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נייר עמדה זה מבקש להציע הגדרות, פרשנויות, תיחומים והבחנות לסוגיית התרבות, וזאת מנקודת מבוא

המבט של האינטרס הציבורי והכלל-ישראלי בגיבוש מדיניות לטיפוח תרבות יוצרת ואוצרת. 

ההתייחסות לתרבות בימינו, קל וחומר לזו שמן הראוי להשקיע בה ולטפחה, היא אחת הסוגיות 

השנויות במחלוקת בשיח האקדמי-תיאורטי ובשיח הפוליטי-מעשי. כבר במבט ראשון ניתן לזהות 

שבדומה למונחים מרכזיים אחרים בדיון הציבורי, גם למונח תרבות יש מספר משמעויות, וניתן 

לעמוד עליהן רק בתוך הקשר השיח הספציפי. 

המונח “תרבות”, בדומה למונח “מוסר”, מופיע לעתים במשמעות ניטראלית-תיאורית-השוואתית 

ולעתים במשמעות אידיאליסטית-ערכית-היררכית. לדוגמה, אנו יכולים לומר ש”לא בכל החברות 

מייחסים לנוהגי הכנסת האורחים חשיבות מוסרית עליונה”, וש”בכל הנוגע למעמד האישה וכבודה, 

ניתן לראות הבדלים משמעותיים בין המוסר הנוהג במדינות ערב לזה הנוהג במדינות סקנדינביה”. כך 

יכולים אנו גם לציין את העובדה ש”מקובל היום לעשות הבחנה בין תרבות שמרנית-קולקטיביסטית 

או, להבדיל, ש”שיתוף פעולה עם המשטרה, לרבות  ליברלית-אינדיבידואליסטית”;  לבין תרבות 

הסגרת רוצחים, הוא חטא לא-יכופר בתרבות של פושעים”. ושוב, באותו אופן, נוכל להשוות בין 

בכל  המועצות.  ברית  יהודי  של  הקולינרית  לתרבותם  אתיופיה  יהודי  של  הקולינרית  תרבותם 

הדוגמאות הללו, ההתייחסות למונחי המוסר והתרבות היא בעלת אופי ניטראלי )אינה שופטת או 

מדרגת(. מכאן גם שמאומה לא נובע מהתייחסויות אלה עצמן באשר להעדפות, סדרי קדימויות או 

טיעונים לטיפוח והעדפה. במובן ניטראלי זה, התרבות אינה נחשבת לאתגר או הישג, אלא למציאות 

אין תרבותיים ואין חסרי תרבות, יש רק בעלי מאפיינים תרבותיים  חיים נתונה. במילים אחרות, 

כאלה ואחרים.

ותרבותיים”,  מוסריים  כך  כל  כ”אנשים  החדשים  השכנים  את  משבחים  אנו  כאשר  גיסא,  מאידך 

מבקרים את תוכניות הריאליטי כביטוי של “חוסר תרבות”, מציינים בסיפוק שהתוכנית “בטיפול” 

מוכיחה ש”אפשר לעשות תרבות בטלוויזיה”, ומפצירים בילדינו ש”יקפידו על תרבות נהיגה” - בכל 

המקרים הללו ההתייחסות לתרבות היא כאל אידיאל ראוי שיש לשמרו ולטפחו. במילים אחרות, 

תרבות במובן נורמטיבי וערכי זה, משמעה איכות, מצוינות או תוצרת מבורכת שהיא מאתגרת, 

ראויה לשבח ואינה נחלת הכול. ובמילותיו של שפינוזה: “כל מה שאיכותי קשה, ומכאן נדיר”.

כאילו לא די בבלבול שנוצר לעתים קרובות בין שתי צורות התייחסות אלה ל”תרבות”, ניכר העידן 

שלנו - המכונה לעתים פוסט מודרני, פוסט-קולוניאליסטי, ורב-תרבותי - גם במודעות ורגישות 

לסוגיית הפוליטיקה של הזהות. במילים אחרות, ליחסי הכוח, השליטה וההגמוניה בחברה יש השפעה 

או  בלתי-תרבותי,  לעומת  לתרבותי  האידיאליסטית-היררכית,  במשמעות  שנחשב,  מה  על  רבה 

לגבוה ומעודן לעומת נמוך וגס. כבר בראשית המאה העשרים, הטיח מבקר התרבות האנגלי ג’ורג’ 

ברנרד שאו ביקורת כנגד האימפריאליזם המתנשא והכוחני של האירופאים, באומרו כי “יומרתם 

ופועלם לתרבת את העמים הברבריים עשו את אירופה לברברית” )והזוועות שנעשו בהקשר זה 

באפריקה ובאמריקה הן עדויות חותכות לצדקת טיעוניו(.

יתר על כן, המודעות לכך שבפוליטיקה הבינלאומית והפנים-לאומית רווחות התופעות של הדרה, 

השתקה, דיכוי וקולוניזציה נפשית ותרבותית - כלפי נשים, מיעוטים, זרים, עניים ושאר מיני “אחרים” 

“איזה תוכן  ניטראליים או אובייקטיביים שעיקרם  - גרמה להבנה שאין עוד לדבר רק במונחים 
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תרבותי וחינוכי הוא החשוב והיוקרתי ביותר”, אלא גם במונחים של “מי הם אלה שקובעים כי תוכני 

התרבות והחינוך המסוימים הללו ולא אחרים נחשבים לעליונים ומועדפים”. בעקבות תובנות אלה, 

כמעט ואין עוד המדברים בימינו על “האמיתי, המוסרי, התרבותי והיפה” כאיכויות שהנגישות אליהן 

היא אובייקטיבית ובלתי-מותנית במחווי הדעה, אלא מגלים זהירות וצניעות ומכירים הן בתהליכים 

)כולל שינויים בסולמות הערכים, בתפיסות  והדינאמיים של השיח האנושי בכללותו  ההבנייתיים 

פרשנויות  כמחוללי  קהילתיים,  נרטיבים  של  בממשותם  והן  המדעיות(,  ובפרדיגמות  האסתטיות, 

ועמדות ביחס למצוי ולראוי. במשמעות המשמשת אותנו בהקשר זה, תרבויות הן מוָרשות וַמְרָחשות 

של חיי קהילות וחברות. הן מהוות לאנשים מעין בית נפשי ועוגן זהותי, ובפוליטיקה של יחסי הכוח 

וההשפעה הבין-תרבותיים חובה עלינו לקחת בחשבון יסוד זה, של ייחוד תרבותי או הגדרה עצמית 

באמצעות קהילת התרבות, כאחת מזכויות היסוד הקשורות בהוקרת כבוד האדם.

