
 
 
 

 " :מרקם חיים משותףיום עיון " 

 מרכז יצחק רבין שם המכון:

  רס"נים ומעלהדרג:

 200 -25מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  חברה ישראליתנושא יום העיון:

 רציונאל : 

XX  שנים חלפו מאז רצח ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין ונדמה כי המחלוקות והשסעים בחברה הישראלית לא זו

בלבד שלא התאחו, אלא אף העמיקו. הסובלנות והנכונות להכלת האחר במגמת ירידה .התהום פעורה גם היום, והשפה 

חברה וכמדינה, הייתה ועודנה בניית גשרים בין הציבורים המשותפת עדיין חסרה. אחת המשימות הגדולות המונחות לפתחנו כ

השונים המרכיבים את החברה הישראלית, באמצעות הכרה במחנות השונים מאיתנו, הכרה במחלוקות הקיימות בינינו והפיכתן 

 בסיס לשיח. 

מתוך נאום נשיא המדינה רובי ריבלין  "רצח ראש ממשלה בישראל אינו אירוע שנכון להתעלם ממנו. הוא מכנס לתוכו עניינים 

חמורים מאוד, שראשיתם בשפיכות דמים , ואחריתם ניסיון להשפיע על ההכרעות הציבוריות באלימות ובכפיה, הליבה הנוראה 

שראל, שנאת אחים, העוינות ההדדית ,על השנאה שהולידה אותו שלובתה של הרצח הוא הקריעה הגדולה שחוללה בעם י

 בעקבותיו, על הסכנות הגדולות שרצח זה חשף בפנינו ועל הצורך החיוני למנוע גלישת ויכוח פנימי לשפיכות דמים. 

ים. כולנו רוצים לזכות כולנו חפצי חיים, כולנו חפצי שלום, זה הבית של כולנו ואין בלעדיות של אהבת העם והמולדת לצד מסו

לראות את נכדינו בונים כאן את ביתם, מטיילים בארץ בבטחה ונהנים מנופיה. כולנו מייחלים לחברת מופת ומכוח זה כולנו 

 .נושאים באחריות לאופיו, לערכיו ולעתידו של הבית שלנו

ה בביטחון גדול, שלא תגלוש לשימוש לבית המשותף שאנו חייבים לבנות. בית בו מתאפשרת מחלוקת עמוקשונות  תיש זוויו

בכלים פסולים ואסורים כדי להכריע אותה: בית בו המחלוקת אינה הופכת לשנאה ולקרע, בית בו הדמוקרטיה אינה מהווה אילוץ 

 לסובלנות ולקבלת השונהבלבד, אלא הכרה עמוקה בדבר ההסכמות בדרכי ויכוח ובזכויות האדם הקשורות בה. בית המחנך 

 תוך כבוד הדדי, ללא התלהמות ואלימות מכל סוג שהוא.בו  ות מנוהלותהמחלוקו 

 " .זוהי משימה לאומית העומדת לפתחנו וזו חובתנו וזכותנו לעשות ככל שבידינו להירתם להצלחתה 

 

 למצוא את המאחדז"ל ורובי ריבלין,  : שמעון פרסלמדינת ישראל מהדהדת ביתר שאת קריאת הנשיאיםושתים  בשנת השבעים

ולא המפלג, בהבנה שאין לנו אפשרות אחרת. להביט יחד מתוך אחריות אל עבר העתיד ולהבין שהמשך צמיחתה והתפתחותה 

של המדינה תלוי ביכולת ובמוכנות של החברה הישראלית להכיל את השונות ולנהל את המחלוקות בסובלנות, תוך שמירה על 

רבי )האובדן הוא הפירוד, וכלי המחזיק ברכה הוא השלום ואיחוד הלבבות" כי ראש ..." .שיח מכבד ולא מתלהם במרחב הציבורי

 .)'חיים בן עטר, "אור החיים", דברים, ל"ג ה



 
היא להגן על קיומה של מדינת ישראל, על עצמאותה ועל בטחון אזרחיה ותושביה" )מתוך "רוח  צבא הגנה לישראלמטרת  

