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  אזרחות משותפת או שותפות אזרחית
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לעצב אזרחות משותפת לכלל אזרחי  ,כחברה וכמדינה ,מוסכמ כמעט על הכל כי לא השכלנו
של החברה הישראלית והפרטיקולריזמ  ר זה בולט במיוחד על רקע האופי ההטרוגניֶס המדינה. ֶח 

שכנ חברה מתקשה  ,אזרחות משותפת כזו היא חיונית החזק המאפיינ את קבוצותיה השונות.
היא חיונית משומ שהיכולת , להתקיימ בהעדר מכנה משותפ המחבר בינ כל חלקיה. מבחינת הפרט

וחה אישית. מבחינת היא מרכיב חשוב בתחושה של רו ,"להיות בבית", להזדהות ולהרגיש שייכ
ומהווה גורמ חשוב , צרת נכונות לתרומ ולפעול לטובת החברהוהיא הכרחית משומ שהיא י הכלל

  בחוסנ החברתי. 
  

ומספר  ,התייחסות למספר חסמימ, אזרחיימ-להלנ פירוט ראשוני ושלדי של מכנימ משותפימ כלל
  מחשבות על הדרכ ללכת בה.

  
  משותפימ מכנימ

  
 המקובלימ על כלל הקבוצות שבה, לערכי יסוד של החברהביחס האפשר  כלנדרשת הסכמה רחבה כ

, קדושת חייו, כי שוויונ ערכ האדמ וקדימותו למסגרת המדינית ,נראה .(גמ אמ ב"שפות שונות")
נדרש , בר לככמֵע  יכולימ לשמש בסיס כזה. , כל אלההזכות לשוויונ וכיבוד החוק, כבודו וחירותו

עליו נבנות זהויות אשר  שגמ היא חלק מהמשותפ, של הישראליות טיבה לגבי תווהילגבש מ
  ניתנ לזהות את היסודות הבאימ: פרטיקולריות. בינ מאפייניה-קבוצתיות

  
   ולמסורותיה  ר לעברה העשיר כערש התרבות המונותיאיסטית וההומניסטיתֶש אהבת הארצ והֶק

, תושביה כלפיתוח הארצ לטובת הרצונ להשתתפ בו, הדאגה לשלומ המדינה ותושביה, המגוונות
  חדשנות.ביצירתיות ובתוכ שימת דגש מיוחד , להשתתפ בהצלחתה ובשגשוגה של המדינה

  לחלש ולזקוק לעזרהדואגת שברוח חזונמ של הנביאימ , המחויבות לחברה הוגנת וצודקת ,
 לצמצומ, בחשיבות החינוכ כמפתח למימוש אישיות הפרט, המאמינה בשוויונ הזדמנויות

ובערכמ האינטרינזי של  ,לטיפוח זהות קבוצתית ולכידות חברתית ולקידומ החברה, פערימ
  ההשכלה הגבוהה והמדע. 

  על כל סוגיה , מתוכ חופש היצירה, התרבות והאמנות הישראלית המקורית, קידומ היצירה
  וגווניה.

  נושא (זהו  נינווחתירה לשלומ עמ שכ, ת נאמנה במשפחת העמיממתוכ חברּו, ת לעולמפתיחּו
  ).מחייב חשיבה ופיתוחאשר , חלש ביותר

  .כבוד לדתות ולאמונות השונות  
  מתוכ , ויסודי בשאלות של חברה ומדינה מכליל, שיח פתוח-המקיימת רב, חברה חופשית

- מחויבות לחופש הביטוי. חופש הביטוי חיוני במיוחד בחברה שבה השסעימ האידאולוגיימ
סובלנות גמ כלפי הדעה  תונדרשלכנ כמו החברה הישראלית. , חדפוליטיימ חריפימ במיו

לגיטימי. -לאולא כאויב  ,ראיית המשמיע אותה כיריב פוליטי לגיטימיכנ ו ,הנשמעת "אסונית"
  הסותרות את ערכי היסוד שלנו., עד לגבול של הסתה לאלימות ולגזענות, זאת כל

  מפלגתיות, במסגרות פוליטיות ,ופעילהמעורבת , אחראית, ה המעודדת אזרחות מושכלתסתפי ,
  רעיוניות וחברתיות לקידומ ערכי החברה. 



 אזרחות משותפת או שותפות אזרחית

  תמיחסמימ והתמודדות א
  

  א. החסמ של חוסר ביטחונ
לא תיתכנ אזרחות משותפת על רקע של חשש קיומי. שותפות אזרחית חייבת להישענ על תפיסת 

, ונצחי של החברה הישראלית כחלק אינטגרלי, אחת ואחת מהנ , כלהקבוצות בחברה הישראלית כל
  שקיומה בארצ אינו מוטל בספק ואינו נתונ לשומ איומ.

  
  החסמ של חוסר שוויונב. 

אפליה של יחיד או קבוצה -ואי לא ניתנ לבנות שותפות אזרחית אלא על בסיס של מחויבות מלאה
יש , ולטפל בהמ. בכלל זה ,עדר שוויוניעל בסיס קבוצתי. מתבקש לאתר נושאימ ותחומימ של ה

  עדר ייצוג נאות של קבוצות מקופחות במוקדי הכוח השלטוני.ילטפל בה
  
  החסמ של הרצונ במונוליטיותג. 

