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  חפש...

 הקמפוסראשי  במחקרחדשות נאיקריירהבוגריםחדש  ופ VOתרבות Dנתחומי  הבי הרדיו

יום שלישי, 22.11.2016 |   English

"ראשית חינוך" בדרך לשינוי
חברתי

אנחנו נשארים בארץ

תכנית יזמות חדשה בשיתוף עם
היחידה להכשרת מנהלים

 ארבעה בעקבות אחד  המרכז לישראליות משותפת בבינתחומי הרצליה אוונגרד 

ארבעה בעקבות אחד  המרכז לישראליות משותפת
בבינתחומי הרצליה

המרכז הבינתחומי הרצליה הקים את המרכז הראשון לישראליות משותפת בברכת בית נשיא
המדינה, מר ראובן ריבלין, שיפעל לצמצום פערים בכל חלקי החברה הישראלית בתחומים

נבחרים ומגוונים

מאת: אוקסנה סופלין
 

"ארבעת נאום  את  ה15  הרצליה  בכנס  נשא  ריבלין,  (רובי)  ראובן  מר  המדינה,  נשיא 
השבטים" והציג את משנתו בדבר "הסדר הישראלי החדש". לדברי הנשיא, בישראל אין עוד
חילוניים, מרכזיים:  "שבטים"  ארבעה  אלא  בחברה  ברור  רוב  המהווה  אחד  "שבט" 
והולכים מאלה  אלה  מהותית  שונים  אלו  ״שבטים״  לדעתו,  וחרדים.  ערבים  דתייםלאומיים, 
ויעצבו ישנו  אשר  דמוגרפיות  בתמורות  מדובר  הנשיא,  לדברי  לזה.  זה  בגודלם  ומתקרבים 
מחדש את זהותנו כישראלים וישפיעו על אופן הבנת הבית הלאומי שלנו. הנאום לא היווה עוד
הזהות מציאת  שמטרתו  ארוך  לתהליך  פתיחה  יריית  אלא  הקיים,  המצב  אודות  סקירה 

המשותפת בין ה"שבטים", במסגרתה יוכלו לשמור על מרכיבי היסוד הבסיסיים בזהותם.
 

 זאת, במקביל לגיבוש אחריות משותפת ומכנה משותף מתוך ערכי הוגנות ושוויון.
במרכז שהוקמה  ארצית  היגוי  וועדת  באמצעות  נעשתה  חזון  מימוש  לעבר  התקדמות 
ותשעה עשרים  שכללה  הוועדה,  בראש  הנשיא.  בית  ובתמיכת  בברכת  הרצליה  הבינתחומי 
המרכז ומייסד  נשיא  רייכמן,  אוריאל  פרופ'  עמדו  "השבטים",  מארבעת  וחברים  חברות 
הבינתחומי הרצליה ופרופ' אלכס מינץ, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ׂ(IPS) בבינתחומי.
במשך שנה, קיימה הוועדה דיונים מעמיקים ויצאה לשטח במטרה לבחון את האתגרים אותם
בבינתחומי ואסטרטגיה  למדיניות  המכון  ידי  על  קהל שנערך  דעת  בסקר  הנשיא.  חזון  מציב 
יותר מ60% מהנשאלים טוענים שהפערים החברתיים במדינת ישראל כי  נמצא, בין היתר, 
בישראל. כמעט גזענות  בגילויי  נתקלו  נמצא שכ 50% מהנשאלים  עוד  ומתרחבים.  הולכים 
לאומי או  צבאי  בשירות  ישראל  ערביי  את  לחייב  יש  כי  סבורים   ,47% מהנשאלים,  מחצית 
לפירוק יביא  המהלך  אם  גם  בנטל  שוויון  חוק  את  ולקיים  להמשיך  יש  כי  חושבים  ו66% 

הממשלה. 
 

