ריבלין:
הפרויקט הראשון של הנשיא
ובאלימות
תוכניתלמאבק בהסתה
אור

משרד החינוך .לפי ההס־
$TS1$ההסכם$TS1$

בהם

קשתי

הקואליציוני
כם
$DN2$ההסכם$DN2$
$TS1$ריבלין$TS1$לליכוד־ביתנו ,אמורה היתהלקום
המרינה ראובן ריב־
נשיא
האחרונים
לין
$DN2$ריבלין $DN2$פועל בשבועות
ועדה בין־משרדית למאבק בגזע־
$TS1$בגזענות$TS1$
נות
$DN2$בגזענות 30 $DN2$ימים מכינון הממשלה .עם
לגיבוש ״תוכנית רב־מערכתית
זאת ,הוועדה לא הוקמה עד היום.
ובאלימות״ .כך
בהסתה
למאבק
במכתב ששלח לפני כשבו־
$TS1$כשבועיים$TS1$
מתברר ממכתב ששלח הנשיא רי־
$TS1$ריבלין$TS1$
הרפורמים ביש־
$TS1$בישראל$TS1$,
$DN2$כשבועיים$DN2$למנהיגי
$DN2$ריבלין $DN2$לראשי התנועה הרפורמית,
בלין
עיים
ריבלין :״מאז נבחרתי
$DN2$בישראל $DN2$,כתב
$TS1$לתפקיד $TS1$.ראל,
שבירכו אותו על כניסתו לתפ־
הנמצאת לתפקידי ,הקדשתי את מירב זמני
$DN2$לתפקיד $DN2$.במסגרת התוכנית,
קיד.
למסע ישראלי חוצהגבולות ומ־
$TS1$ומחנות$TS1$
בשלבים ראשוניים ,התקיימו כבר
חנות
דיונים עם משרדי ממשלה שונים,
$DN2$ומחנות $DN2$בבתי כלהנופלים במבצע
'צוק איתן'.

בין

יש עתיד

פגשתי

משפחות

מדהימות ,נוער איכותי ,עוצמות

של

עשייה ,רצון טוב,

וציונות.

מסירות

עם זאת ,לא
$TS1$נמנעתי$TS1$
נמנע־

$DN2$נמנעתי$DN2$להביע אתקולי
תי

החרד מפני

השנאה ,ההת־
$TS1$ההתלהמות$TS1$
התגברות קולות
$DN2$ההתלהמות$DN2$והגזענות בתוככי
להמות
הישראלית ,ובמיוחד בין ערבים
החברה

ליהודים אזרחיישראל״.
ריבלין צילום :מיכל פתאל

המשך

בעמוד

ריבלין:
הפרויקט הראשון של הנשיא
ובאלימות
למאבק בהסתה
תוכנית
ריבלין
התבטא

באחרונה
המשך

רבות

נגדגזענות .במכתבלראשי

הרפורמים כתב כי הוא

"לשינויהאקלים"
תוכניתכוללת

מגבש

מעמוד

הנשיא הוסיף במכתבו כי ״קו־
$TS1$״קולות$TS1$

 $DN2אלה
לות
הספורט,

באיםלידי ביטוי

במגרשי

ברשתות החברתיות וכמ־
$TS1$וכמריה$TS1$.

$TS1$לחוויה$TS1$
לח־
 $DN2$.מדובר ברעהחולה וחרפה
ריה.
הישראלית ,שיש הכרחלמצוא
וויה
$DN2$
את הדרכיםלבורר אותה
ולעקור
אותה מהשורש״.
האחרונים

בשבועות

התבטא

הנשיא כמה פעמים נגר תופעות

ביולי,
וגזענות .ב24 -
שנאה
הראשון בכנסת לאחר
אמונים

כנשיא המרינה,

בנאומו

שנשבע
אמר כי

״גם בעת הקשה הזאת אסורלנו
ואלימות
לעצוםעין מפני קיצוניות
שהרימו את

ראשן המכוער בתוכ־
$TS1$בתוכנו״$TS1$.

 $DN2$ב30 -
נו״.
ביולי הוא הביע

תמיכה

שהקים

המורה

ב״חמ״ל שפיות״

גילי רומן מ״תיכון הכפרהירוק״,
באמצעותו ״מגיבים
(התלמידים,

ולבריונותבקול של
א״ק)לאלימות
באוגוסט
וסובלנות״ .ב־
מתינות
גינה הנשיא קריאותגזעניותכלפי
בכדורגל ,טה־
$TS1$טהראן$TS1$
שחקן מכבי תל אביב

 $DN2$רארי ,וב 17 -באוגוסט
ראן

גילויי

ההסתה נגר

כתב כי

מחמורומורל

מיפו מקוממיםומראיגים...ישביני־
$TS1$בינינו$TS1$

 $DN2ובתוכנומחלוקות
נו

קשות ונוקבות

ואולםלהסתה,לאלימות
ולגזענות
אין מקום

הישראלית״.
בחברה

במכתב לראשי התנועה הרפו־
$TS1$הרפורמית$TS1$

רמית
ית$DN2$

הוסיף
ריבלין כי״עור

בחירתי ,ביתר

ריבלין

מארת ילדים

מעוטף

עזה,

החודש .לדבריו ,קולות

השנאה

ההתלהמות

והגזענות

"באים לידי

ביטוי

במגרשי

הספורט,

ברשתות

החברתיות

ובמדיה" צילום:

