
 סיכום –כנס שונות ורב תרבותיות 

 מאת: ד"ר נורית הירשפלד, הרכזת האקדמית של הכנס

 

אני שמחה להיות כאן בסיומו של יום מרתק, ולהציג סיכום של הדברים מעוררי המחשבה 

 שנאמרו במהלך הדיונים, כמו גם רעיונות ומחשבות לפעולה. 

שבה , ההטרוגנית במדינת ישראלברה חל ותייחסותהבאת היום פתח עליאן אל קרנאווי פרופ' 

חרטה על  וציין כי המכללה האקדמית אחווה בראשותו ,חיים אנשים מרקעים תרבותיים שונים

ציע ההוא את המשותף מתוך השונה.  ורתוך חתירה לבר לה את נושא השונות והרב תרבותיות,דג

רב . לדבריו הםכמשאב ולא כחסהרב תרבויתיות בחברה הישראלית את את השונות ו לראות

תרומה לחוסן הלאומי של של החברה בישראל היא מקור כוחה ועצמתה ובעידודה יש  תרבותיות

 החברה והמדינה.

מהווה חלק מן הדיון שבמסגרתו אנו אנו מבקשים  , לדבריו של פרופ' אלקרנאווי,קיומו של הכנס

ו כלים עלינו לצייד את באיללהנחיל לבוגרינו? שאותם אנו מבקשים  ערכיםלברר לעצמינו מהם ה

להשפיע על הפחתתו עד כדי מיגורו של  יםיכול ,כמוסד אקדמי ,כיצד אנושלנו? וכן  הסטודנטים

 הפחד מפני האחר.

 שרטוט החזון ודרכי הגשמתו –מושב אודות מקומם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה 

יים, אנושיים, חינוכיים,  שילובם של בעלי צרכים מיוחדים בחברה מחייב השקעת משאבים כלכל

ודרכי ההתנהגות של  פעמים רבות ברור מעמיק של דפוסי מחקריים, אך לא פחות מכך מצריך

הקהילה והחברה; ומחייב רפלקציה על היכולת של הפרט והקהילה להכיר באחר, להכיל אותו, 

 ולסייע לו.

נסב על המשאבים  חלק גדול מן הדיוןיושבת הראש של המושב הייתה גב' אורלי וילנאי. 

מר ת מלי דנינו יו"ר אגודת ניצן. מאיר כהן וגם הגברהרווחה שר גם  דיברושעליהם הכלכליים, 

ציין את הצורך של הממשלה והאוצר יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה  יואב קריים

אנשים עם בראיה של הכסף שייחסך אם יטופלו כראוי  –לערוך שיקולים כלכליים לטווח ארוך 

  מוגבלויות.

שהצורך לתת מקום לאחר איננו מתוך  בית איזי שפירא צייןהמנהל האקדמי של  –ד"ר בני הוזמי 

ובמקביל הציע  .של כל אחד ואחת חברתיהאישי והבטחון הרשת היא , אלא לאחר עשיית חסד

 ם.הצרכים המיוחדיאנשים עם בקרב האף אלא  ,החברה בקרברק לא לטפל בשינוי העמדות 

 צריכים לעבור שינוי תפיסת עמדות כלפי עצמם. 

 

 מאפיינים, אתגרים ועשיה ציבורית –מושב אודות אוכלוסיות מודרות 

אוכלוסיות מודרות הן קבוצות או יחידים המודרים ממוקדי קבלת ההחלטות וממנגנוני העצמה 

הכלכלי, והכוח. דרכי השיח המקובלות בזרם המרכזי של החברה הישראלית, למשל השיח 



קבוצות מודרות סובלות  .עוצמה להדרה חברתית–הטיפולי והמשפטי, משמשות כלי רב

 . ממּוחלשות בהיבטים רבים ושונים

כיצד צריכה החברה תוך הדגשת השאלה הדו כיוונית: לא רק פתחה את המושב  ד"ר יעל זילברמן

החברה הישראלית  יכולהכיצד  גםאלא , של אוכלוסיות מודרות כיםלצר הישראלית להתייחס

 .בכללותה להיתרם בעצמה מהכלת מי שמוגדרים כ"אחרים" בתוכה

דיבר על מנהיגות כעל לקיחת אחריות, ולדבריו יש לקחת אחריות   -מר משה כחלון השר לשעבר 