ו יהיו חדורים בתחושה איתנה של זהות לאומית ויבינו את משמעות היותם צה"ל"(. צה"ל ייטיב לבצע את משימותיו אם חיילי

 ביחידות הצבאיות ואת המגבלות החלות עליהם בעת ביצוען. –מדינה יהודית ודמוקרטית  –חיילים בצבאה של מדינת ישראל 

 .   מפגש עם פסיפס אנושי מגוון בחברה הישראלית, קבוצות עם זהויות שונות ומגוונות םה םביסוד

 הקשורים לקונפליקטים על רקע חברתי, תרבותי ודתי.  ל"צהזה  בחרנו לשים זרקור על חשיבות ניהול המשברים בעבודת יום ב

 את המשבר.הצבא הזרקור יופנה לאירועים בהם הייתה הצלחה בניהול 

 גישור תהליכי מנהיגי קהילות , עם גורמים בקהילה, מנהיגי דת ו ל"צהנשים דגש על חשיבות והתרומה של שיתוף הפעולה של  

 .     תרבותיים" חשובים בעלי השפעה וקשרים חשובים ו"מתווכים בין יחידות ודיאלוג ב

 
 : על המטר

דתי וערכים -על בסיס ערכים אוניברסאליים, שיח בין, קהילותלקדם עקרונות של יישוב סכסוכים בין  •
לתרום לחברה ישראלית מכבדת בדרך זו יכולים פרטים, קבוצות וקהילות  .יהודיים של כבוד, פיוס וצדק

 ומלוכדת

 מטרות :  .1

  .צה"לוליחידה להכיר בתרומתה של השונות ל ✓

  .לעמוד על תרומת המפגש עם ה"אחר" לגיבוש הזהות האישית וליצירת תחושות שייכות ושותפות ✓

  .והצה"לי היחידתי במרחב לקדם התייחסות סובלנית ומכילה כלפי אחרים ✓

דרך בניית הסכמות וכלה בהקניית כלים למערכות יחסים להכיר שיטות ליישוב סכסוכים דרך ניתוח מקרי מבחן, ✓
 .אפקטיביות ותקשורת בונה

 
 ביחידה, בצה"ל ובגזרות בו פועל הצבא. לעודד את המשתתפים לקדם תכניות משותפות לחיזוק השותפות והאחדות  ✓

 יוזמות לתוכנית המכוונות ליצירת אחדות מתוך שונות המפקד יציע //.שראלית מכבדת ומלוכדתלתרום לחברה יו            
 

גורם מעביר )שמות  *פירוט יחידת תוכן יחידת תוכן משך

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

למה חשוב שנעסוק  פתיחת מפקד רבע שעה

 ? בנושא זה

  מפקד היחידה

הסיור יעסוק ביחסים בין סיור במוזיאון  שעה וחצי 

בחברה  הקבוצות השונות 
מדריכים בוגרי  מדריכי המרכז 



 
הישראלית ובדרכי התמודדותה  הישראלי  

של מדינת ישראל עם המרקם 

החברתי המורכב והמרתק 

שלה, תוך הדגשת ההצלחות 

וההישגים ביצירת חברה 

מאוחדת. המוזיאון הישראלי 

יספר את סיפורה של החברה 

הישראלית מתקופת הישוב 

עברי ויצירת דמות הצבר, דרך ה

מדיניות  כור ההיתוך של בן 

גוריון ועד לגישה הרב 

. 90-תרבותית ועליות שנות ה

נשאל  "מיהו ישראלי"? נבחן 

את הקולקטיב הישראלי 

ונדגיש את הסיפור היסטורי 

 המשותף לכולנו

תואר ראשון 

ושני בתחומי 

מדעי החברה 

והרוח . בוגרי 

הכשרת המרכז 

להדרכת 

 המוזיאון.  

 הרצאה שעה וחצי 

ממחלוקת 

לשיח של 

 שותפות  

מקרים בהם  נמצאה הצלחה 

גישור / ישוב סכסוכים בין ב

קהילות על רקע חברתי / 

  תרבותי/ דתי.

