
 קשתי אור

 אחד כל ל� הנרטיב לימוד
 ראלית� הי בחברה "בטים� ה"מ

 ל� חובה לימוד ,הספר בתי בכל

 ש � י" וקידום היהודי במגזר ערבית
 ש החי במערכת "ותפת� מ ראליות

 ש � שי כלל "החגים חג" הנהגת ;נוך
 ש הארנו ל� � מחד חלוקה ;ראלי

 ות� ר והקמת לתית� הממ נה

 "ותפת� מ ראליות� י"ל ממלכתית
 ו� יוג� מההמלצות חלק אלה —

 ש רי ראובן ,המדינה יא� לנ הבוקר
 המרכז בהובלת צוות ידי על ,בלין

 .בהרצליה הבינתחומי

 עברה� נה� ב "הרצליה כנס"ב
 ש אר" נאום את ריבלין יא� הנ א� נ

 החברה� הראה בו ,"בטים� ה בעת
 ש אר בו� למצב מתקרבת ראל� בי

 ש החי — המרכזיים בטים� ה בעת

 והחרדי הערבי ,שלאומי הדתי ,לוני
 ,אלה ינויים� .בגודלם דומים —

 ש מח יבה� לח להביא צריכים ,אמר
 ולהביא שיסוד מוסכמות על � ד

 ש ו� מ ראליות� י" ל� חזון � לגיבו

 המכון" הקים הכנס לאחר ."תפת
 במרכז "ואסטרטגיה למדיניות

 ש וע ,יא� הנ בברכת ,הבינתחומי
 ש לצע זו תפיסה לתרגום היגוי דת

 ש עמ הוועדה � ברא .יים� מע דים

 'ופרופ רייכמן אוריאל 'פרופ דו
 .מינץ אלכס

 ש נצי תתפו� ה בה ,ההיגוי ועדת
 כי ציינה ,בחברה ונות� קבוצות גי

 לניסוח עה� ה לה� ב טרם" אמנם

 פה� ו ראלי� י אתוס ל� מדויק
 ראליות� הי בבסיס יהיו� אזרחית

 ורת� על המליצה אך ,"ותפת� המ

 ש לי" אר� ה בין נועדו� ,מהלכים

 ש יצי רו� יאפ� התנאים את צור
 ל� ים� חד ודפוסים ונה� יח� רת

 ,"והקהילות המגזרים בין ותפות�

 ש לדב .הביניים ח"בדו נכתב� כפי
 � רא גם � מ� המ ,מינץ 'פרופ רי

 ש המ למדע ראלית� הי האגודה
 ש מכי ה� גי מבטא החזון" ,דינה

 להיות 'בט� ' כל יוכל לפיה ,לה

 ל� היסוד מרכיבי ימור� ב בטוח
 ש האח � תתגב ובמסגרתה ,זהותו

 ש � ו הוגנות מתוך ותפת� המ ריות
 ייערך הקרוב הרצליה בכנס ."וויון

 ש בה ,ובהמלצות ח"בדו נרחב דיון

 יש ס י� ורא רים� 20 – כ תתפות�
 העליון פט� המ בית יאת� נ ,עות

 .ורוח אקדמיה י� ואנ
 מערכת ,ההמלצות פי על

 ש מט תי� לקדם צריכה החינוך

 המורכבת זהות הטמעת :רות
 ש תר ,אתניים ,קהילתיים מהיבטים

 העדפה והנהגת ;ואזרחיים בותיים

 ש לה כדי ,לתלמיד בתקצוב מתקנת

 .ונים� ה "בטים� ה" בין וויון� ביא
 ש האח החינוך רד� מ נתוני פי על

 שדתי הממלכתי בזרם תלמיד ,רונים

 ,ביותר הגבוה התקצוב את מקבל
 .ביותר הנמוך את ערבי ותלמיד

 אר� ה בין גו� יו אלה מטרות
 הגבוהה כלה� הה חיזוק באמצעות

 להכרת תוכניות" ,ותפת� המ

 ,הציוני הנרטיב לימוד — האחר
 בכל ,שלאומי הדתי ,הערבי ,החרדי

 ש פות� � לו� לימוד ,"הספר בתי

 לכל )אנגלית ,ערבית ,עברית( אם
 ש המ ראליות� הי קידום"ו ,תלמיד

 המדדים כאחד הספר בבתי ותפת�

 המלצות ."הספר בית להצלחת

 ש מה לחלק בניגוד עומדות אלה
 ש נפת ,החינוך ר� מוביל� מהלכים

 ביטוי לידי באים הם� כפי ,בנט לי

 או באזרחות � חד הלימוד בספר
 "יהודית זהות"ל התקצוב בהגדלת

 .הממלכתיים הספר בבתי
