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סוציולוגיה ישראלית

המוקדש  עת  ככתב   1998 בשנת  נוסד  אשר  דו–שנתי,  עת  כתב  הוא  ישראלית  סוציולוגיה 
המנהלים  למחקרים  במה  להוות  היא  העברית. מטרתו  בשפה  סוציולוגיים  למאמרים  כולו 
ולחומרים  לישראל  מבט  הפניית  תוך  העולמית,  בסוציולוגיה  מתקדמות  עבודות  עם  שיח 
מקומיים. כתב העת מעניק מקום למאמרים מדעיים ממגוון מתודולוגיות וגישות תיאורטיות, 
המשקפות את רבגוניותה של הסוציולוגיה. כמו כן, מציע כתב העת מסות ודיונים העוסקים 
בנושאים מרכזיים העומדים על סדר היום הסוציולוגי והשמים דגש על המציאות בישראל. 

בנוסף, מתפרסמות תגובות על מאמרים אשר הופיעו בחוברות קודמות.
בכתב העת מדור ספרים, המציע לקוראים מגוון חיבורים ביקורתיים על ספרים שזה עתה 

ראו אור ויש בידם לתרום להבנת החברתי בישראל.

הנחיות למחברים:

• או בכל שפה 	 פורסמו, בעברית  מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם 
אחרת. 

• מאמרים שיתקבלו במערכת יעברו שיפוט אקדמי–אנונימי על–ידי קוראים מומחים.	
• יש להגיש את המאמר בפורמט Word באמצעות הדוא“ל, לכתובת: 	

socis@post.tau.ac.il
• ורשימת מקורות מלאה. 	 היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות שוליים 

על המאמר לכלול תקציר בן כ–100—120 מילה בעברית ובאנגלית. טבלאות וגרפים יש 
להגיש מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.

• המאמר )ללא שם המחברים/ות( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, 	
שם המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא“ל ושיוך אקדמי/מקצועי של המחברים. 

• 	.APA–הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי כללי ה
• כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי–דופן. אם 	

כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחברים לדאוג לגרסה בעברית. 
• טיוטת דפוס תועבר להגהה למחברים לפני הפרסום.	
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 אתניות ללא אתניות ־ “אני מעבר לסיפור הזה”: 
סדרי מדינה, חינוך וזהויות אתניות חדשות

אבי שושנה*

מבקש  טיפוח  טעוני  למחוננים  הפנימייה  של  מקרה  חקר  באמצעות  תקציר. 
כיצד פרטים שחוו התערבות מדינתית מכוונת במרכיב האתני  זה להבין  מאמר 

של עצמיותם חווים התערבות זו שנים אחרי ההבניה. ממצאי המחקר העיקריים 

מלמדים שבוגרי הפנימייה המירו את הפעולות הארגוניות לזהות אתנית ייחודית: 

אתניות ללא אתניות. זהות זו מסרבת לכל עיסוק גלוי במרכיב האתני של מושג 

ונתמכת בתזכורות קבועות של הסובייקט לעצמו שהוא “מעבר לסיפור  העצמי 

להתבטא  חייבת  אינה  אתנית  שזהות  גם  מלמדים  המאמר  ממצאי  האתני”. 

בפרקטיקות של יומיום, כי אם גם בעיסוק קוגניטיבי קבוע של הסוכן השומר על 

מרחק מהסיווגים האתניים הרשמיים הזמינים. פרק הדיון מתחקה אחר מקורותיה 

הארגוניים–חברתיים של זהות אתנית זו ואחר יחסיה עם חוויית האתניות השקופה 

השמורה לחברי המעמד הבינוני–גבוה. 

מבוא

ידי  על  נחווים  בו הם  ובין האופן  וסיווגים רשמיים  הדיאלקטיקה המורכבת שבין הבחנות 
סובייקטים בחיי היומיום שוכנת בבסיס חקר זהויות אתניות וגזע. הוגים שעסקו בניתוח מבני 
של סיווגים תיארו את כוחם בהמרת פרטים לסובייקטים )Foucault, 1988( או בתהליכים 
מדגיש  זה  מסוג  ניתוח   .)Hacking, 1986(  )making up people( אנשים”  “המצאת  של 
את כוחם הסימבולי של סיווגים והבחנות חברתיות לכפות זהויות, להדיר קבוצות מנגישות 

.)Bourdieu, 1977( למשאבים תרבותיים ולשעתק מבנים חברתיים
מתחילת שנות התשעים ביקשו סוציולוגים אמריקאים לאתגר ניתוח מבני זה של אתניות 
וגזעיים  סיווגים אתניים  די הצורך על הפנומנולוגיה של  יודעים  איננו  והדגישו שעדיין  וגזע 
 Brubaker, Loveman &( ברובייקר ואחרים .)Lacy, 2007; Lamont, 2000( בחיי היומיום
להתחקות,  והציעו  האתניות  בחקר  קוגניטיבית”  “תפנית  זה  מהלך  כינו   )Stamatov, 2004
באמצעות שיטות מחקר אינדוקטיביות, אחר הכלכלה הקוגניטיבית של סיווגים של אתניות וגזע 
ואחר המשאים ומתנים שסובייקטים מנהלים עם הסיווגים הללו. החוקרים הדגישו למשל את 
נים קבוצתית וחשפו את ההטרוגניות של זהויות אתניות וגזעיות בקרב סובייקטים  השונות הּפְ
.)Carter, 2006; Lacy, 2007; Lamont, 2000( הממוקמים בעמדות כלכליות וחברתיות דומות

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *
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מאמר זה מצדד באוריינטציה המחקרית החדשה, אך בד בבד מדגיש שעלינו להרחיב את 
הבנתנו באשר לשתי סוגיות חשובות בחקר אתניות וגזע: האחת היא מהות החיבור והקשר 
בין סיווגים והבחנות אתניות רשמיות ובין ההזדהויות הסובייקטיביות בחיי היומיום. חשוב 
לעקוב ־ דרך חקרי מקרים ספציפיים ־ אחר מלאכת הכינון המבנית–ארגונית של זהויות 
אתניות ואחר האופן שבו פרטים ממירים אותן לחוויות יומיום לאורך שנים )לדיון תיאורטי 
בעניין זה ראו Brubaker et al., 2004, p. 35(. הסוגיה השנייה שמאמר זה מבקש להעלות 
היא הצורך המחקרי בזיהוי שונות לא רק באופן בו פרטים מפרשים את התוויות האתניות 
והמוגזעות ובאים עמן במשא ומתן, אלא גם באופן בו הם מבטאים אתניּות וגזע בחיי היומיום 

 .)Cornell & Hartmann, 1998, p. 10 ניסוח נוסף של הצורך המחקרי הזה ראו אצל(
ספרות המחקר הרווחת בהקשר זה מתמקדת בביטויים המעשיים והנראים של אתניות, 
 Alba,( כגון שפה, צריכת מזון, מוזיקה, מנהגים, טקסי לידה ומוות, טקסי חתונה וחגיגת חגים
אינה  שאתניות  מלמדים  זה  מאמר  ממצאי  בהמשך,  שנראה  כמו   .)1990; Waters, 1990
חייבת להתבטא בפרקטיקות של יומיום, כי אם גם בעיסוק קוגניטיבי קבוע של הסוכן בריחוק 
ובתזכורות תכופות לעצמו שאינו אתני, מצב שאני מכנה “אתניות  מהקטגוריות האתניות 
ללא אתניות”. מונח זה מתאר זהות אתנית של פרטים שמסרבים לכל עיסוק גלוי, ישיר או 

מכוון במרכיב האתני של זהותם, או ב“סיפור האתני”, שעליו ארחיב בהמשך.
בישראל.  טיפוח  טעוני  למחוננים  הפנימייה  מקרה  חקר  על  מבוססים  אלה  ממצאים 
ידי רשויות המדינה  הוצע על  היום,  ופועל עד  ב–1961  זה, שהוקם  חינוכי מדינתי  פרויקט 
למהגרים ובני מהגרים יהודים מארצות ערב וילדיהם )“מזרחים”( כאמצעי לִחברות מחודש 
ולהיטמעות בתרבות הממלכתית בישראל. החינוך בפנימייה מוצע לנערים ונערות מתחילת 
גיל ההתבגרות ועד סיום בית הספר התיכון. באמצעות מגוון התערבויות חינוכיות מאורגנות 
מוצע לתלמידים להיפטר ממאפיינים תרבותיים מסוימים ־ שכונו “אוריינטליים”, “מזרחיים” 
או “אתניים” ־ ולאמץ הון תרבותי “ישראלי”, “מערבי”, המתואר כהולם יותר את תנאי 
החיים המודרניים וכהכרחי לניעּות כלכלית וחברתית. התערבויות אלה כוללת התערבויות 
ועצמי מכוון עתיד(;  כגון רציונליות, חשיבה ביקורתית  )פיתוח כשרי חשיבה  קוגניטיביות 
גבוהה(;  עצמית  והערכה  יוזמה  עצמאות,  כגון  אופי  תכונות  )פיתוח  רגשיות  התערבויות 
בתיאטרון(  ביקור  כגון  תרבותית  העשרה  בתכניות  )השתתפות  נורמטיביות  והתערבויות 
ולימודים בבית ספר עם תלמידים ממוצא אירופי )“אשכנזים”( וממעמד חברתי–כלכלי גבוה 
שאמורים לשמש מודל לחיקוי לתלמידים המזרחים. חשוב לציין שההנחה שבבסיס הפרויקט 
החינוכי, כמו במודל ההיטמעות הקלאסי, היא שקליטה תרבותית של מהגרים וילדיהם כרוכה 
בהחלפת תרבותם האתנית בתרבות ממלכתית–ישראלית )כמו האמריקאיּות בארצות–הברית( 
)Gordon, 1964; Warner & Srole, 1945(. יתרה מכך, תודעה אתנית מתוארת כטעונת 

טיפוח ועשויה להיות מכשול בדרך לאימוץ זהות המבוססת על מריטוקרטיה.
דרך חקר מקרה זה אבקש אפוא לחבר בין הבניה ממשלתית–רשמית של זהויות אתניות 
ההבניה  תחזוק  ובין  הפנימייה(  בהקמת  הקשורים  ארגוניים  מסמכים  ניתוח  )באמצעות 
החברתית במשך שנים אחרי כינונה )באמצעות ראיונות עומק עם בוגרי הפנימייה(. בתוך כך 

אני מבקש להציע שלוש תרומות מחקריות לספרות העוסקת באתניות וגזע:
חקר המקרה הנדון כאן מתאר ניסיון אקטיבי של מדינה להתערב בזהות האתנית של   .1
מהגרים וילדיהם. זהו ניסיון מדינתי–ארגוני מכוון לשנות את הזהות האתנית של פרטים 
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ולעודדם לאמץ זהות אחרת המתוארת כזהות שאינה אתנית. מעניין לעמוד על הפעולות 
הארגוניות הכרוכות בכך: כיצד התערבה המדינה במשאב האתניות? על אילו מאפיינים 
תרבותיים נתבקשו תלמידי הפנימייה לוותר? איזה הון תרבותי הוצע להם לאמץ? מהן 
המניעים  ההנחות,  היו  מה  אלה?  שינויים  להשגת  ששימשו  הארגוניות  הפרקטיקות 

ומערכי ההצדקה של המדינה שתמכו בתהליכי השינוי?
מערך נוסף של שאלות סובב סביב תוצרי ההבניה המדינתית–ארגונית המכוונת הזאת   .2
של זהות אתנית: כיצד הסוכנים שהתחנכו בפרויקט המדינתי חווים את זהותם האתנית 
שנים לאחר החינוך בפנימייה? איך הם ממירים את הפעולות הארגוניות לחוויות יומיום? 
איזו זהות אתנית הם מנהלים היום? מה היחס בין ההבניה הארגונית של זהות אתנית 
ביחס  להם  שהוצע  המדינתי  התסריט  את  הפנימו  הבוגרים  האם  שלה?  לפנומנולוגיה 
לזהותם האתנית או שכוננו זהות אתנית שונה? תשובות לשאלות אלה עשויות לסייע 
לנו לא רק בחיבור המחקרי הנדרש בין הבניות אתניות ארגוניות להבנת העצמי בחיי 
הסוציולוגיות  הטענות  אחת  זהויות:  בחקר  אחרת  חשובה  בסוגיה  גם  אלא  היומיום, 
הרווחות בתחום היא שזהויות אינן ישות מהותנית )אסנציאלית( אלא תוצר של הבניות 
חברתיות )Howard, 2000(. אך פעמים רבות קביעה זו מוצעת באופן דדוקטיבי גורף 
ואינה נתמכת במחקר אינדוקטיבי של חקר מקרה מקומי. בעיקר לא ברור כיצד פרטים 
שהוצעה להם הבניה מחודשת ומכוונת של זהותם האתנית ממשיכים לקיים את עצמיותם 

שנים לאחר ההבניה החברתית.
אינה  הפנימייה  לתלמידי  המוצעת  החדשה  שהזהות  מלמד  כאן  הנדון  המקרה  חקר   .3
 Frankenberg, 1993; Lewis, 2004;( הלובן  חקר  ברוח  אתנית.  כזהות  מתוארת 
McDermott & Samson, 2005; Perry, 2001( נכון יותר יהיה לטעון שזהות אתנית 
זו מובנית כשקופה או ניטרלית. אחד ההסברים שהוגי הפנימייה ומפעיליה מציעים הוא 
הצורך להתאים את תלמידי הפנימייה להשתלבות במעמד הבינוני, המבוסס לכאורה על 
ערכים מריטוקרטיים ולא על זהויות אתניות ושיוכיות. על רקע זה מעניין להתחקות אחר 

האופן שבו הוגי הפנימייה ובוגריה מחברים בין זהויות אתניות למעמדות חברתיים.

המאמר ישיג מטרות מחקריות אלה בחמישה חלקים מרכזיים: החלק הראשון מציע סקירה 
השני  החלק  האישיות.  וההזדהויות  האתניות  האפשרויות  הסיווגים,  קצרה של  תיאורטית 
של  תוכן  ניתוח  מציג  השלישי  החלק  הממצאים.  ניתוח  ואופן  המחקר  שיטת  את  מפרט 
מאפשר  זה  ניתוח  הפנימייה.  הקמת  בתהליכי  שהופקו  הרשמיים  הארגוניים  המסמכים 
התערבויות  ועל  אתניות  וזהויות  סיווגים  של  המדינתית–ארגונית  ההבניה  על  ללמוד 
ארגוניות מכוונות בשינוי זהויות אתניות. החלק הרביעי מתאר את הפנומנולוגיה של הבניה 
בו הם  ובעיקר את האופן  הפנימייה,  בוגרי  כלומר את ממצאי הראיונות עם  זו,  ארגונית 
חווים את זהותם האתנית כיום. החלק החמישי פורׂש דיון המחבר בין ההבניה הארגונית של 
זהויות אתניות לאופן תחזוקן בחיי היומיום כדי ללמוד על מקורות הזהות האתנית הייחודית 

שנמצאה במחקרי.
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סיווגים, אפשרויות אתניות והזדהויות אישיות

בעבודה שתיארה את ההבדלים בין כתיבה אירופית )בעיקר צרפתית( לכתיבה אמריקאית 
על תרבות נטען שהכתיבה הצרפתית מדגישה את היחסים בין תרבות, אי שוויון וכוח, ואילו 
הכתיבה האמריקאית מציעה אוריינטציה מעשית יותר של חקר סיווגים תרבותיים והבחנות 
הכתיבה  אחרות,  במילים   .)Lamont & Wuthnow, 1990( היומיום  בחיי  סימבוליות 
הצרפתית )בהשפעת פוקו ובורדייה( מדגישה איך מוסדות )ובראשם המדינה( מבנים יחסים 
חברתיים על ידי קביעת גבולות, ואלה בתורם מדירים קבוצות מגישה למשאבים ומגבילים 
סיכויי חיים של פרטים. הכתיבה האמריקאית, לעומת זאת, מאופיינת באינדוקציה אמפירית 
שבין  הדיאלקטיקה  את  מדגישה  הצרפתית(,  הכתיבה  של  התיאורטית  הדדוקציה  )לעומת 
מבנה לסוכן ומציעה שרפרטוארים תרבותיים אינם אחידים אלא מגוונים וסותרים. בחינה 
של הכתיבה הסוציולוגית האמריקאית הרווחת כיום על אתניות וגזע מאשרת במידה רבה את 
אופן  הטענות האלה: מאז שנות התשעים מתארים סוציולוגים אמריקאים רבים את השונות ּבַ
שבו פרטים מחברים בין ניסיון אישי לרפרטוארים תרבותיים. שונות זו מקיפה מגוון חוויות 
 Alba, 1990; Lamont,( ומעמדות  קבוצות  של  אתניות  ופרקטיקות  זהויות  של  יצירתיות 
 )Portes & Zhou, 1993; Zhou, 1997( מבחר דפוסי הסתגלות ,)2000; Waters, 1990

.)Carter, 2006; Lacy, 2007( והטרוגניות של הזדהויות בתוך קבוצות אתניות וגזעיות
אוריינטציה מחקרית זו מוצאת את ביטויה בשלושה שדות שיח מרכזיים על גזע ואתניּות: 
)א( ביקורת על מודל ההיטמעות הקלאסי; )ב( אתניות סימבולית; )ג( עבודת גבולות. הביקורות 
על מודל ההיטמעות הקלאסי ביקשו לשרטט את הדיאלקטיקה שבין תוויות אתניות להזדהויות 
סובייקטיביות בחיי היומיום ואת התהליך המורכב של הסתגלות של מהגרים בארצות–הברית. 
חוקרים אחדים טענו בהקשר זה שאתניות אינה נעלמת ותיארו איך זהות אתנית עשויה לשמש 
משאב עבור פרטים; כיצד סוגי מהגרים שונים )וולונטריים ובלתי וולונטריים( מתחזקים זהויות 
אתניות שונות )Ogbu, 1990(; איך קליטה תרבותית וזהויות אתניות יכולות להתקיים זו בצד 
ומסלולי ההסתגלות  ריבוי המיקומים החברתיים  תיארו את  ובעיקר   ;)Bakalian, 1992( זו 
)Portes & Zhou, 1993; Zhou, 1997(. בכך ביקשו להתרחק מהתיאור החד ממדי הנפוץ 

.)Carter, 2006; Lacy, 2007( המעמיד את עמדת ההיטמעות מול עמדת ההתנגדות
חקר האתניות הסימבולית מתאר את השינויים שחלו בזהויות אתניות במרוצת הדורות ואת 
 Bakalian, 1992; Gans, 1979; Gibson, 1988;( השונּות בפרקטיקות אתניות בחיי היומיום
וכן עומד על כך שאפשרויות שונות פתוחות באופן שונה בפני כל קבוצה   ,)Waters, 1990

.)Bakalian, 1992; Kibria, 2000; Lacy, 2007; Song, 2001( חברתית לפי אתניּות וגזע
חקר עבודת הגבולות מציע שניתוח סיווגים והבחנות אתניות אינו רק ניתוח פנימי של 
קודים תרבותיים ושל היכולת של מוסדות לכפות זהויות, להדיר קבוצות מנגישות למשאבים 
 Lamont,( סובייקטיבית  גבולות  בעבודת  התבוננות  גם  אלא  חברתיים,  מבנים  ולשעתק 
)Lamont & Molnar, 2002(. בתחום עבודת  סיווגים  ובפנומנולוגיה של   1)1992, 2000

 Lamont, 1992, לדיון רחב במונח גבולות סימבוליים, בסוגים של גבולות סימבוליים ובעבודת גבולות ראו  1

מוסריים,  שהם  בין  הגבולות,  סוגי  כל  את  מקיף  סימבוליים  גבולות  המונח   .pp. 1–5; 2000, pp. 1–3
חברתיים–כלכליים או תרבותיים. עבודת גבולות היא התהליך שבאמצעותו פרטים מבחינים עצמם מאחרים.
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תרבויות  בין  ואתניּות  גזע  הבחנות  של  האסטרטגיים  בשימושים  השונּות  נבחנת  הגבולות 
ומעמדות חברתיים שונים )Lamont, 1992, 2000( והשונּות בקרב פרטים החולקים מיקום 

 .)Lacy, 2007( כלכלי וחברתי דומה
המשותף לשלושת שדות השיח הללו הוא שרטוט של מנעד רחב של אוריינטציות אתניות, 
זיהוי שונּות בתוך קבוצות וחשיפת היכולת היצירתית של פרטים לכונן זהויות אל מול סיווגים 
האסטרטגית  היכולת  על  רבים  דיווחים  הופיעו  האחרונות  בשנים  ואכן,  רשמיים.  אתניים 
 inbetween( ביניים  ולכונן מעין עמדת  ומתן עם מבנים חברתיים  של פרטים לנהל משא 
Barrett & Roediger, 1997( )people(. עמדה לימינלית, יצירתית ואסטרטגית זו של הסוכן 
 accommodation without( זכתה לכמה כינויים לאורך השנים: הסתגלות ללא היטמעות
 Porter &(  )deliberate preservation( מכּוון  שימור   ;)Gibson, 1988(  )assimilation
Zhou, 1993(; היטמעות אסטרטגית )Lacy, 2007( )strategic assimilation(; וכן ישיבה 
 Carter,( )strategic navigators( וניווט אסטרטגי )cultural staddlers( על הגדר התרבותית
2006(. מושגים אלה מלמדים על זהויות בין–תרבותיות )Sussman, 2000( ועל תפיסת עולם 
דו–תרבותית )Phinny & Devich-Navaro, 1997(, המקיימות בו בזמן נפרדּות וקונפורמיות 

לתרבות האמריקאית הדומיננטית.
כדי להרחיב את ההבנה על הדינמיקות שבבסיס החיבור בין סיווגים תרבותיים, אפשרויות 
אתניות והזדהויות אישיות יש לחשוף חקרי מקרה ספציפיים. אלה עשויים ללמדנו על האופן 
שבו סובייקטים חווים פרויקטים מדינתיים וארגוניים לשינוי מכוון של זהותם האתנית שנים 
אחרי השתתפותם בפרויקטים, היבט שטרם נדון די הצורך בספרות המחקר. זאת ועוד, חקרי 
רפרטוארים תרבותיים  פרטים ממירים  הדרכים שבהן  להבנתנו את  לתרום  עשויים  מקרה 
שזמינים להם לחוויות יומיום ולהזדהויות אתניות אישיות, וכפי שמאמר זה יציע בהמשך, 
ביכולתם לחשוף צורות של זהויות אתניות שהולכות אל מעבר למודל המשולש הרווח של 
זהויות אתניות ואוריינטציות תרבותיות ביחס לערכי החברה המארחת )היטמעות–התנגדות–

בין היטמעות להתנגדות(. 
המתואר  מהגרים  ובני  מהגרים  של  אתנית  זהות  לשינוי  הישראלי  המדינתי  הפרויקט 
במאמר זה הוא חקר מקרה מעניין להבנת התהליכים שתוארו כאן. הסיווג האתני המרכזי 
בישראל הוא בין מזרחים לאשכנזים; שתי קטגוריות אלה פועלות כמסמני על או כהבחנה 
מז‘ורית, מדינתית, המדגישה קבוצתיות )Brubaker et al., 2004( )groupism(, כלומר שונּות 
גבוהה בין קטגוריות ושונּות נמוכה בתוכן. יתר על כן, רק קטגוריה אחת )מזרחים( בסיווג זה 
מובנית כאתנית, ואילו האחרת מתוארת כניטרלית, שקופה, לא אתנית, כמו התרבות הלבנה 

.)Shohat, 1999( בארצות–הברית
הדיון הרווח בחקר האתניות בישראל נשען על כתביהם של אדוארד סעיד, מישל פוקו 
ולכן  קבוצות,  בין  גבולות  מבנים  סיווגים  שבו  האופן  את  להדגיש  ומרבה  בורדייה,  ופייר 
ששון–לוי,  ראו  בגבולות  פנומנולוגי  )לדיון  ועמדות  למשאבים  מנגישות  קבוצות  מדירים 
2008(. במובן זה רמת הניתוח הרווחת היא זו שאן סווידלר )Swidler, 2001( מכנה “תרבות 
מן החוץ פנימה” )culture from the outside in(, רוצה לומר האופנים שבהם שלוש מגבלות 
חיצוניות ־ קודים, הקשר ומוסדות ־ מתווכות את ההשפעות של תרבות על פעולה. רמת 
 ,)culture from the inside out( ”הניתוח האחרת, שסווידלר מכנה “תרבות מבפנים החוצה
כלומר הדרכים שבהן אנשים משתמשים בתרבות לארגון פעולה וניסיון אישי, נדונה פחות 
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בחקר האתניות בישראל. תיאור ההבניה הארגונית של זהויות אתניות והפנומנולוגיה של 
הבניה זו עשויים לסייע בחיבור שתי הרמות.

מתודולוגיה

מחקר זה הוא חלק ממחקר רחב שנערך בשנים 2007-2002 ובחן את ההשפעות של חינוך 
 Shoshana,  ;2006 )שושנה,  העצמי  מושג  על  ־  ולילדיהם  למהגרים  המוצע  ־  בפנימייה 
אישיות,  זהויות  תחזוק  כגון  לסוגיות  מיוחדות  התייחסויות  כלל  המחקר   .)2007, 2011
ביחס  עבר  זיכרונות  ביוגרפיה;  מבנה  היומיום;  בחיי  פרטים  ידי  על  ומשפחתיות  אתניות 
לפנימייה; והערכת הפנימייה כפרטים בוגרים בהווה. מאמר זה נדרש לזהות האתנית של 
בוגרים  רואיינו שישים  הכול  סך  עומק שנערכו עמם.  ראיונות  הפנימייה באמצעות  בוגרי 
מהמרואיינים  ארבעים   .)2000-1960( עשור  מכל  בוגרים   15 הקמתה,  מיום  הפנימייה  של 
הם גברים ועשרים נשים; יחס זה מתיישב עם שיעורי הנערים והנערות שלמדו בפנימייה 
במרוצת השנים. לרוב המרואיינים יש תואר אקדמי: 60% מהם בעלי תואר ראשון, ול–15% 
יש תואר שני. רובם )כ–90%( מתגוררים בערים גדולות ולא בעיירות הפיתוח שבהן התחנכו 
בילדותם ושבני משפחתם עדיין מתגוררים בהן. כ–60% מהבוגרים דיווחו על הכנסה גבוהה 
מהממוצע ועל משלח יד פרופסיונלי הדורש תואר אקדמי. שיטת הדגימה העיקרית הייתה 
כדור שלג, וכדי להתגבר על הטיות דגימה אפשריות אותרו מועמדים המשתייכים לרשתות 

חברתיות שונות.2
את הראיונות ערכתי בבתי קפה, במשרדי באוניברסיטה או בבתי המרואיינים. משך כל 
ריאיון נע בין שעתיים לארבע שעות. המרואיינים נשאלו על הגדרות עצמיות ביחס לאתניות, 

על פרקטיקות לתחזוק זהות אתנית ועל יחסם לסיווגים האתניים הרווחים בישראל.3 
כל הראיונות תומללו ונותחו לפי תהליכי ניתוח התוכן של התיאוריה המעוגנת בשדה 
)Strauss & Corbin, 1998( )grounded theory(, המציעה מהלך אינדוקטיבי לחקר נתונים 
וארגונן למבנה תיאורטי רציף.4  וקטגוריות העולות מהנתונים  ומתבססת על איתור תמות 
לשם כך נערכו חמש קריאות מרכזיות של קטעי הראיונות שעסקו בזהויות אתניות: )א( זיהוי 

שונים;  ממחזורים  בוגרים  לאתר  בניסיון  למכרים  פנייה  הבאות:  בדרכים  נעשה  המרואיינים  איתור   2

פנייה  חינוך;  במוסדות  מרכזיים  מודעות  בלוחות  מודעה  פרסום  אחרים;  לבוגרים  שהפנו  מרואיינים 

אישית לבוגרים באמצעות אתר אינטרנט ישראלי שמציע פגישות מחזור וירטואליות ומאפשר לצמצם 

את החיפוש לפי שנת סיום הלימודים; ובוגרים שפנו אליי מיוזמתם והציעו להשתתף במחקרי.

השאלות העיקריות שהוצגו בפני המרואיינים היו: מהי אתניות עבורך? כיצד את/ה מגדיר/ה את זהותך   3

באירועים  להיזכר  יכול/ה  את/ה  האם  חייך?;  במהלך  האתנית  בהגדרה  שינויים  חלו  האם  האתנית?; 

שבהם חווית את האתניות כעניין מרכזי?; האם את/ה חבר/ה בארגונים או אירועים שאפשר להגדירם 

כאתניים?; באילו מקרים או מצבים אתניות מטרידה אותך? האם סוגיה זו עולה ביחס לחינוך ילדיך?

וחזרות; אבחון התמות  דפוסים  וזיהוי  איתור תמות מרכזיות שעולות מהראיונות  ניתוח התוכן:  שלבי   4

לפי הספרות התיאורטית; בחינה שיטתית של תמות )המתפקדות בשלב זה כהשערות(; מיקוד הנתונים 

.)Strauss & Corbin, 1998( סביבן; ארגון הנתונים למבנה תיאורטי באמצעות התמות המרכזיות
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זיהוי  )ב(  תמות בתשובות לשאלה “כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך מהבחינה האתנית?”; 
המבטאים  ומעשים  פרקטיקות  זיהוי  )ג(  עבורך?”;  אתניות  “מהי  לשאלה  בתשובות  תמות 
אתניות בחיי היומיום; )ד( זיהוי תמות בתשובות לשאלה “כיצד חבריך מגדירים אותך?”; )ה( 
בירור המכנים המשותפים והלוגיקה המשותפת )או השונה( בין כל השאלות שעסקו בזהויות 

אתניות. 
זהויות  של  רשמיות  הבניות  ובין  אתניות  זהויות  של  הפנומנולוגיה  בין  לחבר  בניסיון 
אתניות נערך ניתוח תוכן ברוח התיאוריה המעוגנת בשדה וניתוח שיח ביקורתי )המשתייך 
הקמת  את  שליוו  רשמיים  ארגוניים  לדו“חות   )van Dijk, 2001( זו(  לתיאוריה  הוא  אף 
הפנימייה. המסמכים שנותחו הם פרוטוקולים של ועדת החינוך והתרבות שדנה בפנימייה 
בסוף שנות החמישים ובתחילת שנות השישים; מסמכים השמורים בגנזך המדינה שעוסקים 
בפנימייה; דו“חות היגוי ארגוניים שכתבו הוגי המפעל והאחראים להפעלתו במשרד החינוך; 
המסמכים  ניתוח  באמצעות  היום.  ועד  הקמתה  מיום  הפנימייה  מנהלי  שהפיקו  וחוברות 
ביקשתי ללמוד על הרקע החינוכי–חברתי–היסטורי להקמת הפנימייה; על מערכי ההצדקה 
שהציעו לה סוכנים ממשלתיים; על מטרות הארגון ואמצעי פעולתו; על מאפייני אוכלוסיית 

היעד; ועל התייחסויות מפורשות לזהות האתנית של תלמידי הפנימייה.

הבניה מדינתית של זהויות אתניות: 
חקר מקרה הפנימייה למחוננים טעוני טיפוח בישראל

עם הקמתה של מדינת ישראל ב–1948 הוטרדו מנהיגי המדינה ממה שכונה באותם הימים 
הפתרונות  אחד  בישראל.  ערבי  ורוב  יהודי  מיעוט  מפני  החשש  קרי  הדמוגרפי”,  “האיום 
המרכזיים שנמצאו לכך הוא להעלות ארצה חלקים ניכרים מקהילות היהודים בארצות ערב. 
ואולם, הגירתם של אלה למדינה הצעירה נשאה בכנפיה בעיה חדשה, “הבעיה התרבותית” 
בעיקר(  אירופה  ממזרח  )יהודים  בישראל  השלטת  הפוליטית  האליטה   .)Shohat, 1999(
הוטרדה מהתרבות של יהודי ארצות האסלאם, שכונו אז “בני עדות המזרח” ).Ibid(. תרבותם 
כבלתי  ונתפסה  ו“חשוכה”  אינטלקטואלית”  “אנטי  “מסורתית”,  כ“פרימיטיבית”,  תוארה 
הולמת את ההון התרבותי המודרני )המאפיין את אירופה ואמריקה הצפונית( ואף כמאיימת 
)Almog, 2000(. כדי  על מודל היהודי החדש שביקשו ראשי המדינה לכונן ברוח המערב 
לפתור את הבעיה התרבותית גויסה מערכת החינוך הממלכתית: בסדרה של תכניות טיפוח 
יהודי  ותרבותיים בקרב  מפצות ביקשו מנהיגי המדינה לתקן ולשקם ליקויים קוגניטיביים 
ארצות ערב )Smilansky & Nevo, 1979(. פנימיות חינוכיות מילאו תפקיד מכריע ביישום 
ומוצעת   1961 בשנת  לפעול  שהחלה  טיפוח,  טעוני  למחוננים  הפנימייה  ובהן  זו,  מדיניות 
מאז ועד היום בעיקר לתלמידים מזרחים מראשית גיל ההתבגרות ועד גיל סיום בית הספר 
גם  הוגיה  בפי  שכונתה  טיפוח,  טעוני  למחוננים  הפנימייה  של  המרכזית  המטרה  התיכון. 

“מפעל לריאוריינטציה חברתית” )סמילנסקי ונבו, 1970, עמ‘ 5(, נוסחה כך )שם, עמ‘ 9(: 

תהליך  בראשית  מקהילותיהם  ונערות  נערים  של  ההוצאה  על  המתבסס  מפעל 
רמת  בעל  תיכון  בבית–ספר  אינטלקטואליות  משימות  בפני  מעמידם  ההתבגרות, 
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דרישות אקדמיות גבוהות ומכניסם לתחרות עם ילדים ממוצא אירופי וממעמד בינוני 
במסגרת בית–ספר וכיתה הטרוגניים, הוא ניסיון מכוון לשימוש בהנחה של משבר 

כגורם חיובי ומיצוי אופטימלי של משמעותו הפוטנציאלית.

אוכלוסיית היעד של הפנימייה הוגדרה כך )דרוק ואדלר, 1984, עמ‘ 149(:

תלמידים מוכשרים מסיימי בית–ספר יסודי בעלי פוטנציאל למידה גבוה, שהוריהם 
עלו לישראל מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה ושהתנאים הסוציו–אקונומיים 
של משפחתם )מקום ישוב, השכלת הורים, תעסוקת הורים, מספר ילדים במשפחה 

ומצב דיור( מצדיקים הוצאת הילד ממשפחתו וחינוכו בפנימייה.

תוארו  אלו  נוער  בני  מכוונת:  הייתה  הטיפוח  טעוני  מבין   )gifted( במוכשרים  הבחירה 
כ“קרובים יותר לנורמה הארצית הנדרשת מבחינת ידע, יכולות ומוטיבציה, ולכן קיים סיכוי 
גבוה כי יתקרבו בזמן קצר, יחסית, אל מעמד הקבוצה הנורמטיבית” )סמילנסקי ונבו, 1970, 
עמ‘ 11(. יתר על כן, בני נוער אלה תוארו כמי “שהתנסו בהצלחה בבית–הספר היסודי ועל כן 
פיתחו ביטחון בסיסי, אוטונומיה ראשונית, מוטיבציה להישג אותן תכונות ההכרחיות למאבק, 
 Smilansky & ;82 ‘התמדה והצלחה בחברה ההישגית” )סמילנסקי, נבו ומרבך, 1966, עמ
יותר לאמץ  זוהו כבשלים  Nevo, 1979, pp. 103–104(. במילים אחרות, תלמידים אלה 

השקפת עולם מריטוקרטית ולהימנע מתביעות שיוכיות–אתניות )סמילנסקי ונבו, 1970(.
הרקע ההיסטורי–חברתי להקמת הפנימייה למחוננים טעוני טיפוח מעוגן, לטענת הוגיה, 
בצורך של המדינה החדשה לאמץ את המודרניזם לשם הישרדותה בתנאים הטכנולוגיים–

זכתה  זו  על  מטרת   .)Smilansky & Nevo, 1979( החדש  המודרני  העידן  של  תרבותיים 
להגדרות יישומיות בסדרה של תכניות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות המדגישות שלוש 
חשיבה  רציונליות,  כגון  חשיבה  כשרי  פיתוח  ־  קוגניטיבית  התערבות  )א(  התערבויות: 
ביקורתית, הישגיות מוגברת, דחיית סיפוקים ועצמי מכוון עתיד; )ב( התערבות אמוציונלית 
־ פיתוח תכונות כגון עצמאות, יוזמה והערכה עצמית גבוהה; )ג( התערבות נורמטיבית ־ 
חשיפה למופעי תרבות שנחשבים איכותיים או העשרה תרבותית כגון ביקור בתיאטרון וחוגי 
)ריחוק  פנימייה  חיים בתנאי  מגוונים:  היו  קריאת ספרים. האמצעים להשגת מטרות אלה 
פיזי מבית המשפחה, עם ביקורי סוף שבוע פעם בחודש לערך(, שגרת יום נוקשה שכוללת 
 Ibid.,( ”לימודים בבית ספר בשעות הבוקר בחברת “תלמידים ממוצא אירופי וממעמד בינוני
p. 9(, ופעילויות חינוך בלתי פורמליות רבות.5 התלמידים האשכנזים שימשו מודל לחיקוי, 
או קבוצת התייחסות חדשה, כדי לעודד את התלמידים המזרחים לרכוש את ההון התרבותי 
החדש. חשוב לציין שהוגי הפנימייה סברו שאם יושגו המטרות האישיות והתרבותיות הללו, 
וקבוצות  בכללה  החברה  לבני  מסרים  העברת  של  חברתיות  פונקציות  למלא  בכוחן  יהא 
השוליים בתוכה: “]באמצעות החינוך בפנימייה יבינו התלמידים כי[ כל בני קבוצתם יכולים 

ודרמה(;  ציור  פיסול,  מוזיקה,  )חוגי  העשרה  בפעילויות  השתתפות  כללה  פורמלית  הבלתי  הפעילות   5

גיל ההתבגרות(  ובעיות  פעילויות חברתיות )השתתפות בקבוצות דיון על החברה הישראלית, אתיקה 

ופעולות התנדבות )כגון מגן דוד אדום ושיעורי עזר לתלמידי בית ספר יסודי( )סמילנסקי ונבו, 1970(.
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לממש את שאיפותיהם למוביליות ולסטטוס חברתי על בסיס אישי–הישגי; ואין זה הכרחי 
לתבוע זכויות מעמד על בסיס קבוצתי–שיוכי” )סמילנסקי ונבו, 1970, עמ‘ 11(.

התיאור שהובא עד כה מלמד שהשיח המדינתי ששלט בכיפה בשני העשורים הראשונים 
עם  המודרניזציה.  ושיח  הפונקציונליסטית  התיאוריה  בהגיונות  מעוגן  המדינה  קום  אחרי 
זאת, חשוב לציין שמסוף שנות השבעים החלו להופיע סדרי שיח אחרים על אתניות. שלמה 
סבירסקי )1981( הציע להשתמש בשיח הניאו–מרקסיסטי, המתבסס על תיאוריית התלות ודן 
היא  הטענה  אתניים,  ליחסים  באשר  מעמדיים.  ובקונפליקטים  פנימי  קולוניאליזם  ביחסי 
זו מנסחת למשל  שקבוצות אתניות ממלאות תפקיד בחלוקת העבודה הכלכלית. תיאוריה 
את היחסים העדתיים בישראל כיחסי תלות שבהם מצויים המזרחים במצב של תלות בבעלי 
השליטה, קרי האליטה האשכנזית. לקראת סוף שנות השמונים פרסמה אלה שוחט )1991( את 
אחד החיבורים הראשונים שמחברים בין ההגות של אדוארד סעיד לשיח האתני בישראל, 
ובשנות התשעים החלו להופיע בארץ קריאות שמבוססות על השיח הרב תרבותי, המצדדות 
ב“זכות להבדל” )יונה, 2005( וקוראות תיגר על פרויקט המודרנה ומדיניות מיזוג הגלויות. 
בשנים אלו חוקרים אף ביקשו לטשטש את הדיכוטומיה שבבסיס הפרשנויות הנשענות על 
 Ben( ולהציע חיבורים מורכבים בין אתניות למעמד )אוריינטליזם של אדוארד סעיד )2000
Rafael & Sharot, 1991(. מתחילת שנות האלפיים מיובאים גם השיח הפוסט–קולוניאלי 
 .)Bhabha, 1994( ומודלים תיאורטיים העוסקים בחוויית ההיברידיות, בראשם זה של באבא
זהות מזרחית או זהות בתנאים פוסט–קולוניאליים מתוארת כשעטנזית, אמביוולנטית, נזילה, 
וקרובה,  זרה  שייכת,  ולא  שייכת  ומלהטטת,  חמקנית   ,)hyphenated-identity( ממוקפת 
המאפיין  שעטנזי  תוצר  אפוא  פירושה  היברידיות  וחתרנית.  קונפורמית  ויהודית,  ערבית 
מפגשים בין–תרבותיים, חוויות של חציית גבולות וזהויות ממוקפות נוסח היהודי–ערבי של 

שנהב )2003(. 
בישראל  היברידיות  אתניות  שזהויות  מלמד  עכשווית  אתניות  של  מחקרים  ניתוח 
המתוארות על ידי אנשי אקדמיה אינן מדווחות בהכרח מפי “אנשי היומיום”. סדרה ארוכה 
־  ואשכנזים  מזרחים  עם  ואתנוגרפיות  ראיונות  על  המבוססים  ־  אמפיריים  מחקרים  של 
מדווחים על יציבותם של השיח האוריינטליסטי ושל שיח המודרניזציה. למשל, בנימין וברש 
בישראל,  מעורבים  נישואין  חיי  של  דינמיקות  מתארות   )Benjamin & Barash, 2004(
תכונות שליליות  למזרחיּות  ייחסו  הנשים במחקרן  מזרחית.  והאישה  הגבר אשכנזי  שבהם 
והעדיפו  המזרחית  מהזהות  פעיל  באופן  התרחקו  האוריינטליסטי,  השיח  את  שהולמות 
של  המשמעויות  את  בחנה   )2008( ששון–לוי  אורנה  אשכנזיּות.  עם  המזוהות  פרקטיקות 
אשכנזיּות באמצעות ראיונות עם אשכנזים. ממצאי מחקרה מלמדים שאחד המאפיינים של 
“ישראלי”  ההגדרה  אתנית.  עצמית  מהגדרה  נמנעים  שחבריה  הוא  האשכנזיות  קטגוריית 
הלובן  בחקר  שנמצא  כמו  כך,  על  נוסף  עצמה.  בעיני  שקופה  הקבוצה  את  מותירה  למשל 
במקומות אחרים בעולם, מרואייניה של ששון–לוי סימנו את העצמי האשכנזי כנטול תרבות 
)לא במובן של חסר תרבות, אלא במובן היותו שקוף מבחינה תרבותית(. העצמי המזרחי, 

לעומת זאת, מסומן ב“סימון אוריינטליסטי”. ששון–לוי מסכמת )שם, עמ‘ 114(: 

איפוק  הצלחה,  גבוהה,  השכלה  לשאפתנות,  האשכנזיות  נקשרה  רבים  בראיונות 
רגשי, רציונלית, נימוס, חילוניות, תרבות גבוהה, שמאלנות, מעמד בינוני ומעלה, 



אתניות ללא אתניות  254 אבי שושנה 

)שהוזכר  רעש  עם  המזרחיות  זוהתה  מושלם  כמעט  בהיפוך  והתנשאות.  רגשי  קור 
התלהמות  פסיביות,  רגשות,  של  והחצנה  אמוציונליות  מאוד(,  קרובות  לעיתים 
ואלימות, מוזיקה בכיינית, שקרנות, רגשי קיפוח ורגשי נחיתות, דתיות או מסורתיות 
ויחסי מגדר היררכיים... אין צורך להכביר מילים על הדמיון בין דימויים אשכנזיים 

אלה לבין השיח האוריינטליסטי שמתאר אדוארד סעיד )2000(. 

לסיכום, בהקמת הפנימייה ניכרים שני היבטים מרכזיים הרלוונטיים לענייננו: ראשית, עקרונות 
הפנימייה מבוססים על הנחות של מודל ההיטמעות הקלאסי ומניחים שיש תהליך “טבעי” שבו 
קבוצות אתניות משיגות נגישות למבנה ההזדמנויות החברתי על ידי זניחה של דפוסים תרבותיים 
אתניות  הבחנות  של  בטשטוש  אפוא  כרוכה  היטמעות   .)Zhou, 1997( חדשים  לטובת  ישנים 
)Alba, 1990(. ההבניה הארגונית של זהויות אתניות בחקר המקרה הנדון כאן מדגישה שתחזוק 
זהויות אתניות עשוי להשאיר מהגרים וילדיהם בעמדתם השולית ולהקשות עליהם להשיג ניעות 

חברתית וכלכלית. מודעות מריטוקרטית מוצעת כעדיפה על פני מודעות שיוכית–אתנית.
ניסיון  היא  טיפוח  טעוני  למחוננים  הפנימייה  בישראל,  המדינה  רשויות  בעיני  שנית, 
מדינתי פעיל ויצירתי לשנות רפרטואר תרבותי של פרטים כדי ליצור מעמד חברתי בינוני 
חדש. במילים אחרות, החינוך בפנימייה, רכישת ההון התרבותי החדש וההיפטרות ממודעות 
אתנית נתפסים ככלים לשיפור סיכויי חיים ולהזזת פרטים מהמעמד הנחשל למעמד חברתי 

וכלכלי חזק יותר.
ואולם, מאז שנות השמונים, בצד שיח המודרניות ומדיניות מיזוג הגלויות החלו להופיע 
שיחים חלופיים על אתניות בישראל. אלה עשויים לשמש בסיס לעיגון מושגי העצמי ומערכי 
ההסבר של בוגרי הפנימייה. מעניין במיוחד לברר באילו שיחים משתמשים בוגרי הפנימייה 

בעיצוב זהותם האתנית.

זהויות אתניות ומרחקים קוגניטיביים בחיי היומיום

הממצאים על האופן שבו חווים בוגרי הפנימייה את זהותם האתנית יוצגו כעת לפי מהלך 
הריאיון עמם. שתי השאלות הראשונות שהצגתי בפני המרואיינים היו מהי אתניות עבורך, 
חשים  אינם  שהם  הייתה  הרווחת  התשובה  כמזרחי/ת.  עצמך  את  מגדיר/ה  את/ה  והאם 
אתניים.6  לסיווגים  מעבר  כלומר  הזה”,  לסיפור  “מעבר  שהם  ובעיקר  מזרחים  או  אתניים 
חשוב לציין כי כ–60% מהמרואיינים הזכירו במפורש את הביטוי “מעבר לסיפור הזה” או 
ביטויים דומים כגון “מעבר לעניין הזה” ו“מעבר לקטע הזה”. 20% נוספים הביעו מרחק 
“סיפור  ממני”,  חלק  לא  היא  “מזרחיות  כגון  ביטויים  באמצעות  אתניות  מזהויות  מפורש 
מזרחים  של  במונחים  בכלל  לחשוב  לא  משתדל  “אני  למזרחיות”,  קשור  לא  שלי  החיים 

כשישה מרואיינים הביעו עמדה שונה לגמרי ומתחו ביקורת על הפנימייה ועל מדינת ישראל ברוח השיח   6

הפוסט–קולוניאלי בישראל. לדבריהם, רשויות הפנימייה אילצו אותם להתכחש למשפחתם ולשורשיהם 

ולכן  במחקרי,  למדי  נדיר  זה  קול  ואולם,  האתנית.  לזהותם  מחדש  התחברו  בבגרותם  ורק  האתניים, 

בחרתי שלא להביאו במאמר זה, העוסק במגמה המשתקפת בכ–90% מהראיונות.
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ואשכנזים”. השאלות הבאות היו האם את/ה יכול/ה להצביע על פרקטיקות או מעשים בחיי 
היומיום שבהם את/ה מרגיש/ה אתני/ת, והאם את/ה יכול/ה להיזכר מתי ובאילו נסיבות 
את/ה מהרהר/ת בסוגיות על אתניות. גם כאן התקבלו תשובות דומות על היעדר חוויה של 
אינן  אתניות  שפרקטיקות  מפורשות  הדגישו  כ–70%  אתניות.  פרקטיקות  והיעדר  אתניות 
מאפיינות את חייהם או “אני לא ממש מהרהר בזה”. לפיכך מערך הממצאים הראשון יכונה 

“פנומנולוגיה של מרחק מזהויות אתניות”.
המהלך השני יציג את ניתוח התשובות שהתקבלו לשאלה: אם אינך מגדיר/ה את עצמך 
אתני/ת, כיצד את/ה מגדיר/ה את עצמך? כ–85% מהמרואיינים הגדירו עצמם ישראלים, 

ולכן המערך יכונה “הגדרה עצמית של ישראליות”. 
של  ניתוח  הוא  משתכנז”,  של  עצמית  “הגדרה  שכותרתו  השלישי,  הממצאים  מערך 
השתלשלות הראיונות ושל השאלות איך חבריך מגדירים אותך, והאם גם חבריך הקרובים 

אינם רואים אותך כמזרחי.

פנומנולוגיה של מרחק מזהויות אתניות
“אני מעבר לסיפור הזה”

בתשובה לשאלותיי על מושג האתניות וחוויות אישיות של אתניות בחיי היומיום השיבה רונית,7 
בוגרת מחזור 1990: “אני מעבר לסיפור הזה של מזרחים ואשכנזים, זה לא קשור אליי, ואני מנסה 
לא לדוש בזה, אני יודעת מה חנה אזולאי–הספרי ]תסריטאית ושחקנית מפורסמת בישראל, בוגרת 
הפנימייה[ חושבת, אבל זה ממני והלאה”. ארז, בוגר מחזור 1995, מגיב באופן דומה: “נראה לי 
שאני הולך לאכזב אותך. אני לא מהמחנה של ]אחת הבוגרות הביקורתיות של הפנימייה[, כל 
הסיפור המזרחי הזה לא קשור אליי”. בניסיוני להבין מארז אם פירוש הדבר שהוא אינו חווה את 

עצמו כמזרחי או שאינו יכול להצביע על פרקטיקות שמעידות על זהות כזו הוא השיב:

במזרחים  העיסוק  וכל  משותפת,  שפה  שצריך  הוא  העניין  העניין,  לא  בכלל  זה 
מול אשכנזים מרחיק אותך עוד יותר, כי אתה נשאר תקוע, וזה תלוי רק בך, אתה, 
במוטיבציה שלך להצליח, זה מה שאני חושב לפחות. אם כל אחד ישקיע ולא יחשוב 
חייבים  שינוי.  פה  להיות  סיכוי שיתחיל  יש  מזרחים,  הזה של  העניין  על  הזמן  כל 
להיות מעבר לסיפור הזה. מזרחים צריכים ללמוד לא לחשוב במונחים של מזרחיות, 

למחוק את זה לגמרי מהרפרטואר שלהם.

בניסיוני להבין לעומק את הביטוי “אני מעבר לסיפור הזה”, שחזר על עצמו אצל מרואיינים 
רבים, הצגתי בפני לילך, בוגרת מחזור 1995, שהשתמשה בו אף היא, שתי שאלות: מהו בעצם 

הסיפור הזה, ומה זה אומר להיות מעבר לו. וכך היא השיבה:

הסיפור הזה של אתניות, המקום שממנו באת, הצורה שאתה נראה, מדבר, הצורה 
שבה אתה חוגג את החגים וכו‘ וכו‘. אבל זה גם אומר שאתה חושב על עצמך בראש 
ובראשונה במונחים מזרחיים, שזה צובע את השקפות העולם שלך... הציפייה היא 

כל השמות שונו כדי לשמור על פרטיותם של המרואיינים.  7
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שבכל פעם שיש לך הזדמנות אתה מפרש את החיים במונחים של אשכנזים ומזרחים 
אותם  והכריח  יפה  לא  אליהם  התייחס  המזרחים,  את  דפק  האשכנזי  שהממסד  או 
להשתנות, או שאתה צריך בהכרח להישמע או להתנהג כמו מזרחי. ולהיות מעבר 
וגם  דבר במובן של מזרחיות,  כל  ולפרש  רגיש  כך  כל  להיות  צריך  זה אומר שלא 
שלפעמים זה בכלל לא נחוץ, כי אני לא מרגישה בכלל מזרחית או תימנייה או מה 
שזה לא יהיה, אני מעבר לזה, אני חיה את החיים שלי בלי זה, יש דברים אחרים 

שממלאים לי את החיים ואת מי שאני.

“הסיפור האתני” מתואר אפוא בראש ובראשונה כסדרת פרקטיקות ונהגים שהמרואיינים 
מצביעים עליהם כמזרחיים: שפה, צורת לבוש, אופני התנהגות אישית, חגיגת חגים ועוד. 
הוא כולל גם הכרה של הסובייקט בהיותו אתני, שימוש מוגזם באתניות כסכמה פרשנית לחיי 
או אתניים.  מזרחים  אזרחים  ובין  בין ההגמוניה האשכנזית  הכוח  ליחסי  ומודעּות  היומיום 
המרואיינים  של  מכוונת  קוגניטיבית  הימנעות  בעצם  מתאר  הזה”  לסיפור  “מעבר  הביטוי 
מפירוש חייהם במושגים אתניים, ובעיקר מתודעה מבנית שמאשימה את הממסד האשכנזי 
שתכונות  מרמז  הזה”  לסיפור  “מעבר  הביטוי  לבסוף,  המזרחים.  של  במצבם  בישראל 
 Bellah, Madsen,( והישגיות  כגון אינדיבידואליות, רציונליות  המעוגנות בשיח הליברלי, 
ל“סיפור  הסובייקט אל מעבר  להזיז את  Sullivan, Swidler & Tipton, 1985(, עשויות 

האתני” או לפחות להרחיקו ממנו.

היעדר פרקטיקות של אתניות 
שאלתי  אתניים,  או  כמזרחים  עצמם  להגדיר  שלא  בחרו  רבים  שמרואיינים  אחרי  כאמור, 
על קיומן של פרקטיקות אתניות או מזרחיות בחייהם כדי להעמיק את הבנתי בדבר זהויות 
אתניות. השיחה הבאה עם ניקול, בוגרת מחזור 1970, מיטיבה לשקף את הדינמיקות שאני 

מבקש לתאר כעת: 

ש: כיצד מתבטאת המזרחיות שלך בחיי היומיום?
ת: אני לא חושבת שמזרחיות היא חלק מהחיים שלי, זה שההורים שלי באו ממרוקו 

זה לא אומר שאני יושבת במטבח כל היום ומגדלת ילדים.
ש: כך את חווה מזרחיות? מטבח וטיפול בילדים?

ת: כן, לא, כאילו זה לא מה שאני חושבת, אבל זה חלק מזה.
ש: ומה עם חלקים אחרים? את חושבת שיש חלקים אחרים?

ת: אני לא יודעת, אני לא חושבת שאני מזרחית טיפוסית בכלל.
ש: למה?

ת: זה שנולדתי מזרחית זה לא אומר שאני מזרחית.
ש: את לא נתקלת בכלל במזרחיות בחייך?

ת: ממש לא, אולי כשאני מבקרת אצל ההורים בשבתות.

אלא  ומזרחיות,  אתניות  של  מהגדרות  אישי  ריחוק  מדגישה  רק  לא  שניקול  לב  לשים  יש 
כן, תפיסתה  כמו  ההורים(.  בית  זה,  )במקרה  מזרחיות  מזהה מרחבים שבהם מתקיימת  גם 
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הזהות המזרחית הולמת את ההבניה החברתית הסטריאוטיפית השלילית של מזרחים  את 
בישראל )ששון–לוי, 2008(. שיחתי עם שולי, בוגרת מחזור 1987, מוסיפה ממד נוסף למרחק 

שמתארת ניקול, ממד של זהירות מלהיכנס למרחבים תרבותיים הנתפסים כמזרחיים:

ש: אני מבין שאת לא מגדירה את עצמך כמזרחית, אבל האם מזרחיות מתבטאת 
בחיים שלך?

ת: לא ממש.
ש: האם את עושה מעשים או פעולות כלשהם שאת יכולה להגדירם כמזרחיים? 

יכולה  אין משהו שאני  גם  אז מבחינתי  אני לא מרגישה מזרחית,  אין מעשים,  ת: 
להצביע עליו, אבל אני גם נזהרת מזה.

ש: יש לך דוגמה ספציפית?
ת: כשהתחתנתי עם הבעל האשכנזי שלי, הוא רצה שאעשה ]טקס[ חינה, כמו שכל 
המרוקאיות עושות, אבל ברחתי מזה כל עוד נפשי בי, אני נזהרת, לא רוצה את 

זה, לא רוצה, עדיף שלא.
ש: למה?

ת: עדיף שלא, מעדיפה שלא, זה כבר לא מתאים לחיים שלנו, אני מעבר לזה, זה גם 
מסמן אותך, למרות שכאילו הבעל שלי הוא הכי ליברלי בחיים, אבל עדיף שלא, 
המשפחה האשכנזית שלו תדבר אחר כך שנים על החינה שלי, זו מלכודת. עדיף 

להתנהג כמו ישראלי בן ימינו ולא כמו איזה מרוקאי שהגיע רק עכשיו ממרוקו.

שולי, כמו ניקול ומרואיינים רבים, אינה עיוורת לזהויות אתניות ומזרחיות, והן אינן שקופות 
מזרחיות,  פרקטיקות  לזהות  יודעים  במחקרי  המרואיינים  רוב  עבורה.  מאליהן  מובנות  או 
רואים בכל אלה  ותכונות מזרחיות. אלא שרבים מהם  טקסים מזרחיים, מרחבים מזרחיים 
תמרורי אזהרה שמזכירים להם להתרחק מהמרכיב האתני בזהותם ומאותתים שאתניות אינה 
הולמת את ימינו ושהזהות הישראלית עדיפה על פני זהויות אתניות. התזכורות הללו, כפי 

שאתאר כעת, מאורגנות גם בשיחות פנימיות בין העצמי לעצמי.

שיחות פנימיות ותזכורות עצמיות
לנוכח סירובים רבים שבהם נתקלתי ביחס להגדרות ופרקטיקות אתניות, שאלתי את הבוגרים 
אם הם יכולים להיזכר מתי ובאילו נסיבות הם מהרהרים בסוגיות על אתניות. אחת התשובות 
שחזרה על עצמה הדגישה כי “הסיפור הזה הוא עניין פנימי, ביני לבין עצמי” )רוני, בוגר 

מחזור 1991(. גם בשיחתי עם יוני, בוגר מחזור 1982, עלה השיח הפנימי הזה:

ת: לא פעם ולא פעמיים אני תופס את זה מדבר אל עצמי ואומר “אתה כבר לא שם, 
תן להם לצעוק קיפוח וכאלה, זה לא הסיפור שלך”.

ש: אתה ממש מדבר לעצמך?
ת: ממש ממש, מזכיר לעצמי שוב ושוב שזה לא אני, מי שרוצה לטבוע במלכודת של 

המזרחיות ־ זב“שו.
ש: אתה יכול להיזכר מתי לאחרונה דיברת אל עצמך בעניין הזה?
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ת: בטח, לפני כמה ימים התפרסם מאמר בהארץ לגבי הפער בין אשכנזים לחילונים, 
סליחה בין אשכנזים למזרחים, ואני אמרתי לעצמי “איזה מזל שאתה מעבר לזה”.

ש: פערים? באיזה עניין?
ת: חינוך.

ש: ואתה מעבר למה?
ת: אני לא בקטע של להתחבר למזרחיות שלי או בקטע של לבכות על מה שהיה 

בעבר, זה כביש ללא מוצא.

גם אילן, בוגר מחזור 1994, מתאר שיחות פנימיות כאלה בינו לבין עצמו:

ת: צריך להסתכל קדימה, לא לעבר, צריך להתנתק מכל העניין המזרחי הזה, ככה 
אני מפמפם לעצמי כל פעם מחדש, כמו מנטרה, בכל הזדמנות שיש לי: “קדימה, 
קדימה, קדימה, נגמר הסיפור הזה של מזרחיות, נגמר, קדימה”. ובכלל, אין לי 
חייבים  אנחנו  זה לא בשבילנו,  הזה של להתעסק עם המזרחיות,  את הלוקסוס 

להמשיך ולחיות, לצבור הישגים, זו ההצלחה האמיתית שלנו.
ש: ולמי יש את הלוקסוס הזה?

ת: לא יודע, אולי למזרחים עניים, אני יודע שזה לא נשמע טוב, אבל ככה זה, וגם 
לכל אלה שקוראים לעצמם “הנציגים של המזרחים”.

ש: מי? פוליטיקאים?
ת: לא, האינטלקטואלים המזרחים, אתה יודע ]מציין כמה שמות[ להם אולי זה עושה 

טוב. 

השיחות הפנימיות שמנהלים הבוגרים בינם לבין עצמם מעלות שלוש נקודות חשובות: ראשית, 
הן אינן עוסקות בשאלה אם הבוגרים אתניים או לא; ההנחה הגלומה בהן היא שהם סובייקטים 
אתניים. הנחה אחרת היא שמוטב להם להיות מעבר לסיפור הזה. שנית, הבוגרים חווים שני 
סוגי עצמי: האחד מתואר כאתני והאחר מתואר כמי שאינו אתני. שלישית, השיחות מדגישות 
את סוגיית המעמד החברתי הנלווה לזהויות אתניות. תודעה אתנית או תחזוק של אתניות 
לאינטלקטואלים  לחלופין  או  נמוך,  חברתי–כלכלי  ממעמד  למזרחים  כמתאימה  מתוארת 
מזרחים. ההנחה שרווחה בראיונות היא שבוגרי הפנימייה, שחוו ניעות אל המעמד הבינוני, 

אינם אמורים לתחזק זהות אתנית, או לפחות אמורים להיות מעבר לסיפור האתני. 

הגדרה עצמית של ישראליות
כשנשאלו המרואיינים איך היו מגדירים עצמם, אם לא כמזרחים, אחת התשובות הנפוצות 
)בקרב כ–85% מהמרואיינים( לתיאור זהותם העכשווית הייתה “ישראלי/ת”. כך אמר למשל 
שמואל, בוגר מחזור 1984: “אני לא מגדיר את עצמי כמזרחי, אבל אם כבר אז ישראלי. זה 
נכון שנולדתי מזרחי, למשפחה מזרחית, אבל גדלתי, ראיתי עולם, ואני משהו אחר היום, 
אני יותר ישראלי מכל דבר אחר”. כדי להבין מהי ישראליות שאלתי את שרה, בוגרת מחזור 

1999, שאף היא הגדירה עצמה ישראלית, איך היא מגדירה את המושג. וזו תשובתה:
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ישראליות זה מישהו שנולד כאן, צבר כזה, אם כי לא חייב, אחותי לא נולדה כאן, 
היא גדלה כאן, וגם היא ישראלית. זה מישהו שחווה את מה שקורה כאן ועכשיו ולא 
את מה שהיה לפני שהגענו לכאן, אפרופו השיחה שלנו קודם, זה גם מישהו שחושב 
במונחים ישראליים, לא מזרחיים, ובעיקר מישהו שחושב במונחים אישיים, מה אני 

עושה בשביל לקדם את עצמי, בניגוד למישהו שחושב איך פגעו במזרחים.

איתן, בוגר מחזור 1990, מוסיף ממדים להגדרה זו: “אני ישראלי ]...[ ישראליות היא מישהו שחי 
כאן אבל גם יודע לזהות הזדמנויות, מישהו שחושב על העתיד, לומד, עובד קשה, צובר הישגים”.

בעיניהם  הקשורים  עיקריים  מרכיבים  שלושה  הדגישו  הבוגרים  של  ההסבר  מערכי 
לישראליות: )א( אופי א–אתני, כלומר נטול הבחנות אתניות. במובן זה, הגדרתם הולמת את מודל 
ההיטמעות שאומץ בשנים הראשונות של מדינת ישראל מתוך שאיפה לכונן מודל יהודי חדש 
שהוא ישראלי )Shohat, 1999(; )ב( עצמי ממושמע )disciplined self(, שפועל לפי אתיקה של 
עבודה קשה, אחריות, יוזמה ומכוונות לעתיד )Lamont, 2000(; )ג( זהות קולקטיבית–מקומית, 

אך כזו שדורשת זהות אינדיבידואלית ונמנעת מתודעה מבנית חברתית ופוליטית.

הגדרה עצמית של משתכנז
אחת ההגדרות העצמיות שהופיעה אצל רבים מהמרואיינים בתגובה לשאלותיי על קשריהם 
“משתכנז/ת”.  הייתה  האתנית  לזהותם  מתייחסים  חבריהם  שבו  האופן  ועל  החברתיים 
התייחסות מפורשת למונח זה כתיאור עצמי הופיעה אצל כ–40% מהמרואיינים. מדובר במונח 
מרתק משום שהוא כולל בתוכו הן את התואר אשכנזי, ובעיקר את תהליך ההיעשות אשכנזי, 
כלומר את התנועה ממזרח למערב של סובייקטים אתניים. במובן זה, המונח “משתכנז” דומה 
 ,)Fordham & Ogbu, 1986( )acting white( ”בתכניו התרבותיים למונח “להתנהג כלבן
ועמדות שמאפיינות את התרבות הלבנה של המעמד  שפירושו אימוץ התנהגויות, העדפות 
 )Horvat & Lewis, 2003; Tayson & Darity, 2005( הבינוני–גבוה על ידי אפרו–אמריקאים
או לטינים )Carter, 2006(. התנהגויות אלה כוללות בעיקר סגנון דיבור, שפה וצריכת טעמים 

תרבותיים )כגון לבוש ומוזיקה(. בשיחתי עם ערן, בוגר מחזור 1998, עלה התיאור הבא:

ש: כיצד חבריך מגדירים אותך?
ת: אני המשתכנז של החבר‘ה ]צוחק[.

ש: מי מכנה אותך ככה?
ת: החברים, זה כמובן בצחוק.

ש: החברים המזרחים או האשכנזים?
ת: האשכנזים בעיקר.

ש: אתה יכול לתת לי דוגמה ספציפית?
ת: כן, סתם, לא מזמן הזמנתי את החברים לברביקיו, אז הם הסתלבטו עליי שאני 
לי “בוא‘נה, אחי, השתכנזת, ברביקיו?  אומר ברביקיו. אחד החברים שלי אמר 
אצלכם אומרים על האש, אתה חושב שייתנו לך להיכנס לדימונה אם ידעו שאתה 

אומר ברביקיו?”
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תומר, בוגר מחזור 1992, מפעיל כלפי עצמו את התיאור “משתכנז”:

בזה  משקיע  אני  ופסנתר,  אנגלית  בשיעורי  יתמיד  שלי  שהבן  מקפיד  למשל  אני 
בצורה היסטרית. לפעמים אני מסתכל על עצמי מהצד ואומר “השתכנזתי, ללא ספק 
השתכנזתי”. יצא לי ילד אשכנזי קטן כזה, מה שנקרא “לחם לבן”, כאילו, לא אשכנזי 

אבל אתה יודע, משתכנז כזה, קצת כמוני, בורגני, בורגני קטן.

 )passing( גבולות  ומעבר  חיקוי  של  לפרקטיקות  אפוא  מתייחס  “משתכנז”  המונח 
)Goffman, 1963( של סובייקטים אתניים–מזרחים בישראל. הפרקטיקות הללו מאפיינות 
את חברי הקבוצה ההגמונית וכוללות סגנון דיבור, סגנון לבוש, בחירת מקום מגורים, הישגים 
זו מעניינת משום  לימודיים, השתתפות בחוגים כגון אנגלית ופסנתר ועוד. הגדרה עצמית 
שהיא מתארת מיצוב במרחב חיים המקיים מרחק הן מהעצמי המזרחי והן מהעצמי האשכנזי. 
הבוגרים שמגדירים עצמם משתכנזים חווים עצמם כמי שאינם מזרחים עוד )או לפחות אינם 
עונים על ההבניה החברתית הסטריאוטיפית של מזרחים(, אבל גם אינם אשכנזים או אינם 

מסוגלים לבצע אשכנזיות באופן מושלם. 

דיון: אתניות ללא אתניות

מאמר זה מציע לחבר בין מלאכת ההבניה החברתית–מדינתית של זהויות אתניות ובין אופן 
תחזוקן על ידי פרטים בחיי היומיום. בעיקר נעשה ניסיון להבין כיצד פרטים שחוו התערבות 

מכוונת במרכיב האתני של עצמיותם חווים התערבות זו שנים אחרי ההבניה.
האתני  בסיווג  השתמשו  הצעירה  המדינה  סדרי  כיצד  חשף  הארגונית  ההבניה  ניתוח 
המרכזי בישראל ־ מזרחים ואשכנזים ־ ובעבודת גבולות סימבולית המבחינה בין תרבות 
עודדה  ממלכתית–ישראלית,  זהות  לכונן  שביקשה  זו,  הבניה  מערבית.  לתרבות  מזרחית 
אינטגרציה חברתית והיטמעות תרבותית של מהגרים. היא גם הציעה שמוטב לסובייקטים 

אתניים לאמץ ערכים מריטוקרטיים ולהיפטר ממודעות אתנית ומתביעות על רקע שיוכי. 
זו, שנחשפה דרך ראיונות עם בוגרי  הפנומנולוגיה הסובייקטיבית של הבניה ארגונית 
הפנימייה, מלמדת איך תורגמה ההבניה הארגונית לזהויות אתניות ייחודיות. בוגרי הפנימייה 
של  זהות  בה  רואה  אני  ולכן  מאתניות,  להתרחק  המבקשת  זהות  של  קבוע  תחזוק  תיארו 

אתניות ללא אתניות.
בשל המרחק הקוגניטיבי שזהויות אלה מבקשות לשמור מאתניות, אפשר היה לטעון שהן 
)Warner & Srole, 1945( שעליו נשענת ההבניה  הולמות את מודל ההיטמעות הקלאסי 
שההבחנות  מלמדות  המרואיינים  של  הסובייקטיביות  האתניות  ההזדהויות  אך  הארגונית, 
האתניות ממשיכות לקנן בהם לאורך זמן כתזכורות קבועות של הסובייקט לעצמו שהוא אינו 
אתני, או שהוא “מעבר לסיפור האתני”, ושהוא מעדיף את הסיפור המריטוקרטי ואת האתוס 

הליברלי המזוהה עם המעמד הבינוני ושנחשב לא אתני. 
הזדהות אתנית זו אינה הולמת אף את המיקומים החברתיים של מהגרים וילדיהם שמציעה 
 )Portes & Zhou, 1993( )segmented assimilation( תיאוריית ההיטמעות לנתיבים שונים
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זה  מודל  על  הנשענים  יותר  מאוחרים  חוקרים  שמציעים  האסטרטגיים  המיקומים  את  או 
)Carter, 2006; Lacy, 2007(; זוהי הזדהות אתנית של פרטים הממוקמים במרחב לימינלי, 
מזדהים  אינם  הפנימייה  בוגרי  המארחת.  לחברה  המוצא  קהילת  בין  או  למערב  מזרח  בין 
כאתניים8 ואינם מבקשים לשמר את ערכי קהילתם או לתחזק את הממד האתני של זהותם 
כמו שמתארת תיאוריית ההיטמעות לנתיבים שונים. במובן זה, הזהות האתנית המתוארת 
 raceless( גזע”  ללא  “אישיות  מכנה   )Fordham, 1988( למה שפורדהם  יותר  קרובה  כאן 
persona(, קרי ניסיונות סובייקטיביים של פרטים לצמצם את יחסיהם עם הקהילה האתנית 
חזקה  באמונה  מלווים  אלה  ניסיונות   .)un-black( שחור”  לא  ו“להיעשות  הגזעית  או 
הניעות  ואת  החיים  תנאי  את  שיכריעו  הם  הכישורים  שלפיה  הדומיננטית  באידיאולוגיה 
אינה  במחקרי  המתוארת  האתנית  הזהות  פורדהם,  של  התיאור  כמו  שלא  אך  החברתית. 
מדווחת רק על מרחק אסטרטגי של הסוכן מזהויות אתניות, אלא גם על עיסוק קוגניטיבי 
זו מנכיחה הבחנות אתניות  קבוע בדמות שיחות פנימיות על מרחק זה. לדעתי, פרקטיקה 
זו אינה מבוססת על פרקטיקות  וגבולות סימבוליים סטריאוטיפיים הכרוכים בהן. אתניות 
אתניות )Waters, 1990(, פעולות, חוויות )Alba, 1990( או פרקטיקות של היעשות לא אתני 
)Carter, 2006; Fordham & Ogbu, 1986(, אלא בעיקר על תזכורות אישיות תכופות של 
הסובייקט לעצמו שהוא אינו אתני עוד, באופן שמתחזק זהות אתנית או לפחות מייצר תודעה 
האתנית,  הזהות  סוגיית  את  תודעתית  מנכיחות  אלה  שיחות  אחרות,  במילים  אתניות.  של 
ואינן הופכות את האתניות לשקופה, ולכן אני מכנה זהות זו “אתניות ללא אתניות”. ביטוי 
 )Balibar, 1991( של בליבר )racism without races( ”זה ־ כמו הביטוי “גזענות ללא גזע

־ מתאר מערכת סמויה )tacit( יותר של הבדלה וסימון. 
חשוב לחזור ולהדגיש שהזהות האתנית המצהירה שאינה אתנית או שהיא מעבר לסיפור 
האתני נשענת בעצם על ייצוגים סטריאוטיפיים של אתניות )בעיקר מזרח ומערב(, מבטאת 
תשוקה מודעת להיות לא אתני, ובעיקר מגלה חשדנות הרמנויטית קבועה כלפי העצמי בדבר 
גבולות  מלחצות  חוששים  במחקרי  שהסובייקטים  בלבד  זו  לא  אחר,  לשון  גבולות.  חציית 
ולחזור לעצמי האתני שאפיין אותם בעבר )ומאפיין עדיין, לטענתם, את בני משפחתם(, אלא 
שהם אף בודקים את עצמם מפעם לפעם. בחינות אלה של העצמי מופיעות על בסיס יומיומי 

וצצות ועולות בהקשר של אירועי חיים מרכזיים. 
של  אתניות  וולונטרית,  היא  סימבולית  אתניות  סימבולית;  אתניות  אינה  זוהי  כן,  אם 
 Alba, 1990; Bakalian, 1992; Gans,( פנאי, אתניות שאינה מציבה דרישות בפני הפרט
פרטים  של  זהות  עבודת  היא  אתניות  ללא  אתניות  זאת,  לעומת   .)1979; Waters, 1990
של  במשטור  ועסוקים  שלהם  היומיום  בחיי  אתניות  של  המבניות  ההשפעות  את  שחשים 
למרחבים  מלהיכנס  שנזהר  עצמי  של  בכינון  לפחות  או  אתני  ללא  להופכו  כדי  העצמי 

המסומנים כאתניים. 
אפשר היה לצפות שבוגרים מבוגרים שאימצו סימנים של מעמד בינוני )במונחי השכלה, 
הכנסה, מקום מגורים והון תרבותי( ידווחו על זהות שבה האתניות שקופה, או לפחות יחוו את 

אני מקבל את הערתה/ו של אחת/ד מהקוראות/ים האנונימיות/ים שיש בפרשנותי משום כפייה של   8

זהות אתנית על פרטים שאינם מגדירים עצמם כאתניים. בכך, טוענת/ן הקורא/ת האנונימי/ת, איני 

מותיר לנחקריי חירות פעולה.
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הישגיהם המריטוקרטיים כטבעיים, או שלא יטרידו את עצמם באשר לאתניות שלהם. ואולם, 
שימור המרחק הקוגניטיבי מהאתניות מדווח הן על ידי בוגרים צעירים שנמצאים בתחילת 

שנות העשרים לחייהם, והן על ידי בוגרים מבוגרים בהרבה, שנכנסו לעשור החמישי. 
כדי לברר מהם התנאים התרבותיים שמעודדים הזדהויות אתניות סובייקטיביות כאלה 
זהות ממלכתית– לכונן  ביקש  כאן  שנדון  החינוכי  המדינתי  המפעל  מקורן.  על  לתהות  יש 

מודל  ברוח  מחודש  ִחברות  ויצירת  הקודם  הִחברות  תוצרי  זניחת  של  בתהליכים  ישראלית 
ההיטמעות הקלאסי. על רקע זה אפשר להבין את המרחק שמבקשים בוגרי המפעל לשמור 

מזהויות ומהבחנות אתניות ואת מקורה של האתניות ללא אתניות.
ניתוח החומרים הכתובים שליוו את הקמת הפנימייה מלמד אף על החיבור שבין אתניות 
תלמידי  את  לנייד  שבניסיון  הייתה  ומפעיליו  החינוכי  המפעל  הוגי  של  ההנחה  למעמד. 
הפנימייה האתניים מהמעמד הנמוך אל המעמד הבינוני יש לטפל בתודעתם האתנית. אתניות 
נתפסה כתרבות המאפיינת את המעמד הנמוך או את האזרחים השוליים של הסדר החברתי. 
המעמד הבינוני והמעמד הגבוה נתפסו כאילו אינם עוסקים בסוגיות מסורתיות נוסח אתניות. 
 McDermott &( הזהות של מעמד זה מתוארת לפיכך כשקופה, לא מסומנת, מובנת מאליה
Samson, 2005(, ריקה תרבותית )Frankenberg, 1993( )culturally empty(, נטולת צורה 

.)Perry, 2001( ותוכן, שוכנת במרחב של ניטרליות, נורמליות או נורמטיביות
ממדים אלה של זהות שקופה ומובנת מאליה אינם חלק מהזהות של אתניות ללא אתניות. 
הניסיון הפעיל של מדינת ישראל להזיז פרטים אתניים ממעמד נמוך למעמד בינוני באמצעות 
הרמנויטית  המוטרדת  סובייקטיבית  אתנית  לזהות  מומר  שלהם  באתניות  המכוון  הטיפול 
המעמד  בני  של  הפריבילגיות  אחת  הרשמיים.  האתניים  לסיווגים  ביחס  שלה  מהמיקום 
 Lewis,( הבינוני או הגבוה, כפי שמדווחת ספרות המחקר, היא לא לחשוב על אתניות וגזע
2004(. פריבילגיה זו אינה נחלתם של בוגרי הפנימייה בחקר המקרה הנדון כאן, שזהותם 
טבעיות   ,)Bourdieu, 1977(  )narcissistic entitlement( נרקיסיסטית  ראויות  נעדרת 
 )sense of entitlement( תחושה של היות ראוי ,)natural and comfortable feel( נינוחה
 )Horvat & Antonio, 1999( )oblivious entitlement( או אישור שקוף )Lareau, 2003(

מהסוג המופיע אצל מי שנולדו לתוך מעמד בינוני או גבוה.9 
זיהוי היחס הפנומנולוגי הזה לאתניות התאפשר בזכות החיבור בין המקורות המוסדיים–

הסוכנים  אותן  חווים  שבו  האופן  ובין  אתניות  זהויות  של  חברתיות  הבניות  של  ארגוניים 
שנים אחרי ההבניה. מחקרים עתידיים שיתמקדו בחיבור זה דרך חקרי מקרה מקומיים ־ או 
את  להרחיב  עשויים  ־   )Brubaker et al., 2004( ומיקרו–אינטראקציוני  אתנוגרפי  חקר 
הבנתנו באשר לדיאלקטיקה המורכבת שבין תרבות, מבנה וסוכנות, ובעיקר על האופן שבו 

סובייקטים ממירים סיווגים והבחנות אתניות רשמיות לחוויות יומיום.

בהקשר זה כדאי לעיין במאמרם של כהן וליאון )2008( על כינונו של המעמד הבינוני המזרחי בישראל,   9

אך מאמרם אינו עוסק ברפלקסיביות של מזרחים על המרכיב האתני בזהותם. ראו הערתם של המחברים 

בעמ‘ 99. 
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 חלוצות: הפועל בנות סח‘נין ־ 
מאזרחיות מודרות לאזרחיות טובות 

יעלה להב רז*

תקציר. מחקר זה מבקש להוסיף לידע הקיים על קשרי הגומלין בין מגדר ובין 
כוח, מעמד, אתניות ולאומיות, ובתוך כך לבחון את תפקידו של הכדורגל בניסיון 

חייהן של שחקניות קבוצת הפועל בנות סח‘נין. המחקר נערך במתודה איכותנית 

מודרת  אזרחית  הופכת  כיצד  הייתה  המרכזית  השאלה   .2007-2004 בשנים 

המחקר  ממצאי  במינו.  מיוחד  ומקומי  מגדרי  לאומי,  בהקשר  “טובה”  לאזרחית 

והאתנו–לאומית  המגדרית  הזהויות  בעיצוב  חשוב  תפקיד  לכדורגל  כי  העלו 

שמציגות הנערות, כך ששיח המיניות והנשיות נקשר בקשר הדוק לשיח האתניות 

והלאומיות. מסקנת המחקר היא כי מיקומן המורכב של הנערות מאלץ אותן להציג 

תדמית של “ערבים טובים” לחברה היהודית ותדמית של “נשים טובות” לחברה 

באופן שאינו  “טובות”  לערביות  הופכות  הן  כך  הגברית.  המקומית  הפלסטינית 

לגבולות  כסמן  מתהווה  הכדורגל  קבוצת  אלו.  מחברות  אחת  על  לא  אף  מאיים 

ה“נכונים” ולנקודת החיבור בין שלל הזהויות ומבססת את הדרך הראויה להיות 

נשים ואת הדרך הראויה להיות נשים השייכות לקבוצה האתנו–לאומית הערבית. 

מבוא

זירת הכדורגל הנשית–ערבית בישראל היא זירה מרתקת לבחינת קשרי הגומלין המתקיימים 
זה עוסק בקבוצת הכדורגל לנשים  וזהות אתנית. מאמר  זהות לאומית  בין מגדר,  בספורט 
“הפועל בנות סח‘נין”, שזהות שחקניותיה מורכבת מאפיונים מגדריים, גילאיים, לאומיים 
ומקומיים. אפיונים אלה נפגשים בזירות מורכבות, מצטלבות, חופפות ונפרדות המאפשרות 
מתמודדים  או  ההגמוני  השיח  את  דוחים  אתניות  מקבוצות  פרטים  שבו  האופן  את  לבחון 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  *
סח‘נין  בנות  הפועל  הכדורגל:  באצטדיון  ולאומיות  אתניות  מגדר,  התזה  עבודת  על  מבוסס  המאמר   

שהוגשה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. בהזדמנות זו ברצוני 

להודות לד“ר עזיזה כאזום ולד“ר שלומי רזניק על הנחייתם המסורה. תודה מיוחדת לתמר ברקאי ולתמר 

להודות  מבקשת  אני  כן,  כמו  המאמר.  של  השונים  בשלבים  המועילות  הערותיהן  על  טאובר–פאוזנר 

לפאדיה ששימשה עבורי מתורגמנית. תקצר היריעה מלדון במורכבות זהותה של פאדיה ובהשפעתה על 

מהלך הראיונות, אך אין ספק בלבי כי נוכחותה, זהותה ומעורבותה תרמו רבות למחקר רב קולי, מפרה 

ומגוון, ועל כך נתונה לה תודתי הרבה.
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אתו. מטרת המאמר היא לדון במורכבות התהליך של הפיכת השחקניות מאזרחיות מודרות 
לאזרחיות “טובות”, והשאלה המרכזית היא כיצד מתהווה הכדורגל כזירה שבה מתאפשר 
כי  הטענה  את  להעלות  ברצוני  במינו.  מיוחד  ומקומי  מגדרי  לאומי,  בהקשר  זה  תהליך 
זירת הכדורגל משמשת זירת ִחברות וחינוך מחודש שדרכה אפשר לעצב את אופי הנערות 
כערביות “טובות” בעיני החברה היהודית וכנשים “טובות” בעיני החברה הערבית. עם זאת, 
אין בטענה זו כדי לבטל את מיקומן של השחקניות בזירה כסובייקטים פעילים, שכן בתהליך 
ולמשתתפות  הגברית–ערבית–ציונית/יהודית  ההגמוניה  שבירת  לחלוצות  הופכות  הן  זה 
פעילות בשיח המגדרי והאתנו–לאומי. בטרם אציג את השיח התיאורטי הנוגע למעורבות של 
נשות מיעוטים בענפי ספורט שנחשבים גבריים ואת הזיקה בין כדורגל לזהות אתנו–לאומית, 

ברצוני לסקור בקצרה את תולדות הקבוצה.
הקמת נבחרת ישראל בכדורגל לנשים בשנת 1997 הביאה לייסוד ליגה לאומית לנשים, 
נבחרות:  שתי  וכן  תיכון,1  ליגת  גם  הוקמה  בבד  בד  כאחת.  וערביות  יהודיות  קבוצות  ובה 
נבחרת נשים בוגרת ונבחרת נערות, ששתיהן מתחרות בארץ ובחו“ל. מועדון הפועל בנות 
סח‘נין התחיל את דרכו בעקבות “שיגעון של אדם אחד”, יו“ר הקבוצה חמיד ע‘נאים, מורה 
בתיכון סח‘נין המחזיק זה 18 שנים בתיק הספורט בעירייה. בשיתוף פעולה עם התאחדות 
בכיתות  לבנות  כדורגל  הוקמו שתי קבוצות  הספורט לבתי הספר הכפופה למשרד החינוך 
ז‘-ח‘  ז‘-ח‘ וקבוצה אחת בכיתה ט‘. בשנת 2001 כבר פעלו ארבע קבוצות )שתיים בכיתות 
ושתיים בכיתה ט‘(. בסוף אותה השנה נוסדה גם קבוצת בוגרות )כיתות י‘-י“ב( שלא שיחקו 
כדורגל מימיהן, אך היו ברבות הימים לגרעין של המועדון. בשנת 2008 כלל המועדון שלוש 
קבוצות פעילות: שתי קבוצות של בנות כיתות ז‘-ט‘ המשחקות בליגת נערות צפון, וקבוצת 
בוגרות )י‘-י“ב( ששיחקה בליגת הנשים הראשונה )מקום 9 מתוך 12 בעונת 2007/2008( וגם 
בליגת התיכון. כמו כן, לאורך השנים השתתפו כמה מהנערות כשחקניות יחידות בנבחרת 
הנערות של ישראל. בעונת 2003/2004 זכתה הקבוצה הבוגרת באליפות ישראל לבתי ספר 
ייצגו  הן  כן,  כמו  השנה.  אותה  של  המכבייה  במשחקי  המדינה  את  ייצגה  ולכן  תיכוניים, 
באפריל   )ISF( בדנמרק  העולמית שהתקיימה  התיכוניים  הספר  בתי  באליפות  ישראל  את 
2005 והגיעו למקום ה–12 והאחרון. כמה שחקניות ערביות אמנם משחקות כיחידות בקבוצות 
יהודיות,2 אך מועדון הפועל בנות סח‘נין הוא היחיד בליגת הנשים הבוגרות המיוצג בקבוצה 

שכל השחקניות בה ערביות.3 

חטיבה צעירה )כיתות ז‘-ט‘( וחטיבה בוגרת )כיתות י‘-י“ב(.  1

למשל, במכבי כישרונות חדרה משחקות שלוש שחקניות ערביות; במכבי באר שבע–לי ־ שתיים; ובבנות   2

טבעון ־ ארבע.

בשנת 2010 קמה קבוצה ערבית נוספת, מועדון הכדורגל הנשי עכו העתיקה, אך היא משחקת בליגת   3

הנערות הצעירה )כיתות ז‘-ט‘(.
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מעורבותן של נשות מיעוטים בענפי ספורט גבריים

הסוציולוגיה של הספורט מבחינה בין התפקידים שממלאים ענפי ספורט מסוימים כאמצעי 
מחאה  להבעת  ככלי  תפקידם  ובין  וגיבושה,  לאומית  מסגרת  וליצירת  חברתי  לליכוד 
חברתית או פוליטית )אוריאלי, מחרז, בר–אלי ומנע, 2001; בן פורת, 2001; שורק, 2006; 
Pelak, 2005; Walseth & Fasting, 2004(. תרומה מרכזית של התיאוריות הפמיניסטיות 
זה היא הדיון על משמעותה הרחבה של השתתפות נשים, בעיקר נשות מיעוטים,  לשיח 
המחקרית  ההנחה  את  העלתה  הפמיניסטיות  התיאוריות  סקירת  גברי.  שנחשב  בספורט 
 Hanis-Martin,( שלספורט מקום חשוב בקביעת מקומן של נשים בחברה שבה הן חיות
Lee, 2005; Pelak, 2005; Walseth, 2006; Walseth & Fasting, 2004 ;2006(. נשים 
אתנית  זהות  בעלות  לקבוצות  המשתייכות  נשים  ובייחוד  בספורט,  סוציולוגי  מיעוט  הן 
רוב המחקרים להדגיש את האוניברסליות שבחוויה  מובחנת. עד העשור האחרון ביקשו 
הספורטיבית הנשית, אך המחקרים כיום מבקשים לבחון דווקא את המפגש בין מגדר ובין 
 Pelak, 2005; Walseth, 2006; Walseth( ממדים חברתיים אחרים כגון כוח, גזע ומעמד
Fasting, 2004 &(. מחקרים אלה מבקשים להעמיד במרכז את חוויית הספורט של נשים 
מגדרית,  ־  המשולשת  אף  ולעתים  הכפולה,  שוליותן  כי  הבנה  מתוך  מיעוט  מקבוצות 
אתנו–לאומית ודתית ־ מאפשרת לבחון לעומק כיצד בני קבוצות אתניות דוחים את השיח 
 Sterkenburg &( ההגמוני או מתמודדים אתו או פועלים בשתי הדרכים בעת ובעונה אחת

.)Knoppers, 2004
וולסת )Walseth, 2006; Walseth & Fasting, 2003(, מהחוקרות הבולטות בתחום, 
נערות  מעורבות  על  במחקרה  בספורט.  ושוליות  מגדר  אתנית,  זהות  שבין  בקשר  עוסקת 
מוסלמיות בספורט היא בחנה כיצד עצם ההשתתפות בספורט מאתגרת את גבולות זהותן 
האתנית. וולסת משתמשת במונח עבודת זהות )identity work( כדי להראות כי השתייכות 
בן הקבוצה האתנית עלול  כי אם משתנה לפי ההקשר. המיקום של  אתנית אינה סטטית 
להתמודדות  גם  בעת  בה  אך  הסובבת,  החברה  עם  ולמאבק  זהותי  לקונפליקט  להוביל 
מתוך דיאלוג מתמיד עם הסביבה. בחינת הזהות הקולקטיבית של הנערות ־ כלומר היותן 
נשים ובנות ממוצא מסוים בחברה מסוימת ־ מגלה תסריטי חיים של התנהגויות מוְבנות 
תרבותית. לדברי וולסת, הזהות הקולקטיבית, כמו זו האינדיבידואלית, היא צורה ייחודית 
של נרטיב תרבותי הטומנת בחובה מלכודת של דיכוטומיה בין שלל הזהויות האתנו–לאומיות 
כשדנים  ומרכזיות.  קדימות  על  בזו  זו  ומתחרות  לזו  זו  כמנוגדות  נתפסות  רבות  שפעמים 
בנשות מיעוטים, המשא ומתן התרבותי כולל את תהליך הבניית הזהות הספורטיבית כחלק 
ממיעוט אתני. בדרך זו הופך הספורט לזירה רוּוית מתח בהקשר מגדרי ואתני המבטא זהות 

היברידית.
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כדורגל, נרטיב הזהות וגבולות הקהילה הלאומית

משחק הכדורגל הוא צומת שבו נפגשות שלל זהויות נפרדות, משלימות וחוצות. הזהות הספורטיבית 
של הנערות נבנית דרך כינון זהות מגדרית וזהות אתנו–לאומית, ואלה נגזרות ממיקומן הייחודי 
כנערות ערביות מוסלמיות המתגוררות בישראל. בכך הופכת זירת הכדורגל קרקע פורייה ליצירת 
)McRobbie, 1996( המשלבת את נרטיב קבוצת המיעוט עם נרטיב הרוב.  אתניות היברידית 
 ,)Danforth, 2001 בהקשר זה חשוב לציין את המסגרת התיאורטית שהתווה הומי באבא )אצל
בדמיון  וחשוב  פעיל  גורם  והוא  האומה,  הנרטיב של  מסופר  הוא אתר שדרכו  הספורט  שלפיה 
קהילות לאומיות. הנרטיב של קבוצות מיעוט אתניות המגּולל דרך הכדורגל נחשב אפוא נרטיב 
“הלאום הרחב” בלשונו של  או של  הרוב  הנרטיב של  ונותן עם  “לאומיות קטנה” שנושא  של 
באבא ).Ibid(. בין הנרטיב של קבוצת המיעוט לנרטיב הרוב שוררים קונפליקטים מפני שמדובר 
בנרטיבים סותרים המגלמים הגדרה שונה של הקהילה הלאומית וראייה פרובלמטית של טבעה 
נרטיבים  שבו  והדרה,  הכלה  של  דיאלקטי  תהליך  הוא  האומה  נרטיב  כך,  האומה.  אחדות  של 

המבוססים על אידיאולוגיות לאומיות שונות מתחרים זה בזה על דומיננטיות בשיח הציבורי.
ערבי  כדורגל  על   )2006( שורק  של  במחקרו  לראות  אפשר  זה  מורכב  לתהליך  דוגמה 
בישראל.4 שורק טוען כי הספורט אינו מחזיק במערכת מוסר עצמאית אלא משמש כלי גמיש 
בעל פוטנציאל לבטא רעיונות ותפיסות עולם. אין תמה אפוא שזירת הספורט הפכה לזירת 
משא ומתן על הסטטוס האזרחי של הערבים בישראל. מתוקף הפופולריות הרבה של המשחק 
בקרב ערבים ויהודים כאחד, יש בכוחו לייצר משמעויות, וכך לייצר כוח פוליטי. דרך הכדורגל 
גם תפקיד פרדוקסלי  אמנם אפשר לתת קול לזהות הלאומית של המיעוט, אך הוא ממלא 
למאוויים  ביטוי  המאפשרת  אינטגרטיבית5  מובלעת  גיסא,  מחד  בישראל:  הערבים  בעבור 
לאומיים פלסטיניים המדגישים את ההיבדלות מהזהות הדומיננטית בזירה הכללית, ומאידך 
גיסא, אינטגרציה עם הרוב היהודי באמצעות השתתפות בכללי המשחק המקובלים המאשררת 
את הדומיננטיות של הרוב. שורק משתמש בתיאוריית ההגמוניה של גרמשי, הרואה בספורט 
בזירה  גם  אלא  גבולותיו  בתוך  רק  לא  ההגמוני  הפוליטי  העולם  את  שמבטא  אזרחי  מוסד 
הציבורית הרחבה. מכאן מסיק שורק שכדורגל ערבי בישראל הוא מוסד אוטונומי למחצה של 
החברה האזרחית שנותן לבני המיעוט הערבי הזדמנות להשיג לגיטימציה כאזרחים מצד בני 
הרוב היהודי ולהשתלב בזירה ציבורית שמזוהה עם המדינה, ולעתים אף מייצגת את המדינה, 
באופן שמאפשר להם לחוות שותפות עם האזרחים היהודים. אך לדברי שורק, הנורמליות 
הזאת מוגבלת לזירת הכדורגל, והמשחק אינו מצליח להפוך לכוח חברתי שיש בו כדי לשנות 
את המעמד הנחות והשולי של המיעוט הערבי בישראל. מחקריו של שורק מדגימים היטב את 
 Sorek, ;2006 ,2001 ,מורכבות הקשר שבין ספורט לניסוח זהות אתנו–לאומית גברית )שורק

2005 ,2003(. מורכבות גדולה אף יותר נוצרת כאשר למשוואה זו מתווסף ההיבט המגדרי.

