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מצויה מדינת ישראל בעיצוממ של תהליכי עיצוב והגדרת  מאז הקמתה, כמו תינוק שאכ זה נולד
דמותה של ישראל כמדינה דמוקרטית  וימ כלליימ אתומגילת העצמאות מציירת בק, זהות. לכאורה

, תרבויות-מ מבנה דמוגרפי מרובהוִע  ,אכ ללא חוקה, המעניקה שוויונ זכויות לכל תושביה, חילונית
מחד  ,עבר טראומטיימ ומצויות בתחושה מתמדת של קיפוח-שרבות מהנ נושאות על גבנ מטעני

ונסחפת  ,המיטלטלת בימ סוערמדינת ישראל משולה לספינה  גיסא. מאידכ ,ואיומ קיומיגיסא, 
כאשר כל זרמ מנסה למשוכ אותה לכיוונו. חלק מהזרמימ  ,לשלל כיוונימ על ידי זרמימ מנוגדימ

מבקשימ לעצב את אופי המשטר במדינה: מדינה חילונית? מדינה יהודית? מדינת כל אזרחיה? 
ל ואל הדת וליחסה של המדינה אל הדת בכל ,לאומלזרמימ אחרימ קשורימ למתח שבינ דת 

וזרמימ  ,ישנמ גמ זרמימ הקשורימ למתח שבינ הרשות המחוקקת לרשות השופטת .היהודית בפרט
  המבקשימ להגדיר את מעמדו של הפרט בחברה. 

  
הובילה ישראל מהלכימ , ת המדינה כ"קיבוצ גלויות לעמ היהודי"סכחלק מתפי, בראשי ימיה

לטשטש ואפ למחוק את סממני התרבויות  השואפ, היתוכ חברתי ותרבותי-דרמטיימ ליצירת כור
לטובת יצירתמ של אתוס לאומי ותרבות , תבל-המגוונות הרבות שהתכנסו בה מכל קצוות

שאיננ , "התבקשו" קבוצות רבות כחלק ממהלכ זה בעלת מאפיינימ מערביימ ברורימ., "צברית"
ולאמצ  ,תרבות וחברהלוותר על מורשת עתיקת יומינ ועל נכסי , שייכות לזרמ המרכזי של החברה

לא היה ניתנ למצוא  בראשית ימי המדינה, את הערכימ שניסה הרוב לכפות על המיעוט. ככ
בתוכניות הלימודימ ביטוי לתרבות עדות המזרח (הנציג היחיד לתרבות המזרח בו נתקלתי בלימודי 

ר תימני בשמ לחשו לנו שיש גמ משור ובחדרי חדרימ, הספרות בבית הספר התיכונ היה יהודה הלוי
 שלא לדבר על חסרונה הכמעט מוחלט של מוסיקה מזרחית מתוכניות הרדיו. , שלומ שבזי)

  
ת את שמות עודדה המדינה הצעירה את אזרחיה לַעְבֵר  כחלק מהמהלכ ליצירת תרבות ישראלית

שמות עבריימ המבטאימ את האתוס הלאומי החדש. אני עוד ולבחור  ,המשפחה הגלותיימ שלהמ
"ראש הזהב" , נחומ סטלמכהפכ , יחד עמ כל שחקני נבחרת ישראל בכדורגל, 1956כ בשנת זוכר אי
כל השחקנימ עיברתו , כאשר לקראת משחק כדורגל "גורלי" נגד ברית המועצות, לנחומ פלד, האגדי

 את שמות משפחתמ בהנחיה ממשלתית. 
  

של כל עדות ישראל  חיברות)" (ת השירות הצבאי כמנגנונ ל"סוציאליזציהסלככ יש להוסיפ את תפי
כי ביומ מנ  גוריונ-דבר שביטויו הבולט ביותר מצוי בתקוות שביטא בנ –ערכי המדינה הצעירה ל

, נתפסו התימנימ כמייצגי עדות המזרח רמטכ"ל תימני לצה"ל. מעניינ שבאותמ ימימ הימימ יתמנה
 בעינימ נתפסו הראשונישמפני כנראה  ,עיראקמלוב ומ, תוכ התעלמות מיושבי המעברות ממרוקו

, 19-מנהיגי הזרמ המרכזי במדינה כשותפימ לדרכ (תימנימ רבימ עלו לארצ כבר בסופ המאה ה
 ופעלו במחתרות טרמ הקמת המדינה).  ,התערו במושבות

