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פרסומים שונים
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התוכנית,
עולים,

חוסר הנכונות ואי־ההתייחסות לנושא
הממשלה.
בין השאר ,גם על
השקל שפרסמה הממשלה
אקוטי ,כמו הוספת תחנות סמוכות
התשובה לשאלות אלו היא מורכבת
שמומשה באופן מאורחלקי,ועל רקע אי־
$TS1$איודאות$TS1$
ליישובים הערביים במסגרת פרויקט ״רכבת
הסכום הנדרשלצורך קידום השוויון הוא
גורמי
של
וחוסר
גדולה
ודאות
$DN2$איודאות$DN2$
לאוכלוסייה
השאר
בין
שיאפשרו
גבוה בהרבה .בהערכה גסה עומד על 60
מקצוע
עירוב
העמק״,
להגיעלמרכזי התעסוקה בערים ומקבלי ההחלטות המכירים את המגזר
המשכילה
(כפול מהסכום
מיליארד שקליםלעשור
הגדולות.
לשנה) .זהו
הערבי ,בפרטי התוכנית ,שנחתהעליהם
המוצע בתוכנית בממוצע
כמעט כרעם ביום בהיר.
עולות גם
שאלות נוקבות אחרות
מתחשבים בכך
סכוםריאלילהקצאה ,אם
לפעול בשני
מתמקדת התוכנית רק
בתחום הדיור ,שבו
שמרי שנהמגדילה הממשלה את התוצר
לכן ,על הציבור הערבי
מישוריםכלפי התוכנית ,בבחינת ״כבדהו
ביישוביםהגדולים ובבנייה רוויה בהם,
בקרוב ל־ 22מיליארדשקלים.לכן ,בחברה
וחשדהו״ .יש לברך את הממשלה על כוונתה
מתוקנת ממילא היו מוקצים מיליארד
ולא בהרחבת שטחי השיפוט של המועצות
לעסוק בנושא ,אך לא לשבת על המדוכה,
לאוכלוסייה הערבית לפי חלקה הערביות ,ולא בתחום מענקים בשיטת
מתקציב זה
הסכם בין
באוכלוסייה.
היחסי
ה״מימון התואם״(״
ולדרוש מעורבות אקטיבית בוועדת המעקב
matching
וליזום
לשוויון חברתי,
שתוקם במשרד
למימון מיזמים
משרדי ממשלהלרשויות
אמנם מבחינה אופרטיבית מדובר
שינויים ,הסטת תקציביםלפרויקטים
התחשבות ברמה הסוציו־
$TS1$הסוציואקונומית$TS1$
ושירותים) ,ללא
בתוכנית מקיפה שנוגעת בתחומים
רלבנטיים יותר,ולהמשיךולדרוש תוספת
$DN2$הסוציואקונומית $DN2$של היישוב.
אקונומית
הדורשיםטיפוליסודי ,אך מי שפרט את
לצורך הקטנת הפערים הבלתינסבלים
סימני־השאלההללו אינם מצדיקים
אם
לפרוטות ,החטיא במקרים רבים
התוכנית
שנפערולאורך השנים.
את המטרה בתערוף המשימות בתוך
כשלעצמם התנגדות של החברה הערבית
לתוכנית ,הרישסימן־השאלההגדול ביותר
התחומים השונים .כך למשל ,בתחום
עבודה,
הכותב הוא מהחוג ללימודי
מרחף סביב מקורות המימון.לפי נוסח
הכשרת
החינוך התוכנית מתייחסתלשדרוג
ומהמכון urn
אוניברסיטת תל־אביב
הצעתההחלטה ,רוב הסעיפים אמורים
המורים ,אך מתעלמת מהבעיות הקשות
לדמוקרטיה
להיות מתוקצבים מתוך בסיס התקציב
של מחסור בכיתות ,בשעותלימוד ובחינוך
רקע תוכנית
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