 את לאמץ הוועדה ממליצה עוד

 חג" סביב בחיפה פותח� המודל

 ש בדצמ נה� מדי הנערך( "החגים
 )הדתות � לו� ל� חגים ומציין בר

 ,ראלי� שי כלל חג"ל אותו ולהרחיב
 ש ו� המ ראליות� הי לקידום כצעד

 ."הציבורי המרחב במסגרת תפת

 ש י� ומהותו אזרחי חג יהיה החג"
 ,המדינה אזרחי כלל יתוף� ו לוב

 .ח"הדו מציין ,"בטים� ה כל בני
 כוללות נוספות המלצות

 ש � א" מודל ל� והרחבה תמיכה

 המורכבים ,"אזוריים כולות
 ומאפיינים מסוגים ובים� מיי

 יים� מע צעדים נקיטת"ו ;ונים�

 כל בין הכלכלי וויון� ה לקידום

 במרכזים האוכלוסייה מגזרי
 וביניהם ,"ובפריפריה האורבניים

 ש א� המ בחלוקת מהותי וויון� "

 וויון� קידום"ו "הלאומיים בים
 ש פו� כפי ."לתית� ממ בארנונה

 מעותי� מ חלק ,"הארץ"ב רסם
 ש לר זורם לתית� הממ מהארנונה

 עוד .מבוססות מקומיות ויות�

 ות� ר" להקים הוועדה ממליצה
 ש ות� מ ראליות� לי ממלכתית

 הפעולה יתוף� את תמסד� ,"פת
 ות� ר רק" .ונות� ה הקבוצות בין

 בצורה לקדם תוכל ממלכתית

 ש המ לתית� ממ מדיניות רצינית
 ש הנ הציג� העקרונות את קדמת

 .זה ר� בהק נכתב ,"יא�
 ש ומגב חסמים"ל בהתייחס

 ש ו� מ ראליות� י" ליצירת "לות

 בסביבה" כי ח"בדו נכתב ,"תפת
 ל� דומיננטיות מתקיימת בה�

 עלול ,ביטחוניים יח� ו ראייה

 הפוליטי קידומם את לחסום הרוב
 ה� לו� ל� תם� גי .המיעוטים ל�

 ,החילוני — בטים� ה ארבעת מתוך
 בט� ה אל — החרדי ,שלאומי הדתי

 ש בי ה� בגי נגועה ,הערבי ,הרביעי

 ש הח ל� ניכרים בחלקים .טחונית
 וד� ח הוא ...הערבי ,היהודית ברה

 ממרכזי מודר הערבי בט� ה .תמידי
 ."במדינה ההחלטות וקבלת הכוח

 מכון לאחרונה ערך� מסקר

 ש למדי המכון" עבור למחקר סמית
 יעור� כי ,עולה "ואסטרטגיה ניות

 וויון� ו הוגנות ל� יחס"ב התמיכה
 בציבור יותר גבוה "בטים� ה לכל

 בציבור ר� מא והערבי החילוני

 ש הצי כי מתברר עוד .והחרדי הדתי
 � מחד בעיצוב תומך הערבי בור

 מהנתון יותר ומדינה קהילה ל�

 ש למ ,כך .היהודים בקרב המקביל
 הש בהנ תמכו מהערבים 45% ,ל�

 ,31%–ל וואה� בה ,ותף� מ חג גת
 דש ה ,החילונים אצל 6%–ו 16%

 .בהתאמה ,והחרדים תיים

 ש בהתנגדו גם בולטים החרדים
 ש יכו החינוך מערכת� לרעיון תם

 ש לק ותפים� מ ערכים לייצר לה
 הש ב ,תמכו 7% רק( ונות� ה בוצות

 בקרב 45%–ו 39% ,21%–ל וואה�

 ש בה ,והערבים החילונים ,הדתיים
 ים� מפג לקיים ולצורך ,)תאמה

 .ונים� ה החינוך מגזרי בין

 "משותפת ישראליות"ל רשות ולהקים כלל־ישראלי חג להנהיג ממליצה ריבלין של "השבטים ארבעת" נאום בעקבות שקמה הוועדה

 חובה ערבית לימודי ,מחדש הארנונה חלוקת :לנשיא המלצות

 לחלק מנוגדות ההמלצות
 בנט החינוך שר ממהלכי
 "היהודית זהות"ה לחיזוק

 הממלכתיים הספר בבתי

 של בחלקים :ח"הדו מתוך
 הערבי היהודית החברה

 השבט .תמידי חשוד הוא
 הכוח ממרכזי מודר הערבי

 מינץ אלכס 'פרופ פרום יותם :צילום ריבלין ראובן הנשיא פיטוסי אוליבייה :צילום


