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 ערבי

 (  28%)מיגור האלימות 

חינוך איכותי לשפות  
 (  19%)ומדעים 

אי אפליה גזעית וסיום  
הנוכחות הישראלית בשטחים  

(15%-16%  ) 

 חרדי

 (  32%)לימוד תורה 

 (  20%)שמירת שבת 

 (  17%)מיגור העוני 

-דתי
 לאומי

 (  20%)שמירת שבת 

 (  18%)ל "שרות בצה

 (  17%)מיגור העוני 

 חילוני

 (  25%)מיגור העוני 

 (23%)ל "שרות בצה

חינוך איכותי לשפות  
 (11%)ומדעים 

?  מה מהנושאים הבאים הוא החשוב לך ביותר  

 הנושא החשוב ביותר לכל שבט  



 קווים מנחים להמלצות

 ברוח חזון הנשיא, ישראליות משותפתהמטרה היא קידום 

שני חלקים להמלצות: 

  המלצות פרקטיות המשקפות את המכנה המשותף הקיים בין השבטים 

  המלצות שנועדו ליצור את התנאים שיאפשרו יצירת שיח שונה ודפוסים
 . חדשים של שותפות בין המגזרים והקהילות

כלומר הן צעדי  , ארגונית-מומחי המכון מאמינים בגישה מוסדית
במיוחד על רקע –מדיניות קונקרטיים והן יצירת גוף לאומי חדש 

 .השסעים העמוקים בין השבטים
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 "חג החגים"

 המרחב הציבוריכצעד לקידום הישראליות המשותפת במסגרת  ,
 ;  כחג כלל ישראלי" חג החגים"יאומץ 

פעילויות במסגרת החג , חיפה תישמר כמרכז החג הזה ועם זאת
 ;יקוימו בכל הארץ

בני  , החג יהיה חג אזרחי ומהותו שילוב ושיתוף כלל אזרחי המדינה
 ; "שבטים"כל ה

יוכלו להסכים עמם" שבטים"יפותחו תכנים שכל ה. 
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 חינוך
 מתוך  הישראליות המשותפת מערכת החינוך היא כלי מרכזי לקידום

 .  כיבוד זכויות וחובות כל השבטים

מערכת החינוך צריכה לקדם שתי מטרות  : 

 תרבותית ואזרחית-אתנית-קהילתית –הטמעת הזהות המורכבת 

 באמצעות העדפה מתקנת בתקצוב לתלמיד" השבטים"שוויון בין 

מטרות אלה יושגו באמצעות  : 

לאומי-הדתי, הערבי, החרדי, לימוד הנרטיב הציוני: תכניות להכרת האחר  ,
 בכל בתי הספר

  חיזוק ההשכלה הגבוהה המשותפת 

קידום חקיקת חוק החינוך הציבורי 

אנגלית  , ערבית, עברית –אם לכל תלמיד בישראל -שלוש שפות 
  קידום הישראליות המשותפת בבתי הספר כאחד המדדים להצלחת בית

 הספר
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 אשכולות אזוריים

אזוריים" אשכולות"החלו יוזמות מקומיות להקמת , בשנים האחרונות  . 

 כפריים, עירוניים)באשכולות אלה נכללים ישובים מכל הסוגים ,
 "(. שבטים"בני כל ה)ומאפייני האוכלוסייה מגוונים ( קהילתיים

  אנו ממליצים למסד את מודל האשכולות האזוריים ולהחיל אותו בכל
 . כאמצעי לקידום הישראליות המשותפת, הארץ
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 כלכלה

 הישראליות המשותפת"רווחה כלכלית לכל היא תנאי להתקיימות" 

 ולקידום הסולידריות החברתית    

  אנו ממליצים על נקיטת צעדים מעשיים לקידום שוויון כלכלי בין כל
 .  מגזרי האוכלוסיה הן במרכזים האורבניים והן בפריפריה

 קידום תעשיות ההייטק בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית– 

startup nation לכל אזרחי המדינה ; 

סיוע וקידום עסקים קטנים ובינוניים  ; 

  הכשרה מקצועית במקצועות מתגמלים ויצירת מקומות עבודה
 ;  בפריפריה

שוויון בחלוקת המשאבים הלאומיים  ; 

 שוויון הזדמנויות בהעסקת בנות ובני כל השבטים במגזר הציבורי– 
 7 .  ממשלי ועסקי



 בריאות

  הקמת מתקני בריאות ושירותי בריאות מתקדמים
כולל בישובים מרוחקים ובישובים הערביים , בפריפריה
 והבדווים
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 צדק חלוקתי וצדק של חלוקה מחדש

קידום שוויון בארנונה ממשלתית  : 

הקמת מוסדות ממשלתיים ביישובי הפריפריה 

 וכן בערים ערביות    
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 :  מהלכים מוסדיים למימוש חזון הנשיא
 הרשות לישראליות המשותפת

  קידום הישראליות המשותפת במסגרת רשות ממלכתית
שתוקם מכח החלטת ממשלה ובאישור הכנסת ותהיה 

 .  כפופה לנשיא המדינה

ליבון סוגיות של נשיאה משותפת באחריות ובנטל 

בקרה ציבורית על הרשות המבצעת 

העלאת המודעות ובניית תמיכה ציבורית רחבה בחסות נשיא המדינה  . 

רשות זו תפעל תוך הבטחת שיתוף מלא של כל השבטים ושוויון מגדרי  . 

 

10 



 גודל המשימה

אין שבט אחד שיוכל להרים את המשא הזה  , אין אדם אחד
 . לבדו

  את הישראליות המשותפת ניתן יהיה ליצור רק בגישה
מוסדית המתייחסת למכלול התחומים  -אינטגרטיבית

 .  המרכיבים את חיינו

 הרשות לישראליות  "תהיה זו משימתה הראשונה של
, לגבש ולהציג תכנים ותכניות בתחומים השונים" המשותפת

 . אלה שהצגנו כאן ואחרים

תפעיל הרשות לישראליות המשותפת מומחים , לשם כך
תוך שוויון  , והקהילות, בני כל השבטים, בתחומים השונים

 .  מגדרי ושיתוף מלא של הציבור

 
11 



 מימון

 תחומי הנוגע  -היא מעשה רבקידום הישראליות המשותפת
 .  בכל תחומי החיים והמדיניות הציבורית

הוא יעד ראוי ביותר להשקעת מקצת התמלוגים  , ככזה
 .שתוקם" קרן העושר"במסגרת , הצפויים משדות הגז
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 :אנחנו מאמינים כי

החברה הישראלית יכולה לקדם את  
הישראליות המשותפת בנחישות  

בתנאי שהיא אכן תיטול על , ובהצלחה
 .עצמה את המשימה

 

13 


