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בקהויוהנסעזילוןאבי

TS1$$האחת/TS1$$האחת־שבעשוריםמכךלהתעלם—שה

$DN2$/האחת$DN2$שלתהליךעוברתהישראליתהחברהנים

תרבותייםבהקשריםשניכרהתמזרחות,

אלאועוד.דתיסגנוןשפה,אוכל,מוזיקה,של

מהמא־כחלקאצלנונתפששהתהליךשבעוד

בק

$TS1$מהמאבק$TS1$

$DN2$מהמאבק$DN2$,הכוחביחסיהשינוייםאוהאשכנזי־מזרחי

גםהזאתההתמזרחותאתלהביןניתןביניהם,

יותר.עמוקתהליךשלכתוצאה

הישראליתהחברהשלהתפתחותהאת

שלושלפילנתחמקובלהציונותראשיתמאז

עלמצביעההראשונהעיקריות:פרדיגמות
הישראליתהתרבותה"הישרדותי":האלמנט

מהת־ששרדמהביןוהמזיגההמתחעלבנויה

רבות

$TS1$מהתרבות$TS1$

$DN2$מהתרבות$DN2$מהתר־שנותרומהבאירופה,הגלותית

בות

$TS1$מהתרבות$TS1$

$DN2$מהתרבות$DN2$יועזפעםשאמרןכפיהאיסלאםבארצות

שלמנטליותעםאנשיםלכאן"הגיעוהנדל,

קונצרטשלמנטליותעםואנשיםדרבוקות,

"הפר־המכונההשנייה,הפרדיגמהבווינה"(.

דיגמה

$TS1$הפרדיגמה"$TS1$

$DN2$הפרדיגמה"$DN2$,"כלו־חדשה.ליצירהטוענתהכנענית

מר,

$TS1$,כלומר$TS1$

$DN2$,כלומר$DN2$התרבויותביןהקרעאתבעיקרלהדגישיש

שהת־העבריתהתרבותלביןבגולההיהודיות

פתחה

$TS1$שהתפתחה$TS1$

$DN2$שהתפתחה$DN2$הגי־הציונימהמפעלכתוצאהבארץ

שה

$TS1$הגישה$TS1$

$DN2$הגישה$DN2$שנוצרמהתרבותי:ניכוםמזהההשלישית

הפ־מהערביםרבהבמידהנלקחכ"ישראלי"

לסטינים

$TS1$הפלסטינים$TS1$

$DN2$הפלסטינים$DN2$,ני־גםכמוושפה,מוזיקהאוכל

כוס

$TS1$ניכוס$TS1$

$DN2$ניכוס$DN2$עצמה.האדמה

שמב־שונה,פרספקטיווהמציעיםאנו

קשת

$TS1$שמבקשת$TS1$

$DN2$שמבקשת$DN2$במנו־הישראליתהתרבותאתלבחון

תק

$TS1$במנותק$TS1$

$DN2$במנותק$DN2$יהודים־ער־היינו)שםלגולהמהשוואתה

בים

$TS1$יהודיםערבים$TS1$

$DN2$יהודיםערבים$DN2$)וילההמערביולעולםויהודים־אירופים(
שא־)כפיהמזרח־תיכונילמרחבאובג׳ונגל(,

מר

$TS1$שאמר$TS1$

$DN2$שאמר$DN2$כבשנושאנחנו"חשבתילפיד:טומיפעם

אותנו"(.כבשהשהיאמסתברכרם,טולאת

היש־התרבותאתלהביןמציעיםאנחנו

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$גםדווקא.הקריבייםלאייםבהשוואה

מפגשיםמתוךשהתעצבוחברותקיימותשם

קבוצותביןמושלמיםובלתימתוכנניםלא

הגירה,קולוניאליזם,שכללבתהליךשונות,
עללמתיישביםילידיםביןומאבקהתיישבות
אח־במיליםעליה.ובעלותלטריטוריהזיקה