ערבי שמתמודד עם מתח תמידי בין הזהות  שורק מתייחס אל הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל כמיעוט   4

הפלסטינית–ערבית לזהות האזרחית–ישראלית. מתוך הכרה במורכבותה של הגדרת הזהות ובריבוי האפשרויות 

בחרתי לאמץ את הגדרתו של שורק, וכן לתת מקום לשחקניות לבטא את זהותן ולהגדירה בחופשיות.

זהותם  את  להשעות  מנסים  הכדורגל  בזירת  מהמעורבים  שרבים  להראות  כדי  במושג  משתמש  שורק   5

הלאומית ולקיים כלפי פנים וכלפי חוץ מיצג תחום בזמן ובמרחב של שותפות אזרחית עם הרוב היהודי.
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כדורגל כאתר לקשרי מגדר וזהות אתנו–לאומית

באמצעות  גברים  של  עליונותם  להנצחת  וככלי  גברית  התגוששות  כזירת  נתפס  הכדורגל 
לתחום.  נשים  כניסתן של  נחסמה  לכן  גברית.  כתכונה  ומתמיד  מאז  תחרותיות, שנתפסה 
נראה כי הדומיננטיות הגברית בזירת הכדורגל היא תופעה חובקת עולם, וכי מדובר במוסד 
שמבנה גבולות חברתיים, פיזיים, תרבותיים ומגדריים. כשנשים חוצות גבולות אלו הן ניצבות 
בפני אתגר עצום של פירוק הגבולות המסמנים אותן כאחרות ומגבילים את השתתפותן. כך 
הופך הכדורגל לזירה של התנגדות נשית, למקור העצמה מגדרית ולשיקוף של הקשר בין 
מגדר לכוח )Mills, 2006; Pelak, 2005(. בורדייה )2005(, שמצא בספורט ממד של חניכה 
מחודשת, טען כי ספורט הוא אחד ממושאי המאבק הפוליטי; דרך הניגוד הטבוע בו בין זכר 
בין  הופך למושאם של מאבקים  לחובבני, הספורט  ובין מקצועני  לנשי  גברי  בין  לנקבה, 
המעמדות החברתיים ובין פלגים בתוכם. נשים ככלל, בשל עמדתן הנשלטת, נאלצות לאמץ 
אסטרטגיות חתרניות המיוחדות לנשלטים. כפיפותן אמנם מייצרת סבל חברתי, אך גם מרד 

שיכול להפוך בתנאים מסוימים לפעילות חתרנית )בורדייה, 2007(.
על רקע זה מעניין לראות באיזו מידה שחקניות הקבוצה הפועל בנות סח‘נין מפנימות את 
השליטה הגברית מחד גיסא ופועלות באופן חתרני, חלוצי, מאידך גיסא. האם אפשר לבצע את 
שתי הפעולות האלה בו בזמן? מאמר זה מבקש לבחון את הנרטיב שמציגות שחקניות הקבוצה 
כנרטיב המגדיר את קהילתן המגדרית והאתנו–לאומית ולברר כיצד הוא מתכתב הן עם הנרטיב 
הגברי–ערבי ־ “הלאומיות הקטנה” של באבא ־ והן עם הנרטיב של “הלאום הרחב”, כלומר זה 
ההגמוני היהודי–ציוני של החברה הישראלית. ברצוני לנסות להחיל על קבוצת הכדורגל הנשית 
של סח‘נין את המונח “מובלעת אינטגרטיבית” שטבע שורק )2006(. כאמור, שורק טען כי הכדורגל 
מאפשר לעיר סח‘נין לבטא מאוויים לאומיים, אך האינטגרציה עם הרוב נשארת תחומה לכותלי 
המגרש, וכך הכדורגל לא הופך לכוח מניע בעבור הערבים בחברה הישראלית אלא לאשליה של 
השתלבות. האם כדורגל הנשים בסח‘נין מעלה תמונה דומה הנוגעת לא רק להשתלבותן בחברה 

הישראלית–יהודית–ציונית הרחבה אלא גם להשתלבותן בחברה הערבית המקומית?

מתודולוגיה

עבודת השדה האתנוגרפית המוצגת כאן מבוססת על תצפית משתתפת ועל ראיונות עומק עם 
עשרים שחקניות כדורגל ערביות לאורך שתי תקופות. השלב הראשון של המחקר התקיים 
העומק  ראיונות  בעברית.  כולם  הקבוצה,  ויו“ר  שחקניות  שבע  רואיינו  ובו   6,2004 בשנת 
רואיינו  זה  בשלב   .2007 מרץ  עד  ונמשכו   2006 בנובמבר  החלו  המחקר  של  השני  בשלב 
13 שחקניות, ששלוש מהן רואיינו גם בשלב הראשון. הראיונות נערכו בעברית, באנגלית 
שתרגמה  מתורגמנית  התלוותה  מהראיונות  לשמונה  המרואיינת.  בקשת  לפי  בערבית,  או 
שדה  עבודת  נעשתה  העומק  ראיונות  עם  בבד  בד  המרואיינות.  לבקשת  לעברית  מערבית 

במסגרת סמינר מחקרי לתואר ראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית ע“ש מקס   6

שטרן. בהזדמנות זו ברצוני להודות לגב‘ רוני עשת על תרומתה החשובה למחקר.
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שהחלה במרץ 2006 והסתיימה שנה לאחר מכן, באפריל 2007. עבודת השדה כללה נוכחות 
באימונים, צפייה במשחקי בית ובמשחקי חוץ של ליגת התיכון ושל ליגת הבוגרות, ישיבה 
של  באוטובוס  ונסיעות  ההלבשה  בחדר  שהות  המשחקים,  בזמן  השחקניות  בצד  או  בקהל 
הקבוצה. שילוב של שני שלבי המחקר אפשר לי לבחון את השינויים שחלו לאורך השנים 

במאפייני הבנות המשחקות ובאווירה החברתית כלפי הקבוצה. 
ָשהיתי בשדה במשך כשמונה חודשים כדי  בטרם התחלתי בראיונות של השלב השני, 
ויזהו אותי כחלק מהנוף המוכר להן,  ליצור קשר אישי עם השחקניות וכדי שידעו מי אני 
)את  הקבוצה  שחקניות  עם  ישיר  טלפוני  קשר  יצרתי  הראיונות  לצורך  שאפשר.  כמה  עד 
מספרי הטלפון קיבלתי מיו“ר הקבוצה(. הראיונות הקיפו כמה עולמות תוכן כגון רקע אישי, 
התייחסות הסביבה המקומית והרחבה למשחק לאורך השנים, תחושות בזמן המשחק, נושאים 
הקשורים בזהות מגדרית )פמיניזם, גוף, נשיות(, זהות אתנו–לאומית, דמויות הזדהות, קשר 
עם הנהלת הקבוצה ועם קבוצות אחרות, הרהורים באשר לעתיד המקצועי, וכן התייחסות 
לאירועים שהתרחשו במהלך שהותי בשדה. במחקר זה אימצתי גם מתודולוגיה פמיניסטית 
וכן ברתימת הידע שלהן כחלק  שהתבטאה בשיתוף של נשואות המחקר בתהליך המחקר, 
בלתי נפרד מהמחקר. הראיונות הסתיימו על פי רוב בשאלות כגון “מה היית רוצה שידעו 
עלייך כמי שמשחקת כדורגל?”, “מה היית שואלת את עצמך במקומי?”, או “מה נראה לך 

מעניין בתופעה של נשים ערביות המשחקות כדורגל?”
כפי שטענה וולסת )Walseth, 2006(, חוקרים מקבוצת הרוב שעורכים מחקר על קבוצת 
לתפוס  מהם  מונעת  שהשתייכותם  בטענה  ביקורת  של  לקיתונות  אחת  לא  זוכים  המיעוט 
ולהבין לאשורה את חוויית המיעוט. יתר על כן, כשחוקרים אלה מראיינים את חברי קבוצת 
המיעוט, הם עלולים לתרום לשחזור יחסי הכוח בין הקבוצות ולחיזוק הסמכות שלהם, כחברי 
קבוצת הרוב, להחליט אילו נושאים ייכללו במחקר ועל מה ידובר בו. לפיכך נודעת חשיבות 
 .)Simpson, 2002( רבה להבהרת מקומו של החוקר ולהכרה בנקודת המבט האישית שלו
במילים אחרות, כל מחקר אתנוגרפי, כמו כל סיפור, הוא חלקי וממוקם. גם הערות ביומן 
השדה כרוכות בסלקטיביות ונכתבות מתוך ראייה מסוימת של אדם מסוים. התרבות מעצבת 
את התהליך הנרטיבי, ואנו יוצרים את הנרטיב הפרטי שלנו מתוך מיקומנו הייחודי בתוכה 
הייחודית של החברה בישראל,  כי הדינמיקה  אין ספק בלבי   .)Ellis & Bochner, 2000(
זהותי הנבדלת מזו של הנחקרות ושייכותי לקבוצת הרוב השפיעו על תפיסתי את המרואיינות 
ועיצבו את השקפתי. בה במידה השפיעה זהותי על תפיסתן אותי: אני מבוגרת מהן, יהודייה, 
שהייה  לאחר  גם  ולראיה,  במתורגמנית.  להשתמש  נאלצת  ולכן  שפתן,  את  דוברת  איני 
ממושכת בשדה המשיכו המרואיינות לכנות אותי “החוקרת מהאוניברסיטה” ולזהות אותי 
כיהודייה. במהלך הראיונות חשוב היה לי להבין כיצד הן תופסות אותי, לא רק כדי לפרק 
ושיתופי  לדמוקרטי  המחקר  תהליך  את  ולהפוך  למרואיין  מראיין  שבין  הכוחות  יחסי  את 
יותר )Naples, 2003(, אלא גם כדי להבין אם הן אכן רואות אותי כאחר, כיצד הן רואות את 

האחר, וכיצד הן חושבות שהאחר תופס אותן.
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ממצאים

ממצאי המחקר העלו כי לכדורגל תפקיד חשוב בעיצוב הזהות המגדרית והזהות האתנו–לאומית 
שמציגות הנערות השחקניות. מגרש הכדורגל משמש להן זירה של חניכּות מחודשת הן ללאומיות 
הקטנה )הקהילה המקומית( והן ללאום הרחב )החברה בישראל(, ובכך הופך לזירת מאבק פנים–
קבוצתי ובין–קבוצתי בה בעת. מורכבות תפקידו של הכדורגל ־ מצד אחד מקור כוח והעצמה 
ואתר ליצירת חברּות ייחודית, ומצד שני סמן של גבולות ראויים, הן מגדריים והן לאומיים, ואתר 
של שליטה, משטור ופיקוח ־ מאפשרת לו להתהוות ככרטיס כניסה לחברה הישראלית ולחברה 

הערבית הגברית גם יחד, אך גם כסמן המחדד גבולות חברתיים נוקשים ועמידים.
שמציגות  האתנו–לאומית  והזהות  המגדרית  הזהות  כיצד  להראות  אבקש  זה  בחלק 
השחקניות שזורות זו בזו ומעוצבות בהקשר של יחסי כוח. לשם כך יוצגו שלושה נושאים 
מרכזיים: )א( משא ומתן מגדרי ־ ההגדרה העצמית המגדרית של הנערות ומקומן של נשיות 
שבתוכו  האתנו–לאומי  הזהויות  משחק  ־  אתנו–לאומית  זהות  )ב(  זהותן;  בעיצוב  ומיניות 
נעות השחקניות; )ג( שליטה, משטור ופיקוח ־ תפיסת עולמו של יו“ר הקבוצה כשיקוף של 

המסגרת שלאורה ובתוכה פועלות השחקניות.

משא ומתן מגדרי
בראיונות עלה שוב ושוב המשא ומתן המתמשך שמנהלות הנערות בנושא גבולות המגדר 
הפנימי  לדיון  מצטמצם  אינו  זה  ומתן  משא  הכדורגל.  דרך  שלהן  האישית  הזהות  והגדרת 
שלהן עם עצמן אלא בא לידי ביטוי במערכות היחסים שלהן עם החברה הסובבת, ובעיקר 
ויציאתן  כגברי,  נתפס  הכדורגל  הגברים שבה. מאחר שמשחק  ועם  הקרובה  עם המשפחה 
של הבנות לזירת הכדורגל כמוה כיציאה למרחב הציבורי שממנו הן מודרות, המרואיינות 
נשאלו כיצד מתייחסת המשפחה הקרובה להיותן שחקניות כדורגל, וכיצד הן מתמודדות עם 

התגובות כלפיהן. להלן כמה תשובות לדוגמה:7

והשוויון אבל בתנאי... בתנאי  לי את החירות  ונותנים  בי  והמשפחה תומכים  אבא 
אבל  פמיניסטית  אני  גבולות.  יש  הכללים.  את  אפר  שלא  רע,  משהו  אעשה  שלא 

שומרת על הגבולות )אמאני, 20(.

אני פמיניסטית אבל עם גבולות. לא... כאילו פמיניסטית עד הסוף. יש לי את הזכויות 
שלי ואני מממשת אותן. אני הולכת, חוזרת, עושה מה שבא לי. למה אני מרגישה שאני 

פמיניסטית? כי אבא שלי והמשפחה שלי נותנים לי את הזכויות שלי )שירין, 17.5(.

ההורים נותנים לי את החירות והשוויון בתנאי שלא אעשה משהו רע. אני מגדירה 
את עצמי פמיניסטית, אבל אני בחרתי לשחק כדורגל. זו הייתה בחירה שלי והלכתי 
על זה. אני מתכננת לעשות מה שאני רוצה. את הבחירות שלי אני עושה, מה שאני 
רוצה. אבל אם ההורים שלי יבואו אליי ויגידו לי “אל תעשי את זה”, אני אשקול את 

כל שמות המראוינות במחקר בדויים.   7
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זה. אם זה מתנגש עם המוסכמות והערכים של החברה שלי, אני אשקול את זה ואחזור 
בי. אם לא, אז אני ממשיכה. המשפחה שלי לא התנגדה לי, אז כאילו במירכאות לא 
אכפת לי מה החברה אומרת. ההסכמה של ההורים שלי מספיקה לי. אני פמיניסטית 

אבל יש לי את הגבולות שלי, אני לא פמיניסטית מוחלטת )אינאס, 19.5(.

הדוגמאות ממחישות את מרכזיותה של המשפחה, ובעיקר האב, שבכוחה להעניק חופש המותנה 
שהעלו  “פמיניזם”  המושג  המקובלים.  והמשפחתיים  החברתיים  ולגבולות  לכללים  בהיצמדות 
 Kandiyoti,( המרואיינות בלי שנשאלו עליו שזור ברוב הראיונות ומבטא את מה שכינתה קנדיוטי
אסטרטגיות  מגוון  מפעילות  נשים  כי  טענה  קנדיוטי  הפטריארכיה”.  עם  “התמקחות   )1988
להתמודדות עם הפטריארכיה כמעט בכל תחומי החיים, ושלהתמקחות זו יש השפעה עצומה על 
הדרך שבה מתעצבת הסובייקטיביות הנשית הממוגדרת. המשא ומתן המתמיד של הנערות למול 
ההורים, בצד הניסיון להגדיר עצמן כפמיניסטיות והחיפוש אחר חירות, מבטא את רעיונותיה של 
קנדיוטי בדבר “הפוליטיקה של הקונפורמיות”. החופש שהנערות מחפשות )ואף משיגות בהגבלות 
מסוימות( הוא סביל, משום שהוא ניתן להן ולא נלקח. עם זאת, אין פירושו שהשגת החופש אינה 
כרוכה במיקח וממכר בין הנערות לפטריארכיה הגברית בסביבתן הקרובה והרחוקה. כך, בעזרת 
הכדורגל, הופך המרחב הציבורי המאיים שאליו הן פורצות למרחב בטוח. ההגנה והעזרה מצד 
גברים ניתנת בתמורה לכניעות, אך ההגבלות הן מחיר קטן לעומת הביטחון והיציבות שהן מקנות. 
הכדורגל  גם הרחק מסֵפרת  נזילים  ולהיותם  הגבולות  נושא  למורכבות  דוגמה מרתקת 
ראפ  זמרת  גם  היא  ליאלי  כדורגל,  שחקנית  היותה  מלבד   .)18( ליאלי  עם  בריאיון  עלתה 
מצליחה שמתריסה בשיריה נגד החברה הערבית והיהודית גם יחד. בשלב מסוים בריאיון, 
שבו סיפרה ליאלי על שיריה, ביקשה פאדיה המתורגמנית8 את רשותי לשאול את ליאלי 

שאלה. השיחה ביניהן התנהלה בעברית: 

פאדיה: בואי ניקח את הכפר שלך, בסדר? את גדלת בחברה הזאת, נכון? ואת מקבלת 
את המסורת והנורמות והערכים שלה, נכון? אז איך את פתאום לא רוצה לכבד 
את המסורת והערכים? אז נכון, אני חופשייה ואני פמיניסטית ואני אעשה מה 
שבא לי ומתי שבא לי, אבל אני גם לא חיה בחברה לבד. יש אנשים מסביבי ואני 
צריכה גם לכבד את הרצונות שלהם. החירות שלי היא לא על חשבון האחרים.

ליאלי: לא יודעת איך זה ייראה אבל זה לא נמצא אצלי. כי קודם כול, אני מכבדת 
את החברה אז אני יכולה... כאילו תלוי באיזה מצב אני. כמו שאמרתי, אם 
זה היה במילים, שאני לא חוסכת במילים, אז אני מוותרת על המילים האלה 
]אם[  הן מיותרות אולי בשיר. אני מוותרת עליהן לטובת החברה. אבל  כי 
זה העתיד שלי להתחתן, אז אני מחליטה. אני מכבדת את החברה, אבל אני 
מכבדת גם את עצמי ואת הרצון של עצמי. אני לא יכולה לוותר על הדמות 

שלי בשביל האחרים.

פאדיה, ערבייה בדווית מכפר בצפון, הייתה חברתי לספסל הלימודים בתואר הראשון. בזכות ההיכרות   8

האישית שלנו ובזכות היותה אוהדת כדורגל “שרופה” היא הייתה למתורגמנית אידיאלית. כאמור, זהותה, 

מיקומה והשפעתה על הדינמיקה בראיונות ראויים להתייחסות, אך נמצאים מעבר לתחומי מאמר זה.
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הדיון המרתק בין ליאלי לפאדיה בדבר הגבולות האישיים של כל אחת מהן והקשר עם החברה 
הסובבת אותן נוגע למשא ומתן המתמשך שהן מנהלות מולה. עם זאת, ואף שפאדיה חשה כי 
מעשיה של ליאלי חתרניים, ואין ספק כי הם אכן חריגים בנוף המקומי, אין לראות בהם מחאה 
רדיקלית אלא מתיחה רחבה של הגבולות ושל ההגבלות החברתיות המוטלות עליה. ליאלי 
אינה מטילה ספק בעתיד הצפוי לה, נישואין, אך היא מבקשת שבמסגרת המגבלות המבניות 
ויתוריה  סביב  מתמיד  ומתן  במשא  נמצאת  ליאלי  בעצמה.  לבחור  החופש  את  לה  יאפשרו 
לטובת החברה וציפיותיה לחירות. ויתור על מילים בשיר שיש ביכולתן לפגוע הוא מחיר נמוך 
תמורת החופש לבחור בן זוג עתידי. הן פאדיה והן ליאלי, כל אחת בדרכה, מנסות להדגיש 
כי החופש שהן מבקשות לעצמן אין בו כדי להרוס את המרקם התרבותי–מסורתי של החברה 
שממנה הן באות. הציטוטים שהובאו לעיל, כמו הדו שיח בין פאדיה לליאלי, משקפים עבודת 
זהות מתמשכת )Walseth, 2006(. השחקניות משנות ומעצבות את זהותן בהתאם למיקום, 
לזמן ולמצב, כך שהזהות אינה קבועה כי אם דינמית ומשרתת אותן בצורה מושכלת. עבודה 

.)Kandiyoti, 1988( הזהות היא אפוא חלק אינטגרלי מההתמקחות עם הפטריארכיה
הפנמת הגבולות החברתיים באה לידי ביטוי גם בסוגיית הנשיות, כלומר אופן נשיאת 
שני  הציגו  השחקניות  גברי.  שמוגדר  למה  נשי  שמוגדר  מה  בין  המתמיד  והמשחק  הגוף 
דגמים של התמודדות עם הגוף במרחב הדואלי של גבריות–נשיות: או שניסו לשוות לעצמן 
מראה שנחשב נשי כל אימת שירדו מן המגרש, או שאהבו את הייחוסים הגבריים הנחשבים 

מקצועיים וסמכותיים.

החזרת הנשיות
זהו המודל הרווח ביותר בקרב שחקניות הקבוצה. מדברי הנערות עולה כי בחירה באסטרטגיה 
זו היא בגדר ניסיון להחזיר לעצמן את הנשיות שנעלמה במגרש. מאחר שהמגרש הוא זירה 
גברית והכדורגל הוא סממן לגבריות, הנערות מרגישות שכל סממן של נשיות מוכרח להידחק 
הִצדה כשהן נמצאות על כר הדשא. עם זאת, מיד בתום המשחק הן מנסות להשיב לעצמן את 
וניקיון. סלמא בת  הסממנים הנשיים המתבטאים בפיזור שיער, עדינות, תכשיטים, איפור 

ה–17 מספרת:

יש הבדל עצום בין המגרש והחוץ. כשאני במגרש זה אחרת. אני כל הזמן שומרת 
שמחוץ למגרש אהיה אישה לכל דבר, כי אני לא רוצה שיגידו לי “מה, היא נהפכה 
לגבר”, “לא יכול להיות, היא אישה, היא צריכה לשמור על זה, לא להיות גבר” ]...[ 
כשאני חוזרת מהאימון, אני הולכת מיד למקלחת לשטוף ממני את הלכלוך, את הריח 
הזה... של המשחק. אני שוטפת ומתחילה לשים איפור, לסרק את השיער. גם הלבוש 

משתנה, אני מדברת עם אמא.

סלמא מרגישה שהיא חייבת לפשוט מעצמה את סממני הגבריות הכרוכים במשחק הכדורגל. 
ורק  אך  כלומר  מצומצמים,  בגבולות  אותו  לשמור  שיש  מיוחד  ריח  יש  לכדורגל  בעבורה, 
במגרש. מרגע הגעתה הביתה היא “עושה” מגדר: מתאפרת, מתנקה, מסרקת את השיער 

וחוזרת אל חיק הנשיות. דבריהן של שתי שחקניות נוספות מציירים תמונה דומה: 



חלוצות 276 יעלה להב רז 

את  מסיימות  כשאנחנו  אבל  זה,  וכל  ושרשראות  עגילים  אין  למגרש  עולה  כשאת 
המשחק אני חוזרת להיות אישה. אני מנסה יותר, כי ככה זה החברה הערבית. אם 
את משחקת כדורגל את נראית כמו גבר, ולכן אני צריכה לתאם ביניהם: על המגרש 

להיות כמו גבר, ובחוץ להיות כמו אישה )כיפאח, 16(.

במשחק ובמגרש אני לא מנסה לשמור על נשיות, אבל מחוץ למגרש כן, בטח. יש 
בנות שבמגרש ומחוץ למגרש ממש לא נראות בנות. הן פשוט לא הפרידו... אצלי זה 
השפיע. אני הצגתי נשיות במקומות אחרים שלא יחשבו שאני ממש... ובאמת היו 
מסתכלים עליי ורואים אותי באירועים מסוימים לובשת שמלה, מאופרת, והשיער 
מסודר, וכולם שואלים אותי, “אני לא מאמינה שאת משחקת כדורגל, אם אני רואה 
איך את משחקת?” אפילו המאמן שלי  עדינה,  כך  כל  לא מאמינה, את  אני  אותך 
שהיה רואה אותי היה אומר “את שניים באחד”. אני משחקת על המגרש ואני ממש 
קשוחה, ומחוץ למגרש אני רגילה. אני אישה לכל דבר. כשאני מגיעה למגרש אני 

זורקת את הנשיות לפח. זה משחק אגרסיבי )רואידה, 23(.

כיפאח, סלמא ורואידה מציגות את המיומנות המגדרית הנדרשת מהן לנוכח החציצה בין המתרחש 
על כר הדשא ובין הנעשה מחוצה לו. בפנים הן מרגישות עצמן גברים, ובחוץ הן עמלות על החזרת 
הנשיות. בדבריהן אלו מפנימות השחקניות את התפיסה החברתית הרואה בכדורגל זירה גברית 
דומיננטית. מדבריהן של מרואיינות נוספות עולה כי התשובה לשאלה “מה זה להיות אישה?” 
טמונה לא רק במראה חיצוני אלא גם בהתנהגות המצופה מהן בחברה, התנהגות שהן מפנימות: 

בכדורגל אני משהו אחר ובחיים זה משהו אחר... במגרש אני בחורה ממש לא עדינה, 
טורפת. כשאני שחקנית... וואו! )היבא, 18(.

יש הבדל בין מה שאני עושה במגרש ומה שאני עושה אחרי המשחק, כי במשחק 
אני משחקת אגרסיבי מאוד והולכת לכדור חזק, וגם ]אנשים[ מהקהל שהיו במשחק 
האחרון אמרו לי “את משחקת כמו גברים, למה את ככה משתמשת בכתף שלך?” 

ביומיום אני לא ככה. אני כמו כל בת, שמה תכשיטים וזה )ספא, 16(.

מדבריהן של היבא וספא עולה כי מחוץ למגרש מצופה מהן להיות עדינות, אך בזמן המשחק 
כמו משתלטת עליהן דמות אחרת, “טורפת” במילותיה של היבא. שתי הדמויות הללו, הדרות 
בכפיפה אחת, אינן נוחות להן מפני שעל פי הקודים המכוננים נשיות, אישה “טובה” אינה 
אמורה להיתפס כטורפת; זוהי אסרטיביות מופרזת שאינה אפשרית לאלו הנמצאות במיקום 
חברתי שולי. היבא חשה אי נחת מפני שהיא מורגלת במרחב מצומצם יותר, או כפי שאמרה 
ליאלי: “כאן אצלנו אומרים שהבחורה צריכה ללכת ישר הביתה, וככה, עם העיניים למטה, 
במהירות, בזריזות”. דבריהן של הנערות מעלים כי העבודה הקשה ביותר היא לשמור על 
האיזון המושלם בין ההופעה שלהן ובין מראה הגוף שלהן. הן מנסות להדגיש את הנשיות 
מחוץ למגרש כדי להימנע מסטיגמה של גבריות מוגזמת. בכך ניכרים החלחול וההפנמה של 

הסדרי הכוח הפטריארכליים גם בקרב הנשים.
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הגוף הגברי כאידיאל
החזרת הנשיות היא הדגם הבולט בקרב השחקניות, אך מקצתן מאמצות לעצמן את הגוף 
הגברי כגוף אידיאלי שיש לשאוף אליו. דימוי הגוף הזה רחוק מאידיאל היופי הנשי, המזוהה 
עם סבילות ועם השלמה אל מול המוסכמות המכוננות נשיות בעולם החברתי שמסביבן. עם 
זאת, נראה כי אין כאן מעשה של חתרנות, משום שאימוץ הדגם מאשר מחדש את ההיררכיה 
המגדרית המקובלת בספורט, שלפיה נשים שהופכות לחזקות “מדי” מקבלות מסרים שהן 

אינן נשיות )סער, 2007(. להלן דוגמאות שעלו בראיונות:

לי  ואומרים לי “למה את הולכת כמו גבר?” עכשיו, אומרים  אני משחקת כדורגל 
שאני הולכת כמו גבר, אבל כשאני הולכת אני לא מרגישה שאני כמו גבר. לפעמים 

אני מסתכלת על הגוף שלי ]ותוהה[: מה, אני כמו גבר? )מונא, 19.5(.

למען האמת, אני אוהבת שרירים ]...[ מבנה הגוף שלנו משתנה עם השנים, יש לך 
ידיים  נורא.  וזה  הפיזי  רואים את ההבדל  כאלו שממש  יש  יש.  לי  יותר...  שרירים 
ורגליים. לא צריך מוגזם, זה לא כזה יפה, כי אנחנו לא כל הזמן במדים, ואם אנחנו 

יוצאות אז צריך שיהיה יפה )נהאיה, 19(.

זה כיף לי להרגיש שאני חזקה כמו גבר, שאני יכולה לעשות הכול. מחוץ למגרש 
בחוץ.  נשית  להיות  חשוב  לא  לי  אבל  זה,  וכל  עדינות  צריכה  שאת  דברים  יש 
בקבוצה יש בנות שהן ממש עדינות ויפות. בתוך המגרש הן חזקות וקשוחות, אבל 
מחוץ למגרש הן אישה, ממש כמו אישה עדינה. אבל אני תמיד, במגרש ומחוץ 
למגרש, אני כמו גבר ]...[ הגוף שלי, יש לו הרבה שרירים, כמו של גבר, וזה יפה 
בעיניי. אני מסתכלת על עצמי ואוהבת ]את מה שאני רואה[ ואומרת “איזה כיף 
לי, יש לי שרירים חזקים”, וזה נותן לי הרגשה נפלאה כשאני רואה את עצמי. אם 
אני נפצעת ויש צבע כחול ]שטף דם[ אני מתגאה בזה. אני אוהבת להידמות לגבר 

)רייה, 20(.

הגופנית  ומהמשמעת  הצייתני  מהמוסר  להתנער  ניסיונן  את  משקפים  השחקניות  דברי 
גוף  נשיאת  התרסה  ומתוך  ביודעין  מאמצות  שהן  בכך  נשים  כלפי  המופנים  המחמירה 
שנחשבת גברית, שבה העמידה זקופה והגוף שרירי. אימוץ המראה הגברי מערער על הניסיון 

לצמצם את ההוויה הנשית ונוגע גם לאופני הוויה שנחשבים גבריים: 

על המגרש אני מרגישה יותר אחריות. זה לא בגוף השינוי, אלא באישיות. בבית, 
אם תהיה לי אחריות, אז מישהו מהבית ישפיע, יעזור ויתמוך, יעזור לי. אני אף פעם 
לא מרגישה את האחריות נטו, רק אני לבד. במגרש זה שונה. יש לי תפקיד, ואני 
חייבת לנהל את התפקיד שלי על הצד הטוב ביותר. בבית אין לי את זה. אני משחקת 
בקישור, ואני קשרית בכל מובן המילה. אני משחקת חזק וטוב, משקיעה ואגרסיבית. 

אין לי את התחושה הזאת בבית )רולא, 18(.
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וגם של מעמד, של סטטוס,  זה נותן לי הרגשה של חוזק, של כוח  כשאני משחקת 
שאני חלק מהחברה. כל האנשים מסתכלים עליי ומצביעים עליי וזה נעים. מסתכלים 

עליי כאילו יש לי מעמד ויכולת, ואני רוצה להמשיך עם זה )סלמא(.

ראיתי את אבא מסתכל עליי ואני באמצע... והוא צועק לי מהיציע “תחזרי אחורה, 
עכשיו תקבלי גול”, ושמעתי אותו וכל הזמן הסתכלתי עליו, כל המשחק. רק שמעתי 
אותו אומר את זה ומיד הבנתי: “יא! הוא רואה אותי! הוא שם לב שאני משחקת!” 
כמעט בכיתי. היה ממש כיף. ממש חוויה שאבא שלי רואה אותי בפעם הראשונה 

)רייה(.

למרחב  מחוץ  רק  מבחינתן  שאפשרי  תפקיד  להשיג  השחקניות  מצליחות  הכדורגל  דרך 
הביתי. הנערות בסח‘נין זיהו את מרכזיות הכדורגל ־ הנשענת על קבוצת הכדורגל הגברית 
המקומית )Sorek, 2003, 2005( ־ כמקור לקול, להון אנושי ולניעּות חברתית. כפעילות 
גברית ציבורית, הכדורגל מקנה לשחקניות נראּות אישית, כמו באנקדוטה של רייה למעלה, 
בצד נראות פנים–קהילתית וחוץ–קהילתית. בדרך זו הן הופכות לחלוצות היוצרות הזדמנויות, 
כוחו  זהו  כאחת.  והערבית  הישראלית  בחברה  פעילה  אזרחית  להשתתפות  ולאחרות,  להן 
בתוכו.  אלא  לבטא  אפשר  שאי  דברים  מתאפשרים  במגרש  כאשר  הכדורגל,  של  המורכב 
במגרש מותר להיות רצינית, עצבנית, כוחנית, אגרסיבית, טורפת; במגרש יש לך קול ונראות. 
כל אלה הן תכונות המזוהות מבחינה חברתית עם גבריות. מבחינה זו, מגרש הכדורגל הופך 
למקום לימינלי שבו אישה יכולה להיות גבר לזמן ָתחום. הן תירוש )2007( והן רוברטסון 
)Robertson, 1998( דימו את מובלעת המשחק הזאת לגוף בדראג,9 ומכאן עולה הטענה כי 
גם כשנשים מאמצות את הגוף הגברי כדגם הראוי, אין מדובר בניסיון לערער על הדואליזם 
בין גבר לאישה, ואין כאן הצהרה על גמישות מגדרית ־ גופנית או התנהגותית ־ ועל ניעות 
אפשרית בין המגדרים, ולכן אין כאן גילוי של חתרנות. אדרבה, העדפה זו של השחקניות 
מעידה יותר מכול שהכדורגל הוא מוסד פטריארכלי שנשלט על ידי נורמות גבריות, שזירת 
מאלצות  הספורטיבית  בחוויה  ומרכזיותו  הגוף  ושחיוניות  הנשי,  בגוף  שולטת  הספורט 

ספורטאיות לנהל משא ומתן מתמיד על המכשולים והסתירות שבין שיח הספורט והמגדר.

משא ומתן אתנו–לאומי

יוצג בשני קולות מנוגדים שמשמיעות השחקניות: קול אחד,  הדיון בזהות האתנו–לאומית 
הדומיננטי בקבוצה, משקף נאמנות לקבוצה וללאומיות הקטנה, ואילו הקול האחר מבקש 
להינתק מהנאמנות המקומית ולפרוץ אל הלאום הרחב. כפי שנראה, קול זה, הפחות דומיננטי, 
מושתק שוב ושוב על ידי הנהלת הקבוצה. כך מתקיים משא ומתן מתמיד על גבולות הזהות 
האתנו–לאומית. מהציטוטים הבאים עולה כי בקרב חלק ניכר משחקניות הקבוצה, הנאמנות 
לסח‘נין כרוכה גם בקולקטיביות הנשית המעניקה כוח. בראיונות נשאלו השחקניות כיצד היו 

כניסת נשים לדגמים הקיימים של הגוף הגברי כדי לזכות בתנאים ובהזדמנויות השמורים לגברים.  9
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מרגישות אילו שיחקו בקבוצות כדורגל אחרות בליגה. הן דחו את הרעיון על הסף, בעיקר 
בשל הנאמנות למועדון הבית: 

אם יש קבוצה בסח‘נין, אז למה ללכת למקום אחר? אפילו כסף לא משנה. זה הכפר 
שלי והמשפחה שלי. תארי לך שאני אשחק בקבוצה אחרת ואז אצטרך להתחרות מול 

סח‘נין. מה פתאום?! )סלמא(.

בסח‘נין.  לקבוצה שמתחרה  בעיקר  לא אלך  אני  סח‘נין.  לעזוב את  יכולה  לא  אני 
שאשחק מול סח‘נין? לא בא בחשבון. אני לא רואה את עצמי משחקת נגד הקבוצה 

של סח‘נין, ככה חונכנו וגדלנו פה )שירין(.

לא אלך לשחק בקבוצה אחרת ]...[ אני לא הולכת, כי מי טיפח אותי פה בסח‘נין? 
חמיד. הוא הוציא את כל הבנות פה, הוא טיפח את כל הבנות פה. אותי, את נאהיה, 

את כולן )מונא(.

וגם אני... הקבוצה שלנו לא כל כך חזקה. אפילו  יש הרבה קבוצות שרוצות אותי 
זמן  בזבוז  זה  וזה חבל,  לי “אם תישארי פה תישארי כמו שאת,  המאמן שלי אמר 
בשבילך”. אבל אמרתי לו שמפה לא אעבור. כל כך בא לי, אבל לא רוצה. פה יש לי 

חברות. אני מתרגלת לעשות מה שבא לי. חלאס, זהו )אמל, 17.5(.

לא הייתי רוצה לשחק בקבוצה יהודית. זה יהיה כאילו אני בוגדת בקבוצה שלי. זה 
הבסיס שלי ואני ממשיכה עם זה. לא משנה מה קורה ִאתם. אם הם ינצחו, אם יקרה 
משהו, אני ִאתם. כי זה הבסיס שלי, בחברות, הן החברות שלי. מה תהיה העמדה שלך 

]כלומר איך תוכלי לעמוד[ כשאת משחקת מול החברות שלך? )זאהרה, 18(.

קול דומה נשמע גם בקרב קבוצת הכדורגל הגברית של העיר. בעבור הערבים בישראל הזהות 
הקולקטיבית הדומיננטית היא הזהות המקומית, המשמשת עוגן לנרטיב הלאומי או חלופה 
 Sorek, ;2006 ,2001 ,ללאומיות בתוך הקהילה )אלחאג‘, 2000(. מחקריו של שורק )שורק
עם  העיר  בדיאלוג המתמשך שמנהלת  דנו  בסח‘נין  גברי  ערבי  כדורגל  על   )2003, 2005
החברה היהודית–ישראלית כדי להתקבל בקרב הרוב היהודי. הלגיטימציה מושגת רק דרך 

הישארות בספרה המקומית, שאינה מאיימת על הקולקטיב ההגמוני.
בלי  לקולקטיב  להשתייך  המקומית  העמדה  מאפשרת  השחקניות  אצל  גם  כי  נראה 
לפתח נאמנויות סותרות שיפצלו אותן. בהתייחסותה לקריאות המוות של מזרחים כלפי 
ערבים טענה רימון–אור )2002( כי הן משמרות לדוברים עמדה בשיח הציוני בלי שיפצלו 
את עצמם בין זהותם כיהודים מתוקף השתייכותם הדתית ובין זהותם כערבים בשל מוצאם 
הכדורגל  במשחק  השתתפותן  עצם  הקבוצה,  לשחקניות  הנוגע  בכל  האסלאם.  מארצות 
הלאומיות  של  בשיח  להשתלב  הניסיון  ולכן  המגדרית,  מהבחינה  רדיקלית  אחרּות  הוא 
הנאמנות  למול  מתריסה.  בלתי  זהות  לגבש  נועד  מוחלטת  נאמנות  הצגת  דרך  הקטנה 
הרבה שמציגות חלק מהשחקניות כלפי סח‘נין, היה מעניין לראות כיצד הן מגדירות עצמן 
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כזהות  המקומית  הזהות  את  משקפת  בכדורגל  לסח‘נין  הנאמנות  האם  לאומית.  מבחינה 
הלאומית הדומיננטית? 

הסיפור הבא לקוח מתוך ריאיון עם סראאב בת ה–20 ומעיד על תפקידה הייחודי של 
הזהות המקומית. דרך סיפורה של סראאב אפשר להבין עד כמה משמשת הזהות המקומית 
סיפרה  סראאב  הכדורגל.  מזירת  הרחק  גם  הנערה,  של  האחרות  זהויותיה  שלל  בין  עוגן 
ובין סטודנטים פלסטינים  על מפגש שנערך בארצות–הברית בין סטודנטים ממדינות ערב 
מפגש  מנצרת.  נוסף  וסטודנט  סראאב  היו  הערבים–ישראלים  הנציגים  וערבים–ישראלים. 
כפי  זהותה העצמית.  ושיקף לה את הקושי שלה בהגדרת  בפניה מראה  הסטודנטים הציב 

שנראה מהציטוט שלהלן, חיזוק הזהות המקומית היה המפלט שלה: 

סראאב: תראי, אספר לך סיפור קטן. כשהלכתי לארצות–הברית, כולם באו לייצג 
באנו  ואנחנו  הערביות,  המדינות  כל  סוריה,  לבנון,  שלהם,  המדינות  את 
לייצג את ערביי ישראל. הסטודנט מנצרת תמיד היה אומר “אני מישראל”, 
ואני לא אהבתי להגיד “אני מישראל”. למה כולם אומרים שהם ממדינה 
ערבית ואני מישראל? ידעתי שכל שאר הערבים לא יאהבו את זה או שידעו 
שאנחנו ערבים מישראל ויחשבו שאנחנו traitors. ויש עוד סיבה: אני, לא 
לא  הוא  אגיד את השם שלי, שגם  אם  אז  ערבייה,10  לראות שאני  יכולים 
להראות  ורציתי  יהודייה,  יחשבו שאני  בכלל  אז  מישראל,  ו]שאני[  ערבי, 
להם שאני חלק מהם, מהקבוצה של הערבים, שאני כמוהם. אז הייתה לי 

בעיה מאוד גדולה להגיד שאני מישראל.
יעלה: אז מה היית אומרת?

סראאב: אז זהו... הייתי משנה כל הזמן. או “אני ערבייה מישראל” או “אני מסח‘נין”, 
ואם היו שואלים איפה זה סח‘נין הייתי אומרת “זה בצפון ישראל”. לפעמים 
 Palestinian in או לפעמים אמרתי   Occupied Palestine–מ אמרתי שאני 
אז כשהיו  אני.  ומי  אני  בעיה מה  לי ממש  הייתה   .Arab village in Israel
ידעו שאני מסח‘נין. כשהיו  מדברים עליי תמיד היו אומרים “סח‘נין”, כולם 
מדברים על הסטודנט מנצרת כולם היו אומרים מישראל. אותי לא היו מגדירים 
ישראלית, תמיד סח‘נין או פלסטינית ערבייה או... פחות מזה שמנצרת. זה 
נמחק אצלם שאני מישראל, הסתכלו עליי באמת כעל ערבייה, שאני ערבייה 

כמוהם, כי I proved to them שאני ערבייה כמוהם )ההדגשות שלי(.

תמונה דומה עולה גם מהריאיון עם רייה: 

אני גם חלק מפה ]ישראל[ וגם חלק משם ]פלסטין[, מהם. קשה לי להגדיר את עצמי... 
מה אגיד, שאני פלסטינית? אבל אני חיה פה בישראל. אני לומדת פה ועוזרים לי פה, 
אז אני חלק מהמדינה פה, אבל... אני גם חלק משם. עד עכשיו אני לא מוצאת את עצמי 
ולא יודעת איך להגדיר את עצמי. אני דבר ראשון מסח‘נין, אני לא עוזבת את הכפר שלי 

סראאב דומה מאוד לאמה, דנית שהתאסלמה, והיא בעלת שיער בלונדיני, עיניים כחולות ושם עברי.  10
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בחיים... אפילו אם יש המנון בפלסטין אנחנו לא יודעות. לא זה ולא זה. תארי לך שאת 
בתור בן אדם, את גרה בישראל וזאת המדינה שלך, ואת איכשהו מחוברת גם לפלסטין, 

אבל את לא יודעת את ההמנון שם וגם לא פה, אז איפה את בכלל? )ההדגשה שלי(.

אזרחית– מבחינה  חי  שאמנם  כלוא  מיעוט  היותן  את  משקפים  ורייה  סראאב  של  דבריהן 
מתגוררת  שרובה  לאומה  שייך  אך  אחרים,  של  להגמוניה  הכפופה  לאום  במדינת  רשמית 
מחוץ לגבולות המדינה )אלחאג‘, Sorek, 2005 ;2000(. הפתרון שמצאו להן סראאב, רייה 
ושחקניות נוספות ־ הפיכת הזהות המקומית לזהות המייצגת ־ משמש להן רשת ביטחון. 
הדגשת הזהות המקומית היא אסטרטגיה המאפשרת להגדיר זהות עצמית בלי להשתייך אף 
לא לאחת משתי הקבוצות, הישראלית–יהודית או הערבית–פלסטינית. באופן דומה, הזיקה 
לקבוצת הכדורגל והגאווה בעיר סח‘נין משמשות תחליף לגאווה הלאומית הנותרת עמומה, 
וכך אין סתירה לישראליות. נראה כי העמדה הא–פוליטית המקומית, המבטאת שיח רחב 

יותר שממסגר את הספורט כזירה א–פוליטית, מערפלת וממסכת את יחסי הכוח שבבסיסה.
קולות  כאמור  נשמעים  הקטנה  וללאומיות  לקבוצה  נאמנות  המשקפים  קולות  בצד 
מגוונים וסותרים המבקשים לחמוק מהזהות המקומית הסח‘נינאית אל עבר הלאום הרחב, 

אך נתקלים תדיר בחומה בצורה שמציבה הנהלת הקבוצה: 

רציתי לעבור קבוצות, ויש כל מיני קבוצות שהתקשרו אליי ו“תעברי אלינו”, וגם אין 
יחסית הרבה שוערות, אז דיברתי עם חמיד, אבל הוא לא שחרר לי את הכרטיס, הוא 

לא הסכים, וזה היה לי ממש קשה )רולא(.

חדרה הציעו לי לשחק ִאתם, וגם אסא תל אביב הציעו לי, אבל אני באמת... אין לי 
בעיה, אבל חמיד לא היה מוכן לוותר עליי. אם חמיד היה מוכן, הייתי עושה את זה 
בכיף, למה לא? אבל חמיד לעולם לא יוותר עליי, וגם עכשיו אני לומדת, אז הוא 

משלם לי חצי שכר לימוד בשביל שאמשיך לשחק בקבוצה )היבא(.

חמיד, אפילו שיש קבוצות שרצו אותי, לא מוכן לשחרר את הכרטיס שלנו. לא רק את 
שלי. היו עוד ארבע בנות שרצו, והוא לא מוכן לשחרר )נאהיה(.

רציתי לשחק בקבוצה אחרת, אבל המנהל שלי לא מסכים. הוא לא מוכן לשחרר 
]...[ הייתי רוצה  את הכרטיס שלי. רציתי לשחק בבית שאן, אבל הוא לא רוצה 
הייתי  מזמן  אז  שלי,  הכרטיס  את  לי  נותן  היה  הוא  ואם  לסח‘נין,  מחוץ  לשחק 

משחקת בחוץ )אמאני(.

שחקניות אלה מבטאות את הרצון להשתחרר מכבליה של הנהלת הקבוצה, אך זו מחניקה כל 
ניסיון לפרוץ את גבולות הלאומיות הקטנה. כך הכדורגל מיוצר כזירת ִחברות וחניכה לערכי 
הנאמנות לקהילה המקומית. זהו משחק מורכב המכיל בו בזמן ריחוק וקרבה, שייכות והתבדלות. 
באחטין )Bakhtin, 1995( טען כי היברידיות היא תערובת של שתי שפות חברתיות בזירה 
אחת, כך שקול אחד חושף את האירוניה שבמשנהו. במובן זה, שני הקולות שהצגתי ־ הנאמנות 
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לבית תוך כדי הצגת הכדורגל כתחום א–פוליטי, לעומת הניסיונות הכושלים של הנערות לפרוץ 
החוצה ־ הופכים את זירת הכדורגל לפוליטית בעליל. הקול הדומיננטי והרווח בקרב השחקניות, 
הבחירה לדבוק בזהות המקומית, מאפשר להן להשתחרר משאלות הנוגעות לא רק להשתלבותן 
כאזרחיות ערביות במדינה אלא גם כנשים הפורצות כחלוצות אל המרחב הציבורי בלי להפוך 
לגורם מאיים ועוין. במובן זה נאמנותן לסח‘נין זהה לגבול שהן כופות על עצמן ונכפה עליהן 
שתי  בין  השני  כחוט  העוברים  הגבולות  גבולות”.  עם  כ“פמיניסטיות  עצמן  מגדירות  כשהן 
הזהויות, המגדרית והאתנו–לאומית, מאפשרים להן לשחק את תפקיד “הערבים הטובים” למול 
החברה הישראלית. וממש כשם שבחירתן בזהות המקומית הסח‘נינאית אינה מאיימת על הרוב 
הישראלי, כך הן ממלאות את תפקיד “הנשים הטובות” למול חברתן הן. הנערות מטפחות אפוא 

זהות ייחודית, חלוצית, המקיימת הומולוגיה בין הזהות ה)א–(לאומית ובין הזהות המגדרית. 
שתי התמות שהוצגו עד כה עסקו במשא ומתן המתמשך שמנהלות השחקניות עם עצמן 
לפנות  ברצוני  כעת  ואתנו–לאומי.  מגדרי  בהיבט  הקטנה  והלאומיות  הרחב  הלאום  ולנוכח 
לתמה השלישית והאחרונה, המציגה את תפיסת עולמו של יו“ר הקבוצה, המשקף בדבריו את 
הניסיון להפוך את הקבוצה למוסד חניכּות לאזרחות טובה. כך הופכות השחקניות לערביות 

ולנשים “טובות” בדרך שאינה מאיימת לא על החברה היהודית ולא על החברה הערבית.

שליטה, משטור ופיקוח

ביטוי הדרך שבה מנסה ההנהלה הגברית לחנך את הנערות, למשטר  לידי  זו באה  בתמה 
אותן ולפקח עליהן, ובתוך כך ליצור דמות נשית “ראויה”. הנהלת הקבוצה, ובראשה היו“ר 
חמיד ע‘נאים, מפעילה ומייצרת מסגרת שאינה חותרת תחת גבולות החברה המסורתית, ובה 
בעת משמשת מקור להעצמה. זוהי שליטה מגדרית מיננית המשלבת מרכיבים של שליטת 
מבוגרים על צעירים ומחברתת לערכי החברה הדומיננטיים. מתוך ריאיון העומק שערכתי 
עם יו“ר הקבוצה ומשיחותיי עמו לאורך עבודת השדה עלה כי בשבילו הכדורגל הוא אמצעי 

חינוכי. חמיד סיפר מה הניע אותו להקים קבוצת כדורגל לנערות בסח‘נין: 

חשוב היה לי העניין האידיאולוגי, ואני מאמין שכל עוד האישה לא מתקדמת, לא 
כתושב  לי  חשוב  במקום.  דורכים  אנחנו  משכילה,  ולא  מתפתחת  לא  משתחררת, 
סח‘נין, חשוב לי כאיש ספורט, חשוב לי גם כאב למשפחה. העניין הזה כל הזמן 
מלאה  שותפה  לשטח, שתהיה  האישה, שתצא  מעמד  את  לשפר  איך  שלי,  בראש 
בכל דבר. כשהאמא בבית משכילה, עם ראש פתוח ונאור, אז היא גם מחנכת ילדים 

לגדול כך.

קידום והעצמה של נשים הם אכן מטרות חשובות בעיני חמיד, אך בהמשך עולה גם המטרה 
החשובה ביותר בעיניו, והיא להשתמש בכדורגל כאמצעי לחינוך הנערות: 

אני מנסה עד כמה שאפשר לחנך אותן דרך הכדורגל. מה זאת אומרת דרך הכדורגל, 
קודם כול שכולן ימשיכו בלימודים שלהן, לפחות שיסיימו לימודים אוניברסיטאיים. 
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יהיו  הן  מהן שמחר  ואחת  כל אחת  על  אני מסתכל  לזה,  בנוסף  רוצה.  אני  זה  את 
אמהות, ואני מאמין שאם האמא ספורטאית, הבן והבת יהיו ספורטאי או ספורטאית, 
ואז הרמה תעלה. בנוסף למטרה שאמרתי קודם על העניין האידיאולוגי, זה גם עניין 
של בילוי הזמן הפנוי. אין להן לאן ללכת. אני חושב שאת יודעת שאין לנו כל כך 
מקומות בילוי במגזר הערבי, אז זה מקום מצוין, חינוכי וחברתי. ומה שחשוב בסוף 

זה שיהיו שחקניות, זה גאווה לסח‘נין, גאווה לחברה. 

לבנותיהן  להרשות  המסרבים  הורים  עם  מתמודד  הוא  כיצד  חמיד  נשאל  הריאיון  במהלך 
להשתתף במשחקים. מתוך דבריו עולה כי מאמצי השכנוע שלו כוללים הבטחה שהכדורגל 

הוא מסגרת לפיקוח ולשמירה על הנערות: 

בסוף זה האבא והאמא. אני מנסה להגיד להם למה טוב לילדה להיות בקבוצה, מה 
זה נותן לה. לצערי לפעמים אני נתקל באמא שהיא אנאלפביתית או אבא, אני מדבר 
במזרח והם חושבים במערב. לצערי. זה כואב לי אבל זו המציאות. אני מנסה להסביר 

להם שבמקום שהיא תלך לפה ולשם, להפך, אפשר לשמור עליה במסגרת הזאת.

חמיד רואה בכדורגל כלי לפקח על פעילויות הפנאי של הנערות, כלי ממשטר שמונע מהן 
לצאת ולרעות בשדות זרים. הוא מבטא את הדאגה של מבוגרי העיר מפני שיטוט חסר תוחלת 

של צעיריה. יתר על כן, הכדורגל מכשיר את הנשים לתפקידן החשוב באמת, אימהות:

וכל  הקללות  וכל  האלימות  כל  במגרשים,  הבלגן  כל  את  רואה  את  משחק  בזמן 
הסיסמאות, אז אמא שהיא התנסתה בספורט, אני חושב שזה ישפיע עליה לטובה 
ויעזור לה לחנך את הילד לקראת העתיד שיהיה אזרח טוב, בריא, לא רק גופנית 

ונפשית אלא גם התנהגותית, וזה מאוד חשוב.

האומה  ילדי  של  הטיפוח  באומנות  כמומחיות  המשכילות  האמהות  רעיון  את  מבטא  חמיד 
המודרנית, רעיון שרווח כבר בשלבים הראשונים של הלאומיות הציונית והפלסטינית כאחת 
רחבה  בהשכלה  המתבטאת  המודרנית,  הנשיות   .)1998 פוגל–ביז‘אוי,   ;1999 )ברקוביץ‘, 
להתרופפות  הסיכון  את  מנטרלת  וכך  הפרטית,  לספרה  חזרה  מתועלת  פנאי,  ובפעילויות 
ערכית ומוסרית הטמון במודרניות )סער, 2007(. דבריו של חמיד משקפים תפיסה שלפיה 
החברתיים  הערכים  להפנמת  דרמטית  כסדנה  משטור,  לצורך  לשמש  הכדורגל  ראוי 
והוכפפה  ספונטני  עניין  להיות  שחדלה  ההנאה,  את  ממשטר  הכדורגל  הפטריארכליים. 
לכלליה של פרקטיקה פטריארכלית. במונחיו של מרקס אפשר לומר כי בכדורגל מתקיים 
היבט של אשליית השוויון, תודעה כוזבת של סולידריות. אשליית השוויון מיטיבה עם הסדר 
החברתי מפני שהיא מייצרת אשליה של אחדות ומטשטשת פערי מעמד ומגדר. במובן זה, 
הסדר  קורבנות  שלפיה  משווה,  טריטוריה  של  האשליה  טיפוח  פוליטי:  תפקיד  לכדורגל 

החברתי בוחרים לכאורה להיות חלק ממנו. 
של  נוקשים  קודים  על  שומרת  הקבוצה  של  הגברית  ההנהלה  כי  עלה  השדה  מעבודת 
התנהגות. במהלך משחק עם מכבי עמידר רמת גן הצביע חמיד על אמאני והעיד עליה: “אותה 



חלוצות 284 יעלה להב רז 

אני אוהב. תראי איזו עדינות, איזה רוך, איזו משמעת. היא שחקנית טובה”. לדידו, אישה 
מוסרית היא נערה עדינה, רכה וממושמעת. תכונות אלו הופכות אותה לא רק לשחקנית טובה 
כי אם גם לאישה טובה. לעומתה, אמל, הנחשבת כוכבת הקבוצה, נקראה בפיו “מלוכלכת” 
דווקא לאחר שהבקיעה את הגול השישי במשחק. במהלך המשחק רצה אמל עם הכדור לשער 
והעידה  הכדור עם האף. כשנגמר המשחק הסתובבה אמל  והכניסה את  נשכבה  ואז עצרה, 
על עצמה בגאווה “עשיתי כמו רונלדיניו”. לאחר מכן סיפר חמיד כי באחד המשחקים היא 
הבקיעה גול והכניסה אצבע למכנסיים, לאזור המפשעה, ועשתה תנועה מגונה. חמיד סיפר 

זאת במין ייאוש ונד בראשו כאילו אמר: “איני מצליח להשתלט על הסוררת”.
ניתוח דבריו ומעשיו של חמיד, וכן ניסיוני בשדה, מעלים כי בעוד התנהגותה של אמאני 
זוכה לשבחים, התנהגותה של אמל נתפסת כשלילית, מסוכנת, לא מוסרית ולא נשית. אמל 
מבטאת אסרטיביות מופרזת ומייצרת את עצמה לא כאובייקט מופעל אלא כסובייקט פעיל, 
בתוך  ה“נאותה”  המגדרית  ההתנהגות  כך מתגבשת  חמיד.  מצד  ביחס שלילי  נתקלת  ולכן 

מבני כוח גדולים, והמערכת המעמדית שמייצג חמיד דוחקת את הנשים לשוליים.
נראה כי דרך הכדורגל, המשמש כלי ממשמע, נעשה ניסיון לתחום את הנערות בזירה 
מפוקחת שמרחיקה אותן מהרחוב. בשעות שהותן במועדון אפשר לפקח על פעילויות הפנאי 
תדמית  להציג  מאפשרת  הכדורגל  קבוצת  בזמן,  בו  “טובות”.  כנשים  אותן  ולעצב  שלהן 
נורמטיבית, מודרנית ופתוחה של הקולקטיב הערבי למול הרוב היהודי, וכך הופכות הנערות 
גם לערביות “טובות”. בדרך זו, הקבוצה הופכת למקור שליטה ופיקוח בניסיון לכפות ולייצר 

זהות מגדרית ואתנו–לאומית אחידה.

סיכום

זמן תחום לחצות את  האם הלימינליות של המגרש ־ שבו אפשר במידה מסוימת ולמשך 
 )Robertson, 1998( גבולות המגדר והאתניות ־ מחלחלת גם אל מחוץ למגרש? רוברטסון
טענה כי מגדר מובנה על בסיס סטריאוטיפים מנוגדים של גופניות והתנהגות גברית ונשית. 
באופן דומה, ההבניה התיאטרלית של אתניות מבוססת על הבניה של “אנחנו” מול “הם”. 
האתניות  הבניית  האתנו–לאומית.  לזהות  המגדרית  הזהות  בין  הדוק  קשר  מתקיים  לפיכך 
החברתית–מגדרית  התפיסה  את  להפנים  הקבוצה  לשחקניות  גורמת  “הם”  מול  כ“אנחנו” 
ואת הציפייה הלאומית שישחקו כחלק בלתי נפרד מקבוצה אתנו–לאומית מסוימת שבה הן 

מסמלות בו בזמן הן את גבולות הנשיות הראויה והן את גבולות הזהות האתנו–לאומית. 
הלאומית  והזהות  המגדרית  הזהות  בזו  זו  שלובות  כיצד  להראות  ביקשתי  זה  במאמר 
שמציגות שחקניות הקבוצה הפועל בנות סח‘נין. מעגל הזהויות המורכב של הנערות מעצב 
את המשמעות שהן מעניקות למשחק, וכך הופך הכדורגל לשחקן חשוב בעיצוב זהויות אלו. 
מגרש הכדורגל משמש לא רק בית ספר לאופי, כפי שניסח זאת בורדייה )2005(, אלא גם 
זירה של חניכּות מחודשת הן לקהילה המקומית והן לחברה הרחבה. כך הכדורגל נעשה זירה 
של מאבקים בין קבוצות ובתוך קבוצות, שדה של עימות. במאבק שמנהלות השחקניות דרך 
הכדורגל הן משתמשות בכלים מסורתיים, וכך מצליחות להפוך לחלוצות ולמשתתפות פעילות 
בשיח ולאתגר את המבנה החברתי בלי לאיים עליו. מיקומן הייחודי והמורכב של הנערות 
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ורישות  נשית  אחווה  נשית,  קולקטיביות  של  זירה  עוצמה,  לזירת  הכדורגל  זירת  את  הופך 
חברתי, אך גם לזירה של דיכוי שמגולמים בה יחסי הכוח החברתיים והדומיננטיות הגברית.

הראייה של שחקניות הקבוצה את המציאות החברתית, אופן ניסוח הזהות שלהן ושייכותן 
החברתית לאתנו–לאומיּות היברידית ־ ישראלית, פלסטינית, סח‘נינאית ־ מגוללים נרטיב 
דרך  היהודית–ישראלית  החברה  עם  מתמשך  דיאלוג  מקיימת  סח‘נין  שהעיר  כשם  חלופי. 
הכדורגל כדי להתקבל ולהשתלב בה, כך גם הנערות, בעבודת זהות מאומצת, נעזרות בכדורגל 
כדי להשתלב הן בחברתן המקומית והן בחברה הישראלית הרחבה. שחקניות הקבוצה מתהוות 
כחלוצות הפורצות אל זירת הכדורגל כזירה גברית, וכן כחלוצות הפורצות אל הזירה הלאומית 
את  להרחיב  אט  אט  מצליחות  הן  זו  בדרך  היהודית.  הנשית  בליגה  יחידה  ערבית  כקבוצה 
הסדקים ולבקע, ולו מעט, את הגבולות החברתיים, וכך סוללות את הדרך גם לבאות אחריהן.

למשחק הכדורגל אופי מורכב ומתעתע. בצד אשליה של שוויון ואחדות, של טריטוריה 
למשמעת  וכניעה  צייתנות  של  ערכים  אימוץ  ידי  על  מחודש  לחינוך  זירה  ושל  משווה 
קבוצתית, הוא גם מובלעת, ולו זמנית, שבה נשים יכולות להיות גבריות ולבטא קול שאינן 
יכולות לבטא מחוץ למגרש. בזירת הכדורגל המופרדת מינית ובקבוצה המופרדת מבחינה 
אתנו–לאומית מתחדד תפקידו של המשחק כמקנה קול, הון אנושי וסיכוי לניעּות חברתית. 
הבידוד שבו נמצאות השחקניות כשהן על המגרש מדגיש את ההבחנות בין “אנחנו” ל“הם”, 
בין גברים לנשים, בין ערבים ליהודים. הנערות משקפות את הלימינליות התרבותית שחווים 
בני המיעוט הערבי, המבנה בתורה לימינליות של זהות מגדרית וזהות לאומית. המשחק בין 
הגוף הנשי לגוף הגברי, שהוא גוף בדראג, והמשחק בין זהויות לאומיות המבקשות להדגיש 
ייצוגים שונים, הופכים את הלאום והמגדר למבנים בינאריים המאותגרים תדיר מתוך הצורך 

להזדהות עם הקבוצה ה“נכונה” ולהיתפס כאזרחית “טובה”. 
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 החינוך הערבי בישראל: תביעה למשאבים חומריים 
או מאבק על משאבים אידיאולוגיים?

עירית הרבון,* ח‘אלד אבו עסבה** ומוחמד אבו נסרה***

בישראל  הערבים  שמנהלים  המאבק  אם  לבחון  זה  מחקר  של  מטרתו  תקציר. 
חריף  או מאבק  החומריים  בחלוקת המשאבים  שוויון  למען  הוא  החינוך  בתחום 

יותר להשגת משאבים אידיאולוגיים. שאלה זאת תיבחן דרך תגובתו של הציבור 

הערבי וקברניטיו לאי יישומו של התיקון במטרות החינוך בחוק חינוך ממלכתי, 

התשי“ג–1953, משנת 2000. התיקון התייחס לראשונה לקיומה של קבוצת מיעוט 

שלה.  ההיסטוריה  ואת  תרבותה  את  שפתה,  את  ללמד  ולצורך  בישראל  ערבית 

ממצאי המחקר מתבססים על ראיונות עומק עם הורים ועם נציגי החברה הערבית 

כי  מלמדים  הממצאים  בישראל.  הערבי  החינוך  על  למאבק  נגיעה  להם  שיש 

זה: האחת פרגמטית  גישות בהקשר של מאבק  החברה הערבית מפוצלת לשתי 

הזיקה  ולתחושת  הפלסטינית  שללאומיות  נמצא  עוד  אידיאולוגית.  והאחרת 

לעם הפלסטיני, שהלכה והתחזקה בקרב המיעוט הערבי בישראל בעיקר לאחר 

מאורעות שנת 2000, יש השפעה על דפוסי המאבק בענייני החינוך.

מבוא

ואת  )להלן ־ החוק(, מגדיר את סמכויותיו של שר החינוך  חינוך ממלכתי, התשי“ג–1953  חוק 
מטרות החינוך הממלכתי בישראל. מאז חקיקתו ועד שנת 2000 עודכן החוק כמה פעמים, אך 
ואת ערכיה של  תמיד נשמרו מטרותיו המרכזיות: להנחיל את העקרונות שבהכרזת העצמאות 
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכן ללמד את תורת ישראל ואת תולדות העם היהודי ומורשתו, 
להנציח את זכר השואה ולבסס ערכים כלליים של כבוד האדם. בכל התיקונים עד שנת 2000 
אמנם הופיע ניסוח כללי בדבר יחס של כבוד לתרבויות ולהשקפות שונות, אך לא היה במטרות 
החינוך כל אזכור של הערבים כקבוצה, ולא הייתה התייחסות לצורכיהם ולמאפייניהם הייחודיים 
)רבין, Abu Saad, 2006; Jabareen, 2006 ;2002(.1 לקּונה זאת תוקנה לראשונה בפברואר 2000 

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   *
מכללת אלקאסמי ובית הספר לחינוך במכללת בית ברל  **

מכון מסאר למחקר חברתי ***
ערבים  בקרב  ומתמיד  מאז  במחלוקת  שנויות  היו  בחוק  שנוסחו  כפי  הממלכתי  החינוך  של  מטרותיו   1

עסבה,  )אבו  בישראל  החינוך  חוקרי  ובחוג  החינוך  מערכת  אנשי  אצל  הרחב,  בציבור  כאחד,  ויהודים 

פלד,  Abu Saad, 2006; Jabareen, 2006(. למשל, אלעד   ;2002 רבין,   ;1992 ומנצור,  בנזימן   ;2001
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)להלן ־ התיקון(, כשבמטרות החינוך נוסף תת סעיף 11, ובו נוסחה המטרה הבאה: “להכיר את 
השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות 
ישראל”. מקורו של  אזרחי  כל  בזכויות השוות של  ולהכיר  ישראל,  אוכלוסייה אחרות במדינת 
התיקון בשינויים אידיאולוגיים שחלו בחברה הישראלית, בעלייתו של השיח הרב תרבותי בישראל 
ובתביעותיהן של קבוצות להכרה בזהותן הייחודית במסגרת תכניות הלימודים בבתי הספר. כמו 
כן, תהליך השלום היה בעיצומו בעת יוזמת התיקון ועודד את המהלך בקרב אנשי מערכת החינוך 

וחברי הכנסת, ובראשם שר החינוך אמנון רובינשטיין, שיזם את התיקון )צרצור, 1999(.
על פניו, נראה שהתיקון מבטיח למיעוט הערבי, לראשונה בישראל, תכניות לימוד ייחודיות 
נותר התיקון כמעט בלא  יותר מעשור לאחר חקיקתו  ואולם,  ולזהותו.  המתאימות לתרבותו 
יישום2 ובלא מאבק של החברה הערבית ליישומו: לא הוגשו שאילתות של חברי כנסת בעניין, 
ארגוני החברה האזרחית לא פנו לבתי המשפט, אנשי חינוך והורים לא מחו, ואין דיון אקדמי 
בשאלה מדוע לא מומש התיקון על ידי ממשלות ישראל ומה הם דפוסי מאבקו של המיעוט 
השנים  ארוכת  הביקורת  לנוכח  בעיקר  מפתיעים  והמאבק  היישום  היעדר  בסוגיה.  הערבי 
שהעלה הציבור הערבי על מטרות החינוך עד לאותו התיקון. חיבור זה מבקש אפוא לבחון את 
תגובתו של הציבור הערבי וקברניטיו לתיקון ולברר בתוך כך אם מאבקם של הערבים בתחום 

החינוך הוא על שוויון בחלוקת המשאבים החומריים או על השגת משאבים אידיאולוגיים. 
בישראל  נובע מכך שהמיעוט הערבי  מימוש התיקון  היא שהיעדר המאבק על  טענתנו 
נחלק בין שתי גישות: הגישה הראשונה היא פרגמטית, ואף שהיא תומכת במידה מסוימת 
באוטונומיה לחינוך הערבי ובשינוי תכניות הלימודים, היא ממוקדת במאבק על שוויון חומרי 
משאבים  על  המאבק  שהצלחת  טוענת  זאת,  לעומת  האחרת,  הגישה  המשאבים.  בהקצאת 
חומריים תלויה גם במאבק על שוויון מהותי, למשל בתכניות לימודים שמבטאות את הזהות 
הלאומית של הערבים בישראל ובאוטונומיה לחינוך הערבי. לכן, לתפיסתם של תומכי הגישה 
השנייה, יש להיאבק על שני סוגי השוויון בעת ובעונה אחת. גישה זאת נתפסת בעיני רבים 
מוסדי שיעצב מחדש את מערכת החינוך  רדיקלית התובעת שינוי  כגישה  היהודי  מהציבור 
ושעשוי לפגוע באופייה היהודי של המדינה ולהביא להקצנת דרישותיו של המיעוט הערבי. 
אנו רואים בגישה זו גישה אידיאולוגית, מפני שהיא מנסה להביא לשינויים מבניים במערכת 

מנכ“ל משרד החינוך והתרבות בשנים 1976-1970, גרס כי מטרות החינוך המנוסחות בחוק אינן מתאימות 

קיבלו במרוצת השנים משמעויות  והן למיעוט הערבי, משום שכמה מהניסוחים  היהודי  לרוב  הן  עוד 

האגף  כמנהל  שכיהן  קופלוביץ‘,  עמנואל   .)1976 )פלד,  החוק  מנסחי  אליהן  שהתכוונו  מאלה  שונות 

לחינוך ותרבות לערבים בשנות השבעים ובתחילת שנות השמונים, כתב: “החלתן של שתי מטרות ־ 

נאמנות לעם ישראל וערכי תרבות ישראל מעוררת ספקות. הרי לא נוכל, ואף לא נרצה לנטוע בלבם של 

התלמידים הערביים הכרה של שותפות גורל וייעוד עם העם היהודי, ובראש המטרות של החינוך הערבי 

יש מקום להציב את הקניית התרבות הערבית” )קופלוביץ‘, 1973, עמ‘ 325(.

בישראל  הערבים  הילדים  מצב  על  לכנסת  שהוגש  בדו“ח  נכתב  התיקון  של  המצומצם  היישום  על   2

של  פעילות  שנות  המסכם שלוש  החינוך  במסמך מטעם משרד   ;)2004 ורובינשטיין,  )טביביאן–מזרחי 

החזון החינוכי )תירוש, 2004(; ובמבחר מאמרים שעוסקים בתיקון לחוק )כגון רבין, 2002; רובינשטיין, 

Abu Saad, 2006; Jabareen, 2006 ;2005(. להרחבה בעניין זה ראו גם את ניתוח הראיונות עם אנשי 

החינוך בהמשך המאמר. 
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החינוך באמצעות מאבק חוקי שמתנהל בתוך הדמוקרטיה הישראלית. מאבק זה מושתת על 
חלוקה  ולכלול  הקבוצה  זכויות  בצד  הפרט  זכויות  את  להקיף  אמור  ששוויון  האידיאולוגיה 
חינוך ממלכתי אינו  וסימבוליים כאחד.3 התיקון בחוק  ושווה של משאבים חומריים  צודקת 
מבטיח  אינו  גם  אך  הפרגמטית,  הגישה  שתובעת  כפי  חומריים,  משאבים  בהקצאת  עוסק 
לערבים בישראל מערכת חינוך עצמאית מתוך הכרה בזהות הלאומית הפלסטינית שלהם, כמו 
שתובעת הגישה האידיאולוגית. לפיכך לא יצאה למאבק ליישומו אף לא אחת משתי הגישות.

מסגרת תיאורטית

 Lustick,( המסד התיאורטי שעליו מתבסס מחקרנו הוא מודל הפיקוח והשליטה שהציע לוסטיק
1979( בשילוב מודל המיקוח של ג‘ן )Jenne, 2004(. לפי המודל של לוסטיק, אליטות מצליחות 
לשלוט במיעוטים בחברות משוסעות באמצעות מנגנוני פיקוח. אף שלוסטיק פיתח את מודל 
הפיקוח והשליטה בשנות השבעים,4 הספרות הדנה במדיניות ישראל כלפי החינוך הערבי עדיין 
רואה בו מסגרת מתאימה לניתוח, מפני שהפיקוח והשליטה עומדים על כנם, גם אם בדרכים 
 .)Abu Saad, 2006 ;1996 ,מתוחכמות וסמויות מבעבר )אבו עסבה, 2007; אלחאג‘, 1996; סמוחה
לפי לוסטיק )1985(, מנגנוני השליטה של יהודים בערבים בישראל מושתתים על שלושה 
משאבים  על  להיאבק  המיעוט  את  מובילים  ואלה  וקואופטציה,  תלות  בידול,  מרכיבים: 
כלכליים ועל עמדות פוליטיות וחברתיות, ואף לפיצול פנימי שמשפיע על מושאי המאבק ועל 
אופיו. ואולם, נקודת החולשה של המודל של לוסטיק היא בהיעדר התייחסות ממוקדת למאבק 
נגד מנגנוני השליטה ולתהליכים המתרחשים בקרב המיעוט כשמנגנונים אלה משנים צורה. 
לכן יש לצרף לו את המודל שמציעה ג‘ן )Jenne, 2004( בעבודתה על מיקוח אתני, המתמקדת 
במשא ומתן של קבוצות מיעוט מול המדינה ובאפשרויות הפעולה שלהן. במודל זה מפרטת 
ג‘ן את דרישות המיעוט האפשריות כלפי הרוב על פני רצף שנע בין תביעות לשוויון חומרי, 

שִמתמצות בהעדפה מתקנת, ובין שוויון מהותי, שהביטוי הקיצוני שלו הוא היפרדות: 

נטישה אוטונומיה טריטוריאלית   העדפה מתקנת  אוטונומיה תרבותית 

      הקצנת תביעות המיעוט

ג‘ן פותח אפשרות של פיצול פנימי בתוך קבוצת המיעוט, שכן המעבר  הרצף שמשרטטת 
מדרגה לדרגה ברצף הדרישות אינו חייב להיות כלל קבוצתי. מודל זה מניח שלאחר שהרוב 
הציע למיעוט שינוי, המיעוט יכול לבחור אם לפעול להקצנת תביעותיו או להיענות להצעת 

במחקר רווחת הבחנה בין פוליטיקה של רדיקליזציה לפוליטיקה של מאבק. פוליטיקה של רדיקליזציה   3

ננקטת על ידי מיעוטים, לעתים באמצעים אלימים, כדי לבטל את אזרחותם ולהיפרד מהמדינה, ואילו 

 Jamal,( פוליטיקה של מאבק היא ניסיון לעצב מחדש את היחסים עם המדינה על ידי אתגור מוסדותיה

2007(. פוליטיקה של מאבק היא הדפוס המאפיין לדעתנו את הגישה האידיאולוגית. 
בשנת 1985 תורגם המודל לעברית בספר שכותרתו ערבים במדינה יהודית )לוסטיק, 1985(.  4
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הרוב. אופי התגובה תלוי לעתים בתמיכתו של שחקן שלישי, שהוא מדינת הלאום החיצונית 
של המיעוט, המכונה מדינת לובי. לפי ג‘ן, אם קבוצת המיעוט חשה בתמיכת השחקן השלישי, 

היא תקצין את דרישותיה כלפי הרוב ותעבור לשלב הבא ברצף התביעות. 
חינוך  לחוק  התיקון  באמצעות  שינוי  הערבי  למיעוט  המדינה  הציעה  במקרה שלפנינו 
ממלכתי. תגובתו של המיעוט הערבי לשינוי, כלומר היענות למדינה או הקצנת דרישותיו 
זה  במקרה  לדעתנו,  השלישי.  השחקן  של  מתמיכתו  תושפע  בחינוך,  אוטונומיה  ותביעת 
השחקן השלישי אינו מדינת לובי כגון הרשות הפלסטינית או העולם הערבי, אלא הזהות 
הלאומית הפלסטינית שהלכה והתחזקה משנות התשעים ואילך ונתפסה על ידי הרוב היהודי 
כרדיקליזציה של המיעוט הערבי )יעקובסון, 2005; ישראלי, 2002; רייטר, 2004(.5 כלומר 
הפלסטינית  הלאומית  הזהות  של  בהתחזקותה  לדעתנו  מתבטא  השלישי  הגורם  של  קיומו 
מבחינה תודעתית ולאו דווקא בגילויי תמיכה פעילים של מדינת הלובי. לפיכך אנו סבורים 
על  ולמאבק  מהותי  שוויון  לתביעת  והמעבר  האידיאולוגית  הגישה  התביעות של  דפוס  כי 
הלאומיות  בהתחזקות  קשור  החומריים,  המשאבים  תביעת  על  נוסף  בחינוך,  אוטונומיה 
שנת  ומאורעות  אוסלו  הסכמי  משבר  לאחר  הפלסטיני  לעם  הזיקה  ותחושות  הפלסטינית 

 .2000
הזכויות  זכויות:  של  דורות  שלושה  בין  כלל  בדרך  מבחין  אדם  בזכויות  העדכני  הדיון 
מהדור הראשון הן אזרחיות ופוליטיות אינדיבידואליות, הזכויות מהדור השני הן כלכליות, 
חברתיות ותרבותיות, והזכויות מהדור השלישי הן קיבוציות, כגון זכויות שפה של מיעוטים, 
הזכות להגדרה עצמית של קבוצה לאומית והזכות של קבוצה לשמר את תרבותה כדי שתוכל 
להמשיך לגונן על ייחודה ולתת לו ביטוי מעשי )סבן, 2002; רבין, 2002(. הזכות לחינוך כזכות 
קיבוצית נקשרת להתפתחותו של החינוך הרב תרבותי בעולם המערבי ונובעת ממאמציהן של 
קבוצות לשנות את הסדר הקיים במדינתן, לאפשר לקולות המושתקים בהן להישמע ולבקר 
 ;2001 )עזר,  והאתוסים האירופוצנטריים של רבות ממערכות החינוך הקיימות  את התכנים 
זאת  עשו  תרבותי  הרב  החינוך  רעיון  את  רשמית  שאימצו  מערביות  חברות   .)2005 פארק, 
באמצעות רפורמות בתכניות הלימודים ואף נתנו לכך תוקף בחוקי המדינה )אלחאג‘, 2003(.

ותביעותיהן  מעמדן  לפי  מיעוט  קבוצות  של  סוגים  שלושה  בין  גם  מבחינה  הספרות 
מהמדינה: מיעוט לאומי, מהגרים וילידים )Kymlicka, 1995(. מיעוטים לאומיים שואפים 
ודורשים צורה כלשהי של אוטונומיה או שלטון  ייחודם בצד תרבותו של הרוב  לשמר את 
בחברה  להשתלב  מעוניינים  מהגרים  נפרדת.  כחברה  הישרדותם  את  להבטיח  כדי  עצמי 
וחוקיה כך שיתאימו למאפייניהם התרבותיים,  הרחבה, אך גם לעצב את מוסדות המדינה 
השונים מאלו של קבוצת הרוב. ילידים הם עמים שנכבשו על ידי קהילה תרבותית או סופחו 
תהליכים  או  גבולות  בשינויי  הכרוכים  פוליטיים  שינויים  פדרציה,  תהליכי  בעקבות  אליה 
לפני  עוד  חיו  שעליה  לקרקע  שלהם  והעתיק  ההיסטורי  הֶקשר  בעקבות  קולוניאליסטיים. 
כינון המדינה, הם תובעים זכויות מיוחדות הקשורות לייצוג הולם במוסדות המדינה וממשל 
)Kymlicka, 1995, 2002(. מבחינתם, העם, השטח והתרבות קשורים לבלי הפרד,  עצמי 
זכויות   .)Johnston, 1995( הקבוצתיות  בזכויותיהם  זה  לקשר  רשמי  ביטוי  דורשים  והם 

חיזוק לכך אפשר למצוא בדו“ח ועדת אור )2003(, שלפיו במחצית השנייה של שנות התשעים ניכרו   5

במגזר הערבי מגמות של פעילות ערה בחיים הפוליטיים ורדיקליזציה של הצביון.
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קבוצתיות מיוחדות לעמים ילידים הוכרו בהצהרת האו“ם שאומצה על ידי העצרת הכללית 
בספטמבר 2007. בסעיף 15)1( להצהרה נקבע כי לעמים ילידים הזכות לשמור על הכבוד ועל 
בחינוך  הולם  ביטוי  לידי  יבואו  ואלה  ושאיפותיהם,  עברם  מסורתם,  תרבותם,  של  הייחוד 

.)UN, 2007( ובמידע ציבורי
ביטוי לקשר שבין אופי תביעותיהם של הערבים בישראל להיותם מיעוט ילידי נמצא 

במסקנותיה של ועדת אור )2003, עמ‘ 27-26(:

אוכלוסיית המיעוט הערבי בישראל היא אוכלוסייה ילידה, הרואה עצמה נתונה תחת 
בין  המקצועית  בספרות  המקובלת  בהבחנה  כזה.  אינו  שבעיקרו  רוב  של  הגמוניה 
בבירור  שייך  בישראל  הערבי  המיעוט  הגירה”,  “מיעוטי  לבין  ילידים”  “מיעוטים 
מודעותו  את  מעצים  מיעוט  של  הילידי  אופיו  כלל,  בדרך  הראשונה.  לקטגוריה 
המתהווים,  מיעוטים  של  לאלו  מעבר  רבה  במידה  תביעותיו  תוקף  ואת  העצמית 
למשל מהסתפחות מהגרים אל חברות רווחה כדי לשפר את מצבם, הוא הדין במקרה 

של המיעוט הערבי בישראל.

המיעוט הערבי בישראל: מיעוט ילידי ומיעוט לאומי

גיבוש   .)2.4 לוח   ,2010 )הלמ“ס,  בישראל  האוכלוסייה  מכלל  כ–20%  הוא  הערבי  המיעוט 
בישראל הושפע מארבעה מעגלים מרכזיים: המקומי, הארצי, האזורי  זהותם של הערבים 
והדתי )אלחאג‘, 2000(. ברבות הזמן פיתחו הערבים בישראל זהות הכוללת שני מרכיבים 
קשה  משימה  הוא  המרכיבים  שני  בין  האיזון  ולאומי–פלסטיני.  אזרחי–ישראלי  עיקריים: 
ביותר עבורם בתנאים הקיימים, והם נאלצים להתמודד עמה במצב של קונפליקט מתמשך 
פועל  שהיא  הישראלית,  הפוליטית  התרבות  ובתוך  עמם  ובין  אזרחיה  שהם  המדינה  בין 
יוצא של הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ולא כמדינת כל אזרחיה. מתח זה בין הזהות 
הלאומית לזהות האזרחית גורם לסתירות ולמתחים ערכיים בתוך החברה הערבית ולנטיות 
פוליטיות שונות, שבכל אחת מהן מודגשים רכיבי הזהות בסדר חשיבות אחר )אלחאג‘, 2000; 

חסון ואבו עסבה, 2004; סמוחה, 2001(.
במרוצת השנים חלו שינויים במרכיבי הזהות של הערבים בישראל. בשנות השבעים חלה 
התחזקות במרכיב הפלסטיני )אמארה וכבהא, 1996; כהן, 2006(, והחל מעבר מפוליטיקה 
 Kaufman,( הסברים  כמה  ניתנו  זו  למגמה  לאקטיביזם.  שבשתיקה”  “הסכמה  של  סבילה 
מהמדינה, המשתקף  והניכור  הקיצוניות  כהגברת  אותה  רואה  הרדיקליזציה  גישת   :)1997
בהגדרת זהותם של הערבים בישראל כפלסטינים, בהבעת תמיכה הולכת וגוברת בתנועות 
ובמוכנות לצאת לרחובות להביע  ובעזה  ובגורמים פלסטיניים בגדה המערבית  אסלאמיות 
מחאה. גישת הפוליטיזציה, לעומת זאת, גורסת כי הערבים בישראל תופסים עצמם כקבוצה 
לאומית נבדלת עם בעיות ייחודיות השואפת לשוויון עם היהודים. לצורך מימוש שאיפות 
אלה מגלים בני הקבוצה מעורבות בחיים הפוליטיים ומשתמשים בכלים שהמשטר והחברה 
הישראליים העמידו לרשות כל אזרחי המדינה. הם נאמנים למדינה ולחוקיה ורואים עצמם 
כפלסטינים רק במובן של גילוי סולידריות עם השאיפות הלאומיות של הפלסטינים בשטחים, 
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מדינה  בהקמת  תומכים  הם  למשל,  עצמם.  שלהם  הלאומיות  מהשאיפות  בתכלית  השונות 
פלסטינית עצמאית, אך רובם המכריע לא ירצו לעבור ולהתגורר בה לכשתקום )כהן, 2006(. 
בהקשר זה טוען סמוחה )2005( כי “הערבים החדשים” הם ישראלים ופלסטינים בעת ובעונה 

אחת, ועל פי תפיסתם, הישראליּות והפלסטיניּות אינן מנוגדות אלא משלימות.
את  ועיצבה  בישראל  הערבים  של  הפלסטינית  זהותם  התחזקה  השמונים  בשנות 
פעילויותיהם הפוליטיות, אך נתקלה בקשיים ובעוינות מצד הרוב היהודי. לעומת זאת, בשנות 
הפוליטית  האליטה  בין  ומגע  תמיכה  הפגנת  התאפשרו  אוסלו,  הסכמי  בעקבות  התשעים, 
 Rouhana,( הערבית בישראל ובין עמיתיה ברשות הפלסטינית ועם העם הפלסטיני בשטחים
1997(.6 התגברותה של תחושת השייכות הפלסטינית של הערבים בישראל הגיעה לשיאה 
ומאורעות אוקטובר 2000  בשנות האלפיים המוקדמות, עקב פרוץ אינתיפאדת אל–אקצה 
לערבים  יהודים  בין  השסע  את  העמיקו  אלה  אירועים   .)2005 סמוחה,   ;2002 )ישראלי, 
בישראל וחשפו משבר עמוק של חוסר הזדהות עם המדינה ואי אמון במוסדותיה, המלווים 
את הערבים אזרחי ישראל מאז ועד היום. התוצאה היא התחזקות התחושה בקרבם שהגיעה 
ושווה בתהליכי  בעניינם, שיתוף מלא  סדרי העדיפויות  שינוי של  רב  בתוקף  לדרוש  העת 
אינסטרומנטלי  שוויון  בצד  ומשפטי  פוליטי  ושוויון   )2006 )כהן,  במדינה  ההחלטות  קבלת 
והתגבש משאלה כמותית לשאלה  אי השוויון בהקצאת משאבים הלך  כך,  )רייטר, 2004(. 
ולתסיסה  למרמור  שהביאה  ומשברית  עמוקה  לבעיה  ונעשה  וזכויות  סטטוס  של  מהותית 
פרוץ  כי מאז   )2005( גורס שיפטן  זה  2003(. בהקשר  אור,  )ועדת  בישראל  בקרב הערבים 
האינתיפאדה בשנת 2000 מסתמנת בקרב החברה הערבית בישראל מגמה, שאליה הצטרפו 
כמעט כל נציגיה וביניהם חברי הכנסת הערבים, של רדיקליזציה של התביעות הלאומיות 
ואימוץ האתוס הלאומי הפלסטיני. במגמה זו אפשר לראות את התפתחותו ואת השפעתו של 

השחקן השלישי.
בין שתי האוכלוסיות בישראל, היהודית והערבית, קיימת הפרדה כמעט בכל תחומי החיים. 
בתחום החינוך מתבטאת ההפרדה במסגרות לימוד נפרדות לילדים ולבני נוער, כך שהמפגש 
 .)2001 )סמוחה,  העבודה  ובשוק  באוניברסיטאות  לראשונה  מתקיים  לערבים  יהודים  בין 
ההפרדה של הערבים בישראל לא הובילה לאוטונומיה מוסדית שלהם, למעט בתחום השלטון 
המקומי ובתחום מוסדות הדת, וגם זאת באופן מוגבל; המדינה אמנם מכירה בערבים כמיעוט 
נוקטת מדיניות  ומממנת את מוסדותיהם הנפרדים בתחומים אלו, אך  ותרבותי  דתי, לשוני 
פוליטית, התבדלות  סכנה של התעצמות  בה  ורואה  אוטונומיה  למנוע מהם  ועקבית  ברורה 

לאומית וחתירה תחת שלמותה של המדינה )אבו סעד, 2007; סמוחה, 2001; פארס, 2006(.
היהודי  הרוב  ידי  על  המיוצג  היהודי,  העם  של  לזכותו  כביטוי  עצמה  רואה  ישראל 
בישראל, לעצמאות לאומית. אופייה היהודי בא לידי ביטוי במוסדותיה, בסמליה ובפעילותה 
)לוסטיק, 1985(. בשל היותם של הערבים בישראל חלק מהעם הפלסטיני ובשל אי שייכותם 

הנכבה  של  בחזרתה  היתר  בין  התבטאה  התשעים  בשנות  שהתחזקה  הפלסטינית  הלאומית  התודעה   6

לכותרות אחרי 1998. ב–1998 ציינו הפלסטינים את הנכבה ברשות הפלסטינית וברחבי העולם באופן 

ופורסמו  וסמינרים,  תערוכות  תהלוכות,  עצרות,  אורגנו  התרחשותה;  מאז  הראשונה  בפעם  ממלכתי 

בהוויה  הנכבה  של  ובמקומה  במשמעותה  שעסקו  והערבית  הפלסטינית  בעיתונות  מאמרים  עשרות 

הלאומית–פלסטינית )ובמן, 2003(.
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לעם היהודי, הם בגדר מיעוט לאומי מובהק )רובינשטיין ויעקובסון, 2003(. נסיבות התהוותו 
דומות לאלה של מיעוטים לאומיים אחרים בעולם שנוצרו בעקבות כיבוש או שינוי גבולות 
ולא בעקבות הגירה חופשית )סמוחה, 2001(. מרכיב אחר בהווייתם הלאומית של הערבים 
בישראל הוא סימני ההיכר האובייקטיביים דוגמת לשון, תרבות, היסטוריה וזיכרון קולקטיבי 
היסטורי )נרטיב(. לפיכך יש להם אינטרסים לאומיים מובהקים מלבד הבדלים תרבותיים, 
עדתיים ואזוריים, ולכן הם מבקשים שישראל תכיר בהם כמיעוט לאומי, תעניק להם זכויות 
קיבוציות מיוחדות של שליטה עצמית בתחומי התרבות והחינוך ותקבל את הנהגתם כנציגה 
לגיטימית שלהם )ג‘מאל, 2005; סמוחה, Abu Saad, 2006 ;1999(. תביעות אלה מתבטאות 
היטב בהצעת חוק יסוד: המיעוט הערבי כמיעוט לאומי, שהציעו חברי סיעת בל“ד בשנת 
7.2003 ואולם, מאז קום המדינה ועד היום לא נקבעה בישראל הגדרה רשמית של הערבים 

כמיעוט לאומי.

