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יוסי יונה ויהודה שנהב. רב–תרבותיות מהי? על הפוליטיקה של השונות 
בישראל. תל–אביב: בבל. 2005. 184 עמודים

יובל יונאי*

הכותרת אמנם שואלת מהי רב–תרבותיות, אך הספר כולל דיון הרבה יותר רחב מאשר תשובה 
על שאלה זו בלבד, וכפי שכותרת המשנה רומזת, מדובר במסה המציעה עמדה ברורה בנוגע 
לשונות החברתית בישראל. יתרה מזאת, ספר צנוע בגודלו זה עוסק הן בדיון מושגי על מהות 
החברתי  בשיח  הרב–תרבותיות  נושא  להופעת  סוציולוגיים  בהסברים  הן  הרב–תרבותיות, 
הרב–תרבותיות  בדבר  נורמטיווי  בדיון  והן  נגדו  הריאקציה  ולהתעוררות  והמקומי  העולמי 
הראויה. אין ספק שההתייחסות למגוון הרב של הנושאים היא חיונית לקידום הדיון ברב–

תרבותיות בישראל, אך להישג זה יש גם מחיר: הדיון אינו קוהרנטי תמיד והארגומנטציה 
אינה שלמה. המסקנות חשובות ונכונות, אך יש צורך בעבודה תאורטית רחבה יותר שתבהיר 

ותבסס מסקנות אלה.
שהם  ואף  אחר,  מכיוון  הבעיה  את  תוקף  מהם  אחד  שכל  פרקים,  ארבעה  כולל  הספר 
קשורים זה בזה החיבור ביניהם אינו תמיד חלק. הפרק הראשון עוסק בעיקר בשאיפה של 
משתמשים  הרב–תרבותיות  מתנגדי  הרב–תרבותיות.  את  ולנטרל  לסרס  הישראלי  הממסד 
עסקנים  של  “המצאה”  הן  קבוצתיות  שזהויות  לטעון  בשביל  חברתית  הבניה  של  ברעיון 
פוליטיים, ושהן מפלגות את החברה. בו בזמן הם מאדירים את הזהות הלאומית היהודית–

ציונית כמהות אותנטית היכולה לשמש בית לכל אזרחי המדינה. “מושג הזהות שנשלל מן 
יונה  בצדק  מעירים  המדינה”,  ברמת  כשמדובר  ללגיטימי  לפתע  הופך  השונות,  הקבוצות 
ושנהב )עמ‘ 47(. בפועל, הם טוענים, דווקא הזהות הלאומית, הנכפית גם על אלו שאינם 

רואים בה בית, היא המפלגת את ציבור האזרחים.
הפרק השני מורכב משני חלקים. הראשון מנסה לבסס את קיומו של “מצב רב–תרבותי” 
ולהסבירו, משימה גדולה מדי ל–13 העמודים המוקדשים לנושא. המחברים מציינים שרבגוניות 
תרבותית הייתה קיימת גם בעבר, ומדגישים שהייחוד במצב הנוכחי הוא בלגיטימציה של 
הרב–תרבותיות ולא בעצם קיומן של תרבויות שונות זו לצד זו. למרות זאת, הם מפתחים את 
הטיעון לפיו החברה הנוכחית היא “רב–תרבותית” יותר מבעבר בשל נוכחותן של קבוצות 
לא–יהודיות רבות )עמ‘ 58(. כמו כן, לא ברור עד כמה קיימת לגיטימציה לרב–תרבותיות, 
והמחברים בעצמם מתנדנדים בין הקביעה שיש לגיטימציה לבין הטענה שהממסד הפוליטי, 
החינוכי ואולי גם התקשורתי נחרצים בהתנגדותם לרב–תרבותיות, כשרק באקדמיה ובאמנות 

מתקיים אולי מאבק שווה כוחות בין חסידי הרב–תרבותיות למתנגדיה.
מסורות  בשש  לרב–תרבותיות  שיש  במשמעות  המחברים  דנים  הפרק  של  השני  בחלק 
במסגרת  גם  לדעתי  אך  היריעה,  קוצר  על  מתנצלים  ושנהב  יונה  שונות.  אינטלקטואליות 
להימנע  היה, למשל,  יותר. אפשר  היה ממוקד  הדיון  יותר, אם  היו משיגים  הם  תמציתית 
עליהן  נכתב  שכבר  והפוסטקולוניאלית,  הפמיניסטית  החשיבה  של  להיסטוריה  מכניסה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה 	*



