 
מינימום. כדי לאפשר אכיפה יעילה נגדיר 

מקרים שבהם עבירת נשק תהיה גם עבירה 
מנהלית שתאפשר הטלת קנסות כבדים 

על החזקת נשק. כמו כן, נוסיף עילת מעצר 
ייחודית לעבירת החזקת נשק בהליכי 

מעצר עד תום הליכים. . נפעל לפריסת 
תחנות משטרה בעוד יישובים ערביים לצד 

גיוס שוטרים מהחברה הערבית. נוסף על 
כך, ננגיש את מוקדי החירום כך שיעניקו 

מענה בערבית ובשפות נוספות מלבד 
עברית, דבר אשר יסייע בהצלת חיים 

ובחיזוק אמון הציבור במערכת. 

המאבק שנוביל כנגד ארגוני הפשיעה 
נתמקד גם באמצעי אכיפה כלכליים 

ובשימוש בכלים משפטיים אזרחיים, 
נשלב ונעצים את פעילות מס הכנסה, 

מע"מ והרשות לאיסור הלבנת הון, 
לצד הידוק ייעול השימוש באמצעים 

טכנולוגיים לשיפור האכיפה. 

בד בבד עם הגברת האכיפה והחמרת 
הענישה נפעל לחיזוק אלמנטים של 

מניעת פשיעה, בדגש על פשיעת בני 
נוער. נעשה זאת באמצעות מערכות נלוות 
כמו חינוך, פעילות שעות הפנאי ותעסוקה 

אזרחי 
ישראל 

הערבים, 
הבדואים, 

הדרוזים 
והצ'רקסים

נתקן את חוק הלאום כך 
שיכלול את ערך השוויון

נקדם תוכנית ממשלתית למאבק 
בפשיעה בחברה הערבית הכוללת 

מאבק בארגוני הפשיעה בחברה 
הערבית ובפשיעה החמורה

נעביר חקיקה המחמירה את הענישה 
על אחזקת נשק בלתי חוקית
יש עתיד מחויבת להקצאת 

התקציבים המיועדים באופן ישיר 
לאזרחי ישראל הערבים תוך דגש על 
השקעה בחינוך, בתעסוקה איכותית 

ובנגישות למרכזי תעסוקה
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באמצעות הרחבת תקנים למסגרת "עיר 
ללא אלימות" והרחבת השיטור העירוני. 

נפעל להטמעת תוכניות חינוך לבתי הספר 
בנושא מניעת אלימות וסיוע תקציבי 

ליישובים בשיפור פני העיר על ידי הוספת 
תאורת רחוב, הוספת מגרשים, מרחבי 
פעילות לשעות אחר הצהריים וכדומה.

נגביר את הפיקוח ואת הבקרה על פעילות 
ועדת המכרזים, הרכבה, והטמעת הליכי 

רכש מקוונים כדי למנוע גורמי פשיעה 
בשלטון המקומי. נעודד פיתוח כלכלי-

חברתי בחברה הערבית מתוך התפיסה 
כי היעדר פריחה כלכלית חברתית מהווה 

כר פורה לפשיעה ואלימות. כמו כן 
נדאג לפיתוח תוכניות ייחודיות למאבק 

באלימות נגד נשים בחברה הערבית.

נקדם את התחבורה הציבורית ביישובים 
ובאזורים ערביים, המפגרת בצורה 

משמעותית לעומת לשירותי התחבורה 
במגזר היהודי; נפעל לשלש את פריסת 

התחבורה הציבורית כדי להשוות שירות 
זה בתוך כדי שיפור התשתיות והכבישים; 
נפעיל תוכנית מיוחדת למלחמה בתאונות 
הדרכים; נקדם השקעה בשיפור תשתיות 
המים והביוב, השיכון, הבינוי והתעשייה 

בחברה הערבית; נפעל לשינוי חוק קמיניץ 
והסדרת תוכניות מתאר מאושרות 
לשינוי תופעת הבנייה הלא חוקית; 

נפעל לצמצום הפערים בחינוך ולהקמת 
מגרשי ספורט ומרכזים קהילתיים; נעצים 

את שירותי הרווחה על ידי מתן טיפול 
הוליסטי למשפחות במצוקה חמורה 

ונקים מועדונים לקשישים ולילדים בסיכון 
ומקלטים לנשים מוכות. נגדיל את תקני 

כוח האדם לעובדים סוציאליים ונגביר 

את ההכשרות לצוותי הרווחה מתוך 
החברה הערבית עצמה. אנו מתחייבים 

להקצאת התקציבים הנדרשים לקיום 
החלטת הממשלה בעניין תוכנית החומש 

לחברה הערבית. נפעל להנגשת תוכנית 
929 )"חומש"( – פתרון בעיית המצ'ינג 

הנדרש מהרשויות המקומיות ויצירת 
מנגנון חלופי, פתרון סוגיית האדמות 

הפרטיות ואדמות המדינה. נגבש תוכנית 
עבודה רב-שנתית לכלל משרדי הממשלה 

הרלוונטיים לצמצום הפערים בין הציבור 
היהודי ובין הציבור הלא יהודי בישראל. 