  
 המ תהליכימ אכזריימ, מדינת ישראל מראשיתההתחוללו בכמו אלה ש, היתוכ-אלא שתהליכי כור

להתפרק במידה רבה מנכסיהנ התרבותיימ  שאיננ שייכות לתרבות הקנוניתהמחייבימ את הקבוצות 
הסיכוי , שקרה כאנכמו , והחברתיימ. וכאשר תהליכימ אלה אינמ מתקיימימ מתוכ הסכמה גורפת

ד העדתי מתברר שהֵש , שנה אחרי הקמת המדינה 70כמעט , כיומ, להצלחתמ נמוכ ביותר. ואכנ
וחוסר ההסכמה בקרב חלקי העמ בדבר דמותה של  ,ולא נעלמ תרבותי-חברתי-והשסע הדתי
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ובשטח הקטנ שבינ הימ לנהר הירדנ עדיינ מתקוטטות  ,המחלוקות לוהטות .המדינה גדול מתמיד
עד כי לעיתימ נדמה שכל המאמצימ האדירימ שהשקיעו , קבוצות לחצ חברתיות ותרבותיות שונות

הולכימ ומתפוררימ  ס לאומי ותרבותייצירת אחדות ואתו לשמ התנועה הציונית ומדינת ישראל
המגיעימ אפ לערעור על סמכותה של המדינה  ,וחוסר הסכמה ,פלגנות, לנגד עינינו לטובת כיתתיּות

 כמו זו הרואה בכתבי הקודש סמכות הגוברת על סמכות המדינה., וליצירת מערכת נורמות מקבילה
  

עולות בדרכ כלל הקריאות ליצירת , יתחושת איומ על יציבות המבנה החברת נוכח, וברגעימ כאלה
שבדרכ כלל קל  ,אחדות וגיבוש הסכמה על הדרכ בה הולכימ. הבעיה בקריאות אלה טמונה בככ

שוויונ ורווחה , חופש, וי היסוד לדמותה של החברה (מי יתנגד לערכימ כמו שלומולהסכימ על ק
וכאשר מנסימ , טימ הקטנימהשטנ מצוי בפר, לכל? אפילו על הומניזמ קל להסכימ). אלא שכרגיל

 רומתבר ,נקרעת המסיכה לגזרימ, י היסוד האלה לפרטימ של התנהלות מערכתיתולפרק את קו
 רחוקימ מהיכולת לגבש הסכמה לאומית., כחברה ,שאנחנו

  
שווה את תפיסת מושג ישה, שאשא-ביטוי מעניינ לככ ניתנ למצוא במחקרה של יפעת ביטונ

. כפונקציה של נרטיב קולקטיבי, ישראלימ ובני נוער פלסטינימ-יהודימהשלומ בקרב בני נוער 
, כי על אפ שהנ היהודימ והנ הפלסטינימ הסכימו על שאיפתמ ורצונמ הכנימ לשלומ ,במחקר נמצא

לכאורה ששררה בינ שני -להסכמה ר כיתברה, הרי שבבחינה מעמיקה של תפיסתמ את המושג
 ,הקמת מדינה), הפלסטינימ רואימ לנגד עיניהמ שלומ מדיני (כלומר שכנ, אינ כל בסיס הצדדימ

שלא יהיו מלחמות ושנוכל לאכול , ואילו הישראלימ רואימ לנגד עיניהמ שלומ בטחוני (כלומר
כאשר הגיעו הצדדימ ל"אופרציונליזציה" של , לכאורה-למרות ההסכמה, חומוס בדמשק). וככ

שכעת התברר כי היא פעורה א הצליחו לגשר על התהומ המ ל, ותיהמ לכדי מונחימ מעשיימסתפי
  ביניהמ.

  
עולה כי , הנערכימ במסגרות רבות ומגוונות, מהסמינרימ המפגישימ יהודימ וערבימ, יותר מככ

, ומקנה למשתתפימ תחושה שאפשר להגיע להסכמה ,"אפקט ההיכרות" הנוצר במהלכ הסמינרימ
חוזרימ הצדדימ  תוכ כמה חודשימ אחרי הסמינרובמחקרימ רבימ נמצא כי ב ,מתפוגג במהירות

  אחזו לפני הסמינר. נבה ההסכמה הקוטביות-לעמדות אי
  

מציינ כי לא ניתנ להגיע , )2000, בספרו "דיאלוג בינ זהויות" (הקיבוצ המאוחד ,רבאח חלבי
  להסכמה לפני שכל קבוצה תגבש לעצמה את זהותה. 