ביקורות ספרים  יובל יונאי    476

מספיק אפילו בעברית, וגם הדיון בפוסט לאומיות מקשר שלא לצורך דיון תאורטי בהגירה 
מהעולם השני והשלישי לאירופה עם דיון נורמטיווי על זהות המדינות האירופיות. בסופו של 
דבר שתי המסורות הרלוונטיות לדיון הנורמטיווי הן הקהילתנית והליברלית, ולהן מוקדש 

בצדק רוב הדיון.
בפרק השלישי דנים המחברים בתכניות ליבה שהוצעו לאחרונה כחלק מהקוריקולום של 
מדינות שונות בעולם, בהן ישראל. הם מגלים אהדה לניסיון ליצור אחידות מסוימת וגיבוש 
בחברות המאופיינות ברבגוניות תרבותית, אך בסופו של דבר הם יוצאים נגד תכניות אלה 
בטענה, שהן מבוססות על עליונות של מערכת תרבותית מסוימת. כאשר הליבה מבוססת על 
צמיחה מלמטה, יש יתרון לקבוצות החזקות, המצליחות בזכות משאביהן החומריים לשמר את 
ההגמוניה התרבותית שלהן. ואולם כאשר המדינה מעורבת באופן ישיר, הדרתן של קבוצות 
מוכפפות היא בולטת יותר, ומכאן המסקנה ש“כל ניסיון למצוא ליבה משותפת כרוך בסוג 
כזה או אחר של מלכוד” )עמ‘ 144(. המחברים מציגים את הטיעון לפיו היעדר ליבה תרבותית 
משותפת “יכול לצמצם את האמפתיה ההדדית בין קבוצות תרבותיות שונות, ולעודד עוינות 

ביניהן” )שם(, אך הם אינם מספקים במפורש פתרון אלטרנטיווי.
בפרק הרביעי מסבירים המחברים כיצד יש לדעתם “ליישם את העיקרון הרב–תרבותי 
בחברה בישראל”, ומציעים “לדמיין חברה שבה כלל האזרחים משולבים בחברה באופן מלא 
ושווה”. לדידם, בחברה כזאת נהנים כל האזרחים והתושבים מזכויות אזרחיות, פוליטיות, 
חברתיות ותרבותיות מלאות וממגוון הזדמנויות שווה לביטוי עצמי ולהגשמה אישית )עמ‘ 

 .)151
זו עמדה רב תרבותית “שיישומה יכול להבטיח את שילובן של כל הקבוצות באופן מלא 
ננסי  בעקבות  מדגישים,  ושנהב  יונה  הציוני,  השמאל  לטענות  בניגוד   .)148 )עמ‘  ושווה” 
 ... זה  מעין  “שילוב  להפך:  אלא  מטריאלי,  לשוויון  למאבק  מנוגד  אינו  זה  שחזון  פרייזר, 
מניח את קיומה של זיקה עמוקה בין התביעה להכרה לבין התביעה לחלוקה מחודשת של 
]כרוך[ על–פי רוב במאבק  זכויותיו החברתיות והכלכליות של היחיד  ... מימוש  המשאבים 

מוצלח להכרה תרבותית” )עמ‘ 148(.
היסודות  חשיפת  שבמרכזה  חלוקתי”,  צדק  של  רדיקלית  ל“פרשנות  קוראים  הם 
התרבותיים היוצרים היררכיה בין קטגוריות תרבותיות שונות ושימוש ב“שונות התרבותית 
כבסיס להעצמה פוליטית, שמטרתה יישום הפרשנות הפרוגרסיווית של צדק חלוקתי” )עמ‘ 
168-167(. במילים אחרות, הם מבקשים לערער על הזהות היהודית–ציונית המשמשת להדרה 
ולקיפוח של כל מי שאינו משתייך לתרבות הדומיננטית, במיוחד של פלסטינים ושל עובדים 
זרים, ובמקביל לטפח את זהותן של הקבוצות המודרות כדי להביא את מאבקן גם למישור 

המטריאלי.
על  אחת  בנשימה  מדברים  המחברים  הספר  לאורך  ראשית,  ביקורתיות.  הערות  כמה 
“אזרחים” ועל “תושבים”, ובאופן זה מכניסים את מהגרי העבודה לדיון על רב–תרבותיות 
מהגרי  מרווחת  מתעלם  חברתית  ומדיניות  אזרחות  על  המקובל  השיח  חלוקתי.  צדק  ועל 
העבודה. מהגרים אלה נחשבים “זרים”, “אורחים לרגע”, הנהנים משוק עבודה שהוא מתגמל 
לרווחתם.  באחריות  נושאים  איננו  האזרחים,  שאנו,  בעת  מוצאם,  בארצות  מהשוק  יותר 
אינטואיציית הצדק שלנו מורה לנו שאם אנו נהנים מעבודתם הזולה )בין אם היא נעשית 
בארץ ובין אם בסין( עלינו גם להגן עליהם. אבל האם אפשר וצריך להפעיל את כללי הצדק 
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הטבעי מבלי להתחשב בגבולות של אזרחות וטריטוריה? דיון על הגירת עבודה צריך לחשוף 
בפני  ולשטוח  נפרדות,  מדינות  קיומן  לבין  הנאורות  של  האוניוורסליזם  בין  הסתירה  את 
הקורא את חוסר היכולת לממש את חזון הנאורות כרוחו וכלשונו. דיבור על “כל האזרחים 