תכניות הלימודים בחינוך הערבי בישראל: זהות ותרבות 

לאורך השנים הוטחה ביקורת רבה בתכניות הלימודים בחינוך הערבי, ונטען כי מטרותיהן 
לוטות בערפל, שהן מכוונות למנוע את פיתוחם של הקשרים תרבותיים ולאומיים ערביים 
ושאינן מספקות מענה לעימות שבחיי האזרח הערבי בנוגע להזדהותו הלאומית והאזרחית. 
יצירות  עוד טענו שתכניות הלימוד אינן נתמכות בספרי לימוד מתאימים, ושנעדרים מהן 
ספרותיות ותכנים מרכזיים בתרבות הערבית )מרעי ואמארה, Levy, 2005 ;2002(. כמו כן, 
ואף  לאומיים,  סמלים  להעברת  ערוץ  תשמש  לא  הערבית  שהוראת  מקפיד  החינוך  משרד 
על  העברית  הוראת  התחזקות מעמדה של  ברורה של  מגמה  הערביים  הספר  בבתי  ניכרת 

חשבון שפת האם )מרעי ואמארה, 2002(. 
בניגוד למקצועות השפה, ההיסטוריה והדת, יעדי התכנית להוראת האזרחות, שהופעלה 
מסוף שנות התשעים, מתייחסים לראשונה לנושאים פוליטיים, לקשר בין הערבים בישראל 
לעולם הערבי, למתחים העולים מהיותם מיעוט לאומי במדינה יהודית ולאפשרותם להשפיע 
ולדרוש זכויות. תכנית לימודים זו נבעה ממודעות הולכת וגוברת במשרד החינוך למתחים 
הגלומים בהגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולקונפליקטים בין קבוצות 
בחברה הישראלית סביב שאלת השייכות לקולקטיב הישראלי והגדרתו, בעיקר בהקשר של 
הוראת האזרחות. למרות זאת, הצגת הקשיים בספר הלימוד בהקשר לסוגיית ההשתייכות 
בפני  הניצב  כאתגר  מובנית  ואינה  באמביוולנטיות  מוצגת  הישראלי  האזרחי  לקולקטיב 

הדמוקרטיה הישראלית )פינסון, 2005(.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי:   7

החוק הישראלי אינו מכיר בזכויות קולקטיביות לערבים אזרחי מדינת ישראל, אלא על בסיס של   

שייכות דתית ]...[ מטרתו של חוק זה הינה להכיר במיעוט הערבי בישראל כמיעוט לאומי ערבי הזכאי 

לזכויות קולקטיביות ולבסס אותן על שוויון זכויות אזרחי מלא של האזרחים הערבים כיחידים. הכרה 

בזכויותיו של המיעוט הלאומי כקולקטיב משמעותה גם הכרה בזכותו לנהל את ענייניו התרבותיים 

)כנסת ישראל, 2003(. 
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אי שוויון בהקצאת המשאבים החומריים

מחקרים העוסקים במדיניות הממשלתית כלפי החינוך הערבי בישראל מלמדים על השקעה 
נמוכה של משאבים חומריים בחינוך הערבי לעומת היהודי, כגון מיעוט שעות לימוד לתלמיד, 
למספר  ביחס  נמוך  מורים  מספר  גבוה,  כיתות  אכלוס  הדרכה,  ובימי  פיקוח  בשעות  חוסר 
התלמידים, תשתיות פיזיות רעועות, ציוד מיושן או חסר, מחסור עצום בספריות ובספרים 
והקצאת משאבים נמוכה לחינוך המיוחד. כל אלה מביאים להישגים נמוכים של התלמידים 
הערבים ולרמת נשירה גבוהה מבתי הספר לעומת תלמידים יהודים )אבו עסבה, 2008; אדלר 

ובלס, 1997; בלס, 2007; רבין, 2002(.
להגיע  מהם  המֹונע  מרכזי  חסם  הם  הערבי  בחינוך  התלמידים  של  הנמוכים  ההישגים 
הערבים  התלמידים  שיעור   2009 בשנת  חברתיים.  ושוויון  ולניעּות  אקדמיים  ללימודים 
)הלמ“ס,  היהודים  התלמידים  בקרב   68.3% לעומת   ,49.2% היה  בגרות  לתעודת  הזכאים 
2010, לוח 8.24(. חסם נוסף הוא הפער בציוני הבחינה הפסיכומטרית: על פי נתוני המרכז 
הארצי לבחינות ולהערכה )2009(, בשנת 2009 היה פער של 109 נקודות בין נבחנים ערבים 
ליהודים )456 לעומת 564 בהתאמה(. פער ההישגים חמור אף יותר בתחום החינוך הטכנולוגי 
בשל מחסור גדול במעבדות מדע ומחשבים בבתי הספר הערביים )וורגן, 2010(. לדברי אנשי 
והן  החומריים  המשאבים  בהקצאת  הן  המתמשכים,  והקיפוח  השוויון  אי  ערבים,  אקדמיה 
בהקצאת המשאבים הסמליים, נובעים מהפיקוח ומהשליטה של המדינה על המיעוט הערבי 

 .)Abu Saad, 2006; Jabareen, 2006 ;2007 ,אלחאג‘, 1996, 2003; אבו עסבה(

עמדות הציבור הערבי כלפי אוטונומיה בחינוך 

לאוטונומיה  ויוזמות  הצעות  בישראל  הערבית  החברה  מנהיגי  העלו  השמונים  שנות  בסוף 
תרבותית למיעוט הערבי. במחקר שערכו אוסצקי–לזר וגאנם )1990( לא נמצאה תמימות דעים 
בסוגיות אלה בקרב הערבים: מבין התומכים ברעיון האוטונומיה בתחום החינוך היו הרשימה 
המתקדמת לשלום והתנועה האסלאמית, אך גם בתוכן נחלקו הדעות בדבר סוג האוטונומיה 
שיש לכונן. היו גם כאלה שהתנגדו באופן מוחלט לכל סוג של אוטונומיה, ולו המצומצמת 
ביותר, וביניהם חד“ש. ברבות השנים הלכה והתגברה התמיכה באוטונומיה תרבותית בקרב 
הציבור הערבי, ובמדד יחסי ערבים–יהודים של שנת 2007 הביעו 87% מהנשאלים הערבים 
תמיכה במתן סמכויות ניהול עצמי לערבים בתחומי החינוך, התרבות והדת )סמוחה, 2008(. 
בנוגע לדרכי המאבק על האוטונומיה, 74.7% תמכו בפעולה בכל הדרכים החוקיות, 16.6% 
סברו כי יש לפעול בכל הדרכים החוקיות והלא חוקיות, וכל השאר סברו שאין לפעול כלל. 
למרות תמיכתו של רוב הציבור הערבי בכינון אוטונומיה בחינוך ובמאבק להשגתה, מצא 
אבו עסבה )2003( כמה דרגות תמיכה בעניין בקרב קבוצות שונות בחברה הערבית. מחקרו 
בדק בין היתר את שיעורי התמיכה בהקמת מערך חינוך חלופי לאוכלוסייה הערבית, ומצא 
תמיכה של 53% אצל מנהלי בתי ספר, 61% בקרב המורים, 68% אצל הורים ו–93% אצל 
החינוך  אנשי  לעומת  האקדמיה  אנשי  של  התמיכה  שיעורי  בין  הפער  את  אקדמיה.  אנשי 
אנשי  של  שעמדותיהם  ובכך  החינוך  מערכת  על  ידע  בפערי  עסבה  אבו  מסביר  וההורים 
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האקדמיה משוחררות מלחצי המערכת, ולכן הם יכולים לבטא אותן ביתר חופשיות. אף שכל 
הקבוצות במחקרו של אבו עסבה הביעו חוסר שביעות רצון חמּור מתוצרי מערכת החינוך 
ומאופן התנהלותה, נטו מורים והורים להיות אופטימיים יותר מאנשי אקדמיה, חברי כנסת 
מלמדים  אלו  הבדלים  הקיים.  במערך  השיפור  לאפשרות  באשר  מקומיות  מועצות  וראשי 
גם הם על קיומן של שתי הגישות, הפרגמטית והאידיאולוגית, באשר למאבקו של המיעוט 

הערבי בישראל על שיפור החינוך לילדיו.

מתודולוגיה

כלי המחקר
המרואיינים  שמייחסים  המשמעויות  על  לעמוד  ומבקש  איכותני–פרשני  הוא  מחקרנו 
להתנהגויות, לתופעות חברתיות, לטקסטים ולפעולות )מארש ופרלונג, 2004(. לשם בירור 
הסוגיות העומדות בלבו של מחקר זה נערכו ראיונות עומק מתוקננים למחצה עם נציגים 
מכמה קבוצות שקשורות למאבק על החינוך הערבי. הריאיון חובר לצורכי המחקר ומורכב 
משמונה חלקים. שלושת החלקים הראשונים משרטטים את הרקע של המרואיין: )א( מידע 
אישי כללי; )ב( השתייכות לגישה הפרגמטית או האידיאולוגית; )ג( מידת ההיכרות עם התיקון 
לחוק חינוך ממלכתי ועם המאבק ליישומו בקרב הציבור הערבי ומנהיגיו. חמשת החלקים 
וסיכויי  חשיבותה  )ד(  הבאים:  בנושאים  המרואיין  של  עמדתו  את  לפענח  ביקשו  האחרים 
התממשותה של אוטונומיה לחינוך הערבי; )ה( חשיבותם של המשאבים החומריים ותכנית 
החומש;8 )ו( זהותם הלאומית של הערבים בישראל בהתייחס להסכמי אוסלו ולאינתיפאדת 
לפי  ומנהיגיו  )ח( חלוקת הציבור הערבי  בחינוך הערבי;  )ז( ההישגים הרצויים  אל–אקצה; 

מושאי המאבק, קרי משאבים חומריים מול אוטונומיה בחינוך.

אוכלוסיית המחקר
שלושה  מחד“ש(;  ושניים  מבל“ד  )אחד  כנסת  חברי  שלושה  ערבים:   39 השתתפו  במחקר 
מבכירי ועדת המעקב העליונה וועדת המעקב על החינוך הערבי )יושב ראש ועדת המעקב 
העליונה בשנים 2010-2002, שאוקי חטיב, ושני יושבי ראש של ועדת המעקב על החינוך 
החברה;  ומדעי  המשפטים  החינוך,  מתחומי  אקדמיה  אנשי  שמונה   ;)2010-2005 בשנים 
חמישה נציגים בכירים מעמותות ומארגוני החברה האזרחית ־ בתחומי המאבק המשפטי 
והחברתי )עדאלה וסיכוי(, בתחום קידום החינוך הערבי )איקראא( ויו“ר ההתאחדות הארצית 
לוועדי ההורים הערביים; שישה נציגים מאגף החינוך הערבי )בכירים ומורים(; ו–14 הורים 
או  זו  בדרך  קשורים  המרואיינים  כל  כאמור,  ובדרום.  בצפון  במשולש,  ערביים  מיישובים 

אחרת למאבק בתחום החינוך הערבי.

“צמצום  הייתה  מטרתה   .₪ מיליון  ב–250  ותוקצבה  הערבי  למגזר  חומש  תכנית  נקבעה   1999 בשנת   8

פערים ויצירת שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית, באמצעות קידום ההישגים הלימודיים והחינוכיים 

של ילדי המגזר הערבי והדרוזי” )טביביאן–מזרחי ורובינשטיין, 2004(.
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הליך המחקר
והצגת נושא המחקר הודגש בפניהם כי הריאיון הוא  יצירת הקשר עם המרואיינים  לאחר 
אנונימי ושתשובותיהם ישמשו לצורך המחקר בלבד. מקצת המרואיינים הביעו חשש שאם 
מיקום  את  להיפגע.  עלול  בקהילה  או  עבודתם  במקום  מעמדם  ברבים,  דבריהם  ייחשפו 
הראיונות בחרו המרואיינים כדי שיחושו ביטחון לענות על השאלות בכנות ובלא התערבות 
מהם  ובכמה  בעברית,  נערכו  הראיונות  תשובותיהם.  את  להטות  שעלולים  גורמים  של 

הסתייענו באדם נוסף שקרוב למרואיין כדי שיסביר או יתרגם עבורו שאלות שלא הבין.

ממצאים

חלוקת המרואיינים לפי הגישה הפרגמטית והאידיאולוגית
כדי לסווג באופן ראשוני את המרואיינים לפי השתייכותם לגישה הפרגמטית או האידיאולוגית, 
הם נשאלו עד כמה חשוב לרכז את עיקר המאמצים של המאבק על החינוך הערבי בכל אחד 
כך  הלימודים  תכניות  ושינוי  ערכי  חינוך  )ב(  חומריים;  משאבים  )א(  הבאים:  מהתחומים 
שיתאימו לזהותו הלאומית, התרבותית והדתית של התלמיד הערבי; )ג( אוטונומיה לחינוך 
הערבי )הוגדרה כהקמת מזכירות פדגוגית ערבית עצמאית בתוך החינוך הממלכתי, שאינה 

נפרדת ממערכת החינוך בישראל(.
מרואיין שסבר כי ראוי להיאבק על משאבים חומריים במידה רבה, אך על אוטונומיה 
לכוון  ראוי  כי  שסבר  מרואיין  כפרגמטי.  סווג  בינונית,  עד  מועטה  במידה  הערבי  לחינוך 
האידיאולוגית,  לגישה  כמשתייך  סווג  רבה  במידה  בחינוך  אוטונומיה  להשגת  המאבק  את 
גם אם סבר שיש חשיבות רבה למאבק על משאבים חומריים ושינוי תכניות לימודים, שכן 
הגישה האידיאולוגית נאבקת למעשה בכל החזיתות: משאבים חומריים, משאבים סימבוליים 

ואוטונומיה. הממצאים של שאלה זו מוצגים בלוח 1. 

לוח 1. התפלגות תשובותיהם של המרואיינים בדבר חשיבות המאבק על סוגי המשאבים

מטרת המאבק 
חינוך ערכיאוטונומיה בחינוךמשאבים חומרייםומידת התמיכה 

סך הכול מספר תומכים
בכל קבוצה

במידה 
רבה

במידה 
בינונית

במידה 
מועטה

במידה 
רבה

במידה 
בינונית

במידה מועטה עד 
לא חשוב כלל

במידה 
רבה

במידה 
בינונית

במידה 
מועטה

מנהיגות ־ 
ח"כים וחברי 
ועדות המעקב

6600510510

8800701710אנשי אקדמיה

נציגי עמותות 
וארגוני החברה 

האזרחית
5410401500

6600033330אנשי חינוך

1413105451031הורים

סך הכול 
393720218103081מרואיינים
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אוטונומיה  על  שלמאבק  סברו  האקדמיה  אנשי  וקבוצת  ההנהגה  קבוצת  כי  עולה  מהלוח 
בחינוך חשיבות רבה )פרט לאיש אקדמיה אחד ולמנהיג פוליטי אחד(. לפיכך יש לסווגם 
סבורים  שרובם  כך  התפלגו  החינוך  ואנשי  ההורים  זאת,  לעומת  האידיאולוגית.  בגישה 
חינוך  נמצא אף לא איש  ולא  בינונית,  היא מועטה עד  שחשיבות המאבק על אוטונומיה 
אחד שמוצא חשיבות גבוהה במאבק זה. על אף עמדתם של חמישה הורים, שלמאבק על 
אוטונומיה בחינוך יש חשיבות רבה, נראה בהמשך שבניגוד לאנשי האקדמיה וההנהגה, רוב 
ומעדיפים  הקיים  במצב  אוטונומיה  על  למאבק  ליציאה  שונות  מסיבות  מתנגדים  ההורים 
ארגוני  לאנשי  באשר  בלבד.  חומריים  משאבים  למען  שנאבקת  פרגמטית,  גישה  לנקוט 
החברה האזרחית, רובם ראו חשיבות גבוהה במאבק לאוטונומיה בחינוך, אך תשובותיהם 
בהמשך מלמדות כי אינם מוכנים לצאת למאבק זה, ולכן סיווגם בגישה האידיאולוגית הוא 

בעייתי. 

בעד ונגד אוטונומיה בחינוך
הנושאים שנבדקו בנוגע לתמיכה באוטונומיה בחינוך והשתייכות לגישה האידיאולוגית היו: 
המרואיין  מידה  באיזו  )ב(  הערבי;  לחינוך  באוטונומיה  מעוניין  המרואיין  מידה  באיזו  )א( 
של  דמותה  מהי  )ג(  הישראלית;  במציאות  ריאלית  היא  הערבי  לחינוך  שאוטונומיה  סבור 

האוטונומיה בעיני המרואיין ולאילו תחומים בחינוך הערבי היא עשויה להועיל.

אנשי אקדמיה
חמישה מתוך שמונה דיווחו שאוטונומיה בחינוך היא רצויה להם וריאלית בעיניהם. שניים 
אחרים גרסו כי היא רצויה להם אך לא ריאלית, ואחד טען כי היא אינה רצויה בעיניו ואינה 
ריאלית. המרואיין שהביע התנגדות לאוטונומיה בחינוך טען כי החברה הערבית עדיין אינה 
בשלה לכך בשל סכסוכים פנימיים שיכולים להתעצם במסגרת אוטונומיה ולהחמיר תופעות 
כמו מינויים לא כשרים והשתלטות של גופים או קבוצות שעניינם אינו חינוך גרידא. שני 
בדבר  דומים  טיעונים  הביעו  ריאלית  באוטונומיה אך סברו שאינה  אנשי אקדמיה שתמכו 
מוסדות  יתקשו  בימינו  הערבי–יהודי  הסכסוך  של  אופיו  שלנוכח  והוסיפו  תקין  לא  ניהול 
המדינה להעניק אוטונומיה לחינוך הערבי. מכל מקום, שניהם טענו שאין לזנוח את חלום 

האוטונומיה אלא להפוך אותו לאפשרות ממשית באמצעות מאבק. 
לזכות  אותה  לחינוך הערבי קשרו  אוטונומיה  בכינון  אנשי האקדמיה שתמכו  חמשת 
חינוך  למדיניות  זכאי  הרב תרבותיות  מיעוט, שבעידן  קולקטיביות של  ולזכויות  לשוויון 
מותאמת לערכים ולזהות הייחודיים שלו. בקשר לריאליות של מימוש האוטונומיה טענו 
ש“אם  כך  רבה,  חשיבות  יש  לאוטונומיה  הדרישה  הצגת  שלאופן  אקדמיה  אנשי  כמה 
האוטונומיה תוצג באופן הנכון ותראה שאין פנינו להיבדלות אלא לייחוד, אזי יש סיכוי 
ולפיו  המדינה,  של  באופייה  התמקד  אחר  טיעון  ריאלית”.  ותהיה  תמיכה  תקבל  שהיא 
“אוטונומיה לחינוך הערבי יכולה לפעול גם במסגרת של מדינה יהודית ואין סתירה בין 
שלנוכח  וטענו  דתי  הממלכתי  החינוך  תקדים  על  נשענו  האקדמיה  אנשי  רוב  השניים”. 
לקיים  הזכות  תהיה  לערבים  שגם  צודק  אך  זה  יהא  הדתי,  הזרם  של  העצמאי  הִמנהל 
אוטונומיה כזאת, שעשויה לתקן את הליקויים שקיימים כרגע בתחום המשאבים החומריים, 

המינויים ותכניות הלימודים.



החינוך הערבי בישראל 300 עירית הרבון, ח‘אלד אבו עסבה ומוחמד אבו נסרה 

הנהגה
שניים מחברי הכנסת המרואיינים הביעו תמיכה באוטונומיה בחינוך וראו אותה כריאלית 
כמו  הערבי  המיעוט  שמעלה  אחרות  מדרישות  יותר  הרבה  “ריאלית  היא  שלדעתם  משום 
הפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה”, וכן כי יש בה משום “פשרה בין רצונו של הממסד 
והציבור היהודי לבין רצונותיו של המיעוט הערבי”. חבר הכנסת השלישי תמך באוטונומיה 
אך סבר כי “המערכת הכוללת בישראל מתנגדת למתן אוטונומיה לחינוך הערבי ולכן אין 

סיכוי שתתממש בטווח הנראה לעין”.
ריאלית  היא  לחינוך הערבי  אוטונומיה  כי  סברו  ועדות המעקב  חברי  שניים משלושת 
והביעו כוונה להיאבק להשגתה. המרואיין השלישי סבר שהאוטונומיה אינה ריאלית כרגע, 
ונמשיך לעבוד עד  ולובי  יהפוך אותה לריאלית: “נפעיל לחץ  אך שמאבק נחוש להשגתה 

שהדבר ימומש”. 

הורים
שמונה הורים טענו כי האוטונומיה אינה רצויה להם ואינה ריאלית; הורה אחד טען כי היא 
אינה רצויה אך ריאלית; שלושה טענו כי היא רצויה וריאלית; ושניים טענו כי היא רצויה 
אך אינה ריאלית. כלומר בעיני תשעה הורים מתוך 14 האוטונומיה אינה רצויה. רוב ההורים 
)עשרה(, גם אלה שתומכים במידה כזו או אחרת באוטונומיה, אינם מוצאים שהיא אפשרית 
בתנאים הקיימים. הסבריהם לכך היו שאוטונומיה בחינוך לא תתקבל בחיוב בחברה היהודית 
אחרת  סיבה  דווקא.  בהשתלבות  מעוניינים  הם  ואילו  בדלנות,  של  כאקט  שתיתפס  מפני 
האוטונומיה  וקיים חשש שמא  עצמי,  לניהול  אינה בשלה  עדיין  הערבית  הייתה שהחברה 
ולא של  פוליטיים  או  חמולתיים  יוצא של קשרים  פועל  כשרים, שהם  לא  מינויים  תעודד 
יהיה האחראי למינויים  שיקולים חינוכיים רלוונטיים. לכן הם מעוניינים שמשרד החינוך 
ולהזרמת תקציבים לבתי הספר, למרות הקיפוח והשליטה המתמשכים. הנושא היחיד שבו 
לדעת רוב המרואיינים ייתכן שיפור במסגרת האוטונומיה הוא תוכֵני המקצועות הקשורים 

לחינוך ערכי ולזהותו של התלמיד הערבי.

אנשי חינוך
חוץ משני אנשי חינוך, שהביעו תמיכה מסויגת באוטונומיה בחינוך, רובם הביעו התנגדות. 
כמו ההורים, גם אנשי החינוך חוששים שאוטונומיה כזאת תיראה כניסיון להיבדל מהחברה 
רצון  בו  יראו  הם  למהלך,  יתנגדו  הישראלי  והציבור  שהממסד  לכך  “מעבר  הישראלית: 
לאוטונומיה פוליטית, ומעמדם של הערבים בישראל וזכויותיהם עלולים להיפגע מכך”. אנשי 
החינוך צפו גם הם בעייתיות בהזרמת התקציבים ובכשרּות המינויים במסגרת האוטונומיה 
לחינוך  תיטיב עם החינוך הערבי. לדבריהם, המדינה תתנער מאחריותה  לא  וטענו שהיא 

הערבי, ובעיית המשאבים החומריים אף תלך ותחמיר.

נציגי החברה האזרחית
רוב מוחלט של נציגי החברה האזרחית הביעו תמיכה באוטונומיה בחינוך, אך אף לא אחד 
נמנה על תפקידיהן של  כזה אינו  נכונות להיאבק להשגתה. לתפיסתם, מאבק  מהם הביע 
העמותות, מפני שכל עמותה מתמקדת רק בתחום מסוים בחינוך הערבי. סיבות נוספות היו 
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החשש מהשתלטות של גופים פוליטיים או חמולתיים על מערכת החינוך וחסמים לביצוע 
זאת, כל המרואיינים בקבוצה  נכונות של הממשלה לקבל אחריות בעניין. עם  בשל חוסר 
זו סברו כי אוטונומיה בחינוך יכולה לשפר את הזרמת המשאבים החומריים למערכת, את 
התכנים הקשורים לזהות וגם את בעיית המינויים, בתנאי שיחול שינוי פנימי בחברה הערבית 

שיבטיח שכל אלה יתבצעו משיקולים אובייקטיביים.

לצאת  ומוכנים  באוטונומיה  תומכים  והאקדמיה  ההנהגה  אנשי  של  מוחלט  רוב  לסיכום, 
בגישה  לסווגם  יש  לכן  ריאלית.  לא  כרגע  נראית  היא  למיעוטם  אם  גם  למענה,  למאבק 
האידיאולוגית. לעומתם, רוב ההורים ואנשי החינוך אינם סבורים שאוטונומיה בחינוך היא 
רצויה בעיני  גם אם היא  ואינם תומכים במאבק להשגתה,  ריאלית במצב הקיים  אפשרות 
כמה מהם. לכן אי אפשר לסווגם בגישה האידיאולוגית. רוב נציגי החברה האזרחית תומכים 
באוטונומיה אך אינם מביעים נכונות להיאבק עליה וסבורים שגופים אחרים צריכים לנהל 
מאבק זה. לפיכך הם מתאימים לגישת ביניים שנאבקת על משאבים חומריים ואידיאולוגיים 

כאחד, אך לא תיאבק הלכה למעשה למען האוטונומיה.9 

מטרותיו הראויות של המאבק
ארבע  בפניהם  הוצגו  המאבק  מטרות  בדבר  המרואיינים  של  העדפותיהם  מהן  לבחון  כדי 
חלופות, וניתנה להם האפשרות להוסיף חלופה משלהם: )א( מאבק למימוש התיקון בחוק 
חינוך ממלכתי; )ב( מאבק על תכנית החומש; )ג( מאבק להשגת אוטונומיה בחינוך; )ד( מאבק 

הן לאוטונומיה בחינוך והן למשאבים חומריים. 

אנשי אקדמיה
הערבי,  החינוך  בצורכי  בהכרה  ממש  של  התקדמות  בתיקון  ראו  לא  האקדמיה  אנשי  רוב 
ולטענתם הוא מוגבל למדי. מנימוקיהם: “החוק הוא חוק של מערכת חינוך יהודית שעדיין 
של  הקבוצתי  בממד  מסוימת  במידה  רק  מכיר  הוא  ועמוקה,  חמורה  מבנית  בעיה  משמרת 
הציבור הערבי. אמנם התיקון לחוק הוא צעד בכיוון הנכון, אך העבודה עוד מרובה, והתיקון 
רחוק מלספק את החברה הערבית”; “יש כאן תיקון שאפשר לברך עליו, אך זהו ניסיון לעקוף 
התיקון  אחר,  טיעון  לפי  להשתיק”.  כדי  עצם  זריקת  זוהי  הערבי,  החינוך  של  הבעיה  את 
נעשה בלא שיתוף פעולה עם הנהגת הציבור הערבי, ומכאן שהוא נכפה בעצם על ידי קבוצת 
הרוב. עוד טענו שהתיקון הוא בגדר הצהרה כללית ותו לא, מפני שמילותיו מעורפלות ואינן 
מציינות במפורש מי בדיוק צריך ללמוד ולהכיר את התרבות הערבית ולמה. מבין כל אנשי 

האקדמיה רק אחד ראה בחוק התקדמות, אם כי לא גדולה.
טענתם המרכזית של אנשי האקדמיה היא שהחוק משמר את השליטה היהודית בחינוך 
הערבי ואינו מכיר במיעוט הערבי כמיעוט לאומי. כל אנשי האקדמיה טענו שמימושו של 
בניגוד לאנשי  וכולם פרט לאחד סברו שיש להיאבק עליו. אך  הוא מועט,  התיקון בפועל 

כדי לתקף את הסיווג לשתי גישות, פרגמטית ואידיאולוגית, שרטטנו בפני המרואיינים את הרצף של   9

ג‘ן )Jenne, 2004( וביקשנו מהם למקם כל אחת מקבוצות המחקר על פני הרצף. תשובותיהם של רוב 

המרואיינים תמכו בחלוקה שמצאנו.
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החינוך וההורים, כוונת אנשי האקדמיה במאבק על החוק אינה רק מאבק על יישומו, אלא 
כחלק מסדרת מאבקים בדרך לכינון אוטונומיה: “מאבק על מימוש התיקון לחוק הוא למעשה 
צעד ראשון למימוש האוטונומיה”. איש אקדמיה אחר טען כי “חלק מהבעיה היא שהמאבקים 
הכלכלי.  בהיבט  רק  מסתכמות  אינן  הערבי  החינוך  של  הבעיות  ליניארי.  באופן  מנוהלים 
כל שינוי הוא חשוב ומוסיף, ולכן יש להיאבק בכמה חזיתות יחד”. עמדות אלה יש בהן כדי 
לשייך את אנשי האקדמיה למצדדים בגישה האידיאולוגית, הדוגלת במאבק להשגת כמה 
מטרות בה בעת: תקציבים, שינוי תכניות לימודים וכינון אוטונומיה בחינוך. עם זאת, רוב 
לחוק,  התיקון  במימוש  ולא  העצמי  בניהול  למקד את המאבק  טענו שיש  אנשי האקדמיה 
משום שהחוק עדיין אינו מכיר במיעוט הערבי כמיעוט לאומי. עמדה זו מסבירה מדוע הם 

אינם יוצאים למאבק על יישום התיקון לחוק, ומדוע אין דיון אקדמי על אודותיו.

הנהגה
חברי ועדות המעקב העידו כי התיקון לחוק מוכר להם היטב, לפרטיו. תשובותיהם בדבר מידת 
חשיבותו של התיקון לא היו אחידות. אחד מהם ראה בתיקון התקדמות רבה בהכרה בצרכיו 
והשלישי  של החינוך הערבי; אחר ראה בכך “תחילתה של הקשבה, אך לא מעבר לכך”; 
הלאומית  הזהות  עניין  את  כלל  לא  “התיקון  שכן  בלבד,  מעטה  התקדמות  כאן  שיש  סבר 
וההכרה בהיסטוריה ובנרטיב הפלסטיני”. לדעתם, היישום של התיקון היה מצומצם ביותר 
והתבצע בלא תכנית פעולה מסודרת ובלא תוצאות ניכרות. לשאלת הצורך במאבק על יישום 
התיקון שניים הגיבו בחיוב, והשלישי טען שאין צורך במאבק מפני שהוא “צמחוני” ביחס 
לדרישותיה של ההנהגה הערבית. שלושתם לא ראו סתירה בין המאבק למימוש התיקון לחוק 
ובין מאבק בחזיתות אחרות. עם זאת, בעיני שלושתם חשוב יותר להיאבק על הכרה במיעוט 

הערבי כמיעוט לאומי, על אוטונומיה בחינוך ועל משאבים חומריים. 
חברי הכנסת גרסו כי ניסוחו של התיקון הוא כוללני, אינו מחייב, לא ברור מה הייתה 
כוונתו ולמי הוא מתייחס, ובמתכונתו הנוכחית הוא אינו מספק את החברה הערבית. כשנשאלו 
מדוע אינם נאבקים ליישומו השיבו שזהו תפקידה של ועדת המעקב על החינוך, בעלת הידע 
המקצועי הדרוש, ולהם, כחברי כנסת, נכון יותר להיאבק בתוך המסגרת הפרלמנטרית על 
ועל אוטונומיה תרבותית למיעוט הערבי. שני חברי כנסת גרסו שראוי  משאבים חומריים 
להיאבק בכל החזיתות גם יחד )תכנית החומש ותקציבים נוספים, אוטונומיה ויישום התיקון(, 
והשלישי קרא להתמקד ביישום חוקים ובמאבק על תקציבים והטיל ספק באפשרות ההצלחה 

של מאבק על אוטונומיה, אף שהוא מעוניין בה.

הורים
כל ההורים סברו שיש להיאבק על תקציבים, ורק שלושה הורים סברו שיש להיאבק גם על 
אוטונומיה, נוסף למשאבים החומריים. רוב ההורים לא הכירו את התיקון לחוק, אך לאחר 
ורובם תמכו במאבק ליישומו. לדבריהם, הם  בו,  הסבר קצר הבינו את הפוטנציאל הגלום 
נאבקים בדרך כלל על משאבים חומריים ולא על תכניות הלימודים מכמה טעמים: ראשית, 
נראים לעין שאפשר  ולכן נאבקים על דברים  יכולים להשפיע,  יודעים היכן הם  הם אינם 
עסוקים  ההורים  שנית,  הפיזיים;  התנאים  כגון  הספר,  בית  הנהלת  בפני  לגביהם  להתלונן 
למאבק;  הדרוש  מהסוג  ואנרגיות  ידע  זמן,  משאבי  בידיהם  אין  ולכן  המשפחה,  בפרנסת 
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שלישית, ההורים אינם סבורים שמאבק על תכניות לימודים הוא בתחום תפקידם או שהוא 
יכול להניב פרי; רביעית, הם שואפים בעיקר שילדיהם ישיגו ציונים גבוהים, ומטרה זו תלויה 
לדבריהם במשאבים החומריים המושקעים במערכת יותר מאשר בתכנים ובערכים; חמישית, 
רבים מההורים סברו שהמשאבים החומריים הם מטרה דחופה יותר, ורק כשתהיה התקדמות 

בתחום זה אפשר יהיה לפנות למאבקים על תכניות לימודים ואוטונומיה. 

אנשי חינוך
בקרב אנשי החינוך שוררת תמימות דעים בנוגע לחשיבותו של התיקון לחוק. לדעתם, הוא 
מביע הכרה בצרכיו של המיעוט הערבי, ולכן יש להיאבק למימושו. למיטב ידיעתם, בעקבות 
התיקון לחוק נכתבו תכניות לימודים חדשות במקצועות שפה, תרבות ומורשת לכל שלבי 
הגיל, אך כמה מהם ציינו כי בפועל נעשו צעדים קטנים בלבד ליישומו. לדברי בכירה בחינוך 
הערבי, אחד הגורמים להיעדר מאבק על יישומן של תכניות לימודים חדשות הקשורות לזהות 
במבחני  שנבדקים  ותחומים  מתמטיקה  כמו  מקצועות  עדיפויות שמקדם  סדר  הוא  ותרבות 
להיעדר  חינוך  אנשי  שנתנו  נוסף  הסבר  ולזהות.  לתרבות  קשורים  אינם  ואלה  המיצ“ב, 
במסגרת  מקובעים  החינוך  “אנשי  ולשליטה:  לפיקוח  נתונים  שהם  התחושה  הוא  המאבק 
הצרה שלהם ואינם מנסים להיות מעורבים, הם חוששים למעמדם ולא מוכנים להסתכן”; 
לפיקוחה,  נתונים  המערכת,  של  לרצונה  בהתאם  פועלים  הם  מעצמאות,  מנושלים  “הם 
יוכלו לעולם לגרום לשינוי”. סיבה  ותחושתם היא שתמיד יהיו כפופים ליהודים, ולכן לא 
נוספת לאי מעורבות היא שמורים אינם חשים מוגנים במסגרת ארגוני המורים, ולכן אינם 
מציגים עמדות שהם חושבים שייתפסו כקיצוניות. לבסוף, בהיותם חלק מהמערכת הם ערים 
זה. טיעונים  ולפיכך מתמקדים בתחום  ביתר שאת לחוסר העצום בתקציבים ולהשלכותיו, 

אלה מסבירים במידה רבה מדוע אנשי החינוך נוטים להשתייך לגישה הפרגמטית. 

נציגי החברה האזרחית
שלושה מהנציגים הכירו היטב את התיקון לחוק, ושניים הכירו אותו באופן כללי. כולם ראו 
בו ביטוי להתקדמות בצרכיו של החינוך הערבי, אם כי לדבריהם הוא מומש במידה מועטה. 
ולהרחיבו  ומקצתם טענו שיש לפתחו  יישומו,  צורך להיאבק על  כולם סברו שיש  כן,  כמו 
משום שאינו הולם את שאיפותיה של האוכלוסייה הערבית ומנהיגיה, אך אין זה מתפקידם 
להיאבק על כך. רוב אנשי העמותות תמכו בכינון אוטונומיה בחינוך, אך גם עליה לא ייאבקו. 
ינהלו מאבקים אלה מפני שמאבקי העמותות נתונים בדרך  הם מעוניינים שגופים אחרים 

כלל לתחומים מסוימים המאפיינים את פעילותן הספציפית.
לסיכום, מהראיונות עולה שאי אפשר לסווג את רוב ההורים ואת אנשי החינוך כמשתייכים 
לגישה האידיאולוגית, בשל העדפתם להיאבק על משאבים חומריים ולייעל החינוך הערבי 
במסגרת הקיימת, בלא מאבק על אוטונומיה. לעומת זאת, את אנשי האקדמיה והמנהיגות 
אפשר לסווג בגישה האידיאולוגית, שכן רובם תומכים בכינון אוטונומיה ובהפיכתה לריאלית 
באמצעות מאבק. את אנשי העמותות נסווג כאמור בגישת ביניים, התומכת בשינוי תכניות 

לימודים ובכינון אוטונומיה, ואף רואה בה אפשרות ריאלית, אך לא תיאבק על כך.
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השפעתו של השחקן השלישי: התחזקות הלאומיות הפלסטינית
בפני המרואיינים הוצגה הטענה שהמעבר של הציבור הערבי מתביעת משאבים חומריים 
לתביעת אוטונומיה בחינוך נבע בין היתר מהתחזקותו של השחקן השלישי, קרי הלאומיות 

הפלסטינית, מאמצע שנות התשעים, ובעיקר אחרי אינתיפאדת אל–אקצה. 

אנשי אקדמיה
על  לחיוב  השפיע  אוסלו  תהליך  כי  האקדמיה  אנשי  רוב  אמרו  המחקרית  לטענה  במענה 
יחסי הגומלין בין הממסד לאוכלוסייה הערבית: “תקופה זו הייתה תקופת זוהר. היא הייתה 
תקופה טובה לא רק לרוב היהודי אלא גם לחברה הערבית בישראל. היא התאפיינה בתחושה 
זו הייתה פתיחות שהתבטאה גם בתקציבים, בהשקעה  של תחילתו של שוויון”; “בתקופה 
ובסגירת פערים בחינוך”. רוב אנשי האקדמיה פיתחו ציפיות שתהליך אוסלו יוביל לפתרון 
הבעיה הפלסטינית ולשיפור במעמדם של הערבים בישראל במגוון תחומים, לרבות חינוך. 
לעומת זאת, את תקופת אינתיפאדת אל–אקצה ואירועי אוקטובר 2000 הם תיארו במילים 
ובמוסדותיה. לדבריהם, “לאירועים  וחוסר אמון במדינה  קודרות המביעות תסכול, אכזבה 
אלה הייתה השפעה על היחסים בין שתי האוכלוסיות ]היהודית והערבית[, והיא התבטאה 
בהתרחקות ובחוסר אמון הדדי שחיזקו את הזהות הלאומית בקרב האוכלוסייה הערבית”; 

“הערבים הבינו שהישראליות שלהם נמצאת תחת מתקפה”.
עם זאת, לא כל אנשי האקדמיה חושבים שגורם זה הוא שהניע את תביעתם לאוטונומיה 
בחינוך, אם כי כולם ציינו שאכן קיים קשר בין זהות לאומית לתביעות בחינוך. לדברי אחד 
ליצור  כדי  בו  השתמשה  הרוב  וקבוצת  הזהות,  מתגבשת  שבו  המקום  הוא  “החינוך  מהם, 
לערבים זהות חדשה. לפיכך בחר המיעוט הערבי בישראל בחינוך ככלי לפיתוח זהות חלופית”. 
אנשי האקדמיה מסכימים עם הטענה שככל שתתגבש ותתחזק הזהות הלאומית של הערבים 
בדבריהם  למצוא  אפשר  אי  זאת,  עם  תרבותית.  לאוטונומיה  תביעתם  תגבר  כך  בישראל, 
אמירה ברורה בדבר השפעתו של השחקן השלישי. חלק מההסבר לכך טמון בטענה שחל שינוי 
מהלאומיות  מנותקת  שהיא  ישראלית–מקומית,  “פלסטיניות  ונוצרה  הפלסטינית  בלאומיות 
הפלסטינית הכללית”. עמדה זו מתיישבת במידה רבה עם הסבריהם של מרואיינים אחרים, 
דיבורים על  ומדוע החלו לתבוע אוטונומיה לחינוך הערבי. לדבריהם,  שניסו להבהיר מתי 
אוטונומיה נשמעו זמן רב לפני שנות התשעים, אך המאבק עליה החל דווקא בעשור זה מפני 
שבו נכזבו התקוות מתהליך השלום, והערבים בישראל הבינו שבעייתם לא תיפתר במסגרת 
ההסכמים עם מדינות ערביות אחרות, והם יישארו במצב של שוליות כפולה. לפיכך החליטו 
להתמקד במצבם כאזרחי המדינה ולהיאבק על אוטונומיה תרבותית, שכוללת גם את תחום 
החינוך: “זהו עניין של בגרות פוליטית. כשהערבים בישראל חשו שאין להם תמיכה מאף אחד, 

כלומר לא ממדינות ערב ולא מישראל, הם החלו להתבגר ולרצות להיות עצמאים”. 

הנהגה
חברי הכנסת סברו כי בתקופת הסכמי אוסלו שררו פתיחות והידברות בין הממסד לאוכלוסייה 
הערבית. אחד מהם אמר כי זו הייתה תחושה של “גן עדן”, ואחר אמר: “היו יותר משאבים 
ושאיפה להגיע להסדר שלום”. שלושת חברי  ליברליזציה  ויותר פתיחות, היה תהליך של 
הכנסת הדגישו שהתחושות החיוביות הללו נגדעו לאחר רצח רבין, והשינוי החד התבטא, 
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הערבית:  הלאומית  הזהות  את  שחיזקו   ,2000 אוקטובר  מאורעות  לאחר  שלושתם,  לדברי 
“המאורעות חידדו את הזהות הלאומית, בעיקר כזהות רדופה במדינה. לפיכך הן הפרט והן 
עצמם  את  לשאול  התחילו  אנשים  “יותר  זו”;  לזהות  יותר  רבה  סימפתיה  גילו  הקולקטיב 
זהותם הלאומית ולהתעניין בה”. כמו אנשי האקדמיה, גם המנהיגים הפוליטיים גרסו  על 
שלאחר  טענו  מהם  שניים  בהם.  תומכים  בפזורה  והפלסטינים  הערבי  שהעולם  חשו  שלא 
לאוטונומיה  שאיפתם  גברה  אל–אקצה  ומאינתיפאדת  השלום  תהליך  מקריסת  האכזבה 
בחינוך. הם אמנם גרסו כי לא היה אצלם שינוי בזהות, אך עדיין מצאו קשר בין עוצמתה 
של הזהות הפלסטינית ובין תביעות בתחום החינוך. לדבריהם, “בשל הזהות הלאומית של 
הערבים בישראל הם רוצים ללמוד את ההיסטוריה ואת הנרטיב הפלסטיני, ומאחר שזה לא 
מתאפשר במסגרת הקיימת, התגבשה התביעה לאוטונומיה”; “הדחיפות להשיג אוטונומיה 
נובעת ממצב לא נורמלי שבו מנסים לצמצם ולדכא את הזהות שלנו”. טענה נוספת הייתה 
שההתקוממות בנוגע לתוכני הלימוד והשאיפה לאוטונומיה התגבשו עם הקמתה של בל“ד, 

שהעלתה תביעה ברורה לאוטונומיה תרבותית ולהכרה במיעוט הערבי כמיעוט לאומי.
שניים משלושת חברי ועדות המעקב אינם רואים בהסכמי אוסלו גורם לשינוי ביחסים שבין 
המדינה למיעוט הערבי: “הסכמי אוסלו היו בין מדינת ישראל לפלסטינים בגדה המערבית, 
ואילו הפלסטינים שבתוך מדינת ישראל עדיין החזיקו בדרכון הישראלי שלהם משנת 48‘”; 
“הסכמים אלו לא התייחסו לערבים הפלסטינים בישראל”. גם כאן אפשר לראות את הנתק 
בין הזהות הפלסטינית המקומית–ישראלית לזו הלאומית. בהתאם לכך, כשנשאלו חברי ועדות 
המעקב על תמיכת העולם הערבי והפלסטינים שמחוץ לישראל בפלסטינים שבתוך ישראל, 
הם ביקשו לנתק במידה מסוימת בין הקבוצות: “אני לא שואב את הלגיטימיות שלי מהעולם 
הערבי. נכון שבמעגל הרחב אני שייך לאומה הערבית ואני פלסטיני, אך אני גם אזרח ישראלי, 
וזה מה שמעצב את הפעולות שלי”; “הידוק הקשר עם העם הפלסטיני אכן משפיע על הזהות, 

אך עם זאת, מקנן בנו כעס על העולם הערבי על שהזניח את הערבים שבישראל”.
ואכזבה  המדינה  כלפי  כעס  הן   2000 מאורעות שנת  לאחר  בהם  התחושות שהשתרשו 
מכך שהערבים בישראל עדיין נתפסים כאיום ביטחוני: “התביעה לאוטונומיה לא באה בחלל 
ריק. אנחנו מודעים יותר לזהות שלנו אחרי מה שקרה בשנת 2000”; “יש קשר בין הזהות 
ובתרבות  בנרטיב  להכרה  הדרישה  מתעצמת  לפיכך  החינוך,  בתחום  למאבק  הפלסטינית 
שוויון  לדרוש  הערבים  התחילו  והשמונים  השבעים  “בשנות  ולאוטונומיה”;  הפלסטיניים 
ולהיאבק עליו כקולקטיב. מאז הקמתה של ועדת המעקב בשנות השמונים התחילו לחקור 
ולהציע הצעות בדבר האוטונומיה. אבל זה לקח זמן, זה תהליך, ורק באמצע שנות התשעים 
הגיעו לאג‘נדה ברורה בעניין”; “האינתיפאדה ומאורעות אוקטובר 2000 הוכיחו שמרקם הדו 
קיום אינו אמיתי. הגילוי נסך תחושת בדידות בקרב הערבים בישראל והחזיר אותם למקום 
לא נוח ולקושי להתחבר לחברה היהודית ]...[ לפיכך נראתה חזרה לשורשים והתגברות של 

הרצון לאוטונומיה ולביטוי של ההיסטוריה הפלסטינית גם בתחום החינוך”. 
מדבריהם של אנשי ההנהגה נראה שאי אפשר לנתק את הדרישה לאוטונומיה מנקודת 
השבר של סוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים, שבהן עלתה מחדש שאלת הזהות 
הפלסטינית, בין שנראה בה זהות פלסטינית מקומית ובין שנראה בה זהות פלסטינית לאומית. 
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נציגי החברה האזרחית
רוב נציגי העמותות ציינו כי מאורעות שנת 2000 הגבירו את שאיפתם לאוטונומיה בחינוך 
וזיהו קשר ישיר בין הזהות הלאומית ובין שאיפות לאוטונומיה. הם גם הביעו את אכזבתם 
מתהליך השלום ומכך שתקוותיהם התבדו וטענו ש“תקופת הפריחה” ביחסים הייתה קצרה 
מאוד. אפשר לראות אפוא את השפעת השחקן השלישי על שאיפותיהם של אנשי החברה 
האזרחית, אם כי כפי שכבר ציינו, האוטונומיה נשארת אצלם בגדר שאיפה בשל מחויבותם 

לתחום המסוים שבו הם עוסקים.

דיון ומסקנות 

חיבור זה עסק בשאלה אם המאבק שמנהל המיעוט הערבי בישראל הוא מאבק לשוויון בחלוקת 
המשאבים החומריים או מאבק חריף יותר, להשגת משאבים אידיאולוגיים. כדי לנסות להשיב 
חברתיים  פעילים  אקדמיה,  אנשי  חינוך,  אנשי  הורים,  של  תגובותיהם  נבחנו  השאלה  על 
ומנהיגים ערבים ליישום המצומצם של התיקון לחוק חינוך ממלכתי. הצורך להסביר את היעדר 
כך  על  בישראל  הערבים  שהעלו  המתמשכת  הביקורת  לנוכח  במיוחד  גדול  ליישומו  המאבק 
שמטרות החינוך המוגדרות בחוק אינן מתייחסות כלל למאפיינים הייחודיים של הערבים, בעוד 
המדינה נענית לתביעות של הורים וקבוצות אחרות להקים בתי ספר נפרדים ולשנות את תכניות 
הלימודים מתוך אידיאולוגיות ניאו–ליברליות ורב תרבותיות. על פניו, אפשר היה לצפות שגם 

הציבור הערבי ומנהיגיו יפתחו במאבק ליישום התיקון הלכה למעשה בתכניות הלימודים.
האקדמיה  ואנשי  המעקב  ועדות  חברי  הכנסת,  חברי  רוב  כי  עולה  הממצאים  מניתוח 
לגישה  לשייכם  אפשר  ולכן  הערבי,  לחינוך  אוטונומיה  על  במאבק  תומכים  שרואיינו 
האידיאולוגית. מנגד, רוב ההורים ואנשי החינוך לא תמכו במאבק זה, הן מסיבות פנימיות 
נאבקים על משאבים  לכן הם  והן בשל חשש מתגובתה של המדינה.  של החברה הערבית 
חומריים, ואפשר לשייכם אפוא לגישה הפרגמטית. עוד עולה מהראיונות כי פעילי החברה 
בתכניות  ובשינוי  חומריים  משאבים  על  במאבק  שתומכת  ביניים  קבוצת  הם  האזרחית 
קיומן של שתי  לחינוך הערבי.  אוטונומיה  על  להיאבק  כוונה  אינה מביעה  הלימודים, אך 
ובין  חומרי  בין מאבק להשגת שוויון  והפיצול  זו  זו בצד  גישות שונות למאבק על החינוך 

מאבק להשגת שוויון מהותי גורם למעשה להזנחת המאבק על יישום התיקון. 
ההסבר לפיצול במאבקים נעוץ בדפוסי הפיקוח והשליטה שמפעילה המדינה על המיעוט 
של  הגדרתו  עם  מתיישב  זה  הסבר  חינוך.  גם  בהם  חיים,  תחומי  במבחר  בישראל  הערבי 
שלה.  מהותי  חלק  הם  ושליטה  שפיקוח  אתנית,  כדמוקרטיה  ישראל  את  )2000א(  סמוחה 
לחשוש  בלי  מאבק  לנהל  יכולים  בישראל  הערבים  האתנית  הדמוקרטיה  מודל  לפי  אמנם 
גורסים  נוספים  וחוקרים  סמוחה  אך  השבעים(,  שנות  מאז  )לפחות  אותם  תדכא  שהמדינה 
שהפיקוח עדיין קיים, גם אם במתכונת שונה מבעבר. להשפעתם של השליטה והפיקוח על 

נושאי המאבקים בחינוך ועל דפוסיהם נמצאו עדויות בדבריהן של כל קבוצות המחקר.
לדפוסי  היתר  בין  חינוך, הקשורה  ואנשי  הורים  לנטייה הפרגמטית של  הסבר אפשרי 
לא  הערבי  המורה  כי  שמצא   ,)2001( עסבה  אבו  של  במחקרו  נמצא  והפיקוח,  השליטה 
הוכשר לדון בנושאים ערכיים ולאומיים, ולכן הוא מעדיף לדון בנושאים ניטרליים ובנושאי 
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הערבי  הספר  בית  כן,  כמו  תלמידיו.  מצד  ערעור  אין  ושעליהם  בהם  שולט  שהוא  לימוד 
לענות  כדי  לערכים,  לחינוך  מאשר  יותר  להישגיות  החינוכית  עשייתו  את  מכוון  בישראל 
על ציפיותיהם של ההורים, הרואים בו מנגנון לניעּות חברתית–כלכלית )אבו עסבה, 2001, 
2005(. אגבאריה )2007( מוצא קשר אחר וטוען כי היעדרם של עוגני הזדהות לאומית ודתית 
מתכניות הלימודים )כתוצאה ממדיניות משרד החינוך מצד אחד וחוסר יוזמה ברמה המקומית 
מצד שני( הוא שגורם לבתי הספר הערביים להתרכז יותר ויותר בטיפול בהקשר ההישגי. עוד 
טוען אגבאריה כי בקרב המורים הערבים רווחת תחושה שהם נתונים למעקב ונמצאים תחת 
פיקוח מתמיד של הממסד, ולכן חוששים לטפל בערכים קולקטיביסטיים לאומיים ודתיים, 

שמא ייתפסו על ידי האחראים עליהם כגורמים שליליים וכמקדמי קיצוניות ובדלנות. 
גם אנשי האקדמיה ואנשי ועדות המעקב דיווחו על קושי לקיים מאבק על חינוך הנתון 
תחת שליטה ופיקוח של המדינה. התוצאה היא שהפעילות מתנהלת על פי רוב במתכונת של 
“כיבוי שרפות”, בלא תבניות פעולה מסודרות שיכולות להשיג את המטרות. כמו שאמר אחד 
מאנשי האקדמיה, “הממשל הצבאי הוסר, אך לא בוטל, ולכן קיימת בקרב הציבור הערבי 

תחושה מתמדת של פיקוח וקיפוח”.
נוסף על הקשיים הנובעים מהפיקוח והשליטה עלו בראיונות גם קשיים הקשורים בדפוסי 
החברה הערבית בישראל, שחלקים ממנה עדיין משמרים דפוסים של חברה מסורתית, שבה 
החינוך נתון באופן בלעדי בידי בית הספר, ללא שיתוף ההורים. התפיסה הליברלית שההורה 
הוא צרכן של מערכת החינוך, ולכן יש לו זכות להתערב במוצר שהוא צורך )חינוך(, עדיין לא 
השתרשה היטב בחברה הערבית. עדות לכך הייתה שרוב המרואיינים מכל קבוצות המחקר 
דיווחו שהורים אינם יודעים שהחוק בישראל מאפשר להם לדרוש שינוי של עד 25% מתכנית 
הלימודים הקיימת או להוסיף מקצוע על פי דרישה של 75% מההורים בכיתה. מיעוט ההורים 

שידעו על זכות זו חשו שאין ביכולתם להביא לשינוי ולפיכך לא עשו שום צעד בכיוון זה. 
ההנהגה  וקבוצת  האקדמיה  אנשי  החינוך,  ולאנשי  להורים  שבניגוד  עולה  מהראיונות 
בין  ברור  קשר  שיש  וכן  הערבי,  לחינוך  ואוטונומיה  סימבוליים  הקצאת משאבים  תובעים 
התביעות בשדה החינוך ובין התחזקותה של הזהות הפלסטינית. עם זאת, מקצתם טענו שלא 
לכן  אל–אקצה.  אינתיפאדת  בעקבות  לאוטונומיה  ובשאיפתם  הלאומית  בזהותם  שינוי  חל 
יש לסייג את השפעתה של הזהות הפלסטינית כגורם למעבר מתביעות חומריות לתביעות 
אידיאולוגיות ולהגדירה במונחים שונים מכפי שהוגדרה בתחילה. נראה כי הזהות הפלסטינית 
כגורם משפיע לא נקשרה במובהק לתחושת השייכות לעם הפלסטיני שמחוץ לישראל, אלא 
דווקא לאכזבה ממנו ומהעולם הערבי. ביסוס לכך נמצא גם במאמרם של אגבאריה ומוסטפא 
מהשחקן  התרחקות  היא  שמשמעותה  מקומית–ישראלית,  פלסטינית  זהות  בדבר   )2010(
החברה  עמותות  של  פעילותן  ובהגברת  החזון  במסמכי  כפי שמשתקף  הלאומי,  הפלסטיני 

האזרחית להשגת שוויון מהותי וזכויות קולקטיביות. 
עוד נלמד מהראיונות שקיים פער ברור בין ההנהגה לציבור: אף שסקרי עמדות שנעשו 
במהלך השנים מצאו תמיכה באוטונומיה בחינוך בקרב רוב הציבור הערבי, הרי שההורים ואנשי 
החינוך מסתייגים ממאבק למענה. לעומתם, אנשי האקדמיה וההנהגה מעוניינים להיאבק כדי 
זו לריאלית. את עמדתם אפשר לקשור לטענתו של סמוחה )2000ב( בדבר  להפוך אפשרות 
המעבר של מדינת ישראל מדמוקרטיה אתנית סטנדרטית לדמוקרטיה אתנית משופרת, שבה 
המחאה והמאבק לשוויון מתקבלים במידה מסוימת של נכונות להידברות ולהתמקחות, והפיקוח 
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משנה צורה. אכן, משנות התשעים מתקיימים מגעים רבים יותר עם נציגות החברה הערבית, 
מתקיימים  משופרת  אתנית  דמוקרטיה  של  המאפיינים  כל  לא  כי  )אם  עמה  הידברות  ויש 
גם בתחום החינוך. לכן לדעתנו אין להסביר את השינוי בדפוס הפעולה של  וכך  בישראל(, 
ההנהגה הערבית במונחים של רדיקליזציה אלא במונחים של מאבק דמוקרטי הקשור לרכיב 
הישראלית  הדמוקרטיה  כי  חשים  שהערבים  מאחר  בישראל.  הערבים  של  האזרחית  הזהות 
מאפשרת להם להיאבק על זכויותיהם הקולקטיביות ברוב התחומים, הם מאתגרים את המדינה 
ומוסדותיה בניסיון לעצב מחדש את המרחב הציבורי כך שיכיל אותם כאזרחים שווים וייתן 

ביטוי לייחודיות הערבית–פלסטינית שלהם בדמות אוטונומיה בחינוך. 
לסיכום, החינוך הערבי עדיין סובל מחוסר ניכר בתקציבים ומליקויים מערכתיים קשים 
אחרים הקשורים בתכנים, במינויים ובייצוג שאינו הולם. המאבק על החינוך מייצג מאבק על 
ואולם, בהיותו מאבק מפוצל בין  ועל מקום בחברה הישראלית גם בתחומים אחרים.  שוויון 
תביעות לשוויון חומרי ובין תביעות לשוויון סימבולי ומהותי, הוא לא תמיד משיג את מטרותיו.
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השירות הצבאי של חיילים וחיילות יוצאי קווקז: “כרטיס 
כניסה” לחברה הישראלית או שעתוק אתנו–מעמדי?

מיכל קרומר–נבו,* מני מלכה** וסטס מרדכייב***

תקציר. הדנים ביחסי צבא–חברה בישראל חלוקים בדעותיהם בשאלה אם הצבא 
מאפשר ניעּות חברתית לחיילים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות או משעתק 

מצבים של אי שוויון. שאלה זו נבחנת כאן ביחס לקהילת יוצאי קווקז. המאמר בוחן 

את דפוסי ההשתלבות של חיילים יוצאי קווקז ממשפחות שעלו לישראל בשנות 

תיאוריית ההצטלבויות  מנקודת מבט של  עולי שנות התשעים  לעומת  השבעים 

)intersectionality theory(. הממצאים מבוססים על מיפוי נתוניהם של חיילים 

יוצאי קווקז בבאר שבע, על ראיונות טלפוניים עם 153 חיילים ועל השוואה עם 

הסטטוסים  היחידות,  על  הנתונים  אחרות.  אתניות  קבוצות  על  קיימים  נתונים 

על  בצבא,  שלהם  הקידום  מאפייני  על  וכן  החיילים,  של  הצבאיים  והתפקידים 

הקשיים שהם חווים ועל עמדותיהם כלפי השירות הצבאי, מעידים כי לחיילות 

נשים השירות הצבאי מקדם ניעּות חברתית מסוימת, ואילו לחיילים גברים הוא 

בצד  מגדריות  סוגיות  נבחנות  בדיון  חברתית.  שוליות  של  שעתוק  מנגנון  בגדר 

סוגיות הקשורות לניהול שונּות בצבא.

מבוא

השאלה אם מוסדות חברתיים משמשים אמצעי לניעּות חברתית של אוכלוסיות מוחלשות 
השיח  של  לבו  בלב  ניצבת  החברתי,  השוויון  אי  שעתוק  של  כמנגנונים  פועלים  שמא  או 
כהן, 1998; סבירסקי, 1990; סבירסקי  וצפדיה, 1999;  יפתחאל  )בן–עמי, 1998;  הסוציולוגי 
וברנשטיין, 1980; צמרת, 1997(. עיון בשדה המחקר של צבא–חברה בישראל מלמד על שתי 
גישות מרכזיות באשר לתפקיד הצבא )רוזנהק, ממן ובן–ארי, 2003(: הגישה האחת מאמצת 
בפועל  מתקן  צבאיים,  לא  חברתיים  תפקידים  הממלא  העם,  כצבא  צה“ל  של  האתוס  את 
מצבי אי שוויון חברתיים )גולן, 1986; גל, 1982; שרר, 1996( ומשמש סוכן שינוי ומודרניזציה 
 Bowden, 1976; ;1981 ,לקבוצות מוחלשות כגון מהגרים או “נוער טיפוח” )למשל ג‘יבלי
Roumani, 1979, 1991(. תפיסה זו, שלפיה הצבא תורם לאופי הדמוקרטי והשוויוני של 

והחברה, האדם  של  איכותני  למחקר  הישראלי  והמרכז  שפיצר  ע“ש  סוציאלית  לעבודה  המחלקה    * 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

**  המחלקה לעבודה סוציאלית ע“ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
***1פעיל קהילתי בקהילת יוצאי קווקז ורכז לשעבר של “זינוק בעלייה” בעיר באר שבע.
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לאחרונה,  מעט  נסוגה  אמנם  הישראלית,  לחברה  כניסה  כרטיס  בהיותו  והמדינה  החברה 
שבתאי,   ;2006 והורנצ‘ק,  )בן–שלום  למהגרים  ביחס  ובעיקר  להתקיים,  ממשיכה  היא  אך 
1999(. הגישה האחרת, הביקורתית, התפתחה משנות השמונים ורואה בצבא מנגנון חברתי 
הכלה  מנגנוני  פועלים  בצבא  זו,  גישה  פי  על  החברה.  של  הריבודי  המבנה  את  המשעתק 
 )Helman, 2001 2003א;  )לוי,  הישראלית  בחברה  הִחברּות  ממנגנוני  חלק  שהם  והדרה 
ומבוססים על ממדי זהות כמו אתניות, מעמד, מגדר, מיניות או דת )סמוחה, 1984; קפלן, 
גם   .)Ben-Ari, Rozenhak & Maman, 2001; Cohen, 1999  ;2003 ששון–לוי,   ;1999
חיילים  לקידום  יעיל  כאמצעי  הראשונה  הגישה  לפי  שנתפסים  ייחודיים,  שירות  מסלולי 
מאוכלוסיות מוחלשות, עלולים להיות, על פי הגישה הביקורתית, אמצעי של סימון ותיוג 

 .)Mizrachi, 2004( שלילי המקבע את מקומם בתחתית הסולם החברתי
חולשה תיאורטית של הדיון על מקומו של הצבא בקידומן או באי קידומן של אוכלוסיות 
מוחלשות טמונה בשימוש החד ממדי בקטגוריה מגדרית או אתנית לחלופין. רוב הדיון הקיים 
בוחן קווים מקבילים של שוליות )מגדר, אתניות, מעמד, לאום( שאינם נפגשים זה עם זה, 
ולכן יוצר הומוגניות מדומה בקרב אוכלוסיות הטרוגניות )לדוגמה, בקרב כלל הנשים או כלל 
החיילים העולים מברית–המועצות לשעבר( ומציב את השונות התרבותית שלהן כבסיס יחיד 
להתוויית מדיניות. הימנעות מבחינה מדוקדקת של זהויות על מורכבותן ושל מצבי שוליות 
על הצטלבויותיהם מעצימה את הדימוי של הצבא כארגון רב תרבותי )לומסקי–פדר ובן–ארי, 
2003(, המגלה כביכול רגישות כלפי אוכלוסיות שמוגדרות לפי ממד אחד של זהותן, כמו 

נשים, עולים ומיעוטים. 
בנתונים  היא המחסור  בישראל  בחברה  הצבא  בתפקידיו של  הדיון  נוספת של  חולשה 
אמפיריים. הסיבה המרכזית לכך היא החסמים שמציב הצבא בפני חוקרים המבקשים לאסוף 
ביטחוניות  נתונים שברשותו מסיבות  וכן הנטייה של הצבא שלא לפרסם  נתונים בעצמם, 
הבוחנים  המחקרים  העם.  כצבא  במעמדו  לפגיעה  שתביא  חשיפה  מפני  החשש  בשל  או 
את השתלבותן של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות בצבא ואת תפקידו של הצבא בשינוי או 
בקיבוע של מעמדן מתבססים אפוא על “מאמרים בעיתונות, כתבות ודיווחים בתקשורת, ]ו[

שיחות בלתי פורמליות עם אנשי צבא” )שם, עמ‘ 256(, וכן על ניתוח טקסטים, על ראיונות 
איכותניים או על מדגמים קטנים שאינם מחייבים נגישות לקבוצות אוכלוסייה גדולות. כך 
נבחנו לדוגמה מצבם של חיילי צווארון כחול )ששון–לוי, 2003(, של נשים )ששון–לוי, 2006; 
והורנצ‘ק,  )בן–שלום  לשעבר  מברית–המועצות  עולים  חיילים  של   ,)Yuval-Davis, 1985

Carmeli & Fadlon, 1997 ;2006( ושל חיילים עולים מאתיופיה )שבתאי, 1999(. 
נתונים אחרים שמשמשים בסיס לדיון ציבורי ואף אקדמי מקורם בצבא עצמו או בגורמים 
מכון  )לדוגמה,  הצלחותיהם  את  ומציגים  הצבא  עם  פעולה  בשיתוף  שעובדים  מטפלים 
פוירשטיין ]2001[, שמפעיל תכנית ייחודית להכנת יוצאי אתיופיה לגיוס לצבא(. נתונים אלו 
חסרים בדרך כלל דיון ביקורתי ורפלקסיבי באשר למשמעויותיו של השירות הצבאי עבור 

החיילים, וכן חסר בהם דיון ביקורתי על השלכותיו של הטיפול המיוחד.
המבט  נקודת  מתוך  צבא–חברה  ביחסי  הדיון  את  להרחיב  מבקשים  אנו  זה  במאמר 
בקבוצת  התמקדות  באמצעות   )intersectionality theory( ההצטלבויות  תיאוריית  של 
בינארי  לא  ניתוח  מאפשרת  ההצטלבויות  תיאוריית  קווקז.  יוצאי  מסוימת:  אוכלוסייה 
ומניחה כי הסובייקטים ממוקמים תמיד בהצטלבות של כמה מערכות כוח וחווים בו בזמן 
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 Brah & Phoenix, 2004; Crenshaw,( את השפעותיהן של כמה מערכות של אי שוויון
את  לפרק  המבקשת  ביקורתית  עמדה  משקפת  קווקז  ביוצאי  להתמקד  הבחירה   .)1991
לזיהוי  ומתנגדת  פאן–אתניות  בקטגוריות  או  “עולים”  כמו  רחבות  בקטגוריות  השימוש 
השגוי של יוצאי קווקז כ“רוסים” )ברם, 2003(. בחירה זו מאפשרת לנו גם מבט היסטורי 
משווה, שנעדר על פי רוב מהמחקר העוסק בהשתלבותם של מהגרים ובני מהגרים בצבא, 
שכן ההיסטוריה של העלייה מחבל קווקז מאפשרת לבחון את מצבם של חיילים שהגיעו 
לישראל בגל העלייה של שנות התשעים עם חיילים ילידי ישראל שהוריהם הגיעו בשנות 
היבט  עם  אתני–מגדרי–מעמדי  ניתוח  משלב  זה  מאמר  שמציע  הניתוח  כן,  אם  השבעים. 
היסטורי, ויש בו תרומה ייחודית לדיון ביקורתי בסוגיית יחסי צבא–חברה, ובעיקר לבחינת 
האופנים שבהם משמש הצבא מוסד של ניעּות חברתית או שעתוק חברתי לחיילים וחיילות 

מקבוצות אתניות ייחודיות בישראל.
 )participatory action research( מחקרנו נערך ברוח הגישה של מחקר פעולה משתף
)Fine, 2007; Fine & Torre, 2004; Reason & Bradbury, 2001(, על ידי שני חוקרים 
מעורבותנו  קהילתי(.  ופעיל  קווקז  )יוצא  “מבפנים”  שלישי  וחוקר  )מהאקדמיה(  “מבחוץ” 
זירות בחיי היומיום  וכוללת סדרת מחקרים במבחר  כחוקרים מבחוץ נמשכת משנת 2004 
של בני נוער מהקהילה, וכן הערכה של תכניות עירוניות המיועדות לבני נוער והשתתפות 
בפורומים עירוניים העוסקים בהשתלבות בני הקהילה במערכות החינוך והרווחה. במהלך 
מעורבות זו נחשפנו לציפייה ולתקווה המשותפת לאנשי מפתח בקהילת יוצאי קווקז, לאנשי 
מקצוע ולנציגי הצבא, שהשירות הצבאי ישמש לצעירי הקהילה מכשיר להיטמעות בחברה 

הישראלית ולניעּות חברתית, בצד דאגה וחשש כי הדבר אינו עולה יפה. 
כצפוי במחקר המבוסס על עבודת שדה ממושכת, נרקמה מערכת יחסים אישית ובלתי 
רשמית בינינו ־ החוקרים ונציגי הקהילה ־ ונוצרה האפשרות לערוך מחקר במתכונת של 
מחקר פעולה משתף. הצורך במחקר צמח מתוך שיחות עם פעילי הקהילה, שהדגישו את 
חסרונה של תמונת מצב בדבר דפוסי השירות של יוצאי קווקז בצבא, ואחד הפעילים הפך 
לשותף מלא בכל שלביו של ההליך המחקרי. מאפיין זה של שיתוף פעולה בין חוקרים מבחוץ 
לחוקר מבפנים יצר הזדמנות להגיע לנתונים אמפיריים, ובכך הוא מייחד את המחקר הזה 

ממחקרי צבא אחרים בישראל. 
צבא–חברה,  יחסי  של  בשדה  הרווחות  התיאורטיות  ההשקפות  יוצגו  המאמר  בראשית 
תוצג  מכן  הנוער שלה. לאחר  בני  ובעיקר של  קווקז,  יוצאי  תיאור קצר של קהילת  ויובא 
בקצרה שיטת המחקר, ואחריה יובאו הממצאים. בחלק זה יוצגו מאפייני השירות הצבאי גם 
בהקשרים של מגדר ושנת עלייה, וכך יאפשרו השוואה פנים קהילתית בין חיילים לחיילות 
קווקז  יוצאי  בין  חוץ קהילתית,  והשוואה  לעולי שנות התשעים,  עולי שנות השבעים  ובין 
לחיילים באוכלוסיית צה“ל בכלל. המאמר יסוכם בדיון בממצאים מתוך שלוש נקודות מבט: 

מגדר, תרבות וריבוד חברתי. 
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יחסי צבא–חברה

מאז עלייתה של הלאומיות והמעבר מצבא של אצולה ושכירי חרב לצבא של המונים, הפך 
הן   )Giddens, 1985; Tilly, 1985; Weber, 1981( מדינות  בידי  לכלי  הצבאי  השירות 
 .)Enloe, 1988, 2000( בעיצוב תודעה וזהות לאומית והן בהבניית זהויות מגדריות ואזרחיות
בעת המודרנית, המאופיינת בריבוי מלחמות, התגייסותם של פרטים לצבא ולמלחמה אינה 
נעשית עוד רק באמצעות מנגנונים בירוקרטיים מדינתיים, אלא גם בהשפעתם המכריעה של 
אידיאולוגיות, מניעים רגשיים ותחושת פטריוטיות )אלחאג‘ ובן–אליעזר, 2003(. הקבוצות 
 Tilly,( המתגייסות לצבא, בהן מיעוטים, מתוגמלות בזכויות אזרחיות, פוליטיות וחברתיות
1992(, ולכן נתפס השירות הצבאי כמקדם דמוקרטיזציה וכבסיס להעמקת שוויון של מיעוטים 
)Janowitz, 1976(. כך שימש השירות הצבאי בגרסתו הרפובליקנית מכשיר לניעּות בידי 
לתרומה  בתמורה  חברתית–סימבולית  יוקרה  לצבור  ודרך  פריפריאליות  וקבוצות  מיעוטים 
לטוב המשותף )לוי, 2003א; Burk, 1995; Krebs, 2006(. ואולם, המנגנונים שבאמצעותם 
ידי מוסדות המדינה במשטר של שילוב  זכויות מפוקחים על  מתאפשרת או נמנעת קבלת 
)Soyasel, 1994(. במילים אחרות, גם מנגנונים אלה, ובהם השירות הצבאי, הם מכשיר בידי 
המשטר לקבוע חובות או זכויות יתר לקבוצות נבדלות ולגבש היררכיות של יחידים וקבוצות 

1.)Burk, 1995 ;2005 ,על רקע אתני, מגדרי ולאומי )פלד ושפיר
גם  הובילו  במדים,  כאומה  הישראלית  החברה  של  והגדרתה  צה"ל  של  הייחודי  אופיו 
בישראל לעיסוק ציבורי ומחקרי בתפקידיו החברתיים של הצבא ובזיקות בין השירות הצבאי 
לשייכות לקולקטיב הלאומי של מהגרים ושל קבוצות מוחלשות. במרוצת השנים אמנם הלכו 
והתגבשו קולות שהצביעו על ירידה במרכזיותו של צה“ל בחברה ובתרבות הישראלית )בן–

אליעזר, 2003; כהן ובגנו, 2001(, אך השירות הצבאי עדיין נחשב אמצעי ומדד להשתלבות 
חברתית. עצם השירות בצבא ואופיו של השירות הם בגדר מבחן הן לתחושות סובייקטיביות 
והן לאופן שבו הפרט נתפס כשייך לקולקטיב הלאומי  של שייכות הפרט למדינת הלאום 
)Rosenhek, 1999(. יתר על כן, סוג השירות ואיכותו הם מעין מבחן להשתלבות המבנית 
של הפרט, שכן השירות בצבא מקנה זכויות רשמיות בצד הון סימבולי, ואלה מעצבים את 

ההשתלבות בשוק התעסוקה האזרחי )לוי, 2003א(. 
כאמור, אחד הוויכוחים המרכזיים בשיח על יחסי צבא–חברה הוא בין התפיסה המדגישה 
הממוקמות  אוכלוסיות  של  בהסתגלותן  צה“ל  של  החברתי–חינוכי–טיפולי  תפקידו  את 
בשוליים החברתיים, ורואה בצבא גורם מטמיע ואמצעי מרכזי במדיניות כור ההיתוך )ג‘יבלי, 
1981; ליסק, Bowden, 1976; Roumani, 1979 ;2007(, ובין התפיסה הרואה בצבא מוסד 
סמוחה,   ;1995 סבירסקי,   ;2007 2003א,  )לוי,  הקיים  החברתי  הסדר  את  המשעתק  חברתי 
1984; קימרלינג, 1993; ששון–לוי, 2003, 2006(. מחקרים אמפיריים מציגים תימוכין לשתי 
הגישות גם יחד: שבתאי )1999( מתעדת את הטיפול הייחודי שמעניק הצבא ליוצאי אתיופיה 
תחושת  בעלי  מהגרים  כי  מוצאים   )2006( והורנצ‘ק  ובן–שלום  את השתלבותם,  לקדם  כדי 

בלחימה  ובהשתתפות  הצבאי  בשירות  ראו  בארצות–הברית  השחורים  כי  מראה   )Burk, 1995( ברק   1

מסלול לחופש ולהתקדמות, אך כמו במקרה של נשים, מדובר בתהליך מורכב יותר, שבו הם מוכלים 

ומודרים מהקהילה לפי צרכיה ונותרים כעין גולים בארצם.
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זהות לאומית חזקה נוטים לראות את השירות הצבאי כמסגרת המאפשרת את מימושה של 
מאוכלוסיות  בעיקר  חיילים,  של  חוויותיהם  את  המתעדים  מחקרים  זאת,  לעומת  זו.  זהות 
מוחלשות, מציגים תפיסות דיפרנציאליות של השירות הצבאי: לומסקי–פדר ורפופורט )2000( 
מתוח  כמפגש  הצבא  עם  לשעבר  מברית–המועצות  עולים  חיילים  של  המפגש  את  מציגות 
שבו החיילים מפרקים את המודל ההגמוני המקומי של הגבר הלוחם ומגייסים נגדו מודלים 
מיובאים מארץ מוצאם כגון הגבר האינטליגנטי או הלוחם הרוסי האכזר. גם ששון–לוי )2003, 
2006( מראה שחיילים ממוצא מזרחי ומהגרים מברית–המועצות לשעבר מערערים את הסדר 
הציוני ההגמוני באמצעות הבניית גבריות חלופית: הם אמנם מקבלים את השירות הצבאי 
כחיוני להגדרתם כגברים ישראלים נורמטיביים, אך מאמצים מודל גברי חלופי השואב את 

כוחו מהתחום הפרטי–משפחתי.
אחד ממחקרי החלוץ בעניין הסתגלותם של מהגרים, המאמץ נקודת מבט ביקורתית, הוא 
)Azarya & Kimmerling, 1980(. השניים חקרו את עולי  וקימרלינג  מחקרם של עזריה 
שנות השבעים ומצאו כי צה“ל אמנם מסמן את שייכותם של מהגרים מברית–המועצות אל 
הקולקטיב הישראלי, אך בפועל מעכב את עלייתם בסולם הריבודי הצבאי והאזרחי, מאחר 
שהוא מציב אותם בתפקידים פריפריאליים, בדרגות נמוכות וביחידות בעלות יוקרה נמוכה. 
)Enloe, 1980(, שלפיה הארגון הצבאי מקיים  אנלו  סינתיה  גישתה של  על  בהתבסס 
מדרג אתני על בסיס הנאמנות של הקבוצה האתנית וקרבתה לקבוצת הרוב )מפת ביטחון 
אתנית(, טוען סמוחה )1984( כי בצה“ל מתקיים מדרג עדתי של שיבוץ ביחידות ובתפקידים 
וחלק  צ‘רקסים  דרוזים,  מזרחים,  אשכנזים,  השוליים:  לעבר  מהמרכז  הנמתח  יוקרתיים 
מהבדווים. מוסלמים ונוצרים נמצאים מחוץ למדרג זה, מאחר שהם נתפסים בשיח ההגמוני 
כסיכון ביטחוני, ולפיכך כנעדרי נאמנות למדינה. סמוחה מבקר בחריפות את הגישה הרואה 
זו משמשת לטענתו  בצה“ל את צבא העם הפתוח והשוויוני בפני כל שכבות החברה, שכן 

למיתון מתחים אתניים ולהסוואת אי השוויון העדתי.
האתגרים שהצבא מתמודד ִאתם בשנות האלפיים, העמקת אי השוויון הכלכלי–חברתי 
והשינויים האידיאולוגיים שחלים בחברה הישראלית, מחייבים את הצבא לגבש עמדה חדשה 
ובן–ארי  ויחסו אל חיילים מאוכלוסיות מוחלשות. לומסקי–פדר  גם בדבר תפקידו החברתי 
)2003( מתארים כי אל מול אתגרים אלו הצבא נוקט מודל עבודה סלקטיבי של ניהול השונּות 
מדובר  המיעוטים;  ובני  הדתיים  הנשים,  המהגרים,  חייליו  בקרב  והחברתית  התרבותית 
לטיפול  פורמליות  ובלתי  פורמליות  ופרקטיקות  מוסדיים  רטוריקות, הסדרים  ב“אוסף של 
בצרכים ובתביעות של קבוצות שהצבא מגדירן כמובחנות חברתית” )שם, עמ‘ 255(. בניתוחם 
ובתפקידים  ביחידות  אלו  חיילים  ובן–ארי את מסלולי השיבוץ של  לומסקי–פדר  מדגישים 
מסוימים, ומבחינים בין מהגרים )שכלפיהם נוקט הצבא פרקטיקה מורכבת בעלת מאפיינים 
ליוצאי ברית– ושל תמיכה תרבותית, בעיקר ביחס  צורכי הצבא  פי  של שיבוץ מפוקח על 

המועצות לשעבר( ובין נשים )שכלפיהן נוקט הצבא דרך של שילוב מאולץ, בעיקר ביחידות 
דרך  אלה  היבטים  אפוא  יבחן  המאמר  גברים(.  בחיילים  מחסור  לו  יש  שבהם  ובתפקידים 
שילובה של קבוצת מהגרים מסוימת, יוצאי קווקז, ומתוך התייחסות דיפרנציאלית לנשים 

וגברים בתוכה. 



חיילים וחיילות יוצאי קווקז 318 מיכל קרומר–נבו, מני מלכה וסטס מרדכייב 

בני נוער יוצאי קווקז

מוצאה של קהילת יוצאי קווקז הוא במזרח חבל קווקז, אזור גיאוגרפי מרובה מדינות ולאומים. 
במרוצת השנים ניתנו להם גם הכינויים “יהודי ההר” או “הרריים” )אלטשולר, 1990(, שמקורם 
בשנות הכיבוש הרוסי.2 הקווקז הוא חבל ארץ המאופיין בפני שטח הרריים ובלתי עבירים ובגיוון 
תרבותי, אתני ולשוני רב. פני השטח פיצלו בין הקבוצות האתניות, ובעצם אפשרו להן לשמור על 
לשונן ועל ייחודן התרבותי )שם(. בצד השמירה על מאפיינים דתיים ועל זיקה ציונית, הושפעו 
יהודי ההר גם מהתרבות המוסלמית, שהייתה דומיננטית באזור )אלטשולר, 1990; יוספוב, 1991(. 
המולדת  לארץ  השבה  מהגרים  לקבוצת  דוגמה  הם  ישראל  לארץ  שעלו  קווקז  יהודי 
)Lomski-Feder & Rapoport, 2001( )home coming immigration(. זיקתם העמוקה 
של יוצאי קווקז לארץ ישראל השתקפה בהשתתפותם הפעילה בתנועה הציונית מראשית 
ימיה, בעלייתם של נציגי הקהילה לציון–פלשתינה בשלוש העליות הראשונות ובהשתתפותם 
בהקמת יישובים ובארגון השומר )אלטשולר, 1990(. על פי ההערכות, כיום מונה הקהילה 
100-80 אלף נפש, שלפחות 55 אלף מהם הגיעו בשנות התשעים, כ–15 אלף הגיעו בשנות 

השבעים, והיתר הם בני הדור השני שנולדו בישראל )ברם, 2008(.
תהליך קליטתם של יהודי קווקז בישראל רצוף קשיים. העולים שהגיעו בשנות השבעים 
פרימיטיביות,  להם  שייחס  וגזעני  סטריאוטיפי  בשיח  נתקלו  הם  ואחרים.  כזרים  נתפסו 
)ברם,  מוצאם  בארצות  המוסלמית  לתרבות  קרבתם  בשל  בעיקר  וסכנה,  לכלוך  נחשלות, 
1999; כהן ומגור, 1982(. שיח מתייג זה מאפיין גם את יחסה של החברה הישראלית לעולי 
שנות התשעים, למרות השיעור הגבוה יחסית של משכילים ובעלי מקצועות חופשיים בקרבם 
קווקז  יהודי  כלפי  האוריינטליסטי  נעוצים בשיח  זה  יחס  2005(. שורשיו של   ,2003 )ברם, 
רוסיה  בין  שהבחין  יותר  רחב  משיח  כחלק  בברית–המועצות  עוד  שהתפתח  האסיאתיים, 
האירופית ובין החלק האסיאתי של ברית–המועצות )אלטשולר, 1990; ברם, 2005; שומסקי, 
Shumsky, 2004 ;2005(. ההבחנה בין “אירופאים” ל“קווקזים” יובאה לישראל ונשזרה אל 

תוך החלוקה הדיכוטומית המקומית שבין אשכנזים למזרחים )ברם, 2005(. 
בשנת 1997 הוחלה על יוצאי קווקז מדיניות קליטה ייחודית שמטרתה לסייע להשתלבותם 
הזכאות  הארכת  כגון  זכויות  והוענקו  מיוחדות  סיוע  תכניות  פותחו  וכן  הישראלית,  בחברה 
לשירותי הקליטה לעשר שנים )קינג, אלנבוגן–פרנקוביץ, שורק ודולב, 2005(.3 בד בבד התפתח 
ונערכו כמה סקרים שהיו אמורים לתת בידי  גם עניין מחקרי בקהילה, בעיקר בבני הנוער, 
בני הנוער כקבוצה בסיכון  קובעי המדיניות כלים לתכנון התערבות. סקרים אלה מצאו את 
 ;1998 ונועם,  )אלנבוגן–פרנקוביץ  שלהם  והמוסדית  החברתית  ההשתלבות  קשיי  את  ומיפו 
אלנבוגן–פרנקוביץ, קונסטנטינוב ולוי, 2004(. כמו כן, תועדו קשיי השתלבות במערכת החינוך, 
שיעורי נשירה גבוהים, הישגים נמוכים, שיעורים נמוכים של זכאות לבגרות וייצוג יתר בקרב 

הכינוי “יהודי ההר” )Gorskie Evrei( שנתן השלטון הרוסי ליהודי קווקז שימש כדי להראות שמדובר:   2

בכך  האחרים.  קווקז  לעמי  זיקה  להם  שיש  ביהודים  )ג(  אשכנזים;  שאינם  ביהודים  )ב(  ביהודים;  )א( 

הובחנו יהודי קווקז מהרריים אחרים, ובה בעת גם מיהודים אחרים )ברם, 2008(.

לפירוט נוסף על הרקע ההיסטורי והתרבותי של יהודי קווקז ועל מדיניות הקליטה שלהם בישראל ראו   3

ברם, 2008.
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הלומדים במסלול הטכנולוגי, ולא רק בהשוואה לישראלים ותיקים אלא אף בהשוואה לקבוצות 
עולים אחרות מברית–המועצות לשעבר, לרבות עולי הרפובליקות האסיאתיות ועולי גיאורגיה 
שבע  מבאר  עכשוויים  נתונים   .)2007 פוגל,   ;2004 ואחרים,  )אלנבוגן–פרנקוביץ  וארמניה 
מלמדים כי אמנם אין הבדלים של ממש בהישגים הלימודיים בין תלמידים יוצאי קווקז ובין 
תלמידים אחרים באותן הכיתות, אך שיעור התלמידים יוצאי קווקז בכיתות ט‘ ו–י“א הלומדים 
בכיתות עיוניות נמוך בהשוואה לאוכלוסיות אחרות בכל בית ספר )קרומר–נבו, 2009(. נתונים 

אלו מציבים סימני שאלה ביחס לתהליכי הקליטה של הקהילה הקווקזית בחברה הישראלית.
מדובר  כי  אם  הצבאי,  בשירות  גם  הקהילה  בני  של  השתלבות  לקשיי  עדויות  קיימות 
בהתרשמויות כלליות או בנתונים חלקיים שאינם מבוססים על ממצאים אמפיריים. אזרחי 
ואחרים )אזרחי, רוזינר, עובדיה, פתאל והנלה, 2009( טוענים בעקבות בדיקה מול רשויות 
הצבא כי מאחר שעולי קווקז מזוהים עם הקטגוריה הפאן–אתנית הכוללת של עולים מברית–

הנתונים  הצבא.  של  הרשמיים  הנתונים  בקובצי  אותם  לאתר  אפשר  אי  לשעבר,  המועצות 
לחיילים,  ולא  לשירות,  מועמדים  נוער  לבני  מתייחסים  הקיימים  המצומצמים  האמפיריים 
ולכן משקפים עמדות לעתיד יותר מאשר את המצב בפועל. בהתבסס על מדגם ארצי בקרב 
בני נוער יוצאי קווקז בשתי נקודות זמן, 1997 ו–2002, נמצא כי שיעור הנערים המתכוונים 
להתגייס גבוה מאוד )כ–90%( ושיעור הנערות המתכוונות להתגייס נמצא במגמת עלייה )מ–
39% ב–1997 ל–50% ב–2002( )אלנבוגן–פרנקוביץ ואחרים, 2004(. על פי הדו“ח ־ שנערך 
במימון וביוזמה של משרדי ממשלה ־ בני נוער יוצאי קווקז דומים לבני נוער אחרים בישראל 
מוגדר  הקהילה  בני  של  הצבאי  השירות  אך  העתידי,  השירות  כלפי  עמדותיהם  מבחינת 
כבעייתי. בסדרה של קביעות כלליות, שמקורותיהן אינם מפורטים והן מיוחסות ל“קבוצות 
מיקוד ושיחות עם גורמים הבאים במגע עם אוכלוסיית יוצאי קווקז” )שם, עמ‘ 110( נאמר כי:

הגברים משרתים במגוון רחב של תפקידים, אך רק אחוז קטן מהם משרתים ביחידות 
קרביות, ואחוז קטן עוד יותר, בתפקידי קצונה ופיקוד. שיעור גבוה יחסית מהחיילים 
)בהשוואה לכלל צה“ל וכן לכלל העולים( משתחררים לפני תום השירות, כאשר 70% 
קשיים  הן  לכך  העיקריות  שהסיבות  נפשי”,  “סעיף  פי  על  משתחררים  מהנושרים 

בהסתגלות למסגרת הצבאית והצורך לסייע בפרנסת המשפחה. 

