













יוםשלישי22מאי 2018


אלמשתתפיהדיון(בסדראלף-בייתי) :
חנאןאבוחוסיין,אמניתפלסטית,אשתחינוךופעילתתרבות; 
פרופ' דוד אלכסנדר ,נשיא המרכז האקדמי ויצו צרפת חיפה ,חבר מועצת תאגיד השידור
הציבורי–כאןויו"רמועצתהקולנועהיוצא; 
יעלהחזותינוקא,ראשתחוםאמנויותבמועצההבריטיתישראל; 
זיונבו-קולמן,ראשהחטיבהלדיפלומטיהתרבותית,משרדהחוץ; 
פרופ'נסים קלדרון,פרופ'אמריטוס באוניברסיטת בן-גוריון ומחבר הספר "פלורליסטים בעל
כורחם,עלריבויהתרבויותשלהישראלים"; 
מסקישיברו,מנהלתביתספרלמשחקלבנינוער.שחקנית,במאית,מנחהויוצרת .
מאת: עדנההראל-פישר,עמיתתמחקר,המכוןהישראלילדמוקרטיה .
שלוםרב ,
לקראת הדיון בנושא" :מדיניות תרבות ורב-תרבותיות"
בראש ובראשונה ,אבקש לשוב ולהודות לכל אחת ואחד מכם על שהסכמתם לבקשתנו להשתתף
בדיון.ראשית,סיכוםהפרטיםהטכניים :
את הדיון מקיים המכון הישראלי לדמוקרטיה ,בשיתוף עם פורום מוסדות תרבות ואמנות
בישראלע"ר,והואמתקייםבמסגרתפסטיבלישראל.
הדיוןיתקייםביוםחמישי31למאי,,2018ביןהשעות17:30 ;19:30-
במכוןהישראלילדמוקרטיה,רח'פינסקר4ירושלים .
הדיוןיצולםוישודרבאתרהמכוןהישראלילדמוקרטיהבשידורחי .
הצעתילמבנההדיוןותכניו– 
הצעתיהיאכינקייםדיוןבשניסבבים,ולאחריונפתחאתהדיוןלהתייחסויותושאלותהקהל :
סבבראשון

45דקות:רבתרבותיותבעולםמשתנהומדיניותתרבות

סבבשני

45דקות:רבתרבותיותבישראל–תהליכיםואתגרים



30דקות:פתיחתהדיוןלשאלותוהתייחסויותמהקהל 

דיון

סבב ראשון :רב תרבותיות בעולם משתנה ומדיניות תרבות 

כיצדתבוטאגישהרבתרבותיתבמדיניותתרבות?מההדילמותשהיאמעוררת?מהניתן
ללמוד מן הגישות שנוקטות מדינות שונות ומהם התהליכים שניתן ללמוד מהם במדינות
הנוקטותבגישותרבתרבותיות? 

