
 "בנטל שוויוןבואו נדבר על זה" בנושא ""

 
  

  3402אפריל  40חמישי, 

רועים נושא ה"שיוויון בנטל" מלווה את מדינת ישראל למן הקמתה, ובשנה האחרונה, בעקבות אי

 והשוויון, הקמת הוועדה לקידום השילוב בשירות 2102כגון: ביטול "חוק טל" על ידי בג"ץ בתחילת 

בנטל )"ועדת פלסנר"( והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי על ידי מפלגות כמו "יש עתיד", "הבית 

 .הוא תופס חלק נכבד מן השיח הציבורי -היהודי" ו"קדימה"

, בין השעות 2102באפריל  10התכנית "בואו נדבר על זה", שתשודר ב בנושא הבוער הזה, תעסוק

 ., ברשת ב' של קול ישראל20:11-22:11

 

)צילום:דוד וינוקור(, מנכ"ל קול  מיכאל מירוקראו עוד על מה שהולך להיות בשידור, ועל המשתתפים בפאנל התכנית, שתונחה על ידי 

 ישראל...

 

סביב גיוס חרדים  -ולמעשה מאז קום המדינה בהיקפים שונים  -ח הציבורי נסוב כיום עיקר השי

לצה"ל. עם זאת, בשנים האחרונות מתקיים גם שיח ציבורי, קטן יותר בהיקפו, בנוגע לשילוב המגזר 

 הערבי בשירות אזרחי לאומי ומשמעויותיו.

 

ה מקיימת דיאלוג משמעותי בין מגזריה למרות הדיון הציבורי הנרחב, דומה כי החברה הישראלית אינ

השונים, בנושאים חשובים אלה, ולא פעם התחושה היא, כי מתקיים "דו שיח של חרשים" בו כל "צד" 

 "משכנע את עצמו".

 

מבית היוצר של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל,  בואו נדבר על זה, בתוכנית הרדיו

לדון בשאלות העולות בקשר לנושא זה באופן שונה מהשיח ובשיתוף פעולה עם "קול ישראל", ננסה 

לאומי -הציבורי והתקשורתי הנהוג בדרך כלל. באמצעות פאנל של נציגים מהמגזר החרדי, דתי

וחילוני, כמו גם מומחים מהאקדמיה ומהפרקטיקה, ננסה לברר באופן מעמיק יותר: מה המשמעות 

הישראלית? אילו נתונים ונרטיבים חשוב שכל מגזר  של "שוויון בנטל" עבור המגזרים השונים בחברה

ידע על משנהו, על מנת להבין טוב יותר את הסוגיות? וכיצד ניתן לקדם שיח יותר דיאלוגי בין החלקים 

 השונים בחברה הישראלית בנושאים אלה?

 

ברשת ב' של קול ישראל, ותונחה  20:11-22:11בין השעות  2102באפריל  01 -התוכנית תשודר ב

 , מנכ"ל קול ישראל.מיכאל מירועל ידי

 

 

shir
חותמת



 משתתפי הפאנל יהיו:

 

בטכניון,  חברתית, ראש פרויקט "שילוב חרדים" במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות ראובן גל ד"ר

לאומי במשרד ראש הממשלה וסגן יו"ר המועצה לביטחון -זרחיולשעבר ראש מנהלת השירות הא

 לאומי.

 כאן לראיון של דר' ראובן גל בנושא לחץ

 

 
)התמונה באדיבות אתר הרב(, רב צבאי במיל', נושא דרגת סא"ל. כותב טורים דב פוברסקי הרב

 אישיים ומאמרים רבים.

 כאןלמאמר שכתב הרב פוברסקי בנושא לחץ 

 

 
)התמונה באדיבות אתר מכון פוע"ה(, ראש מכינה קדם צבאית אלישע ורב במכון  יצחק ניסים הרב

 פוע"ה.

http://www.youtube.com/watch?v=cepcLexW33A
http://povarsky.com/ContentPage.aspx?page=104
shir
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)התמונה באדיבות אתר הפורום לשיוויון בנטל(, חברת הנהלה בפורום לשיוויון  צור-זהרה ברגר גב'

 בנטל.

 כאןלמאמר דעה שכתבה זהרה בנושא לחץ 

 

 הפייסבוקציבור המאזינים והצופים באינטרנט מוזמנים לתרום לדיון במהלך התוכנית באמצעות דף 

 של התוכנית.

 

 .כאןלפרטים נוספים אודות התוכנית וצפייה מקוונת ביום השידור לחץ 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3576905,00.html
http://www.facebook.com/bonedaberalze
http://cross.capoeira-pt.com/