מטרת המחקר ושאלותיו

מטרתו של מחקר זה לספק נתונים ראשוניים על מצבם של חיילים יוצאי קווקז ולבחון את 
הישגיהם בשירות הצבאי, את הקשיים שהם חווים במהלכו ואת עמדותיהם כלפיו מנקודת 
מבט מגדרית ומתוך השוואה בין עולי שנות השבעים לעולי שנות התשעים. החיילים שנבחנו 
במחקר זה הם בני הקהילה תושבי באר שבע, אחת מארבע ערים שיש בהן ריכוז גדול במיוחד 
של עולי קווקז )ברם, 1999(.4 על פי הערכות של העירייה והג‘וינט, מספרם של בני הקהילה 
בעיר עומד על 13 אלף, וכמחציתם הגיעו בשנות התשעים )ללא מחבר, 2007; לוינסון, 2001(. 

שלוש הערים האחרות שמתגוררים בהן ריכוזים גדולים של יוצאי קווקז הן חיפה, נתניה וחדרה )ברם, 1999(.  4
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ואולם, על פי נתונים שמסרו נציגי הקהילה, חיים בבאר שבע יותר מ–20 אלף יוצאי קווקז, 
ורובם )כ–15 אלף( הגיעו לישראל בשנות התשעים )יוצאי קווקז, 2007(. 

כפי שצוין לעיל, המחקר נערך בשיתוף בין חוקרים מהאקדמיה ובין פעילי הקהילה ברוח 
הגישה של מחקר פעולה משתף, כך שנציגים מהקהילה היו שותפים מלאים בעיצוב שאלות 
המחקר, בכתיבת כלי המחקר, בהכשרת המראיינות, באיסוף הנתונים, בניתוחם ובהצגתם בפני 
ועדות היגוי עירוניות. בבניית כלי המחקר הייתה לפעילי הקהילה תרומה מכרעת. למשל, הם 
התנגדו להכללת שאלות בדבר השכלת ההורים ומצבם התעסוקתי והכלכלי בישראל מתוך חשש 
שהן ֵיָחוו כחדירה לפרטיות ויביישו את המשיבים. מנגד, הם הציעו לכלול שאלות שיבחנו אם 
החיילים ביקשו וקיבלו הקלות ממטלות של עבודות מטבח או ניקיון שירותים. זאת על רקע 
דיווחים של גורמים צבאיים וציבוריים )יהושע, 2009( כי חיילים בני הקהילה נוטים להשתמט 
יחידות  במגוון  חיילים  על  שגרה  דרך  המוטלות  שירותים,  ניקיון  ובעיקר  ניקיון,  ממטלות 
ותפקידים, וכי נטייה זו עלולה להביא לחיכוכים רבים ולהיתפס כבעיות משמעת. בשני המקרים 

ובמקרים נוספים התקבלו הצעותיהם של פעילי הקהילה לעיצוב כלי המחקר.
המחקר מבקש לענות על חמש שאלות: 

הסטטוס  קווקז?  יוצאי  החיילים  של  והקידום  התפקיד  הצבאי,  הסטטוס  מאפייני  מהם   .1
והתפקיד הצבאיים מתוארים בספרות המחקרית כקריטריונים וכמדדים להצלחה )ארז, 
 Azarya & Kimmerling, ג‘יבלי, 1981; מש, 1988; סמוחה, 1984;  וצור, 1993;  שביט 
1980(. הסטטוס הצבאי פירושו היוקרה הנלווית ליחידה ולתפקיד שממלאים החיילים 
בשירותם הצבאי )ששון–לוי, E. Levy, 1998 ;2003( ויכולת ההמרה שלה בשוק האזרחי 
וההכשרה  ובעיקר הדרגה הצבאית  Y. Levy, 1998(. מסלולי הקידום ־  )לוי, 2003א; 
אף  המרה.  פוטנציאל  ושל  יוקרה  של  בשאלות  הם  אף  כרוכים  ־  החיילים  שמקבלים 
בחרנו  מסוימת,  חפיפה  וקידום(  )סטטוס  הללו  הקטגוריות  שתי  בין  להיות  שיכולה 
להבחין ביניהן, שכן הדיון באוכלוסיות מוחלשות, ובעיקר כאלה שמתאפיינות בהיעדר 
הון סימבולי, מחדד את אי ההתאמה בין הקטגוריות. לדוגמה, חיילים בדווים או דרוזים 
אינם נהנים מפוטנציאל היוקרה או ההמרה של התפקיד הקרבי בשוק העבודה האזרחי 
כמו חיילים יהודים, ולעומת זאת, חיילים שעברו הכשרה מקצועית, גם אם בעלת יוקרה 

נמוכה בצבא, יכולים ליהנות מפירותיה גם בעתיד. 
מהם הקשיים שחווים החיילים יוצאי קווקז בעת שירותם הצבאי? שאלה זו עוסקת בבעיות   .2
בריאות, בעיות תנאי שירות ובעיות משמעת, נפקדות, עריקות ומאסר בכלא צבאי. כדי 
לבחון את הטענה שיוצאי קווקז מתנגדים לבצע מטלות ניקיון מסיבות של כבוד גברי 
)אלנבוגן–פרנקוביץ ואחרים, 2004; יהושע, 2009(, נכללו בשאלון שתי שאלות שבודקות 

אם החיילים הגישו בקשה לפטור מניקיון שירותים ואם בקשתם נענתה.
מהן עמדות החיילים כלפי השירות הצבאי? בניגוד לשתי השאלות הראשונות, המאפשרות   .3
זו  שאלה  מקובלים,  מדדים  לפי  הצבאי  השירות  של  הצלחתו  מידת  על  ישירה  הסקה 
בוחנת ממד סובייקטיבי ופותחת צוהר לתפיסות של החיילים את הצבא ולמשמעות שהם 

מעניקים לשירות בו. 
לישראל  הגיעו  שהוריהם  חיילים  של  הצבאי  השירות  בין  הדמיון  וקווי  ההבדלים  מהם   .4
בשנות השבעים ובין השירות הצבאי של חיילים שהגיעו בעצמם לישראל בשנות התשעים? 
הנתונים הסוציו–דמוגרפיים של החיילים שהשתתפו במחקר )לוח 1 להלן( מלמדים שכרבע 
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מהם משתייכים לעולי שנות השבעים, כלומר הם עצמם ילידי ישראל והוריהם עברו את 
רוב שנות הִחברות במערכת החינוך בישראל ואף שירתו בעצמם בצבא )לפחות האבות(. 

יש לצפות אפוא שיימצאו הבדלים במדדי ההשתלבות בין שתי קבוצות החיילים.
נהוג  חיילות?  של  זה  ובין  חיילים  של  הצבאי  השירות  בין  הדמיון  וקווי  ההבדלים  מהם   .5
לייחס לקהילת יוצאי קווקז הבחנה ברורה בתפקידיהם של נשים וגברים וחוסר תמיכה 
בגיוס נשים )אלנבוגן–פרנקוביץ ואחרים, 2004(. בחינת ההיבט המגדרי בהשתלבותן של 
חיילות מקהילת יוצאי קווקז בצבא יכולה ללמד אפוא לגבי עמדותיהם של בני הקהילה 

בסוגיה זו.

שיטת המחקר

איסוף הנתונים וניתוחם 
על פי מיפוי שנערך בקרב הקהילה בסיוע אנשי מקצוע בשנת 2009, אוכלוסיית הצעירים יוצאי 
קווקז בבאר שבע בגיל גיוס )ילידי 1990-1987( מונה 225 נערים ו–235 נערות, בסך הכול 460 
בני נוער. שיעור המתגייסים בקרב הגברים עמד על 80%, ובקרב הנשים על 47%. רוב הנשים 

שלא התגייסו קיבלו פטור מטעמי דת. בסך הכול התגייסו בפועל כ–290 בני נוער )63%(.
 .)N=290( בחודשים יולי–ספטמבר 2009 נערך ניסיון לראיין בטלפון את כל המתגייסים
ביוזמת  נערך  המחקר  כי  המראיינות  הדגישו  המשיבים  בקרב  פעולה  שיתוף  לעודד  כדי 
המרכז הקהילתי הקווקזי ובשיתופו. הפניות הטלפוניות נעשו לאורך כל ימות השבוע ובמגוון 
שעות, ולאחר שלושה סבבים של ניסיונות ליצירת קשר נאספו 153 )53%( שאלונים מלאים. 
הראיונות הטלפוניים נערכו על ידי שתי מראיינות, סטודנטיות שהוכשרו לכך על ידי פעילי 

הקהילה ועל ידי החוקרים מהאקדמיה.
נתוני המחקר הושוו עם נתונים שמקורם בצה“ל ושפורסמו לציבור בכתבות עיתונאיות, 
בהודעות דובר צה“ל, בדו“חות מבקר המדינה, בפרסומי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 
בדו“חות של ועדות פרלמנטריות ובמאמרים אקדמיים. בשל הגיוון הרב של המקורות אין 
אחידות בנתונים המשמשים להשוואה. ניתוח הנתונים נעשה באמצעות מבחני chi2 ואי תלות 
בתכנת SPSS. הממצאים הוצגו בפני קבוצה של פעילים בני הקהילה, בהם כאלה העוסקים 

ישירות בטיפול בחיילים, ומקצת מתגובותיהם מוצגות בפרק הדיון. 

כלי המחקר
שאלון המחקר מורכב מהחלקים הבאים:

פרטים סוציו–דמוגרפיים ־ כמו גיל, מין, ארץ לידה, שנת העלייה של המשפחה, מספר   .1
שנות לימוד וסוג תעודת הבגרות. 

פרטים על השירות הצבאי ־ כמו היחידה והתפקיד, סוג הטירונות ומעבר קורס מקצועי   .2
או פיקודי. 

קשיים בשירות הצבאי ־ כמו בעיות תנאי שירות, בעיות משמעת, נפקדות, עריקות או   .3
עונש מאסר בכלא צבאי, הפניית בקשה להקלות בשירות על רקע מוצא אתני ותגובת 

הצבא לכך. 
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עמדות ביחס לשירות הצבאי ־ כמו שביעות רצון מהשירות, הערכת השירות כשירות   .4
משמעותי, תמיכת ההורים ותפיסת סיכוֵיי הקידום בצבא. 

המדגם: פרטים סוציו–דמוגרפיים

כמו שאפשר לראות בלוח 1 שלהלן, 63% מהמשיבים הם גברים ו–37% נשים. רובם )73%( 
משתייכים לעולי שנות התשעים, ובסך הכול 76% מהמתגייסים הם עולים ילידי אזור הקווקז, 
ורק כרבע נולדו בישראל. שני שלישים מהנחקרים הגיעו לישראל עד גיל שש, 29% הגיעו 
בגיל 12-6, ושיעור קטן בלבד )4%( הגיעו בגיל ההתבגרות. 46% מהנשאלים הם בעלי תעודת 
בגרות מלאה, כמעט שליש הם בעלי תעודת בגרות חלקית, וכמעט רבע מהם חסרי תעודת 
בגרות. נתונים אלו דומים מאוד לנתוני ההשכלה הארציים של יוצאי קווקז ומעידים על דמיון 
בהיבט זה בין האוכלוסייה הנחקרת ובין כלל עולי קווקז )פוגל, 2007(. רוב הנשאלים למדו 

בבית ספר תיכון רגיל )74%(, וחמישית לערך למדו בבית ספר תיכון מקצועי. 

)N=153( לוח 1. נתונים סוציו–דמוגרפיים של המתגייסים

שיעור

גבריםמין
נשים

63%
37%

שנות השבעיםשנת עלייה
שנות התשעים*

24%
76%

מדינות הקווקזארץ לידה
ישראל

76%
24%

גיל עלייה 
)n=116(

5.9-0
12.9-6
18-13

67%
29%
4%

תעודת בגרות
מלאה
חלקית

ללא בגרות

46%
31%
23%

סוג בית הספר
רגיל

מקצועי
אחר

74%
18%
8%

בקטגוריית עולי שנות התשעים נכללים מכאן ואילך חמישה חיילים )3% מכלל המדגם( שהגיעו לישראל   *

כמתבגרים בתחילת שנות האלפיים.

ממצאים

סוג הטירונות, היחידה והתפקיד 
של  הצבאי  והתפקיד  היחידה  הטירונות,  מאפייני  על  לעמוד  2 שלהלן אפשר  לוח  מנתוני 
וסוג התפקיד הם בעלי מאפיינים  החיילים הנחקרים. מאחר שסוג הטירונות, סוג היחידה 
הם  ולכן  מטעה,  תהיה  יחד  והחיילות  החיילים  של  הנתונים  סך  הצגת  ברורים,  מגדריים 

מוצגים על פי חלוקה מגדרית. 



סוציולוגיה ישראלית יד )2(  323 תשע“ג–2013 

לוח 2. מאפייני השירות הצבאי לפי מגדר

גברים
N )%(

נשים
N )%(

סך הכול
N )%(

סוג טירונות

)74%( 112)100%( 56)59%( 56בסיסית

)22%( 33)0%( 0)35%( 33קרבית

)4%( 6)0%( 0)6%( 6תומכי לחימה 

)100%( 151)100%( 56)100%( 95סך הכול

סוג יחידה

)13%( 19)0%( 0)20%( 19קרבית )חוץ ממג“ב(

)7%( 11)0%( 0)12%( 11מג“ב

)3%( 4)6%( 3)1%( 1משטרה/שב“ס

)5%( 7)2%( 1)6%( 6מקא“מ* 

)72%( 108)93%( 50)61%( 58כלל צה“ל

)100%( 149)100%( 54)100%( 95סך הכול

תפקיד

)68%( 100)80%( 45)60%( 55צווארון כחול

)11%( 16)20%( 11)7%( 6צווארון לבן

)21%( 30)0%( 0)33%( 33לוחם

)100%( 146)100%( 56)100%( 91סך הכול

מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות  *

סוג הטירונות והיחידה
שיעור החיילים שעברו טירונות קרבית עומד על 35%, ו–6% עברו טירונות של תומכי לחימה. 
עם זאת, שיעור החיילים ששירתו בפועל ביחידות קרביות לאחר הטירונות עומד על 32% 
בלבד, ושליש מתוכם שירתו במג“ב, יחידה בעלת יוקרה נמוכה המאופיינת באיוש חיילים 
מקבוצות אתניות מוחלשות )לוי, 2007(. מדובר בשיעור נמוך בהשוואה לשיעור הלוחמים 
ביחידות קרביות, העומד על כ–45% )המשרד לקליטת עלייה, 2008(, ואף בהשוואה לשיעור 
ביחידות  המשרתים  אתיופיה  עולי  ולשיעור   )35%( קרביות  ביחידות  המשרתים  העולים 

קרביות )40%( )ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, 2007(.
אוכלוסיות  קידום  )מרכז  מקא“מ  במסלול  שגויסו  קווקז  יוצאי  החיילים  שיעור 
מיוחדות(, כלומר שאובחנו לפני הגיוס כבעלי נתונים אישיים נמוכים במיוחד, עומד על 
נתוני משרד הביטחון אצל  פי  )על  6%, בהשוואה ל–2.1% בקרב אוכלוסיית כלל צה“ל 

רבינוביץ‘, 2009(. 
אף לא אחת מהנשים עברה טירונות קרבית או טירונות של תומכי לחימה, וכצפוי, אף 
לא אחת מהן שירתה ביחידות קרביות )כולל מג“ב(. עם זאת, שיעור החיילות בגיוס מיוחד 

)חג“ם( עומד על 2%, בהשוואה ל–3.3% בקרב אוכלוסיית כלל צה“ל )שם(.
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התפקיד הצבאי
במחקר זה אנו מבחינים בין תפקידי צווארון כחול ־ הכוללים תפקידי עזר, ִמנהלה ותפקידים 
טכניים, ונחשבים תפקידים פריפריאליים ־ ובין תפקידי צווארון לבן עתירי ידע וטכנולוגיה, 

כמו מודיעין, מחשבים ואלקטרוניקה )לוי, 2007; ששון–לוי, 2003(.
התפלגות החיילים יוצאי קווקז לסוגי תפקידים לפי הבחנה זו מעידה על חלוקת עבודה 
אתנו–מעמדית: 60% מהחיילים שירתו בתפקידי צווארון כחול כמו מכונאי רכב, חשמלאי 
רכב, נהגים, עובדי מטבח, אפסנאים, עובדי רס“ר ושומרים באבטחת מתקנים. מדּובר בשיעור 
יוצאי אתיופיה בתפקידי צווארון כחול, העומד על 37% )17%  גבוה בהרבה משיעורם של 
נהגים והשאר בתפקידי ִמנהלה( )יוסף, 2007(. השוואת נתונים אלו לנתוני כלל צה“ל מחדדת 
את תמונת אי השוויון, שכן רק 38% מהחיילים במגזר החילוני ו–34% מהחיילים במגזר הדתי 
משרתים בתפקידים דומים בכלל צה“ל )נתוני דו“ח הכנסת אצל רבינוביץ‘, 2009, בהתייחס 
לשנת 2006(. מבין החיילות, שיעור גבוה עוד יותר )80%( ממלאות תפקידי צווארון כחול 

ומשרתות בתחומי פקידּות, ניהול מלאי, לוגיסטיקה ושלישות, ומעט גם בתפקידי נהיגה.5 
ניתוח מגדרי של שיעור המשרתים בתפקידי צווארון לבן מעיד על נטייה לטובת החיילות, 
שכן 20% מהנשים, לעומת 7% בלבד מהגברים יוצאי קווקז, משרתות בתפקידי צווארון לבן 
)X2=3.02, p.<0.082(. אזרחי ואחרים )2009( הציגו נתונים לפיהם 35% מהחיילים ילידי 
 )2009( ורבינוביץ‘  כחול(,  צווארון  או  קרביים  )שאינם  איכות  בתפקידי  משרתים  ישראל 
הראתה כי שיעור הנשים המשרתות בתפקידים שאינם צווארון כחול או לחימה עומד על 
כ–75% בכלל צה“ל. הממצאים מלמדים אפוא על שיעור נמוך של יוצאי קווקז המשרתים 

בתפקידי איכות יוקרתיים בהשוואה לכלל האוכלוסייה, בעיקר בקרב הגברים. 

הסטטוס הצבאי: הכשרה ומסלולי קידום
הנתונים שבלוח 3 מוסיפים פרטים לתמונת הריבוד האתנו–מעמדי:

לוח 3. שיעור בוגרי קורסים צבאיים לפי מגדר

)N=96( גברים)N=57( נשים)N=153( סך הכול

7%—10%עבר/ה קורס מקצועי קרבי

1%35%14%עבר/ה קורס מקצועי עתיר ידע

46%37%42%עבר/ה קורס מקצועי שאינו עתיר ידע

6%5%6%עבר/ה קורס פיקודי

———עבר/ה קורס קצינים

יוצאי קווקז עברו  )ואף לא אחת מהחיילות(  מהנתונים שבלוח 3 עולה כי 10% מהחיילים 
המקצועיים  הקורסים  בבדיקת  שטח(.  נהיגת  או  צלפים  קורס  )כגון  קרבי  מקצועי  קורס 

בקטגוריה  ולא  כחול  צווארון  בקטגוריה  השתמשנו  במחקר  לנשים  הגברים  בין  השוואה  לאפשר  כדי   5

צווארון ורוד, המקובלת לתיאור המקצועות שבהן עסקו נשים באופן מסורתי )סיעוד, פקידות, קוסמטיקה 

וכו‘(. הפירוט המילולי של המקצועות מאפשר לראות במה בדיוק עוסקות הנשים.
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האחרים נמצא כי 47% מהחיילים ו–72% מהחיילות עברו קורסים מקצועיים שאינם קרביים 
 X2=25.2,( 35% מהנשים ורק 1% מהגברים עברו קורסים עתירי ידע .)X2=19.9, p.<0.01(
וקישור,  p.<0.01(. החיילות עברו קורסים במחשבים, במודיעין, בסמלות מבצעים, בקשר 
קורסים  עברו  ו–37% מהנשים  ּפָרה–רפואיים. 46% מהגברים  ובמקצועות  ביטחוני  באבחון 
רכב  מכונאות  טבחות,  נהיגה,  קורסי  ־  החיילים  )בקרב  ידע  עתירי  שאינם  מקצועיים 

וחשמלאות רכב; בקרב החיילות ־ קורסי אפסנאות(. 
רק 6% מהחיילים ו–5% מהחיילות יוצאי קווקז עברו קורס פיקודי כלשהו, לעומת 16% 
מהחיילים  אחד  לא  אף   .)2002 חברתיים,  לפערים  )הוועדה  אתיופיה  יוצאי  החיילים  בקרב 
שהשתתפו במחקר ־ גברים או נשים ־ עבר קורס קצינים, לעומת 9% מהחיילים בכלל צה“ל 
ו–4% מהחיילים יוצאי אתיופיה )המשרד לקליטת עלייה, 2008(. על יוצאי אתיופיה מדווח 
משרד הקליטה, בהתבסס על נתוני צה“ל, כי שיעור החיילים היוצאים לקצונה נמצא במגמת 
עלייה, ומגמה דומה נרשמת בקרב חיילים עולים מברית–המועצות לשעבר )גרינברג, 2007(. 

קשיים בשירות הצבאי
לוח 4 מציג נתונים על סוגי הקשיים שחווים חיילים יוצאי קווקז במהלך שירותם הצבאי. 
גם כאן נעשתה חלוקה מגדרית כדי לאפשר מבט על ההבדלים בתחום זה בין גברים לנשים. 
על פי לוח 4, 60% מהגברים ו–53% מהנשים דיווחו על בעיות תנאי שירות. השוואת 
נתונים אלו עם נתונים שהציגו נציגי הצבא בוועדה הפרלמנטרית בנושא הפערים החברתיים 
יוצאי קווקז המבקשים הקלות בתנאי  כי שיעור  )הוועדה לפערים חברתיים, 2002( מעלה 
השירות גבוה במקצת משיעור החיילים עולי ברית–המועצות לשעבר המגישים בקשות כאלה 

)56%( וגבוה במידה ניכרת משיעור יוצאי אתיופיה )40%( ומשיעור ילידי הארץ )4%(. 

לוח 4. קשיים בשירות הצבאי לפי מגדר

)N=96( גברים )N=57( נשים )N=153( סך הכול

60%53%58%בעיות תנאי שירות

6%7%7%בעיות בריאות

33%14%26%בעיות משמעת

28%4%19%נפקדות 

10%—16%עריקות

29%2%19%ריצוי מאסר בכלא צבאי

46%2%29%בקשת פטור ממטלות ניקיון

36%2%24%קבלת פטור ממטלות ניקיון

שיעור דומה של גברים ונשים )7%( דיווחו על בעיות בריאות במהלך השירות הצבאי. שיעור 
גבוה בהרבה של חיילים בהשוואה לחיילות דיווחו על בעיות משמעת )33% מהגברים ו–14% 
מהנשים(. גבוה במיוחד שיעור החיילים שדיווחו על נפקדות, עריקות וריצוי מאסר בכלא צבאי: 
יותר מרבע מהחיילים במדגם )28%( עברו עברת נפקדות במהלך השירות הצבאי, 16% ערקו, 
ו–29% ריצו עונש מאסר. מדובר בשיעור גבוה של קשיים בעלי חומרה רבה הן בהשוואה לחיילות 
)4% עברו עברת נפקדות, 2% ריצו עונש מאסר, ואף לא אחת ערקה(, והן בהשוואה לקבוצות 
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אוכלוסייה אחרות. יש לשים לב כי ספירת החיילים הגברים שעברו עברת נפקדות, ערקו או ריצו 
עונש מאסר מעידה כי מדובר ב–39 חיילים, שהם 40% מכלל החיילים הגברים במדגם. 

אשר לשיעור החיילים שריצו עונש מאסר, אין כל ספק שמדובר בשיעור גבוה במיוחד, 
כמעט שליש. על פי נתונים שהתפרסמו בדו“ח מבקר המדינה )2010(, שיעור הכלואים העולים 
מברית–המועצות לשעבר עומד על 27%, ושיעור הכלואים יוצאי אתיופיה, שקהילתם דומה 

בהיקפה לקהילת יוצאי קווקז, עומד על 8% בלבד.
לעניין ההשתמטות ממטלות, מתברר שכמעט חצי מהחיילים יוצאי קווקז )46%( ביקשו 
ביחידותיהם פטור ממטלות ניקיון )שירותים או מטבח(, ורובם )80%( אכן קיבלו פטור כזה. 

בקרב החיילות רק שיעור אפסי )2%( ביקשו וקיבלו פטור ממטלות ניקיון. 
יצוין כי 8% מהחיילים במדגם השתחררו בשחרור מוקדם: 11% מהגברים ו–4% מהנשים. 
עם זאת, קשה להתייחס לנתון זה מפני שבעת עריכת המחקר היו רק חלק מהחיילים במדגם 

בעלי ותק של שלוש שנים מאז גיוסם. 

עמדות כלפי השירות הצבאי
לוח 5 מציג את עמדות החיילים כלפי השירות הצבאי ומלמד כי הנשים יוצאות קווקז שבעות 

רצון מהשירות יותר מהגברים בני קהילתן.

לוח 5. עמדות כלפי השירות הצבאי לפי מגדר

גברים
N )%(

נשים
N )%(

סך הכול
N )%(

)20%( 29)7%( 4)28%( 25נמוכהבאיזו מידה אני שבע רצון מהשירות?

)21%( 30)24%( 13)19%( 17בינונית

)59%( 85)69%( 38)53%( 47גבוהה

)100%( 144)100%( 55)100%( 89סך הכול

)20%( 25)17%( 6)21%( 19נמוכהבאיזו מידה השירות שלי משמעותי?

)9%( 11)9%( 3)9%( 8בינונית

)71%( 89)74%( 26)70%( 63גבוהה

)100%( 125)100%( 35)100%( 90סך הכול

)6%( 9)8%( 5)4%( 4נמוכהבאיזו מידה ההורים תמכו בעצם השירות?

)20%( 32)20%( 12)21%( 20בינונית

)74%( 116)72%( 43)75%( 73גבוהה

)100%( 157)100%( 60)100%( 97סך הכול

)11%( 18)8%( 7)14%( 11נמוכהבאיזו מידה סיכויי להתקדם בצבא הם גבוהים?

)12%( 20)4%( 4)20%( 16בינונית

)78%( 133)88%( 79)67%( 54גבוהה

)100%( 171)100%( 90)100%( 81סך הכול

מלוח 5 עולה כי 53% מהחיילים ו–69% מהחיילות מרוצים מהשירות הצבאי במידה גבוהה )רבה 
או רבה מאוד(, לעומת 28% מהחיילים ו–7% מהחיילות שדיווחו על שביעות רצון נמוכה )ונמוכה 
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מאוד(. בהיבט זה נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים )X2=9.17, p.<0.05(. בשלוש השאלות 
האחרות ־ באיזו מידה השירות שלך הוא משמעותי; באיזו מידה תמכו ההורים בעצם שירותך 
הצבאי; באיזו מידה סיכוייך להתקדם בצבא הם גבוהים ־ לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים.
כ–70% מהחיילים והחיילות דיווחו כי השירות שלהם משמעותי בעיניהם במידה רבה. תמיכת 
ההורים בשירות בניהם ובנותיהם הייתה גבוהה אצל כ–70% מהמשיבים ונמוכה אצל כ–6% 
מהם. באשר לסיכויים להתקדם בצבא, יותר נשים מגברים )88% לעומת 67%( העריכו את 

הסיכוי להתקדם כגבוה, אך הבדל זה לא נמצא מובהק. 

השוואה לפי שנת עלייה
השוואה בין בניהם של עולי שנות השבעים ובין עולי שנות התשעים מעלה הבדל מובהק 
שמשפחותיהם  מהגברים   45% הקבוצות:  בשתי  כחול  צווארון  בתפקידי  החיילים  בשיעור 
מהגברים   73% לעומת  כחול,  צווארון  בתפקידי  שירתו  השבעים  בשנות  לישראל  הגיעו 
שמשפחותיהם הגיעו לישראל בשנות התשעים )X2=8.05, p.<0.05(. ההבדל נובע כנראה 
מהשיעור הגבוה יותר של חיילים קרביים בקרב יוצאי עליית שנות השבעים )50% לעומת 
27%(, ולא מההבדל בשיעור החיילים בתפקידי צווארון לבן )5% בקרב גברים יוצאי עליית 

שנות השבעים, ואף לא חייל אחד בקרב עולי שנות התשעים(. 
הבדל נוסף נמצא בבעיות השירות: שיעור החיילים יוצאי עליית שנות השבעים שעברו 
עברת נפקדות גבוה במובהק )47%( משיעור החיילים עולי שנות התשעים שהיו מעורבים 

 .)X2=3.7, p.=0.054( )25%( בהתנהגות דומה
לא נמצאו הבדלים בין יוצאי שתי העליות בדרגה או בהשתתפות בקורסים מקצועיים 
או פיקודיים, וכן לא נמצאו הבדלים בשיעור החיילים שערקו או שריצו מאסר בכלא צבאי. 
מעניין כי גם בנוגע לבקשה לקבל פטור ממטלות ניקיון לא נמצא הבדל מובהק בין החיילים 
יוצאי שתי העליות )39% מיוצאי עליית שנות השבעים, 52% מעולי שנות התשעים(. שיעור 

ההיענות של הצבא לבקשות אלה היה אף הוא דומה בשתי העליות.
עמדות החיילים כלפי השירות הצבאי נמצאו דומות בשתי הקבוצות, אך לא כך בשאלה 
על סיכוייהם לקידום בצבא. כאן נמצא כי חיילים שמוצאם מעולי שנות השבעים האמינו 
פחות בסיכוייהם להתקדם: רק 53% מהם, לעומת 91% מהחיילים עולי שנות התשעים, סברו 

 .)X2=11.11, p.<0.01( כי סיכוייהם להתקדם בצבא הם גבוהים

דיון

הריבודית  במערכת  הצבא  של  תפקידו  את  בודק  אינו  שהוא  בכך  נעוץ  זה  מחקר  של  ייחודו 
בהתבסס על קטגוריה יחידה של שוליות ־ כמו מגדר, מעמד או אתניות ־ אלא מביא בחשבון 
את האינטראקציות ואת ההצטלבויות שבין הקטגוריות. כך הוא בוחן את השתלבותם של מהגרים 
לא רק מנקודת מבט תרבותית אלא גם במונחים של ריבוד ושל התמקמות בהיררכיות חברתיות 
ומעמדיות בישראל )לוי, 2003א; Portes & Rumbaut, 2001a, 2001b(. יתר על כן, המחקר 
מתייחד בהשוואה בין חיילים עולי שנות השבעים ושנות התשעים, השוואה המאפשרת ללמוד 
את מאפייני ההשתלבות והמיצוב של קהילה הממוקמת בשוליים החברתיים לאורך תקופה של 
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כארבעה עשורים. כך מאמץ המחקר עמדה ביקורתית באשר ליחסי צבא–חברה ומבקש לבחון 
כיצד משמש הצבא כלי להכלה או להדרה של קבוצות מיעוט )לומסקי–פדר ובן–ארי, 2003(.

וורד  סירל  של  במונחים  או  ־  החברתית  ההשתלבות  של  המבני  ההיבט  את  לבחון  כדי 
)Searle & Ward, 1990(, את המישור החברתי–תרבותי של הסתגלות מהגרים ואת תפקוד 
הפרט המהגר במוסדות החברתיים ־ נבחנו במחקר זה מאפייני הסטטוס, היחידה, התפקיד, 
מסלולי הקידום והקשיים שחווים חיילים מקהילת יוצאי קווקז במהלך שירותם הצבאי. נוסף 
על כך, נבחנו היבטים סובייקטיביים הנוגעים לעמדות החיילים כלפי השירות. השילוב של 
ההיבטים המבניים והסובייקטיביים יכול לחשוף סתירות בין תפיסותיהם וחוויותיהם של פרטים 
ובין מיקומם החברתי, והוא חיוני כדי לקבל תמונה עשירה של מצב השתלבותה של הקהילה. 

היבטים של ריבוד חברתי
קווקז  יוצאי  קהילת  של  השתלבותה  של  סתירות  ורצופת  מורכבת  תמונה  מציירים  הממצאים 
בחברה הישראלית. בעיקר התגלו סתירות בין תהליכי ההיטמעות התרבותית, שבאה לידי ביטוי 
בנכונות להתגייס, בשיעורי הגיוס בפועל ובמידת התמיכה המדּווחת של ההורים, ובין ההשתלבות 
המבנית הלקויה בשירות הצבאי בפועל. שיעור המתגייסים בקרב בני הקהילה דומה לזה המקובל 
בחברה הישראלית, ושיעור הנשים המתגייסות )47%( נמוך רק במעט משיעור המתגייסות בחברה 
הכללית )53.6%( )דובר צה“ל, 2009(. נתון זה אינו עולה בקנה אחד עם הטענות הנפוצות בציבור 
הרחב ובקרב אנשי מקצוע, המושמעות לעתים גם על ידי חוקרים, שלפיהן רוב הנשים יוצאות 
קווקז אינן מתגייסות לצה“ל או פונות לשירות לאומי )למשל, אזרחי ואחרים, 2009(. גם אם טענה 
זו הייתה נכונה בשנות התשעים או בתחילת שנות האלפיים, הרי שעל פי נתוני מחקרנו, היא אינה 
נכונה היום. סקירה היסטורית של שיעור הגיוס של יוצאות קווקז מעלה כי בשנת 1997 רק 39% 
מהנערות העידו כי בכוונתן להתגייס, ואילו בשנת 2002 כ–50% מהן דיווחו כי הן רוצות לשרת 

בצבא )אלנבוגן–פרנקוביץ ואחרים, 2004(. שיעור זה קרוב לשיעור המתגייסות בפועל היום. 
במחקר  ההורים.  בעמדות  לשינוי  לייחס  המתגייסות אפשר  הנשים  בשיעור  העלייה  את 
כ–75% מההורים שהתנגדו  לעומת  לצבא,  בגיוסן  כ–70% מהנשים שהוריהן תמכו  דיווחו  זה 
לכך בסקר ארצי מלפני כעשור )אלנבוגן–פרנקוביץ ונועם, 1998(. אף שהמדגם במחקרנו הוא 
סלקטיבי, ואינו מביא בחשבון את עמדותיהם של אלה שלא התגייסו, אפשר לזהות בנתונים 
מגמה של שינוי לכיוון קבלת הנורמות החברתיות המקובלות בישראל ביחס לגיוס נשים. נתונים 
אלו עומדים בסתירה לטענות או לחששות כי השוליות החברתית–כלכלית של הקהילה )קינג, 

1998( ותחושות הניכור והחשדנות כלפי מוסדות המדינה תתבטא בהשתמטות מגיוס לצבא. 
ערכים  אימוץ  על  המצביעים  ההורים,  תמיכת  ושל  הגיוס  שיעורי  של  המצב  תמונת  בצד 
אתנית–סימבולית  שוליות  של  קשה  תמונה  הממצאים  חושפים  הישראלית,  בחברה  מרכזיים 
הכוח  מבנה  תוך  אל  המשועתקת   ,)1998 קינג,   ;1999 )ברם,  הקהילה  של  וחברתית–כלכלית 
וההיררכיה של הצבא. לשון אחר, המבנה הצבאי משקף היטב את המבנה החברתי האזרחי, וגם 
בו שורר אי שוויון חמור בחלוקת הכוח והיוקרה בין קבוצות )Y. Levy, 1998(. אי השוויון בא לידי 
ביטוי במאפייני השירות הצבאי, שנבחנו הן מבחינת היחידה והסטטוס של החיילים והן מבחינת 
מסלולי הקידום שלהם, ומהם עולה כי חיילים יוצאי קווקז ממוקמים ביחידות ובתפקידים שוליים, 
בעלי יוקרה נמוכה הן בצבא והן בחברה הרחבה, וכן שהם אינם מתקדמים במסלולי הניעּות של 
הצבא. שיעור הלוחמים יוצאי קווקז המשרתים ביחידות קרביות, ובעיקר ביחידות קרביות בעלות 
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יוקרה גבוהה הוא נמוך, ונמוך מאוד גם שיעור המשרתים בתפקידי איכות יוקרתיים בהשוואה 
לכלל האוכלוסייה. כמו כן, חיילים יוצאי קווקז עוברים קורסי הכשרה ופיקוד בשיעורים נמוכים 
למדי בהשוואה ליתר קבוצות האוכלוסייה בצה“ל. למרכיבים אלו משקל רב בהקשר של צבירת 
יוקרה, הון סימבולי והון אנושי והיכולת להמירם ביוקרה ובמעמד גבוהים ומתגמלים גם לאחר 

 .)Azarya & Kimmerling, 1980 ;2003 ,השחרור )לוי, 2003א; ששון–לוי
בצד ההשתלבות ביחידות ובתפקידים מעוטי הון חברתי, תרבותי וסימבולי, הממצאים 
גבוה  שיעור  ועל  שירות  תנאי  של  בעיות  בעלי  חיילים  של  גבוה  שיעור  על  גם  מלמדים 
של נפקדויות, עריקויות ועונשי מאסר. נתון זה מתיישב עם הטענות על קשיים חברתיים–

כלכליים שמהם סובלים יוצאי קווקז בישראל )קינג, 1998(. קשה לומר אם בעיות אלו גורמות 
לשוליותם של החיילים בצבא או שהן ביטוי נוסף לשוליות זו או אף תוצר שלה. 

כמה חוקרים ביקורתיים רואים בבחירתם של חיילים מזרחים במקצועות שירות לא יוקרתיים 
ביטוי של מחאה אל מול הגבריות ההגמונית )ששון–לוי, 2003( ומפרשים את ריבוי הנפקדויות 
החברתיים  השוליים  אנשי  של  התנגדותם  רקע  על  חברתית  סרבנות  של  כביטוי  והעריקויות 
בישראל לנורמת השירות הצבאי )עמור, 2003(. ייתכן אפוא שגם התנהגותם של החיילים יוצאי 
קווקז היא בגדר ביטוי של מחאה, גם אם לא ביודעין, לנוכח השוליות החברתית והסימבולית שבה 
הם ממוקמים בצבא. במחקר אחר נמצא כי בני נוער יוצאי קווקז ערים לנחיתות החברתית–כלכלית 
של הקהילה ולערך הסימבולי הנמוך של הקהילה בשוק הזהויות האתניות של החברה הישראלית 
)מלכה, 2007; מלכה וקרומר–נבו, 2012(. אפשר לשער כי הם מצפים שבצבא תינתן להם הזדמנות 
אמיתית לניעּות חברתית, והשיעור הגבוה של נפקדויות ועריקויות בקרבם הוא ביטוי לאכזבה 
ודרך להתנגד לשעתוק המבני שנכפה עליהם גם בצבא. כדי לבחון את תקפותה של פרשנות זו יש 

לערוך מחקר משלים שיעמיק את בדיקת העמדות של החיילים כלפי השירות הצבאי. 
בחברה  יקר  מחיר  משלמים  מוחלשות  לקהילות  המשתייכים  חיילים  כי  לזכור  חשוב 
עלולים  מהצבא  ונשירה  צבאי  מאסר  עריקות,  מוצלח.  לא  צבאי  שירות  בגין  הישראלית 
להוביל לסטייה משנית ולתיוג שלילי גם לאחר השחרור ולהניב השלכות שליליות גם על 
)שרר, 1996(. למרות הלגיטימיות הגֵדלה להתנהגותם של  ההסתגלות החברתית באזרחות 
 ,)2003 ובן–ארי,  )לומסקי–פדר  הצבאי  השירות  של  ההגמוני  המודל  את  המבקרים  פרטים 
מפרטים  יותר  נמוך  מחיר  גובה  זו  כי  סבורים  אנו  פוליטית,  סרבנות  באמצעות  למשל 
אלה  עבור  בשוליה.  שמצויים  לאלה  בהשוואה  החברתית  ההגמוניה  בתוככי  שממוקמים 
שממוקמים בשוליים החברתיים–כלכליים, ביקורת על טבעה ומהותה של ההגמוניה )במקרה 

שלנו, השירות בצבא( היא פריבילגיה שעלולה לעלות להם בהנצחת שוליותם החברתית.
ההשוואה בין חיילים שהוריהם עלו לישראל בשנות השבעים ובין עולי שנות התשעים 
הוותק  חולפת.  או  זמנית  תופעה  ואינו  קבוע  הוא  החיילים  של  השולי  המיצוב  כי  מעידה 
בישראל אמנם מביא לירידה בסיכוי לשרת בתפקידי צווארון כחול ולעלייה בסיכוי לשירות 
קרבי, אך אין הבדל בין שתי קבוצות החיילים בשיעור הממלאים תפקידי צווארון לבן או 
של  בפתיחה  מדובר  שאין  ומכאן  פיקודיים,  או  מקצועיים  בקורסים  ההשתתפות  בשיעור 
לא  החברתית  הנחיתות  את  חושף  זה  ייתכן שממצא  חברתית.  ניעּות  של  מגוונים  ערוצים 

כסימפטום של משבר קליטה, אלא כקיבוע מעמדי.
ההבדלים האחרים ־ השיעור הגבוה של נפקדויות והאמונה הנמוכה בסיכויים להתקדם 
יכולים להיות ביטוי להשתרשות  יוצאי עליית שנות השבעים ־  בצבא דווקא בקרב חיילים 
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תחושות של ניכור ושל נחיתות חברתית לאורך השנים, ומעוררים פסימיות גם בדבר ערוצי 
ביטוי לשילוב של  זו היא  כי תופעה  ייתכן  עולי שנות התשעים.  ההיטמעות הפתוחים בפני 
שוליות מעמדית עם נחיתות אתנית סימבולית )Krumer-Nevo & Malka, 2012( המקשה את 
צמצום הפערים לאורך דורות. ואולם, אפשר לבחון את התופעה גם על רקע ההבדלים בוותק 
בין עולי שנות השבעים לעולי שנות התשעים: השוליות המבנית של החיילים בני המהגרים 
משנות השבעים יכולה להיות מוסברת בשיעורי ההשכלה הנמוכים של הוריהם ובהתמקמותם 
של  היחסית  השוליות  ואילו  בישראל,  החברתי–כלכלי  הסולם  בתחתית  הדרך  מראשית  כבר 
החיילים המשתייכים לעולי שנות התשעים יכולה להיות מוסברת על רקע קשיי ההגירה וקשיי 
הקליטה המאפיינים עולים חדשים, ובעיקר את עולי קווקז משנות ה–90, שבאים לידי ביטוי גם 

בתוך המבנה התעסוקתי של הצבא. כדי לבחון את שתי הטענות הללו יש צורך במחקר נוסף.
כלפי  החיילים  של  עמדותיהם  את  כשבוחנים  יותר  עוד  מורכבת  נעשית  המצב  תמונת 
השירות הצבאי. נהוג למצוא קשר בין נתוני האיכות ומסלולי השירות של חיילים בצה“ל ובין 
עמדותיהם כלפי השירות )נבו ושור, 2002(, כאשר חיילים עם נתוני איכות גבוהים המשרתים 
בתפקידים יוקרתיים הם בעלי עמדות חיוביות כלפי השירות הצבאי יותר מחיילים בעלי נתוני 
מציירים  זה  במחקר  הנתונים  יוקרתיים.  לא  עורפיים  בתפקידים  המשרתים  נמוכים  איכות 
תמונה שונה: אף שרוב החיילים מקהילת יוצאי קווקז משרתים בתפקידים בעלי יוקרה נמוכה, 

כחצי מהגברים וכ–70% מהנשים מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי השירות הצבאי. 
שלא כמו ההיבטים המבניים, עמדות החיילים משקפות ממד סובייקטיבי של זהות וכלי 
 .)1998 וולפסון,  אלנבוגן–פרנקוביץ  )נועם,  הקולטת  החברה  עם  הזדהותם  מידת  את  לאמוד 
נמוכה,  גברים, ששביעות הרצון שלהם היא  גבוה של חיילים, בעיקר  אמנם מדובר בשיעור 
אך אי אפשר להתעלם מכך שכמחציתם שבעי רצון למרות שיבוצם במסלולי שירות שאינם 
רפורמיסטית  ביקורת  בין   )2003( ובן–ארי  לומסקי–פדר  של  ההבחנה  על  בהישען  יוקרתיים. 
רדיקלית,  ביקורת  ובין  שוליות,  קבוצות  של  להכלה  תביעה  שעיקרה  ההגמוני,  המבנה  על 
שעיקרה תביעה לשינוי ערכי של המבנה ההגמוני, אפשר לראות בתמונה מורכבת זו ביטוי לכך 
שביקורתם של בני הקהילה היא מהסוג הראשון, שכן נראה כי עצם השירות בצבא וההצלחה 
שלא להיפלט ממנו הם מקור לגאווה ולסיפוק ומחזקים את תחושת ההזדהות עם הישראליות. 

היבטים של מגדר
ממצאי המחקר מעידים שכדי לבחון אם הצבא מסייע לניעּות חברתית ביחס לקבוצות אתניות 
מסוימות, יש לבחון את השאלה בניתוח אתנו–מגדרי, שכן ניתוח המתבסס רק על אחת משתי 
הקטגוריות, אתנית או מגדרית, עלול להיות מטעה. ואכן, נמצאו הבדלים רבים בין חיילים 
לחיילות ממוצא קווקזי הן בשיעורי הגיוס, הן בתפקידים וביחידות שאליהם הם מיועדים והן 

בקשיים שהם חווים במהלך השירות הצבאי.
ככלל, אפשר לומר שעבור הנשים משמש הצבא מוסד של ניעּות חברתית מסוימת, בעיקר 
מבחינת ההכשרה המקצועית והתפקידים שהן ממלאות בו, הצבועים בבירור בצבעי המגדר. 
בשל   ,)60%( החיילים  משיעור  גדול   )80%( כחול  צווארון  בתפקידי  החיילות  שיעור  אמנם 
שיעור החיילים הלוחמים, אך סיכוייהן של הנשים לזכות בתפקידי צווארון לבן גבוהים מאלו 
של הגברים. כך, שיעור הנשים שעברו קורסים מקצועיים שאינם קרביים או קורסים עתירי ידע 
גבוה במובהק משיעור הגברים שעברו הכשרות כאלה. ייתכן שנתון זה משפיע גם על שביעות 
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וכן על  הרצון הסובייקטיבית של החיילות, שנמצאה גבוהה במידה ניכרת מזו של החיילים, 
השיעור הגבוה של חיילות, ביחס לחיילים, שהעריכו שסיכוייהן להתקדם בצבא הם גבוהים.

לכאורה, נתונים אלו אינם מתיישבים עם נתונים המצביעים על היות הצבא “ארגון ממוגדר 
במידה קיצונית” )Sasson-Lvey, 2011( )extremely gendered organization(. לטענת ששון–
ותפקידים רבים אכן נפתחים בפניהן,  גיוס על נשים,  לוי, אף שבצבא הישראלי חלה חובת 
עדיין קיימת תקרת זכוכית המונעת השתלבות שוויונית של נשים בצה“ל. יתרה מזו, “תקרה 
זו אינה עשויה זכוכית אלא בטון” )Ibid., p. 393(, ובניסיונן לעבור מהשוליים למרכז יצטרכו 
נשים לצלוח שלושה חסמים: הפער בין נשים לגברים ביחידות ובתפקידים הקרביים; הפער בין 

מדיניות מוצהרת למדיניות בפועל; והפער בין הסטטוס החוקי לסטטוס החברתי של חיילות.
במיקומים  בצבא  ממוקמות  קווקזי  ממוצא  שחיילות  המעידים  מחקרנו,  ממצאי  את 
ארגון  הוא  שהצבא  לטענה  כסתירה  להבין  אין  הגברים,  מהחיילים  יותר  גבוהים  חברתיים 
ממוגדר, אלא כביטוי של היחס הדיפרנציאלי של הצבא לקבוצות מוחלשות. הניתוח שאנו 
מציעים ־ שמתבסס על הצטלבות הקטגוריות של מעמד, אתניות ומגדר ־ מלמד יותר מכול 
על הצורך של הצבא לשמר את מעמדו כמוסד הגמוני גברי. לפיכך הוא חוסם את כניסתן של 
נשים, כל הנשים, לתפקידים ודרגות גבריים יוקרתיים, ואינו מאוים מכניסתן של נשים חיילות 
מכל שכבות האוכלוסייה לתפקידים שנחשבים נשיים במובהק. כך מתאפשרת ניעּות חברתית 
לחיילות יוצאות קווקז, שהערוצים התעסוקתיים הפתוחים בפניהן מחוץ לצבא הם מוגבלים. 

באשר להבדלים בין נשים לגברים יוצאי קווקז אפשר להציע לפחות שני הסברים: ראשית, 
גיוסן של נשים בקהילה הקווקזית עדיין אינו מובן מאליו, ואלו שמתגייסות הן מדגם סלקטיבי 
של בעלות מוטיבציה גבוהה וסממני איכות נוספים. ייתכן גם שהמשפחות תומכות יותר בגיוס 
נשים כשהן מיועדות לקורסים מקצועיים בעלי יכולת המרה לשוק התעסוקה. שנית, במחקר 
שנערך לאחרונה בשבעה בתי ספר תיכוניים בבאר שבע נמצא כי תלמידות יוצאות קווקז הן 
בעלות ציונים גבוהים יותר והתנהגות שלילית פחות לעומת תלמידים בנים מקהילתן )קרומר–

נבו, 2009(. נתונים אלה יכולים להשפיע כמובן על שיבוצן לקורסים עתירי ידע בצבא. 

היבטים של תרבות
את  בחנו  ולתפקידים,  ליחידות  קווקז  יוצאי  של  בשיבוצם  המבני  הדיון  את  להשלים  כדי 
יחסו של הצבא כלפי התביעות התרבותיות של החיילים. לשם כך השתמשנו במושג “ניהול 
שונּות” של לומסקי–פדר ובן–ארי )2003(, אך הבחנו בין שונות חברתית לשונות תרבותית, 
כלומר בין מדיניות דיפרנציאלית המבוססת על רגישות חברתית וקשורה לסוגיות של מיקום 
וניעּות חברתיים, ובין מדיניות המבוססת על רגישות תרבותית וקשורה לסוגיות של זהות 
אישית או קהילתית ולמרחב שהצבא נותן לביטוָין. הצורך בהבחנה תיאורטית זו עולה מתוך 
הנתונים, שכן בלעדיה קשה להבחין בדרכים שבהן הצבא משמר, בשם הרגישות התרבותית, 

את מעמדם הנחות של חיילים המשתייכים לקבוצות מוחלשות, אתניות או מגדריות.
לכאורה, אפשר לראות ביחסו של הצבא לסוגיה של מטלות הניקיון ביטוי של רגישות 
תרבותית. השיעור הגבוה של מבקשי פטור ממטלות אלה )46%( והשיעור הגבוה של בקשות 
שנענו בחיוב )80%( עולים בקנה אחד עם כתבה שהתפרסמה במאי 2009 בעיתון ידיעות 
אחרונות וזכתה לכותרת בעמוד הראשון של מהדורת סוף השבוע: “הקווקזים יצאו מהכלים” 
)יהושע, 2009(. על פי כתבה זו, בצבא השתרשה מדיניות לא רשמית שפוטרת חיילים יוצאי 
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“כבוד  ושירותים, מטעמים של  ניקיון מטבח  כמו  נשיות,  קווקז מביצוע מטלות שנחשבות 
גברי”. אפשר לראות דמיון בין נכונותו של הצבא לאפשר לחיילים פטור כזה ובין ההיתר 
רוסי  ממוצא  לחיילים  הצבא  שמעניק   )2003( ובן–ארי  לומסקי–פדר  שתיארו  רשמי  הלא 

לשוחח ביניהם ברוסית ולהתייחד באזורים נפרדים בחדרי האוכל ובחדרי מגורים.
ואולם, דיונים בסוגיה זו בקרב צעירים ומבוגרים יוצאי קווקז מעידים על מורכבות התופעה. 
הם אינם רואים בבקשה לקבל פטור ביטוי של מאפיינים תרבותיים מושרשים היטב אלא ביטוי 
לכך שהחיילים “עושים קווקזיּות” לפי צורכיהם ומשתמשים בסטיגמות על בני הקהילה כמשאב 
לצורך הקלות במטלות שאינן אהודות על כלל החיילים. אנשי הקהילה מוסיפים ומציגים את 
בקשת הפטור כפרקטיקה של משא ומתן אל מול מצבי הנחיתות החברתית, שמאפשרת לחיילים 
הקווקזים יוקרה סימבולית והכרה בגבריותם, גם אם זמנית, חולפת ושולית. את השיעור הגבוה 
של חיילים יוצאי עליית שנות השבעים המבקשים פטור הם רואים דווקא כעדות ל“ישראליות”, 
כלומר כאימוץ של ערכים צבאיים כמו “להסתדר” ו“לעקוץ הקלות” )לקבל הקלות במרמה(, 

הנפוצים בייחוד בקרב חיילים בתפקידים שאינם יוקרתיים. 
את הממצא על שיעור מבקשי ההקלות משלים הממצא שהצבא אכן מאשר את הבקשות 
הללו בשיעור גבוה. בין שמדובר במדיניות רשמית ובין שאינה רשמית, טמונה כאן הסכמה 
שבשתיקה עם הנוהג. יתרה מכך, אפשר לראות בהסכמה זו התנהגות המחזקת ומקבעת את 
בקשת ההקלות. אך מדוע הצבא מאפשר לחיילים הקלות כאלה? כיצד משתכנעים מפקדים 
להתיר הקלות על רקע תרבותי לחיילים שנולדו בישראל ושבמקרים רבים גם הוריהם נולדו 

בישראל או הגיעו אליה כילדים צעירים?
הצבא  התמודדות  של  יותר  רחבות  למגמות  ביטוי  הוא  ההקלות  מתן  כי  לשער  אפשר 
הישראלי עם אובדן לגיטימציה ושל ניסיונו לשמר מעמד אוניברסלי כצבא העם על רקע 
עליו  שכפה  חברתיים  מתפקידים  והנסיגה  ומקצועי  קטן  פוסט–מודרני,  לצבא  המעבר 
מעבר זה )לומסקי–פדר ובן–ארי, 2003(. כתוצאה ממגמות אלו, מדיניות צה“ל מבוססת על 
אוניברסליזם כובל )לוי, 2003ב(, וההקלות שהוא מעניק הן ביטוי לדרך התועלתנית שבה 
הוא מבקש לנהל את הדימוי שלו כרגיש תרבותית וכשוויוני ביחסו לקבוצות אתניות. מתן 
ועוצמה  יוקרה  ההקלות הוא אפוא אמצעי בידי הצבא להשיג שקט חברתי, לצבור לעצמו 
ולהימנע מאובדן לגיטימציה, יותר מאשר ביטוי לרגישות תרבותית אידיאולוגית או מוסרית. 
ייתכן גם שמפקדים, ובעיקר מפקדים זוטרים, בוחרים לתת הקלות כדי שלא להקשות על 

עצמם וכדי למנוע עימותים. יש צורך לבחון השערה זו במחקר נוסף. 
רגישות  של  ביטוי  ההקלות  במתן  לראות  ההצעה  את  דוחים  הקווקזית  הקהילה  אנשי 
תרבותית. לטענתם, יחס דיפרנציאלי כזה כלפי חיילים ממוצא קווקזי הוא אימוץ שטחי בלבד 
של רגישות תרבותית, שכן הוא מבטא הכרה בהיבטים שטחיים של שונות במנותק מסוגיות 
של מעמד חברתי, מטריאלי וסימבולי. למעשה, טוענים בני הקהילה, רגישות כזו מאפשרת 
לסמן את החיילים שוב כחיילים סוג ב, מטילה ספק בסולידריות שלהם עם חבריהם, מחזקת 

את התופעה ואף יוצרת אותה.

היבטים תיאורטיים ויישומיים
אתנית  מגדרית,  מבט  נקודת  של  בשילוב  הצורך  על  זה  מחקר  מצביע  התיאורטית  ברמה 
ומעמדית בדיון בסוגיות של יחסי צבא–חברה. כמו כן, הוא מלמד על הצורך לבחון את מידת 
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הרגישות התרבותית שמגלה הצבא ביחס לקבוצות אתניות בנפרד מהזדמנויות הניעּות שהוא 
מספק להן. בחינה כזו מאפשרת להבחין מתי הרגישות התרבותית מטשטשת שעתוק של מצבי 
אי שוויון, ובעצם מחליפה רגישות הכרחית לסוגיות של אי צדק חברתי ושל ניעּות אמיתית. 

מבחינה מעשית מצביעים ממצאי המחקר על הצורך בהתערבות דיפרנציאלית לקידום מעמדם 
של יוצאי קווקז בצבא. התערבות כזו צריכה להביא בחשבון את ההשפעה השלילית של כל פעולה 
הכרוכה בסימון ובתיוג של קבוצות הנזקקות לסיוע. בד בבד, יש להימנע ממדיניות היוצרת שליטה 

ותלות ולהעדיף פעולה מתוחכמת של מכוונות תרבותית, העצמה ושותפות )ברם, 2008(. 
אנו קוראים למדיניות טיפולית רגישת תרבות ומעמד שתציע מענה לצרכים הייחודיים 
של בני הקהילה ותפעל בתוך המרחב שבין חוסר התערבות, הנגזר מגישות ניאו–ליברליות 
ועלול לשעתק את השוליות הנגזרת מכישלונן של מערכות החינוך והמערכת הכלכלית, ובין 

התערבות מיוחדת, שעלולה להביא לחיזוק השיח הסטיגמטי.
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חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר

נועה חזן*

תקציר. לנוכח העניין המחודש בתנועת הפנתרים השחורים הישראלית, הן עם 
קיץ  של  הגדולה  החברתית  המחאה  רקע  על  והן  להקמתה  שנה  ארבעים  ציון 

השחורים  הפנתרים  מהפגנות  העיתונות  לתצלומי  לחזור  המאמר  מבקש   ,2011

ולטעון כי הסיקור החזותי של המחאה בכל העיתונים הפופולריים בישראל יצר 

הפרדה בין הציבור הישראלי ובין המפגינים באמצעות מסמנים חזותיים מגזיעים, 

ודווקא בתקופה שבה מסמנים אלה החלו להיטשטש, בין היתר בעקבות מלחמת 

ששת הימים. בתוך כך תיעשה השוואה בין תצלומי עיתונות מהפגנות הפנתרים 

השחורים ובין תצלומי חיילים מאלבומי מלחמת 1967. תצלומי ההפגנות יפורשו 

כניסיון להנכיח מחדש מסמנים גזעיים במרחב החזותי הישראלי שלאחר המלחמה 

וכתצוגה של הבדלים גזעיים, כשאותו הגוף הגברי שסימן את מחיקת ההבדלים 

הגזעיים במלחמה, תפקד בתצלומי המחאה כמצע שעליו נחקקו מחדש הבדלים 

אלה.

מבוא

לנוכח העניין המחודש בתנועת הפנתרים השחורים הישראלית, הן עם ציון ארבעים שנה 
אל  לחזור  מבקשת  אני   ,2011 קיץ  של  הגדולה  החברתית  המחאה  רקע  על  והן  להקמתה 
תצלומי העיתונות מהפגנות הפנתרים השחורים בשנים 1972-1971 ולבדוק כיצד הוצגה מחאה 
שנות  ראשית  של  בישראל  הייצוג  דפוסי  על  הצגתה  מאופן  ללמוד  אפשר  ומה  לציבור  זו 
השבעים. בהסתמך על תצלומים אלה אטען כי הסיקור החזותי של מחאת הפנתרים השחורים 
ובין  הישראלי  הציבור  בין  ברורה  הפרדה  וחיזק  יצר  בישראל  הפופולריים  העיתונים  בכל 
מובילי המחאה באמצעות מסמנים חזותיים מגזיעים. יתרה מזאת, המחאה הוצגה כעימות 
מתמשך ואלים עם כוחות המשטרה, והמוחים הוצגו כאיום ממשי על הסדר ההגמוני. כמו 
כן, אעמוד על המונחים גזע והגזעה בהקשר החזותי ואטען כי מלבד תפקידם הרשמי של 
יצירה מחודשת של  קידמו  גם  הם  כאירוע בעל ערך חדשותי,  בסיקור המחאה  התצלומים 
להיטשטש,  החלו  אלו  מסמנים  שבה  בתקופה  ודווקא  מבדילים,  גזעיים  חזותיים  מסמנים 

המחלקה לתרבות יצירה והפקה, מכללת ספיר, והמחלקה לאמנות, מכללת סמינר הקיבוצים   *
המאמר מתבסס על מחקר שנעשה במסגרת עבודת דוקטורט בתכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת   

בר אילן בתמיכת קרן מלגות הנשיא של האוניברסיטה. תודה לכל הצלמים, הוצאות הספרים ומערכות 

העיתונים על הרשות להשתמש בתצלומיהם. למרות מאמציי לאתר את כל בעלי הזכויות על התצלומים, 

כמה מהם טרם נמצאו, ואשמח לקבל כל מידע שיאפשר לי לאתרם.
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לעגן את תצלומי ההפגנות של הפנתרים השחורים  כדי   .1967 היתר בעקבות מלחמת  בין 
הפנתרים  תצלומי  תצלומים:  של  קבוצות  שתי  בין  אשווה  התקופתי,  החזותי  בהקשרם 
השחורים מהעיתונות ותצלומי חיילים מאלבומי מלחמת 1967. השוואה זו תומכת בפרשנות 
החזותי  במרחב  מפרידים  גזעיים  מסמנים  מחדש  להנכיח  כניסיון   1971 מחאת  תצלומי  של 
תפקד  במלחמה,  הגזעיים  ההבדלים  מחיקת  את  שסימן  הגברי  הגוף  כשאותו  הישראלי, 

בתצלומי המחאה כמצע שעליו נחקקו מחדש הבדלים אלה.
לסיכום אטען כי דרך התבוננות בתצלומים נחשף דפוס התנהלות דיאלקטי של המדינה 
כלפי אזרחיה, שנע על הציר שבין קבלה לדחייה, בין זהות להבדל ובין הכלה לניכור. דפוס 

זה מנכיח את המסמן החזותי הגזעי, ובתוך כך גם מצדיק אותו.

הכלה והדרה במחקר 

במנגנוני ההכלה וההדרה של מזרחים במבחר זירות חיים בישראל עסק בהרחבה הספר 
ומוצפי–האלר, 2002(. במקום לעסוק במזרחיות כתופעה  )חבר, שנהב  מזרחים בישראל 
מהותנית תלוית ביולוגיה וטריטוריה או לחלופין כתופעה מדומה ומומצאת, הציע הספר 
אמיתית  הופכת  כלומר  ואמיתית,  מדומיינת  בזמן  בו  שהיא  מזרחית  זהות  של  הגדרה 
מתוך חוויות תרבותיות מסוימות. כך פירשו מאמריו של ספר זה מארג שלם של חלופות 
לקריאת המושג “זהות מזרחית” השאוב מחוויות חיים ומעיון בחומרים מתחומי החינוך, 
אחר  מכונן  טקסט  והפוליטיקה.  המגדר  הספרות,  האקדמיה,  ההיסטוריה,  הגיאוגרפיה, 
שבחן את אופני ארגון הידע בחברה הישראלית ואת יכולתם להכיל את המזרחיּות הוא 
שנהב  הראה  זה  בספר   .)2003 )שנהב,  ואתניות  דת  לאומיות,  היהודים–הערבים:  הספר 
כיצד מייצרת מדינת ישראל דפוסים סותרים של אזרחות ואתניות המאפשרים את הכלת 
המזרחים בקולקטיב ואת הדרתם מתוכו בעת ובעונה אחת. עוד הוא מראה שניסיונם של 
לאומי  יום  סדר  ולייצר  ההומוגני  הישראלי  מהקולקטיב  אינטגרלי  חלק  להיות  מזרחים 
בין היתר בשל אופייה הדיאלקטי של  על בסיס ההיסטוריה שלהם בארצות ערב נכשל 

הלאומיות הישראלית.
ומדגיש את תפקידו של  לדיונים שהוזכרו  חזותי  רובד  זה מוסיף  הדיון שיובא במאמר 
הדינמיות  את  ממחיש  המאמר  והדרה.  הכלה  מנגנוני  של  ובהנכחה  ביצירה  הגזעי  המסמן 
השעה  צורכי  לפי  תדיר  המשתנים  חזותיים  כסימנים  אותם  ומציג  הגזעיים  המסמנים  של 
הלאומיים או לפי העמדות המשתנות שתופסות קבוצות אתניות מסוימות בזירה הציבורית 
בישראל. כך הוא מאפשר לבחון הן את הלאומיות היהודית והן את הנראּות של המסמן הגזעי 

מנקודת מבט אפיסטמולוגית חדשה.
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המסמן הגזעי החזותי

למרות הדיון הער בפוליטיקה של הזהות המזרחית בישראל, עד כה נשמר המחקר הביקורתי 
גזעיים.1  הנחשבים  חיצוניים  מאפיינים  של  נוכחותם  את  מלבחון  לחלוטין  כמעט  בישראל 
ייתכן כי דיוקנאותיהם הגרוטסקיים של יהודים שהופיעו בכרזות, בסרטי תעמולה או באיורים 
פסבדו–מדעיים של המפלגה הנאצית צרובים עדיין בזיכרון החזותי הקולקטיבי שלנו כעדות 
לחיבור המעוות שבין מראה חיצוני למהויות פנימיות, וכך משתקים את יכולתנו להשתמש 
בהקשרים  כיום  הגזע  של  המושגי  מעמדו  את  בביקורתיות  לבחון  כדי  חזותיים  בדימויים 

לאומיים ואחרים.
בשל רגישותו של דיון ביקורתי במסמנים חיצוניים של גזע בשיח הישראלי, חשוב לציין 
שמאמר זה אמנם עוסק במסמנים חיצוניים של ְשחור ושל לובן וטוען שהם מתפקדים במרחב 
החזותי כמסמנים גזעיים מזרחיים או אשכנזיים, אך כמובן, אין כאן חזרה לתפיסות גזעניות 
הקושרות בין מראה חיצוני למהות פנימית ורואות בגזע קטגוריה אמיתית או ממשית, בדיוק 
להכחיש  כדי  בה  אין  שונים  מוצאים  בני  בין  חיצוניים  הבדלים  של  קיומם  שהכחשת  כשם 
את קיומן של תפיסות גזעניות. במילים אחרות, אף שמתודות פיזיוגנומיות שימשו כביכול 
מסמנים  על  הצבעה  כל  לא  המהותניים,  הראשונים  בגלגוליה  הגזע  לתורת  אמפירי  בסיס 
פיזיוגנומיים היא בבחינת גזענות.2 יתרה מכך, במרוצת ההיסטוריה היו התיאוריות הגזעניות 
עצמן אמביוולנטיות באשר לנראותו של הגזע, והגזענות נותרה לכודה בין הרצון להוכיח את 
המובן מאליו, שגזע הוא השוני הנראה לעין, ובין חוסר האפשרות להחזיק בעמדה זו לנוכח 
הערב רב של בני תערובת. כתוצאה מכך החל הדיון בגזע כבר במאה ה–19 להישען על ייצוגים 

 .)Mirzoeff, 2003( צילומיים, והצילום נעשה אתר מרכזי בתצוגת האינדקס של הגזעים
מסה מצטברת של תצלומים גלויים לכול, המנכיחים מעצם טבעם את אותות הגוף, יוצרת 
הבדלים  של  לתפיסות  רציונלית  לגיטימציה  לתת  שבכוחם  לעין  גלויים  הבדלים  ומבססת 
בתחזוק  תצלומים  של  המרכזי  מעמדם  לנוכח  תרבותיים.  הבדלים  של  במסווה  ביולוגיים 
על  ביקורתית שתצביע  התבוננות  של  חשיבותה  שיעור  לאין  גדלה  כיום,  הגזעי  האינדקס 
כזו  התבוננות  נראים.  הם  שבתוכה  החברתית  המסגרת  על  ללמוד  כדי  הגזעיים  המסמנים 
מעלה שאלות כמו כיצד אפשר לראות גזע בתצלום אם הגזע אינו קיים במציאות? מה אמור 
הצופה לראות בצילום המוגדר כמגזיע? האם קיום הגזע בצילום מותנה בקיומם של מסמנים 
חיצוניים כמו צבע עור ותווי פנים, או שמא אפשר להצביע עליו גם בלעדיהם? מהם משטרי 
ההצדקה שבחסותם מוסווה המסמן הגזעי בצילום? ולבסוף, האם הגזע ממוקם בתצלום עצמו? 

בצלם? או אולי דווקא במתבונן ובסוג הקריאה שהוא מבקש להחיל על התצלום? 

עם העבודות שעסקו בנושא בשיח האקדמי ומחוצה לו אפשר למנות את קטלוג התערוכה “חזות מזרחית /   1

שפת אם” )אוצרת: טל בן צבי( בעריכת יגאל נזרי )2004(; ספרו של רז יוסף לדעת גבר )2010(; המסה של 

יונית נעמן “ידוע שהתימניות חמות במיטה” )2006(; מאמרה של הונידה גאנם “מהו צבעו של הערבי? מבט 

ביקורתי על משחקי הצבע” )2008(; פסקאות אחדות בספרה של אלה שוחט זיכרונות אסורים )2001(, וכמה 

מאמרים בספר לאחותי: פוליטיקה פמיניסטית מזרחית )ליר, 2007(. 

לדיון נרחב בשאלה מהי גזענות ראו יונה ושנהב, 2008, עמ‘ 46-13.  2
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בהתמקדותו בתצלומים מנקודת המבט של הגזע, מאמר זה מצטרף לשדה המחקר החזותי 
 Dyer, 1988; Fusco,( ובעיקר בארצות–הברית  ב–15 השנים האחרונות בעולם,  שהתפתח 
Mercer, 1994; Mirzoeff, 2003; Smith, 2004; Winant, 1994 ;2003(. מחקרים בשדה 
זה דנו בגזע באופן דיאלקטי, השונה במובהק מהדיון המהותני בו. דיאלקטיקה זו, שאפעיל 
גם על התצלומים מישראל, חושפת את המסמן הגזעי שהוסווה או הוצג כניטרלי, אך מכירה 
בכך שקטגוריית הגזע היא קטגוריה מומצאת. מנגד, היא מציגה את המסמן הגזעי כמסמן 
ריק, אך מכירה בקיומו. פרשנות דיאלקטית כזו מבקשת לשמר את שני קצותיו המנוגדים 
של השיח ההיסטורי החזותי על גזע )Winant, 2003(: מחד גיסא, היא מכירה בכך שגזע 
אינו יכול להיות מובן עוד כהבניה אידיאולוגית בלבד, שהרי השפעתו על הכלכלה, החברה, 
והתרבות הפכה אותו למרכיב ממשי בחייהן של אוכלוסיות כה רבות; מאידך  הפוליטיקה 
גיסא, גזע אינו קטגוריה אובייקטיבית, שהרי בקריטריונים ביולוגיים נמצאים כל בני המין 

האנושי באותו השלב האבולוציוני.3
הראשון שהשתמש בצילום כדי לערער על אמיתֹות גזעניות היה הסוציולוג האמריקאי וא“ב 
דו בויז )Du Bois( )1963-1868(. ביריד הבינלאומי בפריז בשנת 1903 הציג דו בויז את “תערוכת 
השחורים מג‘ורג‘יה”, שבה הופיעו 363 תצלומים מסודרים בשלושה אלבומים, שבאמצעותם 
ביקש להראות “מהם באמת השחורים בדרום” )Smith, 2004, p. 3(. התערוכה פורצת הדרך 
 color( אף המשיג את מחסום הצבע )זיכתה אותו במדליית זהב מחבר שופטי היריד. דו בויז )2009
line(: לדבריו, מחסום הצבע כולא את הְשחור ואת הלובן משני צדדיו על אף החלפת המבטים 
 )double consciousness( 4 ומייצר מצב של הכרה כפולה)veil( ההדדית ביניהם מבעד למסך
בקרב השחורים בני תקופתו.5 כפי שאראה בהמשך, הצבת תצלומי חיילים ממלחמת 1967 אל 
והלובן משני  הְשחור  יחסי  קיבוע  מול תצלומי הפגנות של הפנתרים השחורים מאתגרת את 

צדדיו של מחסום הצבע ודורשת הבנה דינמית וגמישה יותר של מושג זה. 
חשיפת המסמנים הגזעיים בתצלומים שלהלן התבססה בין היתר על ההיגיון של הגזענות 
החדשה )בליבר, Clarck, 2003 ;2004( והשתמשה בו ככלי עבודה חזותי. הגזענות החדשה 
דנה באופנים שבהם מתנסח הגזע כיום, על ידי המרת תכונות ביולוגיות מהותניות בתכונות 
תרבותיות. את מקום התורשה הביולוגית תופס בשיח האנתרופולוגי החדש הפער התרבותי, 
המצדיק פרקטיקות של סגרגציה ובדלנות אגב החלפת עובדות גנטיות בעובדות תרבותיות. 
פרקטיקות אלה מבוססות על הבלטת סימנים של שוני ואחרות, כמו גון עור, סממני לבוש 
או מנהגי תרבות. בתצלומים שבהמשך תתבטא ההחלפה בין הביולוגי לתרבותי בהצבתן של 

.Winant, 2003 לרקע היסטורי של שתי הגישות ראו  3

באמצעות המסך המשיג דו בויז )2009( את המחסום בין שחורים ללבנים. המסך הוא דבר מה ערטילאי   4

ומטאפיזי שעליו משתקפות גזענות ודעות קדומות, ועל כן הוא אינו מאפשר לאדם לראות את העומדים 

לפניו כמות שהם. במשמעותו החיובית המסך הוא אמצעי להסתיר סוגים של ידע ומורשת תרבותיים 

ולשמור עליהם מהישג ידם של אחרים. דו בויז שאף לפרק את המסך המסתיר את השחור מעצמו ומן 

הלבן ולאפשר ללבנים הצצה אל מעבר למסך כדי לגלות אדם שחור חדש.

למבטם של אחרים”.  עצמו מבעד  את  רואה  בראי  “המתבונן  כי  פירושה  בויז  דו  לפי  כפולה  הכרה   5

ואת הבנתם  כוחם  ולהחזיר להם את  הנחיתות שלהם  רגשי  ביקש להסביר לשחורים את  זה  במושג 

העצמית )דו בויז, 2009(. 
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תכונות המצולמים על ציר קוטבי והיררכי, שבצדו האחד מה שנחשב מערבי–מודרני, ובצדו 
השני מה שנחשב מזרחי–ירּוד.

הכלכלה הישראלית של הלובן והְשחור 

אסטרטגיות של הלבנה והשחרה של קבוצות אתניות בישראל אותרו בעבר על ידי חוקרים בכמה 
מסגרות שיח וזוהו כחלק מניסיונות ההגדרה העצמית של הישות הציונית והישראלית. עזיזה כזום 
)2002( תיארה את ההיסטוריה של היהודים בפזורה כסדרת אוריינטליזציות שבהן קבוצה אחת 
משתמשת בשיח אוריינטליסטי וברפרטואר הסימבולי שגובש קודם לכן כדי לתאר קבוצה אחרת 
כנחותה ממנה. כזום הראתה כיצד קבוצות יהודים ִמזרחו קבוצות אחרות לאורך ההיסטוריה: יהודי 
גרמניה מזרחו את יהודי מזרח אירופה שכונו “אוסטיודן” )יהודים מזרחים(, שתי הקבוצות גם יחד 

מזרחו בישראל את יהודי ארצות ערב, וכל אלה ממזרחות את הפלסטינים ואת שאר הערבים. 
בדיון על קשיי התקבלותה של העדה האתיופית בישראל התייחס גם אורי בן–אליעזר 

)2008, עמ‘ 141-140( לדינמיות של הְשחור מבחינה היסטורית וטען כך:

במשך מאות שנים התגבש ביהדות דימוי שלילי של צבע העור הכהה ומתוך כך של 
נוצר בעקבות העובדה שהכנסייה והעולם הנוצרי  זה  ייתכן שדימוי  האדם השחור. 
האירופי בכללותו נהגו להציג דווקא את היהודים כשחורים. כדי להשתחרר מתיוג 
זה ולהימנע ממיקום בתחתית ההיררכיה החברתית, פיתחו היהודים תפיסה תרבותית 
אשר לפיה האפריקנים הם “השחורים האמיתיים” ]...[ מאוחר יותר בעידן הלאומיות, 
בכל  שאף  הציוני,  המפעל  על  גם  חותמו  את  שהטביע  המשכיל,  האירופי  היהודי 
מאודו להזדהות עם המסמן האירופי הלבן, ושאיפה זו הביאה להסתייגות מכל סממן 
של  ה“שחורים”  היו  היהודים  אם   ]...[ אירופי  הלא  ה“שחור”,  הדימוי  עם  שזוהה 

הנוצרים, האפריקנים הם ה“שחורים” של היהודים.

בדיון הביקורתי של רז יוסף )2010( על הקולנוע הישראלי טען החוקר כי יחסו של הממסד 
ליחסים שבין  בזמן, קשור  בו  והשחרה  למזרחים, המתבטא באסטרטגיות של הלבנה  הציוני 
הזירה הפנים יהודית לזירה הבינלאומית. לדבריו, בזירה הבינלאומית היה צורך לכונן את הגוף 
הלאומי היהודי, שדומיין כאשכנזי, כניגודו הבינארי של האחר הערבי, ולכן הולאם הגוף היהודי 
המזרחי ונבלע בתוך הסדר הציוני–אשכנזי הגברי. לעומת זאת, בזירה הפנים יהודית סימנה 
הציונות את הגוף המזרחי כאחר המיני והמגדרי של אידיאל הגוף הציוני–אשכנזי. לשון אחר, 
במישור הלאומי הופעלה על הגוף המזרחי הגברי הומוגניזציה שהתיכה אותו אל תוך הסדר 
היהודי, ובמישור האתני הּפנים יהודי הופעלה עליו דיפרנציאציה שייצרה וקיבעה אותו כאחר.
מאמר זה ממחיש את טענותיהם של כזום ובן–אליעזר על הדינמיות של הְשחור והלובן 
ומרחיב את טענתו של יוסף לזירת הצילום החדשותי. המאמר מראה כיצד במסגרת הכלכלה 
הערבי,  החייל  לנוכח  מולבן  המלחמה  המזרחי שבתצלומי  הגזע,  של  הישראלית  החזותית 
שבמדרג הְשחור והלובן נחשב שחור ממנו, אך חוזר לאייש את משבצת הָשחור בזירה הפנים 

לאומית, במסגרת הייצוג החזותי של מחאת הפנתרים השחורים.
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הצלבת קטגוריות של גזע ומגדר 

מעדויות כתובות על מחאת הפנתרים השחורים, וכן מהתבוננות בתצלומים שצולמו באותה 
התקופה ולא הופיעו בעיתונות, למדתי כי גם נשים ונערות לקחו חלק פעיל ומרכזי במחאה 
ובהקמת התנועה.6 למרות זאת, באופן מפתיע ומעורר חשד, פרט לתצלום המציג את אמו של 
סעדיה מרציאנו )שיובא בהמשך( ולשני תצלומים נוספים שבהם נראות נשים במעצר )שאינם 
מוצגים כאן(, לא מצאתי בתצלומי העיתונות כל עדות להשתתפותן של נשים פנתרות, ולא 
כל שכן נשים שוטרות. לפיכך אני מבקשת לקשור פרק זה בגנאלוגיה המקומית של הגזע עם 
הבחנות של מגדר ולברר את מעמדם השונה של גברים ונשים ביחסי הכוח הגזעיים בהקשר 

הלאומי.
ומגדר  גזע  של  קטגוריות  בין  הצלבה  כי  טוענת   )McClintock, 1995( מקלינטוק  אן 
כל  שלאורך  משום  הכרח,  בגדר  היא  הלאומיים  הגבולות  של  ושמירתם  עיצובם  על  בדיון 
 )Ibid.( ההיסטוריה של הלאומיות היה המאבק הבין גזעי גם ממוגדר. בספרה עור אימפריאלי
הראתה מקלינטוק כי הצרכים של מדינות קולוניאליות ופוסט–קולוניאליות זוהו תמיד עם 
קונפליקטים גבריים, עם שאיפות גבריות ועם אינטרסים גבריים, ונוסחו מלכתחילה כמפגש 
כי עצם הייצוג של הכוח הלאומי  יתרה מכך, מקלינטוק הראתה  בין מדינות.  וגברי  אלים 
מאוד  מעורבות  היו  שנשים  ואף  מגדריים,  שליטה  יחסי  של  קודמות  הבניות  על  התבסס 
בפרויקט האימפריאלי כסוכנות בית, כמספקות שירותי מין, כפועלות בבתי חרושת, כפקידות 
ועוד, לא היה להן שום מקום בקביעת סדר היום. חוקי נישואין,  בתעשייה האימפריאלית 
היו  נחיתות.  של  קבועה  בעמדה  נשים  שימרו  קרקעות  והעברת  ירושה  וכללי  רכוש  חוקי 
אלה הגברים הלבנים שקבעו את סדר היום וכפו חוקים ופוליטיקה שישרתו את האינטרסים 
שלהם. מאחר שגברים ונשים לא חוו את האימפריאליזם באותה הדרך, טוענת מקלינטוק, 
אי אפשר ללמוד את הארכיטקטורה של יחסי הגזע במסגרת האימפריאליזם המודרני בלי 
תיאוריה של יחסי כוחות מגדריים. על כן כל דיבור על גזע צריך להבחין בין גבריות לנשיות, 

וכל דיבור על מגדר צריך להבחין בין ְשחור ללובן.
דבריה של מקלינטוק מאפשרים להבין את תצלומי המלחמה והמחאה שיוצגו בהמשך 
כדימויים המושתתים על קודים אוניברסליים של גבריות כמעצבת ומכוננת לאומיות. כמו 
כן, הם מאפשרים להבין את הניסוח חזותי של מחאת הפנתרים השחורים כגברית וחושפים 
את הניסיון להבנותה כאיום לאומי ממשי על אופייה המערבי והמודרני של מדינת ישראל 

וכמלחמה על גבולותיה הפנימיים.7

נשים,  המשטרה:  לרדיפות  נתונים  אנו  אתמול  יום  “מאז  נכתב:  הארגון  שפרסם  השני  בכרוז  למשל,   6

נתן  סטודנט ששמו  ובכרוז שחילק   )148 עמ‘   ,2004 )שטרית,  באכזריות”  מוכים  הארגון  וחברי  ילדים 

ה–18  הפגנת  לאחר  במעצר  שראה  העצורים  נמנו   1971 במאי  ב–23  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 

במאי, ובהם אירית יעקובי, מזל סעיד ו“בחורה אנונימית שהתלוננה על התעללות מינית” )בית הספרים 

הלאומי, תיקייה V1605(. פנתרה בולטת אחרת הייתה שולמית צוברי מראש העין, שהשתתפה בהפגנות 

ונעצרה כמה פעמים על ידי המשטרה )שטרית, 2004, עמ‘ 152(.

המילה  עם  מזווגת  “גבול”  כשהמילה  ובליבר,  פיכטה  בעקבות   )2008( סטולר  לורה  אן  שהעירה  כפי   7

הגבול  הפרט,  ברמת  האימפריה.  או  הטריטוריה  בתוך  הפנימיות  ההבחנות  אל  מכוונת  היא  “פנימי” 
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גם חוקר התרבות החזותית ריצ‘רד דאייר )Dyer, 1997( הצליב בין גזע למגדר בספרו 
לבן, וכאן יובא בעיקר הדיון שלו על הישרדות הגזע הלבן ועל ייצוג הנצחיות הלבנה. דאייר 
הבדיל בין ייצוגים של התנהגות לבנה גברית ונשית וטען כי ישו ומריה מספקים שני מודלים 
מגדריים של התנהגות לבנה הולמת. התכונות המיוחסות באופן מסורתי למריה ־ סבילּות, 
ציפייה, קבלה והתכוננות לאמהּות ־ מבנות את הדגם הראוי להתנהגותה של אישה לבנה, 
ודימויו האידיאלי של הגבר הלבן משתקף בישו, שנע בין ההתגלמות בבשר להתגלמות ברוח. 
לטענת דאייר, הגבר הלבן מציג כפילות זו במאבקו למען עליונות פיזית ורוחנית כאחת. ייצוג 
הגבר הלבן כרוח מציב אותו מעל לכל ייצוג של גבריות לא לבנה, אך הוא מאותגר על ידי 
הצורך בהתרבות הגוף הלבן, מאחר שהמעשה המיני עצמו, האמצעי היחיד להתרבות הגזע, 
כרוך בתאווה חושית שהגבר הלבן מגלם את ריסונה. על כן היבט זה בדמות הגבר הלבן היה, 
לטענת דאייר, ההיבט הגופני המזוהה עם ְשחור, שאותו נדרש הגבר הלבן לדכא וכך להוכיח 
את עליונותו. כך נפתר הפרדוקס הייצוגי של הגבר הלבן בדמותו של ישו, ובד בבד נקשר 

הייצוג הגזעי של הלובן לגבריות הטרו–נורמטיבית המבטיחה את המשכיותו של הגזע הלבן.
בתצלומי המלחמה שיובאו בהמשך מיוצג הגבר המזרחי כחייל בצבא מנצח, כובש ושולט 
ומוקף בדימויים חזותיים השמורים לטענת דאייר לגבר הלבן בדמותו של ישו. כך, כשהוא 
והרוחנית  ומשתמש בכלי לחימה המנכיחים את שליטתו הפיזית  גזעו  נלחם על הישרדות 

בזירת הקרבות, מוכחשת מזרחיותו.

מלחמת 1967 ומחאת 1971

כאחד   1967 מלחמת  מוצגת  השחורים  הפנתרים  מחאת  על  והביקורתי  ההיסטורי  במחקר 
הגורמים העיקריים למחאה. מגוון הסיבות וההשפעות שמציע המחקר הוא רב, ודעותיהם של 
החוקרים בדבר הקשרים בין המלחמה למחאה, המובאות כאן בתמצות, חלוקות, משלימות 

ולעתים סותרות זו את זו. 
במאמר “הפנתרים השחורים: הדילמה האתנית” )Smooha, 1972(, שפורסם בכתב העת 
בין שני  יצר סמי סמוחה לראשונה את הקשר  Society בשלהי מחאת הפנתרים השחורים, 
המאורעות וציין כי במלחמות 1948 ו–1956 היו רוב החיילים בצבא הישראלי ממוצא אירופי 
רוב  היו  שבה  הראשונה  המלחמה  הייתה   1967 מלחמת  ואילו  הארץ(,  ילידי  או  )מהגרים 
החיילים בצבא הישראלי, כמו רוב אזרחי ישראל, ממוצא מזרחי.8 לטענתו, לאחר המלחמה 

הפנימי מסמן את החיוויים המוסריים שבעזרתם הוא יכול לשמר את הזהות הלאומית שלו למרות מיקומו 

מעבר לגבול ועל אף ההטרוגניות בתוך מדינת הלאום.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ“ס, 1968(, בשנת 1967 מנתה אוכלוסיית ישראל כשני   8

מיליון ו–400 אלף יהודים, שמתוכם כ–47% נולדו, או שאביהם נולד, בארצות אסיה או אפריקה, וכ–45% 

הלמ“ס  שנתוני  הרי  זעום,  ברוב  מדובר  אם  גם  ואמריקה.  אירופה  בארצות  נולד,  שאביהם  או  נולדו, 

מעידים על מהפך דמוגרפי חד שהתרחש בנקודה היסטורית זו בין דור ההורים המהגרים לדור הבנים 

כ–52%  של  רוב  ואמריקה  אירופה  ילידי  היו  ב–1967  כי  ללמוד  אפשר  הנתונים  מפילוח  הארץ.  ילידי 

מאזרחי ישראל היהודים שנולדו בחוץ לארץ, אך ילידי הארץ שהוריהם נולדו באירופה ובאמריקה היו 
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קיוו חיילים משוחררים מזרחים ־ שאימצו את השיח הציוני–מיליטריסטי המציב את השירות 
הצבאי כחובה אזרחית ראשונה במעלה ־ כי השתתפותם במלחמה תשמש עבורם כרטיס 
כניסה ללב הקונצנזוס הלאומי. את עמדתם כשווי חובות ביקשו החיילים משוחררים להמיר 
הוותיקים,  לאזרחים  כמו  ולילדיהם,  להם  גם  להקצות  מהממשלה  ותבעו  זכויות  בשוויון 
משאבים נאותים לחינוך, לפרנסה ולדיור. לדברי סמוחה, התעלמותו של הממסד מתביעתם 

זו לאחר שהשתתפו במלחמה הייתה אחת הסיבות לפרוץ המחאה של הפנתרים השחורים.
גם איריס מרק ואברהם שמה )Mark & Shama, 1972, p. 39( כתבו כי “אחרי מלחמת ששת 
הימים, אשר נסכה בהם תחושה שהם שווים ליהודים ממוצא אירופי במאבק ההישרדות, יהודים 
ספרדים )ובעיקר חיילים משוחררים וגברים צעירים( החלו להיות מודעים לחוסר השוויון הכואב 
בחיים האזרחיים”. סמי שלום שטרית )2004( נדרש גם הוא למלחמת ששת הימים בדיון שלו 
במחאת הפנתרים השחורים והצביע על ברית הדמים שנכרתה לכאורה בין מזרחים לאשכנזים 
בעקבות המלחמה ושהובילה לאווירה של אחדות לאומית. שטרית זיהה במלחמה זו גם את הרגע 
שבו נדרשו המזרחים לבחור צד ולהחליט אם הם מעדיפים את הצד הישראלי שזוהה כמערבי, 

מפותח ובעל יכולת טכנולוגית ואסטרטגית גבוהה, או את זה המזוהה כערבי וכמנוצח.
גם ברטוריקה שבה השתמשו הפנתרים השחורים מצאתי התייחסות לקשר שבין הזירה 
הצבאית לאזרחית. בכרוז שנראה בתצלום מהפגנה שנערכה ביולי 1971 העתיקו הפנתרים את 
הטרמינולוגיה הצבאית אל זו החברתית וכתבו: “לא תהיה הפסקת אש בחזית העוני”. באחד 
מגיליונות דבר הפנתרים השחורים נכתבה הסיסמה המתריסה: “לצבא כן ־ לשיכון לא!”9 
חובות,  שווי  כחיילים  קיבלם  כלפיהם, אשר  הממסד  ביחסו של  הצדק  חוסר  את  המבטאת 
1971, שעליו  יסוד” משנת  כן, במנשר “עקרונות  זכויות שוות. כמו  אך לא כאזרחים בעלי 
חתום ארגון “הפנתרים תל אביב”, מוצגת במפורש עמדתם של הפנתרים השחורים כלפי 
הגיוס הצבאי: “אין להוציא את נוער השוליים מכלל המגויסים לצה“ל אלא יש לקלטו בצבא 

ולסייע לו במסגרת זו להתגבר על קשייו בשירות”.10 
בצד קולות אלה ראוי להזכיר גם את מאמרו הנבואי של יהודה ניני )1971, עמ‘ 61(, שערב 
מחאת הפנתרים השחורים התריע כי אי הצדק בחלוקת המשאבים המדינתיים עלול להוביל ל“רגע 
שבו תהא התפרצות קשה מדי עזה מדי וחצופה מדי”. בחדות ובתעוזה יוצאות דופן לתקופתו ניסח 
ניני מעל דפי כתב העת שדמות של התנועה הקיבוצית כתב אישום חמור נגד עסקני הציונות, 
שלדבריו מתייחסים למזרחים כמשאב של כוח עבודה זול במסגרת כלכלה קולוניאלית, נותנים 
יד לאפליה על רקע עדתי במוסדות החינוך, עושים באדמות המדינה כבשלהם ואינם מאפשרים 
למזרחים לקחת חלק במוסדותיה למרות מסירותם המוכחת למדינה ולצבאה. שלא כמו המאמרים 
שהובאו קודם, מאמרו של ניני נכתב כאמור רגע לפני שהתפרצה המחאה, אך גם במבנה שלו, 
ומסתיים בהתרעה הנבואית על  חיילים מזרחים בשדה הקרב  שמתחיל בתיאורי ההקרבה של 

ההתפרצות שעתידה לבוא, אפשר לזהות את התפיסה הקושרת בין המלחמה למחאה.