, אלא את הברכה שבריבוי ,יש להעמיד לא רק את הטיעונ שככ נגזר מול הרצונ במונוליטיות
עשוי ללמד על ככ , עשותוש לשיֵ , כמרחיב את הדעת ואת מסגרת המחשבה והרגש. ניתוח היסטורי

דמה והתפתחות תרבותית ימעודד ק, מתוכ כבוד לקבוצות התרבותיות השונות, שריבוי תרבותי
  תגור פורה של השיוכ התרבותי של הקבוצות השונות.יומדעית. הוא מהווה א

  
  ד. החסמ של החשש לזהות תרבותית קיימת

קיימימ אחרימ. אינ סיבה שהוא  המכנה המשותפ האזרחי אינו בא להחליפ שיוכימ קבוצתיימ
  וריבוי זה הוא עושר השמור לבעליו לטובתו., זהויות-הוא רב, מטבע ברייתו, יאיימ עליהמ. האדמ

  
  הכרת האחר-החסמ של איה. 

אוטיפית ודעות קדומות על האחר. הוא חריפ במיוחד בחברה יזהו חסמ המעודד חשיבה סטר
, תחומי החיימ: המגורימ כלהישראלית. הוא מחייב חשיבה יסודית ורחבה לגבי ההתמודדות איתו ב

על ידי שילוב מורימ  ניתנ לעשות זאת בינ השאר .הפעילות החברתית והתרבותית, העבודה, החינוכ
מסגרות יצירת , הכרת השפה והתרבות של האחר, שותפותהקמת מסגרות למידה מ, יממיגזר-חוצה

ימ בבעיות משותפות מיגזר-משתתפימ וחוצה-טיפול רב, יממיגזר-לפעילות משותפת חוצות
  וכיוצא באלה. ,עוני וכו', בעיות של פריפריה, כמו מעמדנ של נשימ, ימ שוניממיגזרל
  
  החסמ של העדר הבסיס המשותפו. 

אינ לה ליבת חינוכ , במכנימ משותפימ: אינ לה חוקה במיוחד החברה הישראלית דלהכאמור, 
יש לגבש  ,בינ השאר( אינ לה ימי מועד משותפימו, ב"שפות" שונות תקיימשעשויה לה משותפת

יומ הכרזת הזכויות , שבוע הסובלנות הבינלאומי, יומ האזרח ,למשל שבו יצוינו, לוח שנה אזרחי
  מ).ו"הבינלאומי ומועדימ אחרימ בלוח של הא

  
  המוצעת בדרכ צעדימ

  
 תחומבהישראלי לדמוקרטיה יתרונות יחסיימ של המכונ שלושה הצעדימ נגזרימ במידה מסוימת מ

הברכה שבריבוי , תוכ הדגשת מה שכבר הוזכרפרט לְ  ,צדדימ מחקריימראשית, לתוכנית יש  .זה
מכונ הוא המכונ ת, דומימ שנעשו במדינות אחרות. שני ניסיונותבחינה ביקורתית של ו, ובגיוונ
לנו להעמיד את הניסיונ  תמאפשרתכונה זו מיישמ ומטמיע לשמ שינוי המציאות.  אשר מחקרי

דרכימ העוסק בבחלק , ולהטמיע אותו בתוכנית ,שלנו בבניית אזרחות משותפת בתחומימ שונימ
ראות את התוכניות השונות של המכונ שיש לנקוט כדי לקדמ את החזונ. המאמצ הזה יאפשר ל

גמ וניתנ יהיה לראות טוב יותר אפשרויות לשיתופ ולאינטגרציה. זו  ,כניצבות על בסיס משותפ
א יעד יבהנחה שבניית אזרחות משותפת ה, הזדמנות עבורנו לבחונ האמ אנחנו עושימ נכונ ומספיק

  במיזמ של חוקה בהסכמה. במיוחד, ניסיונ במיזמימ דומימצברנו , תמרכזי שלנו. שלישי
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, בסיס רחב של לגיטימציה חברתית לחזונ שנציעבניית עומד בפנינו הוא אשר אתגר מרכזי 
במציאות שונה מזו שהייתה בעת העבודה על הצעת החוקה של המכונ. נראה כי לגיטימציה 

  אינה מספיקה בימינו אלה. - גיקשה להשאותה שגמ  - מלמעלה
  

מכנימ  - ניתנ לחשוב על שני מהלכימ להיעשות על מכנימ משותפימבמסגרת העבודה שצריכה 
  מסורתיימ וחילוניימ., לדתייממכנימ משותפימ ו ,משותפימ של הדתות האברהמיות

  
בייחוד , מגרש המנהיגות - נמצא במידה רבה בשני מגרשימ חזונ המשותפההטמעה של האתגר 

למהלכ כזה. שותפ  ,דינהמפרט לנשיא ה ,מי ובשדה החינוכי. צריכ לבחונ ,בתחומ ההצהרתי והסמלי
על , מדינהה לשיצירה ותקשורת. אתגר הגשמת החזונ הוא אתגר כללי , מתבקש לשלב בו אנשי רוח

מורה דרכ תת בידיהמ על כל מרכיביה. המכונ יוכל לנסות ל, חברה האזרחיתה לשו, רשויותיה לכל
  להגשמת האתגר. 

  
  