נבטיח ניצול תקציבים ממשלתיים 
ייעודיים לחברות השונות. 

נפעל לקדם ולפתח תשתית פנאי וחברה 
על ידי הגדלה משמעותית של מספר 

מתקני הספורט והמרכזים החברתיים, 
בכלל זה מעונות יום, מרכזי העשרה, 
מרכזי רווחה, מרכזי יזמות וחדשנות, 

חיזוק למידה ומרכזים לשילוב אנשים עם 
מוגבלויות. נפעיל תוכנית לקידום התיירות 

בחברה הערבית, כולל סיוע בהקמת 
יחידות אירוח ועסקים קטנים בתחום.

"יש עתיד" תפעל לעידוד השתלבותם 
של בני ובנות החברה הערבית בשירות 
אזרחי בהגיעם לגיל 18, וזאת כדי לייצר 

חברה מגובשת וצודקת יותר תוך הגברת 
תחושת השייכות של החברה הערבית 

בכלל החברה הישראלית.

יש עתיד מחויבת להקצאת התקציבים 
המיועדים באופן ישיר לאזרחי ישראל 

הערבים בדגש על השקעה בחינוך, 
בתעסוקה איכותית ובנגישות למרכזי 

תעסוקה. 

העדה 
הדרוזית 

והצ'רקסית
העדות הדרוזית והצ'רקסית הן חלק 

בלתי נפרד מהחברה הישראלית במדינת 
ישראל בכל התחומים. שיעור גיוס 

הגברים לצה"ל מקרב ציבור זה גבוה 
ודומה לאחוזי הגיוס במגזר היהודי, 

עובדה המשקפת את היותן של העדות 
הדרוזית והצ'רקסית חלק תורם ובלתי 

נפרד מהחברה הישראלית. 

מצבן של העדה הדרוזית והצ'רקסית 
בשלל תחומי החיים ושלל הבעיות 
והעיוותים שמהם סובלים מגזרים 
אלו אינו תואם את עובדת היותם 

חלק בלתי נפרד, משרת ונושא בנטל 
האזרחי בחברה הישראלית. מדינת 

ישראל צריכה לפעול ליישומו של יחס 
שווה לחלוטין לאוכלוסייה זו. "יש 

עתיד" תפעל לגיבושה ולמימושה של 
תוכנית ארוכת טווח ורחבת היקף אשר 

תעניק פתרון כולל, הן לנושאי ליבה 
אסטרטגיים, הן לסוגיות מקומיות 
הדורשות מענה מהיר והן לשינוי 

בהקצאות הניתנות לאוכלוסיות אלו 
בסוגיות כמו תכנון, בנייה ושיכון, 

תעסוקה, גבולות שיפוט, חיבורים 
לחשמל ולמים, נושאי ביוב ותשתית, 

פיתוח אזורי תעשייה, שילובם של 
מגזרים אלו במנגנונים הממשלתיים, 

שיפור התחבורה הציבורית, פיתוח 
אתרי תיירות ושמירה על המסורת 

והתרבות הייחודיות שלהן. 

החברה 
הבדואית

תנאי המחיה של הבדואים היום ירודים 
לעומת שכניהם היהודים. מצב התשתיות 

ירוד ובחלקו אינו קיים כלל; מערכת החינוך 
לוקה בחסר משמעותי של משאבים; 

זכויות רפואיות אינן באות לידי מימוש 
ומחלוקת עמוקה ורבת-שנים שרויה סביב 

תחום הקרקעות. "יש עתיד" מאמינה 
כי השתלבות החברה הבדואית בחברה 

הישראלית היא אינטרס הדדי. נפעל לכך 
שהחברה הבדואית תקודם במגמה להגיע 
לשוויון זכויות מלא, ועל ידי כך ימומש גם 
הפוטנציאל הכלכלי הגלום במגזר להמשך 

פיתוחה של מדינת ישראל בכלל ושל הנגב 
בפרט. בד בבד נמשיך להפעיל ולפתח 

תוכניות לעידוד גיוס בדואים לצה"ל. נחזק 
את שלטון החוק גם בחברה הבדואית. 
גם בתחומים הפליליים וגם בתחומים 

האזרחיים – בדגש על נושא הקרקעות – 
איש אינו פטור מן החוק במדינת ישראל. 

מערכת הדרגתית של הסדרים המלווה 
בהשקעה ממשלתית משמעותית בכלל 

תחומי החיים, לרבות תשתית, חינוך, 
תחבורה, רפואה, בריאות ועוד, תיצור 

שינוי אמיתי ותביא למציאות טובה יותר 
ולמערכת יחסים בריאה יותר בין החברה 

הבדואית למדינת ישראל. באמצעות 
הידברות עם מנהיגים בחברה הבדואית 

אפשר להגיע להסדרה הדרגתית, 
מוסכמת וחשובה עם המגזר כולו. בלי 

לוותר על קיום החוק, נשאף למצוא 
פתרון מוסכם אשר יממש את רצונות 

שני הצדדים וייצר עתיד טוב יותר לחברה 
הבדואית במדינת ישראל.  