באותה השנה רק כ–47% מכלל ילידי ישראל היהודים )שם, לוח ב–17, עמ‘ 41-40(. נתונים אלה מעידים 

על ניצניו של השינוי הדמוגרפי שחל בארץ בסוף שנות השישים.

.V1605 דבר הפנתרים השחורים, יוני 1971, עמ‘ 8, בית הספרים הלאומי, תיקייה  9

ארכיון מיכה בר–עם.  10
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כלפי  גיוס  בגיל  מזרחים  של  ההדדי  העוין  היחס  את  דווקא  הדגישו  אחרות  חוקרות 
השירות הצבאי ושל הצבא כלפי נערים משכונת מוסררה. אלה שוחט )2001, עמ‘ 197( ציינה 
למשל כי “רוב העריקים מן הצבא בעשורים הראשונים למדינה היה מזרחי, בעיקר מקרב 
מעמד הפועלים והתת–פועלים. גישתם נבעה מחוסר רצון ‘לתת למדינה האשכנזית’ ־ וזאת 
בחברה שהמבנה שלה העביר מסר מיליטריסטי: הילחמו בערבים ואז נקבל אתכם”. הנרייט 
דהאן–כלב )1991( כתבה כי דווקא אי גיוסם של ראשי תנועת הפנתרים השחורים לצבא הייתה 

אחד הגורמים לתחושת הניכור שחשו וסימנה את חוסר הסיכוי שלהם להשתלב. 
האזרחי  הזכויות  לשוויון  הצבאי  השירות  חובת  בין  מורכב  יחס  האקדמי,  לדיון  מחוץ 
הוצג ברומן שווים ושווים יותר של סמי מיכאל משנת 1974. הספר אמנם לא עסק ישירות 
במחאת הפנתרים השחורים, אך הנכיח בבירור, הן במבנהו והן בתכניו, את יחסו המתעתע 
של הממסד הישראלי על סוכניו כלפי אזרחיו המזרחים, יחס שנע על פי צורכי השעה בין 
קבלה להוקעה, בין שוויון להיררכיה ובין זהות להבדל. כמו אצל החוקרים שהוזכרו קודם 
לכן, גם בספר של מיכאל מסתמנת המלחמה כרגע של חיבוק ממסדי, אך נחשפת כחיבוק 

מזויף, נטול התרפקות או קתרזיס.
הגיוס  היו  והשבעים  השישים  שבשנות  בכך  מכירות  כאן  שהוצגו  העמדות  כל  כן,  אם 
לצבא וההשתתפות במלחמות ביטויים של קבלה והתקבלות על ידי המדינה, שהבחינו בין 
אלה שנתפסו כנאמנים ורצויים ובין אלה שנחשדו באי נאמנות והיו בלתי רצויים. על בסיס 
הקשר שיצרו הכותבות והכותבים שמניתי בין מלחמת 1967 ובין מחאת 1971, ישווה המאמר 
בין העדויות הצילומיות שהותירו שני מאורעות מכוננים אלה ויברר כיצד מתפקד המסמן 
הגזעי בכל אחד מהמקרים. ההקבלה בין תצלומי המלחמה לתצלומי המחאה תאפשר להצביע 

בחדות ובבירור על דפוס פעולה דיאלקטי ביחסו של הממסד לאזרחיו המזרחים.

התצלומים

על תפקידה המרכזי של העיתונות הישראלית בתחזוק מסמנים גזעיים כחלק ממנגנון ההכלה 
 Yonah, Ram & Markovich,( ומרקוביץ‘  רם  יונה,  לאחרונה  עמדו  הממסדי  וההדרה 
2010(. לדבריהם, העיתונות ־ כמו סוכנים אזרחיים רבי השפעה אחרים ־ אינה משקפת 
רק מציאויות חברתיות כפי שקורא תמים עשוי לחשוב, אלא משתתפת, ביודעין או בהיסח 
כך  שלהן.  והחיצוניים  הפנימיים  הגבולות  ובהבניית  הלאומיות  הזהויות  בייצור  הדעת, 
הלאומית.  הזהות  ומהדהדת  חוזרת  שבו  ביותר  משפיע  אתר  בישראל  העיתונים  משמשים 
מאמר זה מבקש להוסיף רובד פרשני חדש לדיון, להשתמש בכלי הניתוח של לימודי התרבות 
החזותית ולבחון את המרחב הפוליטי הישראלי דרך תצלומים ממסדיים שפורסמו בעיתונות 
ובאלבומים ממסדיים. אין בכוונתי להציג במסגרת זו ניתוח מפורט של תפקיד המדיה בעיצוב 
הזהות הלאומית אלא לאמץ, בעקבות יונה ועמיתיו ).Ibid(, את דבריו של קארל יאספרס 

)אצל פאנון, 2004, עמ‘ 128(: 

הפנומנולוגית,  ברמה  לנו,  תאפשר  יחיד  מקרה  של  לעומק  הבנה  קרובות  לעתים 
יישום כללים לאינספור מקרים. לעתים קרובות מה שהובן פעם אחת, יתגלה שוב 
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ושוב. הדבר החשוב בפנומנולוגיה, יותר מאשר חקירת אינספור מקרים, הוא ההבנה 
האינטואיטיבית והעמוקה של כמה מקרים פרטיים. 

בין העיתונים שתצלומיהם וכתבותיהם נבחנו11 ובין הכרוזים, המנשרים והתערוכות שנכללו 
בקורפוס המחקרי ניכרים הבדלים אידיאולוגיים והבדלים בהיקף התפוצה ובקהל שאליו פנו. 
הבחירה שלא להגביל את המחקר לסוג מסוים של מקורות וסוגי ידע הושפעה מהגדרתה של 
אירית רוגוף )Rogoff, 2008(, שלפיה התרבות החזותית היא מרחב פתוח ונזיל שבו יכולים 
להתקיים מגוון צירופים ניסיוניים בין רעיונות, פוליטיקות, דימויים והשפעות. לדבריה, יש 
ולראות בהם  ולנתח את מרחבי החיים ללא הגבולות הדיסציפלינריים המסורתיים  לחקור 
תוקף לטענה על תפקידם  כדי לתת  חושיות.  חוויות  בזו שלל  זו  נמהלות  מרחב אחד שבו 
ומשמעותם של תצלומי ההפגנות, יוצגו וינותחו בסופו של דבר רק תצלומים שהופיעו בשניים 
או שלושה עיתונים בה בעת או באחד משלושת העיתונים המרכזיים: ידיעות אחרונות, הארץ 

או מעריב.

תצלומי חיילים במלחמת 1967

הדיון בדימויים הרבים שהופקו בעקבות מלחמת ששת הימים, על העמדות המונכחות בהם 
ועל תנאי הייצור ותנאי המבט שעיצבו אותם, לא היה ער לנוכחותם של המסמנים הגזעיים 
בתצלומים אלה, וממילא לא נדרש לתפקידם בפריעת הסדר הגזעי הפנים יהודי בישראל. 
מלחמת ששת  תצלומי  על  במאמריה  וכן  תקווה,  פתח  במוזיאון  בתערוכה שאצרה  למשל, 
ובקיבוע  )2007, 2008( את תפקידו של הצילום הישראלי בייצור  הימים, בחנה רונה סלע 
של הנרטיב ההגמוני לאחר המלחמה. וכך כתבה על חשיבותם של תצלומי התקופה )סלע, 

2008, עמ‘ 166(: 

ואלבומים,  עיתונים  )עורכי  ומשמעת  פיקוח  מנגנוני  של  בחסותם  שנוצר  הצילום, 
לשכת העיתונות הממשלתית, קצין חינוך ראשי בצה“ל, מרכז ההסברה במשרד ראש 
הממשלה וכדומה( יצר וִנרמל יחסי כוח, סייע בבניית מיתוסים וקיבועם בחברה, תמך 
בסדר החברתי הקיים ושירת אינטרסים ממסדיים ]...[ היה זה עידן טרום הטלוויזיה, 

ולצילום היה תפקיד מרכזי כסוכן של מידע. 

ואולם, למרות עמדתה הביקורתית והפרשנית, התעלמה סלע מהמשמעות הגזעית שאפשר 
לחלץ מהתצלומים. 

המלחמה,  בעקבות  שהופיעו  לתצלומים   1967 בספרו  התייחס   )2005( שגב  תום  גם 
לטקסטים שליוו אותם ולביקוש הרב שהיה לאלבומי המלחמה המצולמים בארץ ומחוץ לה. 
הוא גם ציין שמות של אלבומים וספרי זיכרונות מסוימים שתפקידם היה לשקם את מעמדו 

ידיעות אחרונות, מעריב, הארץ, קול העם, העולם הזה, על המשמר, למרחב,  העיתונים שנסקרו הם   11

הפנתר השחור ומצפן.
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של החייל האשכנזי בן הקיבוץ ולהחזירו אל לב הקונצנזוס הלאומי. אך גם הוא אינו נוגע 
בהופעתם של מזרחים כחיילים באלבומים ובספרי המלחמה.

בחלק זה יתבררו המסמנים הגזעיים בתצלומי חיילים ממלחמת 1967. התצלומים נבחרו 
מבין כאלפיים תצלומים דומים שהופיעו ב–18 אלבומי ניצחון ושהופצו בארץ ובחו“ל לאחר 
המלחמה, וכן בארבעה מוספים מיוחדים וגיליונות מזכרת שהפיקו עיתונים בישראל.12 מאחר 
ששמותיהם של המצולמים לא צוינו בשום מקום באלבומים, נבחרו תצלומים שבהם נראים 

החיילים מקרוב יחסית, כך שמאפייניהם החיצוניים ברורים לעין.
כדי להצביע על המסמנים הגזעיים המופיעים בתצלומי המלחמה, נותקו התצלומים מהחלוקה 
על פי אזורים גיאוגרפיים, מערכות או חילות, שבדרך כלל קבעה את מיקומם באלבומים. תחת 
זאת הם מוינו לחמש קטגוריות שיכולה להיות ביניהן חפיפה: )א( נוף כבוש ־ מדבר סיני, חופי 
סיני, הרי ירושלים, סמטאותיה וכו‘; )ב( טכנולוגיה ואמצעי לחימה ־ מטוסים, מסוקים, צוללות 
או שיירות טנקים; )ג( חיילים בקרב או בהפוגה ־ כגון במקלחות שדה או בשעת אכילה או שינה; 

)ד( האויב ־ פליטים ושבויים ערבים; )ה( חיילים כמנצחים ־ מול הכותל, כנושאי שלל וכו‘. 
בהפגנת  כלל  בדרך  המאופיינים  קרב,  תצלומי  תצלומים:  סוגי  שלושה  יידונו  להלן 
השליטה המרחבית של צה“ל ובהצגת מכשירי לחימה מודרניים וטכנולוגיים, תצלומים של 
חיילים בהפוגה ותצלומים של חיילים כמנצחים, המצולמים לעתים על רקע אתרים ונופים 

כבושים כעדות לתוצאות הקרב.
אף שנבחרו סוגי התצלומים שבהם הנראות הגזעית נוכחת בגופם של המצולמים, חשוב 
לומר כי גם לתצלומים הריקים מחיילים, כמו תצלומי נוף הנראה ממבט על ותצלומי מכשור 
כן, ההקשר הכללי שבו  על  מובהקת.13  גזעית  יש משמעות  הישראלי,  טכנולוגי של הצבא 
מופיע החייל באלבומי הניצחון כמייצגו של צבא מערבי ומודרני שתכונותיו הן משמעת, סדר 

ויכולת טכנולוגית, רלוונטי גם הוא להבנייתו הגזעית.

תצלומי חיילים בעת לחימה 
מסורתי  באופן  המשמשים  חזותיים  קודים  על   )Dyer, 1997( דאייר  של  בדיון  כאמור, 
ומאפיינות  הרוחנית  והשליטה  הגופנית  השליטה  בזו  זו  נקשרות  הלבנה  הגבריות  להצגת 
יחד את הגבר הלבן בדמותו של ישו. בשני תצלומי הלחימה המובאים כאן מאוישת עמדה 
זו של שליטה גופנית ורוחנית המאפיינת את הלובן גם על ידי חיילים מזרחים. איוש עמדת 
 Lott,( הלובן על ידי מזרחים בהקשר של שדה הקרב הולמת את הבחנותיהם של אריק לוט
)Mercer, 1994(, שעמדו על כך שהלובן הוא זהות אתנית מפוצלת  1992( וקובנה מרסר 
ומרובת פנים, המעוצבת תרבותית והיסטורית ככוח אלים המכחיש את השונים ממנו. אם כן, 
העליונות המביאה לניצחון, השליטה הפיזית במרחב, הריסון העצמי וההצגה של הגוף ככוח 
קריאה  זו מציעה  תובנה  לבנה.  גבריות  להנכחת  חזותיים  קודים  הם  ומסודר  אלים מאופק 

חדשה של דמות החייל כהה העור העומד על הטנק בתצלום 1.

הניצחון”, במחנה,  10.6.67; “האפוס של  ידיעות אחרונות,  גיליון מזכרת,  “ישראל במערכת תשכ“ז”,   12

12.6.67; “מגדות הסואץ עד הרמה הסורית”, מוסף צילומים, ידיעות אחרונות, 13.6.67; “ניצחון הבזק של 

ישראל”, גיליון מיוחד, מעריב בשיתוף מגזין LIFE, יוני 1967.

לדיון במסמנים גזעיים בתצלומי נוף ראו חזן, 2011.  13
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תצלום 1. “הכוחות עומדים לנוע, מילים אחרונות ממפקד הפעולה והם פונים לעבר המטרה” )לא צוין שם הצלם(
מקור: בר–און, 1968, עמ‘ 66

אף שהחייל אינו הדמות הגבוהה ביותר בתצלום, גופו המוטה באלכסון, היעדר הקסדה על 
ראשו בניגוד לראשי חבריו לטנק, ובעיקר פיו הפתוח ומבטו המשתאה המציתים את הדימיון 
באשר למה שאמר וראה ברגע התצלום ־ כל אלה משווים לו דינמיות, מבליטים אותו על 
חלק ממערך  הוא  החייל  בתצלום.  המרכזית  לדמות  אותו  והופכים  האחרים  החיילים  רקע 
צבאי המוצג באופן מובהק כלבן, מערבי ומודרני: אנטנות מכשירי הקשר הרבות המזדקרות 
בשמי התצלום, הִמשקפות, הקסדות, המדים, וכמובן הטנק הכבד שעליו עומדים החיילים, הם 
עדות לעליונות צבאית של הצבא שמייצג החייל עם חבריו לטנק. מלבד השליטה הטכנולוגית 
הנראית לעין, הכיתוב המלווה את התצלום מדגיש כי החיילים הנראים בו הם חלק ממהלך 
טקטי מתוכנן וידוע; בפעולתם אין שמץ של אקראיות, והם פועלים על פי הוראות. בהיותם 
חלק ממערך כוחות מאורגן ובשימושם במכשור טכנולוגי חדשני מבטאים החיילים שליטה 
כך מציגים מרכיבי התצלום את  ביניהן.  ויוצרים קשר הדוק  ורוחנית בשדה הקרב  גופנית 
החיילים בתוך קודים חזותיים מובהקים של לובן, בעוד צבע עורו הכהה של החייל הבולט 

ביותר בתצלום, שהוא מסמן גזעי הפוך של ְשחור, נדחק אל מאחורי המדים וההקשר. 
כמו החייל העומד בטנק, גם החיילים האוחזים בנשק בעלי החזות המזרחית המובהקת 
במקרה  לובן.  של  וטקסטואליים  חזותיים  בקודים  הצגתם  ידי  על  מולבנים   2 שבתצלום 
זה בולט השימוש שלהם ברובים. דיון במוטיב הנשק כמסמן גזעי בצילום הישראלי אינו 
מעניינו של מאמר זה, אך אציין כי בבדיקה בארכיוני צילום, באלבומים רשמיים ובספרי 
תעמולה מצאתי כי לפני מלחמת ששת הימים, ובעיקר בראשית שנות החמישים, תפקדה 
המזרחי.  לעולה  אירופאי  המזרח  הצבר  בין  שמבדיל  גזעי,  כמסמן  בנשק  השליטה  מידת 
על  היררכי  באופן  נוסחו  המקומי  החזותי  במרחב  והלובן  הְשחור  עמדות  במילים אחרות, 
בסיס היכרותם של המצולמים עם כלי הנשק. מכאן שהצגת שליטתם של מזרחים בנשק 
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חם ובמכשור טכנולוגי לא הייתה מובנת מאליה בישראל שלפני מלחמת ששת הימים, ואת 
הצגת המזרחי כחייל בצבא מודרני במסגרת מלחמה זו אפשר להבין כחריגה מדפוס ההצגה 

שהיה מקובל עד אז.14 

תצלום 2. “העיניים טרוטות ־ הפנים עייפים ־ אך הרוח איתנה” )לא צוין שם הצלם(
מקור: שחר, 1967, ללא מספרי עמודים

גם כותרת התצלום מדגישה הבדל בין גוף החיילים העייף לרוחם האיתנה, ובכך נשענת על 
הלובן  כי  טען  דאייר  דאייר.  הלבן של  הגבר  לרוחני שבדימוי  הגשמי  בין  האמביוולנטיות 
הגברי בייצוגים חזותיים מערביים מוצג כרוח המגלמת עצמה במגוון רחב של קשרים לעולם 
הפיזי, ולא רק בגוף עצמו. על כן הלובן אינו צריך להיראות בתצלום כדי להיות נוכח בו, 
אלא יכול לבוא לידי ביטוי ככוח המארגן של העולם החומרי וכמקיים יחסים רחבים ופתוחים 
עם סביבתו )Dyer, 1997(. אף שנראים בתצלום חיילים בעלי חזות מזרחית, הוא ממחיש 
בעוצמה את הדואליות בייצוג הגבריות הלבנה שעליה הצביע דאייר, הנעה בין הגוף הנוכח 
לרוח הנעדרת. כך מולבן שוב הגוף המזרחי על ידי הטמעתו בהצגה חזותית בעלת הקשר 

גזעי לבן. 
שתי הדוגמאות המובאות פה מראות איך הונכחו מסמנים גזעיים של ְשחור ולובן בתצלומי 
הלחימה במלחמת ששת הימים, אך בה בעת הושטחו בהם. כפי שמעידים התצלומים, מסמנים 
תבניות  בתוך  מוצגים  החיילים  אך  החיילים,  של  בגופם  חתומים  אמנם  ְשחור  של  גזעיים 
ייצוג השמורות באופן מסורתי ללובן. כך, בהלבנת הָשחור ובהצבתו בתפקיד הקולוניאליסט 

לדיון בתפקידו של מוטיב הנשק בתצלומים ראו חזן, 2011.  14
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לשינוי,  ניתנים  בלתי  יציבים,  כנתונים  והלובן  הְשחור  על  התצלומים  מערערים  הכובש, 
ומציגים אותם כחלק ממשחק תפקידים, שהרי ברגע שהם מבוצעים על ידי בני גזעים אחרים, 
הם מאבדים את ערכם הממשי כמסמנים של גזע מסוים וממוטטים את תוקפן של הבחנות 
גזעיות בכללותן. אם כן, על ידי ערעור ההבדל הגזעי בזירה הבינלאומית הותכו החיילים 

המזרחים שבתצלומים אל תוך הקולקטיב הגברי הישראלי כנציגיו הגאים.

חיילים בהפוגה בין הקרבות
הומוגניזציה גזעית חזותית אפשר לזהות גם בתצלומי חיילים המבצעים פעולות יומיומיות 
לקבוצת  בניגוד  הקרבות.  בין  בהפוגות  שצולמו  ואכילה,  התקלחות  כמו  בגוף,  הקשורות 
התצלומים הקודמת, בתצלומים אלה לא מולבן הְשחור של חיילים מזרחים על ידי התאמתם 
ומקצתם מראים את הְשחור “במערומיו”, ללא מעטה האפוד  לובן,  חזותיים של  למודלים 

והקסדה. 

תצלום 3. “בעוד ישראל מגייסת את כוחותיה ומחשבת את צעדיה הבאים, הפיגו אנשי חטיבת חרמ“ש את 
חום המדבר במקלחת שדה, אחר יום של המתנה דרוכה בחולות המדבר” )לא צוין שם הצלם(

מקור: מעריב, 1967, עמ‘ 6

תצלום 3 מציג מקלחת שדה משותפת של חיילים מחטיבת חרמ“ש. עמידתם הצפופה של 
זווית הצילום  וכן  ונשטפים,  זה בזה בעודם מסתבנים, חופפים  המתקלחים שגופם מתחכך 
הקרובה ועומק החלל בתצלום ־ כל אלה מאפשרים לזהות בו קשת של גוני עור. הִקרבה 
מהבעות  העולה  והנינוחה  המשוחררת  והאווירה  עירומים  היותם  המתקלחים,  בין  הפיזית 

פניהם על אף החשיפה, מביעים אחווה בין גזעית.
כמו במקרה של תצלומי הנשק, לא מצאתי בארכיוני הצילום, באלבומים רשמיים ובספרי 
כמסמן  בהיגיינה  העיסוק  תפקד  שבהם  הימים  ששת  למלחמת  שקדמו  תצלומים  תעמולה 
גזעי מלכד. נהפוך הוא, תצלומים שעסקו בשמירה על היגיינה, כמו התקלחות, כביסה או 
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ניקיון הבית, תמכו משנות החמישים ואילך בהבניה של היררכיה גזעית בין אשכנזים ותיקים 
ואילו  כללית,  אנושית  דלות  על  העיד  ירוד  היגייני  מצב  כאשר  מזרחים,  חדשים  לעולים 
מוטיב  של  היסטורית  סקירה  המצולמים.  של  גבוהה  אנושית  איכות  על  העיד  נקי  מראה 
ההיגיינה בתצלומים ישראליים משנות החמישים חורגת ממסגרת דיון זה, ועל כן אציין רק 
הימים  ששת  מלחמת  באלבומי  שפורסמו  חיילים  של  המקלחות  תצלומי  בין  מהשוואה  כי 
ובין תצלומי המקלחות שהופיעו באלבומים ממסדיים משנות החמישים עולה כי גם מוטיב 
האחווה  להצגת  ושימש  ייעודו  את  שינה  אך  מבדיל  גזעי  מסמן  בתחילה  שימש  המקלחת 

והדמיון בין הגזעים בתצלומי מלחמת ששת הימים.15

תצלום 4. ללא כותרת )לא צוין שם הצלם(
מקור: גוטוטר, 1967, ללא מספרי עמודים

תצלום 4 מציג חיילים העומדים בתור לקבלת מזון כשבידם מסטינג. למרות ההבדל בלבוש 
ובכיווני המבט, הרי שזווית הצילום האלכסונית מראה כי החיילים מסודרים שורות–שורות, 
ושורת עצים תוחמת את החיילים מאחור. כך נוצרת הומוגניזציה, והחיילים השונים בחזותם 
של  הדנוטטיבית  הפרשנות  מלבד  זהים.  צרכים  בעלת  ומלוכדת  מאוחדת  כקבוצה  מוצגים 
התצלום, המפענחת את הנראה בו כפשוטו, גם הפרשנות הקונוטטיבית, הנובעת מההקשר 
התרבותי–חברתי, מחזקת את תחושת הלכידות, הדמיון ושותפות הגורל הרב גזעית הנוכחת 
מאותו  “אכלנו  הביטוי  כיום  נותר  בתצלום  החיילים  שאוחזים  המסטינג  מכלי  בתצלום.16 
ורב שנים של מי  בין הדוברים קיים קשר אמיץ  כי  מסטינג”, שבתרבות הישראלית מעיד 
שחלקו זה עם זה פרק קשה וחשוב בעברם. רובד פרשני זה, הקיים מחוץ לגבולות התצלום, 
מחזק עוד יותר את משמעותו ומעיד על האחווה בין החיילים המתעלה על ההבדלים ביניהם.

 .Hazan, 2010 לדיון בתצלומים ישראליים שנושאם היגיינה ראו  15

להבחנה בין פרשנות דנוטטיבית לפרשנות קונוטטיבית ראו בארת, 1998.   16
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יומיומיות  פעולות  מבצעים  הם  שבו  ובאופן  במראם  כדומים  החיילים  הצגת  ידי  על 
או  הפיזי  השוני  את  לחלוטין  התצלומים  שני  משטיחים  ואכילה,  התקלחות  כמו  בסיסיות 
במשותף,  הגופניות  הפעולות  ביצוע  אחידות.  ביניהם  ויוצרים  לְשחור  הלובן  בין  התרבותי 
המוצג בתצלומים כטבעי, עמד בניגוד לתפיסה הציונית הממסדית שראתה בגופו של הגבר 
המזרחי, על ממדיו, תפקודיו, עמידותו ואונו, איום על היגיינת הגוף הציונית ועל הישרדותו 
של העם היהודי כאשכנזי )יוסף, 2004(. אותו הגוף הגברי המזרחי, שנתפס קודם כאיום על 
ממערך  כחלק  דווקא  הימים  ששת  ממלחמת  החיילים  בתצלומי  הוצג  הישראלית,  ההוויה 

ההגנה שלה, המאפשר את הישרדותה.

חיילים בתצלומי ניצחון
הניצחון המתנוססים בסופם של אלבומי  חזותיים עיקריים משמשים בתצלומי  דגמים  שני 
מלחמת ששת הימים: הראשון הוא תצלומים קבוצתיים שצולמו באתרים שנכבשו, כמו העיר 
על  המעיד  אובייקט  סביב  חיילים  של  הוא  והשני  א–שייח‘,  או שארם  בירושלים  העתיקה 
הניצחון, כמו סמל האויב המובס )בעיקר תמונת מנהיג או דגל( או כלי לחימה של האויב 
שהגיע לידי המצולמים.17 תצלומים 7-5 מייצגים את שני הדגמים. בכולם מצולמות קבוצות 

של חיילים שבהן אפשר לזהות כמה מהחיילים כמזרחים וכמה כאשכנזים. 

תצלום 5. “ירושלים מאירה פנים לבניה” )לא צוין שם הצלם(
מקור: שמחוני, 1967, ללא מספרי עמודים

בתצלום 5 נראית קבוצת חיילים על רקע מבני העיר העתיקה בירושלים, וכמעט כולם נושאים 
את עיניהם מעלה. הם אינם מחזירים מבט לצלם, ונדמה כי כלל אינם מבחינים בנוכחותו. 

מובן שלא כל תצלומי הניצחון הם קבוצתיים, ויש גם כאלה שנעדר מהם כל סמן מובהק של ניצחון,   17

ומשמעותם ניתנת להם מהכיתוב או מההקשר.
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גם התכנסותם יחדיו בצפיפות האופיינית לתצלומים קבוצתיים לא נעשתה לכבודו. מבטיהם 
המרוכזים מעידים כי הם עומדים צפופים כדי להיטיב לראות את מה שנמצא מחוץ להישג 
מבטו של הצופה. גם אם לא התכנסו יחדיו לטקס ההצטלמות, ואולי דווקא בשל כך, עצם 
עמידתם הספונטנית הצפופה וכיוון מבטם האחיד והסטטי, המאפשרים לזהות בבירור מסמנים 
גזעיים פיזיים, הופכים את התצלום לביטוי אידילי כמעט של אחדות גזעית. רגע הניצחון 
שמערביותה  הצבאית,  המסגרת  תוך  אל  המזרחי  התקבלות  של  לרגע  הופך  חולקים  שהם 

מובלטת כל העת בתצלום על ידי המדים, הנשק והאפוד הצבאי שעוטים כל החיילים.

תצלום 6. “מנוחה וחיוכים” )לא צוין שם הצלם(
מקור: בנימין, 1967, ללא מספרי עמודים

התצלומים  ומשמעות  ברור,  אינו  מיקומן  אך  חיילים,  קבוצות  נראות  ו–7   6 בתצלומים  גם 
כתצלומי ניצחון מוענקת להם בזכות האובייקטים הנראים בהם: בתצלום 6 זהו דיוקנו של 
גמאל עבד אל–נאצר, נשיא מצרים, הנישא בידיהם של חיילי צה“ל צוהלים, ובתצלום 7 זהו 

מטוס מצרי שנפגע.
למרות התנועה הרבה המתועדת בתצלום 6, עמידתם של החיילים בגבהים שונים מעידה 
יד  את  מניפים  הם  האופן שבו  גם  לכבודו.  נערכו  ושהמצולמים  מבוים  בתצלום  מדובר  כי 
בתצלום  כמו  מוסכם.  אות  פי  ועל  הצלם  בהצעת  הנראה  ככל  ונעשה  מבוים  נראה  ימינם 
הקודם, גם כאן זווית הצילום מדגישה את פניהם של החיילים, מבליטה מסמנים גזעיים של 
ְשחור ולובן ויכולה להעיד על חלקם השווה של כל החיילים בניצחונו של הצבא הישראלי. 
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אמנם אין מדובר בתצלום ניצחון ממלכתי ומאופק, אך דווקא השמחה המתפרצת מאפשרת 
לצופה להזדהות עם המצולמים ולחוש שותף להישגם. כמו כן, נוכחותו של נאצר בתצלום 
כניגודו  המנצחים  החיילים  של  דמותם  את  לפרש  מאפשרת  המובס  הערבי  האויב  בדמות 

המוחלט, כלומר כמערביים.

תצלום 7. “מטוס מצרי שנפגע בתוך מוסך של שדה–התעופה בהתקפת חיל האויר שלנו” )לא צוין שם הצלם(
מקור: שמחוני, 1967, ללא מספרי עמודים

גם בתצלום 7 נראים המצולמים מרוצים ומחייכים, אולם הופעתם מאופקת וסטטית יותר. 
להפלת מטוס אויב יש משמעות נרחבת, והיא מעידה הן על שליטה פיזית במרחב האווירי והן 
על עליונות טכנולוגית. הקשר זה מלבין ביתר שאת את החיילים המזרחים הנראים בתצלום, 

המצולמים כחלק מצבא מערבי מנצח. 
ְשחור  של  גזעיים  מסמנים  אפוא  הולבנו  המלחמה  של  הניצחון  תצלומי  בכל  כמעט 
באמצעות הצגת החייל המזרחי כחייל בצבא מערבי. אך שלא כמו תצלומים שצולמו בעת 
לחימה, תצלומי הניצחון היו במקרים רבים מבוימים ומתוכננים ושידרו ממלכתיות וחגיגיות. 
בחסות הילת הממלכתיות נראו הְשחור והלובן זהים, והושטחו ההבדלים בגון העור והשיער 
ובתווי פנים. החיילים המזרחים שצולמו כחיילי הצבא המנצח גרמו לצופים ולצופות ישראלים 

להעריך ולכבד, ומתוך כך גם לקבל, את החייל המזרחי, להזדהות עמו ולזהותו עמם.

דרך הצבעה על מסמנים גזעיים של ְשחור ולובן בתצלומי חיילים ממלחמת 1967 הראיתי כי 
תצלומי המלחמה מבטאים רגע של הכלה ממסדית של מזרחים אל תוך הקולקטיב הישראלי. 
ההכלה מתבצעת עם הפיכתם של החיילים המזרחים לסוכנים פעילים של הממסד הציוני, 
לובן  גופניים של  בין הממסד הציוני למאפיינים  ונעשית דרך ערעור על החיבור ההכרחי 
נראית מלחמת ששת  בצד אחד של המתרס. מבעד לתצלומים  והְשחור  הלובן  הצגת  ודרך 
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הימים כחיבוק ממסדי שבמסגרתו קרסו, גם אם לזמן מוגבל, הגבולות הגזעיים, והקולקטיב 
היהודי–ישראלי תפקד כקולקטיב רב גזעי מאוחד.

המזרחים,  אזרחיו  על  הישראלי  הממסד  שהפעיל  והדחייה  ההכלה  דיאלקטיקת  בתוך 
שבשניים מביטוייה החזותיים עוסק המאמר, מייצגים תצלומי המלחמה את הקוטב המכיל 
ומציעים מופע אפשרי אחד של הקולקטיב הישראלי. דרך תצלומי המלחמה אפשר ללמוד 
גם על טבעו הדיאלקטי של הסימון הגזעי, הנע בין הצבעה על קיומם של הבדלים גזעיים 
שרירים ובין הכחשתם. דיאלקטיקת האשרור–הכחשה נוכחת בתצלומים באופן שבו מעוצב 
ומובן הלובן גם כבעל קיום פרטיקולרי מובהק אך גם כמתערבב בשחור, כמהול בו ומתמוסס 
לתוכו. עיצוב כזה עושה דה–נטורליזציה לעליונות של הלובן ולנחיתות של הְשחור ומאפשר 

לראות בחלוקה ביניהם, שעליה מושתתת הקטגוריה הגזעית, מיתוס בדיוני. 
ההפצה רחבת ההיקף של אלבומי המלחמה בעידוד זרועות הממסד, ולעתים אף במימונן, 
מעידה שהוצאתם, בד בבד עם הקמת אתרי הנצחה והפקת טקסי זיכרון, הייתה אמצעי יעיל 
מעל  “הביטחון  תפיסת  את  ולהפיץ  המלכדים  הפטריוטיים  האתוסים  את  פיזית  להנכיח 
לכול” ששררה באותה העת. הצגת הקולקטיב הישראלי כקולקטיב הומוגני ומאוחד באלבומי 
הציבורי  המרחב  על  המשתלט  הביטחוני–מיליטריסטי  לשיח  חזותי  ביטוי  היא  המלחמה 
בישראל בעתות מלחמה מאז ועד היום. בשיח זה ניתנת לגיטימציה מיידית וקונצנזואלית 
להשעיית מחלוקות פנים לאומיות למען ההירתמות הכללית להדיפה של האיום הקיומי מן 

החוץ.
בהמשך המאמר יתברר כי למרות האחדות המדומיינת ושותפות הגורל בין כלל החיילים 
בתצלומי  השחורים  הפנתרים  מחאת  עוצבה  הימים,  ששת  מלחמת  מאלבומי  שעלתה 
העיתונות של התקופה על פי סֶכמות שאשררו מחדש את ההפרדות הישנות ועל ידי שימוש 
במסמנים גזעיים של ְשחור ולובן, וכך תרמו להחזרתו של הסדר ההגמוני שנפרע במלחמה. 
אף שהמחאה התקיימה בתקופה שבין מלחמת 1967 למלחמת 1973 ־ תקופה שהתאפיינה 
בריבוי גילויי מחאה בזירות ציבוריות בישראל18 ־ ואף שמחאה זו לא ביקשה לערער על 
הסדר הלאומי הפנימי,19 היא נתפסה כמסוכנת ובלתי לגיטימית בדיוק משום שאיימה על 
גולדה  בדבריה של ראשת הממשלה  לכך אפשר למצוא  עדות  החזות הלאומית המלוכדת. 
האיום  תפיסת  את  העלתה  השחורים  הפנתרים  של  המחאה  פעולות  את  שבגינוייה  מאיר, 

הקיומי הביטחוני וקראה )אצל לימור, 1971, עמ‘ 3(:

פרט למאמרו של יהודה ניני )1971(, שמתח ביקורת חריפה על המצב החברתי בארץ ונידון כבר בראשית   18

גילויי ביקורת ומחאה אחרים כלפי המצב הצבאי והתנהלות הממשל מול ארצות ערב היו  זה,  מאמר 

מכתב השמיניסטים שנשלח לראשת הממשלה גולדה מאיר באפריל 1970 על ידי תיכוניסטים ירושלמים, 

ובו קבלו התיכוניסטים על סירובה של ממשלת ישראל לקדם תהליך של שלום ואיימו במרומז כי לא 

יוכלו לשרת בצבא אם המצב יימשך )שפירא, 2010(, וכן מחזותיו של חנוך לוין את ואני והמלחמה הבאה 

)1968(, קטשופ )1969( ומלכת האמבטיה )1970(, שעוררו סערת רוחות ציבורית כשהציגו באור גרוטסקי 

והתייחסו  ואת היהירות ששררו בארץ בעקבות תוצאות מלחמת ששת הימים  את קידוש המיליטריזם 

בסרקזם לנושאים שהיו עד אז טאבו בחברה הישראלית, כגון שכול ואבל.

כפי שעולה למשל מדבריו של דוד כוכבי בסרטו של נסים מוסק, שמעת על הפנתרים? )2002(.  19
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יהודים,  על  מולוטוב  בקבוקי  ולהשליך  בישראל  להתרומם  יהודית  יד  יכולה  איך 
ואיך אפשר להצית בירושלים? ]...[ האם בדרך זאת יבנו בתים? מי שחושב שעל ידי 
נאומים, הסתה או חוסר סובלנות ניתן לפתור את הבעיות בן לילה, או שאינו מכיר 
את הבעיות, או שהוא עוסק בדמגוגיה ]...[ הדבר הוא ממש בנפשנו, כי עמידתנו היא 
רק בכוח האחדות. גם כוחו של צה“ל לא יעמוד לנו אם ניתן לרעל הזה לקנות מקום 

בלבנו.

תצלומי ההפגנות של הפנתרים השחורים

לסרטים  לתערוכות,  מושא  הייתה  היא  השחורים  הפנתרים  מחאת  מאז  שחלפו  בשנים 
ולמחקרים בתחומי המשפט, הסוציולוגיה, ההיסטוריה ומדעי המדינה.20 אך למרות העניין 
הרב שעוררה בקרב חוקרים, המסמכים החזותיים שנותרו ממנה לא זכו עדיין ליחס מעמיק 
ונידונו בשטחיות בלבד.21 בשדה האמנות קיבלו תצלומי הפנתרים השחורים חשיפה בשני 
סרטים תיעודיים ובשתי תערוכות, אך גם בהם הוצגו התצלומים בלא כל פרשנות או מחקר 

מעמיקים.22 

 ;2010  ,2009 ושנהב  לב   ;2008 לב,   ;1986 הרצוג,   ;1991 דהאן–כלב,   ;2008  ,1979 ברנשטיין,  למשל   20

.Mark & Shama, 1972; Massad, 1996; Smooha, 1972 ;1973 ,שטרית, 2004; שפרינצק

הנרייט דהאן–כלב )1991, עמ‘ 290( ציינה כי העיתונות “העניקה למצוקה חשיפה שעשתה את הרושם   21

הראשוני על החברה שהביא לזעזוע”, וסמי שלום שטרית )2004, עמ‘ 129( ציין שעם שידורי הטלוויזיה 

הישראלית שהחלו בשנת 1968, “מי שכונו ‘ישראל השנייה’ נכנסו לכל סלון אשכנזי”. כמו כן, בדיון 

פעילות  על  שהופץ  המידע  כמות  את  שטרית  מציין  השחורים  והפנתרים  התקשורת  יחסי  על  הכללי 

התנועה בעיתונות ובטלוויזיה וטוען כי “ההישג המכריע היה בעצם ההתייחסות האינטנסיבית למחאה 

וכפועל יוצא ממנה לעניין המזרחי” )שם, עמ‘ 171(. עם זאת, שטרית עמד על כך כי 

]...[ הדיווחים  ניכרת הטיה ממלכתית ברורה של הדיווחים לטובת השלטונות  ברוב הכתבות עדיין   

עסקו יותר ב“אלימות” וב“הפרת חוק” כמאפיין המרכזי של התנועה אך לא יכלו להתעלם מנושאי 

המאבק, וכך לצד הדיווחים על התנועה ופעולותיה זכה הציבור לקרוא גם נתונים רבים וסקירות על 

מצבם הכלכלי והחברתי של המזרחים )שם, שם(. 

הופרדה בעיית העוני, שזכתה  רבות  כי בכתבות  גרסה   )1991( בניגוד לטענתו של שטרית, דהאן–כלב   

לאמפתיה, מפעולותיהם של הפנתרים השחורים, שגונו.

תפקיד  ויגודר  מאיר  של  תצלומיו  תפסו  אמנם   )2002( הפנתרים?  על  שמעת  מוסק  נסים  של  בסרטו   22

מרכזי בעלילה, ובאמצעותם איתרו מנהיגי התנועה את פעיליה כשלושים שנה לאחר שנפרדו דרכיהם, 

אך למעט שימוש אינפורמטיבי זה, לא זכו התצלומים לקריאה או להתייחסות בפני עצמם. גם בסרטם 

התיעודי של אלי חמו וסמי שלום שטרית הפנתרים השחורים מדברים )2003( מופיעים תצלומי התקופה 

אך אינם זוכים לכל פרשנות או תיאור. המגמה המפרידה בין החזותי לפרשני ממשיכה בשתי תערוכות 

הצילום שנערכו עד כה בנושא: בתערוכה “הפנתרים השחורים” )אוצר: אבי סבג(, שהוצגה בבית הספר 

ואדרי, 1999(, הוצגו תצלומים  )סבג  וזכתה לקטלוג צבעוני  ירושלים בשנת 1999  ובתיאטרון  מוסררה 

בלי  מוסררה  לצילום  הספר  בית  תלמידי  של  עדכניים  תצלומים  בצד  ויגודר  ומאיר  בר–עם  מיכה  של 

בתערוכה  אלה.  בתצלומים  הנראה  של  ניתוח,  שכן  כל  לא  תיאור,  כל  בקטלוג  או  בתערוכה  שנעשה 
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הכתיבה  שהותירה  הִריק  לנוכח  והפרשני  החזותי  את  מחבר  המאמר  של  זה  חלק 
המחקרית, שהתעלמה מהדימוי החזותי, וההצגה החזותית האילמת של התצלומים. הוא נשען 
על המחקרים, הסרטים, הקטלוגים והתערוכות, אך יוצא מהם לקריאה ביקורתית והשוואתית 
של התצלומים ובוחן את הפוטנציאל הטמון בהם להבנת האופן שבו נראו הפנתרים השחורים 

לעיני הציבור הישראלי ולפענוח תפקידם של המסמנים הגזעיים בהקשר זה.
התצלומים נבחנו על דרך ההשוואה, כך שחומרים מרגע היסטורי אחד הועמדו אל מול 
חומרים שהופקו ברגע היסטורי אחר. ניתוח תצלומי מחאת 1971 לעומת תצלומי מלחמת 1967 
נשען על מחקרים קודמים, לא חזותיים, שקישרו בין היבטים אחרים של שני המאורעות, 
וכן על תיאוריות של גזע ותרבות חזותית ועל שיחות עם צלמים שסיקרו את המחאה. על 
בסיס אלה צומחת תובנה חדשה באשר לתפקידם של התצלומים בהבניית המסמנים הגזעיים 

במרחב החזותי הישראלי בין שני הרגעים ההיסטוריים. 

ההפגנות
התבוננות שיטתית בתצלומי ההפגנות של הפנתרים השחורים, שהופיעו בעיתונות הכתובה 
כי ברובם המכריע מוצגות ההפגנות כעימותים  1971 עד מאי 1972, מראה  בישראל ממרץ 
פיזיים אלימים עם כוחות המשטרה. אף שהופעתם של שוטרים בהפגנות מקובלת ושכיחה, 
הפגנות  בתצלומי  מנוכחותם  חורג  הללו  ההפגנות  בתצלומי  להם  שניתן  המרכזי  המעמד 
גם  כי  עולה  הנחקרים  העיתונים  של  הצילום  מארכיוני  השנים.  באותן  שהתקיימו  אחרות 
דומה.  נוכחותם של שוטרים בעוצמה  ובמסוקרות שבהפגנות התקופה לא בלטה  בסוערות 
אמנם הוקצו למטרה זו משאבים משטרתיים גדולים במיוחד, כפי שעולה מניתוח המסמכים 
האצורים בגנזך המדינה )לב ושנהב, 2009, 2010(, אך אין בכך כדי להסביר מדוע הפגנות 
ועל  בה  התמיכה  היקף  על  והעידו  השחורים  הפנתרים  ממחאת  כחלק  שהתקיימו  הענק 
הרלוונטיות שלה, יוצגו בעיקר כעימותים אלימים בין שוטרים למפגינים פורעי סדר, ואילו 

ההפגנות והמפגינים עצמם כמעט שלא קיבלו ביטוי חזותי.
לא   ,1971 במרץ  ב–3  שהתקיימה  השחורים,  הפנתרים  תנועת  של  הראשונה  בהפגנה 
השתתפו כלל חברי התנועה. אלה נעצרו לפני ההפגנה במעצרי מנע ונכלאו בחדרי מעצר 
נפרדים ברחבי העיר ובסביבתה. פגיעה חמורה זו בחופש ההתאגדות והביטוי ־ שנעשתה 
על פי דרישתה של ראשת הממשלה ומתוך התייעצות עם שר הפנים ־ הוציאה פעילים, 
המעצר  בבית  והסתיימה  העירייה  בניין  מול  שהחלה  מחאה  לצעדת  רוח  ואנשי  מקורבים 
במגרש הרוסים ובתביעה לשחרר לאלתר את העצורים. בנאום שנשא עמוס קינן בהפגנה 
כי  לדעת,  הראשונה  בפעם  נוכחתי  “היום  נאמר:  אחרונות,  בידיעות  למחרת  ושצוטט  זו, 
המשטרה שהכרתי עד עתה כמגינה על האזרח, הפכה להיות משטרה המגינה על השלטון 
מפני האזרחים” )ברון, 1971, עמ‘ 9(. דן בן אמוץ חידד באותו המעמד את ההיבט הגזעי של 
המחאה בשאלתו הרטורית “למה לבוזגלו לא קוראים פייגין?” )שם(, שאלה שביטאה את 

“מבט מן העבר”, מתצלומיו של מאיר ויגודר )אוצר: חיים לוסקי(, שהוצגה בגלריה של בית הספר קמרה 

אובסקורה במאי 2002, לוו התצלומים רבי העוצמה בטקסט אינפורמטיבי קצר מאת האוצר.
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המרמור של מזרחים רבים לנוכח יחסו האוהד של השלטון כלפי עולים מרוסיה )אבנרי, ללא 
תאריך(.23

בהפגנה הראשונה של הפנתרים השחורים, שלטענת חוקרות וחוקרים סימנה את פריצתם 
לתודעה הציבורית בישראל,24 נכרכו יחד לראשונה המאבק לשוויון גזעי והמאבק על הזכות 
 Ranciere, 1998, p.( להופיע במרחב הציבורי. על היעדר נראות כסמן גזעי עמד רנסייר
28( כשניתח את תפקיד המשטרה בהפגנה של צרפתים–אלג‘ירים שהתקיימה בפריז ב–17 
באוקטובר 1961 והגדיר אותו “צורה של התערבות הקובעת מה רשאי להיראות ומה לא”.25 
ידה של המשטרה בהעלמת ההפגנה מעין האזרחים הצרפתים שיקפה לטענתו את העובדה 
משתתפים  הם  כאילו  הציבורי  במרחב  אלג‘ירים  של  הופעתם  הצרפתית,  המדינה  שעבור 
הקונקרטי  המרחב  של  הטיהור  לדבריו,  נסבלת.  בלתי  הייתה  צרפתים  ואזרחים  פוליטיים 
והחדשותי מסימניו של המאורע הפכה את פעולתם של המפגינים לבלתי נראית והגדירה 
ובין נתיניה על בסיס הזכות לנראות  מחדש את ההבדל בין אזרחי מדינת האם הצרפתית 
ציבורית. בהפרדה זו בין מי שיש להם למי שאין להם זכות להופיע במרחב הפומבי הצרפתי 

 .)Ibid., p. 29( המחישה המשטרה את הגבול הפנימי של האזרחות הצרפתית
גם אם במקרה של הפנתרים השחורים לא הועלמו המפגינים כליל משדה הראייה, הרי 
להתפרש,  יכולה  תנאי  בכל  נראותה  את  לצמצם  שיש  וככזו  דיכויה  דרך  מחאתם  שהצגת 
בעקבות דבריו של רנסייר, כדה–לגיטימציה של מחאתם על בסיס גזעי. בטענה זו תומכים גם 

האמצעים החזותיים המשותפים לתצלומים, המציגים מסמנים גזעיים של ְשחור ושל לובן. 
במידה  נמוך  בעיתונות  שפורסמו  השחורים  הפנתרים  הפגנות  של  התצלומים  מספר 
ניכרת ממספרם של תצלומי החיילים שהופצו במהלך מלחמת ששת הימים ואחריה. גם טווחי 
ונכחו במרחב הציבורי שונים למדי: תצלומי ההפגנות  זמינים  היו התצלומים  הזמן שבהם 
של הפנתרים השחורים הופיעו במסגרת סיקור אקטואלי רציף ומתמשך במהלך שנת 1971 
ועד אמצע שנת 26,1972 ואילו תצלומי החיילים הופיעו במוספי העיתונים המיוחדים בימי 
המלחמה, וכן באלבומי מזכרת חגיגיים שיצאו, למיטב בדיקתי, עד שנת 1970. מכאן שתצלומי 
המלחמה נועדו להישמר, להיזכר ולהיראות שוב ושוב, גם כמה שנים לאחר שצולמו, ואילו 
תצלומי ההפגנות של הפנתרים השחורים, כמו תצלומי אקטואליה אחרים, הותירו את חותמם 
על הצופים בעת פרסומם ונעלמו ימים אחדים לאחר שהופיעו. מתוך הכרה בהבדלי הכמות, 
הבדלים  ולמרות  הציבורי,  במרחב  נכחו התצלומים  הזמן שבהם  וטווח  הוצגו  המדיום שבו 
אלה, אפשר לקרוא את תצלומי ההפגנות בהשוואה לתצלומי המלחמה ולראות כי תצלומי 

המפורסם שבהם היה מסורב העלייה גרישה פייגין, שהפך לעסקן ציוני מיד עם עלייתו מברית–המועצות.  23

ברנשטיין, 1979; דהאן–כלב, 1991; הרצוג, 1986; שפרינצק, 1973; ובעקבותיהם שטרית, 2004.  24

ההפגנה שאליה התייחס, שתוצאותיה ומניין קורבנותיה הוסתרו מהעם הצרפתי כחלק מהאפלה חדשותית   25

כללית, אורגנה על ידי Front de libération nationale( FLN, החזית לשחרור לאומי( ודוכאה באלימות 

על ידי המשטרה הצרפתית. הפגנה זו שונה לחלוטין כמובן מהפגנות הפנתרים השחורים, שכן מאות 

מפגינים מצאו בה את מותם. כמו כן, פעולות המחאה שאליהן התייחס רנסייר היו חלק ממחאה אנטי 

קולוניאלית על רקע מלחמת אלג‘יר ולא התנגדות להתנהלות פנים לאומית.

תאריכי ההפגנות העיקריות שלאחריהן הופיעו התצלומים בעיתונות על פי סדר כרונולוגי הם: 3 במרץ   26

1971, 18 במאי 1971, 5 ביולי 1971, 23 באוגוסט 1971, 18 בינואר 1972, 1 במאי 1972.
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המלחמה הם קוטב אחד בדיאלקטיקה הממסדית של קבלה ודחייה, ותצלומי המחאה נמצאים 
בקוטב השני. גם בחלק זה יוצגו רק תצלומים יחידים מבין העשרות שפורסמו בעיתונות, אך 

גם ברוב התצלומים שאינם מוצגים נשמרים אופני הייצוג שיפורטו כאן. 

תצלום 8. “שוטרים בירושלים ואמו של אחד המפגינים” )לא צוין שם הצלם(
מקור: ידיעות אחרונות, 5.3.71, עמ‘ 8

תצלום 9. “הפגנה למען הפאנתרים השחורים בירושלים” )לא צוין שם הצלם(
מקור: העולם הזה, 10.3.71, עמ‘ 38

לאחר  והופיעו  השחורים  הפנתרים  למחאת  ביותר  המוקדמות  העדויות  הם   9-8 תצלומים 
נראים  בשניהם  התנועה.  ראשי  של  המנע  מעצרי  כאמור  לה  שקדמו  הראשונה,  ההפגנה 
מפגינים כשהם ממוסגרים משני צדי הפריים על ידי שוטרים. עמידתם של השוטרים במדיהם 
הכהים ובקסדותיהם אומרת שליטה. בשני התצלומים שוטר אחד מישיר מבט אל הצלם ובכך 
מביע אדנות ובעלות על התצלום ועל המצב בכללו. קשר העין מעיד גם על קשר בין העמדות: 
בחירתו של הצלם להציג את הסצנה מבעד לכתף השוטרים מעידה על עמדתו העקרונית; 
נקודת מבטם על הנעשה. כתוצאה ממיקומו של  ומציג את  רואה  הוא בצד של השוטרים, 
והמוגדלות  המוגבהות  ובדמויותיהם  רוב שטחו של התצלום,  את  תופסים השוטרים  הצלם 
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ללבוש  בניגוד  עומדים  אלה  מעומלנים.  מדים  וצווארוני  דרגות  סמלים,  חפתים,  מודגשים 
היומיומי והמרושל משהו של המפגינים. בתצלום 9 נראים מפגינים אחדים בינות לשוטרים. 
ברווח שנוצר בין השוטרים בתצלום 8 נראית אמו של סעדיה מרציאנו, ממנהיגי התנועה, 
שבאה למחות על מעצר בנה. אף לא באחת מהסיטואציות המצולמות נראה שנשקפת סכנה 
ממשית כלשהי לשוטרים, אך בשני התצלומים הם חובשים קסדות, ובתצלום 8 מגן של פח 
חוצץ בין האם לשוטר. הפניית המגן מרמזת כי האם היא איום פיזי שיש להתגונן מפניו, 
אולם ידו של השוטר שמימין, המונחת על כתפה והודפת אותה בלא כל מאמץ, מגחיכה את 
הצגתה כאיום, וכך גם את הצטיידות היתר של השוטרים. בשני התצלומים מובלטת נוכחותם 
של השוטרים, ומאבקם של הפנתרים השחורים נדחק אל מחוץ לפריים. יחסי כוחות חזותיים 

אלה נשמרו גם בתצלומים האחרים שהציגו את ההפגנות בעיתונות, כמו שיפורט בהמשך.
ב–18 במאי 1971, כחודשיים לאחר ההפגנה הראשונה, נערכה בירושלים הפגנה נוספת, 
שחורים  פנתרים  כ–7,000  חלשו  השיא שלה  ברגעי  העיר.  שידעה  הגדולות  אחת  שהייתה 
ואוהדים על הצירים המרכזיים של העיר וחסמו אותם.27 המאורע, שזכה לשם “ליל הפנתרים”, 
חשף את הנחישות, את יכולת הארגון הגבוהה ואת המספר הרב של אוהדי התנועה שהפתיע 
אף את מנהיגיה. בסקירה מדוקדקת של כל התצלומים שהופיעו בעיתונות בימים שלאחר 
האירוע לא מצאתי ולו תצלום אחד של תהלוכת המחאה ושל הנאומים שנשמעו בה. במקום 
של  ותצלומים  למפגינים  השוטרים  בין  אלימים  מאבקים  תצלומי  בעיתונים  נראו  אלה 

שוטרים, שבהם לא נראו כלל המפגינים עצמם. 

תצלום 10. “התכתשות בין שוטרים למפגינים ־ אתמול בירושלים” )סוכנות ניוספוט(
מקור: שער על המשמר, 19.5.71

ידיעות  מעריב,  בעיתונים  הפנתרים  ליל  למחרת  התנוסס  ניוספוט  סוכנות  של   10 תצלום 
אחרונות ועל המשמר בהבדלי קיטוע דקים, וב–12 בספטמבר באותה השנה הופיע גם בעיתון 

תיאור מפורט של מסלול הצעדה ושל האירועים המרכזיים בה הופיע בין היתר אצל ריבון, 1971.   27
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The New York Times. בתצלום נראים שלושה שוטרים מן הגו. הם לבושים מדים, חבושים 
קסדות ואוחזים אלות ומִגנים. זהותם הפרטית אינה ידועה ואינה מעניינו של התצלום; הם 
נציגי הממסד במאבקו על שמירת הסדר הציבורי. כמה מפגינים עומדים על המדרכה משמאל 
ומביטים בשוטרים במבט מבוהל מהול בתסכול או כעס. מפגין אחר עומד על שפת המדרכה, 
או  ידו כמתגונן מפני מכותיהם  הוא מניף לעברם את  פורץ ממנה.  נהדף אליה ספק  ספק 
כמנסה להשיב מתקפה. כך או כך, פעולתו חסרת סיכוי. הם רבים ומצוידים ממנו, ובעוד רגע 
יכניעו אותו ויעצרוהו. המבט אל הרחוב, הנגלה במקוטע בחלקו האחורי של התצלום, חסום 

בגופם של השוטרים ובמִגניהם. גם גבולותיו של התצלום חסומים על ידם.
היחס המספרי בין השוטרים למפגינים, חסימת המרחב הצילומי, ריסון המפגין בגופם 
והבחירה  פרטיים  כאנשים  השוטרים  את  לזהות  הצופה  היכולת של  היעדר  השוטרים,  של 
לתעד את ההפגנה דווקא מבעד לעימות החזיתי בין השוטרים למפגינים, כל אלה חוזרים 
של  החזותית  להבניה  עיקריים  אמצעים  ומשמשים  הבאים  בתצלומים  גם  גרסאות  בכמה 

מחאת הפנתרים השחורים בעיתונות. 

תצלום 11. “שוטרים גוררים את אחד הצעירים בהפגנת ‘פנתרים’ אתמול בירושלים” )לא צוין שם הצלם(
מקור: שער מעריב, 19.5.71

בתצלום 11 הצלם אמנם עומד מול פני השוטרים, אך גם כאן נשמרים המאפיינים שעליהם 
השוטרים  אחד.  שחור  בפנתר  שוטרים  ארבעה  נאבקים  בתצלום  הקודם.  בתצלום  עמדתי 
לבושים מדים, ושלושה מהם חובשים קסדות. למרות הקרבה בין הצלם לסיטואציה, פניהם 
של שניים מהשוטרים מוסתרים בקסדות, ואי אפשר לזהותם. שני שוטרים לופתים את גופו 
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של הפנתר השחור וסוגרים עליו. השניים האחרים סוגרים את גבולותיו של התצלום בגופם 
והקיר עם החלון המסורג חוסמים את  ובמִגני הפח שבידיהם. המתקהלים הנראים מאחור 
של  מצבו  את  ומהדהדת  מחזקת  והחלל  הקומפוזיציה  סגירּות  העליון.  בחלקו  גם  התצלום 
רגליו השלוחות  בגופו:  נאבק  הוא  בידיו,  נשק  כלי  או  מגן  כל  בו. בהיעדר  המפגין הלכוד 
להשתחרר  מבקש  המכופף  וגוו  השוטרים,  ידי  על  גרירתו  את  לבלום  מתאמצות  קדימה 

מלפיתתם, אך סיכוייו להיחלץ נראים קלושים. 

תצלומים 12א-12ד. “הקרב עם הפנתרים” )לא צוינו שמות הצלמים(
מקור: שער מוסף “24 שעות” של ידיעות אחרונות, 19.5.71
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אף   .1971 במאי  ב–18  השחורים  הפנתרים  של  הענק  הפגנת  לאחר  פורסם  התצלומים  טור 
דרך  המחאה  הפגנת  את  מציגים  כולם  אחרת,  התרחשות  נראית  מהתצלומים  אחד  שבכל 
המפגש האלים של המפגינים עם כוחות המשטרה ומעלימים את תוכני המחאה, את הכרוזים, 
את הנואמים ואת הקהל הצועד. השוטרים בכל התצלומים לבושים מדים, חובשים קסדות 
ואוחזים אלות ומִגנים. ברובד הקדמי של כל התצלומים מוצגת ההתכתשות האלימה, ומאחור 
של  ידה  שבהם  הקודמים,  מהתצלומים  הכוחות  יחסי  בנעשה.  הצופה  קהל  במקוטע  נראה 
על  אחד  מפגין  נלכד  בכולם  כמעט  אלה.  בתצלומים  גם  נשמרים  העליונה,  על  המשטרה 
ידי כמה שוטרים המפליאים בו את מכותיהם, ורגע הצילום הנבחר הוא הרגע שבו הוכנע 
הצלם  עומד  התחתונים  התצלומים  בשלושת  אונים.  חסר  ונותר  השוטרים  ידי  על  המפגין 
והם  פרטיים,  אדם  כבני  לזהותם  היכולת  מהצופה  נמנעת  זו  מזווית  השוטרים.  מאחורי 
מתוארים כמייצגים ממסד כללי. שליטתם המלאה של השוטרים בסיטואציה מגולמת בכמה 
התצלומים  את  שליוו  הקצרות  הכתוביות  הפריים.  גבולות  את  בחסימתם  גם  מהתצלומים 
של  כוחה  מול  להתמודד  יכולתם  חוסר  ואת  המפגינים  של  היד  אוזלת  את  הן  אף  הדגישו 

המשטרה. 

תצלום 13. הפגנת הפנתרים השחורים )צילום: מ‘ ויגודר, ירושלים, 1971(
מקור: אוסף הצלם

תצלום 13 לא פורסם בעיתונות. הוא צולם על ידי מאיר ויגודר, שליווה את פעולות הפנתרים 
השחורים כאוהד וכחבר בהיותו בן 16. נראית בו קבוצת מפגינים בגילים מגוונים צועדת יחד 
על  המפגינים  חולשים  האחרים,  בתצלומים  המרחב  את  שחסמו  השוטרים  במקום  ברחוב. 
התצלום כולו מקצה לקצה, חוסמים את הכביש שבמרכזו ומצטופפים בצדי המדרכות. במקום 
על  הכתובות  סיסמאות  דרך  המחאה  תוכני  את  התצלום  מציג  המשטרה  עם  אלים  עימות 
כרוזים כמו “הצטרף לפנתר, מאפליה תתפטר”, “גם אנחנו ביטחון” או “עורו עדות המזרח”. 
צעידתם הנחושה של המפגינים כגוף אחד מלוכד ומסודר אומרת חיוניות, עוצמה וביטחון 
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יוצרים  אף  וכמה מהם  בבירור,  נראים בתצלום  רובם  פני  ומסודר,  נקי  לבושם  במעשיהם. 
קשר עין עם המתבונן בהם. אמצעים אלה מאפשרים למתבונן להזדהות בקלות עם המפגינים 
בשיטתיות  להציג  העיתונים  עורכי  של  שבחירתם  מכאן  כלגיטימית.  מחאתם  את  ולראות 
תצלומים שמדווחים על המחאה דרך דיכויה ומעלימים כל זכר לכוח הארגוני של הפנתרים 
השחורים לא הייתה האפשרות היחידה שעמדה לרשותם. עם זאת, אין כאן טענה למזימה 
מכוונת שלה היו שותפות כל מערכות העיתונים, אלא להצגת המחאה על ידי ההגמון ועל ידי 

סוכניו הפסיביים בדרך שמבטאת את חוזקו של המבנה הלאומי ההיררכי. 

טשטוש המוצא האתני באמצעות מסמנים גזעיים 
)2009, עמ‘ 146( נדרשו לפרופיל הגזעי של כוח האדם המשטרתי בעת מחאת  לב ושנהב 
הפנתרים השחורים ומצאו כי “רבים מן השוטרים שעמם באו הפנתרים במגע היו מזרחים, 
אפילו כאלה שגדלו או גרו בשכונת מוסררה”. לדבריהם, רבים מהשוטרים שחוו בעברם את 
האפליה והמצוקה שעליהן מחו הפנתרים השחורים הזדהו עם מאבקה של התנועה. גם אסתר 
מאיר–גליצנשטיין )שם, שם( עמדה על כך שבתקופת המחאה של הפנתרים השחורים היו 
רוב השוטרים הזוטרים מזרחים. ואף על פי כן, האמצעים החזותיים בתצלומים הציבו אותם 

כנציגיו המובהקים של הלובן המגולם בכוח הממסדי וכהיפוכם הגזעי של המפגינים. 
בהתייחסה לתצלומי האינתיפאדה של מיקי קרצמן הצביעה אריאלה אזולאי )2000, עמ‘ 
278( על הופעתו של החייל בקדמת הפריים בגבו אל הצופה וטענה שזוהי “עמדה שממנה רואים 
מבעדו אבל בלי לראותו, מבלי היכולת לקרוא לחייל בשם. כך מצליח קרצמן להציג את החייל 
לא כדמות פרטית בעלת שם: אורי או ברוך, אלא כעמדה נתונה הנגזרת מצבא בעיתות כיבוש”. 
בהשראת היגיון זה אטען כי צילום העימות בין הפנתרים השחורים למשטרה מזווית המראה 
את גו השוטרים או מסתירה את פניהם מאחורי קסדות מאיין את האדם המאייש את התפקיד 
הממסדי, וכך מטשטש את גזעו של השוטר. יתרה מכך, בהעלימם את האדם שמאחורי המדים 
השוטרים  את  ומציגים  ואביזריהם,  סמליהם  על  עצמם,  המדים  את  אלה  אמצעים  מדגישים 
כביטוי מושלם של לובן. כך הוסווה הדמיון הגזעי בין השוטרים ־ שהולבנו והוצגו כמִגנים על 
סדר היום הגזעי של המדינה ־ ובין המפגינים, שהושחרו על ידי הצגתם כמתפרעים משולחי 
רסן המאיימים על סדר היום. מחאת הפנתרים השחורים אורגנה אפוא מבחינה חזותית כאיום 

גזעי של הְשחור על הלובן, שמסתיים תמיד כשידו של הלובן על העליונה. 
לוו  למוחים  המשטרה  כוחות  בין  החזיתיים  העימותים  את  שהציגו  העיתונות  דיווחי 
בתצלומים דוגמת תצלום 14, שחיזקו מסר זה. בתצלום נראים שוטרים בלבד. למרות זווית 
באחיזת  הזהים,  במדים  מובהק  לובן  מסמנים  והם  היטב,  מוסתר  מוצאם  מלפנים,  הצילום 
האלות באופן דומה ובשורות הישרות שבהן הם צועדים. אף שאין בתצלום עימות פיזי, הוא 
מתפקד כחזיון ראווה של כוח לבן. כוח זה ־ המגולם בעוצמה שבהליכה המלוכדת, באלימות 
המגולמת בלכידות זו, במדים, בקסדות, באלות ובמִגנים ־ מובן כאיום על מי שמתכוונים 
להתנגד לו, או לחלופין כאות הרגעה עבור מי שבשמם הוא מופעל. כמו בתצלומי החיילים 
גם בתצלומי ההפגנות של הפנתרים השחורים שפורסמו בעיתונות  שהוצגו בחלק הקודם, 
 Lott,( לבן  כוח  של  אינדיבידואלית,  לא  לעולם  אך  מוכרת  הומוגנית,  כצורה  הכוח  נראה 
Mercer, 1994 ;1992(. התצלומים מפנים אפוא את המבט אל הלובן ומציגים אותו כחזיון 
)Dyer, 1988(, מאחר שהלובן הגן תמיד על הכוח  )Smith, 2004(. לטענת דאייר  ראווה 
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הייצוגי שלו על ידי היותו בלתי נראה, הפך הְשחור לנשא העיקרי של עול הייצוג; התבוננות 
בתצלומים כמו תצלום 14, המאלצת את הגוף הממסדי הלבן לשאת את עול המבט של האחר 

עליו, חותרת תחת התפיסה ההיסטורית של הגוף הלבן ומערערת על הניטרליות שלו.

תצלום 14. “שוטרים חבושי קסדות המחזיקים מגנים ואלות יוצאים לפעולה נגד הפנתרים ־ אמש בירושלים” 
)לא צוין שם הצלם(

מקור: ידיעות אחרונות, עמ‘ 35; מעריב, עמ‘ 3, 19.5.71

סיכום

על ידי הקבלה בין תצלומים משני רגעים היסטוריים, מלחמת 1967 ומחאת 1971, נחשף דפוס 
התנהלות דיאלקטי ביחסה של המדינה לאזרחיה, אשר נע על הציר שבין קבלה לדחייה, בין 

זהות להבדל ובין הכלה לניכור, וכן מנכיח ומצדיק את המסמן החזותי הגזעי. 
ומראים  וניצחון  הפוגה  לחימה,  ברגעי  שצולמו  ־  הימים  ששת  ממלחמת  התצלומים 
חיילים בני מוצאים שונים המבצעים יחדיו את אותן הפעולות ־ מעידים כי המלחמה מייצגת 
בהיסטוריה המקומית רגע של הכלה ממסדית של מזרחים אל תוך הקולקטיב הישראלי ואת 
הפיכתם לסוכנים פעילים של הממסד הציוני. בהציגם חיילים מזרחים ואשכנזים בצד אחד של 
המתרס ערערו תצלומי המלחמה על החיבור שנדמה עד אז כהכרחי בין הממסד הציוני ללובן 
האירופי. מבעד לתצלומים אלה נראתה המלחמה כחיבוק ממסדי שבמסגרתו קרסו, גם אם 
לזמן מוגבל, הגבולות הגזעיים, והקולקטיב היהודי–ישראלי תפקד כקולקטיב רב גזעי מאוחד.

הם  שכן  הגזעי,  הסימון  פעולת  של  הדיאלקטי  טבעה  על  לימדו  המלחמה  תצלומי 
מנכיחים ומכחישים בעת ובעונה אחת מאפיינים גזעיים ברורים של לובן ושל ְשחור, על ידי 
השתתפותו של הגוף השחור הגברי בריטואלים המיוחסים במובהק לגוף הלבן הגברי. עיצוב 
הלובן והְשחור באופן כזה עושה דה–נטורליזציה לעליונות של הלובן ולנחיתות של הְשחור 

ומאפשר לראות בהפרדה ביניהם, שעליה מושתתת הקטגוריה הגזעית, מיתוס בדיוני.
והמקבל בציר הדיאלקטי. לעומת  תצלומי המלחמה מייצגים אפוא את הקוטב המכיל 
והמדיר.  האחר  בקוטב  אותם  ממקמים  השחורים  הפנתרים  של  המחאה  תצלומי  זאת, 
מרכזי  מרכיב  שהייתה  המפגינים,  כלפי  המשטרה  כוחות  של  והבוטה  הגלויה  האלימות 
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בהצגה החזותית של המחאה, היא מסמן גזעי שנועד לבטא את ההפרדה המחודשת בין הלובן 
לְשחור. התצלומים הציגו את הגוף המזרחי הגברי כמושא לפוביות גזעיות, שיש לרסנו בכל 

האמצעים האפשריים, ומולו התעצב וגובש מחדש הלובן הישראלי והלובן כישראלי.
הניידות האינסופית בין מסמנים גזעיים מודגמת ביתר שאת בתצלומי המחאה, כאשר 
באותו התצלום ממש מאיישים מזרחים בה בעת את שתי העמדות המנוגדות לכאורה של 
הְשחור ושל הלובן: הן כמפגינים המתפרעים ומאיימים על הסדר, המושחרים ביחס לממסד 
הציוני, והן כשוטרים, המבקשים לאכוף את הסדר הממסדי ולפיכך מולבנים. כך, במסגרת 
הכלכלה החזותית הישראלית מתפקדים הְשחור והלובן כזהויות פרפורמטיביות המשתנות 

לפי הצרכים הלאומיים והזירה שבה הן פועלות.
ודווקא  בישראל,  הגזעיים  ההבדלים  של  נראותם  את  שיקמו  המחאה  תצלומי  כן,  אם 
בתקופה שבה החלה הנראות הגזעית המקומית להתעמעם, בין היתר בעקבות מלחמת 1967 
והתצלומים שפורסמו בעקבותיה. כך הובדל שוב הגוף המזרחי מהממסד הציוני והורחק מחדש 
מלב הקונצנזוס אל שולי הקולקטיב. התצלומים שבו והנכיחו את הלובן ואת הְשחור כקטגוריות 
מרוסן–פראי,  שולט–נשלט,  כמו  ניגודיים  דימויים  צמדי  סביב  שהתארגנו  מוציאות  גזעיות 
מוסדי–ארעי ומתוכנן–ספונטני. בסופו של דבר עולה כי תצלומי המחאה של הפנתרים השחורים 
שהופיעו בעיתונות תפקדו כתצוגה ממסדית של טיהור ושליטה גזעיים, שבאמצעותה ביקש 
הממסד הציוני להפריד עצמו שוב מאזרחיו השחורים. לשם כך, הגוף הגברי שסימן את מחיקת 

הגבולות הגזעיים במלחמה שימש כמצע שעליו נחקקו מחדש ההבדלים בתצלומי המחאה. 
ואולם, חשוב לציין שיציבותו של הסדר ההגמוני אינה בהכרח תוצאה של מזימה זדונית 
של קבוצה מסוימת החוששת לאבד את עמדת הכוח שלה, אלא נובעת מיציבותו של המבנה 
ההגמוני הלאומי בישראל, שהעיתונות אינה אלא חלק ממנו, ואשר לו מבקשים להשתייך 
רוב חברי הקולקטיב הלאומי. המדכא והמדוכא, המנצל והמנוצל משמרים יחד את הסטטוס 

קוו גם כשהוא פועל לרעתם )יונה, 2005(. 
לבסוף, ההבדלים הברורים בתפקידו של המסמן הגזעי בשני מאורעות שאירעו בהפרש 
של ארבע שנים בלבד זה מזה, מעידים יותר מכול שמחסום הצבע הקשיח, שעליו עמד דו בויז 
באופן נבואי בראשית המאה העשרים כבעיה הגדולה ביותר של המאה, הפך במרחב החזותי 

הישראלי למחסום גמיש ודינמי.
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עזיבת העולם החרדי כמפגש בין מודלים חברתיים–דתיים

שלומי דורון*

תקציר. המאמר מתחקה אחר תהליך שינוי הזהות של אלה העוזבים את העולם 
מושתת  המאמר  בפניהם.  העומדים  הקשיים  ואחר  בשאלה(  )היוצאים  החרדי 

אחת  ובעונה  בעת  הן  ודתיות  תרבותיות  שמערכות  אייזנשטדט  של  טענתו  על 

השינוי  דרך  תיבחן  זו  טענה  לשינוי.  זרז  וגם  חברתי  סדר  של  מייצב  גורם  גם 

והקהילתי ־ שמתפרקים  שעוברים שלושת מעגלי הזהות ־ האישי, המשפחתי 

ומורכבים מחדש עם המעבר של היוצא בשאלה ממודל חברתי חרדי למודל חברתי 

המעבר  הניתוק,  תהליך  כי  מראה  המאמר  שביניהם.  הפער  על  חילוני–מודרני, 

והשילוב )בדגם טקס המעבר( אינו מתיישב עם המודל הקשיח המציג את המסורת 

כדיכוטומית למודרניות, אלא מייצר מצבים לימינליים חברתיים–דתיים שמלווים 

את עולמם של היוצאים בשאלה לפני המעבר, במהלכו ואחריו.

מבוא

מופעי המודרניות והתפתחותה עומדים במרכז מחקריו של פרופ‘ אייזנשטדט ז“ל, והבחנותיו 
ההיסטוריות ־ המקומיות והגלובליות ־ הן אבני דרך במדעי החברה. אחת מטענותיו המרכזיות 
היא שמערכות תרבותיות ודתיות הן בעת ובעונה אחת גם גורם מייצב של סדר חברתי וגם זרז 
לשינוי )Eisenstadt, 1995(.1 כפילות זו משתקפת יפה בתהליכי המעבר של יחידים המבקשים 
ואת  החרדית2  החברה  את  לעזוב  שלהם,  והקהילתי  המשפחתי  האישי,  הסטטוס  את  לשנות 

זהותם הדתית3 ולאמץ זהות חילונית. יחידים אלה ייקראו כאן יוצאים בשאלה.4 

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  *
ברצוני להודות לפרופ‘ ניסן רובין, לד“ר עידן ירון ולקרן אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, על תמיכתה.   

כמו כן, תודה לקוראים/ות האנונימיים/ות שחידדו ושיפרו את המאמר.

להרחבה ראו גם אייזנשטדט, 2002, 2004, 2005, 2010. למבט מרתק על החברה הישראלית דרך עיניו   1

של אייזנשטדט ראו הרצוג, כוכבי וצלינקר, 2007. 

אף שבישראל קיימות כ–300 קהילות חרדיות עם קווי דמיון ושוני רבים, במאמר זה אכלול את כולן   2

זה.  בהגדרה אחת של חרדים, משום שלשוני ביניהן אין כמעט נגיעה לנושא המסוים הנבדק במאמר 

להרחבה ראו דורון, טרם פורסם. 

על החוויה הדתית לסוגיה מנקודות מבט פסיכולוגיות וסוציולוגיות ראו ג‘יימס, 1994.   3

לעוד מקורות על חזרה בשאלה ראו ברזילאי, 2001, 2004א, 2004ב; בר לב, 1984א, 1984ב, 1995; גל גץ,   4

 Shaffir, 1991, 1994; ;2009 ,2000 ,1998 ,2011; לב, 1998; מאיר, 2006; נאמן, 2002, 2009; פישרמן

.Shaffir & Rockaway, 1987
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יחיד  שבין  היחסים  מורכבּות  ביטוי  לידי  באה  שבעקבותיו  ובמשבר  העזיבה  בתהליך 
לחברה, בין מסורתיות למודרניות ובין שייכות לאי שייכות. במאמר זה אבקש להתחקות אחר 
תהליך שינוי הזהות של היוצאים בשאלה ואחר הקשיים העומדים בפניהם כשהם מחליפים 
את המודל החברתי המסורתי במודל החברתי המודרני. המאמר מבוסס על סדרת מחקרים 
ייחודו  מהשדה.  שעלו  תובנות  ומסכם  האחרונות  בשנים  שביצעתי  ותיאורטיים  אמפיריים 
בכך שהוא מציג את מופעי המודרניות והמסורת מבעד לתהליכי עיצוב עכשוויים של שינוי 

זהות דתית. 
ואיך  למה  למשל  אחרים,  במקומות  כבר  נידונו  מקצתן  כאן.  יידונו  לא  רבות  שאלות 
עוזבים את העולם החרדי )דורון, טרם פורסם(, ואחרות טרם התבררו, למשל גיל היוצאים 
בשאלה, היבטים של מגדר ומוצא ועוד. לא יידונו כאן גם שלל ההגדרות האפשריות למונחים 
המקפלים בתוכם עולמות תוכן רחבים ומורכבים, כגון מסורתי, מודרני, חילוני, חרדי, דתי, 
דתל“ש )דתי לשעבר(, חרדל“ש )חרדי לשעבר(, חילונ“ש )חילוני לשעבר( ועוד. מאמר אחד 
אינו יכול לדון בכל עולמות התוכן הללו, אך מורכבותם בהחלט עמדה לנגד עיניי לכל אורך 

המחקר. 

על תשובה, שאלה ומעברים

התשובה והשאלה הן יסודות מרכזיים בדתות מונותיאיסטיות בכלל וביהדות בפרט )שביד, 
1988(. למשל, בתלמוד הבבלי במסכת קידושין )ל, ע“א( מפורש הצירוף “ושיננתם לבניך” 
)דברים ו, ז( כך: “שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר, אל תגמגם 
ותאמר לו, אלא אמור לו מיד”. ובמשנה במסכת אבות )ה, ז( נאמר: “שואל כעניין ומשיב 
כהלכה”. השאלה היא נקודת מוצא להלכה וללמידה, ומכאן גם מקומה החשוב בהבחנה בין 
ארבעת האחים בהגדה של פסח )שטיינזלץ, 1998א(: החכם רוצה לשאול שאלות כדי ללמוד; 
הרשע שואל שאלות מתוך לגלוג; התם אינו יודע לנסח יפה את שאלותיו; וזה שאינו יודע 

לשאול, צריך לספר לו בלי שישאל. 
אך מלבד ההוראה הרווחת של תשובה ושאלה, במושג התשובה טמונה הוראה נוספת 
הנגזרת מהשורש שו“ב ומציינת שיבה לדרך הישר, למסורת ולאמונה. מנגד, בשאלה טמונה 
הוראה של הטלת ספק, היעדר מענה ומצב תודעה קבוע של תהייה ובירור )ברזילאי, 2001(. 
מכאן נקבע צירוף המילים “חזרה בתשובה” לתיאור המעבר מאורח חיים חילוני לאורח חיים 
דתי, בעוד “יציאה בשאלה” )או “חזרה ל/בשאלה”( מבטאת מעבר הפוך )לוז, 1986; נהוראי, 

תש“ס(. 
היא  בשאלה  יציאה  ואילו  יומין,  עתיק  מושג  היא  תשובה(  בעל  )וגם  בתשובה  חזרה 
מושג חדש שהוטבע כמושג הפוך לחזרה בתשובה )אלאור, 1991; מייזליש, 1984; שטיינזלץ, 
1998ב(. בעבר נהגו לקרוא ליוצאים בשאלה מתפקרים או אפיקורסים, כלומר כופרים )כהן, 
1990(, אך ברזילאי )2004א, עמ‘ 274-233( רואה ביציאה בשאלה כמיהה לאוטונומיה ולאו 
דווקא כפירה באל או באמונה. היא מזהה שלושה טיפוסים של יוצאים בשאלה: )א( כמהים 
לעצמאות; )ב( חשים שהם מחופשים לחרדים וחושפים את החילוני הפנימי שלהם; )ג( מיעוט 

של כופרים באמונה הדתית.
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היציאה בשאלה היא חוויה של פירוק מסגרת החיים המוכרת ומעבר בין קהילות )ברזילאי, 
2004ב(. אלא שהקהילות שונות בתכלית זו מזו. הקהילה החרדית סגורה וטוטלית )גופמן, 
בניגוד לחברה החרדית   .)Bott, 1971; Douglas, 2004( החילונית פתוחה  ואילו   ,)2006
החילונית  שבחברה  הרי  הדוקים,  הקהילה  וקשרי  היחיד  לטובת  קודמת  הכלל  טובת  שבה 
 Tonnies, בלשונו של Gesellschaft( הרצון האינדיבידואלי פועל במונחים של היגיון השוק
1957(, היחסים החברתיים הם חוזיים, וכל אחד פועל כרצונו בתוך קהילה רופפת )קרנצלר, 
מעגלי  בשלושת  ונוגעים  מאוד  עמוקים  הם  החברות  בין  אלה  הבדלים   .)2009 רבי,   ;2012
הזהות של היחיד: האישי, המשפחתי והקהילתי. לכן המעבר ביניהן דורש מהיוצא בשאלה 

לפרק ולהרכיב מחדש את כל הרבדים של זהותו.
במעגל הזהות האישי היוצא בשאלה נפרד מהזהות שלתוכה גדל ואותה גיבש במשך כל חייו 
וניגש לעבודת הגיבוש של זהות חדשה לגמרי. הוא שואל את עצמו שוב מי הוא, מה מקומו וכיצד 
עליו לנהוג מתוקף הסטטוס החדש שלו. ההון החברתי והתרבותי שהיה בידו נעשה פתאום מיותר 
וריק מתוכן, ולעתים קרובות הוא חווה נחיתות לעומת החילונים ומרגיש שהם אינם מבינים אותו.5 
הוא נטול השכלה רשמית )בר לב וקדם, 1984(, חסר ידע כללי על עולמות התוכן החילוניים ולא 
שירת בצבא. אצל רבים מתעוררות גם שאלות של זהות מינית, שעד כה לא היה להן מקום, או 
שהם מתקשים ליצור קשר זוגי מתמשך. החיפוש העצמי נעשה דחוף במיוחד בשל מאפייני החברה 
לפחות   ,)2011 )כ“ץ,  ממנו  ומצפה  ולרצונותיו  לאינדיבידואל  מרכזי  מקום  הנותנת  החילונית, 
במוצהר, לבחור את בחירותיו בעצמו ולא להיענות לתכתיבים. חופש הבחירה הזה מבלבל במיוחד 
כשהיוצא בשאלה מגלה שהחברה שאליה עבר אמנם מודרנית אך משמרת מרכיבי מסורת חזקים 
למדי )ידגר, 2010; שלג, 2010(, כך שעליו להמשיך ולשאול את עצמו לגבי כל נוהג אם ברצונו 
לשמר אותו או לוותר עליו. השילוב ההדוק של מודרנה ומסורת בחברה הישראלית מאריך אפוא 
את שלב גיבוש הזהות החדשה, על דובשו ועל עוקצו. הזמן והמקום שנפתחו פתאום בפני היוצא 
בשאלה מנוגדים מאוד לנורמות הנוקשות של החברה החרדית, הדורשות אינטגרציה מלאה בזמן 
ובמרחב, בשפה, בלבוש ובקודים של תרבות והתנהגות, ואינן מותירות ליחיד זמן או מקום פנויים 
מהן. בעולם החילוני זמנו בידו, לפחות במידת מה, ויש לו מקום פרטי פחות או יותר, אך הוא אינו 
יודע מה יעשה בהם, שכן טרם גיבש לעצמו זהות ורצון וטרם למד את הריטואלים החילוניים של 
שעות הפנאי )דשן, 1998(. עד היום הכיר רק ריטואלים מוסדיים, קהילתיים, משפחתיים ודתיים, 

ואילו כעת עליו ללמוד ריטואלים כמו בילוי פרטי וטקסי אשרור והגדרה אישיים.6

בין  מבחינה   )120-117 עמ‘   ,2000( עציוני–הלוי  חדשה.  שפה  גם  ללמוד  צריך  החילוני  בעולם  החרדי   5

עברית דתית לעברית חילונית. למשל, בשבתות דתי יברך את רעהו ב“שבת שלום”, וחילוני יגיד “סוף 

שבוע נעים”; דתי יגיד “ליל שבת”, וחילוני יאמר “שישי בערב”; לקראת פסח יברך הדתי את חברו 

ב“פסח כשר”, וחילוני יאמר “חג שמח”; על אדם שנישא יגיד הדתי שהוא “נכנס לחופה”, וחילוני יגיד 

“התחתן”; כשחרדי ידבר על ירושלים הוא יוסיף “עיה“ק ]עיר הקודש[ תובב“א ]תבנה ותיכונן במהרה 

בימינו אמן[”, וחילוני יגיד פשוט “ירושלים”.

לחוזרים בשאלה אמנם יש קבוצות תמיכה לשלב המעבר )בעיקר של הארגונים ה.ל.ל ודרור(, אך הן לא   6

ממוסדות, וולונטריות ומועטות מאוד.
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גם במעגל הזהות השני, המשפחתי, נדרש היוצא בשאלה להגדיר מחדש את היחסים 
עם בני משפחתו. עוצמת השבר המשפחתי תלויה מאוד בזרם ההשתייכות החרדי, בסיפור 
החיים של המשפחה, וכמובן באופיים של האינדיבידואלים. כמו כן, בחלוקה גסה אפשר 
יותר ממשפחות ממוצא  יוצאים בשאלה  עם  לומר שמשפחות ממוצא אשכנזי מחמירות 
וייטּו יותר לכיוון של נתק מיידי ומוחלט. עם גדיעת הקשר עם המשפחה יוצבו  מזרחי, 
בפני היוצא בשאלה אתגרים כבדי משקל שלא ידע מעולם, בעיקר מציאת מקור פרנסה 
ומקום מגורים. יש לזכור שגם המשפחה החרדית עוברת זעזוע ונתונה בקונפליקט לנוכח 
הבחירה של אחד מילדיה לצאת בשאלה: מחד גיסא, החברה הסובבת אותה דורשת ממנה 
להחמיר עם היוצא בשאלה עד כדי ניתוק הקשרים עמו למען יראו וייראו וכדי להגן על 
קשה  פגיעה  היא  יצייתו  לא  אם  ההורים  על  שתוטל  הסנקציה  הפנימי.  החברתי  הסדר 
באפשרויות השידוך של ילדיהם האחרים. כך, תהליך היציאה בשאלה שהיה עלול לערער 
כשהמשפחה  שלה  הנורמות  ואת  גבולותיה  את  מאשרר  דווקא  החרדית,  הקהילה  את 
מצייתת למרות הכול. מאידך גיסא, המשפחה רוצה לעתים לשמור על קשר עם היוצא 
והן כדי להשאיר לו דלת פתוחה למקרה  בשאלה, הן מתוך אהבה ומחויבות משפחתית 
שירצה לחזור בתשובה. גם הרצון, הצורך והניסיון של היוצאים בשאלה לשמור על קשר 
עם משפחתם ברמה כזו או אחרת מחזקים את התפיסה החרדית הרואה ביציאה שלב חולף 
שבסופו ישוב המתפקר לצורת החיים האמיתית היחידה, שאליה ישובו כולם במוקדם או 

במאוחר.7 
סגורה,  חברה  עוזב  בשאלה  היוצא  ומשתנה.  נשבר  הוא  גם  הקהילתית  הזהות  מעגל 
טוטלית וחרדית בעלת מבנה וקודים תרבותיים והתנהגותיים נוקשים )קפלן, 2007( ועובר 
לחברה פתוחה, חופשית וחילונית בעלת קודים תרבותיים והתנהגותיים אינדיבידואליים. 
ואולם, העזיבה אינה חדה: היוצא בשאלה אמנם עובר סוף סוף לעולם שאליו נכסף, אך 
פעמים רבות לא היה לו מושג על העולם הזה לאשורו, וכעת הוא צריך למצוא את מקומו 
בקהילה שהוא אינו יודע עליה דבר. העולם החילוני אינו מציב מחסומים בפני המבקשים 
להיכנס אליו, אך גם אינו עושה דבר כדי להקל עליהם את המעבר: אין גורם רשמי שקולט 
את היוצאים בשאלה ומסייע להם בלבוש, בלימודים, במגורים, בכלכלה וכדומה, וכך הם 
פרטיים.  אנשים  או של  עמותות  מזדמן של  וולונטרי  בסיוע  הראשונים  בצעדיהם  תלויים 
יציאה בשאלה היא אפוא תהליך בודד מאוד, הכרוך בנתק מהמשפחה ומהקהילה הקודמות 
בלא שיוחלפו במשפחה ובקהילה חדשות. הבדידות מחריפה בתורה את תחושת הניכור הן 
מהחברה החרדית, שוויתרה על היוצא בשאלה, והן מהחברה החילונית, שאינה מושיטה לו 

יד.8 

עמותות העוסקות בקליטת החוזרים בשאלה מדווחות )בהשערות שאינן סטטיסטיות( על רבים שחוזרים   7

לעולם החרדי בעיקר מתוך רצון לחדש את הקשר המשפחתי שנותק. 

להרחבה נוספת על קשיי החזרה בשאלה ראו דורון, 2006, 2009, 2010.  8
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היחיד העובר ממודל חברתי דתי למודל חברתי חילוני מחליף אפוא את כל קשריו עם הרשת 
המשפחתית והקהילתית מעברו, שעל פי רוב מתנכרת לו, ונאלץ לגבש מחדש את זהותו.9 
ומוחלטת של מודל אחד באחר,  בין המודלים החברתיים אינו החלפה מיידית  אך המעבר 
אלא כרוך בשילוב של מרכיבים משני העולמות שהולכים ומתגבשים לִאטם. שלב זה, שהוא 
רצוף בחירות ותהיות, נמשך זמן רב, ואף כל החיים, והזהות החרדית והחילונית משמשות 
בו בערבוביה בלי להוציא זו את זו. את הלימינליות הזאת, השהות בין שתי הזהויות, ממשיג 

טרנר )Turner, 1977 ;2004( כמצב של “לא פה ולא שם” ו“גם פה וגם שם”.
מפי  הנחיה  ויחפש  רב  בלבול  האדם  יחווה   ,)2004( טרנר  אומר  לימינלית,  בתקופה 
מומחים או יודעי דבר שידריכו אותו. ליוצאים בשאלה אין ארגז כלים, כדברי סוידלר )2003(, 
שמתוכו הם יכולים לבנות את זהותם החדשה, ּוַבָמקום שמילאו פעם רבנים נוצר עכשיו ִריק 
של הדרכה רוחנית. לכן הם פונים לעתים לטקסי הגדרה אישיים )רובין ופאר, 1999; רובין, 
שמילוביץ ווייס, 1994(.10 יוצאים בשאלה עלולים למסד את הלימינליות ולהפוך אותה למצב 
ממושך למדי משום שהקשר עם עברם ניתק, בעוד החברה החילונית אינה פועלת כאמור 
לעתים  מתארים  בשאלה  יוצאים  שלהלן,  בראיונות  שנראה  כמו  ולהכווינם.  אותם  לקלוט 
קרובות מצבים לימינליים ממושכים בשלבים שונים של תהליך המעבר בין המודלים. וכמו 
שטען אייזנשטדט, מערכות התרבות ־ גם הקודמת וגם החדשה ־ משמשות אותם הן לייצוב 

הסדר החברתי בעולמם המעברי המעורער והן לשינוי ולתנועה בין העולמות. 