כידוע ,בבחינה של תהליכים המתקיימים בחברות שונות בשני העשורים האחרונים ,דומה
שסוגיות של רב-תרבותיות כבר אינן כה חד-משמעיות כפי שנחזו בסוף המאה ה20-
ותחילתה של המאה ה - .21לכתחילה ,עוצבה הגישה הרב-תרבותיתעל רקע ביסוסה של
הזכותלתרבות,וההכרהבחשיבותשלהזכותלתרבותכחלקמזכויותהפרטוכרכיבמרכזי
בהשתייכותהפרטלקבוצהוזהותוהחברתית. 
גישה רב-תרבותית יושמה הן במדינות המורכבות מיסודן מקבוצות תרבותיות ולאומיות
שונות ודוגמאות מובהקות לכך הן בלגיה או קנדה ,והן במדינות אשר ביקשו לתת מקום
וביטוי לקבוצות ותרבויות אשר הצטרפו אליהן בדורות האחרונים ,כדוגמת גרמניה ביחס
למיעוטהתורכיאוצרפתביחסלקבוצותהאפריקאיותוהמוסלמיותבמסגרתה .
במהלך שני העשורים האחרונים חידדו תהליכים חברתיים ופוליטיים שאלות ביחס למתח
שביןרב-תרבותיותשיסודובערכיםליברלייםלביןפרקטיותלאליברליותשלקבוצותמיעוט,
וערערו של תוקפה של הגישה הניטראלית לכאורה לתרבויות שונות .כן התגברו תהיות
בדבראופןשמירתזהותהשלחברהככזו,הגדרה,שימורועידוד תרבותהוייחודהתרבותי,
עלרקעהדרישהלפלורליזם,רב-תרבותיותותהליכיגלובליזציה. 
תהיות והתלבטויות אלו באים לידי ביטוי במדיניות תרבות במדינות השונות .כך ,במדינות
מסוימות,כדוגמתדנמרקאוהולנד,גובשהמדיניותתרבותהמבקשתלשיםדגשמחודשעל
זהותתרבותיתוחברתיתמקומיתולאומית. 
כמובן ,יתכן וניתן לבחון תהליכים אלה גם על רקע שינויים פוליטיים והתחזקות גורמים
לאומיים,בחלקמןהמדינות,כאשרבהבעתגופיםבינלאומייםכמואונסקואומועצתאירופה
מקדמים תהליכי שיתוף תרבותי ,עידוד המגוון התרבותי ורב-תרבותיות ,אף זאת כחלק
ממשנהפוליטיתכוללת. 
מוצעללבןבמסגרתהסבבהראשוןאתהמשמעויותהעדכניותשלמדיניותתרבותהמבקשת
לקדם רב-תרבותיות בחברה בה מתקיימות קבוצות רב ומיעוט ,על רקע התהליכים
האמורים .בין משתתפי הדיון נמנים גורמים בעלי הכרות ,מזוויות שונות ,עם תהליכים
המתקיימים במדינות שונות ,ועם השיח הבינלאומי בתחומי התרבות .נבקש לחלוק
פרספקטיבות תיאורטיות באשר לסוגיות מדיניות תרבות ורב-תרבותיות ,בדגש ניסיונן של
מדינותאחרותוגישותבינלאומיותביחסלרבתרבותיות,משמעותה,היקפה,ודרכייישומה .


סבב שני :רב תרבותיות בישראל – תהליכים ואתגרים
עדכמהמבטאתמדיניותהתרבותבישראלגישהרב-תרבותית? עדכמהמוענקתאפשרות
ליצירה תרבותית המבטאת את קולם של יחידים וקהילות ומאפשרת להם את השותפות,
הייצוג והיצירה?עד כמה מתקיימתבפועל יצירה רב-תרבותית ,מגוון רב תרבותי ושיח רב
תרבותי מעשיר ,מכבד ומקנה מקום לזהויות השונות המרכיבות את החברה הישראלית?
מהי הדרך לקיים בישראל מדיניות תרבותית המבטיחה מרחב תרבותי על בסיס גישה רב
תרבותית ,ביחס למכלול רכיביה של החברה הישראלית ,ובכלל זאת בשים לב למיעוט
הערבי על ייחודו הלאומי ?  וכמובן :על רקע אפיוניה הקונקרטיים של החברה הישראלית
והתהליכים החברתיים והפוליטיים  -מהי הדרך לקדם רב תרבותיות באמצעות מדיניות
התרבותבישראלובהבעתלקייםזהותישראליתומרחבתרבותימשותף? 