רות:

$TS1$:אחרות$TS1$

$DN2$:אחרות$DN2$הישרא־והתרבותהחברהאתלהביןכדי

ליות

$TS1$הישראליות$TS1$

$DN2$הישראליות$DN2$למ־לג׳מייקה,עדהמבטאתלהרחיקיש

של,
$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$קריאוליזציה.שלבתהליךנוצרההיאשגם
שלההתפתחותתהליךביןהדמיוןואמנם,

שהת־מהלביןהישראלית־היהודיתהחברה

רחש

$TS1$שהתרחש$TS1$

$DN2$שהתרחש$DN2$גםשם,כמולהשוואה.מפתהבקריביים

)הפ־הילידיםאתלמצואאפשרהציוניבסיפור

לסטינים
$TS1$הפלסטינים($TS1$

$DN2$הפלסטינים($DN2$לפניכאןשהיווהיהודים;)הציונות

הפחות־או־יותרהאירופים,הקולוניאליסטים

אךמאירופה,הגיעואמנם)הציוניםלבנים
עברובארץורקהמזרח,יוצאינחשבוהםשם

מה־עצמית"(;"הלבנהשלתהליךהאשכנזים

גרי

$TS1$מהגרי$TS1$

$DN2$מהגרי$DN2$המז־הביאושהקולוניאליסטיםהעבודה(

רחים?(

$TS1$)?המזרחים($TS1$

$DN2$)?המזרחים($DN2$הסי־לתוךשנולדו)אלהוהקריאולים

טואציה,

$TS1$,הסיטואציה$TS1$

$DN2$,הסיטואציה$DN2$הצברים(.כלומר

שבאוהציוניםאםלהתווכחניתןאמנם

במובהק,קולוניאליסטיםאכןהםמאירופה
אוזולעבודהככוחרקבאוהמזרחיםואם

לחב־הדמיוןאבללציון.כיסופיהםבמסגרת

רות

$TS1$לחברות$TS1$

$DN2$לחברות$DN2$השוואהשלבהקשרגםחזקהקריאוליות

האירופיתההתיישבותאבותשלהחששבין

"הטרו־בתרבותמהתבוללותהקריבייםבאיים

פית

$TS1$הטרופית"$TS1$

$DN2$הטרופית"$DN2$,"הח־לביןכנחותה,שנתפשההמקומית

שש

$TS1$החשש$TS1$

$DN2$החשש$DN2$בן־גו־ועדמהרצלהציונות,מנהיגישל

ריון,

$TS1$,בןגוריון$TS1$

$DN2$,בןגוריון$DN2$למ־המקרים,ובשני"לבנטיניזציה".מפני

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$פחותהרבהחברההיאהתוצאההחששות

די־אורצוהמייסדיםשהאבותממהאירופית

מיינו

$TS1$דימיינו$TS1$

$DN2$דימיינו$DN2$.לעצמם
הת־בדיוקןהשינוייםאתלחלקבחרנו

רבותי

$TS1$התרבותי$TS1$

$DN2$התרבותי$DN2$לא־בהתאםהישראליתהחברהשל

רבע

$TS1$לארבע$TS1$

$DN2$לארבע$DN2$,שינוייםעלגםשמעידותתקופות

ביחסיותמורותודמוגרפיים,אידיאולוגיים

השונות:הקבוצותביןהכוח

כךהעברי"."הביתעידן1948-1882
הע־מאזהראשונה,התקופהאתמכניםאנו

לייה
$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$מדי־שלהקמתהועדהראשונההציונית

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$.שהגיעהאשכנזיהמיעוטזובתקופהישראל

הפלסטי־הרובעםבעיקרבמגעבאמאירופה

ני

$TS1$הפלסטיני$TS1$

$DN2$הפלסטיני$DN2$בהקשריםתרבותייםאלמנטיםממנווספג

תופ־ולבוש.אמנותאוכל,ריקוד,שפה,של

עות

$TS1$תופעות$TS1$

$DN2$תופעות$DN2$השומר",ארגוןכמו"עבריות",שנחשבות"