השוו לאמדור )2005(, שדנה בשינויים במשפחה מסורתית למול מודרנית ולשהם )2010, 2012( ודיונה על   9

סטייה ופיקוח בקיבוץ כקהילה סגורה. באגודת ה.ל.ל, האגודה ליוצאים לשאלה, מזהים חמישה שלבים 

שמאפיינים את תהליך היציאה מהעולם החרדי והמעבר לעולם החילוני )מתוך חוברת פנימית באגודה(: 

)א( התלבטות ־ האם לצאת, מתי, איך ומהן ההשלכות של צעדים אלה. שלב זה נעשה בדרך כלל ביחידּות; 

)ב( החלטה ויציאה ־ מתחיל בחילול מנהגים שנחשבים פעוטים ומסתיים בעזיבת העולם המוכר )משפחה, 

בית, ישיבה, קהילה, חברים, קודים, מושגים, אוכל וזמירות( ובכניסה לעולם חילוני; )ג( התלהבות ואופוריה 

־ רבים מהיוצאים מבקשים “להספיק את הכול”, “לסגור פערים”, “להיות חילוני יותר מחילוני”, ולכן 

ממהרים להתנסות בסמלים חילוניים כמו אוכל לא כשר, בילוי בפאבים וחוויות מיניות. בשלב זה חל נתק 

מהמשפחה החרדית, והיוצא מתמקד בהווה; )ד( משבר ־ לאט לאט נחשפים בפני היוצא ההיבטים הכואבים 

געגועים  סביבתו,  עם  השכלה  פערי  ולהתפרנס,  עבודה  למצוא  קושי  בהם  שעשה,  השינוי  של  והקשים 

עזים למשפחה וקושי בגיבוש זהות חדשה. לעתים היוצא אף שומר על חשאיות וסודיות כדי שלא לפגוע 

במשפחתו שנשארה בעולם החרדי. כל אלה מביאים לספקות בדבר עצם היציאה, ולעתים אף לדיכאון. 

בשלב זה יהיו שיבחרו לשוב לעולם החרדי, אך אם יישארו בעולם החילוני יתחילו להסתגל; )ה( הסתגלות 

והשתלבות ־ זיהוי כוחות פנימיים, הגדרת מטרות אישיות ותכנון הדרך להשיגן, מציאת עבודה, התגייסות 

לצבא, השתלבות במסגרת לימודים כלשהי, התחברות לחילונים, יצירת קשרים עם בני/בנות המין השני 

וגיבוש זהות עצמית חדשה המשלבת מרכיבים מן העבר עם מרכיבים חילוניים מהעולם החדש. 

בשנים האחרונות נעשו כמה ניסיונות ליצור ארגז כלים כזה. למשל, ה.ל.לתון הוא עיתון שמתפרסם   10

באתר האינטרנט של אגודת ה.ל.ל, שנותן במה לחוזרים בשאלה ולקשייהם; שבתאי קור )קורדובה( כתב 

את המדריך ליוצא בשאלה; ישראל אבי )2010( כתב מדריך ששמו תום לב: מדריך בזק לחזרה בשאלה, 

ויש גם פורומים באינטרנט לחוזרים בשאלה, שמופיעים ברשימת המקורות בסוף מאמר זה.
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מתודולוגיה

 Turner,( טרנר  שפיתח  החוויה  של  האנתרופולוגיה  על  מבוססת  זה  במחקר  המתודולוגיה 
1986(, שלפיה אדם אינו יכול לתפוס חוויות של אחרים במלואן אלא רק את הביטוי של חוויות 
אלה כפי שמציג אותו הפרט החֹווה, כלומר את הביטוי הסובייקטיבי הפנימי של החוויה. גישה 
זו עולה בקנה אחד עם ההיגיון הבסיסי של הגישה הפרשנית, שלפיו אין אמת אובייקטיבית 
טמון  ה“אובייקטיביות”  וההתרחשויות  החוויות  של  וערכן  עצמו,  בפני  העומד  אירוע  ואין 
במשמעות הסובייקטיבית שנותנים להן בני אדם. או במילותיהן של רבינוביץ וקסן )2010, 
עמ‘ 413(: “ניתוח איכותני פרשני חותר להבין את היחסים בין החלקים השונים של הנתונים... 

באמצעות קידוד, חיבור קטגוריות ובחינת היחסים ביניהן ובין המשמעויות שלהן”.
כדי לרדת לפשרם של הביטויים הפנימיים הסובייקטיביים של יוצאים בשאלה שילבתי 
תצפית  חיים,  סיפור  למחצה,  מובנים  עומק  ראיונות  בהן  איכּותִניֹות,  מחקר  שיטות  כמה 
משתתפת וניתוח של מקורות ראשוניים ומשניים. לצורך המחקר רואיינו 44 יוצאים בשאלה 
)21 נשים ו–23 גברים( בני 56-23. המרואיינים מגיעים ממעגלים חברתיים מגוונים ־ חסידי 
ירושלים,  בארץ:  מקומות  וממבחר  ־  מודרניים  וחרדים  ספרדים  ליטאים,  חרדים  ברסלב, 
תל אביב, אשדוד, חיפה, בני ברק, נתניה, נתיבות, בית שמש, צפת, אילת ואלעד. מקצת 
הראיונות נמשכו שנים אחדות, מפני שלאחר הריאיון הראשוני עלו לפעמים שאלות חדשות, 
המופיעים  המקומות  ושמות  הפרטיים  השמות  כל  השלמה.  לשאלות  למרואיינים  וחזרתי 

במאמר זה שונו כדי להגן על פרטיותם של המרואיינים. 

ממצאים

“לפעמים לא כל כך ברור לך מה לעשות... אבל בעזרת השם הכול מסתדר”
 28 בגיל  החרדים  הוריה  בית  את  לעזוב  החליטה   ,32 בת  בשאלה  יוצאת  שרון,  דבורה 
ויכוחים רבים על ענייני השבת ועל מידת הקפדנות ההתנהגותית הרצויה. היא לא  לאחר 
שירתה בצבא והתפרנסה כמדריכה באולפנה לבנות. מוצאה מזרחי, ויש לה חמישה אחים 
קטנה  בישיבה  מורה  ואביה  ומתרגומם,  מכתבים  מהקלדת  מתפרנסת  אמה  אחיות.  ושלוש 
בדרום הארץ. דבורה נשואה ואם לשלוש בנות. היא משלימה תואר ראשון במנהל עסקים 
במכללה האקדמית תל אביב–יפו, ובעלה סיים תואר ראשון בחינוך ומשלים תעודת הוראה 

באוניברסיטת חיפה. וכך מתארת דבורה את הימים הראשונים שלאחר עזיבתה:

לפעמים לא כל כך ברור לך מה לעשות. למשל בשבת הראשונה לאחר שיצאתי. 
אני זוכרת היטב את ההתלבטות האם להדליק נרות או לא, האם להדליק טלוויזיה 
או לא. זה נראה אולי מוזר, אבל לאחר שנים כה רבות שאת כמו אוטומט, אז כשאת 
ואף אחד לא מסתכל או אומר לך מה לעשות, את פתאום  לבד ועצמאית פתאום, 
במצב מוזר כזה. החלטתי שאני חילונית, ולכן לקחתי נשימה עמוקה והדלקתי את 
עולם.  לבורא  רוחשת  שאני  הכבוד  בגלל  אותם  הדלקתי  הנרות,  לגבי  הטלוויזיה. 

בהמשך הפסקתי גם להדליק נרות אבל בעזרת השם הכול מסתדר. 
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המעבר לעולם החילוני לא גרם לדבורה לשמוט מיד את כל מנהגיה מהעולם החרדי, וגם 
או  נרות שבת  להדליק  אם  לתהות  המשיכה  מפיקוח,  פנויים  וזמן  מקום  לעצמה  כשמצאה 
להדליק טלוויזיה בשבת. היא מבינה שהיא חילונית, אך לא התנתקה עדיין מעברה, ולכן 
נמצאת במצב לימינלי: היא מדליקה נרות שבת )לפחות בהתחלה(, אבל מיד אחר כך מדליקה 
את הטלוויזיה.11 מצבה המבולבל, שעוד לא בחר לו צד, מקבל ביטוי בסמלים מבולבלים, והיא 
עוזבת את המערכת הדתית המסומלת בנרות שבת רק כשהיא מרגישה די יציבה בתוך זאת 

החילונית.

“התקופה הזו שאתה לא יודע באיזה עולם אתה היא מוזרה”
נעמי ברזל, יוצאת בשאלה בת 33, עזבה את העולם החרדי בגיל 24 לאחר שפגשה את בן 
זוגה החילוני בתחנת אוטובוס. היא לא שירתה בצבא ולא עבדה. מוצאה מזרחי, ויש לה שש 
מתפרנס  ואביה  בית,  עקרת  אמה  בירושלים.  גרים  החרדים  הוריה  אחים.  וארבעה  אחיות 
מעבודות מזדמנות, כגון תיקון מזגנים והעברת דירות. נעמי נשואה ואם לשתי בנות. היא 

עקרת בית, ובעלה טכנאי מחשבים. וכך היא מספרת:

כיום אני מגדירה את עצמי כחילונית בעלת תודעה מסורתית ]צוחקת[. אני שומרת 
לי שתי  יש  ]צבעוניים[, אבל ללא ברכה.  נרות שבת  על סעודת השבת, מדליקה 
בנות מקסימות, והן רק לומדות כמה טוב סעודת שבת משפחתית. אני זוכרת היטב 
לפני תשע שנים, בגיל 24, ניסו לשדך לי בחור ישיבה, וזאת לאחר שדחיתי מספר 
הצעות של השדכנית. אמא שלי כעסה עליי מאוד, והיא הצהירה בפני כל המשפחה 
ועד שאבין את הטעות שלי, שאדע שאני פוגעת בכבוד  בסעודת שבת ש“מעתה 
המשפחה”. תקופה זו הייתה לא פשוטה, אבל אמא שלי הבינה די מהר שאם תלחץ 
עליי אני פשוט אעזוב. לכן, לאחר מספר שיחות, הלחץ התמתן מאוד. אמא שלי 
הבינה שאני צריכה זמן להתבגרות שלי. אמנם פה ושם היו אמירות כמו “נו, מה 
קורה?” או “נשמה, כולם כבר מאורסות”, אבל הכול היה בגדר הטעם הטוב והכול 
ככה באמצע, כולם הבינו במשפחה שבסוף הכול יסתדר. בגיל 24 פגשתי את בן 
זוגי והאור שלי כיום. ממנו למדתי שהקשיים בחיים שלי לא היו כל כך נוראים, 
עד  המתנתי  כך  מוזרה.  היא  אתה  עולם  באיזה  יודע  לא  שאתה  הזו  ושהתקופה 
שפגשתי אותו בתחנת האוטובוס בצפון. ממנו גם למדתי שיש עולם אחר שאותו 

אני רוצה לחוות.

להתארס  אמה,  ובעיקר  הוריה,  עליה  לחצו   19 בת  כשהייתה  חברתי:  לחץ  מתארת  נעמי 
ולהקים משפחה. נעמי רואה עצמה כבחורה בעלת תודעה עצמית חזקה הנאבקת בלחצים 
המופעלים עליה, והיא אכן הביאה הצליחה ליצור מצב שבו אמנם נזרקים לעברה משפטים 
בעיניה,  מוזרה  הייתה  זו  תקופה  התקינים.  המשפחתיים  היחסים  נשמרים  אבל  מציקים, 
לאדם  להמתין  האישי  רצונה  ובין  ולהתחתן  הוריה  את  לרצות  הרצון  בין  שנקרעה  מפני 

חילוניות  )2005(, שמציגה  קורן  לתיאור של   )Turner, 1977( טרנר  לפי  הלימינליות  השוו את מצבי   11

מפורסמות שמדליקות נרות שבת.
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המתאים לה. תקופה זו נמשכה עד גיל 24, ובה התנסתה נעמי בהתמודדות עם קשיים ועם 
לחצים חברתיים משתנים והחלה לשנות את זהותה תוך כדי שמירה על הרשת החברתית 

הראשונית.
זוגה החילוני ועם עולמו, שאותו ביקשה לחוות, נעמי מתחילה תקופה  במפגש עם בן 
לימינלית: היא חיה בעולם החרדי עם הוריה, אך כמהה לעולם החילוני. היא עדיין פועלת 
לפי קודי ההתנהגות והלבוש החרדים, אך בה בעת חווה עולם חברתי ותרבותי חילוני. מצב 
ביניים זה אמנם השתנה לאחר שהושלם המעבר לעולם החילוני, אך הלימינליות לא נעלמה 
מחייה של נעמי: גם היום שמּור בעולמה מקום לסמלים מסורתיים כסעודת שבת משפחתית 

ונרות שבת צבעוניים, בניגוד ללבנים המסורתיים, ובלא ברכה. 

“החלטתי שאני הולך ללמוד מחשבים כי הבנתי שמתורה לא תצא פרנסה”
שלומי יצחקיאן, יוצא בשאלה בן 35, החל את שינוי זהותו הדתית בגיל 19. מוצאו מזרחי, ויש 
לו חמישה אחים וארבע אחיות. הוא שירת בצבא בחיל הקשר. הוריו החרדים גרים במרכז 
הארץ. אמו עקרת בית, ואביו מתפרנס כאב בית בבית אבות לאוכלוסייה החרדית. שלומי 
גרוש, ויש לו בן אחד. הוא מחזיק בתעודת טכנאי מחשבים מרשת עמל ועובד כתומך טכני 

בביתו. וכך הוא מספר על המעבר בין העולמות:

בשלב מוקדם של חיי הבנתי שאני לא מוכן כל החיים שלי ללמוד תורה. ההורים 
שלי קיבלו זאת קשה, ואני זוכר את התגובה הקשה שלהם, את הבכי ואת הצעקות 
כשהם הבינו שאני מבקש לצאת מהעולם החרדי. אבל ברוך השם, כמו בכל משפחה 
מזרחית, או פרסית ]צוחק[, יש את קו האמצע, ותמיד אני אהיה הבן שלהם למרות 
שיצאתי בשאלה. אני לא רוצה לבייש או לגרום להם בעיות, ולכן אני רק מתקשר 
היטב שאחד הדברים שהיו  זוכר  אני  לכולנו.  כך  טוב  זה  וראש השנה.  לפני פסח 
דקה  כל  שם  הרי  לעשות,  מה  היה  שעזבתי  לאחר  הראשונים  בחודשים  לי  קשים 
מחושבת, ואתה יודע בדיוק מה לעשות. הרי כעת הזמן שלי בידי, אבל אני צריך גם 
להתפרנס. כמובן שאין ספר שעוזר לך להתאקלם, ולכן החלטתי לקחת את עצמי 
בידיים. נעזרתי בשכן שהסכים לתת לי הלוואה, ונסעתי באוטובוס לאוניברסיטת 
לא  כיוון שהבנתי שמתורה  זאת  הולך ללמוד מחשבים,  כן, החלטתי שאני  חיפה. 
תצא פרנסה ]צוחק[. אני לא מזלזל בעולם שהשארתי שם, זה פשוט לא מתאים לי 

יותר.

שלומי התקשה להשלים עם לימוד תורה במסגרת ששולטת על רוב שעות היממה, ולכן ביקש 
לעשות שינוי. בעולם החילוני הוא חווה לראשונה אחריות אישית לזמן שלו, בלי שיהיו לו 
מסגרת תומכת, ספרי הדרכה או סדנאות שינחו אותו כיצד להתנהג וילמדו אותו על הערכים 
ועל הנורמות הרצויות בסטטוס החדש. מקום מעברי זה, של חוסר ידיעה, הניע את שלומי 
לנקוט פעולה ולתקוע יתד ראשונה בעולם החילוני. הוא התחיל ללמוד מחשבים כדי שיוכל 
לימוד התורה  וולונטרית, משכן. ערך  כך קיבל עזרה כלכלית ראשונית,  ולשם  להתפרנס, 

הוחלף אפוא בערך ההגשמה העצמית והפרנסה דרך לימוד מקצוע מערבי.
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“התחזקתי מאוד והתחברתי אל העצמי שלי”
סיגלית נתן, יוצאת בשאלה בת 38, התנתקה מבית הוריה החרדים בגיל 25 ועברה לתל אביב. 
היא לא שירתה בצבא ובתחילה גם לא עבדה. מוצאה אשכנזי, ויש לה שלושה אחים וארבע 
אחיות. אמה גננת מחליפה, ואביה עובד בחברת השקעות חרדית. סיגלית נשואה, אם לשתי 
בנות ובעלת תעודת הוראה ממכללה בדרום. היא מלמדת בבית ספר יסודי, ובעלה מנהל בית 

ספר תיכון בדרום. וכך היא מספרת על תהליך ההשתלבות:

תהליך עזיבת הבית של הוריי היה מהיר מאוד. לאחר תהליך ארוך של דיונים ושל 
לחצים גדולים הבנתי שאני לא יכולה להישאר שם יותר, זה פוגע בהורים וגם בי. 
נסעתי לתל אביב, ושם השכרתי דירה לבד. כמובן שהלילות הראשונים קשים מאוד. 
חברים  עדיין  לך  אין  אבל  שם,  שהשארת  מהחברים  מהמשפחה,  אחד  אף  לך  אין 
פה. מה עושים? אין הדרכה מה עושים, אז הבנתי שצריך יוזמה אישית שלי. ראיתי 
מודעה על עץ ליד הבית, ובה הייתה הזמנה לשיעור התחזקות וחיבור לעצמי שלך. 
ועוד באותו היום מצאתי את  אמרתי לעצמי שזה בדיוק מה שאני הולכת לעשות, 
בחיבוק  נפתח  השיעור  לבן.  בטריינינג  ונשים  גברים   25 ומסביב  מזרון  על  עצמי 
קבוצתי, נמשך במעט יוגה וישיבה על מחצלות בשקט מוחלט. רק רעש הפעמונים 
מסביב. השתתפתי בעוד שיעורים רבים, ולאחר כחצי שנה הבנתי שסדנאות כאלה 
לא רק מפתחות את האישיות שלי אלא הן גם מקום נהדר לנסות למצוא שידוך. את 

בן זוגי כיום, אייל, פגשתי שם, ומאז אנחנו ביחד. לא סיפרתי להוריי דבר. 

באופן  סיגלית  עשתה  החילוני  העולם  של  ולנורמות  לערכים  המחודש  הִחברות  תהליך  את 
עצמאי. מצב הביניים שבו מצאה את עצמה ־ בלי החברים והמשפחה שנשארו מאחור, אך עדיין 
בלי חברים חדשים ־ דחף אותה לפעולה יזומה של למידה והשתלבות. היא הצטרפה לסדנת 
התחזקות כדי לתמוך בגיבוש הזהות החדשה שלה וקיבלה בשיעורים מסרים של שלווה, חיבור 

לפנימיּות וחוסן נפשי. המפגשים הציעו לה גם תמיכה חברתית וגם אתר ליצירת קשר זוגי. 

“לקח לי זמן להבין שיש עוד חולצות מלבד לבנות”
שושנה )שוש( זאב, יוצאת בשאלה בת 39, עזבה את העולם החרדי בבני ברק בגיל 23. היא 
לא שירתה בצבא, וכיום גרה בתל אביב. מוצאה אשכנזי, והוריה עלו מארצות–הברית בהיותה 
עובד  ואביה  עובדת,  אינה  שושנה  של  אמה  אחים.  וארבעה  אחיות  חמש  לה  יש  תינוקת. 
בבקרים כמשגיח כשרות בעיריית בני ברק ובערבים לומד גמרא בכולל. שושנה נשואה ויש 
לה שלוש בנות. היא עובדת כמוכרת בגדים בחנות אופנה בדיזנגוף סנטר בתל אביב, ובעלה 

מובטל. על ההיפרדות ההדרגתית מהעולם החרדי היא מספרת כך: 

אני ובן זוגי הכרנו לאחר שיצאתי בשאלה או לאחר שיצאתי מהעולם החרדי. יש לי 
ארבעה אחים וחמש אחיות וזוג הורים נפלאים, אבל היה לי קשה עם כל החּומרֹות. 
תבין, אני אדם די פתוח ותמיד אני שואלת ומנסה לבדוק למה כך ולא אחרת. תמיד 
קיבלתי נזיפה, והתשובה הייתה “תפקידך בחיים הוא כך ולא כך”. לא רציתי זאת 
יכולה  לא  שאני  סופית  החלטתי  שידוך,  על  רמזו  ואמא  כשאבא   ,23 בגיל  יותר. 
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זוגי ממש  ]צוחקת[, אבל כשאני חושבת על כך, בן  להישאר. מצחיק שאתה שואל 
כעס עליי בשנים הראשונות לנישואים שלנו. בהתחלה קניתי לו רק חולצות לבנות, 
ולקח לי זמן להבין שיש עוד חולצות מלבד לבנות. כיום אתה יכול לפתוח את הארון 
לאט  לאט  אלא  חולצה,  שום  זרקתי  לא  לבנות.  כולל  הצבעים,  שלל  את  ולראות 
החלפתי את החולצות בארון ]פותחת את ארון החולצות ומראה את מגוון הצבעים 

של החולצות ושל המכנסיים[.

להווה שלה.  והן  הן לעברה  אותה  החוט שקישר  הן  בסיפורה של שוש  החולצות הלבנות 
היחיד  הצבע  שהוא  הלבן,  הצבע  ארוכה  תקופה  במשך  שלט  זוגה  בן  של  הבגדים  בארון 
שלובשים גברים חרדים, ונדרשה לה שנה כדי להכניס בו גיוון. שוש מקפידה לציין שהיא 
לא זרקה דבר, אלא הוסיפה והחליפה בהדרגה. זהותה הקודמת נשמרה דרך הצבע, והחוט 
המקשר הלך והתרופף לאטו. גם היום, כשכבר יש בארון קשת של צבעים, שוש מוסיפה: 

“כולל לבנות”.

“לא יכולתי יותר... החלטתי שאני נוסעת הכי רחוק שאפשר”
רחל פרומן, יוצאת בשאלה בת 30, החלה להסתובב עם חברות חילוניות בגיל 20, כשהוריה 
אמה  אחת.  ואחות  אחים  שבעה  לה  ויש  אשכנזי,  מוצאה  להשתדך.  ממנה  דרשו  החרדים 
כנסת  ובבתי  מדרש  בבתי  רהיטים  כמתקין  מתפרנס  ואביה  בביתה,  ילדים  בכמה  מטפלת 
בירושלים. בגיל 21, לאחר שחזרה מטיול בארצות–הברית, למדה רחל במכינה באוניברסיטה, 
ולאחר מכן השלימה תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת בר אילן. רחל רווקה. היא עובדת 
בחברת התרופות טבע, ובד בבד לומדת לקראת תואר שני בביולוגיה באוניברסיטת בר אילן. 

את המצבים הלימינליים שחוותה היא מתארת כך:

הוריי שמעו משכנה שלנו בירושלים שאני לא בסדר, אני מסתובבת עם חילוניות, 
עושה קניות ומפסידה שיעורים אצל הרבנית. הלחץ והכעס של הוריי היה חזק וקשה. 
לא ידעתי מה לעשות וכיצד להתנהג. מצד אחד לא רציתי לפגוע באחיי, באחותי 
ובהוריי, אולם ידעתי שאני כבר לא שם ִאתם. מה עושים בשבת? ממשיכים עם שמירה 
כהלכה? מה עושים בפסח? עוזרים לנקות למרות שזה נראה ממש מיותר ומוגזם? 
תקופה זו הייתה קשה מאוד. את מרגישה כאילו את שם ולא שם, קשה לי להסביר 
בדיוק. החלטתי שאני חייבת לברוח. לא יכולתי יותר עם כל העיניים שמסתכלות על 
כל דבר שאני עושה או לא עושה. החלטתי שאני נוסעת הכי רחוק שאפשר והזמנתי 
כרטיס טיסה לארצות–הברית לחברה בניו יורק. שם, רחוק מירושלים, הבנתי שלהיות 
כך תקועה בין שני עולמות לא אפשרי. הורדתי את החצאית, עשיתי קוצים בשיער, 
וזהו, אני חדשה. אני לא עוד בין העולמות, אני פה. כשחזרתי מניו יורק, הניתוק עם 
ההורים שלי היה מיידי, ומאז לא דיברנו, מלבד כמה מילים לאחר אירוע משפחתי. 
אני זוכרת היטב שגם פה, כחילונית, היו לי קשיים רבים: אני זוכרת היטב שבשבת 
הראשונה לאחר שעברתי לגור לבד הייתי ממש משותקת. שכבתי כל השבת במיטה, 
לא אכלתי ולא שתיתי. כל הזמן פחדתי ולא ידעתי מה לעשות: להדליק טלוויזיה או 
לא, להדליק אור או לא, לענות לטלפון או לא. דברים אלה לא היו לי פשוטים בגלל 
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שגדלתי בעולם שהם היו אסורים בשבת. זה לא שיש לך ספר כיצד להתנהג, את לבד 
עם עצמך לתקופה ארוכה.

רחל מתארת לחץ חברתי עז שהופעל עליה לאחר ששכנה סיפרה להוריה על השינוי שחל 
בהתנהגותה. מתיאורה של רחל עולה מצב לימינלי שבו היא אמנם חיה חיי חרדית, אבל 
זהותה כבר השתנתה, והיא חשה שזהו אינו מקומה. לבסוף היא בורחת אל חברתּה בניו יורק, 
משנה את תספורתה, מחליפה את בגדיה ומתנתקת מזהותה החרדית. לאחר מכן נקטע בחדּות 
הקשר עם הוריה. מכאן מתחיל שלב לימינלי חדש: בשבת הראשונה שהיא מבלה בעולם 
החילוני היא מבולבלת עד כדי שיתוק פיזי כשהפן החרדי בזהותה ממשיך לבעוט. היא אמנם 
השתחררה מהכבלים ומהפיקוח שהייתה נתונה בהם, אך אינה יודעת איך לנהוג בלעדיהם. 
כמו מרואיינים אחרים, גם היא מספרת שביקשה בכל מאודה מדריך שיכתיב לה מה לעשות. 

“ישבו עליי שבעה והרגשתי שהם משתחררים ממני”
חיים יהודה, יוצא בשאלה בן 38, עזב את משפחתו החרדית בגיל 30. הוא לא שירת בצבא. 
מוצאו אשכנזי, ויש לו חמישה אחים וארבע אחיות. אמו היא גננת, ואביו משגיח כשרות בשני 
בתי ספר חרדיים. מיום שעזב את בית הוריו ועד היום הוא גר בשכירות בתל אביב ועובד 
כמורה מחליף בבית ספר תיכון. חיים רווק. הוא משלים את תעודת ההוראה שלו בסמינר 

הקיבוצים. גם בסיפורו מוביל מצב לימינלי אחד למצב לימינלי אחר:

הוריי  עם  כחרדי  חי  אני  אחד,  מצד  תקוע.  שאני  הבנתי  בי  שחל  השינוי  בתחילת 
ועם חמשת אחיי וארבע אחיותיי. מצד שני, אני שם עמוק מבפנים מבין שאני הולך 
עליי  מה  ידעתי  לא  אחד  מצד  שבהם  קשים  במצבים  נתקלתי  קשה.  צעד  לעשות 
יותר.  ויום כיפור, אבל משהו שם בפנים אמר לי שאני לא שם  לעשות, כמו שבת 
חברים שלי התחילו להפעיל עליי לחץ קשה בישיבה, אבל הרגשתי אחרת. בגלל 
קשיים אלה החלטתי לעזוב מיד ולא לנסות להסתדר. עד כמה שזה יישמע לך נורא, 
ההורים שלי ישבו עליי שבעה לאחר שעזבתי את הבית. חבר שלי מהישיבה התקשר 
קשה  היא  ההרגשה  שבעה”.  עליך  יושבים  ש“ממחר  לי  ואמר  בלילה  באחת  אליי 
מאוד. אני חי, אבל מתייחסים אליי כאל מת; אני פה, אבל כאילו אני לא קיים עוד. 
מה יכולתי לעשות? הבנתי שממצבים כאלו אפשר רק ליפול, ולכן הלכתי לייעוץ 

אצל פסיכולוג. לאחר כחצי שנה הבנתי שאני פשוט השתניתי.

את  ממשיך  הוא  שבו  פרומן,  רחל  של  לזה  דומה  לימינלי  במצב  מתחיל  חיים  של  סיפורו 
יום, אך בפנים חש שהוא כבר לא שם, שהוא במקום  ופוקד את הישיבה מדי  חייו כחרדי 
אחר. כשהוא מחליט לעזוב, כופים עליו הוריו ניתוק מוחלט ומיידי ויושבים עליו שבעה כדי 
להסיר מעליהם את הכתם ולאפשר שידוך ראוי לשאר בני המשפחה. אך דווקא החיתוך החד 
יוצר מצב לימינלי חדש: חיים חי, אבל יושבים עליו שבעה כמת; הוא גר בעיר הסמוכה, אך 
מבחינת בני משפחתו וחבריו הוא לא קיים עוד. גם חיים מבקש הדרכה ופונה לפסיכולוג כדי 

שיעזור לו להתמודד עם המצב המעברי שבו הוא נתון בשל שינוי זהותו הדתית. 
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“בטיש פורים הראשון השתכרתי וחטפתי נזיפה. הבנתי שאני לא שם יותר”
מנחם בן, יוצא בשאלה בן 40, למד בישיבה גדולה והחל את שינוי זהותו הדתית בגיל 30, 
לאחר שהושעה מהישיבה בטיש פורים. הוא לא שירת בצבא. מוצאו אשכנזי, ויש לו חמישה 
אחים ושתי אחיות. הוריו החרדים גרים בדרום הארץ. אמו מתפרנסת ממכירת מפות לשבת, 
ואביו מלמד בבית ספר חרדי. מנחם נשוי, ויש לו שתי בנות. הוא מנהל חברת היי–טק שהקים, 
ואשתו מוכרת תכשיטי יוקרה לחנויות. כך מספר מנחם על הנסיבות שהביאו ליציאתו בשאלה:

טיש פורים בגיל 21 היה טיש מדהים. אני זוכר יומיים של השתכרות, עישון סיגריות 
וממש כאילו הכול מותר. הרב ישב במרכז הבמה, לבוש כתלמיד ישיבה, וכל אחד 
יכול היה לעבור על פניו ולומר דבר מה כזה שלא היה מעז לומר בחייו. הרב צחק, 
וכולם היו מאושרים. בטיש זה התחפשתי לרב הישיבה, וכמובן שזה מקובל ואפילו 
רצוי, אבל כנראה שעשיתי משהו יותר מדי. הלכתי עם בקבוק וודקה ביד והצגתי 
אותו כטיפש וכשיכור הקורא במשנה. לאחר הטיש הרב קרא לי לחדרו ונזף בי על כך 
שערבבתי קודש וחול וחיללתי את השם. הוא דיבר גם עם הוריי ושלח אותי לשבוע 
הביתה. כשחזרתי לישיבה מצאתי את עצמי במצבים ובקשיים די מוזרים, הרגשתי 
זו נמשכה כחודש,  נורא. תקופה מוזרה  כאילו מלחשים עליי, כאילו עשיתי משהו 
ובה הרגשתי שייך ולא שייך. לאחר מספר שבועות הכול נשכח והכול חזר לקדמותו, 
אבל אני הבנתי שאני לא רוצה להיות שם. שכנעתי את ההורים שלי לעבור לישיבה 
במרכז. לאחר כחצי שנה עזבתי כליל את העולם הזה. טיש זה הראה לי את הצביעות 

בעולם החרדי, ואני לא רוצה להיות חלק ממנו.

יושב  שבראשה  מצווה  סעודת  הוא  טיש  בצעירותו.  השתתף  שבו  פורים  טיש  מתאר  מנחם 
האדמו“ר. טיש פורים הוא טקס מקובל בחסידות ויז‘ניץ ובחצרות אחרות, ולעתים הוא מכונה 
גם טקס רב–פורים, ויש בו היפוך תפקידים דומה לזה שמתאר טרנר )2004(, כשאחד מבחורי 
הישיבה מתלבש כרב באווירה פורימית. הטקס מאפשר למשתתפיו לווסת את לחץ הלימודים, 
להשתכר, לעשן סיגריות בפרהסיה )אף שהן אסורות בדרך כלל( ולמתוח את גבולות המותר 
והאסור.12 הפיקוח החברתי הרופף ומבנה הסמכות החופשי בטיש פורים יוצרים אפוא מצב 
הטיש שעליו מספר  אירועי  ואולם,  לתלמידיו.  הרב  בין  מיוחד  בתורו קשר  שיוצר  לימינלי 
מנחם הכעיסו את הרב ושלחו את התלמיד לתקופה לימינלית אחרת: במשך חודש הוא מרגיש 
שייך ולא שייך, לומד בישיבה אבל כבר יודע שהוא לא רוצה להיות חלק ממנה. תקופת ביניים 
זו של ניכור גרמה לו לתהות על זהותו, ובסופו של התהליך הוא בחר לעזוב את העולם החרדי.

“אני וחבריי החלטנו לעשות מסיבת ‘חזרה’ במסעדה”
יעל דוד, יוצאת בשאלה בת 38, סירבה להשתדך בגיל 19, ובגיל 22 עזבה את בית הוריה 
החרדים לאחר ויכוחים רבים. היא לא שירתה בצבא. מוצאה חצי אשכנזי וחצי מזרחי, ויש 
לה שלושה אחים ושלוש אחיות. אמה מתפרנסת מתפירת שמלות כלה ותיקון בגדים, ואביה 
עובד כזגג בעיר מגוריהם בדרום הארץ. יעל גרושה, ויש לה שתי בנות. היא יוצאת עם שלומי, 

לתיאור טיש של מוצאי שמחת תורה בחסידות צאנז ראו בן–חיים, 2005, עמ' 16.   12
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משפץ בתים ויוצא בשאלה בעצמו. כיום היא משלימה תואר שני במשפטים באוניברסיטת בר 
אילן. יעל מספרת על טקס האשרור שעשתה כדי להשלים את המעבר בין העולמות:

חודש לאחר שיצאתי מבית הוריי בשכונה חרדית ליד ירושלים פגשתי בחדר כושר 
את חיים, בחור נחמד. כששמעתי שהוא גם כן יצא משם, אז הבנתי שיש עדיין השגחה 
חודשיים,  שיצאנו  לאחר  ִאתו.  התחלתי  ואני  נחמד,  הוא  סתם...  ]צוחקת[,  עליונה 
ִאתנו בני המשפחה שלנו, החלטנו שאנחנו לא בוכים וממשיכים  שבהם לא דיברו 
עם חיינו. החלטנו על משהו יצירתי מאוד: הזמנו לערב חגיגי עשרה חברים וחברות 
למסעדת ברקפה בתל אביב. בחרנו במסעדה זו בגלל שהיא גדולה ומאוד יוקרתית, 
למרות שהיא לא כשרה. הבאנו פרחים ובלונים, ואפילו הכנו מפיות ועליהן רשמנו 
“מזל טוב על היציאה לחירות”. בדיעבד אולי זה נראה טיפשי כזה, אבל זה בכל זאת 
ציפה  חשמלי,  קומקום  מתנות:  קיבלנו  ואפילו  כולנו,  במסעדה  שם  ישבנו  מיוחד. 
צבעונית, ספר של תום שגב, ימי הכלניות, ספר של פאולו קואלו, יומנו של מכשף 
קטנה  ילדה  כמו  הרגשתי  לבירה.  ותחתיות  החיים  משמעות  על  ספר  חושבת,  אני 
סוגרת  הרגשתי שאני  לי,  חשוב  היה  זה  אבל  הנכון,  ביום  לא  הולדת  יום  שחוגגת 
מעגל וכולם יודעים שאני חילונית וכך טוב לי. חיים הפתיע אותי וקנה לי סוף שבוע 
רומנטי וטיסה לאילת, וכך עשינו לנו טקס שחרור וכניסה לעולם ממש כמו תינוקות 
שאך נולדו. אתה חושב שבטח נפלתי על הראש, אבל זה היה ממש מתוק וחשוב לי 

ולחיים.

במשך כמה חודשים היו יעל וחיים במצב של המתנה, שבו קיוו אולי שבני משפחתם ישובו 
לדבר אתם. רק כשהתבדו החליטו להביט קדימה וארגנו מסיבת “שחרור” במסעדה לא כשרה 
בתל אביב. זהו טקס ִאשרור פרטי וחברתי שבאמצעותו יעל ובן זוגה, שיצאו מהעולם החרדי, 
מאשררים בפני עצמם ובפני העולם את הסטטוס החדש שלהם כחילונים. המתנות מסמלות 
את העולם הפרטי והאישי של יעל, וטקס השחרור מהעולם החרדי והכניסה לעולם החילוני 

מסתיים בסוף שבוע זוגי ופרטי שבמרכזו יעל וחיים. 

“לא הייתה לי שום הדרכה, ואף אחד לא עזר לי” 
מאיה קוריצקי, יוצאת בשאלה בת 40, עזבה את העולם החרדי לפני כעשרים שנה, לאחר 
שמיאנה להשתדך לבחור ישיבה ולאות מחאה סירבה גם להדליק נרות בערב שבת. היא לא 
ויש לה חמישה אחים ושלוש אחיות. הוריה החרדים גרים  שירתה בצבא. מוצאה אשכנזי, 
בירושלים. אמה עקרת בית, ואביה משגיח במקוואות באזור הדרום. מאיה נשואה ואם לשתי 
בנות. היא בעלת תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה מאוניברסיטת בר אילן ומורה למדעים 
בבית ספר תיכון במרכז הארץ. בעלה הוא סוכן של ציוד צילום. מאיה מתארת עד כמה רצתה 

הדרכה במעבר בין העולמות:

הפיזי  הניתוק  הוריי.  בית  את  שעזבתי  לאחר  העצום  הקושי  את  היטב  זוכרת  אני 
ובנוסף נכנסתי לעולם חילוני ללא שום הכנה. כמובן, אין סדנה  דיו,  והרגשי קשה 
מה  למלא,  טופס  איזה  ללכת,  ממשלתי  מוסד  לאיזה  ללבוש,  מה  בשאלה.  ליוצאת 
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בסדר,  אני  לא, האם  או  נרות  להדליק  בבית,  לבד  לעשות בשבת הראשונה כשאת 
לידי  בא  הניתוק  היה קשה מאוד.  כן,  לידי אף אחד.  עובדה שאין  טועה.  אני  אולי 
ביטוי ברצון שלי ללמוד ולדעת יותר, אבל לא הייתה לי שום הדרכה ואף אחד לא 
עזר לי... כשאני חושבת על כך אני נזכרת שדווקא כן עברתי סדנת התחזקות: זה היה 
בשבוע הראשון שההורים שלי הבינו שמשהו לא בסדר ִאתי, כך הם טענו. לא הסכמתי 
להדליק נרות בערב שבת, ובמוצאי השבת הם הכריחו אותי ללכת לרבנית ידועה בבני 
ברק לכמה ימים. בימים אלה ממש שטפו את השכל שלי: את צריכה לעשות כך ולא 
כך, את תפגעי במשפחה, בעולם הקדוש ובבורא עולם ועוד. הבנתי ששם לא המקום 

שלי יותר, וכשחזרתי להוריי הבנתי שאני לא יכולה להישאר שם יותר.

דווקא הכפייה ו“שטיפת המוח” הן שהכעיסו את מאיה והשפיעו עליה להזדרז ולעזוב את 
בית הוריה. מתיאורה אנו למדים על בדידות קשה בשבועות הראשונים שאחרי השינוי ועל 
היעדר הכוונה שתסייע לה בשלב הלימינלי שבו היא אינה מחזיקה עוד בקודים מעברה אבל 

אינה מכירה את הקודים התרבותיים החדשים של העולם החילוני והזר שאליו נכנסה.

דיון ומסקנות

שינוי זהות דתית הוא שינוי עמוק שמשפיע על שלושת מעגלי הזהות בעת ובעונה אחת: 
ארוכים  הם  אלה  מעגלים  של  וההרכבה  הפירוק  תהליכי  והקהילתי.  המשפחתי  האישי, 
ומורכבים ביותר. מבחינה דתית, היוצא בשאלה יוצא מחברה דתית–יהודית נוקשה שמכתיבה 
ונכנס לחברה שבה היחיד  ובכל מקום,  זמן  את אורח החיים דרך ריטואלים פומביים בכל 
והחופש עומדים במרכז, והוא רשאי לנהוג כרצונו בזמן ובמקום הפרטיים שלו, ואף לשמור 
מנהגי מסורת אם יחפוץ בכך. מבחינה חברתית, היוצא בשאלה עובר מקהילה חרדית, הדוקה, 

סגורה וטוטלית לקהילה מודרנית, רופפת, פתוחה ורב זהותית. 
כל  חד.  ואינו  פשוט  אינו  והדתי  החברתי  עולה שהמעבר  המרואיינים  מסיפוריהם של 
המרואיינים דיווחו על תקופות ארוכות ועל מצבים שבהם נדרשו ללהטט עם מרכיביהן של 
שתי החברות כדי להגן על זהותם ולהשלים את המעבר בשלום. המודל הדיכוטומי, המציב 
את המסורת והמודרניות כמוציאות זו את זו ודורש מהיחיד לבחור ביניהן, אינו עומד אפוא 
במבחן המציאות של היוצאים בשאלה, המבלים חלק ניכר מחייהם, ולעתים את כל חייהם, 
שיסודותיו  עולמם  את  לייצב  בניסיון  מודרניות  ומרכיבי  מסורת  מרכיבי  משלבים  כשהם 
התערערו כהוגן לפני המעבר בין הקהילות, במהלך המעבר ואחריו. נוהג זה, לשלב מרכיבי 
מסורת ומודרניות, מתיישב עם טענתו של אייזנשטדט על כך שמערכות התרבות מאפשרות 

לייצב את הסדר החברתי, ובד בבד לנוע קדימה ולחתור לשינוי.
גבולות  גם  ביניהן  ויש  זו,  בצד  זו  בישראל  דרות  החילונית  והחברה  החרדית  החברה 
מפרידים וגם נקודות השקה. החרדים ככלל שואפים להתרחק ממרכיבים מודרניים–חילוניים 
של החברה הישראלית, ואילו החילונים שואפים לשלב בין שני העולמות כרצונם. מצבים 
חברתיים–דתיים לימינליים כמו אלה שמייצרים היוצאים בשאלה מאתגרים את שתי החברות, 

כל אחת בדרכה.
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 זיכוי הרבים: 
ההיגיון הקפיטליסטי בתנועת תחייה דתית בישראל

אסף שרעבי*

תקציר. במאמר זה אני מבקש להציג את המונח “זיכוי הרבים” ולהראות שהוא 
הרבים,  זיכוי  בישראל.  התשובה  בתנועת  התוססת  התשובה  יזמות  בבסיס  עומד 

חלק  לוקח  בתשובה  שהחוזר  כך  תשובה,  מעגלי  באמצעות  מתופעל  טוען,  אני 

בפרקטיקת ההחזרה בתשובה אף לפני שהחל לקיים מצוות בהקפדה. המאמר מראה 

חישובית, שנחשבת אחד ממאפייניה המרכזיים של המודרניות,  רציונליות  כיצד 

באה לידי ביטוי בתנועת התשובה, כאשר חוזרים בתשובה ומחזירים בתשובה כאחד 

מתייחסים למצוות, במפורש או במשתמע, כמעין ממון שאפשר לאגור. יש בכך כדי 

להראות שהיגיון מודרני–קפיטליסטי משוקע בתנועת התשובה בישראל.

מבוא

גורמים  ידי  על  גם  בתפעולה  רבות  עוסקת  בישראל  התשובה  תנועת  על  המחקרית  הספרות 
חיצוניים לממסד הדתי. למשל, נכתבו עבודות המצביעות על קשר הדוק בין תנועת התשובה 
ובין תנועת ש“ס ועל האופן שבו הן מזינות זו את זו )למשל זיבצנר ולהמן, 2010; טסלר, 2003; 
ליאון, 2009; פישר ובקרמן, Leon, 2011 ;2001(. מחקרים אחרים התמקדו בתפעול המוסדי 
)למשל אלאור, 2006,  ומקומיים  רבנים ארציים  ידי  הפנימי של תנועת התשובה, בעיקר על 
 .)Leon, forthcoming ;2010 ,2009; גודמן, 2002; גודמן ובילו, 2004; ליאון, 2009; שרעבי
גם במאמר זה אני מבקש להתמקד בתפעולה המוסדי הפנימי של תנועת התשובה, אך לא דרך 
סוכני הִחברות–מחדש אלא דרך ממד רעיוני–חברתי. בכוונתי להראות כיצד מנגנון דתי פנימי 
המצוי בִלבה של תנועת התשובה עוזר להניע את תהליך התשובה, על כל המשמעויות הדתיות–
חברתיות הנלוות לכך, ואחראי במידה רבה לתסיסה הדתית בתנועת התשובה. מנגנון זה מגולם 
ברעיון ההלכתי–חברתי הנקרא “זיכוי הרבים”, שאפשר לתארו בקצרה כך: כאשר אדם גורם 
לאדם אחר להתחזק באמונתו ולקיים מצווה אחת או יותר, הגמול האלוהי בעבור קיום המצווה 
ניתן על פי האמונה לא רק למקיים אותה, אלא גם למזכה הרבים, דהיינו למי שבזכותו קוימה.1 

בית הספר למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה ובית הספר למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי פרס  *
אני רוצה להודות לחיים חזן על ההדרכה והליווי שבמחקר השדה. כמו כן, אני מודה לקוראים האנונימיים   

של סוציולוגיה ישראלית.

 Noll, 2001; Robbins,( לרעיון זה יש קווי דמיון לאוונגליזם הנוצרי שבבסיס כמה מהזרמים הנוצריים  1

2004(, אם כי מאחר שהיהדות היא אורתופרקטיקה אפשר לטעון כי השלכות המעשה היהודי–אוונגלי 
רחבות יותר בעבור היחיד, כמו שאראה בהמשך.
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זיכוי הרבים, כך אראה, אינו נחלתם הבלעדית של מחזירים בתשובה “מקצועיים”, כי 
יחיד החפץ בכך, אפילו הוא עצמו אינו מקיים מצוות כדבעי.  אם קשור בפעולתו של כל 
אותה(  יוצר  אף  רבה  )ובמידה  התשובה  בשדה  הרבה  לפעלתנות  אפוא  קשור  הרבים  זיכוי 
ולאתיקה היזמית המפותחת בשדה זה. מטרתי המרכזית במאמר היא להראות כיצד ברעיון 
הדתי הפנימי של זיכוי הרבים מוטמע היגיון מודרני–קפיטליסטי, הן מבחינת הרוח היזמית 
בו, המדמות לעתים את  והן מבחינת המשמעויות הטעונות  המביאה להוצאתו אל הפועל, 
העוסקת  המחקרית  לספרות  לתרום  מבקש  אני  כן  בעשותי  ממון.  לאגירת  המצוות  קיום 
בשאלת התחייה הדתית בעידן המודרני ולהראות פן נוסף של האופן שבו המודרניות מייצרת, 

מתסיסה ומעצבת את החוויה הדתית. 

דתיות בעידן המודרני

המסורת  של  ולהחלפתה  הביניים  ימי  בסוף  שהחלה  לתקופה  מתייחס  מודרניות  המושג 
זה  מושג   .)Campbell, 2008( חדשים  חשיבה  ובאופני  בפרקטיקות  חברתיים,  במוסדות 
לעיור,  והחילון,  התיעוש  לתהליכי  הלאום,  למדינת  ומקושר  למסורתיות  הניגוד  על  נשען 
לשוק החופשי, למשפחה הבורגנית, וכן לתהליכי דמוקרטיזציה, בירוקרטיזציה ורציונליזציה 
)Campbell, 2008; Hollinger, 1994(. הסוציולוגיה הקלאסית טענה כי המסורת הדתית 
תדעך לנוכח המודרניות )Hadden, 1987(, ומכאן צמחה פרדיגמת החילון ששלטה בכיפה 
במשך שנים רבות )Gorski, 2000(. ואולם, התחייה הדתית ברחבי העולם, שתועדה ביתר 
שאת משנות השבעים של המאה ה–20, הביאה את החוקרים להציע פרספקטיבות אחרות 
לחקר הדת בעידן המודרני )Sherkat & Elison, 1999(. ראיית העידן הנוכחי כשלב חדש 
והרוחניות, מתוך הנחה  עוד את חקר הדת  כעידן לאחר המודרניות הרחיב  או  במודרניות 
ורוחנית  דתית  פריחה  בפני  חדשות  ואפשרויות  דילמות  קשיים,  מציב  הנוכחי  שהעידן 
את  להחליף  וביקש  השנים  במרוצת  שפּותח  התיאורטי  המצע   .)Hervieu-Leger, 2005(
 Marty & Appleby, 1991,( הפונדמנטליזם  פרויקט  השאר  בין  היה  החילון  פרדיגמת 
ריבוי   ,)Stark, 2009; Stark & Finke, 2000( הדת  לחקר  הכלכלית  הגישה   2,)1994
 Lambert,( ועידן צירי חדש )Eisenstadt, 2000a, 2000b; Wittrock, 2000( המודרניות
1999(. עם הנטייה הגוברת לראות בעידן המודרני הנוכחי עידן חדש )מודרניות מאוחרת, 
וכיוצא באלה תיאורים(, החלו חוקרים  נזילה, פוסט–מודרניות  מודרניות שנייה, מודרניות 
רבים לערוך הבחנה ברורה יותר בין דתיות לרוחניות ולעסוק יותר ברוחניות )ראו למשל 

 .)Heelas & Woodhead, 2005; Wuthnow, 1998
על רקע זה החלו מדעני חברה להציג מבחר אופנים שבהם נוכחת המודרניות בתחייה 
הדתית. ברגר )Berger, 2009( למשל טוען שהאוונגליזם הוא תופעה מודרנית, בין השאר 
טוען   )2004( אייזנשטדט  כנוצרי.3  מחדש  להיוולד  לבחור  הפרט  את  מחייב  שהוא  מפני 

יש שרואים בכתיבה על הפונדמנטליזם את אחד הנרטיבים של פרדיגמת החילון )ראו גודמן ובילו, 2004(.   2

השוו עם ידגר וליבמן )2006( וידגר )2010( הטוענים כי המסורתיות בישראל היא תופעה מודרנית, מפני   3

שהמסורתיים בוחרים בחירה מודעת בזהותם.
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אחרות  מודרניות  יעקוביניות  לתנועות  רב  דמיון  יש  הפונדמנטליסטיות  לתנועות  כי 
משום שהן מאמינות בעליונותה של הפוליטיקה, מדגישות את הפעולה הפוליטית כדרך 
זהות קולקטיבית חדשה.  ומבקשות לעצב  הזה, בהווה,  כולל בעולם  חזון מוסרי  למימוש 
דתית  אולטרה  נגד  תגובת  מייצרת  המודרניות  שבו  האופן  על  שמצביעים  חוקרים  יש 
)Marty & Appleby, 1991, 1994(, ואילו אחרים רואים בתחייה הדתית תופעה שהיא 
חלק אינהרנטי של המודרניות, מאחר שהמודרניות עצמה מייצרת דרישה לדת כתוצאה 
לחיים  המודרניות  שמביאה  ודאות  ואי  אישית  אוטונומיה  אינדיבידואליזציה,  מתהליכי 
החברתיים )Hervieu-Leger, 2000(. בהקשר זה מבחין מרטין )Martin, 1990, 2002( בין 
פונדמנטליסטים המגיבים נגד המודרניות ובין התנועה הפנטקוסטלית–כריזמטית המכבדת 
את ההפרדה המודרנית בין כנסייה למדינה ומוצאת דרכים לחיות בתוך המודרניות. מתוך 
תהליכי  כיצד  להראות  חוקרים  החלו   )Weber, 1968( ובר  של  תובנותיו  עם  התכתבות 
 Swidler, 1973,( הרעיונות  של  שיטתיות  המקדמים  הדתיים,  החיים  של  הרציונליזציה 
p. 36(, נוכחים יותר ויותר בשנים האחרונות בתחייה הדתית ברחבי העולם. למשל, נוכל 
כרציונלית  בעיניהם  שנתפסת  לאחרת  אחת  מדת  משכילים  צעירים  של  מעבר  למצוא 
למשוך  המכוונים  דתיים  פנים  ותיאולוגיזציה  רפורמציה  תהליכי   ;)Tong, 2007( יותר 
רציונליזציה  של  הבניה   ;)Sinha, 1999( ובינוני–גבוה  בינוני  ממעמד  משכילים  צעירים 
 )Mak, 2002( ואקדמיזציה )Sharabi, forthcoming( אינטלקטואליזציה ;)Deeb, 2006(
שמבצעים יחידים וקהילות. לבסוף, יש חוקרים שמדגישים את השימוש האינסטרומנטלי 
 de Witte, 2003; Hackett,( המודרנית  בטכנולוגיה  הדתיות  התחייה  תנועות  שעושות 

 4.)1998; Hirschkind, 2006; Roy, 2004
במאמר זה אני מבקש לטעון כי תנועת התחייה הדתית בישראל היא מודרנית לא רק 
בהיותה תגובת נגד לחילון, בשימוש שהיא עושה בטכנולוגיה מודרנית וביסודות היעקוביניים 
שבפעולתה הפוליטית, אלא בקיומו של היגיון מודרני–קפיטליסטי המוטמע ברעיון הדתי 
הפנימי של זיכוי הרבים. כמערכת כלכלית, הקפיטליזם כרוך בייצור ובחליפין של סחורות 
כדי לצבור רווח, וחלק מהרווח חוזר ומושקע בשוק כדי לתמוך בתנאים הדרושים להמשך 
צבירת ההון )Abercrombie, Hill & Turner, 1986(. במישור התרבותי, הקפיטליזם הוא 
החברתיים  החיים  תחומי  ברוב  ומכירה  קנייה  של  כלכליים  הסדרים  שמשליט  רוח  הלך 
)Bell, 1976(. כפי שאראה, חשיבה רציונליות חדשה זו, שנחשבת בדרך כלל אחת מאבני 
היסוד של המודרניות )למשל ובר, Lash, 1999 ;1984(, מגולמת בתנועת התשובה, שכן 
ממון  כמעין  במשתמע,  או  במפורש  למצוות,  מתייחסים  ומיזמיה  התשובה  מצרכני  רבים 
שאפשר לאגור עבור עצמם. יתרה מכך, אפשר לראות כיצד זיכוי הרבים מתפקד באמצעות 
 Eisenstadt( המודרניות  ריבוי  של  שהגישה  הרי  כך,  ואם  כסף”.  מייצר  “כסף  העיקרון 
2000a, 2000b; Wittrock, 2000( נראית מתאימה יותר מפרויקט הפונדמנטליזם )סיוון, 

הרדינג )Harding, 2000( חקרה את הפונדמנטליזם באמריקה הצפונית והציגה דפוס יחסים שונה בין   4

הפונדמנטליזם ובין המודרניות. לטענתה, לא זו בלבד שהפונדמנטליזם היה תמיד חלק מהמודרניות של 

החברה הצפון–אמריקאית, אלא שהוא אף עזר לייצר את המודרניות, שכן הפרוטסטנטים השמרנים היו 

שחקנים ראשיים בהבנייתה של ארצות–הברית כמדינה מודרנית על ידי כך שהפכו להיות “הם” ואפשרו 

את ה“אנחנו” המודרניים.
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אלמונד ואפלבי, Marty & Appleby, 1991, 1994 ;2004( להבנת המציאות החברתית 
של תנועת התשובה, בהתנגדותה לגישה הרואה בפונדמנטליזם הדתי תגובת נגד גרידא 
לחיים החילוניים ולמשברים המודרניים ומציירת לפיכך מציאות בינארית.5 לעומת זאת, 
המודרני  של  שילוב  הפונדמנטליסטיות  בתנועות  רואה  המודרניות  ריבוי  של  הפרדיגמה 
והאנטי מודרני, ולכן אינן אלא גרסה ־ אחת מני רבות ־ של חברות מודרניות. על פי 
אייזנשטדט )Eisenstadt, 2000b(, תנועות פונדמנטליסטיות הן תנועות מודרניות לא רק 
בהבניה האידיאולוגית המודרנית  גם  מודרניות אלא  באופן השימוש שלהן בטכנולוגיות 
הדת  של  מאליה  מובנת  לקבלה  בניגוד  בחירה,  ומדגישה  מוחלטת  מסירות  המבקשת 
המסורתית. במאמר זה אבקש להראות כי תנועת התשובה בישראל היא תנועה מודרנית 
לפחות בהיבט נוסף אחד: זליגת החשיבה והרטוריקה הקפיטליסטיות לתוככי הקוסמולוגיה 

הדתית.

השדה ושיטת המחקר

התפתחותה של תנועת התשובה בישראל החלה בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים 
של המאה ה–20 בקרב שלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות: חוזרים בתשובה שהיגרו מארצות–

הברית לישראל; ישראלים ממוצא אירופי בני המעמד הבינוני; וישראלים שמוצאם מארצות 
 Aviad, 1983; ;2000 ,האסלאם, תושבי שכונות מצוקה ועיירות פיתוח )מייזליש, 1984; שלג
Danzger, 1989(. היעד הסופי של החוזרים בתשובה בשנות השבעים והשמונים היה אורח 
חיים חרדי והסתפחות לקהילות חרדיות. תהליך זה חייב את עזיבת הסביבה החילונית שבה 
חיו עד חזרתם בתשובה, לרבות עיסוקים קודמים ומקומות עבודה )שלג, 2000(. יחסה של 
החברה החרדית כלפי החוזרים בתשובה שהסתפחו אליה היה מסויג, והביטוי המרכזי לכך 
היה סגרגציה בקשרי נישואין )אלאור, 2006; קפלן, 2007(. תהליך התשובה לּווה בפעילות 
ממוסדת של ארגוני החזרה בתשובה שהציעו ישיבות, רבנים, סמינרים בסופי שבוע ומדורי 

 .)Aviad, 1983 ;1984 ,יהדות בעיתונות הכללית )מייזליש

עד עתה נכתבו רק עבודות אחדות שניתחו את החברה היהודית הדתית בישראל לאור הגישה של ריבוי   5

המודרניות. ביניהן אפשר למצוא את עבודתו של ליאון )2006( על החרדיות המזרחית ואת עבודתו של 

פישר )2007( על ההגות הציונית–דתית הרדיקלית. ליאון מבקש לפשר בין גישה שתֹולה את התגובה 

הנינוחה של הדתיות המזרחית למודרניות בגורמים אינהרנטיים לדתיות המזרחית ובין הגישה הטוענת 

כי המזרחים עברו תהליך מודרניזציה מלא רק במדינת ישראל. לטענתו, מקצת המזרחים ראו בחרדיּות 

דגם ראוי כתוצאה ממעבר ממודרניות אחת )בגולה( למודרניות אחרת )בישראל(. פישר טוען כי תהא זו 

טעות להבין את הציונות הדתית הרדיקלית רק דרך פריזמת הפונדמנטליזם, דהיינו כדחייה של תוכֵני 

בערכי  השזורות  מודרניסטיות  תרבותיות  תמות  בה  לאתר  אפשר  שכן  המודרנית,  המערבית  התרבות 

לאומיות ודתיות, כך שנוצרת תרבות דתית חדשה. אפשר להבין אפוא את הציונות הדתית הרדיקלית 

)ואת הגותו של הרב יצחק גינזבורג, שגם בה הוא עוסק( אם מביאים בחשבון את היתכנותן של כמה 

מודרנות, המושפעות ממגוון כוחות היסטוריים וסוציולוגיים.
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שנערך  מקיף  בסקר  התשעים.  בשנות  תאוצה  לצבור  החלה  בתשובה  החזרה  תופעת 
ב–1997 ודגם 2,550 איש מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת נמצא כי בשנים שקדמו לסקר, כ–7% 
אלף  בכ–210  מדובר  מוחלטים  במספרים  בתשובה.  חזרה  הבוגרת  היהודית  מהאוכלוסייה 
יהודים שהפכו מחילונים או מסורתיים לדתיים או חרדים )אילן, 2000(. על פי הסקר, רוב 
החוזרים בתשובה היו יוצאי ארצות האסלאם, ויותר מ–80% מהם החשיבו עצמם מסורתיים 
עוד בטרם חזרתם בתשובה. בסקר מקיף ועדכני שנערך בשנת 2009 וכלל 7,500 נדגמים בני 
עשרים ומעלה, 5.4% מהם )המייצגים במספרים מוחלטים כ–200 אלף יהודים( הגדירו עצמם 

חוזרים בתשובה )הלמ“ס, 2010(.6
בתשובה  החוזרים  מקצת  שונה:  אופי  התשובה  תנועת  נשאה  ואילך  התשעים  משנות 
מקומות  על  שמרו  בישיבות,  אינטנסיבי  לימוד  בלא  לעתים  בקהילותיהם,  לגור  המשיכו 
העבודה שלהם, ואף חתרו להשיג השכלה אקדמית )שרעבי, 2010(. אפשר להעריך שתופעה 
זו היא גם תגובה של החוזרים בתשובה לסגרגציה שהפעילה עליהם החברה החרדית )קפלן, 
2007(, וכן תוצר של המספר ההולך וגדל של חוזרים בתשובה, המאפשר להם להקים קהילות 
לא גיאוגרפיות בערים שבהן הם גרים. אחת ההשלכות החברתיות של תהליך זה היא הפיכתה 
של תנועת התשובה מזירה מעברית לזירת קבע. עבודותיהם של גודמן )2002(, ליאון )2009( 
ואלאור )2006( החלו לתאר שינוי זה: גודמן תיאר את ההחזרה בתשובה כמרחב של זהות; 
ליאון תיאר את המעבר מ“תרבות התשובה” ל“תשובה כתרבות” ואת הפיתוח של חרדיות 
רכה שבה התשובה תופסת מקום בולט בהבניה של חיים כמו–חרדיים; ואלאור תיארה את 
האופן שבו תעשיית התשובה מארגנת סביבת חיים חברתית–מגדרית בפריפריה העירונית. 
היעדר היכולת להתמזג עם החברה החרדית והיווצרותו של המרחב החברתי החדש אפשרו 
לחוזרים בתשובה לפתח תרבות תשובה שהם מתפעלים בעצמם, והעיקרון של זיכוי הרבים, 

כך אני טוען, הוא רכיב מרכזי בתרבות זו.
את פעילות התשובה בעשור הראשון של המאה ה–21 מבצעים בעיקר, אך בוודאי לא 
והציונות  ספרדים;  חרדים  וברסלב;  חב“ד  חסידויות  ליטאים;  חרדים  הבאים:  הזרמים  רק, 
הדתית )בעיקר על ידי האגף החרד“לי שבה(. הציונים הדתיים הצטרפו לשדה התשובה ביתר 
 ;2010 )דומברובסקי,  פוליטיות  מוטיבציות  בשל  השאר  בין  התשעים,  שנות  באמצע  שאת 
שרעבי, 2010(.7 תנועת התשובה בת זמננו מציעה מגוון רחב של סגנונות החזרה בתשובה, 
כך שהחוזרים בתשובה יכולים לבצע מעין סקר שוק ביקורתי במגעם עם סוכני הדת, ובסופו 
האישי  טעמם  לפי  תשובה”  “סלי  אורזים  הם  סוף(  ללא  במסע  נמצאים  הם  שלעתים  )אף 

.)Sharabi, 2012(
פעילויות ההחזרה בתשובה הן מגוונות, והנפוצה מכולן היא הדרשנות העממית )ראו 
למשל אלאור, 2006; גבעון, 2003; וסרצוג–רביד, 2002; ליאון, 2003; צבר, 2003; שרעבי, 
Leon, forthcoming; Sharabi & Guzmen-Carmeli, forthcoming ;2004( על שלל 
תוצריה, קרי קלטות ותקליטורים של וידיאו ושל שמע )ראו גם גודמן ובילו, 2004; עמרן, 

ראו דיון בהיקף תופעת החזרה בתשובה אצל קפלן )2007, עמ‘ 102-101(, וכן אצל אילן )2000, עמ‘ 210,   6

.)217-215

ניצנים של פעילות התשובה הציונית–דתית הופיעו בשנות השבעים, עם הקמתו של בית המדרש “מכון   7

מאיר”, וכן עם הקמתם של “הגרעינים התורניים” הראשונים )דומברובסקי, 2010(. 
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למרחבי  גם  זו  פעילות  התרחבה  האחרונות  בשנים   .)Leon, 2011  ;2007 קפלן,   ;2006
ובמוסדות  לימוד  במרכזי  לימודים  הן  אחרות  נפוצות  פעילויות  והטלוויזיה.  האינטרנט 
לימוד לחוזרים בתשובה ולמתעניינים ביהדות, וכן סמינרים בסופי שבוע. יש גם יוזמות 
של  במתכונת  והרצאות  שיעורים  שעורכים  ארגונים  ושל  פרטיים  אנשים  של  מקומיות 
חוגי בית. בין פעילויות הרחוב אפשר למנות את דוכני המצוות, ובעיקר את דוכני הנחת 

התפילין.
את תנועת התשובה מארגנים היום רבנים מקומיים וארציים בצד מערך שלם של מוסדות 
וארגונים. המרכזיים שבין הארגונים הארציים הם “ערכים” הוותיק, “שופר” של הרב אמנון 
יצחק, “הידברות” של הרב זמיר כהן ו“ראש יהודי” הציוני–דתי. אליהם מצטרפים עשרות 
ארגונים קטנים יותר, בפריׂשה מקומית, המציעים את מרכולתם בשוק התשובה. את תנועת 
וחלקם  הארצית  ברמה  פועלים  חלקם  מרכזי,  עיסוק  להם  שזהו  רבנים  מובילים  התשובה 
שידורי  האינטרנט,  שרשת  מאחר  מה,  במידת  מלאכותית  היא  זו  חלוקה  מקומית.  ברמה 
הרדיו והטלוויזיה ותרבות הקלטות עוזרים לרבנים רבים לצאת מתחומי קהילתם אל קהילות 
 .)Caplan, 2001; Leon, 2011  ;2006 )עמרן,  העולם  ברחבי  ואף  ישראל  ברחבי  אחרות 
ישנם רבנים שתחומי השפעתם רחבים במיוחד, וביניהם הרבנים אמנון יצחק, ראובן אלבז, 
בולטים  מוסדיים  לארגונים  קשורים  הראשונים  שלושת  לוגאסי.  ישראל  ויעקב  כהן  זמיר 

שייסדו: “שופר”, “אור החיים” ו“הידברות” בהתאמה. 
זה מתבסס על עבודת שדה שביצעתי בשנים 2009-2006 באשקלון, הממוקמת  מאמר 
בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. בעיר כ–113 אלף תושבים )נכון ל–2010(, ומעט 
וצאצאיהם.  יהודים שהיגרו לישראל מצפון אפריקה בשנות החמישים  יותר ממחציתם הם 
ואילך  התשעים  משנות  לישראל  שהגיעו  יהודים  מהגרים  הם  העיר  מתושבי  אלף  כ–50 
השדה  עבודת  התשובה.  מתנועת  חלק  אינם  ורובם  ומאתיופיה,  לשעבר  מברית–המועצות 
השתתפתי  במסגרתה  טקסטים.  של  תוכן  וניתוח  עומק  ראיונות  משתתפת,  תצפית  כללה 
מפגשים  כמו  אחרות,  חברתיות  ובפעילויות  פרטיים  ובבתים  כנסת  בבתי  תורה  בשיעורי 
בגנים ציבוריים. נוסף על כך, אספתי חומרים הקשורים לתנועת התשובה ברחבי ישראל, 
כמו דרשותיו של הרב אמנון יצחק, הנחשב כאמור לאחד מרבני התשובה המשפיעים ביותר 
באשקלון,  הנחקרת  האוכלוסייה  של  הדמוגרפי  אופייה  בגלל  האחרונות.8  השנה  בעשרים 
המאמר מתרכז בתנועת התשובה של הזרם החרדי הספרדי, שהוא הגדול והמרכזי ביותר כיום 

בתנועת התשובה בישראל, וזיכוי הרבים הוא רעיון הרֹווח בו. 

בשל היקף פעילותו של הרב אמנון יצחק ובשל היותו טיפוס סימבולי )Handelman, 1985(, פעילות   8

וסרצוג–רביד, 2002; ליאון,  התשובה שלו היא ככל הנראה הנחקרת ביותר. ראו למשל גבעון, 2003; 

 Bekerman & Neuman, 2001; Neuman & Levi, 2003;  ;2004 שרעבי,   ;2003 צבר,   ;2003

.Neuman, Lurie & Rosenthal, 2001; Sharabi & Guzmen-Carmeli, forthcoming
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מחֹוזר בתשובה ליזם תשובה

אחד מפעילי התשובה המרכזיים באשקלון הוא הרב חיים אלוש.9 הוא נולד ב–1974 להורים 
ממוצא תוניסאי, שעברו לאשקלון כשהיה ילד. הוריו אמנם ניהלו אורח חיים דתי–מסורתי, והוא 
אף התחנך בתיכון ממלכתי דתי, אך לא הקפיד בנעוריו על שמירת מצוות, ובאופן כללי, כך 
סיפר לי, לא הקדיש מחשבה רבה לענייני אמונה. לדבריו, בהיותו נער נמשך לחיים “חילוניים” 
יותר. למשל, מגיל 15 החל לעבוד כיחצ“ן מסיבות בסצנת הדיסקוטקים והפאבים של אשקלון, 
ומאוחר יותר החל לגלוש בים באופן מקצועי ואף השתתף בתחרויות ברחבי העולם. בהיותו בן 
24 שהה בצרפת במסגרת אחת התחרויות, ושם חווה קשיים אישיים רבים, שבעקבותיהם הניח 
תפילין לאחר שלא עשה כן במשך זמן רב. אירוע מכונן זה גרם לו להתעניין ביהדות ולהתחיל 
לקיים מצוות, אם כי באופן חלקי. כעבור כמה שנים, עוד בטרם החל לקיים אורח חיים דתי 
מדוקדק, ארגן מפגשים של צעירים שבהם דרש בפניהם בענייני תיאולוגיה יהודית. המפגשים 
החלו כהתכנסות של יחידים ונעשו בהדרגה אינטנסיביים יותר, ובעיקר המוניים יותר. בתקופה 
שבה נכנסתי לשדה, הרב אלוש כבר דרש בפני כ–150 צעירים וצעירות בכל יום שישי בערב 
ובפני כ–50 צעירים וצעירות בכל יום שני. כך, בתוך שנים אחדות הפך מחוזר בתשובה למחזיר 

בתשובה, או כמו שאעדיף לכנות זאת: יזם תשובה )ראו עוד על מושג זה להלן(.
בתחילת דרכו כחוזר בתשובה נמשך הרב אלוש אחר חסידות ברסלב והיה תלמידו של 
יומית  זו שמר על ה“הנהגות” של רבי נחמן מברסלב: טבילה  הרב שלום ארוש. במסגרת 
במקווה, שמירת עיניים, שמירת הברית, תיקון חצות והתבודדות. בעקבות משבר אישי נוסף 
שחווה עזב חלקית את הכיוון הברסלבי והחל לומד בישיבת “שּובה ישראל” של הרב יאשיהו 
פינטו.10 סדר יומו מאז עמוס: עד שעה שש בערב הוא לומד בישיבה באשדוד, ומשעה שבע 
בערב הוא עסוק בפעילות של זיכוי הרבים ברחבי אשקלון. הוא מעביר שיעורי תורה מדי 

יום, והשיעורים בימי שני ושישי הם המרכזיים שבהם.
הרב אלוש אינו רק דרשן או מעביר שיעורי תורה ואינו נתפס רק ככזה בקרב המשתתפים 
בשיעוריו. בחלק האחרון של דרשותיו בימי שישי הוא “מוכר” ברכות תמורת התחזקות בפרקטיקות 
דתיות.11 מהלך זה מתבצע כך: הרב פונה לצעירים ושואל אותם מי רוצה לקבל על עצמו להתחזק 

למעט שמו של הרב אלוש, השמות של המרואיינים במאמר זה הם בדויים. כשביקשתי מעוזרו של הרב   9

שיפגיש בינינו, הבהרתי לו שלא אחשוף את שמו האמיתי של הרב בעבודה שאכתוב. סברתי שבכך יקל 

על הרב לקבל אותי לשדה ולשתף אתי פעולה. אלא שעוזרו של הרב מיהר להבהיר לי כי ההפך הוא 

הנכון, ושהוא דווקא מעוניין ששמו המלא של הרב אלוש ומקום פעילותו יעלו על הכתב, מפני שיש בכך 

משום זיכוי הרבים. בהמשך קיבלתי אישור גם מהרב אלוש עצמו.

הרב יאשיהו פינטו מחזיק בזכות אבות, כלומר בייחוס משפחתי יוקרתי, בהיותו נצר לשושלות הרבנים   10

פינטו ואבוחצירה. מצד אמו הוא נכדו של הבאבא סאלי. לרב מרכֵזי פעילות בישראל וברחבי העולם, 

ואנשי עסקים רבים משחרים לפתחו כדי לקבל את עצותיו, בהם נוחי דנקנר, יצחק תשובה, אילן בן 

דב ואחרים. במגזין פורבס ישראל שיצא לאור ב–14 בספטמבר 2008 פורסמה לראשונה רשימת 300 

הצעירים המבטיחים והמשפיעים בישראל, והרב פינטו דורג שם במקום הראשון.

 Sharabi & ;2004 ,בפעולה זו יש משום חיקוי לעסקאות התשובה בכנסים של הרב אמנון יצחק )שרעבי  11

.)Guzmen-Carmeli, forthcoming
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בקיום מצוות. לעתים הוא מציע את סוג ההתחזקות )למשל, ללמוד תורה בכל יום במשך שעה(, 
ולעתים הצעיר או הצעירה המרימים ידיים מציעים בעצמם את סוג ההתחזקות שהם מוכנים לקבל 
על עצמם. לאחר שמגיעים להסכמה בדבר סוג ההתחזקות, הרב מברך את המתחזק או המתחזקת 
לפי בקשתם בהצלחה כללית, בזיווג מוצלח, בפרנסה טובה וכיוצא באלה. לאחר הברכה הקהל 
אנחנו  הוא,  ברוך  “הקדוש  למשל:  הרב,  עם  ובשירה  בתשואות  ופוצח  קולות  בקולי  אמן  עונה 
אוהבים אותך”. בסוף כל שיעור פונים רבים מהמשתתפים אל הרב אלוש כדי לקבל ברכה אישית, 
ויש המנשקים את ידו. ניכר שהוא זוכר ממפגשים קודמים את שמות הניגשים אליו ואת סיפורם 
האישי. הוא משיא עצה, נותן ברכה, טופח על השכם, ויש שהוא מעביר ידו על לחיו של צעיר 
שניגש אליו בתנועה שהיא ספק ליטוף ספק סטירה.12 באופן כללי ההתייחסות אליו היא כאל צדיק 

שנתון כל כולו לזיכוי הרבים, או כרב שדבק ב“אמת התורה” ואינו פוחד לומר אותה.
אחד הצעירים שהיוו את גרעין התלמידים הראשוני של הרב אלוש הוא אביחי. את אביחי 
פגשתי לראשונה בשעת לילה מאוחרת בפארק באשקלון. באותו הלילה ישבה מולו חבורה 
הנצלה  רוח שהבשר  בקוצר  וחיכו  לדבריו  הביניים שהאזינו  בגיל חטיבת  נערים  כ–25  של 
שהיה  נוסף  צעיר  עם  ולשיר  לרקוד  מהנערים  ביקש  לדבר  כשגמר  מוכן.  יהיה  המנגל  על 
ִאתו. במשך כל השהות  ניגשו לשוחח  ואחרים  כעוזרו. מקצת הנערים רקדו,  שם, ששימש 
שלי שם, בשעה שהנערים ביקשו לפנות אליו, הם קראו לו “הרב אביחי”. מה רבה הייתה 
הפתעתי לגלות שאת תהליך התשובה החל לפני כארבע שנים וחצי בלבד, בהיותו בן עשרים. 
ולא רק זאת, אלא שלדבריו, הוא בא מרקע חילוני ולא מסורתי. אביחי סיפר לי שתהליך 
התשובה שלו החל כשישב כהרגלו עם חבריו על הברזלים בשכונה שבה גר. בעודם יושבים 
בחוסר מעש ניגש אליהם יניב, בחור בשנות העשרים המוקדמות לחייו, וניסה לשכנע אותם 
“להתקרב לדת”. יניב עצמו חזר בתשובה אך כשנה–שנתיים לפני כן. את ההיכרות העמוקה 

שלו עם יניב תיאר אביחי כך: 

היינו מחזיקים מהבחור הזה ]יניב[ בתור הצדיק. למה הצדיק? הוא נראה בדיוק כמונו, 
אלא שפשוט היה בו איזה טבע מיוחד. היה מקרב אותנו. היה בא אלינו, מביא לנו 
בייגלה, שתייה, היה יושב ִאתנו, מדבר. לא דברי תורה, לא כלום. יום אחד בא אליי 
ושאל אותי “אביחי, אתה רוצה לעשות מצווה, איזה גמילות חסדים?” הלכנו לאיזו 
משפחה ענייה, נכנסנו אליה לבית. אני בכל אופן הכרתי את משפחות המצוקה, אבל 
זה  מה  לראות  תשובה,  שנקרא  הזה  למעגל  הראשון  הפתח  היה  זה  ראשונה,  פעם 
עזרה. הייתי אתו בגמ“ח איזה שלוש שנים ]...[ זה היה הפתח, ההתחלה, רק להתקרב 

לדבר הזה שנקרא תשובה.

רבים  תשובה  פעילי  הולם  זה  שתיאור  ונראה  “מעגל”,  התשובה  תהליך  את  מכנה  אביחי 
שעוברים תהליך של סגירת מעגל והופכים מחֹוזרים בתשובה ליזמי תשובה. כמה חודשים 
לאחר שהחל אביחי להשתתף בפעילות של גמילות חסדים, הפגיש אותו יניב עם הרב אלוש, 
שהיה באותו הזמן בתחילת דרכו כמחזיר בתשובה. יניב ואביחי היו חלק מקבוצה של כעשרה 
החוזרים בתשובה הראשון של הרב אלוש. תהליך  לגרעין  והיו  צעירים שנפגשו בעקביות 

בפעולה זו יש משום חיקוי לסטירות החיבה המפורסמות של הרב עובדיה יוסף.  12
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התשובה של אביחי היה ארוך יחסית, כשנתיים וחצי, עד שהחל לקבל על עצמו להתחזק 
בפרקטיקות הדתיות. בד בבד המשיך ללכת למקומות שהיה רגיל בהם, וכן לצאת ולבלות. 
“שבת כן קיבלתי על עצמי לשמור”, אמר לי, “אבל כל שאר הדברים לא”. כשנתיים לפני 
שהגעתי לשדה המחקר החל אביחי בפעילות זיכוי הרבים, וגם הוא, כמו הרב אלוש, עוד לא 

החל אז לקיים אורח חיים דתי קפדני. את צעדיו הראשונים בפעילות זו הוא תיאר כך:

הרב ]אלוש[ יום אחד החליט שאביחי התלבש עליו בעין יפה, והוא הביא לי שיחת 
הרבים,  את  לזכות  הוא  שלך  הייעוד  “אתה  לי  ואמר  דקות,  עשרים  כזאת  תוכחה 
הייתי מתבייש לעלות להצגה,  בבית ספר  אני  “הרב,  להפיץ את התורה”. אמרתי 
בטח שלא לדבר עם אנשים”. הוא אמר לי “לא, אתה תעבוד על זה, ואתה תראה שזה 
יהיה האמת”. הוא נתן לי את הפוש הראשוני, נתן לי את הבמה הראשונה. הייתי נותן 
שיעורים לפני הרב, לפני שהוא היה מגיע לשיעורים הגדולים שלו לפני 150-100 

אנשים בימי שישי בערב. 

בניגוד לרב אלוש, אביחי לא השתלב מיד כתלמיד ישיבה. לאחר כמה חודשים שבהם למד 
שוב  ניסה  מכן  לאחר  רגילים.  עבודה  לחיי  חזר  פינטו,  הרב  של  ישראל”  “שובה  בישיבת 
ללמוד בכולל אחר, ובזמן שהותי בשדה המחקר עבר לכולל חדש וקטן שייסד הרב אלוש 
לשיעוריו  קשר  ובלי  עצמאי  באופן  נוער  בני  עם  לעבוד  אביחי  החל  הזמן  עם  באשקלון. 
של הרב אלוש. את הנוער שראיתי מסביב למנגל הוא החל לאסוף כשמונה חודשים לפני 

שפגשתיו לראשונה:

ממש כל החבר‘ה שאתה רואה פה הם היו על הברזלים, יושבים על הברזלים, מחללי 
שאלתי  אליהם.  פניתי  אקראי  יום  באיזה  כלום.  מהתורה,  כלום  יודעים  לא  שבת, 
אותם שאלות והם התלהבו. לקחתי אותם עליי פרויקט. והיום ברוך ה‘ לימדנו את 
כל התלמידים האלה. הם שומרים שבת, מכבדים את ההורים, הולכים בדרך המוסר, 

דרך התורה האמיתית.

אביחי נפגש עם הנערים כמעט מדי יום, מעביר להם שיעורי תורה באחד מבתי הכנסת בעיר, 
לשיעורים  במקביל  השבוע  פרשת  על  גדול  שיעור  מעביר  הוא  בלילה  בעשר  שישי  ובימי 
הגדולים של הרב אלוש. כמו כן, הוא מעביר שיעורי תורה מזדמנים בבתים ברחבי אשקלון. 
גם אם יש מידה של הגזמה בתיאורו של אביחי את הנערים כ“מחללי שבת, לא יודעים 
כלום מהתורה, כלום”, ניכר שהוא מזהה בהם את עצמו. כמוהם, גם הוא בילה את זמנו על 
נדמה שנסגר  הוא החל תהליך של תשובה. בכך  גם  וכמוהם  חילוניים,  חיים  וחי  הברזלים 
מעגל: בתהליך של ארבע–חמש שנים עזב אביחי את הברזלים ואת אורח החיים החילוני, 
והיום הוא מחזיר בתשובה נערים אחרים. גם את אביחי משכו לדת חוזרים בתשובה: יניב, 

בפעילות הצדקה הראשונית, ובעיקר הרב אלוש, שליווה אותו לאורך הדרך. 
רבות,  אוונגליסטיות  בקבוצות  למתרחש  דומה  תשובה,  מעגלי  של  זה,  תהליך 
כשאוונגליסטים שזה עתה נולדו מחדש הופכים לנושאי הבשורה האוונגלית ומנסים לעודד 
אחרים להיוולד מחדש בעצמם )Robbins, 2004(. המעניין במקרה שלפנינו הוא שהמעגל 
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נסגר לעתים אף בטרם השלימו המחזירים בתשובה את תהליך התשובה שלהם עצמם, לפחות 
במובנו הפרקטי, כלומר בטרם החלו לקיים תרי“ג מצוות. תהליך השידול של אחרים להתחזק 
בקיום מצוות )זיכוי הרבים( הופך אפוא למצווה חשובה לכשעצמה, כך שיש הבוחרים לקיים 
אותה עוד לפני שהחלו לקיים מצוות רבות אחרות ולנהל אורח חיים דתי כדבעי. לכאורה, 
זו מעוררת תמיהה, אך יש לזכור שתי נקודות חשובות: ראשית, במסגרת ההולדה  תופעה 
מחדש הנוצרית יש רגע ברור של קרע )Robbins, 2007(, שמחלק את החיים ללפני ואחרי 
ומלּווה בטקסי קרע )Robbins, 2003( )rituals of rupture(. בניגוד לכך, בחזרה בתשובה 
היהודית, לפחות כפי שהיא באה לידי ביטוי בישראל בשנות האלפיים, אין רגע אחד כזה, 
והיא מתאפיינת בהתחזקות ִאטית והדרגתית באמונה ובקיום מצוות )ליאון, 2009; שרעבי, 
2010(, לעתים עד כדי אידיאל של התחזקות מתמדת שאינה נגמרת לעולם. בשל כך החוזר 
והוא  ושלמה,  מוגמרת  היא  בתשובה  כחוזר  זהותו  שבו  לרגע  לחכות  צריך  אינו  בתשובה 
יכול להרגיש בטוח בעצמו די הצורך להחזיר בתשובה אחרים עוד בטרם “סיים” את תהליך 
התשובה שלו עצמו. שנית, זיכוי הרבים נתפס כמצווה בפני עצמה, ולכן ברי שאם בתהליך 
הארוך של החזרה בתשובה מקיימים רק חלק מהמצוות, אין זה בלתי הגיוני שאחת המצוות 

שיקוימו תהיה זיכוי הרבים.
בעוד הרב אלוש חולש בפעילותו על כל אשקלון, הרי שאביחי עוסק בפעילות מקומית 
יותר. מלבדו יש עוד יזמי תשובה שהחלו את פעילותם בהשראת הרב אלוש או הרב פינטו 
היא  תשובה”  “יזמות  זו  פעילות  לכנות  מעדיף  שאני  הסיבה  השכונתית.  ברמה  ופועלים 
זה;  מסוג  בתשובה  מחזירים  של  פעילותם  שבבסיס  הרוח  הלך  את  היטב  לוכד  שהמונח 
חופשית של  יזמית  מרוח  נובעת  או מטעמו אלא  כלשהו  בארגון  אינה מאורגנת  הפעילות 
למשל,  תושבים.  של  לבקשה  כמענה  ולעתים  שלהם  אישי  עניין  מתוך  לעתים  הפעילים, 
אביחי יכול לארגן לעצמו קבוצת נערים שידריך ושיעורי תורה בבתי כנסת ובבתים פרטיים, 
אך יש שהוא מקבל בקשה של תושבים )שמכירים אותו או ששמעו עליו( להגיע ולהעביר 
שיעור תורה בבית פרטי. באחד השיעורים שבהם נכחתי, צעירה בת 22 ששמה אפרת אספה 
יום חול כמה חברים ומכרים בחצר בית הוריה המטופח והזמינה את אביחי שיישא  בערב 
בפניהם דברי תורה. האירוע היה לשם זיכוי הרבים, ובסופו ביקשה מאביחי שיקיים את טקס 
“עול מלכות שמים”,13 וכן שיברך את הנוכחים, בעיקר את אלה שיקבלו על עצמם להתחזק 

בקיום מצוות. 
יזמי תשובה דוגמת הרב אלוש, אביחי ויניב נהנים מיוקרה רבה במרחב התרבותי שליאון 
אפריקה,  צפון  יוצאי  המרכזיים  הרבנים  כמו  שלא  אך  כתרבות”.  “תשובה  מכנה   )2009(
יוקרתם של יזמי התשובה אינה נשענת על זכות אבות ־ כלומר על ייחוס לשושלת רבנים 
ותלמידי חכמים )בילו, 2005; שוקד, 1998; שוקד ודשן, 1999( ־ אלא על פעילותם כמזכי 
הרבים )ליאון, 2009(. במילים אחרות, יש כאן מעבר ממקור סמכות מסורתי למקור סמכות 
כריזמטי, כך שאדם אינו נולד צדיק אלא יהפוך לכזה ככל שייזום פעילות של זיכוי הרבים 
ויתמיד בה. ודוק, הוא אינו חייב לנהוג כצדיק בדרך של פרישות תרבותית או אדיקות דתית; 
צדיקותו נובעת בראש ובראשונה מכוח היזמות האישית בפעילות של זיכוי הרבים. עובדה 
זו לכשעצמה יכולה לשמש מקור למתחים ולקונפליקטים בין פעילי תשובה מקומיים ובין 

טקס זה רווח בתרבות התשובה, ראו ליאון, 2009; שרעבי, 2010.  13
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גורמים  לבין  בינם  וכן   ,)2009 ליאון,  למשל  )ראו  התשובה  לתנועת  מחוץ  דתיים  גורמים 
במחקרו של  למצוא  לכך אפשר  מעניינת  דוגמה  תנועת התשובה.  ומוסדיים של  ארגוניים 

.)Leon, forthcoming( נסים ליאון על המטיף ההדיוט
עד עתה עסקנו ביזמי תשובה דוגמת הרב אלוש ואביחי, העוסקים ביזמות תשובה סדירה. 
כפי שאראה בחלק הבא, הרעיון של זיכוי הרבים מאפשר גם את קיומה של יזמות תשובה 

מזדמנת ואקראית על ידי כל מי שחפץ בכך.

זיכוי הרבים כמכניזם דתי פנימי

מקורו של הביטוי זיכוי הרבים בפרקי אבות )ה, יח(: “כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על 
ידו ]...[ משה זכה וִזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו שנאמר, ‘צדקת ה‘ עשה ומשפטים 
נרחב.  בו שימוש  נעשה  ובמרוצת השנים  גם מקורות תלמודיים,  יש  לביטוי  ישראל’”.  עם 
עקרון זיכוי הרבים כהשקפת עולם וכהנחיה קונקרטית להפיץ את התורה באופן פעיל היה 
המאה  מאמצע  המוסר  תנועת  דוגמת  אקטיביסטיות  יהודיות  קבוצות  בקרב  מנחה  עיקרון 
ה–19 ותנועת חב“ד לאחר מלחמת העולם השנייה. אלא שרעיון זיכוי הרבים היה מוגבל בכל 
הנוגע למספר האקטיביסטים ולמספר החוזרים בתשובה, וכן בכל הנוגע למשמעות המגולמת 
בתוכו. זיכוי הרבים “היה מובן באופן כללי כפעילויות המאפשרות להמונים להשיג הצטיינות 
דתית או צדיקות” )Leon, 2008, p. 153(. הדמות הרבנית הבכירה שהחלה לקדם רעיון זה 
זיכוי הרבים  תורתו,  לפי  יוסף.  עובדיה  הרב  היא  הרבנית  מכונן במשנתה  כעיקרון  בימינו 
אמור להיות הייעוד המרכזי של כל בן תורה, כך שלימוד תורה אינו יעד לכשעצמו אלא כלי 
להרחבת החיים הדתיים בעידן של מודרניות וחילון ).Ibid(. הפרשנות של הרב יוסף למושג 
זיכוי הרבים מודגמת היטב בביוגרפיה שלו, בהיותו רב המעורה בחיים החברתיים של צאן 
מרעיתו ורואה בדרשנות העממית פעילות חשובה עבור בן תורה. דגם פעולה זה של הרב 
התשובה  רבני  באמצעות  השאר  בין  הספרדי,  החרדי  התשובה  לשדה  חלחל  יוסף  עובדיה 
המרכזיים, דוגמת הרב אמנון יצחק )שרעבי, 2004(. כיום זיכוי הרבים הוא אחת מתכונות 

היסוד של תנועת התשובה החרדית הספרדית. אביחי מסביר אותו כך: 

זיכוי הרבים בעיניי זה לבוא לקחת קבוצת מתבגרים שלא יודעים לא מימינם ולא 
הקב“ה,  זה  מה  התורה,  זה  מה  נועם  בדרכי  להם  ולהסביר  היהדות  על  משמאלם 
ובעצם לתת להם איזה דרך, אורח חיים מסוים ליהדות. וברגע שבן אדם מלמד ועובד 
זיכוי  זה נקרא  יום במסירות נפש,  גבי  יום על  ומלמד אותם  עם התלמידים האלה 

הרבים. 