במקביל לפוליטיקה של הזהויות, של הגמוניות השפעה והדרה, מתפתחת בשנים האחרונות בשדה 

התרבות גם הפוליטיקה של הסוגות ותחומי היצירה. לעומת התפיסה המסורתית, הכוללת בליבת 

האמנויות היפות, האיכותיות והראויות לתמיכה ציבורית, את המוסיקה, המחול, הציור, הספרות 

היפה, התיאטרון ולאחרונה גם הקולנוע, ניצבות היום עמדות מתחרות וחלופיות אשר מבקשות 

למחוק את התיחומים המסורתיים, ולכלול בקבוצה זו גם את היצירה המגוונת בתחומי העיצוב, 

האופנה, הפרסום, הטלוויזיה, המחשב והאדריכלות. 

 ,)1990( מוות  עד  בידור  פוסטמן  ניל  של  ספרו  בכותרת  היטב  מקופלת  אשר  אחרונה,  וסוגיה 

מתמקדת באחריות החברה להגן על האוטונומיה הרוחנית של הדורות הצעירים, ולזמן להם ציוד 

תרבותי משוכלל כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם האינטנסיביות והמניפולטיביות של התעמולה 

והפרסומת, המאפיינות את תרבות ההמונים. הוגים, אמנים ומחנכים ביקורתיים, מתריעים בשער 

מפני השתלטות מוחלטת של תרבות המותגים, הקניונים, הידוענים, או הכוכבים הנולדים והשורדים, 

תוך דחיקת האידיאלים והסטנדרטים של התרבות הגבוהה, המוסר, האמנות והאזרחות לשוליים, 

כחסרי רלוונטיות. לשם דוגמה: בימאי התיאטרון מיקי גורביץ’ התריס לאחרונה נגד הריקנות והכיעור 

של “תרבות חוסר התרבות שסוגדת לדוגמניות, שרירנים, נערות שער וסתם סלבס”; הסוציולוג עוז 

אלמוג כתב נגד “עידן הרהב”, סגידה ליחצנים ו”התמסרות לעטיפות צלופן שמכסות על ריקנות 

ושטחיות”; והסופר עמוס עוז התייחס ל”מערכת מכירות ענקית ששוטפת לנו את המוח ומייצרת 

עולם של זומבים ואינפנטילים”. קדם להם בביקורת זו הסופר ס. יזהר, שהלך לא מכבר לעולמו, 

אשר תבע ממשרד החינוך כי “יקום ויעשה מעשה, נגד הזרם, נגד תחליפי התרבות, כנגד האדישות 

הנבערת לתרבות, וכנגד ההסתפקות בבידורים, מופעים והפקות; כדי שידעו שהארץ עומדת לא על 

המחשבים לבדם, כי אם על החושבים והמרגישים, והרגישים; שהספרות והשירה והאמנות והמוסיקה 

והתיאטרון או הפילוסופיה אינם תבלין לעיקר, אלא הם עצם התוכן ההכרחי וטעם החיים”. 

על רקע ביקורות אלה, ועל יסוד ההתנסות היום-יומית והבלתי אמצעית עם המציאות התרבותית 

שעליה נסובות ביקורות אלה, עולה השאלה הבאה בשיא חריפותה: האומנם יכולה חברה אחראית 

להרשות לעצמה השתלטות טוטלית שכזו על אורחות החשיבה, מערך הרגישויות ודפוסי ההתנהגות 

של אזרחיה בכלל וצעיריה בפרט, על ידי קבוצות אינטרס כלכליות? האם לא נדרשת אסטרטגיה 

תרבותית וחינוכית כוללת, היזומה ומופעלת על ידי רשויות המדינה, ולו רק כדי להעמיד לדורות 

הצעירים חלופות איכותיות לתרבות ההמונים השטוחה והממוסחרת?
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לסיכום דברי מבוא אלה, ברי לנו שמדיניות לטיפוח התרבות והאמנות בישראל של ראשית המאה 

ה-21 חייבת לקחת בחשבון את ההתפתחויות האחרונות בתחומי שיח התרבות. אם לא נעשה זאת, 

נחטא פעמיים: מן הצד האינטלקטואלי - בפשטנות מחשבתית ואנכרוניזם רעיוני שמתעלם מטיעונים 

ענייניים כבדי משקל; ומן הצד החברתי - בעשיית עוול לקבוצות וקהילות שמורשתן התרבותית לא 

זכתה להזדמנות הוגנת להשמיע את קולה ולהציג את פירות יצירתה.

בדיקה במילונים ובלקסיקונים באשר להגדרות ולתפקודים הלשוניים של המילה “תרבות”, מגלה 

ארבע משמעויות מרכזיות:

1. הראשונה שבהן, הן בכרונולוגיה של היווצרותה )באנגליה של המאה ה- 17( והן )במרבית המקרים( 

בקדימות הצגתה, היא המשמעות האידיאליסטית-ערכית-היררכית. במסגרת משמעות זו, תרבות 

היא היבול או התוצר המובחר של מלאכת הטיוב, הטיפוח וההשבחה של כושרי רוח האדם )במקור 

מתחום החקלאות - agriculture(; היא המיטב והמובחר שבהישגי בני האדם בתחומי החשיבה, 

המוסר והיצירה )“אצולת החיים” או “פרי ההילולים” של רוח האדם(. הגדרה זו, המדגישה את יסודות 

ההתפתחות, האיכות וההישג, מופיעה כמשמעות הראשונה והדומיננטית במילונים רבים, דוגמת 

מילון אבן שושן, המגדיר תרבות כ”סך ההישגים בהתפתחותו הרוחנית של אדם או של חברה” 

)בהשכלה, במדע, באמנות, במוסר וכדומה(. 

