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בייתי(:-)בסדראלףדיוןמשתתפיהאל

;חנאןאבוחוסיין,אמניתפלסטית,אשתחינוךופעילתתרבות

פרופ אלכסנדרדוד' חיפהצרפתויצוהאקדמיהמרכזנשיא, השידורתאגידמועצתחבר,

;היוצאהקולנועמועצתר"ויוכאן–הציבורי

;ישראלהבריטיתבמועצהאמנויותתחוםראש,ינוקאחזותיעלה

;החוץמשרד,תרבותיתלדיפלומטיההחטיבהראשקולמן,-נבוזיו

בעלפלורליסטים"הספרומחברגוריון-בןבאוניברסיטתאמריטוס'פרופ,קלדרוןנסים'פרופ

;"הישראליםשלהתרבויותריבויעל,כורחם

.ויוצרתמנחה,במאית,שחקנית.נוערלבנילמשחקספרביתמנהלת,רושיבמסקי

.עמיתתמחקר,המכוןהישראלילדמוקרטיהפישר,-עדנההראלמאת:

שלוםרב,

 "תרבותיות-א: "מדיניות תרבות ורבלקראת הדיון בנוש

 ולהאבקשלבראשובראשונה, שהסכמתםשוב על מכם ואחד אחת להשתתףבקשתלודותלכל נו

:הטכנייםסיכוםהפרטיםראשית,בדיון.

הדיון ואמנותהמקיים את תרבות מוסדות פורום עם בשיתוף לדמוקרטיה, הישראלי מכון

 מסגרתפסטיבלישראל.בוהואמתקייםבישראלע"ר,

;19:30-17:30ביןהשעות,2018למאי,31הדיוןיתקייםביוםחמישי

ירושלים.4לדמוקרטיה,רח'פינסקרבמכוןהישראלי

וןהישראלילדמוקרטיהבשידורחי.וישודרבאתרהמכהדיוןיצולם

–דיוןותכניוהמבנהלהצעתי

הצעתיהיאכינקייםדיוןבשניסבבים,ולאחריונפתחאתהדיוןלהתייחסויותושאלותהקהל:

 ומדיניותתרבותדקות:רבתרבותיותבעולםמשתנה45ראשוןסבב

 תהליכיםואתגרים–דקות:רבתרבותיותבישראל45סבבשני

דקות:פתיחתהדיוןלשאלותוהתייחסויותמהקהל30דיון

 



ומדיניות תרבות רב תרבותיות בעולם משתנהסבב ראשון: 



כיצדתבוטאגישהרבתרבותיתבמדיניותתרבות?מההדילמותשהיאמעוררת?מהניתן

 שניתן התהליכים ומהם שונות מדינות שנוקטות הגישות מן במדינותללמוד מהם ללמוד

נוקטותבגישותרבתרבותיות?ה



 דומהכידוע, העשוריםהאחרונים, בבחינהשלתהליכיםהמתקיימיםבחברותשונותבשני

רב של -שסוגיות חדתרבותיות כה אינן -כבר המשמעיות המאה בסוף שנחזו 20-כפי

21-המאההותחילתהשל עוצבההגישההרב. ביסוסהשלתרבותיתעלרקע-לכתחילה,

הזכותלתרבות,וההכרהבחשיבותשלהזכותלתרבותכחלקמזכויותהפרטוכרכיבמרכזי

בהשתייכותהפרטלקבוצהוזהותוהחברתית.