ברטל,ישראלשהראהכפילמעשה,ינקו
הבדואישלמדמותוהכפולהמההיקסמות

גיסא.מאידךהקוזאקשלומדמותוגיסאמחד

התרבותכערששנתפשהפינג׳ן,שירגם

למעןמבוסס,מוזיקלית,מבחינההעברית
ושי־ארמנית־עותמנית;מלודיהעלהדיוק,

בוש

$TS1$ושיבוש$TS1$

$DN2$ושיבוש$DN2$אינו)פינג׳ןמערביתשנלקחהמילהשל

שמתא־עצמה(,הכוסאלאקפהלהכנתכלי

רת

$TS1$שמתארת$TS1$

$DN2$שמתארת$DN2$קו־ביידישלכינויזכהבדואי,ריטואל

מזיץ.

$TS1$.קומזיץ$TS1$

$DN2$.קומזיץ$DN2$מה־הושפעוהיהודיתהדתמאפייניגם

מודל

$TS1$מהמודל$TS1$

$DN2$מהמודל$DN2$,הרא־הרבשלהמעמדכי,אםהעותמני

שי

$TS1$הראשי$TS1$

$DN2$הראשי$DN2$שלאגםקשהדווקא.הבריטיםידיעלנקבע

לחראםהפלסטיניםשלהזיקהכיצדלהתרשם

הביתהרשלהחשיבותאתהעצימהא־שריף

היהודית.הדתבמארג

הק־מאזהישראלי.האי1977-1948
מת

$TS1$הקמת$TS1$
$DN2$הקמת$DN2$,מא־והעליותהנכבהובעקבותהמדינה

רצות

$TS1$מארצות$TS1$

$DN2$מארצות$DN2$,תה־מפא"יהנהגתהובילההאיסלאם

ליך
$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$שלתהליךכלומרדה־קריאוליזציה,של

למערב,הזיקהוחיזוקפנים־יהודיתהסתגרות
שלבידודהרקעעלכך,האירופיזהבעיקר

התחוללהמזרח־תיכונית,מהסביבהישראל

לי־שנועדההיתוך","כורתהליךשלשיאו

צור

$TS1$ליצור$TS1$

$DN2$ליצור$DN2$חילונית־ברוחהאידיאליהישראליאת

לאומית־מערבית,
$TS1$,חילוניתלאומיתמערבית$TS1$

$DN2$,חילוניתלאומיתמערבית$DN2$המדי־אזרחיהערביםבעוד

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$צבאיבמשטרהאוכלוסייהמיתרמופרדים

עליהם.שהושת

באייםשהתיישבוהאירופים

מהיטמעותחששוהקריביים

שאבותכמווקריאוליזציה

מלבנטיניזציהחששוהציונות

האליטהלאירופה:בעיקרהופנההמבט

צרפתבמוצאה;אשכנזיתהיתההישראלית

וס־העיקריתהפוליטיתהבריתבעלתהיתה

פקית

$TS1$וספקית$TS1$

$DN2$וספקית$DN2$לחו"ל,טסומעטיםישראל.שלהנשק
)"מדריךהקלאסיתאירופההיההיעדאבל
הרא־התיירותיהמכררבהיהלאירופה"לפיד

שון(.