החברההישראליתמתמודדת,כידוע,עםהיבטיםשוניםשלרב-תרבותיות–ביןהאוכלוסייה
היהודיתלביןהמיעוטהערבי,כאשרנלווהלהיבטהתרבותיגםהיבטלאומי; ביןהאוכלוסייה
החילוניתלבין אוכלוסיות הדתיות שונות ,בדגשאבחנותאלה בקרב הציבור היהודי ,כאשר
היבט דתי-אמוני נלווה להיבט התרבותי; בין תפוצות ועדות שונות ,שוב בקרב הציבור
היהודי ,לרבות על  רקע המתח הסוציו-פוליטי ומאבק בין קבוצות על ההגמוניה בחברה
הישראלית;והיבטיםרב-תרבותייםבמפגשעם בנידתותוקבוצותשונותבקרבהאוכלוסייה
הערבית,מוסלמים,נוצרים,דרוזים,צ'רקסיםובדואים .עלאלהמתווספיםאתגריםשלרב-
תרבותיות אל מול עליות חדשות באופן יחסי ,ובעיקר בני הקהילה הרוסית ,בני הקהילה
האתיופיתוהעוליםמצרפת .

מדיניותהתרבותהישראליתשמהדגשבעשרותשנותיההראשונותשלהמדינהעלמוסדות
התשתיתהתרבותיתשלהמדינהאשרזהעתהקמה,תוךשימתדגשמרכזיעלהתרבות
העברית המתחדשת ועל הגשמת החלום הציוני ,כפי שעוצב בעיקרו בידי קבוצה הגמונית.
בעשרותהשניםשלאחרמכןניתן,בהדרגה,ביטוינרחביותרותמיכהבמוסדותהמשקפים
גםתרבויותשלעדותומורשותולתרבויותמיעוטים .

מוצעלבחוןאתמדיניותהתרבותבישראלבהשוואהלמדינותאחרות .כך,תוצגהאפשרות
שמדיניותהתרבותשלישראלמתמודדת עםסוגיות רב-תרבותיותבעיקרעלבסיסאבחנה
ביןהקבוצותהשונות,בגישההמבוססתעלאפליהמתקנת,ועלמתןאפשרותלביטוימוגדר
ומובחןבמסגרתהקבוצהועבורחבריה.עלבסיסזה,לאאחת,מסווגיםהעשייההתרבותית
והישגיה,והיקפהנמדדעלפישייכותה .כך,ישמקוםלשאולאםמדיניותהתרבותבישראל
מקדמת באופן מספק שילוב בין-תרבותי ושיח רב-תרבותי ,המבוססים על הכרת מגוון
התרבויות המרכיב את החברה וכיבודן ,ומתן ייצוג ושותפות בעשייה התרבותית .על רקע
אלה מוצע לבחון גם את ההתייחסות של מדיניות התרבות בישראל לסוגיות של זהות
תרבותית ישראלית משותפת ,אופן עיצובה ,שימורה וטיפוחה ,ביחס למדינות אשר קידמו
באופןנרחביותרגםשילובביןתרבותי .


וראוגם :

נסים קלדרון ,פלורליסטים בעל כורחם – על ריבוי התרבויות של הישראלים ,הוצאת
אוניברסיטתחיפהוזמורהביתן( )2000

אוהדנחתומי(עורך)רבתרבותיותבמבחןהישראליות,הוצאתהמכללההאקדמיתתל-חי,
והוצאתמאגנסהאוניברסיטההעבריתירושלים( )2003

בשירבשיר,גיאבן-פורתויוסייונה(עורכים)מדיניותציבוריתורבתרבותיות,הוצאתמכוןון-
לירוהוצאתהקיבוץהמאוחד()2016ובו :
נפתלישם-טוב,פסטיבלעכוורב-תרבותיות:התנגדות,מדיניותוקהילהמארחת 
יוסייונהונפתלישם-טוב:העולםכולועלהבמה:תיאטרוןלאומיבחברהמרובתזהויות 

וכמובן–חומרהשוואתירבזמיןבאינטרנט,כמובאמצעותפרוייקטקומפנדיום
 https://www.culturalpolicies.net/web/index.php


אשמח לקבל התייחסויות ,הצעות נוספות וגם הצעותלשינוי ,מתוך כוונה לקייםדיון מעניין
ככלהאפשר,מעמיקורלבנטי .

להתראותביוםחמישי ,
עדנה 