ביוני המדינה  לנשיא  ואסטרטגיה  למדיניות  המכון  והמלצות  מסקנות  את  הציג  מינץ  פרופ' 
2016. מושב הפתיחה של כנס הרצליה ה16, שהתקיים לראשונה בבית הנשיא בירושלים,
עסק בנושא זה. בנאום פתיחת הכנס ציין הנשיא ריבלין כי "יצירת ישראליות משותפת ותקווה
ישראלית משותפת היא תהליך אדיר, שיארך שנות דור". הנשיא הוסיף כי "בשנים הקרובות
נכון בית הנשיא להרחיב ולהעמיק את הפעילות במסגרת ׳תקווה ישראלית׳, ואם פעילות זאת
פעולה, תכנית  ליצירת  הללו  המערכות  מול  אל  שתפעל  ייעודית,  ארגונית  במסגרת  תמוסד 

להגדרת יעדים ולמעקב אחרי יישומם, בית הנשיא יהיה חייל במערכה זו".
 

פרופ' אלכס מינץ נואם בבית הנשיא במהלך כנס הרצליה 2016 | צילום: עדי כהן צדק
ידי פרופסור רייכמן ביולי האחרון בבינתחומי הרצליה המרכז בברכת צוות הנשיא הוקם על 
לישראליות משותפת. מרכז זה מאגד את כל הפעילות המחקרית, המעשית והסטודנטיאלית
של פרויקט "תקווה ישראלית" ומהווה מרכז מחקר ומידע מוביל וחדשני בנושא. בראש המרכז
בית עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  פועל  המרכז  כי  מציין  מינץ  פרופ'  מינץ.  אלכס  פרופ'  עומד 
הרצליה הבינתחומי  המרכז  מטעם  ורכזים  חוקרים  צוות  אמון  הפרויקט  הצלחת  על  הנשיא. 
וביניהם ד"ר חיים וייצמן, היועץ האקדמי של הפרויקט, גב' חן אלישע, חוקרת בפרויקט, וגב'
מיכל דראי המרכזת את הפרויקט. צוות זה מתרגם את המסקנות והתובנות של וועדת ההיגוי

לפעילות מעשית שתעזור בהגשמת החזון.
 

ומתכלל את כל ׳השבטים׳" מציין ד"ר "זו הפעם הראשונה שפרויקט עוסק בזהות משותפת 
 "אין עוד פרויקט שרואה בראייתו הכוללת את כל ׳השבטים׳ יחד", הוא מוסיף. כבר וייצמן. 
ביניהם רבים,  ציבוריים  לפרויקט מוסדות  והצוות האקדמי, רתומים  בית הנשיא  היום, מלבד 
הם המרכז  חוקרי  לדעת  אשר  רבדים  בארבעה  יעסקו  והפעילות  המחקר  ספר.  בתי  כ300 
חן ובריאות.  ומשאבים, תעסוקה  חינוך, תשתיות  לקידום הישראליות המשותפת:  המהותיים 
אלישע, חוקרת במרכז לישראליות משותפת, מסבירה כי בכל אחד מהתחומים הנ"ל נבחנות
מגמות ומפותחים מדדים על פני עשור ב״ארבעת השבטים״. בנוסף, בחן המכון תחומים בהם
לראות היא  המטרה  משותפת.  ישראליות  יצירת  לצורך  להתפשר  מוכנים  אינם  ״השבטים״ 

האם יש התקדמות בנושא או שמא הפערים דווקא גדלים.
 

״השבטים״. אל  "החוצה",  גם  יוצאת  אלא  המחקרי  בפן  רק  מסתיימת  אינה  המרכז  פעילות 
באמצעות יוזמות של סטודנטים הלוקחים חלק בפרויקט החל משנת הלימודים הנוכחית, יחלו
לפעול פרויקטים חברתיים במטרה להכיר בין ״השבטים״ ולהביאם לעשיה משותפת, מקרבת
לשבירת להביא  שמטרתו  יחד,  גם  אחים  "שאג"י"שבט  פרויקט  הוקם  כך  לשם  ומאחדת. 
מפגשים ויכלול  ישראל  במדינת  שונות  אוכלוסיות  בין  הקיימות  קדומות  ודעות  סטיגמות 
שבועיים. בסוף השנה הצוות יאגד את כל מסקנות המפגשים למסמך הבנות משותף. בראש
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לארועי אגודת הסטודנטים

המרכז לקריירה

רוצים להצטרף למערכת אוונגרד? כתבו לנו
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רישום למרכז הבינתחומי
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דואר אלקטרוני: 
(SMS ,דוא"ל) אני מאשר קבלת ניוזלטר ועדכונים 
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   שלח לחבר    |   הדפס    |הוסף תגובה    |
 

של מי המשפט הזהאין חכם כבעל ניסיוןשוב חסמו אתכם בחניה?