והתושבים” ־ עם כל החשיבות הסימבולית שבדבר ־ אינו עוזר לקדם פתרון ממשי.
שנית, המחברים עוקפים דילמות הקשורות במגדר וברב–תרבותיות, ובראשן השאלה, איך 
להתייחס לחברות שהמסורת שלהן כוללת פגיעה בקבוצות מסוימות, כגון נשים ומיעוטים 
מיניים. לטענתם, לקבוצות שונות של נשים אינטרסים מנוגדים “המונעים את גיבושה של 
עמדה פמיניסטית ברורה וחד משמעית במסגרת ההטרוגניות התרבותית”, אך הם מתעקשים 
שקשיים אלו “אינם מובילים בהכרח לשיתוק ולחוסר אונים” )עמ‘ 173(. הכיצד? מה לעשות 
כאשר מיעוט תובע להכיר בהסדרים המפלים הומואים ונשים? המענה היחיד הניתן בספר 
הוא זה: “כל קבוצה חברתית מניחה מחויבות מוסרית לערכים בסיסיים של שוויון וחירות, 
אך היא אינה יכולה לצפות שתהיה לה ידיעה מלאה מראש על כלל ההשתמעויות של ערכים 

אלו. היא נדרשת לנהל את מאבקיה מתוך עמדה נזילה ונעדרת ודאות” )שם(.
חסרה.  לפתרון  הדרך  אבל  לבעיות,  נכון  פתרון  מציגים  ושנהב  יונה  הספר  כל  לאורך 
נשים  רצח  עם  גורפת  בצורה  מזוהה  מסוימת  תרבות  שבו  בארץ,  הציבורי  השיח  רקע  על 
והומואים “למען כבוד המשפחה”, הציטוט הנ“ל עלול להיתפס כמתחסד. יש להתאמץ יותר 
כדי לשכנע את הקבוצה הדומיננטית, המתהדרת בעליונותה המוסרית, שגם בכלכלת הצדק 
שלה יש הרבה “נקודות עיוורות”. “חולצות בטן” ־ אם נפנה ללבוש הנשי, זירת המאבק 
העיקרית כיום בין המערב למזרח ־ אינן בהכרח מבטאות חופש רב יותר מכיסוי הראש. כמו 
כן שחרור ההומואים והלסביות במערב גרם לכך שהפרט נדרש לאמץ זהות מינית ברורה 
ולדכא את האפשרות לעבור התנסויות מיניות מגוונות מבלי להיות מקוטלג ומזוהה כ“הומו”, 
כ“לסבית” או כ“בי–סקסואל”. אבל טענות מעין אלה הן קשות לעיכול עבור בני המערב, 

ולכן יש צורך להעמיק בהן, וזה אולי האתגר החשוב ביותר שהספר מציב בפנינו. 
עם  אמיתי  דיאלוג  היעדר  לדעתי,  היא,  הספר  של  האמיתית  ההחמצה  ולבסוף, 
ההנחות  על  הקהילתניים  של  הביקורת  עם  מסכימים  ושנהב  יונה  הקהילתנית.  הגישה 
אוטונומית,  ישות  באדם  לראות  “אין  לפיה  הליברלית,  הגישה  של  האינדיווידואליסטיות 
שיכולה לגבש את זהותה וערכיה במנותק מהחברה... ]היחיד[ לומד להתוודע לעצמו ולגבש 
ש“המדינה  מסכימים  גם  הם   .)70 )עמ‘  נטוע”  הוא  שבה  הקהילה  במסגרת  רק  זהותו  את 
ומוסדותיה אינם מבטאים עקרונות מוסר וצדק אוניברסליים אלא ערכים ומאווים של יחידים 
הפועלים בהקשר תרבותי והיסטורי נתון” )עמ‘ 71(, והם שותפים לטענה, שגישה ליברלית 
בהיעדר  המאופיינת  חברה  ולגליסטית,  אטומיסטית  חברה  של  התפתחותה  “את  מעודדת 