תפיסה זו של התרבות מעוגנת בשיח ההומניסטי של הפילוסופיה, האתיקה, הפדגוגיה והאמנות, 

ובליבת הפרדיגמה שלה מצויה מחויבות למעולה ולנשגב שבהוויה האנושית, וחתירה לחיים מלאים 

“פיידיאה”  המושגים  זה,  במובן  ובצדק.  בטוב  באמת,  ביופי,  האנושות  את  שמעשירים  ופוריים 

)paideia( ביוון, הומניטס )humanitas( ברומא, קולטורה )Kultur, culture( באנגלית ובגרמנית, 

ובילדונג )Bildung( בגרמנית, מציינים כולם איכות גבוהה המאפיינת את המעולים שבבני האדם. 

במילים אחרות, תרבות במובן המאתגר, הנורמטיבי וההתפתחותי משמעה מכלול הדרכים הנאותות, 

עכשווית:  יותר  ובשפה  האדם,  בבני  הגלומים  והכישורים  הדחפים  למימוש  והפוריות  המוצלחות 

תרבות היא איכות גבוהה של חשיבה, מוסר ויצירה בתחומים המהותיים ביותר של הקיום האנושי - 

בהגות, במדע, במוסר, במשפט, באזרחות ובאמנות.

2. המשמעות השנייה אינה מנגידה את הגבוה לנמוך ואת המעודן לגס, אלא את ההוויה האנושית-

מלאכותית למציאות הטבעית-בראשיתית. תרבות כחותם האדם בטבע. להגדרה זו יש זיקה לתחום 

התרבות  ראיית  תוך  בטבע  האדם  מקום  בסוגית  מתמקדת  והיא  הפילוסופית,  האנתרופולוגיה 

כחותם אנושי בו. במשמעות זו התרבות, או הציביליזציה האנושית, מזוהה עם מכלול הדברים שבני 

האדם יוצרים ומכוננים בעולמם כדי להנכיח את אנושיותם ולהעניק לשגרת חייהם הגיונות, טעמים 

ומשמעויות. כלומר, התרבות כוללת את אורחות החשיבה, נוהגי החיים ודפוסי הביטוי אשר בני המין 

האנושי יצרו לעצמם, ושבאמצעותם הם מפרשים, מייצגים ומנהיגים את חייהם; תרבות היא העולם 

הגדרות 
ומשמעויות 
של תרבות

א.
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– שבני  וכדומה  - על מגוון היבטיו במחשבה, במוסר, בפוליטיקה, באמנות, בטכנולוגיה  האנושי 

אדם הוסיפו לעולם הטבע הבראשיתי. במובן זה, ההתייחסות לתרבות קשורה ברכיבים הבאים: 

מול המציאות  מן הטבע, בתחושת המודעות העצמית כסובייקט אל  לניכור  במודעות האנושית 

האובייקטיבית, ובשימוש שעושים בני אדם ביכולות התבונה, הדמיון, היצירה, ההערכה, השיפוט 

והמצפון כדי לפרש את המציאות, לתת משמעות ותכלית לחייהם, ולברוא לעצמם עולמות אנושיים 

ברוחם ובדמותם.

3. המשמעות השלישית מתייחסת למערכת חיים מורכבת ומובחנת של דפוסי חשיבה, התנהגות, 

ביטוי ויצירה המאפיינים קהילה או חברה. הגדרה זו צמחה במאה ה-19 מתוך מדעי האנתרופולוגיה 

והסוציולוגיה, קיבלה חיזוק במאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 ממגמות הפוסט מודרניזם והרב-

תרבותיות, וניתן לאפיין אותה כבעלת אופי ניטראלי-עובדתי-השוואתי )אבל לא שיפוטי(. תפיסה 

איכות  אינה חותרת לשיפוטי  וגם  ומוסרי  רוחני  אידיאליזם  ידי  אינה מודרכת על  זו של תרבות 

ולדירוגים ממיינים. עניינה בהרחבת הדעת על ההוויה החברתית של חברות וקהילות, וזאת מבחינת 

את  המאפיינים  ההתנהגות  ונורמות  הביטוי  דרכי  החשיבה,  דרכי  המנהגים,  הערכים,  האמונות, 

אורחות חייהן. יתר על כן, מאחר שאינה מתיימרת לשיפוט נורמטיבי או היררכי של דרגת התפתחות 

זו מן המובחר, הנעלה או  או של רמת איכות, חורגים תחומי ההתעניינות של פרדיגמת תרבות 

הנשגב, וכוללים גם התייחסות לתרבות עממית )אתנית ופולקלורית(, תרבות מסחרית )פופולרית(, 

טכנולוגיה, תקשורת, בירוקרטיה וכדומה.

4. המשמעות הרביעית היא בעלת אופי תחומי ופרקטי - דוגמת תרבות הנהיגה, תרבות הדיבור, 

תרבות הדיור, תרבות הסביבה או תרבות הספורט. היא מציינת עיסוק מסוים, מעגל עשייה או 

פרקטיקה חברתית, כשבכך כלולות המטרות הפונקציונאליות, רמות ההישג ואמות המידה אשר 

אימננטיות לפרקטיקה זו ולהערכת איכות התפקוד במסגרתה. במובן זה, מעגלי התרבות חלקם 

קהילתיים או קבוצתיים וחלקם כלל-אנושיים. נבחן לשם דוגמה את תרבות המחקר האקדמי של 

מדעי הטבע ותרבות העיסוק הספורטיבי בכדורסל: בשני מעגלי תרבות אלה לוקחים חלק אנשים 

מכל קצוות העולם, והמדדים שלהם לתרבות גבוהה או נמוכה פחות או יותר זהים. לעומת זאת, 

בתחומים רבים של תרבות הדת, המוסר, המטבח, המוסיקה והפוליטיקה  נמצא הבדלים כה גדולים, 

שמפאת השונות הרבה ספק אם ניתן להמלילם ולמיינם.
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אידיאליסטית,  כהומניסטית,  לעיל  אותה  שאפיינו   - המסורתית  הפרדיגמה  או  העמדה  פי  על 

ערכית והיררכית - כוללת ליבת התרבות את ההישגים המופתיים של רוח האדם בתחומי ההגות, 

אותה  ושאפיינו   - המודרנית  בעת  שהתווספה  השנייה,  העמדה  פי  על  והאמנות.  המוסר  המדע, 

כאנתרופולוגית, תיאורית, ניטראלית והשוואתית - ליבת התרבות רחבה הרבה יותר, ולצד התרבות 

הגבוהה והאיכותית, היא כוללת גם את תחומי התקשורת, הטכנולוגיה, העיצוב והאופנה, הכלכלה 

והפרסום, התרבות הפופולארית-מסחרית והתרבות העממית-קהילתית.  

