
 
 
 

 יום עיון " אחדות תוך שונות" :

 מרכז יצחק רבין שם המכון:

  סרן ומעלהדרג:

 200 -25מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  אחדות תוך שונות"" – חברה ישראליתנושא יום העיון:

 רציונאל : 

החברתית שהייתה שלטת במדינה בראשית דרכה הייתה תפיסה של "כור היתוך". עם השנים, תפיסת "כור התפיסה 

ההיתוך" פינתה את מקומה לגישה פלורליסטית, המכירה בלגיטימיות של בינוי ערכים קבוצתיים מתוך מכלול לאומי 

: מהי מידת ההפרדה המבטיחה פיתוח משותף. יש לציין, כי מהלך שינוי תפיסתי זה מתקיים מתח מתמיד סביב השאלה

זהויות משנה מצד אחד וחיבור לזהות לאומית משותפת, מצד שני. לאורך הסיור והסדנה נעסוק בשאלות של זהות 

קולקטיבית. נבחן האם ניתן למצוא הגדרה אחת לשאלה "מיהו ישראלי"?, האם ישנו קולקטיב אחד והאם קיים סיפור 

במורכבות החברה הישראלית המכילה קבוצות שונות, בעלות מרכיבי זהות שונים ונדגיש את היסטורי משותף לכולנו. נדון 

 .   חשיבות השמירה על מעטפת של מסגרת דמוקרטית של חוקים וערכים בתוכה מתנהלות המחלוקות בחברה

 מטרות: 

והסיור במוזיאון הישראלי:  המפקדים יכירו בשונות הקיימת בחברה הישראלית ויבינו את  מטרת ההרצאה .1

 המורכבות ששונות זו מייצרת בחברה וביחידה.

המפקדים יכירו בחשיבות שביצירת קהילה מאוחדת בעלת  –" החברה הישראלית ביחד! ולאן ? מטרת הסדנה " .2

מטרה משותפת ביחידה )ובחברה( על ידי היכרות וכיבוד השונות הקיימת בה ומציאת בסיסי הסולידריות. כמו כן, 

המפקדים יגדירו את צמתי ההכרעה הפיקודיים ביחידה מתוקף השונות בה, אפשרויותיהם לפעולה תוך הגדרת 

 . ות ביחידתם ואחריותם לפעול לחיזוקםבסיסי הסולידארי
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