
 מכל דורש או מצפה לא :ריבלין
 ציונים להיות המדינה אזרחי

 ליס יהונתן

 ,ריבלין ראובן ,המדינה נשיא

  המ את להתאים אתמול קרא
  המ לאזרחי גם הישראלית ציאות

 אשר - וערבים יהודים - דינה
 האדם כוח מיצוי" .ציונים אינם

 -ריב אמר ,"הישראליים והכישרון

  והער החרדי מהמגזר בפרט" ,לין

 המשמעותי הצמיחה מנוע הוא ,בי
 והמפריד ,לרשותנו העומד ביותר

 התרסקות של מסלול לבין בינינו
 ."מראש ידועה כלכלית

  במ אתמול נשא אשר בנאום
 של הרצליה מכנס כחלק ,שכנו

 :ריבלין אמר ,הבינתחומי המרכז
 שכלל דורש או מצפה אני האם"

 ."לא - ?ציונים יהיו ישראל אזרחי

 שרים היהודים כל לא" ,לדבריו
 ,ציונים לא יהודים יש .התקווה את

  יש להיות הזכות אין להם האם
  מפ בנאומו הזכיר הוא ."?ראלים

 ספר בבית ערבייה תלמידה עם גש

  ברצו כי לו שאמרה בירושלים
 היא אך ,המדינה עם להזדהות נה

  לע מה" .ההמנון עם מזדהה אינה

 אינה אבל הומייה שנפשי שות
  לד .ריבלין את שאלה ,"?יהודית

  השא את וכאבתי הבנתי" ,בריו
 ."שלה לה

 שעמו הקושי את ציין ריבלין

 אחדות בטיפוח המדינה מתמודדת

  ירו בעיר קצר מבט מספיק" .העם
 גדולה הכי הערבית העיר ,שלים
 גדולה הכי החרדית העיר ,בארץ

 גדולה הכי הדתית העיר ,בארץ
 השנייה החילונית והעיר בארץ

  שכו להבין כדי - בארץ בגודלה

  הר ולחלופין לבדם השוק חות
  ויחי ארגונים של לבדו הטוב צון

  גו עם להתמודד יוכלו לא דים

 ."האתגר דל
 לנאום והתייחס שב הנשיא

 ,בדיוק שנה לפני שנשא השבטים
 הישראלית החברה את אפיין ובו

  השו גווניה ארבעת על הזאת בעת
 בעל שבט עוד אין כי ואבחן נים

  סי אתמול בנאומו .בישראל רוב

 ארבעה - לראשונה - ריבלין מן
 לסייע עשויים אשר "שינוי מנועי"

  בי השונים הזרמים של בשילובם
  השי :משותפת חברה לכדי שראל

  הע ושוק האקדמיה ,הציבורי רות

 שותפות וכן החינור מערכת ,בודה
 שנראה מה" .מקומיות רשויות בין

 -כקונפ לאומית-הפוליטית ברמה

 סכום כמשחק ,פתיר בלתי ליקט

 ,וחרדים דתיים ,חילונים בין אפס
 תקציבים על ,ויהודים ערבים בין

 יכול ,וצביון שליטה על ,ומשאבים

 :להזדמנות האזורית ברמה להפור
  ור אינטרסים למפגש הזדמנות

 ,"פעולה לשיתוף הזדמנות ,צונות
 .ריבלין אמר

 ,המדינה נשיא של לדבריו

 תשתיות פיתוח ,אזורי פיתוח"
 באיכות עלייה ,בריאות ושירותי

  אפ הופכים אלה כל - החיים

 ,יחד עובדים כאשר יותר שריים
 .לגודל היתרון את ממנפים כאשר

 השכנים של החיים איכות כאשר
 האישי הביטחון ,יותר גבוהה שלי

  הצו .יותר גבוה שלי הקהילה של
 ככל - עולה פעולה בשיתוף רר

 ."יותר גבוהה ההדדית שהתלות

 מילרוד מוטי :צילום ריבלין

 ושוק האקדמיה :ריבלין

 - ל"צה ולא - העבודה

 שבו הראשון המקום הם

 עצמה את פוגשת החברה

 בנאומו ריבלין אמר עוד

 מקום ל"צה היה בעבר אם" כי

 החברה של המרכזי המפגש
  היש שבסדר הרי ,הישראלית

 האקדמיה הפכו החדש ראלי
 הראשון למקום העבודה ושוק

 הישראלית החברה פוגשת שבו
  האקד" ,לדבריו ."עצמה את

 השער הם העבודה ושוק מיה
 הם .הישראלי החלום להגשמת

  למו כולנו של הכניסה כרטיס

 נוצר בהם .במשק ההשפעה קדי
  ליצי משותף מרחב לראשונה

 ,משותפות ומטרות שפה רת

 השייכות תחושת מתעצבים שם
 העושר ,שם .החברתי והמעמד

 אינו האנושי שבמגוון הרעיוני
 ."תחרותי יתרון אלא - איום


