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שלדעתי , ראשונה את הנושאהניח לבישראל  החיימ ארבעת השבטימעל נאומו של נשיא המדינה 
הציבורי. הריחוק והניכור בינ חלקי החברה על שולחנ הדיונימ , החשוב ביותר במדינה כיומהוא 

 ,גדול" הלכה וקטנה. לכנ מיגזר" לבינקטנ"  מיגזרהחלוקה בינ ", נגדומ, הישראלית השונימ הלכ וגדל
את הדבר ניתנ לראות  יותר. נימומסוכ נימעמ השנימ למוחצ כוהפער והריחוק בינ החלקימ הפ

אחר/השונה. כלפי העמדות בני הנוער ביחס לבמחקרימ חשובימ שנעשו , בשנימ האחרונות, בירורב
ואינו מוכנ  ,שאחוז גדול מבני הנוער בשבטימ השונימ אינו מקבל את האחר ,המחקרימ מראימ

מספר מקרי האלימות הנובעת  בשנימ האחרונות עקב ככ הלכ וגדל לחיות במרחב משותפ איתו.
  משנאת האחר. 

  
בשני מרשימ ביותר באופנ תוארו במפורט ו, כאחד טווח הקצר והארוכב, התופעה והשלכותיה

, הנ יחידימ והנ ארגונימבנושא זה, סמכימ רבימ על ככ חיברו מנוספ  .של נשיא המדינהנאומיו 
סיונות ילא מעט נגופימ רבימ שבמהלכ השנימ עשו , יווני פעולה רצויימ. חשוב לציינשגמ הציעו כ

שהצלחתמ הייתה חלקית, ואחרימ כשלו. חלקמ עלו יפה, היו כאלה לקרב בינ השבטימ השונימ. 
אכ לא עימה, דרכימ להתמודדות הולגבי תופעה זו לא מעט ניסיונ וידע  ומהלכימ אלה נצבר בזכות

 נעשה מספיק כדי למנפ את ההצלחות ולהרחיבנ לכלל האוכלוסיות. 
  

 רוב הפעילות והעשייה בתחומ יצירת המרחב המשותפ שבו יוכלו לחיות השבטימ השונימאת 
זו ללא מעורבות משמעותית ואסטרטגית מצד הממשלות השונות.  ,ופי החברה האזרחיתביצעו ג

שינוי חיובי ועמוק נוכח הריחוק , ולא נוצר העשייה לא הייתה מספקת תהשפעאחת הסיבות לככ ש
  .עמ השנימ ו וגברושהלכוהניכור 

  
התגייסות רחבה מאוד  מהטיפול בה , יחייבחבימ ועמוקימרהשסעימ בחברה הישראלית היות ש

, תקשורתה, אזרחיתהחברה הארגוני , ממשלה ומפלגות פוליטיות :ומאמצ כביר מצד כל הדרגימ
יש לבנות דעת קהל.  מ עלמשפיעימנהיגימ האנשי דת ו -ולא פחות חשוב  ,מערכות כלכליות

סיות וותיצור הכללה ושינוי עמוק בקרב כלל האוכל ,מערכת ערכימ משותפת שתשפיע לאורכ זמנ
מערכת הערכימ המשותפימ בישראל  החוסנ הפנימי.יגבר תחושת השייכות ו. ככ תתחזק בישראל

 צריכה לכלול:
  
  (יהודימ וערבימ) כבוד האדמ באשר הוא; 
  זהות של האחר. הכנסת הנושא למערכות החינוכת, ייחודיּוה, היסטורי, כבוד לתרבות; 
  הזדמנויות שוות כולל בתחומתי; מתנ י/חברהזדמנויות שוות לכולמ בהתעלמ מרקע תרבות 

  דומה;פוליטי וכהי, חברתהי, תעסוקתה, כלכליה
  להשאיר אפ אחד מ"חוצ לגדר" (הכללה ולא הדרה)בלי כולמ בחיי במדינה  שילוב; 
  חיזוק זהות מכלילה; 
  י, מערכתי, (חוקי/אכיפת קבוצות בישראל-פליה נגד תתאדחייה בכל תוקפ של סימני גזענות ו

 ;מניעתי)
  מרחב משותפ שבו אדמ מרגיש שייכ ושווה ,הרחבת המרחב המשותפ בישראל.  
  
  