לכתבה זו התפרסמו 0 תגובות

לימודי קיימותלימודי כלכלהלימודי פסיכולוגיה  |  לימודי תקשורת  |  לימודי ממשל, דיפלומטיה, אסטרטגיה  |  לימודי מדעי המחשב  |  לימודי מנהל עסקים  |  לימודי משפטים  |  

שבועיים. בסוף השנה הצוות יאגד את כל מסקנות המפגשים למסמך הבנות משותף. בראש
הפרויקטים עומדים הסטודנטים איתי אפשטיין, נועם ברלב ועודד שטיינברגר. ראוי לציין כי

ההשתתפות בפרויקטים והקמת מיזמים נוספים פתוחה בפני כלל הסטודנטים בבינתחומי.
 

הישראליות המשותפת, ברוח הדברים של נשיא המדינה, היא שביל הזהב. מחד גיסא, היא
קוראת לשימור הזהות האתנית, התרבותית, דתית של כל שבט ומאידך גיסא, קוראת לזהות
אזרחית כללית, משותפת. נשיא המדינה ציין כי אין הכוונה ליצור "כור היתוך" חדש. הזהות
המשותפת תיווצר רק אם כל שבט ירגיש מספיק בטוח בשימור יסודות זהותו. לא פעם קרא
חינוך, של  אופציות  שלל  באמצעות  האחרים  ״השבטים״  את  ולהכיר  לצאת  לעם  הנשיא 
תעסוקה ופנאי. ניכר שעוד מוקדם לקבוע מה הנוסחה המדויקת לבסיס של אותה ישראליות
לאותו להגיע  יהיה  ניתן  המרכז  של  ומעשית  מחקרית  עבודה  שעם  ספק  אין  אך  משותפת, 

שביל משותף.
 
 

נשיא המדינה ראובן ריבלין | צילום: עדי כהן צדק 

צפו: הנשיא ריבלין מתארח בתוכנית "גב האומה", ערוץ 10, ומדבר על הפרויקט

© כל הזכויות שמורות למרכז הבינתחומי הרצליה.

Send0Like

http://magazine.idc.ac.il/HebrewSite/Articles/Pages/parking.aspx
http://magazine.idc.ac.il/HebrewSite/Articles/Pages/coop.aspx
http://magazine.idc.ac.il/HebrewSite/Articles/Pages/Dusseldorf.aspx
http://portal.idc.ac.il/He/schools/Law/Homepage/Pages/homepage.aspx
http://portal.idc.ac.il/he/schools/Business/HomePage/Pages/homepage.aspx
http://portal.idc.ac.il/he/schools/cs/home/Pages/HomePage.aspx
http://portal.idc.ac.il/He/schools/Government/HomePage/Pages/HomePage.aspx
http://portal.idc.ac.il/sites/communications_new/he/Communications/Pages/default.aspx
http://portal.idc.ac.il/he/schools/Psychology/HomePage/Pages/HomePage.aspx
http://portal.idc.ac.il/He/schools/economics/homepage/Pages/HomePage.aspx
http://portal.idc.ac.il/He/schools/sustainability/homepage/Pages/HomePage.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=8s0CXaDLPZI&noredirect=1
http://magazine.idc.ac.il/HebrewSite/Articles/Pages/parking.aspx
http://magazine.idc.ac.il/HebrewSite/Articles/Pages/coop.aspx
http://magazine.idc.ac.il/HebrewSite/Articles/Pages/Dusseldorf.aspx