 -רבגישה יושמה תרבותית תרבמדינותהן מקבוצות מיסודן ולאומיותהמורכבות בותיות

ושו קנדה, או בלגיה הן לכך מובהקות ודוגמאות לתתמקוםהנות ביקשו אשר במדינות ן

 הצטרפו אשר ותרבויות לקבוצות האחרונים,וביטוי בדורות ביחסאליהן גרמניה כדוגמת

המוסלמיותבמסגרתה.למיעוטהתורכיאוצרפתביחסלקבוצותהאפריקאיותו

 האחרוניםחידדו העשורים שני ביחסלמתחבמהלך ופוליטייםשאלות חברתיים תהליכים

תרבותיותשיסודובערכיםליברלייםלביןפרקטיותלאליברליותשלקבוצותמיעוט,-שביןרב

 שונות. לתרבויות לכאורה הניטראלית הגישה של תוקפה של וערערו תהיותכן התגברו

,בותהוייחודהתרבותיתראופןשמירתזהותהשלחברהככזו,הגדרה,שימורועידודבדבר

.ותהליכיגלובליזציהתרבותיות-רבפלורליזם,דרישהלעהעלרק

באים תהיותוהתלבטויותאלו כך, במדיניותתרבותבמדינותהשונות. ביטוי במדינותלידי

מדיניותתרבותהמבקשתלשיםדגשמחודשעלגובשההולנד,,כדוגמתדנמרקאוימותמסו

לאומית.מקומיתווחברתיתזהותתרבותית

אלהכמובן, תהליכים לבחון וניתן יתכן גורמיםגם והתחזקות פוליטיים שינויים רקע על

גופיםבינלאומייםכמואונסקואומועצתאירופהכאשרבהבעתבחלקמןהמדינות,לאומיים,

 ורבמקדמים התרבותי המגוון עידוד תרבותי, שיתוף כחלקתרבותיות-תהליכי זאת אף ,

.שנהפוליטיתכוללתממ

מוצעללבןבמסגרתהסבבהראשוןאתהמשמעויותהעדכניותשלמדיניותתרבותהמבקשת

רב התהליכים-לקדם רקע על ומיעוט, רב קבוצות מתקיימות בה בחברה תרבותיות

האמורים תהליכים. עם שונות, מזוויות הכרות, בעלי גורמים נמנים הדיון משתתפי בין

במדינ והמתקיימים שונות, הות עם לחלוקהשיח נבקש התרבות. בתחומי בינלאומי

לסוגיותמדיניותתרבותורב בדגשנ-פרספקטיבותתיאורטיותבאשר שליתרבותיות, סיונן

.ביחסלרבתרבותיות,משמעותה,היקפה,ודרכייישומהבינלאומיותגישותמדינותאחרותו

  



 תהליכים ואתגרים –סבב שני: רב תרבותיות בישראל 

עדכמהמוענקתאפשרותתרבותית?-עדכמהמבטאתמדיניותהתרבותבישראלגישהרב

אתהשותפות, ומאפשרתלהם וקהילות יחידים של תרבותיתהמבטאתאתקולם ליצירה

ושיחרב-עדכמהמתקיימתבפועליצירהרבהייצוגוהיצירה? רבתרבותי מגוון תרבותית,

מ מעשיר, הישראלית?תרבותי לזהויותהשונותהמרכיבותאתהחברה מקום ומקנה כבד

עלבסיסגישהרב הדרךלקייםבישראלמדיניותתרבותיתהמבטיחהמרחבתרבותי מהי

למיעוט לב בשים זאת ובכלל הישראלית, החברה של רכיביה למכלול ביחס תרבותית,

 וכמובן: ? הלאומי ייחודו על נקרטייםשלהחברההישראליתעלרקעאפיוניההקוהערבי

 והפוליטיים החברתיים מה-והתהליכים לי בקדםהדרך תרבותיות רב מדיניותאמצעות

התרבותבישראלובהבעתלקייםזהותישראליתומרחבתרבותימשותף?