לא תוכל לשאת את ל, שכן המדינה על המצב של הפערים החברתיים שבו נתונה מדינת ישרא

 לרפורמות בתחום המיסוי.ן היתר הציע הצעות בילאורך זמן. הללו הפערים 

, בישראל לקהילה והסיוע המעורבות בתחום כילחברת  של פעילותסיפר על ה –מר אבי שחר 

 .בדימונה העבריים קהילתבו בנגב הבדואית בחברה הקהילה פעילות את יםמרכז תובלה מפעלי

 והמודעות  הסביבה ערכי על בשמירה העוסקת פעילות .א :עוגנים 3 על מבוססת הקהילה פעילות

 לילדים והעשרה סיוע .ג .והמקצועית האקדמאית ההשכלה בתחום והכוונה סיוע .ב .לאקולוגיה

צריך להשקיע באוכלוסיה שכן בסופו של חתם את דבריו באמרו שמר שחר  .חלשות מאוכלוסיות

הנותן ולזכור כי צריך להתקרב ולהכיר אלו את אלו,  יום, אנחנו נמצאים על אותה חלקת אדמה,

 הוא המקבל. 

ונתן דוגמא אחת של  –ציין שלסטטיסטיקות יש משמעות בחיים הממשיים  –ח"כ שמעון סולומון 

הוא  הבדל של שמונה שנים בין תוחלת החיים של אנשי רעננה לבין זו של אנשי באר שבע והדרום.

צריך להיות מנותב  של מדינת ישראלתרבותי והמגוון השוני הציג את תפיסת עולמו לפיה ה

 לראות בו נכס ולא נטל. ושעל המדינה . לעושר תרבותילהעצמה ו

דגיש את התפיסה הסטריאוטיפית כלפי הקש ליב -יו"ר עמותת בית חם הרב אריה מונק 

הביע מורת רוח הוא . ולא נכונות שקריותלדבריו הן  התפיסות הרווחות .האוכלוסיות המודרות

עליהן חובות חלים , אף על פי שמכלל האוכלוסיה מקבלות פחותהאוכלוסיות המודרות מכך ש

 .מיסים באופן הזהה לזה של כלל האוכלוסיה ןומוטלים עליה

והחברתי של המגזר  פערים במצב הכלכלי, החינוכיהתייחסה ל –פרופ' פאדיה נאסר אבו אל היג'ה 

איזון בין שמירה על הייחודיות של  לדעתה הם מציאת האתגרים הערבי לעומת המגזר היהודי.

ות. לראות והשיח לדבריה צריך להיות של שותפ החברה הערבית לבין השילוב בחברה הישראלית.

 בחברה הערבית ובמנהיגותה שותפה לחיי החברה, הכלכה והמדינה.

 מושב שלישי אודות שונות ושוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה

, פתחה בהצגת ית הסטודנטים במכללה האקדמית אחוהדיקנ ,ד"ר מיכל רביבו יושבת הראש

אפליה בתעסוקה היא מושג רחב, היא נגרמת מסיבות שונות ומתבטאת , ודיברה על כך שהנושא

סוג אחד של אפליה נובע מהטיות, לרוב בלתי מודעות, להעדיף עובדים בעלי  באופנים שונים.

. מאפיינים כגון: דת, מוצא, לאום מגדר מאפיינים אישיים וחברתיים הדומים לנו, על פני אחרים

משיקולים רציונאליים וכלכליים לכאורה, כאשר  אך ישנו סוג נוסף של אפליה הנובע. ועוד

מעסיקים חוששים לתפוקה פחותה, אובדן ימי עבודה, אובדן לקוחות וחשש מפני עלות ההתאמות 

 .עודהנדרשות כתוצאה מהעסקת נשים, מבוגרים, אנשים עם מוגבלויות ו



, וציין כי במשרות הציבוריות רק בירקושי בקליטת עובדים מהמגזר העהתייחס לח"כ אחמד טיבי 

מכלל האוכלוסיה. משמעותו של נתון זה  02%מן המועסקים הם מן המגזר הערבי, המהווה  8%

המשק הישראלי כתוצאה מאי ניצול כוח היא עשרות מליארדי שקלים בכל שנה שאותם מפסיד 

 5הפסד  של דיברה אף היא על אלהרר ח"כ קרין אזרחי מדינת ישראל הערבים. עבודה של 

על אף כי מדובר מליארדי שקלים כל שנה בשל הדרה של אוכלוסיות מתחומי תעסוקה. 