 מרצה :

 ד"ר גולן להט,  

 דר' נרי הורוביץ.

הוא  להט,ד"ר גולן 
מומחה לפילוסופיה 

פוליטית, מרצה בחוג 
למדע המדינה 

באוניברסיטת ת"א 
ובבית הספר לתקשורת 

באוניברסיטת אריאל, 
מנהל אקדמי של 

אוניברסיטת  -"אידיאה"
ת"א לנוער, תכנית 

למחוננים בתחומי מדעי 
הרוח, החברה 

והאומנויות, ספק משרד 
הביטחון להרצאות 
במסגרות צה"ליות, 

קרן תקווה מרצה ב
ללימודים אקדמיים 

לאוכלוסייה החרדית 
ומחבר הספרים "הפיתוי 
המשיחי: עלייתו ונפילתו 

של השמאל הישראלי" 
)עם עובד( ו"לחשוב 
מחדש על הקידמה: 

ההשלכות הפוליטיות של 
תורת ההכרה של קאנט" 

 מקמילן.(-)פלגרב
 

 דר' נרי הורוביץ 
מרצה -כיהן בעבר 

למדיניות ציבורית 

סיטה העברית באוניבר

   ובאוניברסיטת ת"א .

כיהן כראש התכנית לסגל 

בכיר בשירות המדינה 

 במכון מנדל למנהיגות . 

יושב ראש חברת אגורא 

חברה העוסקת  –מדיניות 

 בייעוץ לממשלה וצה"ל .
ממד"ה /אכ"א/פיקוד 



 
לגופים רבים העורף.

 נוספים. 

מתמחה בתנועת העבודה,  

בסוגיות הקשורות בחברה 

ית ובמיוחד הישראל

בנושא היחסים בין דתיים 

 לחילוניים

 

  -הרצאה שעה וחצי 

ממחלוקת 

וקונפליקט 

לאחדות 

וחיים 

 משותפים

מו"מ במציאות  ✓
 מאתגרת 

 שיטות לישוב סכסוכים ✓

 תקשורת  ✓
 ונסטרוקטיבית,  ק

 

צורד מיכאל ”עו דר' מיכאל צור   

מייסד ומקים התכנית 
שקלא וטריא, מומחה 

משא ומתן, ניהול 
משברים וגישור. מנחה 

מנהלים בכירים וצוותים 
מקצועיים בחברות 

וארגונים בארץ ובעולם. 
מייסד ומנהל המרכז 

הראשון בישראל לגישור 
ויישוב סכסוכים. משרדיו 

של מיכאל בארץ, בארה"ב 
ובאיטליה עוסקים בליווי 

ובניהול תהליכי מו"מ 
עבור חברות מובילות 
שוק. מלמד את תחום 

המשא ומתן 
וניברסיטה העברית בא

ומרצה במסגרות 
 אקדמיות מובילות בעולם

 

באתגרים העומדים יתמקד  סיכום מפקד  רבע שעה

המפקדים בהקשר של  בפני

יצירת יחידה/קהילה /חברה  

  מאוחדת בעלת מטרה

משותפת, ע"י בחינת  צמתי 

הכרעה פיקודיים של 

המשתתפים  בהקשר של 

שייכות, מחויבות :  הבניית 

סולידריות וזהות קולקטיבית 

 מניסיונו האישי

יוזמות לתוכנית  המפקד יציע

המכוונות ליצירת אחדות מתוך 

 שונות

 מפקד
יום הזיכרון לרצח יצחק רבין 

הוא זמן לחשבון נפש 

והזדמנות לשיח על אודות 

הצורך לרפא את הפצעים 

ולאחות את הקרעים 

שנפערו בחברה הישראלית, 

לחזק את הסולידריות 

והערבות ההדדית באמצעות 

הכלה, פשרה והסכמיות 

 ,שיבטיחו שמדינת ישראל

שהיא בבחינת התגשמות 

חלום של דורות, תוכל 

לאפשר ולהעניק מקום 

 .לכולם

 מפקד המסגרת 

 
 
 
 
 
 
 