בהקשר של דיון זה במדיניות קידום התרבות והאמנות בישראל, מקובל להוציא מליבת התרבות 

הנתמכת את התחומים הקשורים בעולם האקדמיה )הגות ומדע(, וכן את תחום המוסר, שבעידן 

שלנו אינו זוכה לטיפוח ממוסד - בין אם מטעמים של  אידיאולוגיה ליברלית, פלורליסטית ורב-

תרבותית ובין אם מתוך הנחה שתחום זה מטופל בצורות שונות על ידי מערכת החינוך, מערכת 

החוק והמשפט והשיח הפובליציסטי בתקשורת ההמונים. 

בתחומים  מתמקדים  אנו  ובאמנות  בתרבות  ציבורית  תמיכה  אומרים  אנו  שכאשר  מכאן,  יוצא 

הבאים: 

< תחום היצירה האמנותית - תחום הנחשב לתרבות גבוהה )בדומה להשכלה גבוהה שהיא מורכבת, 

תובענית ומאתגרת(, לתרבות איכותית )במובן של משובחות ומצוינות( או לסוגה עילית )המעולה 

הספרות  את  מסורתי  באופן  כולל  הרציניות  האמנויות  ליבת  של  זה  מעגל  או  תחום  והמובחר(. 

)אמנות  והצילום  הפיסול  הציור,  בימה(,  )אמנויות  והמחול  התיאטרון  המוסיקה,  שירה(,  )לרבות 

חזותית(, והחל מן המחצית השנייה של המאה העשרים גם את הקולנוע והמולטימדיה )אם כי יש 

שיראו במולטימדיה חיבור רב-תחומי ולא תחום עצמאי(.

רבה  במידה  ניכר  - תחום אשר מצד אחד  סמוכת-האמנות  או  היצירה הסמי-אמנותית  < תחום 

היישומי  בעולם  משולב  האחר  הצד  ומן  אסתטיות,  והתנסויות  יצירתיות  פוריות,  השראה,  של 

של המסחר, החרושת, הפרסום ותקשורת ההמונים. מעגל זה כולל את היצירה בתחומי העיצוב, 

הפרסום  התכשיטים,  הקומיקס,  המולטימדיה,  הגרפיקה,  המחשב,  הווידיאו,  הטלוויזיה,  האופנה, 

והאדריכלות.

< תחום היצירה העממית והקהילתית - תחום הכולל יוזמות של יחידים וקהילות לצקת תוכן אמנותי 

לתרבות הפנאי שלהם - במתנ”סים ובפסטיבלים למיניהם - ולגלם ביצירותיהם ממדים של ביטוי 

וצמיחה אישיים, עירור התודעה החברתית, שימור והעשרה של מורשות תרבותיות.

כולל  זה  תחום   - תרבות(  )נכסי  לרבות-ערך  הנחשבות  ויצירות  מורשות  של  האוצרות  תחום   >

מוזיאונים, סינמטקים, גנים ארכיאולוגיים, וכן מרכזי מורשת לאומיים, קהילתיים ואתניים.

ליבת התרבות 
וסביבותיה: 

מסורות, מגמות 
ושינויים

ב.
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1. “כי כך נאה וכך יאה”: ההצדקה העקרונית )אינטרינסית( מתוך זיקה לאידיאל ההומניסטי של 

מצוינות באמנות החיים האנושיים.

לתרבות, כאידיאל הומניסטי ונורמטיבי מוביל, אין צורך בשום הצדקה חיצונית: היא היא הטעם 

והתכלית לחיים כולם, היא היא ההצטיינות באמנות החיים האנושיים. בין אם מתייחסים אליה כאל 

“אצולת החיים”, “פרי ההילולים של רוח האדם”, “המיטב והמובחר שבחשיבה, במעשה וביצירה 

האנושית”, “הדרך הנאותה לממש ולפתח את היכולות והנטיות האנושיות”, או פשוט “סטנדרטים 

גבוהים בתחומים המהותיים של הקיום האנושי” - בכל ההתייחסויות הללו מדובר בגילויים שונים 

של התפתחות ואיכות, של היפה והטוב, שמעצם הגדרתם נחשבים ליקרי ערך ומושאים מובנים 

מאליהם לתשוקה הרוחנית של האדם. כפי שהציג זאת אפלטון ביצירתו המשתה: “אם יש מקום 

שהוא בו כדאים לאדם חייו, הריהו בשלב זה של החיים, כשהוא מתבונן ביפה עצמו”.  

הישראלית  במציאות  לחתור  הרצון  ידי  על  ובאמנות  בתרבות  התמיכה  מודרכת  זה,  בהקשר 

למשמעות ולשלמות, ולהעשיר את חיינו ביופי, אמת, צדק, איכות וחירות. כדי לזהות את התכונות 

הללו של תרבות גבוהה ואמנות איכותית )בקרב המועמדים השונים לתמיכה(, אנו זקוקים כמובן 

לאמות מידה. מטבע העניין שאנו עוסקים בו, אמות מידה כמותיות או חד-משמעיות אינן בנמצא, 

אך בהחלט יש ברשותנו קווים מנחים להערכה, לשיפוט ולהכרעה:

< במישור של המוטיבציה או ההנעה המחוללת, הציפייה היא ליצירה הנובעת ומתחוללת מצורך 

לביטוי של אמת פנימית, אותנטיות אישית, תחושת שליחות, דחף לאמירה ייחודית או בריאה חדשה 

- לעתים עד כדי אובססיה או צורך כפייתי ליצור משהו חדש בעל חשיבות ומשמעות )וזאת בשונה 

ממוטיבציה מסחרית, חישובי תועלת או תשוקה לרייטינג(. 

< במישור התוכן או המשמעות, הציפייה היא להשראה, מקוריות, חדשנות, איתגור, פוריות, ראייה 

רעננה, תובנה נפשית או חברתית, ייצוג מופתי של אידיאל מורשתי, דקות הבחנה, שאר רוח, עמקות 

אבחנה ועושר מרובה רבדים ומשמעויות )וזאת בשונה מן הבנאלי, הטריוויאלי, החנפני, הדל, הרווח, 

השטוח והרדוד(.