$TS1$.)הראשון$TS1$

$DN2$.)הראשון$DN2$מהשאנסוניםהושפעונחשביםמוזיקאים

נת־מזרחיתמוזיקהמהביטלס.אובנאי()יוסי

פשה

$TS1$נתפשה$TS1$

$DN2$נתפשה$DN2$הח־הקסטות.לעולםוהופנתהכנחותה

לום

$TS1$החלום$TS1$

$DN2$החלום$DN2$באירוויזיון,לזכותהיהנחשביםאמניםשל
ב-3791.לראשונההתקבלנושאליו

מהאוונגרדהושפעהמדינהסופרידור

בצביונה,אירופיתהיתההאמנותוגםהאירופי
)קבו־חדשים"ב"אופקיםלביטוישבאהמגמה
צת

$TS1$קבוצת($TS1$
$DN2$קבוצת($DN2$שנותועדהמדינהמקוםשפעלואמנים

לשחקהחלהבכדורסלאביבתלמכביה-06(.
וני־כךעלחלםרקהכדורגלועולםבאירופה,

סה

$TS1$וניסה$TS1$

$DN2$וניסה$DN2$.בצביוןהתאפייןלדתהיחסגםלהתקבל

המסור־כמתקדמת,נתפשההחילוניותמערבי:

תיות

$TS1$המסורתיות$TS1$

$DN2$המסורתיות$DN2$שנ־ככאלהוהדתייםמגובשתלאכעמדה

מצאים

$TS1$שנמצאים$TS1$

$DN2$שנמצאים$DN2$נח־במסעדותהמודרנה.לעומתבפיגור

שבות

$TS1$נחשבות$TS1$

$DN2$נחשבות$DN2$שניצל.אוהמבורגריםהגישו

שי־המזרחית.האומהימינוועד1977

נויים

$TS1$שינויים$TS1$

$DN2$שינויים$DN2$אתשהביאהפוליטיוהמהפךדמוגרפיים

שללעלייתםתרמולשלטון,לראשונההליכוד

מבחינההדומיננטיהתרבותיככוחהמזרחים

האש־הימיןעםבריתכרתוהמזרחיםפוליטית,

כנזי

$TS1$האשכנזי$TS1$

$DN2$האשכנזי$DN2$אתושימרוחרדי(דתי,)חילוני,בגיוונו

נעשההמזרחיהבינוניוהמעמדבשלטון,הימין

בחברה.המרכזיתלשדרהבימינו

אשכנ־נותרוהאליטותהכוחשבמוקדיאף

זיות

$TS1$אשכנזיות$TS1$

$DN2$אשכנזיות$DN2$,מתאפיינת,הישראליתהתרבותבמוצאן
בהתמזר־מזרחיםאצלוגםאשכנזיםאצלגם

חות

$TS1$בהתמזרחות$TS1$

$DN2$בהתמזרחות$DN2$שהיהמההאחרונים.בעשוריםמובהקת

למיינסטריםנעשהקסטות""מוזיקתבגדר

איילכמווזמריםמרכזיות,מוזיקהבתוכניות

המוזיקהלמנסחינהפכואדםועומרגולן
גםביטוימקבלבערביתסלנגה"ישראלית".

פיר־גנץבנישל)לשכתוהגבוהותבשכבות

סמה

$TS1$פירסמה$TS1$

$DN2$פירסמה$DN2$עלהשמועותכירשמית,הודעהבעבר
יש־ואוכלחרטא(.הןאשתושלשמאלניותה

ראלי

$TS1$ישראלי$TS1$

$DN2$ישראלי$DN2$אפ־מזרחילאוכלמפורשבאופןנעשה(

שר

$TS1$אפשר($TS1$

$DN2$אפשר($DN2$לאה-08שנותשעדבפיתה,הכללשים

ערבי(.מזוןשזהובטענההלחם,כמוסובסדה

התרבו־כמודלארה"בהחליפהאירופהאת

תי,

$TS1$,התרבותי$TS1$

$DN2$,התרבותי$DN2$הבן־לשאיפהובניגודכלכלית,מבחינהגם

גוריוניסטית,

$TS1$,הבןגוריוניסטית$TS1$

$DN2$,הבןגוריוניסטית$DN2$הבמהלמרכזשבההיהודיתהדת

מיסטייםאוכמסורתייםשנתפשיםבמופעים

ללוחחדרההמימונהמזרחיים.כלומר,יותר

בש־שפרחהוש"ס,ישראליכללכחגהשנה

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$,לקריאוליזציה:נפלאהדוגמההיאאלה
בישיבותשהתחנכומזרחיםהםהתנועהמנהיגי

