ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻻﺣﻘًﺎ * ערבית אחרי עברית
שלום רב,
היום פורסם במגזין "ליברל" הסקר הרביעי של זולת במסגרת מדד זכויות האדם,
שאותו ערכנו בשיתוף עם המכון לחירות ואחריות .הסקר בדק את הזכויות
החשובות ביותר לאזרחי ישראל וגילה כי במקום הראשון נמצאת הזכות
להתפרנס בכבוד .מיד לאחריה  הזכות לשירותי בריאות .אל המקום השלישי
הגיעה הזכות לשוויון בפני החוק ואל המקום הרביעי ,שוויון בין אזרחי המדינה.

מה שמעניין במיוחד ,הוא כי התשובות היו דומות מאוד בכל קבוצות האוכלוסיה
שנשאלו .יהודים וערבים ,ימנים ושמאלנים ,נשים וגברים  כולם דירגו באופן זהה
את ארבע הזכויות החשובות ביותר להם.
בחברה הישראלית יש הרבה פערים  אבל בסופו של יום ,כולם דואגים לאותם
צרכים שהמדינה לא מספקת כיאות ,פרנסה ובריאות .לא תשמעו על הנושאים

את ארבע הזכויות החשובות ביותר להם.
בחברה הישראלית יש הרבה פערים  אבל בסופו של יום ,כולם דואגים לאותם
צרכים שהמדינה לא מספקת כיאות ,פרנסה ובריאות .לא תשמעו על הנושאים
האלה בקמפיינים לבחירות ,שרק מנסים לקטב ולשסע .אבל המספרים לא
משקרים ,אנחנו דומים יותר מאשר שונים ואנחנו רוצים את אותם הדברים.
בהמשך הסקר ,עם זאת ,מתגלה שיש פערים בתפיסת מושג השוויון בין יהודים
לערבים .הנשאלים ביקשו לדרג את הסכמתם לאמירה" :אזרחים יהודים צריכים
להיות יותר זכויות מאזרחים לא יהודים" 46% .מקרב המשיבים היהודים,
כמעט מחצית ,הסכימו עם האמירה ,לעומת זאת ,רק  12%מהמשיבים הערבים
הסכימו שבישראל צריכות להיות לאזרחים היהודים יותר זכויות מאשר לאזרחים
הלאיהודים.

בהמשך הסקר ניתן למצוא פילוחי אוכלוסיה נוספים והתייחסות לחיבור בין שוויון
וחופש הביטוי .ניתן לקרוא את הממצאים המלאים באתר זולת ,בעברית
ובערבית ,ובגיליון ספטמבר של מגזין ליברל.
סקר ספטמבר  2022של מדד זכויות האדם ,באתר זולת  הממצאים
המלאים
המדד במגזין ליברל

ﺗﺣﻳﺔ ﻋﻁﺭﺓ،
ﻧﺷﺭﺕ ﻣﺟﻠﺔ "ﻟﻳﺑﺭﺍﻝ" ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﺳﺢ ﻣﻌﻬﺩ ﺯﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺅﺷﺭ

ﻧﺷﺭﺕ ﻣﺟﻠﺔ "ﻟﻳﺑﺭﺍﻝ" ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﺳﺢ ﻣﻌﻬﺩ ﺯﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺅﺷﺭ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺭﺍﻳﺧﻣﺎﻥ .ﻓﺣﺹ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻭﻛﺷﻑ ﺃﻧﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻛﺳﺏ ﻟﻘﻣﺔ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺑﻛﺭﺍﻣﺔ .ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ  ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ .ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ،ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺟًﺩﺍ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺳﺅﺍﻟﻬﺎ .ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﻟﻳﻣﻳﻧﻳﻭﻥ
ﻭﺍﻟﻳﺳﺎﺭﻳﻭﻥ ،ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﺭﺟﺎﻝ – ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ ﺻﻧﻔﻭﺍ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ
ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻣﺎﺛﻝ.
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ  ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻁﺎﻑ ،ﻳﻬﺗﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﻛﺎﻑ ،ﺳﺑﻝ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ .ﻟﻥ ﺗﺳﻣﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻼﺕ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﻓﻘﻁ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺭ ﻭﺍﻻﻧﻘﺳﺎﻡ .ﻟﻛﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺗﻛﺫﺏ 
ﻓﻧﺣﻥ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻛﻭﻧﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ ﻭﻧﺭﻳﺩ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺫﺍﺗﻬﺎ.
ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺣﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ،ﺗﻡ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻭﺗﺻّﻭﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ .ﻁُﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟُﻣﺳﺗ َ ْ
ﻁَﻠﻌﻳﻥ

ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺣﻖ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ،ﺗﻡ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻭﺗﺻّﻭﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ .ﻁُﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟُﻣﺳﺗ َ ْ
ﻁﻠَﻌﻳﻥ
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ" :ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﺑﺣﻘﻭﻕ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ" .ﻭﺍﻓﻖ  ٪46ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ،ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺗﻘﺭﻳًﺑﺎ،
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﻭﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃّﻥ  ٪12ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻁﻠﻌﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﺗﻌﻭﺍ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ.

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﻳﻼﺕ ﻣﺗﻌّﻣﻘﺔ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ.
ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺯﻭﻻﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﻳﻥ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻳﺑﺭﺍﻝ.

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺳﺢ ﺃﻳﻠﻭﻝ/ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻟﻣﺅﺷﺭ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻟﻳﺑﺭﺍﻝ

אני מזמינה אותך לתרום לנו ,כדי שנוכל להמשיך ולפרסם דוחות ,ניירות מדיניות

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 לשוויון וזכויות אדם

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











