Group Identities, Immigration and Multiculturalism in Israeli Society:
Anthropological perspectives
Dr. Chen Bram
The ethno-cultural background of Israeli Jews is often portrays within a binary scheme of
“Ashkenazim” and “Mizrahim”. Accounts on Immigration to Israel also often tend to
create generalizations, such as the differentiations between ‘Russian Speaking’,
‘Ethiopians’ and ‘immigrants from the west’. These discussions overlook the experience
of many groups. Applying anthropological approach, this course will examine the
experience of various groups that does not fall easily to these categorizations. Examples
are Jews from Georgia, Romania, Persia, the Caucasus, India, Latin America – and also
the Karaites. These case studies will lead to a broader examination of multiplicity and
plurality, as well as an additional critical perspective on the meaning of multiculturalism
and collective identity in Israeli society.
Some of the themes to be discussed:
- Ethnic categorization and diversity: different approaches to ‘mapping’ identities in
Jewish history and in Israeli society.
- Binary categorization: powerful toll or a trap?
- Jewish Ethno-cultural groups in the past and present: history, anthropology and
methodology.
- Case studies of various immigrant groups and ethno-cultural identities in Israel.
We will concentrate in cases in relation to the choice of students in their papers for
the course, focusing on the experience of various groups in Israel, and its relation to
their group history and identity before immigration. Examples:
o Iranian Jews
o Romanian Jews
o Yemenite Jews
o Hungarian Jews
o Jews of India (different communities)
o Caucasus Jews
o Georgian Jews
o Central Asian Jews
o Latin America Jews (various communities – and a common discussion)
o Karaites in Israel
o And many more (actually every community can be relevant once we examine
it beyond the binary framework).
- Beyond the dichotomy of Jews and Arabs: Circassians and Armenians in Israel
- Non-Jewish immigrants in Israel social and cultural “fields”.
- The meaning of ‘multiculturalism’ in the Israeli context
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Multiculturalism and diversity in to educational, cultural and linguistic policy.
Diversity and multiculturalism in cultural production and the ‘cultural field’.
Binary identities, multiplicity and nation building: concluding discussion.

-

הגירה ורב תרבותיות בחברה הישראלית :מבט אנתרופולוגי
קיימת נטיה רווחת לתאר את המאפיינים האתנו-תרבותיים של החברה היהודית בישראל במסגרת סכמות
בינאריות )כגון 'אשכנזים' ו'מזרחים'( .גם הדיון בהגירה לישראל בעשורים האחרונים נוטה להכללות ,כפי
שמתבטא באבחנה הרווחת בין 'דוברי רוסית'' ,אתיופים' ו'מהגרים מהמערב' .תיאורים אלה מתעלמים
מהתנסותן המורכבת של קבוצות שונות שאינן נופלות בקלות לקטגוריות אלו ,כמו למשל העולים מגיאורגיה,
רומניה ,איראן ,הודו .דיוננו בנסיון ההגירה של קבוצות שונות יאפשר דיון ביקורתי במשמעות של מגוון ,רב
תרבותיות וזהות קולקטיבית בחברה הישראלית.
--------------------------------------------------רשימת נושאים ראשונית:
 על קטגוריזציה ומגוון :תיאורים רווחים של החברה הישראלית ו'מלכודת הבינאריות' קבוצות אתנו -תרבותיות יהודיות בעבר ובהווה :דיון היסטורי ומתודולוגי דיונים במקרי חקר של הגירה לישראל ותת זהויות יהודיות בישראל )מקרי החקר ייבחרו גם בזיקהלעבודות של הסטודנטים בקורס :
יהודי איראן
יהודי רומניה ויהודי הונגריה
יהודי תימן
יהודי הודו לקהילותיהם
יהודי גיאורגיה
יהודי קווקז
יהודי בוכרה -מרכז אסיה
יהודי אמריקה הלטינית
הקראים בישראל
 מעבר לדיכוטומיה היהודית – ערבית :צ'רקסים וארמנים בישראל יחסים בין קבוצות מהגרים יהודים שונות לשכניהם הערבים )מקרה חקר של ערים מעורבות( מהגרים לא יהודים בשדה החברתי והתרבותי בישראל מדיניות תרבותית ,חינוכית ולשונית ושאלות של רב תרבותיות מגוון תרבותי בשדה התרבותי וביצירה התרבותית -בינאריות ,ריבוי זהויות ובינוי אומה  :דיון מסכם

הערה :למעשה ניתן לבחור כמעט בכל קבוצה שהיא – שכן ברגע שבוחנים קבוצות שונות בהתייחס להיסטוריה
קבוצתית ומורשת תרבותית מתקבלת תמונה שונה מזו שמציעה הגישה המבדילה בין "אשכנזים" ו"מזרחים".
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