.

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻻﺣﻘًﺎ * ערבית אחרי עברית
שלום רב,
אני שמחה לספר לך על שיתופי הפעולה החדשים שלנו סביב פרוייקט הדגל
המתמשך שלנו ,מדד זכויות האדם .מעתה ,סקרי המדד נערכים בשיתוף המכון
לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן ומפורסמים במגזין ליברל.
במסגרת הסקר של יולי ,שאלנו את המשתתפים שאלה שעסקה במפגשים בין
תלמידים יהודים וערבים בבתי ספר .הסקר מצא כי מחצית מהציבור תומך
בהגברת תדירותם של מפגשים כאלה .התוצאות שהתקבלו מצביעות על פער
משמעותי בין הרצון הנ”ל בציבור הערבי ובציבור היהודי וכן על פערים הקשורים
להשקפה הפוליטית של הנשאלים .לצד זאת מראות התוצאות כי קיימת תמיכה
נרחבת הן בקרב שמאלנים והן בקרב תומכי המרכז הפוליטי בהגברת תדירות
המפגשים מסוג זה.
כל מהלך למיגור האפליה הממוסדת כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל חייב
להתבטא לא רק בדרישה הלגיטימית להשוואת תקציבים ,אלא גם במאמץ פעיל
לכבד ולהכיר את ההיסטוריה ואת הזיכרון של המיעוט .בהתאם לכך ,מדיניות
ההפרדה ארוכת השנים מחייבת יוזמה אקטיבית למפגש בלתי אמצעי בין
תלמידים יהודים וערבים ,במטרה לסייע להם להתגבר על מחסומים
וסטריאוטיפים שליליים ולהכיר את הנרטיבים השונים .דיאלוג משותף כזה הוא
חיוני לבריאת עולם מושגים שוויוני ,מעבר ליצירת הקשר בין התלמידים.
אני מזמינה אותך להביט בגרפים ולקרוא עוד על הפרוייקט שלנו באתר

זולת.

ﺗﺣﻳﺔ ﻁﻳﺑﺔ،
ﻳﺳﻌﺩﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺧﺑﺭﻙ ﻋﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻣﺷﺭﻭﻋﻧﺎ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ،ﻣﺅﺷﺭ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ .ﻣﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﺻﺎﻋًﺩﺍ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺳﺗﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﺍﻳﺧﻣﺎﻥ ﻭﺳﺗﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻳﺑﺭﺍﻝ.
ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻁﻼﻉ ﺗﻣﻭﺯ/ﻳﻭﻟﻳﻭ ،ﻁﺭﺣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺳﺅﺍﻻً ﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ .ﻭﻗﺩ ﻛﺷﻑ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﻋﻥ ﺃّﻥ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻳﺅﻳﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻳﺭﺓ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻛﻬﺫﻩ .ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺟﻭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ
ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻱ ،ﻓﺿًﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺟﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺭﺍء ﺍﻟﻣﺳﺗ َﻁﻠﻌﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﻭﻑ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭﻳﻳﻥ ﻭﺩﺍﻋﻣﻲ ﺍﻟﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﻳﺭﺓ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻧﻌﻛﺱ ﺃﻱ ﺗﺣﺭﻙ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﺿﺩ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ 
ﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﺫﻝ ﺟﻬﺩ ﻧﺷﻁ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﻑ
ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ،ﺇﻧّﻣﺎ ﺃﻳ ً
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻷﻗﻠﻳﺔ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻣﻬﻣﺎ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻧﺷﻁﺔ
ﻟﻠﻘﺎء ﺩﻭﻥ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ
ﺳﺭﺩّﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺇّﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﺧﻠﻖ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﻧﻣﻁﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ّ
ﺻﻝ ﺍﻟُﻣﺟّﺭﺩ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ.
ﻋﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ،ﻳﺗﻌّﺩﻯ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺗ ّﻭﺍ ُ
ﺃﺩﻋﻭﻙ ﻟﻣﻌﺎﻳﻧﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﻣﺷﺭﻭﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ "ﺯﻭﻻﺕ".

הבחירות הקרובות יכריעו אם ניתן להציל את הדמוקרטיה.
הכנסו לדוח החדש שלנו  "דמוקרטיה לכאורה"| ﺳﺗﻘﺭﺭ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ .ﺃﺩﺧﻠﻭﺍ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ  "ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻅﺎﻫﺭﻳﺎ"

אני מזמינה אותך לתרום לנו ,כדי שנוכל להמשיך ולפרסם דוחות ,ניירות מדיניות
ויוזמות חקיקה ,ולהשפיע על מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל
ﺃﺩﻋﻭﻛﻥ ﻭﺃﺩﻋﻭﻛﻡ ﻟﺩﻋﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ،ﻛﻲ ﻧﻭﺍﺻﻝ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺭﻭﻳﺞ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺻّﻧﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.

תרמו לנו ﺗﺑﺭﻋﻭﺍ ﻟﻧﺎ
שלכן ושלכם,
עינת עובדיה
מנכ"לית זולת
ﻣﻊ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ،
ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻋﻮﻓﺎﺩﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ "ﺯﻭﻻﺕ" ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