  
ת ולשאופ לחברה אנושית, אוניברסלית. לצערנו "אוטופית, היה עדיפ לגשר על פני הלאומיו

במציאות זה לא עובד. למרות הקידמה והטכנולוגיה לא נעלמות הקבוצתיות והזהות 
האתנית והלאומית, ולפעמימ הנ אפ מתחזקות. לכנ, במציאות הקיימת, השאיפה שלנו היא 

יכול להוביל לחדד ולעצב את הזהויות כי רק מפגש בינ זהויות ברורות ובטוחות בעצמנ 
תי, בגובה העיניימ, כאופציה לבניית חברה הומאנית וצודקת יותר... רק כאשר ילמפגש אמ

הקבוצה הערבית מתחזקת ומשילה מעליה את אבק רגשי הנחיתות והפנמת הדיכוי, רק אז 
מדכאימ ורק אז מתקיימ דיאלוג אמתי ושוויוני  היא גמ עוזרת ליהודימ להשתחרר מהיותמ

  ).13יותר בינ הקבוצות" (ע' 
  

זהותנ של רבות מהקבוצות המתקוטטות על דמותה של , נראה כי בשלב זה, בהמשכ לתפיסה זו
בהקשר זה אני גורס,  ולכנ הנ איננ בשלות להגיע להסכמה. ,רכהועדיינ לא התגבשה כל צ המדינה

נימ סיכויי קֵט  שבלעדיהמ, בת את קיוממ של שני תנאימ מקדימימשיצירתה של הסכמה מחיי
הסכמה אמ כנ, נחוצות  ִנזקֹו עלול להיות גדול מתועלתו., ובסופו של דבר ,ההצלחה של המהלכ
. שני התנאימ משלימימ זה גוונ דעותיהיכולת להכיל ממה שנגזר ממנה: כנ ו, שמותר לא להסכימ

פעילויות  לנקוטומימושמ מחייב את מערכת החינוכ  ,המקיימת מידה של חפיפה ביני ,את זה
  אלה.שני תנאימ רחיב מעט ביחס לא חינוכיות רדיקליות. בשורות הבאות
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 הסכמה שלא להסכימ
  

ומאמצימ רבימ נעשימ , נהוג לראות בקיומה של מחלוקת דבר המחייב פתרונ ויישוב, בדרכ כלל
לפחות לא בפרק זמנ  ,ליישב נהמחלוקות ניתכל את בכיוונ זה. אלא שעלינו לקבל ולהבינ שלא 

, ושלעיתימ נדרשות עשרות או מאות שנימ עד שהצדדימ למחלוקת יגבשו את זהותמ ,נתונ
יתבגרו" ו"יבשילו" לקבלת ההכרעות הנדרשות לשמ יישובנ המוצלח. נדמה לי שרבות מהמחלוקות "

טווח. מצב זה מחייב אורכ -ארוכותהמטלטלות את מדינת ישראל שייכות לסוג זה של מחלוקות 
שטיפחה במשכ  ,בכלל ובתרבות היהודית מצרכ נדיר למדי במזרח התיכונ –נשימה וסבלנות רבה 

ר בֶ . אבל מֵע , בפרטאלפי שנימ תרבות של מחלוקת (כפי שבולט ברבימ מהדיונימ התלמודיימ)
עילה ביותר לצלוח אותה הדרכ הי, מצב זה מחייב את הצדדימ למחלוקת להבינ שלעיתימ, לסבלנות

אלא , סיונות לפתור אותה או להגיע להסכמהיבשלומ אינה דווקא בהשקעת אנרגיות גדולות בנ
שכל צד זכאי לשמור , ר את המחלוקת; שמותר לַשֵמ שמותר לא להסכימדווקא בקבלת העובדה 

 ימ,יליע לאלהיות  ימעלול פתרונ מוסכמ טרמ זמנו גבשסיונות ליושהנ ,לעצמו את עמדותיו
  ולעיתימ אפ להוביל לאסונ. 

  
דוגמה מרתקת לרעיונ ההסכמה שלא להסכימ ניתנ למצוא במערכת החינוכ הישראלית בבית הספר 

המפגיש באותה סביבת לימוד תלמידימ ערבימ ויהודימ. מתוכ הבנת טבעמ , לשוני בירושלימ-הדו
סיונות יוסר התוחלת בנוח ,של המטענימ הכבדימ שמביאימ עיממ התלמידימ הערבימ והיהודימ

מוביל בית הספר את עקרונ ההסכמה , בסוגיות הקשות המעסיקות אותמ ליצור הסכמה גורפת
תוכ , מבלי שתושג הסכמה לגביהנ, קרונ המאפשר לכל צד לקיימ את עמדותיויע ,שלא להסכימ

ב הבנה שניתנ לחיות במשותפ גמ במצב של חוסר הסכמה. מובנ שהדבר אינו פשוט והוא מחיי
שהדבר  מחישלשוני מ-ובית הספר הרב ,אבל הרי זהו טבעה של עבודה חינוכית, פתיחות וסובלנות

  אפשרי. 
  

