
הוצל פי על הערבית התבוה
 ׳הילדים הגדל: התקשורת,יש! שר 12021 בישראל ומימושו הערבית לסברה הרצל של בשש דיונים שורת גיהלו וערבים יהודים הרצל, במרס לראשונה

משה בן רפאל צילום: ■ זהי את להגיד מתבייש לא הלאום,ואני בזכויות לא אבל הישראליות הזכויות בכל שווים להיות צריכים טיבי אסמד ושל שלי

יר19 עודד המרכז ומנכל זני אורי הרצל מרכז יור nu הנדל עז1י
ולהיות הקהילה למען כלשהו לשירות אנו כזה. ומוצא האקדמיה הכלכלה,

 ההסתדרות מכית הרצל מרכז
 הצינורית והמועצה העולמית הציונית
 הרצל זאב כימץ של זכרו להנצחת
 יוהד ט כס ערך הממשלה ראש כמשרד
 ישראל ואזרחי הציונות הרצל מושא:

 שד הוונו את לבחון שבקש הערכים.
 לעומת הרצל זאב בנימין המדינה הה ח

 של כמציאות למעשה הלכה היישום
 לאזרחי הנוגע ככל ,2021 ישראל
ערכים. ה ישראל
 אזורי, לפיתוח השר השתתפו: בכנס

 יועז התקשורת, שר פדיג׳, עיסאווי
 בת ת'א דנון, תי לשעבר כ ח" הנדל,

 אברהם, יתמות שותף מנכ״ל ראס, אם
 מאבקיו "הרצל הסכר מהבר ה, אדם

 גמיתת התל, רולא ד״ר ומחוץ", מבית
 מלאך, אסף ד״ר הרטמן, במכון מחקר

 האזרהות מקצוע ללימודי הוועדה יז״ר
 של הפוליטית הכתבה החינוך במשרד
 לענייני הכתב ליאל, דפנה ,12 הדשות
 והכתב ותגר, ערן כתאגיד, ערכש

 ת' ודא פ ,12 כחדשות עדנים ייני לעת
נאסר.

 סקר נתוני רוגמו הכנס במהלך
 בקרב מדגם נון ט שי על שנערך מיוחד

 ומכון שית ש ה האוכלוסייה
 האת לגן הערבי המגזר סטאטנטבקרב

בעש כי מראות הסקר תוצאות הכנס.

 עצום ורוב )52(* הששים שרוב
 למדינה נותנים )81(* הערבים בקרב

 מיעוטים, לשוויון ביחס טוב לא ציון
 מאש מרוצים )53(* הערבים רוב

 הציבורית בזירה הערבי□ מהתבלטות
 29* שרק בעש האחרונה, בתקופה

מכך. מרוצים את□ מהשורש
 של סדרה התקיימו רכס במהלך

 ש ה הרצל "ראם אקטואליש: ש דית
 ושא ב וכן הלאום" הק על חותם

 הערבש המדינה אזרחי של "טיסתם
 אנשי של שוש עם רכזה" למרכז
ועוד. תקשורת אנשי חקרים, ציבור,

 עיסאווי אזורי, פעולה לשיתוף רשר
 ואשתה הפעם לי "זו אמר; פרע׳,
 לרכר הרצל במרס כאן מופיע שאני

 לזמש כשס טאתגרות סוגיות על
 להסתכל צריכים אנחנו הערבית.
 פש. על ולפעול יש בעת למציאות

 וערכש. ששים ביחד פר נישאר בסוף
 של למצב ק להג נוכל שלא מאמץ אני

 טבלי ־ערכי המגזר של מלאה שייכות
 הישראלי- הסכסוך לפתרון להביא

פלסטתי",
 הרצל:"הסתיים מרכז יריד זכי, אשי

 ש בולט ש נציג כו מסוגו, ראשון כס
 נציגש לצד דיברו הערבית מהחברה
 תמנו הרצל. נהר הששית מהחברה

 של י רעית ה המרמ הרצל, כורכו
 בו מיוחד פס הציונית, התנועש

 המציאות מול החזון בסוגיית ו ;7 ענו ה
 המדתה ואזרחי הציונות הרצל, של

 ציבור, אישי חלק לקןזו כטס הערבש.
 שורש מובילים, ואקדמש תקשורת
 רות תג שמא הבוערות בשאלת וערכש,

 רש תג בא בימתו, הציתות של ביותר
ליצור". ושניתן שישנן ובהזדמנויות

 הציונית ההסתדרות יו״ר הגואל, יעקב
 של שלוב□ על גאה "אני העולמית:

 כצבא, הישראלית בחברה המגזרים כלל
הבריאות, במערכת המשפט, ערכת כ

 החנו לפי ת המום כרת ה מותר שואפים
 גידל חל אמנם הרצל. זאב כימין של

 המשרתש במספר האחרונות בשנים
 שאזרחי, הלאומי השירות במסגרת

 לא העונש הצעירים של רוכם רוב אך
 לאמי, שירות סגרת כ נלל משרתש

 להגשש רוצש אנו אזרחי. או צבאי
 בספרו שתיאר כפי שלהרצל הזתו את

 לצעירש מכאן קורא אני אלטנרלנד
להתנדב הערבי מרמגזר שצעירות

הארק". בכיין רכש ש מ
 כי אמר הנדל, יועז התקשורת, שר
 פד שיש ־תפיסה את מקבל לא "אני
 מדתה ישראל, ת במרת ומיוה ת אום

 העם של ש הלא מדינת היא ישראל
 לעם לאש זכויות כה ושיו ודי ש ר

 טיבי אהמד ושל שלי הילדים השודי,
 הזכויות ככל שווים להיות צריכש

 הלאום, בזכויות לא אבל הישראליות,
זה". את לדגש ממתבייש ואני

הערה