ביןהאוכלוסייה–תרבותיות-החברההישראליתמתמודדת,כידוע,עםהיבטיםשוניםשלרב

ביןהאוכלוסייהמיעוטהערבי,כאשרנלווהלהיבטהתרבותיגםהיבטלאומי;היהודיתלביןה

אוכלוסיותהדתי ,בדגשאבחנותאלהבקרבהציבורהיהודישונותתוהחילוניתלבין כאשר,

דתי התרבותי-היבט להיבט נלווה הציבוראמוני בקרב שוב שונות, ועדות תפוצות בין ;

המתח רקע  על לרבות -הסוציוהיהודי, פוליטי בחברהומאבק ההגמוניה על קבוצות בין

היבנידתותוקבוצותשונותבקרבהאוכלוסיתרבותייםבמפגשעם-בטיםרביה;והישראלית

-עלאלהמתווספיםאתגריםשלרבנוצרים,דרוזים,צ'רקסיםובדואים.,הערבית,מוסלמים

הקהיל בני ובעיקר יחסי, באופן חדשות עליות מול אל הקהילהתרבותיות בני הרוסית, ה

האתיופיתוהעוליםמצרפת.



מדיניותהתרבותהישראליתשמהדגשבעשרותשנותיההראשונותשלהמדינהעלמוסדות

שלהמדינהאשרזהעתהקמה,תוךשימתדגשמרכזיעלהתרבותהתרבותיתהתשתית

העבריתהמתחדשתועלהגשמתהחלוםהציוני בידי שעוצבבעיקרו כפי .קבוצההגמונית,

נרחביותרותמיכהבמוסדותהמשקפים ניתן,בהדרגה,ביטוי בעשרותהשניםשלאחרמכן

תרבויותשלעדותומורשותולתרבויותמיעוטים.גם



כך,תוצגהאפשרות.בהשוואהלמדינותאחרותמוצעלבחוןאתמדיניותהתרבותבישראל

אבחנהעלבסיסעיקרבתרבותיות-רבעםסוגיותדיניותהתרבותשלישראלמתמודדתמש

ביןהקבוצותהשונות,בגישההמבוססתעלאפליהמתקנת,ועלמתןאפשרותלביטוימוגדר

העשייההתרבותיתיםומובחןבמסגרתהקבוצהועבורחבריה.עלבסיסזה,לאאחת,מסווג

רבותבישראלמדיניותהתישמקוםלשאולאםכך,.עלפישייכותההיקפהנמדדהישגיה,וו

 באופן ביןמספקמקדמת רבתרבותי-שילוב המבוסס-ושיח מגווןיםתרבותי, הכרת על

וכיבודן אתהחברה רקעהתרבויותהמרכיב על ושותפותבעשייההתרבותית. ייצוג ומתן ,

 האלה את גם לבחון מוצע של לסוגיות בישראל התרבות מדיניות של זהותהתייחסות

ישראלית משותפתתרבותית וטיפוחה, שימורה עיצובה, אופן ל, ביחס קידמומדינותאשר

.שילובביןתרבותיגםבאופןנרחביותר





וראוגם:



 כורחם בעל פלורליסטים קלדרון, הוצאת–נסים הישראלים, של התרבויות ריבוי על

(2000אוניברסיטתחיפהוזמורהביתן)



 חי,-הישראליות,הוצאתהמכללההאקדמיתתלאוהדנחתומי)עורך(רבתרבותיותבמבחן

(2003והוצאתמאגנסהאוניברסיטההעבריתירושלים)



-פורתויוסייונה)עורכים(מדיניותציבוריתורבתרבותיות,הוצאתמכוןון-בשירבשיר,גיאבן

(ובו:2016לירוהוצאתהקיבוץהמאוחד)

ת,מדיניותוקהילהמארחתתרבותיות:התנגדו-טוב,פסטיבלעכוורב-נפתלישם

טוב:העולםכולועלהבמה:תיאטרוןלאומיבחברהמרובתזהויות-יוסייונהונפתלישם



 רבזמיןבאינטרנט,כמובאמצעותפרוייקטקומפנדיוםחומרהשוואתי–וכמובן

https://www.culturalpolicies.net/web/index.php





מעניין,אשמחלקבלהתייחסויות,הצעותנוספותוגםהצעותלשינוי מתוךכוונהלקייםדיון

ככלהאפשר,מעמיקורלבנטי.



להתראותביוםחמישי,

עדנה
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