ואפ לראות בה אלמנט חיוני  ,את אחד הביטויימ לחשיבותה של היכולת לחיות עמ המחלוקת
ּכַח ַלַעשֹות ָשלֹומ ִעמ ָּכל "ַּתַאִמינּו ִלי ֶשֵּיש ְּבָיִדי : מברסלבלצמיחה, ניתנ למצוא בדבריו של ר' נחמנ 

ֶשֵּיש ַמְדֵרגֹות ְוֵהיָכלֹות ָּכֵאּלּו ֶשִאי ֶאְפָשר ָלבא  ַאָבל ַמה ֶאֶעֶשה. ָהעֹוָלמ ֶשּלא ִיְהֶיה שּומ חֹוֵלק ָעַלי
  שצב). –חיי מוהר"נ " (ַאֵליֶהמ ַרק ַעל ְיֵדי ַמַחלֶקת

  
  היכולת להכיל דעות מנוגדות

  
אפילו , גוונ דעותיעומדת היכולת להכיל מ מה בשלומילהכיל מחלוקת ולחיות עכנגזרת מהיכולת 

זהו אופיינ , כחילול הקודש. למרבה הצערבעיניכ ואפילו כאלה הנתפסות  ,כאלה המנוגדות לשלכ
הנ נתפסות על ידי הצדדימ כמחלוקות : של רבות מהמחלוקות המשסעות את החברה הישראלית

ועדיינ לא דיברנו על  ,הנסיעה בשבת, הנישואינ, " (סוגיות הכשרּותמהסוג של "ייהרג ובל יעבור
תוצאה של חוסר מודעּות של  "סלע קיומנו" ועל "נחלת אבות"). מחלוקות אלה הנ במידה רבה

המ  ניצירת הידע והעמדות בהלגבי  תפיסותיהמ האפיסטמיותות מלאהצדדימ לתפקיד המרכזי שמ
 "שלומ"מושג ההבאתי לעיל בדבר חוסר ההבנה בדבר תפיסת בדוגמה ש כמו, אוחזימ. כתוצאה מככ
להתמודד עמ , הדבר מקשה על הצדדימ למחלוקת להאזינ לדעות מנוגדות, בקרב יהודימ וערבימ

על  זו, כחלק מההתמודדות עמ סוגיה שלהמ.-ולבחונ באופנ ביקורתי את עמדותיהמ ,גוונ דעותימ
ודעּות אפיסטמית גבוהה בקרב בני נוער. בהקשר מערכת החינוכ להשקיע מאמצימ רבימ בפיתוח מ

ות אפיסטמיות סתפי, המדבר על שלוש דיאנה קּונ האפיסטמי של מנ הראוי לאמצ את המודל, זה
  בהנ אוחזימ בני האדמ כלפי בניית עמדות וידע:

  
  ות מוחלטניות (סתפיabsolutist( ,פרטשמקורו חיצוני לַ , הרואות בידע דבר אובייקטיבי ומוחלט 

 הוא מצוי אצל מומחימ)., (למשל



 לא לפחוד מהמפריד - לחיות עמ המחלוקת 

  ות מולטיפליסטיות (סתפיmultiplist(אינ  ,פנימ-רב, סובייקטיבי ואהידע הגורסות כי , ה
 ומקורו מצוי באינדיבידואל עצמו.אפשרות לשפוט אותו, 

  ות מעריכניות (סתפיevaluativist(תוכ שקילת שלל הנתונימ  ימעמדות וידע נקבעטוענות כי , ה
  מדה מושכלת לפיהמ.וקביעת ע

  
ות סנעוצ בתפי, אנו מתקשימ להסכימשלגביהנ  ,שורש רבות מהמחלוקות המתחוללות בישראל

רימ לככ) רבימ מאוד מאזרחי המדינה. מחקרימ מצביעימ המוחלטניות בהנ אוחזימ (מבלי שיהיו ֵע 
 ,קותהמעבר מעמדות מוחלטניות לעמדות מעריכניות מלּווה בירידה בעוצמת המחלוכ שעל כ

  .ובקידומ הנכונות של הצדדימ להתפשר ולהסכימ
  