< במישור הביצוע, הציפייה היא לווירטואוזיות, מקוריות, חדשנות, דמיון יוצר, רגישות, חוש מידה, 

מן  בשונה  )וזאת  מכשפת”  “כריזמה  או  כובשת  חוויה  יתרה,  נשמה  עידון,  אלגנטיות,  טעם,  טוב 

הבינוני, השבלוני, הטכני, הפשטני, המשעמם והרווח(.

חשוב להדגיש שתרבות גבוהה ואמנות איכותית אינן ניתנות לרדוקציה לשלושת המישורים שהוצגו 

לעיל, אלא הן נחוות בטוטליות הכובשת שלהן, בהתנסות שהיא גם מטלטלת ומענגת וגם מאתגרת, 

התנסות המטעינה וסוחפת אל רמות גבוהות יותר של משמעות, רגישות, דעת, השראה, העשרה 

שונים  בה  מן ההתנסות  יוצאים  אנו  חותם:  בנו  גדולה משאירה  אמנות  אחרות,  במילים  והבחנה. 

ועשירים יותר באנושיותנו ממה שהיינו לפני כן. נסכם אם כן ונאמר, שלציבור יש אינטרס מובנה 

בקידומן של התרבות הגבוהה והאמנות האיכותית כתכליות לעצמן, וזאת משום שמשמעות חלחולן 

והתגלמותן באזרחי המדינה היא מבורכת, ומתבטאת בצמיחה לרמות גבוהות יותר של עושר לשוני, 

אוטונומית  עמדה  רעיונית,  ובהירות  מורכבות  יוצר,  דמיון  ואבחנה,  חשיבה  כישורי  דעת,  רוחב 

מידה,  חוש  ופלורליזם,  סובלנות  רוחנית,  פוריות  חברתי,  מצפון  מוסרית,  רגישות  וביקורתית, 

הגיונות, הצדקות 
ואמות מידה 

לתמיכה ציבורית 
מקדמת תרבות 

ואמנות

ג.
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וירטואוזיות ביצועית, דמיון אמפאתי ונרטיבי, וכיוצא באלה מידות טובות של המין האנושי.  

2. קידום התרבות והאמנות כנדבך מרכזי של העשייה החינוכית

העמדה  של  בהקשר  במיוחד  לתרבות,  החינוך  בין  בבהירות  להבחין  ניתן  תמיד  שלא  למרות 

והאמנות  התרבות  בקידום  ציבורית  שתמיכה  לומר  אנו  יכולים  והאידיאליסטית,  ההומניסטית 

מהווה אמצעי חשוב לקידום חינוך איכותי בישראל. בהקשר זה אין הכוונה רק להיבטים מרוממי 

הרוח ומעשירי הנפש שצוינו לעיל בסעיף הקודם, אלא גם להיבטים השונים של מורשות ומרחשות 

התרבות של הקהילות השונות בישראל.

מן הבחינה האינסטרומנטאלית, יש בידינו עדויות רבות על כך שעידוד היצירה והצריכה של תרבות 

ואמנות במערכת החינוך יכולה להיטיב עם הילדים במישורים הבאים: פיתוח האישיות והרחבת 

יכולת הביטוי האישי, שיפור הדימוי העצמי והסיפוק האישי, היכרות והזדהות עם מורשת המוצא 

הייחודית והיפתחות אל מורשות ומרחשות תרבות חלופיות, זימון פעילות חווייתית ומשמעותית, 

שיפור ביכולת הריכוז והקשב הבין-אישי, שיפור התקשורת הבין-אישית, הורדת רמת האלימות, 

הרחבת האופקים, פיתוח הדמיון היצירתי והאמפאתי, הרחבת מרחב התודעה ומנעד הרגשות, וכן 

העשרת התוכן הנפשי והפנאי הפעיל.    

3. קידום התרבות והאמנות כאמצעי לשימור מורשות קהילתיות ולביסוס לכידות חברתית ורב-

תרבותית

הזכות ליצירה ולהתנסות בתרבות ובאמנות )יש שאומרים “צריכת אמנות”(, הוכרה כבר ב”הכרזה 

לכל באי-עולם בדבר זכויות האדם” של שנת 1948. לעומתה, הזכות להגדרה עצמית במסגרת 

קהילות תרבות )במקביל לזהות הלאומית(, ולשימור וטיפוח של מורשות התרבות הקהילתית - 

זכות זו היא חדשה יחסית, וקנתה לה אחיזה חוקתית ו”שיניים פוליטיות” רק לקראת סוף המאה 

העשרים. בהקשר זה נודעת חשיבות רבה בימינו לקידום התרבות האוצרת של המורשת והמרחשת 

לחיזוק  כתורמת  נתפסת  זו  פעילות  וכדומה(.  דתיות,  )אתניות,  השונות  הקהילות  של  החברתית 

תחושת האותנטיות והערך העצמי של היחיד, לשימור התא המשפחתי, לביסוס הזהות הקהילתית 

ולהעצמת תחושת השייכות והלכידות החברתית.

4. קידום התרבות והאמנות כאמצעי לקידום שגשוג כלכלי ולשיפור איכות החיים

למרות שטהרני התרבות הגבוהה והאמנות הצרופה )דוגמת ניטשה ואוסקר ויילד(, בזו לכל עמדה 

והרווחה  לקידום הצמיחה הכלכלית  פונקציונאלי  והאמנות כאמצעי  אשר העמידה את התרבות 

האישית, רבים בימינו רואים חשיבות רבה להשפעות ההדדיות של צמיחה תרבותית ושגשוג כלכלי. 