סולידריות הדדית ובניכור חברתי רב, וכתוצאה מכך גם באי שוויון כלכלי” )עמ‘ 72(.
אבל במקביל הם מנגידים בין רב–תרבותיות לשיח הקהילתני, המחייב, לטענתם, “את 
זיהויה של המדינה עם טוב כללי משותף ורואה בכך תנאי הכרחי ליכולתו של היחיד לנהל 
וביה  מניה  הקהילתנות  את  הופכת  זו  הגדרה   .)73 )עמ‘  ומשמעות”  ערך  בעל  חיים  אורח 
לאויבת הרב–תרבותיות. זו הסיבה לכך שהמחברים תוקפים את רעיון תכניות הליבה בחינוך. 
כפי  הגמונית,  על תרבות  יתבססו  אלה, שלדעתם תמיד  תכניות  כלפי  מגלים חשדנות  הם 
של  תרבותיים  ערכים  על  במוצהר  נשענות  הישראלי  החינוך  משרד  של  הליבה  שתכניות 

סקטור חברתי אחד.
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והמפוארת.  העתיקה  הקהילתנית  למסורת  חוטאת  ושנהב  יונה  של  החשדנית  העמדה 
שורשיה של המסורת הקהילתנית בסולידריות של אזרחים שהיו שותפים בניהול הקהילות 
ברפובליקה  היווניות,  המדינה  בערי  לא–אזרחים(  וסתם  נשים,  עבדים,  ניצול  )תוך  שלהם 
של רומי ומאוחר יותר בערי הרנסאנס האיטלקי. הנאורות שאפה ליישם רוח זו בקנה מידה 
הסולידריות  את  ליישם  היכולת  מחוסר  שנבעה  “תקלה”  הייתה  והלאומיות  אוניוורסלי, 
הקהילתית–עירונית בקנה מידה רחב יותר. בניגוד לרוח הנאורות, תנועות לאומיות מקומיות 
גיבשו רוח פסאודו–קהילתנית, לא למען העם אלא נגד עמים אחרים, ולעתים קרובות אף 
הייתה  זו  התפתחות  כולה.  ה“אומה”  על  מסוימת  קבוצה  של  שליטתה  ולביצור  לביסוס 
הלאומיים,  ליישומיה  הנאורות  של  האוניוורסליות  בין  פער  שיצרה  היסטורית  “תאונה” 
אבל הקהילתנות של מיכאל וולצר וצ‘ארלס טיילור בשום פנים ואופן איננה לאומיות, כפי 
שהספר מציג אותה. אדרבא, טיילור הוא מההוגים הבולטים שהדגישו את חשיבות ההכרה 

באחר כצורך בסיסי של כל אדם ואדם.
בניגוד לטענות של יונה ושנהב, התפיסה הקהילתנית אינה מבוססת על אמונה במהותניות 
של ה“אומה” או של קבוצות אחרות. הקהילתנים מקבלים את הזיקה של הפרט לקבוצות לא 
על בסיס מהותני, אלא כיוון שסנטימנט זה מבטא קשר של הפרט למהות כלשהי שהיא מעבר 
לכאן ולעכשיו, מהות המעניקה משמעות לחייו. הקהילתניים אינם שואלים מהיכן נובעת 
זיקה זו, והם אינם מחפשים הצדקות לזיקות מעין אלה, ולכן הטיעונים שלהם אורתוגונליים 
קרובה  הקהילתנית  העמדה  למעשה,  לקונסטרוקטיוויסטיים.  מהותנים  בין  לוויכוח  לגמרי 
מאוד לתפיסה של יונה ושנהב. גם האחרונים דוגלים בחיזוק זהויות קולקטיוויות, אבל הם 
שומרים זכות זו לקבוצות מוכפפות כאמצעי העצמה, ושוללים אותה במפורש מקבוצת הלאום 
הדומיננטית, כלומר מהיהודים הישראלים. זהו היגיון פונקציונלי: הזהות אמורה לשרת את 
החלשים בתהליך של העצמה עצמית, אבל כאשר קבוצות חזקות משתמשות בו כדי להדיר 
את החלש הוא פוגע בהקצאה שוויונית של משאבים חומריים וסימבוליים. עמדה כזו אינה 
עקבית ואינה ריאלית מבחינת כלכלת הרגשות והסנטימנטים של הפרטים. דו–שיח רציני עם 
הגישה הקהילתנית עשוי לסייע בביסוס העמדה של יונה ושנהב, תוך מתן תשובות לצרכים 
ולדרישות של הפרטים בחברה. העובדה שמדובר בצרכים קונטינגנטיים ובדרישות מובנות 

חברתית אינה מחלישה את חומרת הבעיה ואת דחיפות התשובות.