הביטוי השתרש כל כך בקהילת השיח החרדית הספרדית עד שבמקרים רבים התואר “מזכה 
הרבים” מחליף את התואר “מחזיר בתשובה”. זיכוי הרבים עומד בבסיס מחשבתם והתנהגותם 
של חוזרים בתשובה רבים, גם אם אינם עוסקים בפעילות שיטתית של הְחזרה בתשובה נוסח 
הרב אלוש ואביחי. כחלק מתהליך הִחברות לסטטוס “חוזר בתשובה” לומדים הִמתחזקים על 
זיכוי הרבים ומפנימים את הרעיון. החוזר בתשובה אינו חייב ללוות צעירים בתהליך תשובה 
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על מנת לזכות את הרבים, שכן די שיגרום לאדם אחד לקיים מצווה אחת או להימנע מעֵברה. 
יפעת, חוזרת בתשובה בת 25, מסבירה:

את  יש  לדוגמה,  במצוות.  אותם  לזכות  בתשובה,  אנשים  להחזיר  זה  הרבים  זיכוי 
נגיד, שעומדים ברחובות ואומרים לאנשים להניח  כל האנשים האלה, חב“דניקים 
תפילין. זה נקרא זיכוי הרבים, כי הם באים לבנאדם חילוני, אומרים לו “בוא תעמוד 
שתי דקות, תניח תפילין, תרגיש מה זה מצוות תפילין”, אז הם מזכים אותו. לדוגמה, 

בשנייה הזאתי הם מזכים אותו במצוות הנחת תפילין.

אם כן, כדי לזכות את הרבים אין צורך בפעילות תשובה אינטנסיבית, ואפשר להסתפק גם 
בפעולה פשוטה כמו אמירת ברכה בקול לפני שאוכלים כדי לזכות את הזולת בכך שיענה 
אמן. למשל, שגיא, בן 28, חוזר בתשובה ומחזיר בתשובה בעצמו, הסביר לי מדוע פתילי 

הציצית שלו מבצבצים מחוץ לחולצתו:

הספרדים לא אמורים ללכת עם הציציות בחוץ, אבל בגלל שאני עושה במירכאות 
זיכוי הרבים, ורואים שבחור שהולך עם ג‘ינס וחולצה ומגפי בוקרים מעור הולך עם 
ציציות בחוץ וכיפה לבנה גדולה, אז זה נותן כאילו, “וואלה, אם הוא הולך ככה, אולי 

גם אני אוכל”. כאילו לתת איזושהי מידת התעוררות כזאת או אחרת. 

בשביל שגיא הציציות הן חלק מתפאורה כוללת שאמורה לעורר אנשים לקיום מצוות. לכן, 
אף שאין זה ממנהגם של יהודים ספרדים כמוהו, הוא מקפיד להוציא את הציציות ובכך לזכות 

את הרבים.
יש יזמי תשובה שאינם עוסקים בכך בקביעּות אך גם אינם מסתפקים בשידול מזדמן, 
בחלוקת תקליטורים או באמירת ברכה בקול. הילה למשל, חוזרת בתשובה בת 24, נוהגת 
לארגן הרצאות בביתה. אחת לחודש בערך היא ובעלה מזמינים לביתם כמה עשרות אנשים, 
ההרצאה  את  מגוריהם.  בסביבת  לתושבים  בדואר  פלאיירים  שליחת  באמצעות  לעתים 
מעבירים רב או רבנית העוסקים בנושאים כמו זוגיות וחינוך הילדים. כך מתארת הילה כיצד 

היא מבינה את רעיון זיכוי הרבים וכיצד הוא בא לידי ביטוי בחייה:

זיכוי הרבים זה אמונה שמתייחסת לכל יהודי שאמור לחלוק את האהבה שלו לבורא 
עולם ואת היראה שלו ואת כל מה שקשור בו, ולעזור לאחרים גם כן להתחבר לזה. 
עכשיו, לא במובנים של בהכרח “בוא תראה מה זה דת, תהיה יהודי, תחזור בתשובה”, 
לא ככה, אלא במובנים שאני יכול והרווחתי משהו מסוים, אני מעדיף שכולם ירוויחו 
וזה עזר לי מאוד בזוגיות שלי,  זוגיות  בדיוק כמוני. זאת אומרת, אם אני למדתי על 
אז חשוב לי לשתף בזה אחרים. כי למדתי שלמשל כשהבעל נכנס הביתה אז 15 דקות 
ראשונות אל תדברי אתו, תני לו להירגע, תני לו להתרגל לזה שהוא בבית. לוקח לו 
בערך רבע שעה להבין שהוא חזר הביתה. זה לא הזמן להראות לו חשבונות, לא הזמן 
להראות לו את הבעיות עם הילדים. תני לו להבין שהוא בבית, אחרי זה הוא יהיה הרבה 
יותר קשוב. אז חשוב לי לשתף בזה אחרים, כי כך אחרים ירוויחו בדיוק אותו דבר כמוני. 
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הילה גאה מאוד ביזמות התשובה שלה. “פעם שעברה היו כמעט שישים אנשים”, היא סיפרה 
לי, “זה היה מאוד מאוד גדול, והמון אנשים מאוד מאוד התפעלו. ההרצאה הייתה מאלפת. 

היה נהדר, פשוט מקסים. וזהו, וזה החלק הקטן שלנו בזיכוי הרבים”. 
אם כן, זיכוי הרבים הוא יסוד מרכזי בחוויה של החוזר בתשובה ועמוד תווך של שיח החזרה 
בתשובה. זיכוי הרבים יכול להתבצע, כפי שראינו, כשידול אקראי להניח תפילין או כהוצאת 
הציצית, כארגון הרצאה אחת לכמה שבועות או כפעילות סדירה ומקיפה של החזרה בתשובה. 
ההבדל המרכזי בין הפרשנות העכשווית של רעיון זיכוי הרבים ובין פרשנויות שרווחו בעבר 
הוא האופן שבו מוטמע ברעיון זה היגיון כלכלי מודרני–קפיטליסטי, כפי שאראה בחלק הבא.

זיכוי הרבים וההיגיון הכלכלי

זיכוי הרבים אינו פועל רק לטובת מי שקיים את המצווה כתוצאה ממנו, דהיינו לטובתו של 
המזוכה, אלא גם לטובתו של המזכה. השיתופיות בין המזכה ובין המזוכה מועילה אפוא לשני 

הצדדים, כמו שמסביר אביחי בהקשר של עבודתו עם בני הנוער:

זיכוי הרבים בעצם מועיל גם לאדם שמזכה, שהוא בעצם מדבר בתורת ה‘ ומסביר 
לנוער את כל הדרך של היהדות. וגם לנוער זה מועיל. כמו שאמרנו, משל למה הדבר 
דומה, לעשיר אחד שאין לו למי להביא כסף, יש לו כל כך הרבה וכולם עשירים. עד 
שיום אחד בא איזה עני, שלו אין את הכסף. ובעצם העני עושה טובה עם העשיר, 
והעשיר עושה טובה עם העני. אותו דבר. המזכה את הרבים עושה טובה עם האנשים 
מזכים  מצדם  והם  וממשיכים.  האלה  החיים  בדרך  הולכים  ובעצם  אותו  ששומעים 
אותו בכך שהם נותנים לו את האפשרות הזאת שהוא יכול לדבר ִאתם, זאת אומרת 

לקבל על זה את השכר שמגיע לו. 

זיכוי  מדבריו של אביחי עולה שגם מי שמזכה את האחרים מקבל שכר. יתרה מזאת, רעיון 
הרבים מנוסח במקרים רבים על פי היגיון כלכלי קפיטליסטי של “כסף מייצר כסף”: “נגיד 
הידיד שלי החזיר אותי בתשובה”, מסבירה חני, חוזרת בתשובה בת 23, “אז יש לו זכות שאני 
חזרתי בתשובה. וכל הבנות שאני החזרתי בתשובה, יש לו גם את הזכות עליהם. כביכול הוא 
התחיל את השרשרת”.14 והיא מוסיפה ומסבירה: “נגיד אני סתם מדברת עם בחורה וגורמת לה 
לשים חצאיות יותר ארוכות, אז זה גם נזקף לזכותו, כי הוא החזיר אותי, ואני החזרתי אותה”. 
עצם הפצת  כלומר  הזיכוי,  עצם  רק  אינה  הרבים  מזכה  לזכותו של  הנזקפת  המצווה  כן,  אם 
התורה, אלא גם המצווה הקונקרטית שביצע זה שהושפע ממנו. שרשרת זיכויי הרבים שמתארת 
חני ־ הידיד זיכה אותה, והיא מזכה אחרים, והם יזכו אחרים ביום מן הימים ־ עומדת בבסיס 
התשובה החרדית הספרדית ויכולה לשמש מניע ליחיד לחזק או להחזיר בתשובה גם אחרים, 

ממש כשם שבפירמידה כלכלית אדם אמור לקבל את הרווחים מאלה שמתחתיו.

הצד השני של המטבע הוא החטאים הנזקפים לרעת היחיד: אם אדם עבר עֵברה בגלל אדם אחר, הרי   14

שהעֵברה נזקפת גם לרעת האחר.
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דוגמה להיגיון זה אפשר למצוא אצל הרב אמנון יצחק. הרב יצחק עורך כנסים של מאות 
משתתפים ברחבי ישראל בתדירות של כנס אחד או שניים בשבוע. בכנסים הרב נושא דרשה, 
לשאול  הזדמנות  לציבור  ניתנת  וכן  קודמים,  מכנסים  ערוכים  וידיאו  בקטעי  צופה  הקהל 
מנויים  תכנית  שנים  כמה  במשך  שיווק  יצחק  הרב  ברכות.  ממנו  ולבקש  שאלות  הרב  את 
מטעם  שהפיץ  רבים  דפוס  בחומרי  והן  בכנסיו  הן  שווקה  התכנית  כפליים”.  “ח“י  ששמה 
ארגונו, “שופר”, דוגמת העלון “מבזק שופר”. אחד הפרסומים לתכנית המנויים הופיע בעלון 
תחת הכותרת “לחיות כפליים”. ההצעה מתחילה במילים: “אם היו מבטיחים לכם להרוויח 
כפליים, הייתם מוותרים? וכשמציעים לכם לתת כדי לקבל, לא כפל אחד אלא ח“י כפליים? 
זה מה שמובטח לכם ב‘שופר’”. העלון מציע הצטרפות “למועדון היוקרתי בעולם, ובעצם 
הרבה יותר ־ להיות חלק ממשפחת ‘שופר’, הארגון הגדול להפצת יהדות ולהחזרה בתשובה 
העלון  הכפולה?  ההבטחה  ומהי  דולר.   18 הוא  ההצטרפות  מחיר  כולו”.  ובעולם  בישראל 
מסביר: “‘חי כפליים’ על שום מה? על כך שהמצטרפים זוכים בכפליים ־ בעולם הזה ובעולם 
הבא”. תחת הכותרת “הזכיה בעולם הבא” מוצגות בפני הקורא הפעילויות של “שופר”, בהן 
זכאות להשתתף בסוף שבוע של הארגון וקבלת דיוור ישיר של חומרי הסברה מדי חודשיים. 

בהמשך המודעה מופיע הטקסט הבא )ההדגשות אינן במקור(:

בזכות המערך המתוחכם של “שופר”, זורם חלק גדול מהכסף לפעילות של הפצת 
מקום  בכל  ותקליטורים  קלטות  לחלוקת  ישירות  מועברים  הכספים  עודפי  יהדות. 

אפשרי. כך מתבצע זיכוי הרבים ללא הפסקה באופן שאין דומה לו.
זהו בעצם הרעיון שבתכנית “ח“י כפליים” של שופר. כספי התרומה מוחזרים לתורם 
בכמויות של חומרי יהדות, שהוא מוזמן לקחתם ולהפיצם לרבים בעצמו, או לחילופין 

על ידי מתנדבי שופר בכל רחבי הארץ או בעולם.
לסיכום: בתוכנית ח“י כפליים, כספכם עובד טוב יותר ובסכום מועט על מנת להציל 

יהודים ולהחזירם לאבינו שבשמים.
תוכנית ח“י כפליים משלבת את שתי הזכיות, בה ובבא, באורח מושלם.

מי שאינו מצטרף ־ מפסיד כפליים.
עצומה  לפופולאריות  זוכה  כפליים  ח“י  שתוכנית  פלא  זה  אין  כאלה,  נתונים  עם 

ואלפים חברים בה!

של  במחיר  הרבים  זיכוי  במלאכת  שותפים  להיות  מאמיניו  לקהל  מציע  יצחק  אמנון  הרב 
18 דולר. המצוות שיושגו בעזרת התשלום ייזקפו לזכות המנויים, וכך 18 הדולר שהשקיעו 
בהפצת יהדות אפקטיבית ישיגו תשואה מצוותית רבה יותר. או במילותיו של העלון: “כספכם 

עובד טוב יותר”.
מופיעה  מצוות  קיום  של  בהקשר  מתמטית–כלכלית  בחשיבה  לשימוש  נוספת  דוגמה 
בדפים שחולקו בכמה כנסים של הרב אמנון יצחק. בראש הדף הראשון כתוב “חשבון פשוט”, 
ובהמשך מוצגת “טבלת חישוב שכר לימוד התורה”. הטבלה היא עיבוד טקסטואלי לדברים 
שאמר הרב יצחק באחד הכנסים ופורסמו בקלטת שנקראת “תורה ויראה”. בדפים אלו מבקש 
הרב יצחק להדגיש את חשיבותו של לימוד התורה דרך שקילתו כנגד שאר המצוות. הטבלה 
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מפרטת למשל לכמה מצוות לדעת החפץ החיים15 שקולה שעת לימוד תורה אחת: 30 מיליון 
מצוות. והיא ממשיכה בחישובים כמו “הלומד בחברותא בשבת” עושה מעשה השקול לעשיית 

60 טריליון מצוות. ובדברי ההסבר בסוף הדף השני נכתב )ההדגשה במקור(: 

בקיצור, שעה אחת של תורה, תראו כמה שכר, אז אחד אמר לי, אם כך אז אני אלמד 
שעה אחת תורה ואני אהיה עשיר גדול במצוות, אמרתי לו נכון, אבל ביטול תורה זה 

בדיוק אותו חשבון, במעלות אדם יכול להרוויח הון של מצוות, הון.

)או לפחות לאחד מאופני החשיבה( של הרב אמנון  נחשפים לאופני החשיבה  אנו  כאן 
יצחק וקהלו: אופן חשיבה מתמטי, תכליתי, כלכלי. אין עוד צורך להסביר את חשיבותו של 
לימוד התורה בנימוק כללי של עשיית מצוות, או “המון מצוות”; בעזרת טבלת חישוב אפשר 
לראות בשפה מוחשית ־ מוחשית לכל מי שמצוי בתרבות שבה כסף מחושב במספרים גדולים 
ומדויקים ־ כמה שווה שעת לימוד תורה. אפשר גם לראות כיצד השקעה בלימוד תורה, למשל 

“מתוך צער וקושי” או “בשעה שלא כולם לומדים בה )ישנים(”, מניבה שכר גדול יותר.
זיכוי הרבים הן מגוונות. אין פלא אפוא שעולה קריאה נגד  אם כן, התועלות ממצוות 
פורה  רב  לוגאסי,  ישראל  יעקב  הרב  לזולת.  התועלת  פני  על  האישית  התועלת  העמדת 
במיוחד שחיבר כמה עשרות ספרים וחוברות לקהל החוזרים בתשובה והמתחזקים, התייחס 
לסוגיה זו. ספרו מי לה‘?! ידיעות נחוצות למרצים ולדרשנים ולכל העוסקים בקרוב רחוקים 
ובחיזוק הקרובים )2004( מכוון, כפי שמלמדת כותרתו, דווקא ליזמי התשובה. הרב לוגאסי 
רבנים מפורסמים  בסיפורי מעשיות על  אותם  ושוזר  ואל תעשה  כללי עשה  מפרט בספרו 
גם בעיה, שכן  זיכוי הרבים מציב  שעסקו בתשובה. הוא מבין שיתרונה העצום של מצוות 
האישיות  בתועלות  ויתרכזו  הזולת  את  לזכות  היא  שהמטרה  שישכחו  כאלה  שיהיו  ייתכן 

שיצמחו להם מקיום המצווה. על כך הוא כותב )שם, עמ‘ 37-36, ההדגשות במקור(:

כאשר מחשבתך לזכות הרבים היא לשם מצות “זיכוי הרבים” בלבד, עדיין אינה נקיה 
היא מפניה זרה, כי אז מורה הדבר שאתה המרצה אוהב את עצמך וחפץ לזכות את 
עצמך בשפע של מצוות ובחיי העוה“ב ]העולם הבא[. אולם כדי שמלאכתך תצלח 
משופע  יהא  שחברך  לרצות  עליך  ביותר,  מבורכות  תוצאות  עם  שאת  ביתר  בידך 
חברך  גם  שיזכה  להיות  צריכה  שאיפתך  תכלית  עוה“ב.  לחיי  הוא  ויזכה  במצוות 
לדעת,  לנו  יש  וזאת  תזכה.  שאתה  בלבד  עצמך  על  מחשבתך  תהא  ולא  לעוה“ב 
המתקרב ליהדות מבחין היטב אם מרצה זה רוצה את טובתו באמת מכל לבו, האם 
רוצה הוא את אושרו האמיתי של המתקרב, וחפץ באמת שיהיה לו טוב בב‘ ]בשני[ 
לחזק את מצפונו  לבנות את עצמו עם אמונתו  כאן  בא  או שאותו מרצה  עולמות, 

לצורך עצמו, ולזכות לחיי עוה“ב של עצמו.

רצונו  לא בשל  תבוצע  הסכנה שפעילות ההחזרה בתשובה  מזהה את  לוגאסי  הרב  כן,  אם 
הטוב של המחזיר בתשובה לזּכות את החוזר בתשובה בעולם הבא, אלא בשל רצונו האישי 

כינויו של הרב ישראל מאיר הכהן, 1933-1838.  15
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לקדם את סיכוייו ואת מצבו שלו בעולם הבא. מצוות זיכוי הרבים, שבצורתה הטהורה מטרתה 
להציל את הנפש החוטאת מאש הגיהינום, הופכת לאמצעי בידי המחזיר בתשובה; בצורתה 

הטהורה היא פעילות כמעט אלטרואיסטית, והסכנה היא שתהפוך לכלי לעשיית רווח.
התהליך שתואר כאן דומה לתהליך שעבר הכסף בעידן המודרני: מאחר שבעידן המודרני 
רווחת “נטייה כללית לחישוביות ולשליטה של הכמות, המובילה לכך שהיחסים החברתיים 
מוכתבים לפי הכסף שיש לבני האדם או שהם מייצגים”, הכסף הפך להיות “מטרה לכשעצמה” 
)Deflem, 2003, p. 73(. אף שתנועת התשובה לא הלכה רחוק כל כך, וסביר שגם לא תלך, 
דברי הרב לוגאסי משקפים דאגה מפני התפתחות כזאת, אפילו שהסכנה רובצת רק לפתחם 

של מזכי הרבים העוסקים בכך כדרך חיים, דוגמת הרב אלוש ואביחי.

סיכום

את  תיארו  הספרדית,  החרדית  זו  ובעיקר  התשובה,  תנועת  על  אתנוגרפיים  מחקרים 
וזהות חדשים )אלאור, 2006; גודמן, 2002; ליאון, 2009;  התגבשותם של מרחבי תרבות 
שרעבי, 2010(. תנועת התשובה מתוארת באתנוגרפיות אלה ככר פורה לחדשנות דתית, 
ובייחוד לטקסיות דתית. למשל, שתיים מהפרקטיקות הבולטות בהקשר זה הן טקס “עול 
מלכות שמים” )ליאון, 2009; שרעבי, 2010( וטקס הפרשת חלה )אלאור, 2006(. החידוש 
במעבר  המחודשת  בהבנייתם  אלא  מומצאים,  בהיותם  לא  הוא  אלה  טקסים  בקיומם של 
רבה  במידה  שאחראים  מי   .)2009 )ליאון,  כתרבות”  ל“תשובה  התשובה”  מ“תרבות 
לחדשנות ולתסיסה הדתית במרחבי התשובה החדשים הם כל אותם יזמי התשובה, דוגמת 
אלה שתוארו במאמר זה. עד התגבשותם של מרחבי הזהות החדשים של תנועת התשובה, 
מעמדן של דמויות רבניות רבות ביהדות המזרחית שלא נשאו תפקיד פורמלי נגזר על פי 
רוב מזכות אבות )בילו, 2005; שוקד, 1998; שוקד ודשן, 1999(, כלומר מייחוסם למשפחה 
זיכוי הרבים  מוכרת של רבנים ותלמידי חכמים. כפי שמציין ליאון )2007, 2009(, רעיון 
על  או  אבות  זכות  על  הנשענת  המסורתית,  הרבנית  לזהות  חלופית  רבנית  זהות  מגדיר 
יזמי התשובה נהנים מיוקרה שהיא  מסלול הרבנות הפורמלית–למדנית. במילים אחרות, 
מיזמי התשובה מגדירים עצמם  יתרה מזאת, רבים  וכריזמה אישית.  תוצר של פעלתנות 
זאת, אלא אף הופכים את עברם למשאב  זו בלבד שאינם מסווים  ולא  חוזרים בתשובה, 
שימושי במסגרת זיכוי הרבים )שרעבי, 2010(. במאמר זה ביקשתי להמשיך את תובנותיו 
של ליאון בשני אופנים: ראשית, להציג את זיכוי הרבים כפעילות שאינה קשורה רק ליזמות 
רבנית–דרשנית. כפי שהוצג במאמר, שדה התשובה החרדי הספרדי מתפתח בעזרת מעגלי 
תשובה, שבמסגרתם יזם התשובה עסוק בלהחזיר אחרים בתשובה, גם אם בזעיר אנפין, עוד 
לפני שהתחיל לקיים מצוות בהקפדה. זיכוי הרבים יכול להיעשות על ידי שידול אנשים 
לקיים מצוות, החל בדרך מינורית )לדוגמה, ברכה בקול( או פסיבית )לדוגמה, ציציות בחוץ( 
וכלה בדרך סדורה ורחבת היקף )דרשנות עממית(. ההיגיון העומד מאחורי קשת הפרקטיקות 
הללו הוא שמצווה שעושים אחרים בעקבות פעולה של יזם התשובה נזקפת גם לזכות היזם. 
כך, יזמי התשובה אינם רק רבני תשובה “מקצועיים” דוגמת הרב אלוש ואביחי, אלא כל מי 

שעוסק בפרקטיקת זיכוי הרבים, בין אם באינטנסיביות ובין אם באקראי. 
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היגיון  ידי  על  גם  מּוְנחים  הרבים  זיכוי  של  והפרקטיקה  שהשיח  מציע  המאמר  שנית, 
קפיטליסטי, ולא רק באופן שבו מתופעלת יזמות התשובה, אלא בעיקר באופן שבו רעיון זה 
נתפס ומנוסח. כך, כמה מיזמי התשובה ומצרכניה של תנועת התשובה רואים במצוות מעין 
ממון שאפשר לאגור לטובתם האישית, ואף מתנהלים לאור הרעיון של “כסף מייצר כסף”. 
יש בכך כדי להציג הקשר חדש לרעיון זיכוי הרבים: הפיכתו מרעיון מסורתי המשולב בשיח 
הדתי של תנועת התשובה לפרקטיקה דתית נפוצה המשתלבת במשטר החיים הקפיטליסטי 

בן זמננו.
לממצאים אלה יש כמה השלכות תיאורטיות: ראשית, תנועת התשובה בישראל נחקרה 
עד עתה בעיקר בהקשר המוסדי של ארגוני התשובה ובהקשר האישי–פסיכולוגי של עצם 
זה הצעתי להתייחס לרעיון, לקונספט, כמחולל במידה רבה את  החזרה בתשובה. במאמר 
התסיסה הדתית. שנית, הספרות האנתרופולוגית והסוציולוגית מצביעה על היבטים מודרניים 
 Berger, 2009;( מגוונים שבאים לידי ביטוי בתנועות תחייה דתית. למשל, אלמנט הבחירה
 ,)2004 )אייזנשטדט,  יעקובינית–טוטליטרית  אידיאולוגית  הבניה   ,)Eisenstadt, 2000b
 de Witte, 2003; Hackett, 1998; Hirschkind, 2006;( מודרנית  בטכנולוגיה  שימוש 
תנועת התשובה  כי  הצעתי  זה  )Deeb, 2006(. במאמר  מודרנית  ורציונליות   )Roy, 2004
לתוככי  מחלחל  מודרני–קפיטליסטי–מערבי  היגיון  שבו  באופן  גם  מודרנית  בישראל 

הקוסמולוגיה שלה דרך רעיון זיכוי הרבים.
של  אופיו  בדבר  מחודשת  לחשיבה  אותנו  להוביל  יכולים  אלה  ממצאים  שלישית, 
הפונדמנטליזם הדתי, המתואר כמגן על מסורת דתית דועכת שנתונה במתקפה מכיוונם של 
המודרניות והחילון )Almond, Sivan & Appleby, 1995(. פונדמנטליזם מוגדר על פי רוב 
כמאמץ של הסתגרות דתית מפני ההשפעות הערכיות של המדינה, וחוקרי פונדמנטליזם רבים 
מזהים בתנועות התחייה הדתית הפרדה בין הטכנולוגיה המודרנית ובין האידיאליזם המודרני, 
 Marty ;2004 ,כך שהן מאמצות לחיקן את הטכנולוגיה אך מוקיעות את הערכים )סיוון ואחרים
Appleby, 1991, 1994 &(. רעיון זיכוי הרבים, כשהוא מתנהל ־ ואף מנוסח לעתים במפורש 
־ במונחי ההיגיון של השוק החופשי, מציג בפנינו סיפור שונה מעט. הרטוריקה של ספירת 
מצוות, משל היה מדובר בספירת כסף או נכסים, מחייבת אותנו לתהות אם אכן יש הוקעה של 
כל הערכים המודרניים או שמא לפחות החשיבה הקפיטליסטית זלגה לתוך החשיבה הדתית–

 Eisenstadt, 2000a,( המודרניות  ריבוי  של  שהפרדיגמה  הרי  כך,  ואם  פונדמנטליסטית. 
לגישה  בהתנגדותה  זו,  מציאות  להבנת  יותר  מתאימה  נראית   )2000b; Wittrock, 2000
הרואה בפונדמנטליזם הדתי תגובת נגד גרידא לחיים החילוניים ולמשברים המודרניים, ובכך 

שהיא רואה בפונדמנטליזם הדתי שילוב של מודרני ואנטי מודרני. 
רביעית, מחקרים על דתיותם של יוצאי ארצות האסלאם בישראל תיארו מעבר מחברה 
מסורתית לחברה מודרנית ומדתיות מסורתית לדתיות מודרנית )אורתודוקסיה( )למשל דשן, 
2006; שוקד ודשן, 1999(. במאמר זה ביקשתי להחליף את הדיון המקובל הנסמך על הציר 
מסורתיות–מודרניות ולהציע להסתכל על תנועת התשובה דרך פריזמה מודרנית מסוימת: 
זיכוי  יוכל לעמוד על ההקשר החברתי של  מודרניות קפיטליסטית–מערבית. מחקר המשך 
ניאו–ליברלית,  מודרניות  ובין  מודרניות–קולקטיבית–סוציאליסטית  שבין  במעבר  הרבים 
ֶהקשר שבו הן ליזם התשובה והן להיגיון הקפיטליסטי המגולם ברעיון זיכוי הרבים יש מקום 

מרכזי.
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שתי נקודות מבט על ספרם של חיים חזן ודניאל מונטרסקו עיר בין ערביים: לאומיות 
מזדקנת ביפו )א(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2011. 263 עמודים

רחל רומברג*

בספר מלומד אך גם אינטימי זה על העיר יפו ותושביה המזדקנים, נשזרים בדרך סלקטיבית 
אירועים וייצוגים היסטוריים עם סיפורים אישיים המשקפים שתיקות, זיכרונות והנצחות אישיות 
וקולקטיביות. הזמן החולף, כפי שנרמז בכותרת הספר, הוא אחד השחקנים הראשיים והחוט 
המארגן של נרטיבים המביעים בה בעת את הפגיעות של תושבי המקום המזדקנים ואת השיחים 
ההירואיים של לאומיות ערבית וציונית ביפו ובאזור כולו. לדעתי, הגיבורים האמיתיים של עיר 
בין ערביים הם אלה שהצליחו לתחום לפחות בסיפורי חייהם משמעות פרגמטית לקיומם לפי 
לאומי,  היסטורי  סיפורם האישי בהקשר  בהצגת  גמישות  להם  פוסט–לאומי המאפשר  עיקרון 
ברמה  זה  בספר  מתגלים  והדתיים  הלאומיים  המדיניים,  והניגודים  הדילמות  ואזורי.  מקומי 
האישית–סיפורית לפי קוהרנטיות קיומית למרות, או אולי בגלל, הממד המיטופואטי של מיני 

היסטוגרפיות לאומניות רשמיות של יפו, של מדינת ישראל ושל העולם הערבי. 
הבחירה של האנתרופולוגים חיים חזן ודניאל מונטרסקו לאסוף סיפורים אישיים של תושביה 
המזדקנים של יפו אינה מקרית כמובן. היא מלמדת על ההנחה, המאוששת בסופו של דבר, כי 
אלו הממוקמים בשוליהם של מרכזי הכוח החברתיים יוכלו לפרוץ את התסריטים הנורמטיביים 
העירוניים והלאומיים. הסיפורת ־ הז‘אנר המתאים ביותר לייצוג קוהרנטי של הזמן החולף ־ 
בעיר מעורבת  חוויית החיים  ידי החוקרים לשמש עדשה שבעדה אפשר להבין את  על  נבחרה 
מנקודת מבט אישית ורגשית. כך, במקום להציע תיאור כוללני של אירועים ותהליכים, גדולתה 
של אסטרטגיה מחקרית פנומנולוגית זו היא בכך שהיא מאפשרת לחשוף את יפו כעיר מעורבת 
והנוצרים.  המוסלמים  היהודים,  תושביה  בין  האחרון  בעשור  שנרקמו  הגומלין  יחסי  מבחינת 
המסרים האישיים שמושמעים לראשונה בעיר בין ערביים מבטאים את הלקחים שהפיקו המספרים 
מהתמודדויות עם גלי הגירה, חיים תחת משטר צבאי, גאות ושפל כלכליים, מתחים והתפייסויות 

פוליטיות, ומגלמים את יכולתם של הדוברים לעצב את עצמם פעמים רבות במהלך חייהם.
בקרב  אישיים  וסיפורים  ראיונות  של  נרחב  קורפוס  המחברים  גיבשו   2006-2003 בשנים 
שלוש קבוצות מתושבי העיר: פלסטינים, יהודים ותיקים ויהודים עולים. מתוכם הם בחרו מדגם 
פי  על  מאורגן  הספר  לבן.  בשחור  המספרים  דיוקן של  בתצלומי  המלּווים  מקרים,  של עשרה 
שלוש תמות מרכזיות: דמדומים, האפלה ושקיעה, וכל תמה מגלמת את החשיבות הפוחתת של 
הלאומיות בסיפורים האישיים. כל אחד משלושת החלקים משקף את הלך הרוח השולט בסיפורים 
עולה ערכם של עקרונות מארגנים  כך  דועכת,  וככל שמרכזיותה של הלאומיות  בו,  הנכללים 
חלופיים, כגון ריאליזם פרגמטי. ההקדמה והסיכום מסבירים בדרך משכנעת את עיצובו הייחודי 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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של הפרויקט בתוך השיח העכשווי על לאומיות, אנתרופולגיה אורבנית, אנתרופולוגיית האחרּות 
ואנתרופולוגיה של הִזקנה. הקולות האנליטיים והמלומדים הללו נפרדים מהסיפורים כך שאינם 
מאפילים עליהם. אסטרטגיה זו יוצרת מסגרת של תרומה אנליטית, אך בד בבד שומרת על כבודם 
של המספרים ועל קולם הייחודי. ההקדמה האנליטית המצוינת מאפשרת לקוראים להבין כיצד 
שינויים באורח החיים ־ שעליהם מעידים המספרים ־ מצטלבים עם שינויים ותהליכים שעברה 
יפו העיר, בעיקר מאז הנכבה הפלסטינית ומלחמת העצמאות של ישראל, מאורעות שגם עליהם 
מעידים המספרים. בניגוד למודלים פוליטיים וסוציולוגיים של זהות לאומית )שמכוננים הבדלים 
מהותיים בין מוסלמים, יהודים ונוצרים(, הדרך שבה בוחרים תושביה המבוגרים של יפו להציג 
ודורשת  למיניהם  דואליים  או  מונוליטיים  למודלים  להתאים  מכדי  מורכבת  ולייצג את עצמם 
מודל תרבותי מורכב וגמיש יותר. אכן, סיפוריהם מגוללים תרכובת של מניעים והסברים החוצים 

גבולות לאומיים, מגדריים, אזרחיים, דתיים, אתניים, מעמדיים ועירוניים.
אישית, הופתעתי מסיפורים המעידים על פרגמטיזם של נשים מוסלמיות מבוגרות המעדיפות 
להסתמך על מערכת הרווחה הישראלית מאשר על משפחתן הפטריארכלית. הרשימו אותי גם 
סיפורים של שחרור עצמי שהציגו איכרים לשעבר שעבדו אצל בעלי פרדסים ערבים מסורתיים 
לפני גלותם ב–1948. בסיפורים אחרים הקוראים לומדים על הרגשתם של עולים חדשים יהודים 
שהגיעו בשנות החמישים ומצאו את יפו קוסמופוליטית דיה כדי להסוות את זרותם בקרב החברה 
החלוצית ההגמונית, ובה בעת מאפשרת להם ליצור יחסים חברתיים אינטימיים והטרוגניים עם 
תושבים ערבים מקומיים שבחרו לשמור, ואולי אפילו להקצין, את זרותם כדי לשרוד במצבים 
צפויים  הבלתי  המרקמים  על  מעידות  רק  אלו  יחסים  של  והִקרבה  הסמיכות  קשים.  פוליטיים 
שעלולים להיווצר בערים מעורבות. במובן זה, עיר בין ערביים מנפץ ייצוגים אקדמיים )ואמנותיים( 
של עיר מעורבת, שבהם יהודים ומוסלמים מופרדים כתוצאה מעוינות יסודית ישנה–חדשה ושרויים 
באופן מבני בסכסוכים היסטוריים, כפי שמניחה התיאוריה של הלאומיות המתודולוגית. לעומת 
זאת, המושג “מעורב” כפי שהוא מופיע בספר מציע בדיוק את ההפך: בשתי הקבוצות קיימות 

הטרוגניות ואמביוולנטיות, והגבולות ביניהן מטושטשים ומכריעים פחות מהמצופה. 
כצופים  מרכזיים  פוליטיים  באירועים  נכחו  חלקם  מגוונות.  המספרים  של  ההשקפות 
כסיפור  חייהם  סיפור  את  מבנים  חלקם  פעילים;  כשחקנים  ואחרים  כעדים,  חלקם  מהצד, 
העיקריים  כנפגעים  או  קבוצותיהם  כקורבנות של  עצמם  מכוננים  ואחרים  כלכלי,  הצלחה 
גדול  בחלק  מוכיחים  היומיומי שהם  ההתמודדות  כוח  כך,  או  כך  צודקת.  לא  מדיניות  של 
רק  ולכן  ולאומי,  הירואי  יותר מאשר  ושגרתי  פרוזאי  כוח  זהו  פליאה.  מעורר  מהסיפורים 
לעתים רחוקות רואים בו מושא למחקר סוציולוגי או ליצירת אמנות. מערך הסיפורים בספר 
זה מלמד משהו על העבר כפי שהוא מתפרש בהווה, ולכן מדבר בעצם על ההווה. כייצוגים 
אישיים של התמודדות אמוציונלית עם מאורעות היסטוריים קולקטיביים, ערכם האמפירי 

של הסיפורים הוא אכן רב ביותר, כפי שמראים חזן ומונטרסקו.
עיר בין ערביים הוא קריאת חובה למומחים ־ היסטוריונים, אנשי מדעי החברה, עובדים 
לקהל  וגם  המסומן,  מהשביל  לסטות  שמוכנים  ־  ספרות  מבקרי  ִזקנה,  חוקרי  סוציאליים, 
מלל  בלא  אנליטי  דיון  רוקם  הספר  גבוהה.  באיכות  קריאה  מחומר  שייהנה  סקרן  קוראים 
מיותר ומסורבל, ומציג את הסבך של כוח, היסטוריה ותרבות בלי להיות אידיאולוגי. הגישה 
ההומניסטית שנקטו המחברים לחקר הממד האישי והאינטימי של הלאומיות וקולותיהם של 

המזדקנים ביפו ראויים להכות גלים בקרב קהלים שונים, מעבר ליפו ולישראל.
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שתי נקודות מבט על ספרם של חיים חזן ודניאל מונטרסקו עיר בין ערביים: לאומיות 
מזדקנת ביפו )ב(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2011. 263 עמודים

מנאר חסן*

מגוון  של  מחולל  וגורם  יוצר  בית  בבחינת  היא  “עיר”  הנקראת  המרחבית–חברתית  הישות 
תופעות סוציולוגיות בעת החדשה, בהן למשל יצירת רשת ענפה של קשרים וזיקות מסוג חדש 
בין תושביה, המבדילה אותה ואותם מהסביבה הלא אורבנית. התפתחויות נוספות חשובות 
שמתרחשות תחילה בעיר הן שינויים ביחסי המגדר, המתבטאים למשל בנוכחות הולכת וגוברת 
של נשים במרחב הציבורי, צמיחת הלאומיות וגיבושה, התפתחותה והתפשטותה, וכן צמיחתן 

של תופעות תרבותיות כגון הרומן, האמנות הפלסטית, מגמות חילון ועוד )חסן, 2009(. 
בסקירה זו ברצוני להתמקד בשניים מתוך שלושת שעריו של הספר עיר בין ערביים ובכמה 
מהתמות העיקריות שעולות בהם לדעתי. אתחיל בכך שיפו, המוצגת בספרם של חזן ומונטרסקו 
כעיר מעורבת, היא אחד משלושה כרונוטופים שזיהו המחברים בסיפורי החיים של עשרת גיבורי 
סיפורי  את  המספרים  הספר  גיבורי  עשרת  וסף(.  בית  הם  האחרים  הכרונוטופים  )שני  הספר 
עיקרי  מרכיב  אפוא  היא  הִזקנה  זקנים.  ונשים, שכולם  גברים  ופלסטינים,  יהודים  הם  חייהם 
ורב חשיבות בספר, ולאורה )או בצלה( נבחנת הסוגיה העיקרית: מעמדה של הלאומיות. אילו 
תהפוכות ושינויים, אם בכלל, עוברת התודעה הלאומית בערוב ימיהם של אנשים ונשים רוויי 
רגשות ותחושות לאומיים? זוהי שאלה מרכזית שהספר מבקש למצוא לה מענה. הוא שואף גם 
לבחון את מידת ההשפעה שיש למרכיבים אחרים, כמו זה המגדרי, על שינויים ותהפוכות אלו.

כאמור, לספר שלושה שערים, והם גם שלבים שעוברת הלאומיות המזדקנת: דמדומים, 
של  האמיתי  גורלה  זה  שיהיה  ייתן  מי  משאלה:  אבטא  מוסגר  )ובמאמר  ושקיעה  האפלה 
הלאומיות, ולא רק במחזה שבו מככבים עשרת גיבורי הספר(. השער הראשון עוסק בשלושה 
את  ועוטים  במרחב  מוטמעים  זה  בשער  הלאומיות  של  פניה  ויהודי.  פלסטינים  שני  גברים, 
עומדת שם,  אינה  אישה  העובדה ששום  ולו מעצם  ממוגדרים,  גם  והם  עיר,  הכרונוטופ  פני 
שטבע  לשון  מטבע  מעורבת,  עיר  המחברים  בפי  מכונה  יפו  כאמור,  הגברים.  שלושת  בצד 
הקולוניאליזם הבריטי והורישו לישראל עם ירושות רבות אחרות )כמו תקנות ההגנה לשעת 
של  התודעה  על  אף  והשפיע  באקדמיה  השתרש  בהתלהבות,  אומץ  זה  לשון  מטבע  חירום(. 
השכונה  אלא  אינה  היום  של  יפו  שהרי  שבו.  הדיוק  אי  למרות  ישראל  שבתוך  הפלסטינים 
הדרומית והשולית של העיר היהודית תל אביב, שכונה שרק פעם )כלומר עד 1948( הייתה 
עיר. מתוך שוליות זו, שאינה מוצגת כך בספר, ומתוך סיפוריהם של לא יותר מעשרה זקנים, 
מבקשים המחברים לעשות תיאורטיזציית–על של הלאומיות כדי להציע חלופה לשתי הגישות 
 Beck,( והלאומיות המתודולוגית )המושלות כיום בכיפה: הלאומיות המדומיינת )אנדרסון, 1999

2003(. הגישה החלופית שמציעים המחברים מכונה בפיהם “לאומיות מצבית” )עמ‘ 250(. 
השערים  שלושת  דרך  שעוברת  מתמוססת  לאומיות  היא  הבנתי,  למיטב  זו,  לאומיות 
שצוינו לעיל ופוסעת אל עבר החידלון. בשער הדמדומים ־ שבו “עוצמת האובדן של גברים 

התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב   *
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נשואי פנים שמסרבים להרפות מערכי הלאומיות שבהם הם חשוקים” )עמ‘ 240( ־ עולה 
כאמור כרונוטופ העיר מבעד לסיפוריהם של שלושה גברים: פח‘רי ג‘דאי ואסמאעיל אבו–

שחאדה הפלסטינים והרב בכר היהודי. אלא שקריאה בין שורותיו של שער זה מגלה לנו שכל 
אחד משלושת הזקנים הללו אבל על מותה ועל אובדנה של לאומיות אחרת, משום שעבור 
כל אחד מהם יפו היא עיר אחרת. כך, יפו של פח‘רי ג‘דאי ־ העיר שבה נולד וגדל ונשם את 
אווירה האורבני ־ אבדה לו לנצח, היא והאורבניות ששפעה בה, לאחר שהוחרבה ב–1948. 
וסופחה  הפלסטינית  העיר  חורבות  על   1948 אחרי  הוקמה  בכר  הרב  יפו של  זאת,  לעומת 
לעיר הגדולה תל אביב כשכונה )או אוסף שכונות(. למקום זה היגר הרב בכר עם עוד עשרות 
שירדה  יפו,  עירוני.  ממוצא  לציין,  יש  שרובם,  הבולגרית,  היהודית  הקהילה  מבני  אלפים 
בגוונים  נצבעת  היא  עיר;  פני  בעיניהם  מקבלת  מסופחת,  לשכונה  והפכה  כעיר  מגדולתה 
אורבניים משום שהם אלו המביאים אליה את העיר של ארץ מוצאם וכך יוצרים את קהילת 
בולגריה הקטנה. נראה כי ההחלטה הישראלית שלא לשקם את יפו כעיר אלא לספחה לתל 
אביב ולהשאירה מאחור היא שמביאה בסופו של דבר לעזיבה של אותם יהודים בולגרים, 
הנוטשים את בולגריה הקטנה שלהם ושל הרב בכר לטובת מקומות אחרים. על אובדנם של 
עיר זו, של אנשיה ושל הקהילתיות האורבנית שאפיינה אותה מצר הרב בכר. לאסמאעיל 
אבו–סובחי  עיר.  הייתה  לא  בכלל  שבחבורה,  השלישי  אבו–סובחי(,  )המכונה  אבו–שחאדה 
נולד וגדל בכפר תל–אריש הגובל בעיר יפו, וממנו היגר מאונס אחרי 1948 אל שולי העיר 
זו  לקרקע.  קשורה  אבו–סובחי  של  הלאומיות  אורבניים,  זיכרונות  היעדר  בשל  היהודית. 

הסיבה שהוא ממשיך, כפי שכותבים המחברים, לערוג לפרדס שבו גדל ועבד. 
כמו לאבו–סובחי, גם לרוב הנשים המככבות בשער השני והממוגדר להפליא של הספר, 
האפלה שמו, העיר היא בגדר נעדר, ַאִין. משום כך הנשים המופיעות בשער זה “מתמקדות 
ואף “מתבצרות   ,)39 )עמ‘  ו[אינן פעילות בספירה הציבורית”   ...[ והמקומי  במרחב הביתי 
במרחב הביתי הבטוח” )עמ‘ 111(. אם כן, הכרונוטופ המזוהה על ידי המחברים בשער זה הוא 

הבית.
למשל, עירן של שלוש האחיות אנדראוס ־ סועאד, וידאד ולילה ־ נגנבה להן פתאום, 
או כפי שסועאד מנסחת זאת: “בהרף עין, ביום אחד” )עמ‘ 114(. היא נגנבת בעודן ילדות, 
אחרי שיפו שלהן נכבשת ב–1948 ונחרבת, לוקחת עמה את האורבניות ששגשגה בה עד אז 
שנותר  למה  )ב–1950(  שנתיים  כעבור  מששבו  העיר.  גולי  עם  תבל  ברחבי  כעת  והתפזרה 
“זה היה אותו  והסתכלו סביב.  זו  זו בידי  מיפו, חזרו לבית הספר הסקוטי שבעיר, החזיקו 
בית הספר”, אמרו, “אותו המבנה, אבל האנשים השתנו. שם היו יהודים מעיראק, יהודים 
מרומניה, יהודים מבולגריה” )שם(. וכמו שכתב ג‘אד תאבת: “כי לא מאבנים עשויות הערים, 
זיהו  האורבנית שהמחברים  הרוח  מן  משהו  אך   .)89 עמ‘   ,1996 )תאבת,  אדם”  מבני  אלא 
כ“תרבות קוסמופוליטית ]...[ חוצה גבולות ]אך[ ‘מקורית’ )אסילה(” )עמ‘ 114( נשתמר אצל 
שלוש האחיות, קוסמופוליטיות שהייתה אחד ממאפייניה החשובים של האורבניות שצמחה 
והתגבשה בערים הפלסטיניות הגדולות עד 1948. שלושה עמודי תווך מרכזיים החזיקו את 
הרוח האורבנית–קוסמופוליטית של האחיות אנדראוס ושמרו עליהן משיטפונו של החורבן 
שבו  הסקוטי  הספר  ובית  הבית  האב,   :)125 )עמ‘  לים”  הכול  “את  ושפך  שהציף  האורבני 
למדו ועבדו, וידאד כמורה ולילה כגזברית. האב, אמין אנדראוס, דמות עירונית רב תרבותית 
כתיאורם של המחברים, היה עד 1948 איש עסקים מצליח שעסק בייבוא מכוניות ודיבר כמה 
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שפות זרות. הוא נותר להתגורר ביפו עם בנותיו “כדי להגן על הרכוש שלו, אבל לא הצליח 
לשמור על הרבה” )עמ‘ 120(, עד שנפטר בשנת 1972. לעומת זאת, על הבית שבו נולדו וגדלו 

האחיות הצליח לשמור.
בספרו המרתק הפואטיקה של המרחב עוסק גאסטון באשלאר )2000( בחשיבותו העצומה 
של הבית הראשון שבו אנו גדלים ובו טבועים רבים מזיכרונותינו. עוד הוא כותב כי בכוחו 
של הבית “לנטרל אלמנטים של הפתעה ולייצר המשכיות” )שם, עמ‘ 38(. ואכן, יכולתו של 
הבית הראשון של האחיות לאצור בתוכו את הזיכרונות המשפחתיים והאורבניים גם אחרי 
אותה ההפתעה, חורבן עירן, ולהפוך, בזכות החומה המקיפה אותו, למעין אי שסביבו חורבות 
אך בתוכו העיר חיה ונושמת, אפשרה לאחיות אנדראוס לשמר את הרוח האורבנית ששרתה 
סביבן כשהיו ילדות. וכמו שסיפרה סועאד: “הבית הוא כאילו עיר אחרת לגמרי” )עמ‘ 115(. 
הקוסמופוליטי  אופיו  את  שימר  ללמוד  האחיות  המשיכו  שבו  הספר  בית  שגם  נראה 
והאליטיסטי בשל הרכב התלמידים שבו. בתוך הבית, בבית הספר ובצל אביהן, “איש העולם 
שרכשו  האורבניות  מהתכונות  מעט  לא  להן  לשמר  האחיות  הצליחו   ,)120 )עמ‘  הגדול” 
בצעירותן ופורשו על ידי המחברים, באופן מתמיה משהו, כהמרה “של רוח המקום והעיר 
זו המרה, כי אם המשך נאמן  ]יפו של היום[ לתרבות קוסמופוליטית” )עמ‘ 114(. והרי אין 

למקור האורבני והקוסמופוליטי של עירן כפי שהייתה בעבר. 
המאפשרת   ]...[ כאסטרטגיה   ]...[ הלאומיות  “האפלת  את  לבטא  אמור  ההאפלה  שער 
ותודעתן הלאומית של  41(. עמדתן  )עמ‘  לציבורי”  ובין האישי  לפוליטי  בין הפרטי  לפצל 
האחיות אנדראוס אמנם מעודנת, אך היא בהחלט לא דועכת באפלה. למשל, סועאד אומרת 
שהיא ממשיכה להאמין בתוקף בזכות השיבה, וכשווידאד נשאלת על האפשרות למחול היא 
עונה: “כאדם לרעהו, אני יכולה לסלוח, אבל כקבוצה, קשה מאוד... לסלוח לכל היהודים על 
מה שעשו לפלסטינים זה קשה” )עמ‘ 124(. האם לזה התכוונו המחברים בפיצול בין הפרטי 

לפוליטי ובין האישי לציבורי? אולי, אך איני בטוחה.
מלבד שלוש האחיות אנדראוס הרווקות המתגוררות יחדיו, נשים נוספות מוצגות בשער 
ההאפלה. נזיהה עסיס היהודייה הסורית שזכתה בתואר אסירת ציון, סובחייה אבו–רמדאן, 
ואחרונה חביבה )באמת!(, תליה זקבך–מונטרסקו. את העלטה הנופלת כביכול על הלאומיות 
לבנים  )“גברים  חומות  נשים  וההצלה של  חגיגות השחרור  האורות של  זה מאירים  בשער 
]ספיבק, 1995, עמ‘ 54[(, אחת פלסטינית ואחת  מצילים נשים חומות מידי גברים חומים” 
סורית, מנעיצות שיניה וציפורניה של הפטריארכיה. חגיגה זו נערכת, כך מתברר, “בזכות 
התמיכה שלה זכו הנשים מהמדינה בעת זקנה” )עמ‘ 40(. הייתכן שהסכום הצנוע של הביטוח 
לעת  אפילו  כלשהי,  בדרך  החומות  הנשים  של  ולהצלתן  לשחרורן  להוביל  יכול  הלאומי 
זקנתן? או שמא אלה נתוני תוחלת החיים, שלפיהם נשים חיות בדרך כלל יותר מגברים ולכן 

משתחררות בערוב ימיהן מתלות בגברים קרובי משפחה? 
האם הלאומיות מתמוססת לקראת זקנתם של אנשים רוויי לאומיות עד לחדלונה? האם 
הגיעה העת לקרוא תפילת אשכבה, להשמיע רקוויאם? לפי ספר מעניין וחשוב זה, על שלל 
סיפורי החיים המרתקים שבו, התשובה היא כנראה כן. ואולם, אני סבורה שהשמועות על 
דיכוי לאומי במקום כלשהו בתבל,  קיים  עוד  כל  זמנן.  מותה של הלאומיות מקדימות את 

נראה כי החלומות על מותה של הלאומיות אינם אלא אשליה.
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גד יאיר. צופן הישראליות: עשרת הדיברות של שנות האלפיים. 
תל אביב: כתר. 2011. 212 עמודים

משה צוקרמן*

גד יאיר כתב ספר שובה לב, כזה שיוכל למצוא לו קוראים רבים. הוא רצה לכתוב ספר כזה, ולכן 
לא כתב אותו ב“אקדִמית” כדבריו, אלא בשפה נגישה לקהל רחב, ואף נימוק לכך בפיו )עמ‘ 211(:

למה לא לאפשר ל–99% מהקוראים להבין משהו? למה לכתוב רק לאצילים ולרוזנים 
של אריסטוקרטיה בלשנית? למה להדיר מהשיח את מי שכדאי שיבין אותו? למה לא 
להזמין את הקוראים אלינו הביתה? למה לא לומר: “הנה, זאת הסוציולוגיה, זה מה 
שאנחנו עושים, זה מה שראיתי, זה מה שאני חושב, ואתם מוזמנים לצרף את השורה 
שלכם לשיחה הגדולה של התרבות הישראלית”. מבחינתי הכתיבה היא תמיד אל 

הציבור ובשבילו. וכעת תור הציבור.

דברים אלה נאמרים בספר במסגרת “נספח ממש לא נחוץ עבור החברים באקדמיה” )עמ‘ 
209(. אפשר להטיל ספק בכנותו של המחבר בעניין זה. אם הנספח ממש לא נחוץ, מדוע 
יודע  והמחבר  דווקא,  נחוץ מאוד  “עבור החברים באקדמיה”  אותו? אלא שהנספח  לכתוב 
זאת, שכן אפשר בהחלט לשאול אם הספר עשוי להיות מעניינם של “החברים באקדמיה” 
)בהיותם עמיתים, ולא רק חברים(, או שמא מדובר בספר שאינו מסוג הדברים שהחברים 
באקדמיה עוסקים בו )לפחות לא כך(, ולפיכך הוא מצריך גם מצריך את הנספח. ה“ממש לא 

נחוץ” חושף אפוא את הנחיצות, שהרי בסוציולוגיה עסקינן, ופה מתחילה הבעיה.
אינה  וכלל  כלל  עושים”  שאנחנו  מה  זה  הסוציולוגיה,  זאת  “הנה,  הנחרצת  הקביעה 
מובנת מאליה. יאיר הרי יודע שאין “סוציולוגיה”, אלא ריבוי של פרדיגמות סוציולוגיות, 
והן לעתים כה מנוגדות, עומדות בסתירה כה בוטה של אחת לאחרת, עד שמצב זה כשלעצמו 
של  מהותה  לקביעת  באשר  רפלקסיבי–ביקורתי  הרהור  אחראי  סוציולוג  על  לכפות  אמור 
הסוציולוגיה, וממילא גם באשר לתביעת בלעדיות כלשהי על מהות זו. לא מעט מקוראיו 
סוציולוגיה, למה לא להסתפק במה  זוהי  יאיר עשויים לתהות: אם  גד  הפוטנציאליים של 
שפובליציסטים טובים ושאר מחברים מוכשרים במוספי תרבות של העיתונות היומית עושים 
זה שנים בהצלחה רבה ובעומק שאינו נופל מזה של הספר שלפנינו? יתרה מזו, מה פירושו 
אפוא  מה  לשם  האקדמי?  הבית  בית?  לאיזה  הביתה”?  אלינו  הקוראים  את  “להזמין  של 
האקדמיה?  אל  הקוראים  את  להזמין  מקפיד  אך  אקדמי  להיות  מבקש  שאינו  ספר  לקרוא 
לאיזו אקדמיה? זו שכבר אינה רוצה להיות היא עצמה? לא מעט מקוראיו של גד יאיר עלולים 
להשתכנע, בשל גישה זו, במה שסברו כבר מזמן: שסוציולוגיה אינה אלא מה שכולם רואים, 
)המתוגמל היטב( לשווק  ושאנשי האקדמיה תפסו לעצמם את המונופול  ויודעים,  חושבים 
ולהפיץ את הסחורה הזאת כדבר מה ייחודי למחקר ולמדע, ולשם כך הם משתמשים בז‘רגון, 

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל אביב  *
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כותבים רק “לאצילים ולרוזנים של אריסטוקרטיה בלשנית” ומדירים מן השיח את הקורא 
שאינו שייך לשדה האקדמי.

הבעיה בעניין האחרון היא כפולה. ראשית, גם אלה שאינם דמוקרטים–של–הכתיבה–עבור–
הקהל יודעים שפטישיזציה של הז‘רגון היא אכן פרובלמטית, אך יש לומר: בעיות סבוכות מצריכות 
לעתים לא נדירות המשגה מורכבת, לפעמים לא נגישה ולא מובנת לכול, ועמל המושג הוא חלק 
בלתי נפרד מהפעילות האינטלקטואלית המבקשת להעמיק את העיון בדברים ולהגיע למרחבי 
הבנה שההיגיון הפשוט )common sense( אינו מביא אליהם, שכן המושג טומן בחובו פונקציה 
החורגת מההבנה המיידית של הדברים. זאת ועוד, בצד ההדרה הכוחנית של קוראים לא מיומנים 
נכונותם של  אי  ערוך:  לאין  כבדת משקל  בעיה  גם  קיימת  הז‘רגון,  דעת באמצעות  ממגע עם 
הקוראים למתוח את צווארם כדי לקלוט את מה שנורה מעל לראשיהם )כדברי עמוס פונקנשטיין 
המנוח(. העובדה שנכונות או אי נכונות זו אינה מולדת אלא תולדה של מבנים חברתיים והקשרים 
)כפי שהבינה  בין השאר, להיות מושא לעיונה הביקורתי של הסוציולוגיה  נסיבתיים, אמורה, 
מסורת סוציולוגית ארוכה, ממרקס ועד בורדייה( ולא סיבה לפיוס פופוליסטי עם מצב העניינים, 

פיוס שדווקא הוא חושף אליטיזם חמור אף יותר מזה של אליטיזם הז‘רגון.
ברור  לא  כלום  אך  ויאה.  נאה  היא  האקדמי  בשיח  הציבור  את  לשלב  התביעה  שנית, 
לסוציולוג הבכיר גד יאיר שמונוליטיזציה של הציבור הישראלי היא אידיאולוגית מעיקרה? 
קרעיה  שסעיה,  ולבעיית  הישראלית  החברה  של  ריבודה  לשאלת  רק  לא  קשור  זה  עניין 
וסתירותיה בשל ההטרוגניות העשירה שלה, אלא גם למגבלות הריאליות )שמקורן כאמור 
שאין  בציבור  גדולים  חלקים  של  מהם(  הנובעים  דכאניים  ובדפוסים  חברתיים  במבנים 
ביכולתם להיות שותפים לשיח, הן מבחינת ההשכלה, הן מבחינת הלשון והן מבחינת נכונותם 
הבסיסית להיות שותפים לשיח זה רחמנא ליצלן. מבחינה זו, השימוש ב“אתם” במשפט “אתם 
מוזמנים לצרף את השורה שלכם לשיחה הגדולה של התרבות הישראלית” הוא אידיאולוגי, 
שהרי הפנייה המסתחבקת אל ציבור אנונימי רחב היא עיוורת למצבה הממשי של החברה 
הישראלית במקרה הטוב, או מעוורת עצמה ביחס אליו כדי לאפשר את סיום הספר במשפט 

הדמוקרטו–אדנותי “עכשיו תור הציבור”, במקרה היותר סביר.
ואולם, אלה דברים שוליים לעומת העניינים התוכניים שמעלה גד יאיר בספרו. הספר 
נקרא בכיף כאמור, מה גם שהוא דן במה ש“כולם” בישראל מכירים כחוויית חיים אישית 
או כחלק ממה שנהוג לומר על “הישראלים” בשיחות סלון יומיומיות, בתקשורת, במרחבי 
הבידור הקונצנזואלים וכיוצא באלה. הרי מזמן הפך הפוסטולט הפילוסופי העתיק “הכר 
את עצמך” לפרקטיקה רווחת של שכפול סטריאוטיפים, קלישאות, אמונות טפלות ודעות 
לתרבות  ־  בה  גם  בהחלט  אך  בישראל,  רק  לא  ־  “עצמנו”  ועל  ה“עצמי”  על  קדומות 
נרקיסיסטית של השתבחות עצמית שנועדה יותר מכול לאפשר הימלטות קיבוצית מעימות 
של ממש עם “עצמנו” כסובייקטים היסטוריים של הוויית חיים לא מחמיאה במיוחד ואף 
מסוכנת בעליל לקיומו העתידי של הקולקטיב הכה מרוצה מכך ש“כאלה אנחנו” )וגד יאיר 

היה מוסיף אולי, ברוח לשון ספרו ובשם “הציבור” שלו הוא משמש כפה, ש“אין עלינו”(.
עם כל הסתייגותו מכתיבה בשפה אקדמית, גד יאיר לא יכול להרשות לעצמו להגיש לקהל 
שלל  את  להסביר  יוכל  שדרכה  כלשהי  תזה  לו  שיציע  בלי  הסוציולוגיה  בתחום  ספר  קוראיו 
התופעות, הדפוסים והמאפיינים שכינס תחת הכותרת “עשרת הדיברות של שנות האלפיים”, 
ובלשון פופולרית  ואכן, בשפה קולחת  עשרה דיברות שבהם רואה הוא את צופן הישראליות. 
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נוחה לעיכול מציג יאיר בפני הקורא את צירי המפתח של מה שמכונן לדידו את תרבות היומיום 
הישראלית ובתוך כך את תכניה של המנטליות הישראלית כולה: החרדה הקיומית של הישראלים, 
חוצפתם הדווקאית, תחושת הזכות והבעלות שלהם, סוד התנייתו של החוזה עם המדינה, קוד 
לחטטנות  הנטייה  הקולקטיביזם,  האנטי–היררכית,  הגישה  החפיפניקיות,  הדעתנות,  הפראייר, 
ומה שהוא מצפין בפרק האחרון במילים “עשה אינטימיות אבל לא אהבה”. איש לא יוכל לטעון 
)ולחלופין, לרבים  וידוע לרוב הישראלים  שיאיר אינו מתעכב במכלול זה על מה שאכן מוכר 
מהצופים ומהמתבוננים בישראלים מבחוץ, אך מתוך קרבה מסוימת(. אילו הסתפק יאיר בתיאור 
ש“כולם  מה  על  קונצנזואלי  ספר  מקריאת  ליהנות  היה  אפשר  אלה,  ודפוסים  מאפיינים  של 
מכירים”, לא כבד מדי, מבדר, לעתים משעשע, פה ושם קצת ביקורתי )לא יותר מדי(, ספר קליל 
מסתפק  לא  יאיר  שגד  אלא  האנליטית.  יומרנותו  ומהיעדר  המדווח  מאופיו  נובע  שבו  שהכיף 
בכך: הוא מציע תזה שאמורה להסביר את מכלול התופעות, התחושות והדפוסים ההתנהגותיים 
שקיבץ. טענתו היא שיש להבין את כל אלה כתולדה של הוויה פוסט–טראומטית של הישראלים, 
בשואה.  ששיאה  שנה  אלפיים  בת  אלימה  לנרדפות  הפסיכו–קולקטיבית–לאומית  כתגובתם 
לדבריו, “הרעיון הפשוט היה עיבוד מקורי של הרצל לֵתמת הפתרון הסופי הגרמני, וחיבור בין 
מושג הלאומיות המודרני לבין התקווה המסורתית לשיבת ציון” )עמ‘ 187(. ובהמשך: “זה הסיפור 
הישראלי. כל התורה על רגע ]מן הסתם “רגל” ־ מ“צ[ אחת. זהו הסיפור של הקולקטיב פה וזה 

הסיפור של האופי הלאומי שלנו, גם אם לא כולם מוכנים לשמוע אותו או להודות בו” )שם(.
הנחרצות האפודיקטית שבקביעה אחרונה זו מעוררת תמיהה. הרי המחבר אינו מציג בפני 
הקורא מערך מחקרי סדור שאפשר להשתכנע ממנו שאכן קיים קשר בין מכלול התיאורים 
הפיליטוניסטיים למחצה שגודשים את ספרו ובין גורם אחד כלשהו שממנו נגזרות ונפרטות 
תופעות היומיום הישראליות הללו כולן. מותר ליצור קשרים חד סיבתיים )הגם שאלה מסתברים 
בדרך כלל כבעייתיים(. מותר אפילו לחשוב עליהם במונחים טרנס–היסטוריים: מרקס, ניטשה 
ופרויד הציעו תורות טרנס–היסטוריות כאלה, סוציולוגים חשובים כפארטו )חוק הסירקולציה 
של האליטות( ומיכלס )חוק הברזל של האוליגרכיה( העלו תיאוריות קולקטיביסטיות בעלות 
כדורקהיים  הסוציולוגיה  אבות  של  נפשם  משאת  הייתה  זאת  למעשה,  מחזורי–מעגלי.  אופי 
וזימל ־ לאתר חוקים אוניברסליים של החברתי, לאפיין צורות צרופות של ההוויה הסוציאלית. 
אבל אנשי ההגות והמחקר הללו כולם טרחו להציג ולנתח את המנגנונים המבססים את טענתם 
ואת שלל הגורמים המפעילים את המנגנונים הללו כדי להראות ולהמחיש את תוקף טענתם 
חומרים  מציג  הוא  כך.  על  מוותר  יאיר  גד  התרבות.  החברה,  ההיסטוריה,  על  החד–סיבתית 
אמפיריים. הוא קובע גורם וטוען באורח סוגסטיבי את דבר קיומו של קשר סיבתי בין הגורם 
שקבע ובין שלל התופעות שתיאר, ואפילו אינו מתיימר להסביר כיצד הקשר הזה פועל וכיצד 
הבוז  שיחס  כמו  קביעות  בין השאר  נולדות  כך  מניב.  טוען שהוא  שיאיר  מה  את  מניב  הוא 

הישראלי לסדר נובע מטראומת הסדר ששרר כשהשמידו “אותנו”.
הסופי  הפתרון  לֵתמת  הרצל  של  מקורי  “עיבוד  לאיזה  שבטענתו  האנכרוניזם  מלבד 
לא  הרצל  הרצל;  של  מותו  אחרי  שנים  עשרות  נולד  הגרמני”  הסופי  )“הפתרון  הגרמני” 
פשר  על  לתמוה  מותר  כלשהו(,  גרמני”  סופי  ל“פתרון  כתגובה  היהודים  מדינת  את  חזה 
הנונשלנטיות שבמעברים מזוועת השבר הציביליזציוני של אושוויץ אל התחצפות ישראלית 
שגורה ולתהות שמא יש במעבר קליל זה שמץ מאותה זילות של זכר השואה, שאכן הפכה 

לאחד מדפוסי היסוד של התרבות הפוליטית הרווחת בישראל.
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אבל אפילו מקבלים את הפרדיגמה שמציע גד יאיר, כלום אין הוא מזהה הבדלים ניכרים 
בין הקבוצות בתוככי ה“אנחנו” הזה שהוא שב ומסתפח אליו לאורך כל ספרו? האם התכנים של 
זכר השואה בעולם החרדי )או לפחות של זרמים מסוימים בקרבו( חופפים את אלה של הציבור 
הציוני החילוני? האם החוויות הטראומטיות של דור ניצולים אשכנזים )וילדיהם( זהות לאלה של 
יהודים מארצות ערב שלא חוו את השואה באותה הדרך או שלא חוו אותה בכלל? האם מעמדה 
של השואה בזיכרון הקולקטיבי של עולים מברית–המועצות לשעבר, שגדלו והתחנכו בתרבות 
פוליטית שנהגה למזער את חשיבות השואה בהיסטוריה העולמית של המאה העשרים, זהה 
למעמדה בעולמם של מי שהתחנכו בארץ ועברו את אינדוקטרינציית הזיכרון הקולקטיבי כפי 
שעיצבה אותו הציונות הממלכתית ועיבתה אותו שוב ושוב לפי צרכיה האידיאולוגיים? יתרה 
מזו, האם גד יאיר סבור באמת ובתמים שיסודות טראומטיים ־ ובוודאי יסודות טראומטיים בני 
מאות ואלפי שנים ־ משמרים לאורך זמן גרעין פסיכו–קולקטיבי טהור ואינם עוברים בשלב 
כלשהו מטמורפוזה שמשנה את תכונותיו של גרעין זה, או חפצון )ראיפיקציה( ההופך אותם 
למוקד השלכות של שלל אינטרסים הטרונומיים, אידיאולוגיים מעיקרם, שאין להם דבר וחצי 
דבר עם מקור הטראומה? הרי לא ייתכן שאינו ער לשימושים האינסטרומנטליים בזכר השואה 
שעושה הפוליטיקה הישראלית זה עשרות שנים, לפטישיזציה של “בעיית הביטחון”, שאמנם 
קיימת כבעיה ממשית, אך לא פחות מכך כאמצעי להסטת תשומת לבו של הציבור הישראלי 
מבעיות מבניות בוערות ביסוד חייו, בעיות שתמיד אפשר יהיה לזנוח בשל “סדר העדיפויות 
הלאומי”, שיתכנס תמיד לקונצנזוס הבלתי מעורער של “בעיית הביטחון” בלי לשאול מהי 
תרומתה של ישראל )ושל הציבור הישראלי( להמשך קיומה של בעיה זו. כאשר “הטראומה” 
מבנים  לכדי  המתגבש  אונטולוגי  כגורם  נתפסות  הפוסט–טראומטית”  “התגובה  ובעקבותיה 
מנטליים קולקטיביים שניזונים מהטראומה וממנה בלבד )מבנים שעליהם נאמר ש“כאלה הם” 
וש“זה מה שיש”(, הרי שצריך להתייחס לכלל הציבור היהודי בישראל כאל מטופל, פציינט, 
שספק אם עומד לרשותו הזמן ההיסטורי הדרוש כדי להחלים ממחלתו. לא זו בלבד שיש בכך 
משום פתולוגיזציה בלתי אחראית של קולקטיב שלם, אלא שהסבר זה גם מצייר איזו הבנה, 
שלא לומר הסכמה מלאה, עם כל האידיאולוגיות שהצמיח חפצון הפתולוגיזציה, אידיאולוגיות 
על  דווקא  להתגבר  כדי  מדינה  לעצמו  שבנה  הציבור,  של  עתידו  את  גם  להכריע  שעלולות 
מוראות ההיסטוריה שלו. לא הטראומה חוסמת בפניו את הדרכים ליצירת תשתית של חברה 
בראש  אלא  כשלעצמה,  הפוסט–טראומטית  הקולקטיבית  התגובה  לא  גם  חופשית,  אזרחית 

ובראשונה האידיאולוגיזציה האינטרסנטית שלהן והשכשוך הפטישיסטי בעונג ההתקרבנות.
אחרי רצח רבין, דבר לא היה דחוף ל“ציבור הישראלי” יותר מאשר להיענות מהר ככל 
האפשר ל“צו פיוס לאומי” שהוצע לו כעבור פחות מחודש מהאסון הפוליטי הרה הגורל. דור 
שלם שרצה שלום מחה מהר את דמעותיו. שמעון פרס הצליח להפסיד אפילו את הבחירות 
ההן )שהיה צריך להיות בעל כישרון פוליטי מסוג מסוים כדי להיכשל בהן(, וכעבור כמה שנים 
התכנסו “כולם”, לרבות השמאל הציוני, תחת כנפי הוודאות שאין מה לדבר על שלום, שאין 
פרטנר ושצריך לנהל את הסכסוך ולא חלילה לפתור אותו. השפעה מאוחרת של טראומה בת 
אלפיים שנה? אין לדעת. אם כן, אם צודק גד יאיר, צודק גם אותו גרפיטי שאפשר לראות 
לאחרונה בחוצות תל אביב, שבו כתוב מתחת לדיוקנו של חוזה המדינה: “לא רוצים, לא 
צריך”. הנה הצעה לדיבר האחד–עשר, שאפשר )אם רוצים( לצרפו ל“צופן הישראליות”. ולו 

לשם כך מומלץ לקרוא את ספרו של גד יאיר.
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אריה רטנר*

דמוקרטיה ותיאוקרטיה ־ הילכו שתיהן יחדיו? האם מדובר בשני משטרים מובחנים זה מזה 
או שמא במשטרים המונחים בשני קצותיו של רצף אחד? כיצד יכולות שתי תרבויות משטר 
זו? אלה השאלות המרכזיות שבהן עוסק ספרו של פרופ‘ נחמן בן– זו בצד  אלה להתקיים 

יהודה, שחקר את התרבות החרדית ותיעד התנהגויות המשקפות אלימות מאורגנת ומתוכננת 
שמאיימת לשנות את הגבולות הסימבוליים של המוסר בחברה הישראלית.

נדמה כי אין עיתוי מוצלח לפרסום ספרו של בן–יהודה יותר מתקופתנו אנו, שבה מגיע 
של  שהתחזקותם  התפיסה  את  המערער  העשרים,  המאה  באמצע  שהחל  תהליך  לשיאו 
הדת. למעשה, התגברות  בדחיקתה של  מלווה  ליברליים  זרמים  ושל  דמוקרטיים  משטרים 
כוחן של תנועות הדוגלות בפונדמנטליזם דתי הגיעה בלא מעט מדינות למאבק ברור בין שני 

גושים, החילוני והדתי, כמעט ללא כל קשר למידת ההפרדה הנוהגת בהן בין דת למדינה.
במחקר מוקפד ביותר, המבוסס על גישת ההבניה החברתית, משתמש בן–יהודה בחומרים 
—1948( ממגוון מקורות ־ אך בעיקר מהתקשורת הכתובה שפורסמה במשך חמישים שנה 

מתוך  בישראל.  התיאוקרטית  הדמוקרטיה  של  ההבניה  תהליכי  בחינת  לצורך  ־   )1998
מודעות לרגישותן של הסוגיות הנידונות, ומאחר שהמידע לגביהן עלול להיות מוסתר בקרב 
על  להעיד  העשויים  הנתונים  את  מהם  ושואב  הגלויים  למקורות  המחבר  פונה  החרדים, 
מלחמת תרבויות בין התרבות החרדית לתרבות החילונית בישראל. כך, הוא אוסף ומנתח 
168 דיווחים תקשורתיים כדי ללמוד כיצד הובנתה המציאות בעולם החרדי בישראל והוליכה 

ליצירת דמוקרטיה תיאוקרטית.
הספר.  מפרקי  ניכר  חלק  לאורך  וממצה  מקיף  לסיקור  זוכים  המדּווחים  האירועים 
בשלושה פרקים סוקר המחבר אירועים ותהליכים הקשורים לפעילויות נונקונפורמיסטיות 
וסוטות ולפעולות של קבוצות מחתרתיות )על בחירתו בהגדרות אלה ראו בהמשך(, ובתוך 
האירועים  בין  מתמשכים.  תהליכים  ובין  פעמיים  וחד  נקודתיים  אירועים  בין  מבחין  כך 
לגברים  מעורבת  ציבורית  שחייה  בריכת  של  בנייתה  בעקבות  שפרצו  המהומות  שנסקרו: 
ולנשים בירושלים בשנת 1958 )שהוכרזה על ידי העדה החרדית כבריכת התועבה(; החטיפה 
המפורסמת והמתוקשרת של הנער יוסל'ה שוחמכר )1960(; מותו של הפסל פלומבו ב–1966 
בכביש  השבת  ומהומות  חילול שבת;  למנוע  כדי  כביש  על  שנמתחה  פלדה  בגלל שרשרת 
האירועים  חלוקת  את  בן–יהודה  קבע  כיצד  לתמוה  המקום  אולי  כאן   .)1980-1970( רמות 
הללו לכמה פרקים תחת כותרת אחת שעניינה נונקונפורמיות וסטייה. תהייה זו עולה משום 
שבפרק אחד מתוארים גם אירועי כביש רמות, שנמשכו מדי שבת לאורך תקופה ארוכה, וגם 
אירועים אלימים במיוחד שנמשכו ימים אחדים בלבד בנובמבר 2008, בעקבות מעצרו של 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והמרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה, אוניברסיטת חיפה  *
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האברך ישראל וולאס בשל הריגת בנו הפעוט. בצד תיאור התהליכים העוסקים בהבניה של 
 )social reaction( התיאוקרטיה הדמוקרטית, היה מקום להבליט גם את התגובה החברתית
במסגרת שחרורו של האברך למעצר בית תמורת סכום פעוט יחסית של ערבות, ויותר מאוחר 

את הרשעתו בהריגה )ולא ברצח( ואת שליחתו לשש שנות מאסר בלבד.
את פרק 6 מייחד הכותב לתיאור פעולות מחתרתיות של גופים וקבוצות של חרדים, החל 
בפעולותיהם של ארגוני המחנה וברית הקנאים בשנות החמישים, דרך המחתרת היהודית 
בשנות השמונים, וכלה במשמרות הצניעות שפעלו לאורך שנות השבעים והשמונים )אך יש 
אומרים שפעלו עוד לפני קום המדינה(. המכנה המשותף לכל אלה הוא פעילות תיאוקרטית 
באמצעים  לידיים  החוק  לקיחת  הוא  שמהותה  קיצונית  בהתנהגות  המאופיינת  מחתרתית 
אלימים ומתוך פגיעה בגוף ובנפש, או במילים אחרות ־ פעילות עבריינית קיצונית בשם 

אמונה דתית פונדמנטליסטית. 
של  מוסכמת  והבלתי  הסוטה  בהתנהלותם  דרך  לציוני  שהפכו  לסוגיות  מוקדש   7 פרק 
חרדים, כלשונו של בן–יהודה, מול הרוב הדמוקרטי במדינה. כל האירועים שבפרק מתמשכים 
לאורך שנים והופכים ללב המאבק של הכוחות התיאוקרטיים במדינה הדמוקרטית. כזה הוא 
למשל מאבקם של החרדים בחברת התעופה הלאומית אל על, המביא להשבתת טיסותיה 
אוטובוס  קווי  להסדיר  ודרישתם  אגד  הציבורית  התחבורה  בחברת  מאבקם  וכן  בשבת, 
למהדרין שבהם תישמר הפרדה בין גברים לנשים. אף שמאבקם של החרדים במערכת החוק 
והמשפט אינו זוכה להבלטת יתר בספר, הרי שכמה דוגמאות וציטוטים מדברי הרב עובדיה 
יוסף ומנהיגים אחרים של הציבור החרדי מדגימים כיצד כוחות תיאוקרטיים מנסים לקבוע 
זה  במאבק  ופיזית.  מילולית  באלימות  ידי שימוש  על  המוסריים של החברה  הגבולות  את 
משתתפות אידיאולוגיות המציגות תביעות “מוסריות”, משתמשות בהתנהגויות סוטות ובלתי 

נורמטיביות ומציגות את המצב כעימות בין הטהור לשאינו טהור.
הפרק השמיני של הספר מתאר את מאבק התרבות שמתנהל בערוצי התקשורת, בעיקר 
והנונקונפורמיסטית  הסוטה  על ההתנהגות  הדיווחים  כמות  ומתבטא בפער שבין  הכתובה, 
של החרדים בעיתונות החרדית לעומת העיתונות החילונית. השוואה זו מובילה את המחבר 
למסקנה הבלתי נמנעת בדבר ההטיות הערכיות של שני המחנות, כשערוצי התקשורת של 

שניהם מסקרים בלשון אגרסיבית וקשה את התנהגות המחנה שמנגד. 
בן–יהודה מעיד על התלבטות בבואו להגדיר מהן התנהגויות סוטות, נונקונפורמיסטיות 
היא  זה  בהקשר  מרכזית  שאלה  בנושא.  בהירות  אי  לעתים  ששוררת  ונראה  ועברייניות, 
ובוחרים להשתמש בכוח  מה קורה כשחברי קבוצת מיעוט אינם מסכימים עם הרוב החזק 
שלמעשה מגדיר מחדש נונקונפורמיות וסטייה )תהליך המקביל למה שפוקו מתאר כפיזור 
כי  טענות  אחת  לא  נשמעות  והאקדמי  הציבורי  בדיון   .)diffuse nature of power הכוח, 
השימוש במונח סטייה אינו במקומו, וכי הוא משמש כלי בידי הגמוניות חברתיות, תרבותיות 
זו  כסוטים. אחת הדרכים לעקוף מהמורה  לתיוג האחרים  קולות במאבק  לגייס  ופוליטיות 
היא שימוש במושג החלופי “התנהגות נונקונפורמיסטית”. ואולם, דומה כי לטענות אלה, 
המעידות על תחושה של אי נחת בקרב חוקרים במדעי החברה, אין מקום במקרה שלפנינו, 
שכן המתודולוגיה וחומרי המחקר מספקים עדות אמפירית משכנעת כי יש מקום לשמר את 
שני המושגים גם יחד ־ התנהגות נונקונפורמיסטית והתנהגות סוטה ־ ובצדם גם את המונח 

התנהגות עבריינית.
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הספר על כל פרקיו כתוב בבהירות וברהיטות ומציג מחקר סדור ושיטתי המתאר כיצד 
ומובנית דמוקרטיה תיאוקרטית בתוך המציאות המורכבת של החברה הישראלית.  הולכת 
המאבק האלים בין שתי תרבויות ־ החילונית הדמוקרטית והחרדית התיאוקרטית ־ מותיר 
אולי מקום לשאלות בדבר עוצמתו ומגמותיו של מאבק זה בעתיד, ויש לשאול אם המגמה 
המשתקפת מהסיקור העיתונאי של המאבקים תהיה שטוחה ויציבה כפי שמתאר המחבר, או 
שאולי תתגבר בעתיד. מחקרו של בן–יהודה, הסוקר חמישים שנות מאבק בין–תרבותי, אינו 
יכול לספק תשובות לשאלות אלה, אך הוא בהחלט מספק את סקרנותו של הקורא באשר 
מחקרית  בגישה  המעוגנות  מבוססות  תשובות  באמצעות  זמן,  לאורך  המאבק  להתפתחות 
עדכנית, בתובנות תיאורטיות מנומקות ובהתבוננות אמפיריציסטית מבוססת. המחקר והספר 
הם בלא ספק תרומה חשובה להבנתו של שסע עמוק שהלך והתהווה במרוצת שנות קיומה 

של מדינת ישראל.
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נחמן בן–יהודה*

ובית  בישראל  התרבויות  מלחמת(  )או  עימות  נושאים:  בשני  מתמקד  מאוטנר  של  ספרו 
היבטים  בכמה  הישראלית  בחברה  שחלו  השינויים  את  מתאר  הספר  העליון.  המשפט 
המשפט  לבית  שקרה  ובמה  השינויים  של  הפוליטיות  במשמעויות  דן  ובעיקר  תרבותיים, 
זה. לטענת המחבר, שניים מהעימותים התרבותיים העיקריים המאפיינים  העליון בהקשר 
את החברה הישראלית הם בין המיעוט הערבי לרוב היהודי, ובתוך הרוב היהודי בין שומרי 
המצוות ובין החילונים. יש לציין שהוא משרטט את החברה היהודית ברמת רזולוציה גבוהה 

בהרבה מאשר את החברה הערבית )למשל, הוא אינו מבחין בין חילונים לדתיים ערבים(.
מאוטנר מציג תזה שלפיה לסכסוך הדתי–חילוני יש השפעה מעניינת על בית המשפט 
העליון ולהפך. לטענתו, השפעתה של הקבוצה ההגמונית בעלת האוריינטציה הליברלית–

מערבית שהייתה מעורבת בהקמת המדינה ואף שלטה בה לא מעט ־ קבוצה שהוא מזהה 
עם תנועת העבודה ועם חילוניות ־ הלכה ונחלשה, ומולה צמחה קבוצה דתית שמדגישה 
את המסורת היהודית, את המשפט העברי ואת ההלכה, והשפעתה של זו הלכה וגברה. מאחר 
שלישראל אין חוקה מפורטת נוסח ארצות–הברית למשל, וגם לא מסורת דמוקרטית ארוכת 
שנים ויציבה, ברור כי דגם המדינה שבו דוגלות שתי הקבוצות הללו הוא שונה מאוד. מצב זה 
אתגר את בית המשפט העליון כשהובאו לפתחו שני מאבקים: המאבק על הזהות התרבותית 
שבית  )אף  הישראלי  החוק  של  התרבותית  הזהות  על  והמאבק  המודרניים,  היהודים  של 
המשפט אינו מחוקק(. מאוטנר מציין כי בית המשפט בחר לנקוט עמדה במאבקים אלו ונותר 
אחד המעוזים האחרונים שבהם לקבוצה ההגמונית הישנה, שירדה קרנה בישראל, יש משקל 
של ממש. בית המשפט בחר לתמוך בתפיסת עולמה של קבוצה זו ־ תפיסת עולם ליברלית, 
מערבית, חילונית, שזכויות האזרח מככבות בה ־ ונתמך על ידה. כך נוצר מצב שבו ההרכב 
של בית המשפט וחלק ניכר מפסיקותיו היו לצנינים בעיני הקבוצה החדשה והביאו אותה 

לצאת נגדו מתוך תחושה עזה של ניכור, קיפוח ורצון לשנות.
בפרק החמישי בספרו מציע מאוטנר כי שינויים יסודיים שחלו בתורת המשפט של בית 
המשפט העליון מאז 1980 קשורים לתהליכים היסטוריים שהחלו בישראל בשנות השבעים 
בשלושה  מתמקד  המחבר  העבודה.  תנועת  של  ובהשפעתה  בכוחה  ירידה  הוא  ושעיקרם 
שינויים: עליית האקטיביזם השיפוטי, קידום סגנון חדש של הנמקות והצדקות, שחשף את 
הממדים הנורמטיביים והחלוקתיים של החוק, ושינוי בתפיסת בית המשפט את עצמו, מגוף 
שמיישב סכסוכים לגוף פוליטי שקובע את הסידורים הנורמטיביים והחלוקתיים בישראל. 
או במילים המוכרות היטב לכולנו: “הכול שפיט”. לטענתו, יש לראות את השינויים שחלו 
בתורת המשפט כתגובה של בית המשפט העליון ושל הקבוצה החברתית–תרבותית המזוהה 
עמו לתהליכים שקרו אז בישראל. בית המשפט רתם עצמו לתמיכה בערכים ובתפיסת העולם 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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של קבוצה זו, ובעצם הפך, כאמור, למבצר האחרון כמעט שלה. טענתו של מאוטנר היא שמה 
שחיבר בין הקבוצה ההגמונית השוקעת ובין בית המשפט הוא דבק אידיאולוגי וההתפתחות 
ההיסטורית של בית המשפט, שנשענה במידה רבה על פסיקות ועל תפיסות עולם מערביות. 
הרב  צמיחת  ושל  העבודה  תנועת  של  ההגמוניה  שקיעת  של  בהצגתה  הבעיות  אחת 
תרבותיות בשנות השבעים היא שהקבוצות הדתיות שבהן דן המחבר לא צצו יש מאין והיו 
שהקנו  והתהליכים  ממש,  של  פוליטי  ביטוי  קיבלו  לא  שהן  אלא  לכן,  קודם  גם  קיימות 
להן ביטוי כזה הבשילו ויצאו מהכוח אל הפועל בסוף שנות השבעים. כדאי גם להזכיר כי 
הטראומה של מלחמת 1973 יצרה משבר אמון חמור בהנהגה ובדרכה והביאה לדעיכה נוספת 

בכוחה של הקבוצה ההגמונית.
לאחר תיאור שקיעת ההגמוניה של העבודה מתאר מאוטנר את עליית ההגמוניה הדתית–

הסוציולוג  מדברי  מצטט  הוא  לסיוע  זה.  בתהליך  מרכזי  מקום  אמונים  לגוש  ונותן  ציונית 
הגרעינים  הם  ההתיישבות  ומפעל  אמונים  גוש  עליית  כי  שטען  קימרלינג,  ברוך  הציבורי 
להפיכת ישראל למדינת הלכה. בהמשך מוסיף מאוטנר לגוש הדתי גם את החרדים. ההסבר 
האינטגרטיבי שהמחבר מפתח מציע כי עם שקיעת ההגמוניה של העבודה ועם הכניסה של 
החברה הישראלית לשלב הפוסט–הגמוני, הקבוצה הליברלית חשה חרדה רבה, וזו ־ כמעט 
בית  בסגנון פרוידיאני ־ מסבירה את השינויים מרחיקי הלכת שחלו בתורת המשפט של 
כי  אייזנשטדט  נח  שמואל  של  בטענתו  גם  מאוטנר  נתלה  דבריו  לחיזוק  העליון.  המשפט 
המהפך הפוליטי של 1977 הביא לשינויים ניכרים בזהות הקולקטיבית ובהגדרה העצמית של 
ישראל. כמו קימרלינג ואייזנשטדט, מאוטנר אמנם מדבר על שינויים בתרבות הישראלית 
אבל מתמקד בעיקר בפן הפוליטי. שינויים חשובים שחלו למשל עם התפתחות הפמיניזם 
והשפעתם  חדשות  ומיניות  מגדריות  אתניות,  לזהויות  הלגיטימציה  מתן  עם  או  הישראלי 
על התהליכים שמתאר המחבר נדחקים לקרן זווית. בסופו של דבר, נוצרה הגמוניה חדשה, 
ואף שהכישלון של ההגמוניה הישנה הוא פוליטי במהותו ־ שכן החילונים הם עדיין הרוב 
בישראל, וכוח הגוש הדתי הוא בין היתר תולדה של צירוף נסיבות פוליטיות ־ לכישלון זה 
יש השפעות רבות על היבטים חשובים של תרבות, כגון שוויון מגדרי, חינוך, אופי הזירה 

הציבורית ועוד. 
ברור  העליון.  המשפט  בית  עתיד  על  לתהות  המחבר  מנסה  בספר  האחרונים  בפרקים 
ממנה:  קשה  לאחת  תשובה  לתת  בלי  זו  לשאלה  לענות  קשה  האינטלקטואלי  בעולמו  כי 
מרשימה  תרבותית  במוזאיקה  מאופיינת  ישראל  ישראל?  צועדת  תרבותי  כיוון  לאיזה 
ומרתקת. אבל האם זו חברה רב תרבותית? אני בספק. בחברה כזו אנו צריכים להניח לפחות 
קבלה ואינטגרציה של מגוון הקבוצות, אך בפועל רבות מהן מּודרות. האם נתפתח לחברה 
שבה הזהויות הקבוצתיות יהיו חלשות אל מול זהות ישראלית חזקה? או שיתפתחו זהויות 
קבוצתיות חזקות על חשבון הישראליות? לתוך שאלות מרתקות אלו נכנסת גם שאלת פתרון 
הסכסוך עם שכנינו, שגם לה השפעה על תהליכים חברתיים ופוליטיים. יתרה מזו, אפשר 
להניח כי אם התוצאה של מה שמכונה במערב “האביב הערבי” תהיה עליית משטרים דתיים 
פונדמנטליסטיים, תהיה גם להם השפעה על תהליכים פוליטיים וחברתיים בישראל. לכל 
אלו בוודאי השפעה על היות ישראל מדינה יהודית או מדינה של היהודים. אם היא רוצה 
להיות גם דמוקרטית וגם יהודית, איזו דמוקרטיה ואיזו יהדות? האם היא תהיה יותר הלכתית 

או יותר ליברלית?
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הצעתו של מאוטנר היא שישראל תהיה מדינה של היהודים, כזו שיהודים ממגוון זרמים 
יכולים להרגיש בה בנוח, ושיינתנו בה מקום וזהות גלויים וראויים לערביי הארץ. לצורך 
כל זאת עלינו להדגיש ולפתח ישראליות חזקה, שיש בה מקום תרבותי לכולם, ולכן ישראל 
תהיה גם רב תרבותית. המחבר ממליץ על ביזור מערכות בארץ, כך שלקבוצות תרבותיות 
שונות יהיה ביטוי מקומי, אך גם לפתח טוב משותף לכל האזרחים )למשל שגשוג כלכלי, 
חינוך טוב, מערכות בריאות ראויות, איכות חיים גבוהה(. נראה שהמחבר מציע גרסה מרוככת 
ל“מדינת כל אזרחיה”. עוד משתמע מכאן שכדי שבית המשפט העליון יוכל להמשיך ולמלא 
תפקיד אינטגרטיבי בליברליזם ולהיות מקובל על הכול, מן הראוי לגוון את הרכבו מהבחינה 

התרבותית. 
הוא  זאת,  עם  ולשכנע.  להשפיע  מצליח  מאוטנר  הדברים,  הצגת  ובצורת  הדיון  בעצם 
לתיאור  בניגוד  אך  בזה,  זה  קשורים  נראים  שלכאורה  היסטוריים  תהליכים  שני  מתאר 
המפורט, הידעני והמתוחכם של התהליכים עצמם, הקישור ביניהם הוא החלק החלש בדיון, 

ולא תמיד ברור הקשר הסיבתי ביניהם. 
ממלחמות  מקצת  מציג  הישראלית,  בחברה  הכואבים  מהסכסוכים  כמה  מתאר  הספר 
יש מאבק תרבותי שבו כמה  ומציע כמה פתרונות אפשריים. אכן, בישראל  התרבות שבה 
קבוצות מנסות להשפיע על דמותה התרבותית של המדינה. זהו מאבק מר ויצרי אשר, כפי 
שמאוטנר טוען, לא ברור כלל שיש צורך לייצר בו מנצחים ומנוצחים, ולא ברור אם אפשר. 
גם הניסיון להבנות מאבק זה במונחים של “סכום אפס” מייצר רטוריקה כמעט אפוקליפטית 

במונחי תרבות ופוליטיקה.
גדולתו וייחודו של הספר טמונים בניסיונו של מאוטנר לחבר בין תהליכים חברתיים ובין 
מה שקורה בבית המשפט העליון. זהו ניסיון אמיץ ומשכנע, וספרו של מאוטנר הוא מעניין 
מאוד, גדוש במידע, כתוב היטב וקריאתו שוטפת. העובדה שהוא נכתב באנגלית מבהירה 
הוצאתו בדפוס אקדמי מהשורה הראשונה  וגם  רחב,  ישראלי  קוראים  מיועד לקהל  שאינו 
בחו“ל תצמצם את חשיפתו לקהלים מסוימים. חוויית הקריאה שלי בספר הייתה מעניינת, 
משכילה,  רבות(,  הערות  ציון  אגב  מעט,  לא  המחבר  עם  מתווכח  עצמי  )מצאתי  מאתגרת 
מעוררת מחשבה ומהנה. לכל מי שמתעניין בנושאי החברה הישראלית באספקלריה משפטית 

זהו ספר חובה, ואני ממליץ עליו ללא שמץ של היסוס ובכל לב.
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Hadas Yaron. Zionist Arabesques: Modern Landscapes, Non-
Modern Texts. Boston: Academic Studies Press. 2010. 226 pages

ארז צפדיה*

הגיאוגרפיה  ומחלוצי  לגיאוגרפיה  ישראל  פרס  חתן  ניר,  דב  לעולמו  הלך   2011 בנובמבר 
האדם  את  ששילב  מחקר  שאן,  בית  עמק  על  במחקרו  ניר  קנה  שמו  את  בארץ.  האזורית 
והסביבה באזור. גם ספרה של ירון ערבסקות ציוניות )בתרגום חופשי( הוא סיפור של אזור, 
של העמק השכן, עמק יזרעאל. אך סיפור זה אינו שייך לסוג הכתיבה שהציע ניר, כתיבה 
מאפייני  כי  נדמה  אחת.  כמקשה  ואקלימיים,  כלכליים  ואנושיים,  פיזיים  היבטים  שבחנה 
כתיבתו הפוזיטיביסטית של ניר על האזור חלפו עם מותו. ספרה של ירון מציין את הולדתו 

של ז‘אנר חדש. 
ירון מספרת את סיפורו של עמק יזרעאל. זהו סיפור ללא נתונים על כלכלת האזור, על 
נתוניו הדמוגרפיים או על מאפייניו האקלימיים. זהו סיפור ללא סדר כרונולוגי וללא האדרה 
של מקורות רשמיים והעדפתם על פני סיפורים לא רשמיים. זהו סיפור שמורד במוסכמות 
המודרניות בדבר הדרך שבה יש לספר סיפור על אזור. זהו ייחודו של הספר, אך גם חולשתו.