במסגרת תפיסה הוליסטית של איכות החיים - הכוללת רכיבים של רווחה כלכלית, חירויות הפרט, 

איכות הסביבה והגשמה עצמית בתרבות הפנאי - ניתן בהחלט לראות כיצד קידום התרבות והאמנות 

הראשון  בהיגיון  שראינו  כפי  והסביבתי.  הדמוקרטי  הכלכלי,  השגשוג  לקידום  משמעותית  תורם 

שהוצג לעיל בדבר קידום התרבות והאמנות, טיפוח תרבותי ואמנותי מפתח כשרים אנושיים רבים 

כאן  נציין  כוללת.  חיים  ואיכות  כלכלי  שגשוג  לקידום  ביותר  כיעילים  מתבררים  אשר  ומגוונים, 

אחדים מכישורים אלה: רוחב אופקים השכלתי ותרבותי, יכולת ריכוז וקשב, דמיון פורה וכוחות 

יצירה, יכולת הבחנה ואבחנה, תשומת לב לפרטים, הקפדה על מיומנויות, חוש מידה, חשיבה גמישה 

כאמצעי  כאן  נתפסות  והאמנות  התרבות  שאין  להדגיש  חשוב  וסובלנות.  פלורליזם  ואוטונומית, 
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לקידום הכלכלה וגם שאין אפשרות להמירן - כאיכויות ערכיות של יופי, אמת וצדק - לערכים 

כלכליים, אלא שניתן לעמוד על תועלת כלכלית המתווספת לערך התרבות-אמנותי, גם אם אינה 

שלטת בו או מתנה אותו.  

האדם  כבוד  ולהבטחת  האנושיות  להעצמת  להומניזציה,  כאמצעי  והאמנות  התרבות  קידום   .5

וחירותו, וזאת כפעילות מונעת וכתגובת נגד לנוכח השתלטות תרבות ההמונים על המרחב הנפשי 

והציבורי

כנות ורכות, רצינות ויסודיות, עמקות ושאר רוח, הגינות והומניות, אדיבות ונדיבות, עידון ואנינות, 

אינטלקטואליות ורגישות, דקות הבחנה ואבחנה, אורך רוח, צניעות ואיפוק - כל אלה הם איכויות 

אישיותיות שמסורתית מזוהות כאפיונים של אנשים איכותיים ותרבותיים. והנה בשנים האחרונות, עם 

ניצחון הגלובליזציה והשתלטות תרבות הצריכה והרייטינג, איכויות אלה נדחקות לשוליים כבלתי 

שמישות או כחסרות רלוונטיות, ואת מקומן תופסות נורמות של כוחנות, מצליחנות, סליברטאות, 

“הסתדרות והישרדות” - הכול במניפולציות שמכשירות כמעט כל אמצעי בדרך להשגת המטרה.

לאפיינה  ניתן  אזי  בימינו,  הילדים  גדלים  שלתוכה  התקשורת  אקולוגיית  את  לדוגמה  ניקח  אם 

כרוויה במרכיבים הבאים: ליבוי יצרים )במקום עידונם(, פורנוגרפיה )במקום ארוטיקה(, סיפוקים 

מיידיים ושטחיים )במקום אורך רוח וריסון עצמי(, חדוות אלימות והרס )במקום שלילתם המוסרית(, 

מנומקות(,  אמירות  )במקום  סיסמתיות  הכרזות  ויסודיות(,  עמקות  )במקום  תדמיתיים  גימיקים 

הקהיית רגישויות )במקום חידודן(, גישה סטריאוטיפית )במקום מובחנת(, הבלטת החולני והמעוות 

)והתעלמות מהשפוי והנורמלי(, וסגידה לכסף ולכוח כתכליות עליונות )המאיינות כמעט כל תכלית 

וטעם אלטרנטיביים(. במציאות שכזו, ולאור הדומיננטיות של תקשורת ההמונים בכלל ותוכניות 

הריאליטי בפרט, כל ניסיון מצדם של אנשי חינוך ותרבות לקדם כבוד לכל אדם )כסובייקט בעל 

ערך פנימי ובלתי מותנה ולא רק כפונקציה של קידום אישי(, נעשה לבעייתי ביותר. כך קורה גם 

בניסיון לקדם דפוסים של יראת כבוד ומחויבות אישית כלפי ערכי יסוד של יושרה, צדק חברתי, 

סולידריות עם החלשים, שוויון למיעוטים, שמירת הטבע, הבנה אמנותית, הקפדה על החוק, אורך 

רוח ורוחב דעת - כתכליות ראויות ומכובדות בפני עצמן ולא כאמצעים להתבססות כלכלית או 

להתקדמות בסטטוס החברתי. 

גישה אקטיביסטית של אחריות חברתית ותרבותית - לנוכח דחיקתה לשוליים  סיכומו של דבר, 

מחייבת   - והסלבריטאות  הצרכנות  הרייטינג,  תרבות  ידי  על  והמהוגנת  האיכותית  התרבות  של 

השקעה אינטנסיבית וממוקדת בקידום התרבות והאמנות. לנוכח תהליכי הדה-הומניזציה בחברה 

הצרכנית ובתקשורת ההמונים - במסגרתם מתגמד היחיד מסובייקט לאובייקט - יכולה מדיניות 

אקטיביסטית שכזו להוות משקל נגד )כאסטרטגיית מניעה ובלימה( לקבוצות האינטרס הפועלות 

בשווקי הגלובליזציה ותרבות ההמונים. השקעה שכזו - דוגמת פיתוח ומיסוד של שידור ציבורי 

איכותי ומגוון - לא באה כדי לסלק את כוחות השוק, אלא במטרה למנוע את השתלטותה הטוטלית 

של תרבות הרייטינג על המרחב הנפשי והציבורי, ואת התגבשותה של הוויה חד-ממדית צרכנית-

יצרנית. התרבות והאמנות, במקרה זה, יכולות לשמש קרש הצלה לצלם האנוש או לאנושיות הכמהה 

לשמר ולטפח את מידת האדם שבאדם.
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בדומה לענייני חוק ומשפט, גם בענייני תרבות ואמנות מורכבים תהליכי קביעת המדיניות ומנגנוני 

השיפוט מדעת מומחים ומרוח התקופה ועמדות הציבור. לא דמוקרטיה פופוליסטית ולא עריצות 

המומחים היא שצריכה לשלוט ולהכתיב בעניינים אלה, אלא נדרשת השפעה הדדית, דיאלקטיקה 

תרבותית, משקלות ואיזונים. 

במונחים פרקטיים, משמעות הדבר היא שמצד אחד יש לבחור במיטב המומחים בתחומים הנידונים 

של התרבות, האמנות והיצירה, ומן הצד האחר יש להיות קשובים ופתוחים למרחשת החיים הממשיים 

ולצמיחת אופנות ומגמות “מלמטה”. אשר למיטב המומחים, הללו צריכים להתאפיין - משמע להיות 

בעלי מוניטין מוכח - בתכונות הבאות: 

< ידע שיטתי והיכרות מעמיקה עם התחומים הנידונים והקשריהם הרחבים, על הרכיבים הקנוניים 

והאלטרנטיביים שבהם, כך שיהיו מצוידים כהלכה בדגמים מופתיים, קריטריונים רלוונטיים ונקודות 

התייחסות לצורכי השוואה, הערכה ושיפוט.