מארק ניימן

לע׳מ

טרם

שאת מאז בחירתי,

״נמצאת בשלבים ראשונים של גי־
$TS1$גיבוש$TS1$

בוש
$DN2$גיבוש$DN2$
והיערכות״.
אני שוקר ,יחד עם צוות היועצים
בראשית השבוע שלח מנכ״ל
שלי ,על הכנתה והצגתה של תוכ־
$TS1$תוכנית$TS1$
הרפורמית ,הרב גל־
$TS1$גלעד$TS1$
 $DN2$רב־מערכתית ,למאבק בהסתה
נית
התנועה
$DN2$גלעד $DN2$קריב ,מכתב לראש הממשלה
שתוכנית
ובאלימות .אני תקווה
עד
בנימין נתניהו ולשר יאיר לפיד
המאמ־
$TS1$המאמצים$TS1$
זו תגבש יחד את כלל
בין־משר־
$TS1$ביןמשרדית$TS1$
צים
הקמת וערה
 $DN2$למאבק באלימות החברתית בעניין
דית
לאווירה חיובית ואוהדת,
ותתרום
$DN2$ביןמשרדית $DN2$למאבקבגזענות ,כפי שנקבע
בהסכם
שתבואלירי ביטוי בשינוי ארוך
הקואליציוני בין יש עתיר
$TS1$במדינת$TS1$לליכור־ביתנו .״בתוך  30ימים
טווח של האקלים הציבורי במדי־
מכינון הממשלה תקים הממשלה
$DN2ישראל״.לדברי עוברים בבית
נת
לגיבוש תוכנית
וערה בין־משררית
הנשיא
של
הנשיא,
בעניין
פעילותו

$DN2$נמסר $DN2$כי ״מרגע שנכנסהלתפקידה,
סר
האחרונותבבלימת ההסתה הגזע־
$TS1$הגזענית״$TS1$.
מדוע לא
שרת המשפטים נקטה שורה של
$DN2$הגזענית״ $DN2$.בהסכמים
נית״.
הקואליציונים עם

וללפיד;
לנתניהו
התנועה הרפורמית
שהתהייבתם?
הוקמה ועדה למאבקבגזענות ,כפי
למלחמה
בגזענות״,

נכתב בהסכם.

אולם ער

יפעלו למאבק
$DN2$בהקשר $DN2$זה כי ״הצדדים
קשר
ללא פשרות
היום לא הוקמהווע־
$TS1$וועדה$TS1$
בגילוייהגזענות על

$DN2$וועדה$DN2$זו .״בתקופה שחלפה מאז הק־
$TS1$הקמת$TS1$
דה
״התוכנית תוצג למליאת הממשלה

תוך  90ימים ממועד

מת
$DN2$הקמת$DN2$
הקמתה של

״התנועה״

והבית היהודי נכתב בה־
$TS1$בהקשר$TS1$

הממשלה,

תופעת הגזענות

המכתב

החרש הוא

קודמות בנושא.

בהמשךלפניות
הקמת הצוות
$DN2$״איהקמת$DN2$

משקפת

את גרירת

הרגלים של כל ממשלות ישראל

היא ״מאמינה כי יש
בהקמתו

בר
$DN2$מדובר$DN2$
המפלגות,
צורותיה״ .ראשי שתי
כל

ציפילבניונפתלי בנט,קיבלו

אף

התפשטהוהתעצמה״,
הוועדה הבין־משרדית .מיד עם
״בנסיבות אלה מתחדד הצורך הד־
הצגת התוכנית תעביר הממשלה
$TS1$הדחוף $TS1$להתגייס למלחמהבגזענות.
לדבריו,״אי־
$TS1$״איהקמת$TS1$
$DN2$הדחוף $DN2$בהקמת
חוף
תקציב הולםליישום התוכנית״.
במשרד ראש הממשלה ובסיעת
הוועדה״.
כתב קריב,

צעדים נגר

הם את

בקשת התנועה

הרפורמית

יש עתיר סירבולהתייחםלפניית
״הארץ״ בנושא .מהשרהלבני נמ־
$TS1$נמסר$TS1$

הגזענות״,
תופעת

של

וכי

הצדקה וטעם

הצוות .עם זאת ,מדו־
$TS1$מדובר$TS1$

בהתחייבות

שנתן

השרלפיד,

ולא השרהלבני,שפועלת
נחוש נגר תופעות פסולות אלה,
בהתאם להסכם
הקואליציוניעליו
היא חתומה״ .גם מהבית היהודי לא
באופן

נמסרה תגובה.
אור

קשתי