הח־התופעהיובאהבכללמשםאשכנזיות

רדית

$TS1$החרדית$TS1$

$DN2$החרדית$DN2$שאוליםשלהםהדתייםהמנהגיםאך

בער־הסלנגאפריקה,בצפוןהיהודיתמהדת

בית

$TS1$בערבית$TS1$

$DN2$בערבית$DN2$אירופיהלבושוקוד

מאזבלבנט.סובייטיקוםהומו1991

שהיומהמדינותעלובריה"טשלהתפוררותה

פוסט־סו־יהודיםממיליוןיותרבהחברות

בייטים

$TS1$פוסטסובייטים$TS1$

$DN2$פוסטסובייטים$DN2$.)"התא־הםהראשוןבשלב)"הרוסים

פיינו

$TS1$התאפיינו$TS1$

$DN2$התאפיינו$DN2$בדוראךתרבותית,להסתגרותבנטייה

העלייההשפעתניכרתכברוהשלישיהשני
הישראליות.והפוליטיקההתרבותעלהזאת

המי־שעשתההדרךאתעושהגוד"ה"נובי

מונה

$TS1$המימונה$TS1$

$DN2$המימונה$DN2$השפ־ישבפריפריהכל־ישראלי;כחג

עות

$TS1$השפעות$TS1$

$DN2$השפעות$DN2$למזרחיתה"רוסית"התרבותביןהדדיות

הע־הכניסהכרטיספרודקסלי,באופןשכן

כשווי

$TS1$העכשווי$TS1$

$DN2$העכשווי$DN2$המ־התרבותאימוץהואלישראליות

זרחית.

$TS1$.המזרחית$TS1$

$DN2$.המזרחית$DN2$בעידןלקריאוליזציהטובהדוגמה
חדד,שריתשלהמקצועיהשגשוגהיאהנוכחי

כשאימצהשהחלמהקווקז,בכללשמוצאה

בק־אםלסיכום,בשיריה.הערביתהשפהאת
ריביים

$TS1$בקריביים$TS1$
$DN2$בקריביים$DN2$בישראלקריאוליות,חברותנוצרו

בתהליךעדייןשנמצאתחברהעללדברמוטב
פוטנציאלייםגורמיםישקריאוליזציה.של

והתרבותהחברהאתמחדשלעצבשיכולים

העלייהשלההשפעההעמקתכמובישראל,
מצ־גדולהעתידיתעלייהלשעבר,מבריה"ט

רפת

$TS1$מצרפת$TS1$

$DN2$מצרפת$DN2$עםהמתעצםהמגעהברית,מארצותאו

והש־אברהם""הסכמיבעקבותהערביהעולם

תלבותם

$TS1$והשתלבותם$TS1$

$DN2$והשתלבותם$DN2$המדינה.אזרחיהערביםשל

אושהגעגועיםהוא,לזכורשחשובמה

אירופיתאויותרמזרחיתלישראלהשאיפות

הק־בתהליךידועפסיכולוגימרכיבהםיותר

ריאוליזציה,
$TS1$,הקריאוליזציה$TS1$

$DN2$,הקריאוליזציה$DN2$מבחינהשכןהיתכנות.לוואין

ההתיישבותשלהראשוןהרגעלמןתרבותית,

אירופים""רקכאןהיינולאמעולםהציונית

יהודים"."רקלאוגםמזרחים""רקאו

ללימודיבמכוןישראלללימודיפרופסורהואבקה

עלמבוססהמאמרגרמניה.בהיידלברג,היהדות

האגודהשלעתבכתבפרסמוושילוןשבקהמחקר

הנותרתתחתהתיכון,המזרחללימודיהבריטית

Caribbean Zion: creolizationperspectiveon"
"Jewish-lsraelicultures