< עמדה נפשית, התייחסות בין-אישית, וגישה רב-תרבותית שיהיו ניכרות בפתיחות לאחר באשר 

הוא, ולמגמות חלופיות וחדשניות שהוא מייצג, לצד רפלקטיביות ביקורתית כלפי דעותיו הקדומות 

ועוגניו המורשתיים, וכן בגמישות מחשבתית ובמודעות לרכיבי הכוח וההגמוניה הפעילים בפוליטיקה 

אתנוצנטרית  ממונוליתיות  אלוהים”,  “חצי  של  להימנע מעמדה  ביכולת   - ובקצרה  התרבות,  של 

ומדוגמטיות תיאורטית בבחינת “כזה ראה וקדש”.  

< מעמד של אינטלקטואל ציבורי, אשר מחד מגלה איכפתיות ואחריות להשתתת החיים החברתיים 

על נורמות ראויות של אמת, צדק, איכות, יופי וכבוד האדם )קרי, סטנדרטים איכותיים של תרבות(, 

ומאידך מגלה עצמאות מן הממסדים הפוליטיים, הדתיים והכלכליים למיניהם.

קובעי המדיניות 
או שופטי האיכות, 

הטעם והתועלת

ד.
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בדברים שלעיל, עמדנו על מספר צירים או מעגלים של דיון ופולמוס בתחום מדיניות הקידום של 

התרבות והאמנות:

העמדה  ניצבת  האחד  מצדו  התרבות:  של  והגדרה  תפיסה  או  התרבותית  הפרדיגמה  ציר 

מתייחסת  אשר  פרפקציוניסטית-התפתחותית(,  אוריינטציה  )בעלת  האידיאליסטית-נורמטיבית 

העמדה  האחר  הצד  ומן  האנושי;  הקיום  של  המשמעותיים  בתחומים  האדם  רוח  הישגי  למיטב 

האנתרופולוגית-תיאורית, העוסקת באורחות או מערכי החיים הכוללים של קהילות וחברות. כידוע, 

לקטבים השונים של ציר זה יש שמות רבים, דוגמת: תרבות היצירה המובחרת מול תרבות החברה 

הכוללת, התרבות הגבוהה מול התרבות הפופולארית, או התרבות הקנונית מול התרבות העממית. 

לקנון  המחויבת  הקלאסית,  התפיסה  ניצבת  האחד  מצדו  והזהות:  התרבות  של  הפוליטיקה  ציר 

התרבותי ולחתירה לאיכויות אומנותיות אוניברסאליות; ומן הצד האחר התפיסה הדינאמית, של 

מאבקי כוח מרובי אינטרסים על הגמוניות תרבותיות, כולל השלטה מתוחכמת של דפוסים מסוימים 

של השכלה, קידמה, צדק וטוב טעם כסוג של קולוניאליזם נפשי ותרבותי.

ציר הפוליטיקה של ליבת התרבות ושל סוגי האמנויות והסוגות הנכללות בה: מצדו האחד ניצבת 

העמדה המסורתית, המכלילה בליבת התרבות את האמנויות הרציניות או הטהורות של המוסיקה, 

אמנויות הבימה, האמנות החזותית, הספרות היפה והקולנוע; ומן הצד האחר ניצבת תפיסה פתוחה 

ודינמית יותר, המכלילה בליבת התרבות הן את תחומי היצירה השימושיים, דוגמת עיצוב, אופנה, 

כמורשות  והקהילתית,  העממית  התרבות  את  והן  וקומיקס,  וידאו  מחשב,  טלוויזיה,  אדריכלות, 

ומרחשות תרבות הראויות להערכה ולאצירה.

ציר ההגיונות וההצדקות לתמיכה ציבורית בתרבות ובאמנות - ציר שכולל חמש קטגוריות: 

)1( הצדקה עקרונית, מהותנית או אינטרינסית, שטוענת שההנמקה לקידום המעולה והמשובח - 

כולל השליחות שבהעברת המורשה התרבותית לדורות הצעירים - גלומה כבר בהכרת המעולה 

הילדים  התפתחות  של  רב-ממדי  קידום  של  מטעמים  חינוכית  הצדקה   )2( עצמם;  והמשובח 

באמצעות התנסויות צרכניות ויוצרות באמנות; )3( הצדקה חברתית מטעמים של תרומה ללכידות 

החברתית ולביסוס הזהות והתרבות הקהילתית; )4( הצדקה כלכלית מטעמים של תרומת התרבות 

הומניסטית- )5( הצדקה  ולחברה;  כולל באיכות החיים לפרט  ולשיפור  והאמנות לשגשוג כלכלי 

מגננתית מטעמים דחופים של העצמת הציבור בכלל והצעירים בפרט בעושר של כלים תרבותיים, 

לשם שמירת האוטונומיה הרוחנית שלהם – וזאת לנוכח השתלטות התרבות הצרכנית וההמונית על 

המרחבים הנפשיים והציבוריים.

ציר קובעי המדיניות ושופטי האיכות, הטעם והתועלת: במקום זה, שניתן אולי לכנותו הפוליטיקה 

של הטעם, נפגשים כנראה כל הצירים הפולמוסים הקודמים, ושבמרכזו שאלת המומחיות התרבותית, 

העדפות הציבור הרחב וסוגית התרבות והרב-תרבותיות.

נציין כאן בקצרה צירי דיון נוספים בשיח התרבות והאמנות - שבמסמך זה זכו להתייחסות מועטה 

אך נידונים בהרחבה ב”דוח ברכה” ובדו”ח “תעודת תרבות” הישראלים, כמו גם בדוחות תרבות 

במדינות אחרות, ומתייחסים לסוגיות הבאות: 

סיכום
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1. ציר המימון והתמיכה: שכולל את האופציה הציבורית-ממשלתית-ריכוזית, האופציה של רשות 

עצמאית מרכזית ומקצועית, האופציה הציבורית-ביזורית-קהילתית, והאופציה הפרטית )המסתמכת 

על היוזמות ונדיבות הלב של בעלי ההון הפרטי(. 

