אחידות או ייחודיות

איפה זה פוגש אותנו במרחב הישראלי?
"ע

ם הפסקת הקרבות הוטל עלינו
להסיע לארץ המונים גדולים ,לשכנם,
להשרישם במשק ,בחקלאות ,בחרושת,
במלאכה.
אנו מעלים לארץ עם יחיד במינו ,מפוזר
בכל קצווי תבל ,המדבר בלשונות רבות,
חניך תרבויות זרות ,נפרד לעדות ושבטים
שונים בישראל.
את כל הציבור הרב והמנומר הזה ,מוטל
עלינו להתיך מחדש ,לצקת אותו בדפוס
של אומה מחודשת.
עלינו לעקור את המחיצות הגיאוגרפיות,
התרבותיות והלשוניות המפרידות בין
החלקים השונים ,ולהנחיל להם לשון אחת,
תרבות אחת ,אזרחות אחת ,נאמנות אחת,
חוקים חדשים ומשפטים חדשים"
דוד בן גוריון | על "כור ההיתוך והישראלי החדש"

״ב

ניגוד למה שאנשים רבים חושבים,
אני לא מגדירה עצמי מזרחית .הלוואי
שיכולתי .אני ישראלית .הישראלי החדש,
שהוא ברובו דור שני של מהגרים מארצות
שונות ,תוצר של תרבות בחיתולים .תוצר
עקר משורשים ולא חשוב מי אשם או לא
אשם .קטונתי מלהאשים גדולי אומה כבן
גוריון ,שהחליט על מדיניות של כור היתוך
ובכך נטל ממני את תרבותי ,כמו שנטל
מיוצאי אירופה את תרבותם .אם אשפוט
את המדיניות הזו לקולא אומר שהיתה צו
השעה .במבט לאחור אני טוענת שיצאנו
גם נפסדים וגם נשכרים .נשכרים בכך שיש
לנו מדינה וממשלה ואנו אדונים לגורלנו,
נפסדים בכך שאין לנו תרבות משלנו…״
חנה אזולאי הספרי | "הארץ" 3.3.95

תפיסת כור ההיתוך  -נכונה לצורך מיידי וזמני?
או השקפת עולם הנכונה לכל תקופה?
תכל'ס ,כמה יוצא לנו כמחנכים לאפשר לחניכים ולעודד אותם להכיר
ולהוקיר את תרבות המוצא שלהם? איך והיכן זה בא לידי ביטוי?
ו...עד כמה אנחנו ,כמחנכים ,מטשטשים או מתאימים זהות כדי
להתקרב לצוות ולחניכים?
יוזמות
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עיית הזהות מעסיקה אותי מזה זמן רב [ .]...יום אחד עמדתי מול המילה וראיתי
בה את המילה זהה ,זהות ,תעודת זהות ,מנסה לעשותך לא דומה ,לא קרוב ,אלא
זהה לאיש השני ברחוב .גם בכל השפות שאני מכיר ,המילים אידנטיטי ,אידנטידד,
אידנטיטה ,כולן מדברות על זהות בין האנשים .והרי מה יכול להיות מפחיד יותר
מאשר להיות זהה לאיש שזר לך .הזדהות היא מילה מספיק קשה ,אבל זהות זה כבר
מעבר לכוחותיי [ ]...לכן אני מעדיף לדבר על המילה שייכות ,אולי היה צריך תעודת
שייכות]...[ .
אני מוצא את עצמי בפני חברה שמנסה בכל כוחה לקטלג אותי ,אתה מזרחי ,אתה
ספרדי ,אתה מרוקאי ,אבל יכול להיות שבאותו יום אני דווקא אמריקאי יותר מכל
דבר אחר [ ]...אבל אז אני מגלה שאני לא רק שייך לקבוצות שאני בוחר ,אלא שיש
קבוצות שבוחרים לגבי".
מואיז (משה) בן הראש  -סופר ,משורר ומתרגם | 'זהות  ...זיהוי ,זהה
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כל אחד רוצה/צריך להרגיש שייך.
איך מייצרים שייכות מבלי
לטשטש את הזהות והייחודיות?
מה המחיר של חיזוק השייכות
בקבוצות הטרוגניות?

