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נתי אוריאלי*

כחבר סגל אקדמי באוניברסיטת בן–גוריון ממוצא מעורב )“מזרחי” ו“אשכנזי“(, המתגורר 
בהגשמת  ונדיר  חיוני  למרכיב  משול  אני  בבאר שבע,  העתיקה”  ב“עיר  יותר מעשור  כבר 
החזון של איתן כהן, כפי שהוא מוצג בספרו באר שבע ־ העיר הרביעית ־ כותרת שמעלה 
אי לכך,  ומתפתחת סביב מתחם “העיר העתיקה”.  גאה, משגשגת  לכינון מזרחיות  קריאה 
כמעט שהתפתיתי לפתוח את הסקירה בהבעת הזדהות עם הטיעון המרכזי בספר ־ כישלונה 
של באר שבע להצטרף למועדון “שלוש הגדולות”, שבו חברות תל–אביב, ירושלים וחיפה, 
מתקשר יותר מכול לתדמיתה השלילית כעיר לוונטינית כושלת בחברה השבויה במערכת 
ערכים אירופוצנטרית. ואולם, התחושה הראשונית שהתעוררה בי עם תום הקריאה הייתה 
גם  לכהן,  בדומה  מגוריי.  עיר  של  העליבות  תוארה  דכדוך שנבעה מהעצמה שבה  תחושת 
אני ער להזנחתה של העיר העתיקה, לכיעורן של השכונות הוותיקות, לשטחים הפתוחים 
שזועקים לגינון ולמספר הגדל של המרצים שמגיעים לאוניברסיטה מ“המרכז” או מעומר, 
ומיתר. כפי שמתואר בספר, אף אני חש בניחוחות שלעתים עולים בלילות מאתר  להבים 
השירותים  של  הנמוכה  איכותם  את  וחווה  לעיר,  סמוך  הממוקם  חובב  שברמת  הפסולת 
העירוניים. עם זאת, כתושב שחי ועובד בבאר שבע, אני מודע גם למאפיינים אחרים שכהן 
בוחר להצניע או להתעלם מהם, אולי מחשש שהם יפגמו בתזה שאותה הוא מבקש להציג 
בספרו. למשל, בכיתות שבהן אני מלמד באוניברסיטה )המסוגרת והמבודלת אליבא דכהן(, 
אני מבחין בייצוג הבולט של סטודנטים ממדינות חבר העמים לשעבר וכן של כאלה שגדלו 
בשכונות של באר שבע ובעיירות הפיתוח הסמוכות. הבדווים, שכהן טוען במידה מסוימת 
של צדק, שהעיר הפנתה להם עורף, הם בכל זאת חלק מהמרקם העירוני ונוכחותם בולטת 
בקניון, בעיר העתיקה, בקמפוס, בבית החולים ובמרכז הקניות “ביג”. אני גם מכיר רבים 
שהובילה  השכלה  רכשו  בבגרותם  ואשר  העובדים,  ממעמד  במשפחות  שגדלו  העיר  מבני 
אותם לפתח קריירה במקצועות חופשיים או להקים בתי עסק מצליחים. סגנון חייהם תואם 
ואחרים,  אלה  תושבים  מגוריהם.  עיר  את  אוהבים  ומרביתם  בישראל  הביניים  מעמד  את 
בורגנית  הזעיר  ההומוגניות  פני  על  שבע  באר  של  וההטרוגניות  הנוחות  את  המעדיפים 
שמאפיינת את האסתטיקה ואת אורח החיים בעומר במיתר ובלהבים, היו, לדעתי, מסתייגים 

מהתיאור הנוקב של באר שבע כעיר שחיים, עובדים, ולומדים בה כבררת מחדל. 
התזה של הספר מתגבשת על פני שישה פרקים שסוקרים את קורותיה של באר שבע, החל 
מתקופת המקרא ועד לשלהי המאה ה–20. שני הפרקים הראשונים מתמקדים בעבר הרחוק 
יותר, ומתארים את השינוי שחל במעמדה של העיר ממרכז אזורי ליישוב שולי כפועל יוצא של 
חילופי שליטים; אם באר שבע נהנתה מפריחה תחת מלכות יהודה ובהמשך תחת האימפריות 
הביזנטית והעותומנית, הרי שדעיכתה כמרכז אזורי מקושרת לחוסר החשיבות שייחסו לה 
הבריטים בתקופת המנדט ולשוליות היחסית שממנה סבלה בנרטיב הציוני. הפרק השלישי, 

המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב 	*



ביקורות ספרים  נתי אוריאלי    514

המרתק מכולם לדעתי, סוקר את עיצובה של העיר בשנות ה–50 וה–60 תוך התמקדות בשני 
שחקנים דומיננטיים: דוד בן–גוריון ודוד טוביהו. בן–גוריון, שמזוהה יותר מכל אחד אחר עם 
החזון של פיתוח המרחבים הפתוחים בנגב, מוצג כיריב של טוביהו )ראש העיר דאז(, שראה 
בבאר שבע, ולא בנגב, את העיקר. המחלוקת בין שתי הגישות באה לידי ביטוי ברור בוויכוח 
על מיקומו של בית החולים המרכזי שיועד לנגב. הקמתו של בית החולים סורוקה בבאר שבע 
מעידה אמנם על הצלחת מאבקו של טוביהו, אך הספר מייחס לו גם תפקיד חשוב בניסיון 
עוסק  זה  פרק  המערבית.  המודרניות  לטובת  המקומית  ה“לוונטיניות”  את  לדחוק  הכושל 
גם בפוליטיקה המקומית של שנות ה–50 וה–60 שמשקפת, לטענתו של כהן, את התפיסה 
האוריינטליסטית שאפיינה את הממסד הציוני והביאה גם להזנחת העיר העתיקה ולדחיקת 
הבדווים מהעיר. הדומיננטיות של הגישה האירופוצנטרית בחברה הישראלית )ולא רק בבאר 
לפיו  ההיררכי,  למודל  התרבותיים  המקורות  על  שמתעכב  הרביעי,  בפרק  מפורטת  שבע( 
“אשכנזים” מדורגים במעלה הסולם החברתי ולאחריהם בסדר יורד “מזרחים” ו“ערבים”. 
הפרק החמישי, שעוסק בעשורים המאוחרים של המאה ה–20, ממשיך בטיעון המרכזי תוך 
התמקדות בהתנהלות האוניברסיטה, בית החולים וקבוצת הכדורגל המקומית. לטענת המחבר, 
מה שמנחה את התנהלותם של מוסדות הוא התנערות מה“לוונטיניות” המקומית והתבדלות 
אליטיסטית המתיימרת להיות אירופאית ומודרנית. טענה זו מתבטאת, למשל, בתת–הכותרת 
“בית החולים סורוקה: האשכנזים רופאים, המזרחים חולים והבדואיות יולדות” )עמ‘ 260(, 
או בכותרת “הפועל באר שבע: מאמן פרוסי מול שחקנים פרימיטיוויים” )עמ‘ 248(. הפרק 
השישי והאחרון מסכם את עיקרי התזה של הספר ומתמקד בפתרון העתידי של באר שבע, 

לפיו עליה להיות עיר הנושאת דגל דמוקרטי–מזרחי. 
האיזון  היעדר  על  מצר  אני  כהן,  איתן  של  טיעוניו  עיקרי  עם  הסכמתי  לאור  דווקא 
ההתרחשויות  של  והחד–משמעיים  הנוקבים  התיאורים  ובהצעותיו.  בפרשנותו  בתיאוריו, 
המקומיות הולמים מדי את התזה המרכזית של הספר, ובכך נפגם הניסיון לשכנע את הקורא. 
אני מסכים, למשל, עם הטיעון שהאדרת המערביות האירופית הייתה והינה בבחינת אבן נגף 
בהתפתחותה של באר שבע. ואולם, נראה כי טענה זו אינה תקפה בדיון על הפועל באר שבע. 
הקבוצה הצליחה או כשלה ללא קשר למוצא הבעלים, אשכנזי או מזרחי, או למוצא המאמן, 
אירופאי או ישראלי. התנהלותה לאורך השנים דומה לזו של קבוצות כדורגל אחרות בישראל, 
מהמרכז ומהפריפריה כאחד. גם הנטייה להיתלות באירועים לא מייצגים פוגעת באמינות 
הטיעונים, למשל הצגת יום הסטודנט שנערך בחוף ניצנים כעדות לבידול של האוניברסיטה 
האירופוצנטרית,  ההגמוניה  של  בפח  נופל  בעצמו  שכהן  מוצא  אני  לכך,  מעבר  מהעיר. 
שאותה הוא מבקר בתוקף. אף שהתרשמתי שכתיבתו מונעת מתוך אכפתיות ואהבה לעיר, 
כהן מאמץ את אותה השקפה זעיר בורגנית, לפיה באר שבע במתכונתה הנוכחית היא “הלא 
מגוריהם  למקום  ביחס  חשים  מהתושבים  שחלק  האינטימיות   .)13 )עמ‘  המדינה”  של  עיר 

נעדרת מתיאוריו של כהן, ובמובן זה מדובר בכשל במישור הפנומנולוגי. 
הפתרון המוצע בדיון על עתידה של באר שבע ־ מהלך תרבותי ומעמדי מזרחי–דמוקרטי 
סביב העיר העתיקה ־ מוצג כאלטרנטיווה לשתי תכניות יריבות: תכניתם הניאו–ליברלית 
של נתניהו ונציגי משרד האוצר ליצור מדינת עיר )סביב תל–אביב( שתבטל את הפריפריה, 
בעיקר באמצעות תחבורה מתקדמת, ותכניתו של אבישי ברוורמן להפיכתה של באר שבע 
הנחת  האוניברסיטה.  סביב  עילית  טכנולוגיה  של  פארק  על  המתבסס  רביעי  למטרופולין 
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המוצא של כהן היא שההזדנבות המתמשכת אחרי האירופוצנטריות היא כרוניקה של כישלון 
ידוע מראש. אי לכך, הוא מציע מהלך תרבותי שתכליתו היא לפרק את הקשר בין מזרחיות 
לנחשלות. למרות הקושי ליישם הצעה זו, יש לתמוך בה לפחות ברמת החזון. עם זאת, הצעתו 
הפיתוח  חשיבות  את  המדגישה  ברוורמן,  של  להצעתו  אלטרנטיווה  בהכרח  אינה  כהן  של 
פיתוח  עם  תרבותית  ייחודיות  שמשלב  “דו–ראשי”  מהלך  בפריפריה.  והכלכלי  הטכנולוגי 

כלכלי על בסיס טכנולוגי עשוי להוות פתרון הולם לבעיותיה של העיר באר שבע.
למרות ההסתייגויות שהצגתי לעיל, אני מוצא שהספר מכיל תובנות מעניינות במישור 
הלוקלי כמו גם בהקשר של החברה הישראלית בכללותה. כמו כן, הספר כתוב היטב והקריאה 
בו קולחת, אף שהיה ניתן לקצר חלק מהפרקים )כמו הפרק הרביעי שדן בהרחבה רבה מדי 

באירופוצנטריות הישראלית( ולהשמיט חלק מהחזרות הרבות על הטיעונים המרכזיים. 
 