קהלים  וטיפוח  בחינוך  השקעה  מול  צעירים  ובכישרונות  ביוצרים  השקעה  הנמענים:  ציר   .2

לאמנויות. 

3. ציר גיאוגרפי ומעמדי: השקעה במרכז מול טיפוח מעצים פריפריה.

4. ציר מקצוענים-חובבים: השקעה בתרבות גבוהה ואמנים מקצועיים מול השקעה בתרבות הפנאי 

ובאמנים חובבים. 

רב- וייחודיות  קהילתי  טיפוח  מול  משותפת  תרבותית  לליבה  הכוונה  והגיוון:  הליבה  ציר   .5

תרבותית.  

נסכם בשלוש תובנות שישמשו לנו גם כשלושה קווים מנחים:

)א( מן הבחינה התיאורטית-עיונית, בתרבות ובאמנות כמו בתרבות ובאמנות: לעולם לא בחירה 

מייתרת ומכרעת בין עמדה לעמדה, אלא טביעת עין, תבונת דעת ושקילה נכונה של המינונים 

והשילובים - הכול בהתייחס להגיונות המנחים ולהקשרים הנתונים. כך באשר למתח שבין תרבות 

)במובן של המעולה( לבין רב-תרבותיות )במובן של איכויות המקופלות בשפע של גיוון, שונות 

ואחרות(: מן הצד האחד יש להימנע מדוגמטיות תיאורטית, יוהרה אתנוצנטרית, הסתגרות מעמדית 

או מקובעות מסורתית באשר לצורות הביטוי האמנותיות, ומן הצד האחר אין “לשפוך את התינוק עם 

מי האמבטיה” ולוותר על ציפייה לאיכות גבוהה )בחינת “הכול הולך” או “anything goes”( בשמה 

של תקינות פוליטית, פתיחות רב-תרבותית או עמדה רדיקלית בתחום הפוליטיקה של הזהויות. כך 

גם באשר למתח שבין סוגי האמנות, סגנונות הביטוי וסוגות היצירה הנחשבות ליבתיות )כאמנות 

רצינית או טהורה(, לבין גילויים חדשים וחלופיים של יצירה, הן במסגרת הסוגות האמנותיות עצמן 

והן בצורות הקשורות בתחומי היצירה היישומיים והמסחריים. מן הצד האחד יש להיות פתוחים 

לצורות “פורצות דרך” ו”שוברות כלים” המייצגות אוונגרד אמנותי ותרבותי שקשה לעכלו, כמו גם 

לצורות ביטוי יצירתיות בתחומי העיצוב, הטלוויזיה וכדומה; ומן הצד האחר, לא כל התרסה, שבירה 

או חדשנות יכולה להיחשב אוטומטית לאמנות, ולא כל וירטואוזיות או איכות אסתטית שמאפיינת 

“מוצרי תרבות” בתחומים היישומיים והמסחריים צריכה לקבל מעמד של אמנות רצינית.    

)ב( מן הבחינה הפרגמטית יישומית - של גיבוש מדיניות ציבורית לקידום התרבות והאמנות -  בחברה 

דמוקרטית, פלורליסטית ורב-תרבותית כשלנו, מתחייבת העדפה אפריורית של העמדה המכלילה 

על פני זו המדירה. במילים אחרות, מדיניות התמיכה בתרבות ובאמנות - הן בפן של יצירה והן בפן 

של אצירה - אמורה לשרת את כלל הציבור ולא מגזר, מעמד או פלח כלשהו, הנחשב או מחשיב 

עצמו כנעלה, אנין או מוכשר מן האחרים. לפיכך, את הדרישה המהותית לאיכות ולמשמעות - 

שבלעדיה הדיון בתרבות ובאמנות מעוקר ומאוין - יש לפרש וליישם ברוח פלורליסטית ובתפיסה 

רב-תרבותית ורב-סוגתית. במקרה זה, ובדומה למצב בתחומי ההגות, המדע והטכנולוגיה, יש לתת 

קרדיט לדינמיקה המתקיימת בין החתירה לאיכות וחובת הוכחת האיכות והמשמעות מחד, לבין 

פתיחות רבה ביותר לשונה, לחריג, לחדשני ולמהפכני מאידך. במילים אחרות, אין לנו נקודת עיגון 
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זולת השיח האנושי הפתוח, הרציני, המורשתי, הביקורתי והיצירתי.     

)ג( מן הבחינה של הפוליטיקה של התרבות והאמנות בעידן הגלובליזציה ומשטר הרייטינג, הרי כאן 

- בפוליטיקה כמו בפוליטיקה - נדרשת לא פחות מהתייצבות נחרצת. גלובליזציה ורייטינג אינם 

מונחים אקדמיים אלא מציאות חיינו, כולל תהליכי דה-הומניזציה הקשורים במיסחור של היחסים 

הבין-אישיים ושל ההתייחסות לתרבות ולאמנות. תהא זו גישה של חוסר אחריות חברתית ותרבותית 

לנהוג כאילו מאומה לא השתנה, וזאת בשעה שתרבות הרייטינג, הסלבריטאים, המותגים והקניונים 

מעצבת דפוסים חדשים של חשיבה והתנהגות, תוך כרסום משמעותי בנכסים תרבותיים חשובים 

ובתכונות נפשיות יקרות ערך. תרבות היא הדיוקן הקולקטיבי שלנו, היא המאוויים והאידיאלים, 

הרעיונות והרגשות, הדיבורים והמעשים, התכנים והצורות, היחס לאדם וההתייחסות לטבע, הנהיגה 

עם הבריות והנהיגה במכוניות; היא צורת הנפש וחותמה בחברה. במציאות הגלובליזציה ותקשורת 

ההמונים, אין כל סיבה לתת לכוחות השוק את הזיכיון הבלעדי על אדריכלות הנפש והתרבות. 

במרחשת האדריכלית הזו, לאוהדי האמנות והתרבות יש זכות ראשונים: משום שזה חשוב להם 

מהותית ולא מכשירנית, ומשום שגם אם אין ידיעה מוחלטת בתחום זה, הם בקיאים בעניינים אלה 

יותר מן האחרים. במילים אחרות, לא אפולוגטיקה, אלא נחרצות של ידיעה ושליחות, היא שצריכה 

לאפיין את המאבק להרחבת התמיכה הציבורית בתרבות ובאמנות.
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