הוא שהם נשים עם מוגבלויות עבור אסטריאוטיפ באוכלוסיה מאוד נאמנה למקום עבודתה, ה

אחד ממשלתי היא מציעה הקמת גוף כסף רב.  העסקה שלהם תעלה למעבידשהאינם יצרנים ו

  שירכז את כל הגורמים ואת כל היזמות שמגיעות ממשרדים ממשלתיים שונים.

מעבר ממידור דיבר על מגמה של  מפקח אוכלוסיות מיוחדות במשרד החינוך ,מר שמעון דוד

ייחודיים הוא הדגים מסלולים  ובידוד של אוכלוסיות מיוחדות אל שילובן במוסדות קיימים.

המסלולים כשלו והסטודנטים נשרו, בעוד  –לבדואים, שעל אף הענקת תגמולים כספיים נוחים 

את המושב אחוזי ההצלחה גדולים יותר.  –שכאשר הם משתלבים על פי בחירתם בעולם האדקמי 

 מסייע ועוזר לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים.העסק עצמאי , אשר הקים מר פיני מימוןחתם 

הפתרון . אך לא עבר אותם –ניגש לראיונות עבודה עצמו הוא בעל צרכים מיוחדים. לדבריו פיני 

 . משלו עצמאיתחברה  שמצא הוא הקמת

 דברי סיום

אני עוסקת בניהול פורום להבנה ולשיתוף פעולה בין דתית. בפורום חברים  שצויין בפניכם,כפי 

: מוסלמים, דרוזים, נוצרים ויהודים. אנשי דת ואקדמיה מארבע הדתות המרכזיות במדינה שלנו

לאנשי הדת יש מקום חשוב ומשמעותי בכל הקשור לשיח הרב תרבותי. שכן בניגוד לקולות 

בבסיסן של כל הדתות עומדת התפיסה הערכית המדברת ש , הריהקיצוניים שבהם אנו מורגלים

קר ישבו בקהל על "ואהבת לרעך כמוך", "ו"מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך". במושבי הבו

ובדברים הקצרים שהשמיעו מהקהל הביאו איתם רוח זו של פיוס, הדדיות  ,מנהיגים דתיים

 ואחוות אחים. 

נשיא הקרן לידידות. דיבר על חינוך, ומשפחה, על ההכרח בדיאלוג  –הרב יחיאל אקשטיין 

נו בצלמו של ובשיתוף פעולה וציין כי בבסיס השיח הרב תרבותי מצויה ההכרה בכך שכולנו נברא

 אותו האל.

אינטרס של כל אחד ואחד,  נהלאורך היום, דובר על כך שהדאגה לאחר והכרת האחר ה –ולסיום 

למען רק , ולא טובתו של כל פרט ופרט בההחברה, ולמען טובתה של למען ושעלינו להכיר באחר 

 אלה עם הצרכים המיוחדים.למען האוכלוסיות המודרות, המוחלשות או 

למעמד האישה  מנהלת הרשותמתאים ונכון בעניין זה לסיים בדבריה של הגב' ורד סוויד, נראה לי 

, אשר דיברה על יזמה להגדיר מקומות עבודה כ"תומכי משפחה". יזמה במשרד ראש הממשלה

המכירים בכך שהעובדים במשק הם בעלי משפחות  עבודה תנאי רצון ליצוראשר נולדה מתוך 

במסגרת הועדה לבחינת מקום עבודה תומך משפחה  .הורות ופרנסה הנושאים בתפקיד הכפול של

שבראשה עמדה הגב' סוויד, ניתנו המלצות ובהן: הנהגת יום בשבוע של יציאה מוקדמת לכל 

 . ועוד ה גמישותהעובדים; שעות עבוד



יזמה זו, שנולדה מתוך דאגה לרווחתה של האם העובדת, הנה דוגמא לרווח שהחברה כולה יכולה 

מבט של העובדים כבעלי הנקודת את החברה כולה תאמץ  יק מתוך דאגה לזולת. שכן, אםלהפ

 העובד אישאדם ב התפיסה הרואה. )וגם ילדיהם( גם האבות יוכלו לצאת מכך נשכרים –משפחה 

ממנו יכולה ליהנות לא רק האם העובדת, אלא שינוי ש הנה – בלבד משפחה ולא כוח עבודה

 .החברה כולה