מעניינת הבחירה של ירון בעמק יזרעאל כמוקד למחקרה האתנוגרפי. הרי ידוע שהעמק 
הציוני של  הפרויקט  הצלחת  את  אזור שסימל  הציונית:  ההתיישבות  היהלום שבכתר  הוא 
התחומים.  בכל  מנהיגות  והצמחת  מודרנית  חקלאית  יצירה  התנחלות,  קרקעות,  רכישת 
ככזה היה ועודנו נושא לשירה חלוצית–ציונית ולספרות עשירה. ירון ערה להילתו של עמק 
יזרעאל ולתפקידו באתוס הציוני, ודווקא בשל כך מבקשת להציץ אל מעבר למסך המיתוסים 
ולראות אותו כאזור גבול; כאזור שיושמו בו פרקטיקות קולוניאליות של דה–ערביזציה ושל 
התיישבות )כפויה בחלקה( של מהגרים יהודים במושבי עולים ובערי פיתוח; כאזור הטרוגני 
מבחינה יישובית: מושבים, מושבות, קיבוצים וחוות פרטיות בצד מושבה עירונית ותיקה, ערי 
פיתוח ויישובים ערביים; ולבסוף, כאזור חקלאי כפרי שעובר בעשורים האחרונים תהליכי 

פרבור ומסחור מואצים ומאבד במהירות את האתוס השיתופי שאפיין חלקים ממנו.
ירון מגיעה אל עמק יזרעאל כדי ללמוד את הזיקות שבין האדם למרחב הפיזי הבנוי ואת 
מקומן בתהליכים פוליטיים בקנה מידה ארצי. מחקרה האתנוגרפי מתמקד בעיקר בעשייה 
הקיבוצים,  תושבי  ושל  היהודית  האוכלוסייה  של  מבטה  מנקודת  רוב  פי  על  החקלאית, 
בעיקר תושבי קיבוץ גבת. אבל ירון אינה מסתפקת בהתבוננות פנימית של תושבי גבת: 
דרך מסמכי הקיבוץ היא בוחנת את התהליכים הפוליטיים, החברתיים והאידיאולוגיים של 
וסותרים  והישראלית, משתלבים בה  כולו, כפי שהם נשזרים בפוליטיקה הציונית  העמק 
האוכלוסייה  של  למעגל  מחוץ  ובמקורות  במידענים  נעזרת  היא  לפעם  מפעם  אותה. 

היהודית הקיבוצית.
עוסק  מהדיון  שחלק  אף  מקרית.  בחירה  אינה  זו  שוב,  החקלאות.  הוא  המחקר  מוקד 
בטכנולוגיות חקלאיות, במיכון חקלאי וברציונליזציה של העשייה החקלאית, ירון גוררת 

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, מכללת ספיר *
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את הדיון בחקלאות אל היבטים פוליטיים. לא בכדי מלווים את הספר לכל אורכו שני מושגי 
היסוד “חקלאות פוליטית” ו“הפוליטיקה של החקלאות”. דרך המושגים הללו נחשפת תרומתן 
של החקלאות הקולקטיבית )בקיבוץ ובמושב השיתופי( ואחריה החקלאות הפרטית לקידום 
המטרות של התנועה הציונית, וכעבור זמן לקידום המטרות הטריטוריאליות–לאומיות של 
מדינת ישראל. לדוגמה, חלוקה גיאומטרית של שטחי החקלאות אינה רק אמצעי רציונלי, 
וכלכלי להגדיל את התפוקה החקלאית, אלא מסמלת את עליונותם התרבותית של  יעיל 
היהודים על החקלאים הערבים, ומכאן את זכותם הטריטוריאלית הבלעדית של היהודים 
על המרחב, אף שחקלאות יהודית בעמק שאבה בתחילת דרכה השראה מהחקלאי הערבי. 
כמובן(,  )מיהודים  ריקנות  מונעת  שהיא  זה  במובן  ביטחוני  אמצעי  גם  היא  כזו  חקלאות 
ריקנות שמתפרשת כסכנה מפני שהיא חושפת את המרחב כביכול להשתלטות בפעולות 
פלישה לא חוקיות של ערבים תושבי העמק או בחדירה של גורמים עוינים מצדו האחר של 

הקו הירוק.
אך חקלאות פוליטית אינה רק אמצעי לניכוס המרחב בידי הפרויקט הציוני; היא משמשת 
בעשורים האחרונים כאמצעי בידי החקלאים למנוע הפקעת קרקעות על ידי המדינה לצורכי 
בנייה למגורים, תשתיות ומסחר, למנוע גלישה של העיר אל עבר שטחים חקלאיים, ואף 
למנוע העברת קרקעות אל היישובים הערביים היחידים שנותרו עד היום בעמק. לשם כך 
ירון מפרטת את שיטות הזכויות הקנייניות הנהוגות בעמק, החל בבעלות לאומית על הקרקע 
)בעיקר בקיבוצים ובמושבים( וכלה בבעלות פרטית )בעיקר בחוות הפרטיות(, ומראה כיצד 
כך  כל עת. בתוך  או מתנגשות באידיאולוגיות הדומיננטיות של  השיטות הללו משתלבות 
היא מנתחת את דפוסי שכירת העבודה בחקלאות, ומראה שגם כאן לחקלאות הפוליטית יש 
השפעה רבה על המבנה החברתי ההטרוגני והבלתי שוויוני בעמק, וכיצד היא משליכה גם 
על היחסים בין הכפר לעיר, בין מושבי העולים לקיבוצים, בין הקיבוצים לחוות הפרטיות, 

וכמובן בין היישובים הכפריים היהודיים ובין האוכלוסייה הערבית.
קריאתה של ירון את המרחב של עמק יזרעאל מעניקה הסבר משכנע לבחירת המונח 
“ערבסקות ציוניות” בכותרת הספר. בקריאה זו, הערבסקות הציוניות נשזרות בסיפורו של 
וכלכליות, אך  העמק כשריגים בחיי היומיום החקלאיים, מקנות להם משמעויות לאומיות 
לעתים גם פועלות בסתירה אליהם. זהו סיפור מודרני לכאורה, המוצג בסדר הצורני הִרתמי 
של הערבסקה )למשל בגיאומטריה של ארגון החלקות החקלאיות( ודרך מוטיב החקלאות 
המגלם את מימוש הזכות למרחב. אך בה בעת הסיפור אינו מודרני, כמו הערבסקות, שכן 

רוחה המיסטית של הציונות מרחפת על העמק ומכוונת את בנייתו ואת ניכוסו. 
אבל השימוש במונח “ערבסקות” בכותרת הספר לא נועד רק להבהיר את טיעוניה של 
ירון על החקלאות בעמק ועל זיקתה אל הפרויקט הציוני. המונח ממחיש את המתודולוגיה 
האתנוגרפית שבה משתמשת ירון ואת מבנה הספר. הערבסקות, המשמשות באמנות האסלאם 
כביטוי לביטול ההיררכיה בין הדימוי לרקע ביצירה, רומזות על כוונתה של ירון לבטל את 
ההיררכיה בין מקורות רשמיים למקורות בלתי רשמיים, בין סיפורים מפי החיים ובין סיפורים 
המיוחסים למתים, בין מאמרים אקדמיים ובין הודעות בעלון הקיבוץ. כל המקורות משמשים 
בספרה של ירון בערבוביה, ובלי שמקור כלשהו נהנה מעמדת תקפות עליונה לעומת אחרים.

אין  מודרני של הערבסקות משחק תפקיד.  הלא  הדימוי  כאן  גם  הספר,  למבנה  באשר 
בספר סדר זמנים כרונולוגי, אלא ריתמוס של חזרות כרונולוגיות תחת כל נושא הנדון בספר. 
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בעיניי, מאפיין זה מבטא בצורה הטובה ביותר את כותרת המשנה “טקסטים לא מודרניים”. 
אם הצגת סיפור על פי סדר זמנים כרונולוגי או על פי חלוקה נושאית מאפיינת את הכתיבה 

המודרנית, הרי לפנינו הצגת סיפור שאינה מודרנית.
אף שהרעיון לספר את סיפורה של החקלאות המודרנית בעמק יזרעאל באופן לא מודרני 
שובה לב, מעשית הספר קשה לקריאה. לשיטתי )ככל הנראה בהיותי קורא “מודרני”(, זוהי 
לבסס  שנועדו  מידע  פריטי  של  הרב  לעומס  מצטרפת  והיא  הספר,  של  המרכזית  חולשתו 
טענות שרובן מובנות ומוכרות, עומס הנובע מהנטייה שלא להעניק קדימות לשום סוג של 
באיזו  ברור  תמיד  לא  פירוט,  ביתר  מודרנית.  לא  לכתיבה  הנאמנות  במסגרת  מידע  מקור 
תקופה דנים, ויש לכך חשיבות רבה, שכן הספר פורׂש סיפור בן מאה שנה. כשכבר מובן הזמן 
המדובר, קופץ הסיפור לנקודת זמן עלומה אחרת, עד שמשתבשת יכולתו של הקורא להבין 
את ההקשר של הטיעונים. קושי זה מתובל בירידה לפרטי פרטים, כשכל פרט מסופר שוב 
ושוב ממקורות רבים. גם אם לכל מקור יש תרומה לטיעונים שמציגה ירון, ריבויים כאלה 

מתווספים להיעדר הרציפות הכרונולוגית ומערימים קשיים על הקורא.
אכן, ירון התרחקה מהמחקר האזורי שהציעה לנו הגיאוגרפיה האזורית. מחקרה מאתגר, 
הייתה  לא  הפוזיטיביסטית,  בגישתה  האזורית,  שהגיאוגרפיה  מורכבויות  ומציג  ביקורתי 
מסוגלת להן. לא רק שירון זונחת את המחקר הפוזיטיביסטי, היא מבקשת גם להציע תחליף 

לכתיבה מודרנית, תחליף שלטעמי לפחות, עלול להכביד על הקורא.
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המובילים  החוקרים  ואחד  בישראל,  מרשימה  אקדמית  לפריחה  זוכים  וצבאיות  צבא  חקר 
והפורים בתחום הוא יגיל לוי. ספרו החדש מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה 
בצבאיות ממשיך ומפתח את היחסים המורכבים בין צבא לחברה בישראל, נושא שבו דן גם 
בספרו הקודם, מצבא העם לצבא הפריפריות )2007(, שבדק איך מושפעת המדיניות הצבאית 
מהשינוי בהרכב החברתי של הדרג הלוחם בצבא, העובר מהתבססות על המעמד הבינוני אל 
הישענות גוברת והולכת על קבוצות דתיות ופריפריאליות. בספרו החדש מנתח יגיל לוי את 
מנגנוני הפיקוח על הצבא ומתאר את אלה שתורמים לחיזוק החשיבה הצבאית ולהחלשת 

הפיקוח על הצבאיות, גם אם הם תורמים לחיזוק הפיקוח על הצבא.
ושהחשיבה  יתר  לעוצמת  זוכה  שצה“ל  הטענה  בין  הסתירה  ניצבת  הספר  של  במרכזו 
הצבאית קובעת את החשיבה המדינית ובין הטענה ההפוכה, שהצבא מבוקר יתר על המידה 
ארגוני  אזרח,  זכויות  ארגוני  כגון  אזרחיות  קבוצות  ידי  על  והן  הפוליטיקאים  ידי  על  הן 
אפשר  איך  שלו.  האוטונומי  הפעולה  מרחב  מצטמצם  כך  ובתוך  אחרות,  וקבוצות  הורים 
הישראלית  בחברה  המתקיימות  והדה–מיליטריזציה  המיליטריזציה  מגמות  את  להסביר 
לו מדינה לעומת צבא  ובעונה אחת? כדי ליישב את הטענות הסותרות ־ צבא שיש  בעת 
בכפיפות יתר ־ מציע לוי הבחנה בין הפיקוח האזרחי על הצבא, הממוקד בתורת הלחימה, 
ובין הפיקוח  במדיניות הגיוס, בתפקוד המבצעי ובהיבטים המשקיים של התנהלות הצבא, 
מפלס  את  ומשקפת  בכוח  לשימוש  לגיטימציה  המעניקה  פוליטית  כתרבות  הצבאיות  על 
שנות  מאז  התחזק  הצבא  על  שהפיקוח  היא  בספר  המרכזית  הטענה  בחברה.  המיליטריזם 
המדינה הראשונות, ואילו הפיקוח על הצבאיות נחלש, ובין שני התהליכים האלה מתקיימת 
זיקה של יחס הפוך. הבחנה זו מיישבת את הסתירה לכאורה שבין הצרת מרחב הפעולה של 
הצבא ובין המשך פריחתה של החשיבה הצבאית. ההבחנה גם מאפשרת ללוי לנתח תופעות 
כגון השלכותיו הפוליטיות של השינוי בהרכב החברתי של הצבא, השלכותיה של מדיניות 
מניעת הנפגעים, החותם שמטביעים על הצבא קבוצות וארגונים המנסים לפקח עליו דרך 
הזירה הציבורית והמשפטית, המשמעות של חדירת ערכי תרבות השוק אל הצבא ומורכבות 

הפיקוח על הצבא באמצעות העיתונות.
המבטאת  הרפובליקנית,  המשוואה  ביניהן:  ובזיקה  משוואות  בשתי  מתבונן  הספר 
הקצאה של תגמול סמלי על הקרבה צבאית, ומשוואת הפיקוח, הבוחנת את התמורה שמקבל 
הצבא עבור נכונותו להיות כפיף של מנגנוני השלטון האזרחיים. מוסדות המדינה מתווכים 
הצבא  כפיפות  את  ומשמרים  משוואות  איזון  על  שומרים  שהם  בכך  לחברה  הצבא  בין 
המשאבים  את  לגייס  למדינה  מאפשרת  מאוזנת  רפובליקנית  משוואה  הפוליטית.  למרּות 
שהמדינה  אחרים  ותגמולים  זכויות  להגנה,  בתמורה  הצבא  לתחזוק  הנחוצים  החברתיים 

המחלקה לסוציולוגיה ולמדיניות חברתית, אוניברסיטת נוטינגהם  *
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מעניקה לקבוצות המקריבות. משוואת פיקוח מאוזנת בנויה על יחסי חליפין שבהם מוקצים 
לצבא המשאבים הנחוצים לו תמורת שימור תלותו במוסדות המדינה האזרחיים והמרתה 
של תלות זו בכפיפותו הפוליטית למוסדות המדינה. הפרת האיזון של כל אחת מהמשוואות 
עשויה לערער את איזונה של המשוואה האחרת. תרומתו התיאורטית של הספר היא האופן 
הוא  והאופן שבו  עם הצבא  ביחסי החליפין  הרפובליקנית  הוא משלב את המשוואה  שבו 
מעמיק את ההתבוננות ביחסי החליפין, ובייחוד במשאבים שהמוסדות האזרחיים מגייסים 
עבור הצבא. בכך הוא מאפשר הסתכלות רחבה יותר גם על יחסי החליפין בין הצבא ובין 

הפוליטיקאים.
ואילך,  השבעים  משנות  מתמשכת  הפרה  חווה  הרפובליקנית  שהמשוואה  מראה  לוי 
והפרה זו הצמיחה ביטויי התנגדות לכוח המגייס של המדינה. בטווח הקצר הוביל התהליך 
לחיזוק הפיקוח על הצבא, אך בטווח הארוך נחלש הפיקוח על הצבאיות. הפרת המשוואה 
־  שוק  כחברת  בישראל  החברה  להתעצבות  שהביאו  התהליכים  ובעיקר  ־  הרפובליקנית 
הביאה להתרחקות הקבוצות המבוססות ממערך הלוחמים באופן ששינה בהדרגה את הרכב 
של  הדמוקרטיזציה  את  והגבירה  דה–מיליטריזציה  של  גל  ההפרה  חוללה  בבד  בד  הצבא. 
המלחמה. הדה–מיליטריזציה והדמוקרטיזציה של המלחמה הזינו זו את זו ככל שהוסרו יותר 
הפרת  ונשים.  דתיים  כגון  קבוצות  של  מלאה  השתלבות  כה  עד  שמנעו  תרבותיים  חסמים 
המשוואה וההשפעה המוגברת של שינוי הרכב הצבא עיצבו בהדרגה את פיקוח השוק. נוסף 
על כך, השינוי התרבותי שהוביל לדה–מיליטריזציה ולדמוקרטיזציה של המלחמה הגביר את 
הרגישות לקורבנות צבאיים ואת ביטויי המחאה והשפיע על עיצוב מדיניות חדשה למניעת 
נפגעים, המבנה את היררכיית המוות.1 תוצאת התהליכים האלה הייתה בטווח הקצר הצרת 
מרחב הפעולה של הצבא, שכן ריסונו היה הדרך להפחית מהנטל על המעמד הבינוני–חילוני, 
ובטווח הארוך יותר, מאמצע שנות התשעים, הם הביאו להחלשה מחודשת של הפיקוח על 
ועיצבה  הצבאיות: הפרת המשוואה הרפובליקנית אתגרה את החשיבה הצבאית החילונית 
ויותר על הפריפריה ועל טכנולוגיה; כתוצאה מכך  יותר  מחדש את הצבא כך שהוא נשען 
פחתה השתתפותם הצבאית של בני המעמד הבינוני–חילוני, ונחלשה השפעתו של המרכז–

שמאל, שביקש להגביל את הצבאיות. 
החלשת הפיקוח על הצבאיות באה לידי ביטוי במלחמת לבנון השנייה ובמבצע עופרת 
יצוקה. לטענת לוי, מלחמת לבנון השנייה הייתה מהלך בזק כוחני שמטרותיו לא ריאליות, 
אך שיח המחאה שעלה בעקבותיה לא התמקד בהצדקת המלחמה אלא באופן ניהולה, תופעה 
זה התרחש כשהפיקוח על הצבא הגיע  כל  פיקוח על הצבאיות.  נמוכה של  המייצגת רמה 
לכאורה לשיאו, ומהלכי המלחמה על כשליהם נחשפו לציבור במידה חסרת תקדים. בכך הוא 

מוכיח את טענתו שהפיקוח על הצבא גבר בעוד הפיקוח על הצבאיות שקע.
הספר רחב היריעה והמעמיק הוא הישג מרשים ותרומה ניכרת לחקר יחסי צבא–חברה 
מצמצמת  בצבא  ההתמקדות  לדעתי  אך  בכלל.  הישראלית  החברה  ולחקר  בפרט  בישראל 
את שיח הביטחון ומתעלמת מהיבטים חשובים שאינם קשורים לצבא במישרין. מה בדבר 
על  השפעתם  ומהי  והמוסד?  הכללי  הביטחון  שירות  כגון  ביטחוניים  ארגונים  על  פיקוח 

דהיינו חייו של מי חשובים יותר, של אזרח או של חייל. לטענת לוי, הממשלה והצבא פיתחו רגישות יתר   1

לחיי חיילים, עד כי הם נחשבים לכאורה יותר מחיי אזרחים.
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החברה הישראלית ומוסדותיה? למשל, איך אפשר להסביר את הקשר בין שירות הביטחון 
הכללי למערכת המשפט והמערכת הפוליטית כפי שהוא בא לידי ביטוי בפרשת קו 300? 
בחברה שבה הממסד הביטחוני משחק תפקיד כה מרכזי, צמצום תפיסת הביטחון לצבא בלבד 
מגבילה את שדה המחקר ואת השפעת הביטחון במשמעותו הרחבה על אוכלוסיות שונות 

בחברה הישראלית, ובכלל זה נשים ומיעוטים.

מקורות

לוי, י‘ )2007(. מצבא העם לצבא הפריפריות. ירושלים: כרמל.
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Juliana Ochs. Security and Suspicion: An Ethnography of 
Everyday Life in Israel.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2011. 204 pages

דניאל מונטרסקו*

כל מחקר אתנוגרפי שיוצא לאור נבחן בארבעה שלבים: הראשון הוא דרך החתחתים שעובר כתב 
היד עד רגע פרסומו; השני כרוך בביקורת שלה הוא זוכה בקרב הקהילה האקדמית הבינלאומית; 
הוא  והרביעי  והזמן;  המקום  ילידי  המחקר,  מושאי  ידי  על  וקבלתו  קריאתו  רגע  הוא  השלישי 
התמודדות החוקר עם הקהילה האינטלקטואלית המקומית. בספר שלפנינו הילידים הם הישראלים, 
והמחברת, ג‘וליאנה אוקס, היא אנתרופולוגית אמריקאית שכתבה את מחקרה באנגליה ומבקשת 

לחשוף את ההוויה הכרוכה בחיים בפחד מתמיד ובאובססיה לביטחון אישי וצבאי.
את שלושת שלבי המבחן הראשונים, יש לומר, הספר עובר בהצלחה, שכן הוא מצייר 
המשלבת  פרדוקסלית  התמודדות  במסגרת  והחצנה  הדחקה  הפנמה,  של  מורכבת  תמונה 
נורמליזציה עם מצב חירום מתמיד. במידה רבה הספר מראה את מה שישראלים רבים יודעים 
וחשים מדי יום: שתרבות הביטחון הפכה זה מכבר ל“נבואה המגשימה את עצמה” )עמ‘ 12(, 
וטקסים פנימיים המושתתים על  קודים סמליים  סגור בעל  חיים בעולם  ושאנו כישראלים 
ייצור בלתי פוסק של חרדות, איומים וסכנות, בהם הסכנה הדמוגרפית, האופציה הגרעינית, 
אינו מעלה  ועוד. אף שהספר  הפונדמנטליזם האסלאמי  האיום הפלסטיני,  החורף הערבי, 
טענה תיאורטית חזקה, הוא מציע קריאה פוליטית רגישה של הוויית הפחד הקיומי לנוכח 

הסכסוך ופותח צוהר אל החיים בצל המוות.
שעת המבחן הרביעית של האתנוגרפיה נוגעת לסוגיה שעמה מתמודדת הדיסציפלינה 
האנתרופולוגית  על  כמה  עד  קרי  חיצוני,  חוקר  ידי  על  מקומי  ידע  חילוץ  על  המושתתת 
זה  בתחום  הנחקרת.  בתרבות  נצברו  שכבר  ביקורתית  וחשיבה  תיאורטי  ידע  על  להסתמך 

הספר נגוע בכמה הטיות, שעליהן ארחיב בהמשך.
בלב העבודה עומדת התפיסה כי הסכסוך הפוליטי בין הישראלים לפלסטינים הוא הוויית 
יסוד המחלחלת לכל אורחות החיים בישראל. העיסוק המתמיד בביטחון יוצר מצג שווא של 
שליטה במערכת הרוויה באי ודאות. הנחת היסוד של כל המערך התרבותי הזה נשענת על 
קדושת החיים )היהודיים( כערך עליון ועל השאיפה הלא ספרטנית בעליל לנורמליות, גם 

במחיר שלילתה מהאחר הפלסטיני.
הראווה  פיגועי  בתקופת  שנערכה  ומרשימה  שיטתית  שדה  עבודת  על  מתבסס  הספר 
תיעוד  ומתוך  וירושלים,  ערד  מוקדים,  בשני  ל–2005   2003 בין  השנייה  האינתיפאדה  של 
המגורים בקרב כמה משפחות בערים אלה. המחברת מדגישה כי הספר הוא “אתנוגרפיה של 
פרקטיקה גופנית” ועוסק בגוף ובדרך שבה ישראלים מבנים את סביבתם תחת איום מתמיד. 
היא מאמצת תפיסה פנומנולוגית כדי לשרטט את מה שהיא מכנה “פנטזיה אמיתית” של 
ביטחון ושגרה. אף שהספר התפרסם כחלק מסדרת “אתנוגרפיות של אלימות פוליטית”, יש 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה המרכז אירופית  *
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ובחרה  זה  ז‘אנר  לברך את המחברת על שלא נפלה לפח הכתיבה הסנסציונית המאפיינת 
היומיום” כדי לתאר את מושא מחקרה מנקודת מבטם של היהודים  במושג “ביטחון בחיי 

הישראלים שעמם שוחחה. 
עבור הקורא הישראלי, כאמור, תרומתו של הספר היא בהעמקת הידע השגור הממחיש 
עד כמה הביטחון הפך חלק מהתרבות המקומית וחלחל לכל שדרות החיים ואגפי היומיום. 
האחר  מן  הפחד  ואת  המתמיד  החירום  מצב  את  הפנימו  המחברת,  טוענת  הישראלים, 
הפלסטיני יותר משאתגרו אותו. בעקבות ברוך קימרלינג, שהגדיר את החברה הישראלית 
כמערכת משובשת ואת תרבות הביטחון כדת אזרחית, המחברת סוקרת מגוון אתרים בחיי 

היומיום ואת דרכי ההתמודדות של הישראלים עם האיום כמצב קיומי.
הראשון  האתנוגרפי  הפרק  “השמירה”,  חברת  הקמת  של  היסטורית  סקירה  לאחר 
את  מנתח  זה  מרתק  פרק  בירושלים.  רפאים  בעמק  הלל  קפה  שיקום  את  בפרוטרוט  מתאר 
הארכיטקטורה של השיפוץ כשיח מוסרי ומעלה שאלות של רצף וחדשנות. סוגיות אסתטיות 
אם  או  פתוח,  להשאירו  או  הקפה  לבית  המעבר  את  לסגור  אם  כמו  לכאורה,  טריוויאליות 
זכוכית  חלונות  של  “השילוב  עקרוניות:  שאלות  מעוררות  בזכוכית,  או  במתכת  להשתמש 
ונורמליזציה,  ביצור  אחת  ובעונה  בעת  הוא  שביטחון  המחישו  חסינים  ברזל  ושערי  שבירים 
אמצעי לבסס את העוצמה הלאומית היהודית ובה בעת להסוות את עצם הצורך בכוח” )עמ‘ 50(. 
טיעון זה חוזר ומופיע בשאר פרקי הספר, העוסקים בפחד כשיח פוליטי ואינטימי, בהבניית 
המושג “אנשים חשודים” ובפרקטיקות מרחביות של תנועה בעיר ושל עיצוב המרחב הביתי. 
הפרק האחרון משלים את הטיעון על היות הביטחון “פנטזיה אמיתית” ומתעד סיורים לאורך 
גדר ההפרדה, שסייעו לישראלים לנתק עצמם מהסכסוך מבחינה רגשית, קוגניטיבית ומרחבית. 
הספר רצוף תיאורים מדויקים של הדרכים העוקפות המאפשרות קיום הישרדותי זה, אך לא 
ברור מדוע בחרה המחברת שלא לציין את שמו האמיתי של הארגון הביקורתי היחיד שחקרה 
ושהיא מכנה “צדק”. שאלה זו נוגעת לאמינות הידע האנתרופולוגי באופן כללי: מדוע להסתיר 

את זהותו של ארגון פומבי, מה גם שהניתוח בספר עולה בקנה אחד עם עמדתו?
המחברת מגדירה את תרבות הביטחון הישראלית “ישות בלתי מתוחמת הנוצרת ומקובעת 
בין מדיניות הביטחון  זו מטשטשת את ההבדלים  53(. הגדרה עמומה  )עמ‘  היומיום”  בחיי 
הטשטוש  שונים.  בהקשרים  זה  שיח  של  מקומיות  פרשנויות  ובין  המדינה  של  הרשמית 
האנליטי מתאפשר בניתוח זה באמצעות שדה המחקר: הבירה הפוליטית ועיר ספר יהודית. 
נותר לתהות אם בחירה באתרי מחקר אחרים, כגון תל אביב, חיפה או יפו, הייתה מצמיחה 

תובנות שונות בדבר מקומה של המדינה בחיי היומיום.
הדיון המרתק בפחד נשען על תובנותיו של זיגמונט באומן, הממשיג את הפחד בעידן 
המודרני כבעל מומנטום ופוטנציאל צמיחה בלתי מוגבל. אך התמודדות עם פחד, הכחשה, 
הדחקה והתמסרות מציבות את הפחד אליבא דאוקס כ“אוצר לאומי בלום” )עמ‘ 68(. הפחד 
מכונן אפוא את ההוויה, הוא משאב “דינמי יותר משהוא הרסני” )עמ‘ 63(, שכן הוא מעין 
רקמה ששוזרת את שולי הזיכרון הקולקטיבי. הפחד הופך לחלק מהמרחב הציבורי ומתווך 
עיניים  מאיר  וחרדה  פחד  בין חשש,  בהבדלים  הדיון  לשיח.  הגוף  בין  לפומבי,  הפרטי  בין 

ומראה באיזו מידה הפחד כפוליטיקה גופנית הוא מרכזי בהוויה הישראלית.
האטום  בחדר  הדיון  עקרוניים.  חוסרים  בכמה  לוקה  הספר  הרבות,  תובנותיו  למרות 
נקודות  מעלה  השואה  בעקבות  הישראלית  הקורבנות  תפיסת  לבין  בינו  המתבקש  ובקשר 
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האטום  בחדר  שואה  בספרו  צוקרמן  משה  של  הדרך  פורץ  מהחיבור  מתעלם  אך  חשובות 
)1993( ומצמצם את הדיון רק לסכסוך הישראלי–פלסטיני במקום להרחיבו בזמן ובמרחב. כך 
גם הדיון בהבניית הבית, בהתכנסות למרחב הפנימי וב“מצב” )עמ‘ 143( מדגימים כי המחברת 
נפלה קורבן במידה רבה להטיה האורבת לפתחו של כל אנתרופולוג, והיא ראיית כל ההוויה 
החברתית )הישראליות( כחזות נושא המחקר הנקודתי )ביטחון(. כך הפופולריות של איקאה 
ו“המצב” מתפרש רק ככינוי ש“ישראלים  ישיר של אימת האינתיפאדה,  מתפרשת כתוצר 
מכנים את הסכסוך הפלסטיני–ישראלי” )שם(. ההקשר הניאו–ליברלי המשתרע על פני כמה 
עשורים לפני פרוץ האינתיפאדה, והפנומנולוגיה המסוכסכת המלווה את הפרויקט הציוני 
המצומצם  האירועים  לאופק  קרי  האתנוגרפי,  להווה  זו  בעבודה  מצטמצמים  היווסדו  מאז 
רק  מתייחס  אינו   ,)2007( גורביץ‘  זלי  אותו  שממשיג  כפי  “המצב”,  אך  לחוקרת.  הנגיש 
לסכסוך אלא מבטא את קריסת ההווה כמצב טמפורלי: “המצב הוא ההפרעה להווה. המצב 
והן  ההיסטורי  במובנו  הן  ־  הזמן  שממד  נראה  כן,  אם   .)99 עמ'  )שם,  ביניים”  מצב  הוא 
במובנו הפנומנולוגי ־ נעדר מאתנוגרפיה זו ומותיר אותה לכודה בהווה האתנוגרפי. יתר 
ומונע  הפלסטיני  אחרותו של  את  הביטחון מחדד  בראיית  ועכשיו  הכאן  על  הדגש  כן,  על 
דיון במורכבות הפנימית )המעמדית, העדתית והמרחבית( של החברה הישראלית הנדמית 
כהומוגנית. השימוש הבלתי מסויג בתיבות “הישראלים” ו“הפלסטינים” אינו מסייע בהפגת 
בנושאי  ישראלית  כי ההתעלמות מהגות  זה. מתוך קריאה בספר מתחזקת התחושה  רושם 
תביהם של חוקרים כגון זלי גורביץ‘, חיים חזן וגדעון ארן היא סימפטומטית.  זמן ומקום ומּכִ
גם היעדר התייחסות לכתיבה האנתרופולוגית המקיפה על הגוף בישראל ועל היחסים שבין 

הגוף הפרטי לגוף הציבורי )בכתביה של מאירה וייס ואחרים( מקהים את חודו של הספר.
כתיבת אתנוגרפיה ישראלית על ידי אנתרופולוגית אמריקאית שמגיעה מהמרכז האקדמי 
אל שדה הקרב בפריפריה מעצימה את הפרדוקס האנתרופולוגי בדבר יחסי הגומלין בין היליד 
לחוקר. במקרה זה, שדה הכוח המוסדי ִאפשר לחוקרת להכפיף את מושא מחקרה לסדר היום 
האקדמי באנגלית תוך התעלמות מבנית מחלקים מכריעים בשיח האינטלקטואלי המקומי. 
כך, אף שבקיאותה בעברית היא מרשימה )מלבד כמה טעויות זניחות, כמו בעמ‘ 147(, בחרה 
המחברת להסתמך על ספרות באנגלית בלבד. מצד שני, זרותה של המחברת הייתה בגדר 
יתרון דווקא, שבלט בכך שהשכילה לבחור זירות שאינן מובנות מאליהן לחוקרים ישראלים 

רבים )כגון חתונות משפחתיות וסיורי המשמר האזרחי בשכונות(.
למרות חולשותיו של המחקר, מבחינה מתודולוגית זו עבודה מצטיינת המעלה סוגיות 
בראייה  הישראלית.  החברה  ביסוד  העומדות  והאלימות  המצוקה  על  ומצביעה  עקרוניות 
ועל  חברתי  חוסן  על  הציבורי  בשיח  הרווחים  לדיונים  חלופה חשובה  הוא  זה  ספר  רחבה, 
מוכנותה של החזית החברתית, דיונים שמרניים שלא זו בלבד שאינם חושפים את תרבות 

הביטחון לדיון ביקורתי אלא אף מאששים אותה וניזונים ממנה. 

מקורות
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New York and London: New York University Press. 2010. 304 pages 

מיכל קרבאל–טובי*

השקפתי עליהם מחדר העבודה שלי בקיבוץ נחשון. היה יום קיץ, החלון הסגור כלא בפנים 
את המיזוג ויצר בחוץ סרט אילם שבו צפיתי כבמחזה נלעג של ישראל היפה. הנה אשר, צעיר 
אתיופי יפה, מצביע על המכללה לחינוך טכנולוגי שהקים לצעירים בני קהילתו. אתיופים 
עושים היי–טק כחול לבן, איזה יופי. קבוצת הצעירים האמריקאים מוחאים כפיים, קונים בזול 
את החלום היפה )והיקר, הממומן על פי רוב באמצעות תרומות יהודים מאמריקה הצפונית( 
ולא יודעים, בטח לא יודעים, את שברו. והנה אגדת דשא לאור יום: בני הקבוצה משתטים, 
יודעים, שגם הוא אדמה  יודעים, בטח לא  ולא  זה בזו, צורכים את הדשא הירוק,  מתנסים 
מסוכסכת, מילולית ומטפורית. השקפתי על צעירי תגלית מבעד לחלון. הטלתי עליהם את 
בלבי  וכעסתי  תגלית,  על  והאקדמי  הציבורי  בשיח  נגיש  דימוי  יהודי”,  “דיסנילנד  הדימוי 
על הקפיטליזם הציוני והרומנטי שפלש לי לחצר הקדמית והפך אותה לחלון ראווה. קריאת 
הספר המצוין של שאול קלנר החזירה אותי באחת ליום הקיץ ההוא ואפשרה לי להבין באופן 

מורכב ומעניין הרבה יותר את מה שבחרתי לראות אז.
האלפיים  בשנות  הפכה  הישראלי  הציבורי  במרחב  תגלית  פרויקט  של  הנוכחות 
לעובדה חברתית. מאז 1999 מגיעים מאמריקה הצפונית מאות אלפי צעירים יהודים בגיל 
קולג‘ )26-18( וצועדים במצדה, בצפת, בתל אביב ובירושלים, מכסים ומגלים את ישראל 
ו“עושים בהליכה” את מה שהפך לדעת קלנר לטקס המעבר האוניברסלי לצעירים יהודים 
אמריקאים. כטקס מעבר, גם תגלית היא מסגרת לימינלית. מתוך אינטראקציה תחומה 
עם בני המקום )המדריכים הישראלים והחיילים המלווים(, מפתחים תיירי תגלית מרחב 
עם  מתמודדים  המקום,  את  לקרוא  לומדים  הם  בתוכו  ומקומות.  אנשים  הכורך  סמיוטי 
רעיון המקום ועם המציאות של קהילת התפוצה ופוגשים את עצמם מחדש כיהודים. סביב 
משכנעת  אנליטית  מערכת  קלנר  טווה  ־  עצמי  קהילה,  מקום,  תפוצה,  ־  אלו  מושגים 
ואת המוגבלויות האינהרנטיות  דרכי הפעולה  להנהיר את האסטרטגיות, את  שמבקשת 

של תיירות פוליטית. 
תהליך הִחברות הפוליטי, טוען קלנר )כבר בכותרת ספרו(, הוא בהכרח תהליך של חיבור, 
שדרכם  הידיעה  אופני  את  ממחישה  הספר  דפי  לתוך  אוסף  שהוא  העשירה  והאתנוגרפיה 
מתקיים, או קורס, חיבור זה: אופנים רגשיים, גופניים, חווייתיים ונרטיביים שהתיירים הם 
שותפים מרכזיים בהפעלתם. הקשר בין ִחברות לחיבור הופך מעניין מרגע שקלנר פוסל את 
האפשרות של אינדוקטרינציה ציונית ומבסס אותו על מתח פנימי שאפשר לנסח כשרשרת 
חוויה  איך  בבית?  להרגיש  בהגדרה,  זרים  תיירים,  איך מלמדים  פרדוקסליות:  של שאלות 
תזזיתית, דחוסה ואינטנסיבית יכולה להוליד נינוחות ומוכרות של בית? איך צורכים מקום 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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כדי להפוך אותו למולדת? ואיך עושים זאת בשם הקיום הקולקטיבי מחוץ לאותו הבית ולמען 
קיום זה? הפרדוקסים בונים יחסים דו כיווניים ולא טריוויאליים בין מדינת הלאום לתפוצה, 
ומעניין לא פחות ־ בין מרכז לפריפריה. כשקלנר מציע לחשוב על התפוצה )ולא רק על 
מדינת הלאום( במונחים של קהילה מדומיינת, הוא גם מצייר את ישראל כתפאורה, הכרחית 
טיול  בסופו של  אליו  מכוונת  וגם  אחר  במקום  היהודית שהולחמה  הזהות  לעבודת  אמנם, 
“משנה חיים”. מגיעים אליה כדי לצרוך אותה כחוויה אסתטית וכסביבה תמטית יהודית; אז 

אפשר, וגם צריך, לארוז אותה בגוף, בלב ובמזוודה. 
ומרחיב מדי  בוחר קלנר מתנסחת באופן פרוץ  תיירות שבה  המסגרת התיאורטית של 
לטעמי: היא מגדירה תיירות כפרקטיקה שדרכה יחידים מבנים משמעות דרך צריכת מקום, 
ואינה מייתרת את המסגרת התיאורטית הנושקת של עלייה לרגל. עם זאת, היא מצליחה 
ישראל,  לחוויית  תכניות  עוד  )ושל  תגלית  של  הצרכנית  התעשייה  מתנהלת  איך  להסביר 

Israel experience programs( במעבר בין מקומות שהם בתים מסדרים שונים. 
גם אם כמה מהתובנות של קלנר אינן מאתגרות את מה שנדמה לישראלים שהם יודעים 
אנליטי  עומק  מוסיפות  הן  הורמונים,  רווי  ואידיאולוגי  עסקי  כמיזם  תגלית  פרויקט  על 
ואמפירי לדימויים הקיימים. למשל, המושג “דיסנילנד יהודי” עוזר להאיר את היחסים בין 
ובין המולדת האתנית כיחסים צרכניים. גם לחיבור שבין כוחות כלכליים– תיירי התפוצה 

על  לומדים  הקוראים  ברצינות.  קלנר  נדרש  ונעורים  ציונית  אידיאולוגיה  קפיטליסטיים, 
הפילנתרופים היהודים שמניעים, בשיתוף פעולה עם ממשלות ישראל, את זרימת הדולרים 
ההכרחית לתעשיית תגלית. תחושת משבר קולקטיבי הפכה את ישראל לאטרקטיבית, שלא 
לומר שימושית, לניהול זהותם של נשאי הדור היהודי הבא בתפוצה המתפרקת. השאיפות של 
בעלי המאה והדעה, שעסוקים בדמוגרפיה העתידית, ושל בני הדור הבא, שעסוקים באהבות 
של לילה, נפגשות באוהל הבדווי שבו לנים הצעירים או בדיסקו הלילי שבאוטובוס השועט 
למצדה בחסות החשכה. ככלל, מהניתוח של קלנר עולה כי “הכיף” )או “הסבבה” בשפתם 
ונלווית אלא מהותית  חוויה שולית  אינו  תגלית(, מסימני ההיכר של הפרויקט,  תיירי  של 
להצלחתו המסחרית של הפרויקט, להגדרתו ולעיצוב גבולות השיח הפוליטי המתנהל בו. 
הקבוצה לא רק מייצרת דינמיקה חברתית, דיסקורסיבית ונורמטיבית שמתווכת את המפגש 
עם המקום, אלא היא עצמה מהווה מסגרת התרחשות מרכזית )בעיני המארגנים והתיירים 
גם יחד(. לעתים, האוטובוס המסיע את הקבוצה מייצר את המקום שהוא היעד שאליו צריכים 
את  שמלווה  החושים  משיכרון  חלק  היא  בלילות  ההשתכרות  כקולקטיב.  להגיע  התיירים 
החוויה האינטנסיבית, והרומנטיקה מעבה את הרומנטיזציה של הטיול גם אם היא מסיטה 

את המבט מהמקום עצמו.
אמפתיה,  שעיקרה  רגשות  של  סוציולוגיה  מבטא  הספר  טובה,  אתנוגרפיה  כל  כמו 
אפילו  היקסמות.  וגם  ציניות  לעג,  כעס,  של  מקומם  את  שתופסות  והבנה  סקרנות 
כשהמציאות שמתאר קלנר אירונית, הוא אינו מתייחס אליה באירוניה. את הכבוד הכן 
שהוא רוחש לנחקריו אפשר לחוש לא רק בהצהרותיו העיוניות על יחסי סוכנות–מבנה 
כזה.  יחס  מזמין  שהמצב  כשנדמה  גם  המצב  את  להגחיך  שלא  שלו  בזהירות  גם  אלא 
אמנם אפשר לנחש את מי הוא מחבב ואת מי לא, ומתי הוא חש אי נוחות או ניכור, אך 
בכל אלה הוא מתעל את התיאור למהלך ביקורתי במובנו האקדמי. כך, באחד הקטעים 
ומתאר  מורכבת  פוליטיקה  מדבר  הישראלי  המדריך  כיצד  הכותב  מתאר  האתנוגרפיים 
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שתי מציאויות אפשריות משני עבריה של גדר ההפרדה, ובינתיים עסוקים כמה בחורים 
מקבוצת התיירים ביידוי אבנים, עד שחבריהם לקבוצה סופגים פגיעה מאבן כזו בעודם 
עומדים כשפניהם לבית לחם וגבם לגילה. הרגע הופך לאתנחתא קומית, וגם אותה מביא 
קלנר בחשבון כשהוא מנתח את הדינמיקה האינטראקטיבית של תהליך הִחברות הפוליטי. 
לא רק הכוריאוגרפיה, הפרודית כמעט, של סכנה מעניינת בהקשר זה, אלא גם המרחק 
הסמיוטי בין המקום ובין אלה שאינם יודעים לקרוא את הסימן הטעון של “צעירים מיידי 

אבנים” שנצרב בו.
ההבדל בין אתנוגרפיה עשירה לעמוסה הוא גדול ודק, ונדמה שקלנר מכיר בהבדל זה 
ונשמר בו מאוד. על פי רוב הוא מצליח לשזור את הסיפורים האתנוגרפיים לתוך המסגרות 
הוא  התודות  בראשית  כוחן.  במה  בוטח  בקול  לקוראים  ולהסביר  אורג  שהוא  האנליטיות 
מציע אנלוגיה בין כתיבת ספר לתיירות, ואפשר להרחיב אנלוגיה זו ולומר שלספר איכויות 
של טיול מאורגן היטב, ושלקלנר כריזמה של מורה דרך מצוין. הספר מהודק מאוד, אפילו 
זאת,  עם  הקוראים.  את  להוביל  רוצה  הוא  ואיך  לאן  יודע  וברור שקלנר  לעתים,  תובעני 
הספר פותח ולא סוגר שאלות על מקום, עולם, חוויות ובני אדם, ושלא כמו חוויית המוסד 
הטוטלי המתוארת בו ביחס לתגלית, הוא מאפשר שוטטות נעימה וחדוות גילוי עצמאית, 
לא ליניארית, במעבר בין פרקיו. קלנר מכבד לא רק את מושאי המחקר שלו אלא גם את 

קוראיו.
יושב  עוסק,  הוא  שבו  התיירותי  המבט  כמו  הספר,  נכתב  האתנוגרפי שמבעדו  המבט 
על מקף: בין אני לאחר, בין זרות לשייכות, בין תצפית להשתתפות ובין מבט פנימה למבט 
יכולה הייתה להוסיף ממד לדיון של קלנר  בין שני המבטים  החוצה. התייחסות להקבלה 
במיקום שלו בשדה, שהוא בין השאר שדה של מבטים. מאחר שתיירות מולדת היא חלק 
ממסע חייו של הכותב, כתיבת הספר ואימוץ נקודת המבט האתנוגרפית נכרכו בחוויה של 
אובדן, כפי שהוא מתאר זאת: הכותב מוותר על כוח ההיקסמות שיש לישראל ולטיול בה 
לטובת מה שהוא מכנה “מרחק ביקורתי” )עמ‘ xxiii(. בלי לערער על חוויית הוויתור, נדמה 
נקודת המבט האתנוגרפית שהוא מאמץ, על אופני הידיעה  לי בשעת הקריאה שגם  היה 
שהיא מציעה לו, מהלכת עליו קסם. בפרפרזה נוספת על משפט שכתב קלנר עצמו, על כך 
שהמבט התיירותי מאפשר לנושאיו לפרוׂש את כנפי הדמיון )עמ‘ 98(, אפשר לומר שגם 
המבט האתנוגרפי מאפשר לקלנר לפרוׂש את כנפי הדמיון, ושמוטת הכנפיים שלו רחבה 

מאוד. 
ספרו של קלנר זכה, בצדק, לתהודה רבה ונסקר בכתבי עת מובילים. לפיכך הסקירה 
הנוכחית מתכתבת לא רק עם קלנר אלא גם עם מה שקראו בו חוקרים אחרים. בעיניי, 
מאפיין שאחד החוקרים מצא כחולשה של הספר ־ היעדר מידע על ההשפעות ארוכות 
הטווח על בוגרי תגלית ־ משקף דווקא את נקודת המוצא האיתנה שלו. ראשית, קלנר 
ממעט לעסוק בתוצרים העתידיים ובתוצאות המדידות של הפקת הענק הפדגוגית שנקראת 
שהביוגרפיה  אף  שנית,  הפרויקט.  של  האתנוגרפי  בהווה  שקוע  שהוא  משום  תגלית 
האקדמית של קלנר נטועה במסורת של מחקר חברתי יישומי וקשורה ממסדית למכון כהן 
הוא  בספר  תגלית(,  של  והערכה  יישום  מחקרי  על  שאמון  )מכון  ברנדייס  באוניברסיטת 
שהוצעה  מזו  אחרת  קריאה  מציעה  אני  כאן  גם  אלה.  ממודלים  התרחקות  דווקא  מבטא 
באחת הסקירות: שאלת היסוד של הספר אינה אם ההתערבות הצליחה או כשלה, אלא איך 
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המנגנון של תיירות פוליטית לובש ופושט צורה לנוכח מתחיו הפנימיים. יתרה מכך, שאלת 
החיבור שבה הוא מטפל אינה משתקללת בהיגיון המתמטי שמנחה בעשורים האחרונים את 
המחקר החברתי על יהדות ארצות–הברית ואינה מונעת על ידי השאלה ששלי טננבאום 
)Tenenbaum, 2000(, במאמר ביקורתי על מצבה של הסוציולוגיה היהודית–אמריקאית, 
מדגים  קלנר  של  הספר  ליהודים.  רע  ומה  טוב  מה  שלה:  המכוננת  החולה  כרעה  סימנה 
את האפשרויות הרבות שמחכות לחוקרים מעבר לסד החרדה הדמוגרפית. גם זו, בעיניי, 

פריׂשת כנפיים.

מקורות

Tenenbaum, S. (2000). Good or bad for the Jews? Moving beyond the continuity 
debate. Contemporary Jews, 21, 91–97.



ביקורות ספרים 442  תגריד יחיא–יונס 

נעמי וינר–לוי. פוסעות על חבל דק: סיפורי חיים של נשים דרוזיות פורצות–דרך. 
באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 2011. 170 עמודים

תגריד יחיא–יונס*

וחצי  בעשור  מאוד  והועשר  תנופה  קיבל  בישראל  ערביות–פלסטיניות  נשים  על  המחקר 
יוצא של התפתחות התיאוריה הביקורתית במדעי החברה  זו היא פועל  האחרונים. תנופה 
ברבע האחרון של המאה העשרים, של התפתחות התיאוריה הפמיניסטית במערב ובמזרח, 
של לימודי נשים ומגדר באוניברסיטאות בישראל, ושל תהליכים חברתיים והופעת שיחים 

ציבוריים על המיעוט הערבי ובקרבו.
ספרה של נעמי וינר–לוי מצטרף לספרות המתפתחת העוסקת בנשים ערביות–פלסטיניות 
השכלה  הראשונות שרכשו  הדרוזיות  הנשים  מתוכן:  מסוימת  בקטגוריה  ומתמקד  בישראל 
גבוהה. הספר מבוסס על עבודת הדוקטורט שערכה החוקרת בשנים 2004-1998 ביישובים 
דרוזיים בצפון הארץ ועל מחקר המשך שערכה בשנת 2008. המתודה העיקרית של המחקר 
המכוונת  הדגימה  בשיטת  שנבחרו  נשים  עם  ראיונות1   42 קיימה  והחוקרת  הריאיון,  היא 
בילדותה  מביקוריה בשדה המחקר  ורשמים  חומרים  דולה  כן, המחברת  כמו   .)purposive(

ובזמן העבודה, ואלה מעבים את התמונה ומשלימים אותה. 
גבוהה  השכלה  לרכוש  שביקשו  חלוצות  דרוזיות  נשים  של  עולמן  את  בוחן  הספר 
באוניברסיטאות בישראל בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים. היציאה מהכפרים 
הדרוזיים אל מוסדות ההשכלה כרוכה במעברים בין–תרבותיים וחושפת את הנשים לתפיסות 
תרבותיות ולניסיונות חיים שונים מאלה שלתוכם גדלו. השפעותיהם של המעברים ניכרות 
גם לאחר השיבה לכפרים ונידונות בספר בשני הקשרים: מערכת היחסים המגדריים ותפיסת 
במאבקים  בקשיים,  כגדושים  מתוארים  המרואיינות  הנשים  של  החיים  סיפורי  העצמי. 
ערכים  למערכות  החשיפה  בעקבות  ושעלו  הפטריארכלית  בתרבות  שמקורם  ובחיבוטים 
סותרות. עם זאת, הרצון, היוזמה והנחישות שלהן מזכים אותן בהצלחות ובהישגים לא רק 
הסוכנּות  בהפעלת  אותן  מזכה  נבונה  והתמודדות  החברה,  ברמת  גם  אלא  האישית  ברמה 

החברתית שלהן. 
הדרוזית  האוכלוסייה  על  רקע  המספק  המבוא,  כולל  פרקים  משישה  מורכב  הספר 
והתרבותיים, תהליכי השינוי שהיא עוברת ומעמד האישה  בישראל, מאפייניה החברתיים 
בנותיהם  בחיי  מפתח  כדמויות  האבות  של  במקומם  לדיון  מוקדש  הראשון  הפרק  בתוכה. 
היציאה  לצורך  והכרחית  כמכריעה  מתוארת  בבנותיהם  שלהם  התמיכה  הדרך.  פורצות 
ללימודים באוניברסיטה ולצורך יצירת שינוי בפרקטיקות המגדריות. הפרק השני בוחן את 
להן.  חדשים  ותרבות  חברה  ידע,  עם  הדרוזיות  לנשים  הגבוהה  ההשכלה  שזימנה  המפגש 
המפגש הביא לשינוי בדרכי החשיבה לכיוון ביקורתי יותר ולשינוי בתפיסת העצמי לכיוון 
אינדיבידואליסטי יותר. התמורות והשינויים שחלו בזהותן של המרואיינות במהלך לימודיהן, 

התכנית ללימודי מגדר ובית הספר ללימודי תרבות, אוניברסיטת תל אביב, והמוסד האקדמי נצרת  *
שמונה מתוכם במסגרת מחקר ההמשך בשנת 2008.  1
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ושהתבהרו בעיקר לאחר השיבה לכפר, הם נושא הפרק השלישי. המתח, הנתק והפער בין 
רובדי זהותן נעשים דומיננטיים, והמרואיינות מתארות גם תחושות של ייחוד ושל מובחנּות 
מהחברה. בכל פרק משלושת הפרקים הללו המחברת מביאה הערות מהספרות התיאורטית 

והמחקרית הרלוונטית תחת הכותרת “מתוך ספרות המחקר”.
סיפורה של אחת המרואיינות, אמירה, מובא בפרק הרביעי במלואו, כפי שסיפרה אותו. 
“הבנה  לאפשר  והוא  בשלמותו,  הסיפור  הצגת  שמאחורי  ההיגיון  את  מסבירה  המחברת 
של תהליכים באותה דמות על פני רצף של זמן” )עמ‘ 136(, בניגוד לסיפורי חיים אחרים 

שמפורקים לתמות ולנושאים שבהם עוסק הספר. 
השפעותיהן של הנשים הדרוזיות המשכילות על חברתן נמצאות במוקד הפרק החמישי, 
העוסק בשינויים חברתיים ובדרכים שנקטו נשים אלה כדי לחולל אותם. מדובר בשינויים 
שנעשים מבפנים, “בתוך תרבותן, מתוך מתן כבוד לערכים המרכזיים של התרבות והמסורת” 
)עמ‘ 148(, ובדרך כלל הם גם אטיים ונסתרים, לפחות בתחילה: “אינם תמיד גלויים למתבונן 
מבחוץ. ובזה טבוע סוד כוחם” )עמ‘ 153(. הנשים מנהלות את מאבקיהן באופן אינדיבידואלי 
בחייהן הפרטיים, והשינויים מחלחלים החוצה, נוגעים בנורמות חברתיות ובדפוסי התנהגות 
ובין  נורמות מגדריות  בין הפרת  ומעלים את המודעות לנושאים חדשים. השילוב  מגדרית 
להיות  הללו,  השינויים  את  לחולל  לנשים  אפשרה  מסורתיות  נורמות  על  קפדנית  שמירה 
נושאות הדגל ולסלול את הדרך לנשים אחרות. שינוי מעמד האישה בעדה הדרוזית מבחינת 

השכלה, תעסוקה, כלכלה וחברה נזקף במידה רבה לזכותן.
וינר–לוי נסמכת על תיאוריות משני תחומי דעת עיקריים במדעי החברה: אנתרופולוגיה 
ופסיכולוגיה חברתית. תיאוריות הפטריארכיה ותיאוריות הזהות משמשות לה מסגרת לעיגון 
הממצאים העולים מהמחקר ולניתוחם. החוקרת מאמצת את התפיסה של חוקרות פמיניסטיות 
של המזרח התיכון, ובייחוד במחקרים על חברות ערביות, באשר לדרכים שנשים נוקטות כדי 
והסדר הפטריארכלי שבתוכם  לשנות את תנאי חייהן מבפנים, מתוך המערכת התרבותית 
ומציינת  במערב  שמקורן  הזהות  תיאוריות  על  חולקת  היא  ואולם,  חייהן.  את  מנהלות  הן 
למשל,  המרואיינות.  בקרב  שזיהתה  המורכבות  מלוא  את  ולהכיל  להסביר  בכוחן  שאין 
תיאוריות קלאסיות מהותניות רואות בזהות גרעין יציב וקבוע שמתפתח מתוך שאיפה לזהות 
כמשתנה  הזהות  את  תופסות  פוסט–מודרניות  תיאוריות  ואילו  וקוהרנטית,  אינטגרטיבית 
תדיר וכמתקיימת מתוך ריבוי ודיסהרמוניה בין רבדיה. ואולם, אף לא אחת מהגישות האלה 
נראית לחוקרת מספקת במקרה הנחקר, שכן היא מתארת זהות שהיא גם יציבה וגם משתנה 
היא  כן  על  המחקר.  משתתפות  אצל  הגלויה  לזהות  הסמויה  הזהות  בין  ההתנגשות  לנוכח 
מציעה להפריד בין תחומי ההשפעה של התרבויות השונות: התחום הרגשי מושפע מאימוץ 
של דעות ונורמות מהתרבות הדרוזית, והתחום השכלי–קוגנטיבי מושפע מתפיסות מערביות. 
יתרה מזאת, מכלול ניסיונן של המרואיינות המשכילות טבע בזהותן גם תחושות של מצוקה, 
כאב ועצב. וינר–לוי אמנם מדגישה היבט ייחודי זה ונותנת לו מקום ראוי בדיון, אך נראה 

שגלום בו פוטנציאל שאפשר לפתחו לכדי תרומה תיאורטית מעמיקה יותר. 
יחסי מראיינת–מרואיינת מעסיקים את וינר–לוי לאורך כל הספר. הוגות דעות מהעולם 
השלישי עסקו רבות ביחסי הכוח שבין חוקרת לנחקרת כשהחוקרת שייכת לעולם המערבי 
והנחקרת שייכת למזרח, מתוך גישה פוסט–קולוניאלית וכחלק מהביקורת שלהן על הצמד 
ששייכת  כחוקרת  הפריבילגי  למיקומה  ערה  וינר–לוי  הידע.  יצירת  אופני  ועל  כוח–ידע 
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המרואיינות,  לבין  בינה  משתנים  יחסים  מתארת  אך  הדומיננטית,  הרוב  ולקבוצת  למערב 
לפי ההקשרים והמצבים שמזמנים המפגשים ביניהן, שברבים מהם הכוח אינו בידיה, והיא 

בפירוש זרה. וינר–לוי משתפת את הקורא בתחושותיה, ברשמיה ובמחשבותיה בנושא זה.
המחקר אמנם עוסק בשכבה דקה מבחינה סטטיסטית, אך החוקרת נוקטת גישה זהירה 
ועומדת על ההטרוגניות המאפיינת את המרואיינות בכל היבט שנידון בספר. ואולם, השימוש 
ומערב, שמות התואר הנגזרים מהן  שהיא עושה בקטגוריות חברתיות מוכללות של מזרח 
והתפיסות המיוחסות להן אינם עולים בקנה אחד עם גישתה זאת. חוסר העקביות בנושא 
מקבל ביטוי נוסף כשהחוקרת מקשרת כאמור בין הרובד הרגשי לתרבות הדרוזית ובין הרובד 
השכלי לתפיסות מערביות. אף שקטגוריות אלה לעתים חיוניות לניתוח, ואף שקשה למצוא 
להן תחליפים, ראוי היה להיחלץ ממלכודת זו לכל הפחות באמצעות הבעת הסתייגות בדרך 

כלשהי ופירוק הרגשי והקוגניטיבי למרכיביהם.
הספר של וינר–לוי קריא ועשיר ופותח צוהר לעולמן של נשים שהידע המחקרי עליהן 
והוא  בכלל,  בישראל  ערביות  נשים  על  המחקרית  הספרות  את  מרחיב  הוא  ביותר:  מועט 
אחד המחקרים היחידים על קטגוריה ייחודית מתוכן, הנשים הדרוזיות, וליתר דיוק ־ נשים 
דרוזיות חלוצות שרכשו השכלה אוניברסיטאית. תרומה נוספת של הספר היא בנקודת המבט 
לב  תשומת  מתוכה  הופנתה  לא  כמעט  ידיעתי  למיטב  שכן  החברתית,  הפסיכולוגיה  של 

מחקרית לנשים אלה.
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Esther Hertzog. Patrons of Women: Literacy Projects
and Gender Development in Rural Nepal. 

New York: Berghahn Books. 2011. 259 pages

לורן ארדריך*

ספר זה אינו עוסק באוריינות נשים, וגם לא בתרבות נפאל, אלא מציג אתנוגרפיה ביקורתית 
על תרבות הפיתוח )development(. המחברת מסבירה כיצד פרויקטים של פיתוח המיועדים 
לנשים והרטוריקה סביבם משמשים בעצם לפיוס מזויף ומשמרים שליטה גברית והיררכיות 
נידונים  לנשים  המיועדים  פיתוח  של  פרויקטים  השלישי”.1  וב“עולם  ב“מערב”  מגדריות 

אפוא לכישלון עוד בטרם יצאו לדרך, שכן אין בהם שום כוונות להצליח מלכתחילה.
הספר מבוסס על אתנוגרפיה רחבת היקף על התנהלותו של פרויקט פיתוח של קבוצת 
תהל לאספקת מים בנפאל, שבו עבדה הרצוג כיועצת וכמפקחת על הקמת קבוצות אוריינות 
של  רשמיים  ומסמכים  שדה  יומני  ניתוח  כוללת  האתנוגרפיה  לנשים.  מקצועית  והכשרה 
הפרויקט, ודרכם מראה הרצוג איך יכול פרויקט פיתוח המיועד לנשים להתקדם בלי להשיג 
את מטרותיו, ומדוע אין לו כלל סיכוי להצליח. בניתוחה היא מאמצת את המלצתה של רות 
ביהר )Behar( וכותבת על עצמה באופן חשוף למדי )writing vulnerably( )עמ‘ 39(. היא 
בוחנת את ההתנהגות של עצמה ומנתחת, בכאב, כיצד גם היא שיתפה פעולה עם המהלך 

שמנע את הצלחתו של פרויקט הנשים.
לקוראת כמוני, שאינה מכירה את הספרות הענפה על פיתוח, הרצוג מציעה מבוא יסודי 
ומשכיל הסוקר את מגוון הגישות לחקר הפיתוח בכלל והפיתוח המיועד לנשים בפרט. לאורך 
פרקי הספר היא חוזרת לספרות זו וממקמת את האתנוגרפיה שלה בגישה הרואה בתרבות 
של  התלות  את  מחדש  מייצרים  אלה  פרויקטים  שכן  ניאו–קולוניאליזם,  של  זירה  הפיתוח 
של  נגישות  וחוסמים  אחרות  ובמדינות  בינלאומיות  בסוכנויות  השלישי”  “העולם  מדינות 
נשים למשאבים )עמ‘ 154, 156(. אך ליסודיות של הרצוג יש גם חיסרון: המבוא דחוס מאוד, 
אני ממליצה  כן,  פי  על  ואף  האתנוגרפיה.  את  קראנו  בטרם  להבינו  וקשה  מייגע,  לעתים 

לקורא להתגבר על העומס ולהמשיך אל הפרקים האתנוגרפיים )פרק 3 ואילך(.2
אנשים,  על  מפורטת  אתנוגרפיה  כותבת  הרצוג  בלשי.  כסיפור  נקראים  אלה  פרקים 
אירועים, שיחות ומאבקים, וכאמור מבססת את טענותיה גם על ניתוח של מסמכים כתובים. 

חוקרת עצמאית  *
הרצוג טוענת שמושגים אלה משחזרים היררכיה של יחסי כוח, ולכן יש להביאם במירכאות )עמ‘ 3(.  1

פרקים 1 ו–2 מציגים את הרצוג ואת ליאון, המעסיק שלה, כפטרונים. הרצוג מתארת כיצד הם נוטלים   2

לעצמם זכויות יתר ומציגים עצמם כמומחים בעלי ידע רב יותר משל המקומיים. עוד אנו למדים שעמדה 

זו היא תפקיד חברתי הנובע מאופן פעולתו של הארגון הבירוקרטי ושהיא אינה יציבה, ולכן דורשת 

יצירה מתמדת באמצעות הצגות גופמניות מול עובדי הפרויקט הנפאליים ובין גברים לנשים. המידע 

והניתוח על מעמדם של הרצוג וליאון נשארים מעורפלים מעט, אך בפרקים האתנוגרפיים אנו מתחילים 

לראות בהם שחקנים מרכזיים במשחקי הכוח של הפרויקט ובדרמה חברתית רחבה יותר.
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בפרויקט  ושליטה  תוכן  על  ומתן  המשא  ואת  בכפרים  ביקוריה  את  מתארת  היא   4 בפרק 
הנשים. בניתוח היא טוענת שממשלת נפאל נופלת במלכודת הפיתוח ומשלמת מחיר כבד 
בתמורה לכסף שהיא מקבלת מהבנק העולמי: ויתור על הזכות לבצע פרויקטים חברתיים 
)כמו תהל  זרים  בכוחות עצמה. במילים אחרות, מממשלת נפאל מצפים שתעסיק מומחים 
פרויקטי  של  והערכה  פיקוח  ליווי,  לצורך  מקומיים,  וארגונים  מקצוע  אנשי  ולא  והרצוג(, 
פיתוח. אחת התוצאות היא שכסף )רווחים במקרה של תהל( מוצא את דרכו חזרה לארגונים 

חזקים ואל מחוץ ל“עולם השלישי”.
בפרק 5 מתארת הרצוג סמינר הכשרה למורות ואת עשר קבוצות האוריינות היחידות 
שהתקיימו, מתוך ה–900 שתוכננו. ניתוחה מעלה שהסמינר והקבוצות המעטות נחלו כישלון, 
וכן שהכישלון היה חיוני לגברים בעמדות הכוח, שמיהרו לעטוף אותו ברטוריקה של הצלחה. 
את  126( שהציגה  )עמ‘   )deceitful social drama( ערמומית  חברתית  דרמה  התפתחה  כך 
הפיתוח כאילו הוא עונה על דרישות פמיניסטיות ומיטיב עם נשים וגברים באותה המידה. 
בפרק זה הרצוג גם מראה כיצד יועצות מגדר מֹועדות ומספקות פסאדה של העצמה נשית 

)עמ‘ 182( בכך שהן נותנות גושפנקה של מומחיות לדימוי המזויף של ההצלחה.
בפרק 6 הרצוג מעמיקה במסמכים ובאינטראקציות ומוכיחה שעובדי תהל )והיא בכללם( 
ועמיתים נפאליים שיתפו פעולה בהכשלת פרויקט הנשים כדי לנתב את הכספים המיועדים 
לו לרווח של תהל ולסיורי למידה בחו“ל בשביל עובדי מדינה נפאליים. זאת ועוד, הקיצוץ 
שימש כדי לחזק את הדימוי המצליח של פרויקט הנשים, כאילו הצליח לעמוד ביעדיו למרות 
התקציב המוגבל, וכך הוצדקה העברת הכספים. את המהלך הזה הובילו שלושה גופים חזקים: 
תהל, הממשלה הנפאלית והבנק העולמי, ומי שהרוויח ממנו הם כמובן גברים בעמדות כוח. 

נשים, שוב, לא זכו לנגישות למשאבים והורחקו מהזדמנויות אמיתיות לשינוי חברתי.
מכאן אנו מגיעים לסוגיה אתית שלא טופלה בספר. הדמויות המעורבות הוזכרו בשמן. 
הן מואשמות בבירור בסטיגמטיזציה, אינפנטיליזציה ואי צדק כלפי נשים נפאליות במקרה 
הטוב, ובגזלת כספן במקרה הרע. בין שהרצוג מזכירה שמות פרטיים ושמות משפחה )כמו של 
קודמתה בתפקיד( ובין שהיא מזכירה רק שם פרטי ושיוך ארגוני )כמו של מעסיקה מתהל(, 
מעוניינת  שהיא  תהל  את  בעצם  מאשימה  הרצוג  כן,  על  יתר  הדמויות.  את  לזהות  אפשר 
להגדיל רווחים גם על חשבון נשים עניות שלהן מיועדים כספי הפיתוח. ואף על פי כן, אין 
בספר כל התייחסות להשלכות של טענות אלה על הדמויות ועל הקבוצות המואשמות בהן 

)גם בממשלת נפאל, אגב(.
למבוא  חזרה  ואין  פתאום,  מסתיים  הספר  האחרון,  האתנוגרפי  הפרק   ,6 פרק  בסוף 
ולסוגיה של פרויקטי פיתוח באופן כללי. לדעתי, מוחמצת כאן הזדמנות לתת את תרומתו 
הייחודית למחקר בתחום. הרצוג התחילה והציגה את עצמה כאנתרופולוגית וכפמיניסטית 
אקטיביסטית כאחת, שקיבלה על עצמה את התפקיד של יועצת המגדר מתוך אידיאולוגיה 
ורצון אמיתי לעזור. ציפיתי אפוא לשמוע עצות או לקחים פרקטיים; גם אם השורה התחתונה 
של המחקר היא שפרויקטים של פיתוח נועדו מראש להיכשל, מהן החלופות? האם אפשר 
לחלק כספים בינלאומיים ־ שכרגע רובם נתונים בידי החזקים ־ באופן שיצמצם את משחקי 
הכוח בין גופים כוחניים ובין מדינות חלשות? האם אפשר למצוא דרך להבטיח לנשים גישה 
תעלה  שהרצוג  רוצה  הייתי  בעצמן?  החברתיים  השינויים  את  לנהל  וסיכוי  אלו  לכספים 

פתרונות, או לפחות תקוות, מניסיונה המורכב שכה היטיבה לתאר בספר מרתק זה.
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גליה פלוטקין–עמרמי*

ספרם של גיל אייל ועמיתיו בוחן תופעה חדשה יחסית, המכונה לעתים “מגפת האוטיזם”. 
ניכרת  בעלייה  מתבטא  והשינוי  לעין,  נראה  האוטיזם  נעשה  האחרונות  השנים  בעשרים 
אנשי  במספר  בעלייה  והגנטי,  הרפואי  במחקר  משאבים  בהשקעת  המאובחנים,  במספר 
המקצוע העוסקים בתופעה, ובהרחבת הכלים האבחוניים–טיפוליים לזיהוי מוקדם ולטיפול 
כיום,  נפוץ  כה  ונעשה  בעבר  נדיר  היה  האוטיזם  אבחון  מדוע  להבין  בניסיונם  באוטיזם. 
המחברים מאמצים עמדה מחקרית סוציולוגית–היסטורית שמסתייגת הן מגישה נטורליסטית 
את  התופסת  קונסטרוקטיביסטית  מעמדה  והן  ל“מגפה”,  הגורמים  בהבנת  המתמקדת 
מניחים  הסברים  אינן מספקות  לדידם, שתי העמדות  מפוברקת.  מציאות  כמעין  ה“מגפה” 
את הדעת לתופעה ואף מציגות טענות שיש בהן סתירות פנימיות. המובחנות משתי העמדות 
הללו מאפשרת למחברים להימנע מדיון עקר, לטעמם, בשאלות אם האוטיזם הוא מציאותי 
ולמסד קישור   ,)13 )עמ‘  ו“אם המגפה מציאותית או מובנית חברתית”  זמני  או בגדר תיוג 
דיסקורסיבי בין “העולם החברתי של האוטיזם” ובין עולמות אחרים ־ של מדיניות, כלכלה, 
רפואה ומדע ־ שבהם ההחלטות מתקבלות ויוצאות אל הפועל. בעיניי, עמדתם זו מסייעת 
בהיקף  החדה  לעלייה  מורכב  הסבר  ולפתח  בנאליים  ומטיעונים  מקלישאות  להימנע  להם 

מאובחני האוטיזם, הסבר שאינו מבוסס על הנחת סיבתיות פשוטה. 
תוצר  היא  אלא  מגפה,  מייצגת  אינה  המחברים,  טוענים  האוטיסטים,  בכמות  העלייה 
בסוף  שהחל  שכלי  פיגור  של   )deinstitutionalization( מוסדי  פירוק  תהליך  של  עקיף 
שנות השישים. מדובר בתהליך רב סיבתי ורב ממדי שהביא לשינויים במטריצה המוסדית 
פעל  המוסדי  הפירוק  בהן.  וטיפלו  ילדים  של  התפתחותיות  הפרעות  המשיגו  שבמסגרתה 
כ“ממחה מוסרי” שערבב קטגוריות ישנות, שהיו רלוונטיות למוסדות אפוטרופסיים שבהם 
וִאפשר עלייה של מסה אמורפית  והשישים(,  )שנות החמישים  מוגבלים  ילדים  שהו בעבר 
כבר כחלק ממטריצה מוסדית חדשה, שבין  זוהו  מיוחדים”. אלה  ילדים “בעלי צרכים  של 
ושיטות  מוקדמת  תכניות התערבות  מיוחד,  חינוך  קהילתי,  טיפול  היו  העיקריים  מרכיביה 
תרפיה חדשות. תהליך הפירוק המוסדי של פיגור שכלי הביא עמו ארגון מחודש של מערך 
המומחיות )expertise(, וכך נכנסו לתחום האבחון והטיפול באוטיזם אנשי מקצוע חדשים, 
שאתגרו את סמכותם הבלעדית של הפסיכיאטרים והציעו מענה שהתאים לצורכי המטריצה 
החדשה. כל אלה שימשו תשתית להחלפת האבחנה של פיגור שכלי באבחנה של אוטיזם 
ולהופעתו של ספקטרום אוטיסטי, שהכיל הן את הילדים המתקשים לדבר וזקוקים לטיפול 
תמידי והן מתבגרים גאונים למחצה. תפקידם של הורי הילדים האוטיסטים בתהליך זה היה 
מכריע: אקטיביזם של הורים מהמעמד הבינוני תרם רבות למיסוד מערכת חדשה של פיקוח 

מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב  *
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על ילדּות )surveillance of childhood( שבה הם תפסו מקום מרכזי. “מומחיותם” לבעיות 
של ילדיהם הפכה ברבות השנים לבעלת ערך, והורותם לקריירה מוסרית.

המחקר של אייל ועמיתיו מבוסס על ניתוח יצירתי ומקיף של טקסטים מגוונים: מאמרים, 
ומטפליהם  אוטיסטים  הורי  עם  ראיונות  וכן  ופרוטוקולים,  דיווחים  שפורסמו,  ראיונות 
משעשע,  אף  ולעתים  לקורא,  ידידותי  כתיבה  בסגנון  ואבחון.  טיפול  במרכזי  ותצפיות 
ב“רפי  וטיפול  מחקר  של  )זו  שונות  היסטוריות  מרתק שמפגיש  סיפור  מספרים  המחברים 
השכל” וזו של פרובלמטיזציה של ילדים מהמעמד הבינוני( ושוזר יחד גורמים מרובים, כגון 
מעורבותם של סוכנים שונים, תמורות בתפיסת הילדות, השפעות של אידיאולוגיית הנרמול, 
תנועת ההיגיינה הנפשית, מדיניות הרווחה, השפעתם של מאפיינים חברתיים–כלכליים על 

אבחנה רפואית וגורל חברתי ושינויים מוסדיים.
המחברים מצהירים כי אינם מעוניינים בהסברים אד–הוק ומנסים להימנע מלהעניק כוח 
הסברי לגורם מסוים אחד בהבנת התופעה. לדוגמה, כשהם מתארים את השלב ההתחלתי 
ה– תקופת  )דהיינו  לבתיהם  מחוץ  במוסדות  שהו  “המוגבלים”  הילדים  עת  התהליך,  של 

institutionalization(, הקורא לומד כיצד הניעה המוטיבציה של הורים לילדים אוטיסטים 
את תהליך ההחלפה של האבחנה של פיגור שכלי באוטיזם. במטריצה המוסדית הישנה לא 
הייתה משמעות מעשית להבדלים באטיולוגיה של סוגי הפרעות הילדות, והפרקטיקה של 
הכנסת ילדים מוגבלים למוסדות התבססה על קריטריונים של אי יכולת חברתית יותר מאשר 
)נטייה  בין הנחת הפוטנציאל למסוכנות חברתית  ברור  נוצר מתאם  כך  יכולת שכלית.  אי 
ובין  אחד,  מצד  נמוך  חברתי–כלכלי  למעמד  השתייכותם  ובין  “מפגרים”  של  לעבריינות( 
בינוני– והשתייכותם למעמד  הילדים ה“אוטיסטים”  יחסית של  הגבוה  הפוטנציאל השכלי 

גבוה מצד שני. ההנחה הסמויה הייתה אפוא כי פיגור שכלי הוא תופעה נפוצה יחסית בקרב 
השכבות החלשות, ואילו אוטיזם הוא תופעה נדירה בקרב המעמד הבינוני–גבוה. מכאן קל 
יותר להבין מדוע אבחון האוטיזם היה כה נדיר בשנות החמישים והשישים, וכיצד התגבשה 
המוטיבציה של הורים מהמעמד הבינוני להסיר תיוג מילדיהם ולהתגייס למאבק על מיסוד 

האוטיזם כאובייקט שיח חדש.
ואולם, המחברים אינם משאירים את הקורא הספקן עם הסברים חד ממדיים, גם אם אלה 
נראים הגיוניים לעת עתה, אלא מעבים את הסיפור ההיסטורי דרך שתי שאלות פשוטות 
לכאורה שחוזרות ונשנות: מדוע דווקא אוטיזם, ומדוע דווקא עכשיו. בהסבר על המוטיבציות 
של ההורים אין כדי לענות לשאלה מדוע דווקא אוטיזם, שהרי היו יכולות להיבחר גם אבחנות 
אחרות שמיסּודן יכול להסיר את התיוג. כך הקורא נחשף לסיפור רחב יותר, שבו מתחברים 
גורמים רבים לכדי תצרף מרובה חלקים. ההורים במקרה זה הם אמנם שחקנים מרכזיים, 
שתרמו להופעת האוטיזם כאובייקט שיח מובחן, אך הם רק חלק מהתצרף ומתווכים בין רמת 
המיקרו, שפירושה פעולתם של פרטים כריזמטיים ברגעים היסטוריים מסוימים, ובין רמת 

המקרו, הכוללת תמורות מוסדיות.
נטורליסטיות  מעמדות  וההסתייגות  המקרו  לרמת  המיקרו  רמת  בין  השילוב 
הפילוסוף  של  התיאורטיים  כממשיכיו  הספר  מחברי  את  ממקמים  וקונסטרוקטיביסטיות 
כגון  חדשות,  נפשיות  מחלות  של  הופעתן  בהמשגת  שעסק   ,)Hacking( הקינג  יאן  הקנדי 
אישיות מרובה )Hacking, 1995( ופוגה )Hacking, 1998(. המחברים אכן מאמצים, ואף 
מתיימרים להרחיב, שניים ממושגי המפתח שטבע הקינג: אפקט הלולאה ונישה אקולוגית. 
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אפקט הלולאה מתייחס לכך שעצם “השיום, המיון, האבחון וההפניה לטיפול שבים ומשפיעים 
על המצב שאובחן” )עמ‘ 23(, ולפיכך גם על זהותם של בני האדם המדוברים. כך נוצרת מעין 
סביבם  בני אדם שהידע המיוצר  סוגים חדשים של  הופעת  ספירלי של  לולאתיות, תהליך 
מייצר אותם )Sparti, 2001(. התהליך הספירלי המתואר בספר מתחיל כשהאבחנה החדשה 
של אוטיזם מאפשרת להורים להתארגן סביב הזהות של “הורי האוטיסטים”. הוא ממשיך 
דרך השתלבותם של מומחים חדשים, שנכנסים לשדה ויודעים להבחין בין סוגים של ילדים 
“חריגים”, ולאחר מכן מביא להופעת מטריצה מוסדית חדשה, המזוהה עם טיפולים חדשים 

שהביאו לשינוי האבטיפוס האוטיסטי. מגפת האוטיזם היא סיבוב אחרון בתהליך הספירלי.
אפקט הלולאה זוכה אפוא להמחשה אמפירית מעניינת, אך מושג הנישה האקולוגית גם 
מורחב ומבוקר. במקור הגדיר הקינג באמצעות המושג הזה את התנאים, “וקטורים” בלשונו, 
שצריכים להתקיים כדי שמחלה נפשית חדשה תגיח אל העולם בנקודת זמן מסוימת ובמקום 
)Hacking, 1998(. לדעתם של המחברים, הנישה של הקינג אינה מפרטת דיה מי  מסוים 
ומה יכולים לתפוס אותה, מהם גבולותיה וצורתה, כיצד מתרחשת תחרות על המשאבים בין 
הסוכנים בגבולות שטח מסוים, או מהם הגורמים לשיתוף פעולה בין המטופלים למומחים, 
שמבטיח את הסכמתם לקבל אבחנה חדשה. ביקורת זו בוודאי מאפשרת לנו לחשוב בדרך 
חשיבות  את  מדגישה  גם  היא  חדשות.  מחלות  ל“הולדת”  הגורמים  מגוון  על  יותר  רחבה 
את  מבינים  המחברים  כי  דומני  זאת,  עם  אלה.  בתהליכים  מסוימות  דמויות  של  סוכנותן 
לתנאי  הקינג  קרא  בכדי  לא  המחבר.  שהתכוון  מזו  צרה  הבנה  הקינג  של  המקורי  המושג 
הנישה “וקטורים”. כמטפורה השאולה מתחום המכניקה, הווקטור מסמן כוח שפועל בכיוון 
מסוים ומכוון את הסוכנים בשדה לפעול בצורה זו או אחרת. אין פירושו, להערכתי, שתנאי 
או  המומחים  של  והאינטרסים  המוטיבציות  את  בחשבון  מביאים  אינם  הקינג  אצל  הנישה 
נוצרים  והאינטרסים עצמם  של אקטיביסטים אחרים הפועלים בשדה, אלא שהמוטיבציות 

ומופעלים לפי תנאי הנישה וכפופים להם.
חדשים  סוגים  ש“כאשר  לקורא  ממחיש  האוטיזם  של  התפשטותו  סיפור  פנים,  כל  על 
של בני אדם מגיחים לעולם, סוגים חדשים של סוכנּות ־ דרכים חדשות של פעולה, דיבור 
וייצוג ־ מגיעים בעקבותיהם” )עמ‘ 229(. אך מלבד חשיבותו התיאורטית, מחקרם של אייל 
ועמיתיו נושא אמירה מוסרית: הוא מראה כי התפשטות האוטיזם משמעותה גם דחיקה של 
הפיגור השכלי לשוליים, קרי דחיקתם של הפרטים המוערכים כחסרי פוטנציאל להתקדמות. 
הן  מקצועיות  לקטגוריות  ילדים  של  השתייכותם  בדבר  הגורליות  שההחלטות  מאחר  אך 
הראויה  התגובה  חברתיים,  גורמים  של  רחב  ממגוון  ומושפעות  שרירותיות  רבים  במקרים 
לעלייה החדה במספרם של מאובחני האוטיזם צריכה להיות, על פי המחברים, הבטחה של 
התפתחותיים.  ליקויים  מגוון  לבעלי  ראויים  שירותים  מתן  המשך  ושל  הזדמנויות  שוויון 
לפיכך הסיפור על המקורות החברתיים של “מגפת האוטיזם” חייב להיות עניינם לא רק של 
סוציולוגים, אנתרופולוגים או היסטוריונים, אלא אף של המומחים הטיפוליים והחינוכיים, 

וכמובן של קובעי המדיניות.
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עידו יואב*

מתנצל:  ולא  יומרני  בספר  המיקרו–סוציולוגית  משנתו  את  קולינס  רנדל  פרסם   2004 בשנת 
Collins, 2004( )IRC( Interaction Ritual Chains(. “יומרני” משום שבספר זה מציע קולינס 
זו מתאימה לדעתו לכל  תיאוריה אוניברסלית שכמותה כבר לא רואים במחוזותינו. תיאוריה 
המצבים, לכל הזמנים, לכל המקומות ולכל החברות. לדידו, כל ממדי העולם החברתי באשר 
הם, הן ברמת המקרו והן ברמות הביניים, מבוססים על אינטראקציות מיקרו–סוציולוגיות ועל 
מצבים קטנים ומקומיים. שם הכול מתחיל, וכל השאר בנוי על בסיס זה. מכאן גם מתחייבת לפי 
קולינס קדימות תיאורטית, מתודולוגית ואמפירית לממדי המיקרו של החיים החברתיים, משום 
שבסופו של יום, המבנים החברתיים אמנם חשובים, אך חיי היומיום נעשים ונחווים על ידי בני 
אדם. ספר זה לא עורר גלים ולא זכה לתשומת לב רבה, אך קולינס לא אמר נואש, וב–2008 
פורסם Violence: A Micro-Sociological Theory, שהוא הכרך הראשון מבין שניים1 של מחקר 
מיקרו–סוציולוגי מעמיק ונרחב שעניינו ניתוח שיטתי של מצבי אלימות בנוסח ה–IRC מ–2004, 
כלומר ניתוח שמדגיש את ההשפעה המכרעת שיש לאנרגיה רגשית )emotional energy( על 
מהתיאוריה  לקוח  זה  רעיון  בפרט.  ויומיומיים  טקסיים  מצבים  ועל  בכלל  החברתיים  החיים 
הדתית המאוחרת של אמיל דורקהיים על פי פרשנויות ברוח ארווינג גופמן. בני אדם בטקסים 
דתיים )ובטקסי היומיום( מתקבצים יחד ומתמקדים יחד בסמלים. סמלים אלו מופרדים מהחולין, 
מיקרו– סולידריות  נוצרת  כך  המתקבצים.  עבור  קדושים  והופכים  רגשית  באנרגיה  נטענים 
טוענת  זו  סולידריות  מקודשים.  באובייקטים  המשותפת  ההתמקדות  מעצם  טקסית,  חברתית 
גם  באדם  ונשמר  מתמשך  זה  כוח  לפעולה.  וכוח  ביטחון  בהם  ונוסכת  באנרגיה  היחידים  את 
אותם  על  וחוזרים  זו  רגשית  אנרגיה  מחפשים  בחייהם  אדם  בני  כך,  מסתיימים.  כשהטקסים 
מטבעם  אנשים  אחרות,  במילים  נזנחים.  האחרים  ואילו  אותם,  ומעצימים  הטוענים  הטקסים 

מחפשים סולידריות, תמימות דעים, הסכמה ושיתוף פעולה ולא עימות או אלימות.
)אפילו  תרגומים  התייחסויות,  לאינספור  זכה  הוא  האלימות  על  הספר  שפורסם  מיום 
 )ASA( ושבחים, ואף נבחר על ידי חברי האגודה הסוציולוגית האמריקאית )לערבית ולסינית
כספר הטוב ביותר לשנת 2011. בכך היה קולינס לסוציולוג השני בכל הזמנים שזכה בתואר 

.)]Tilly[ נכבד זה פעמיים )קדם לו בכך רק צ‘רלס טילי
קולינס, שהוא ללא ספק אחד הסוציולוגים האמריקאים החשובים בדורנו, ואולי הפורה 
והמעוטר מכולם )חיבר עשרות ספרים(, עסק במרוצת חייו האקדמיים במגוון לא שגרתי של 
תחומים ברמת המקרו )ניתוח מקרו–חברתי נודע פרי עטו אפילו חזה בשנת 1980 את הפירוק 
האמפירית,  ברמה  וההוראה,  התיאוריה  ברמת  וכן  ב–1989(,  ברית–המועצות  של  העתידי 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   *
גילוי נאות: בימים אלו מתארח הכותב באוניברסיטה של פנסילבניה ומשתף פעולה עם רנדל קולינס.  

הכרך השני של מחקר זה טרם פורסם ועתיד לעסוק בהיבטים גיאופוליטיים, ממוסדים וגלובליים של אלימות.  1
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ובעשור האחרון גם ברמות המיקרו. למעשה, מאז גופמן נדיר למדי שחוקרים בסדר גודל כזה 
בוחרים, דווקא בשיא תהילתם, להתמקד בחקירה מיקרו–סוציולוגית, תחום סוציולוגי שולי 
יחסית. נדיר פי כמה שמחקר מעין זה זוכה להכרה כה רחבה, ולּו בשל כך ראוי להסב את 

תשומת הלב לספר זה ולדבר בו.
כוחו הרב של הספר בא לידי ביטוי מובהק בהיקף האדיר של החומר האמפירי שהוא 
של  סוגים  משלושים  יותר  בשיטתיות  קולינס  סוקר  עמודים   563 לאורך  ומנתח.  מכנס 
ארטילריה,  יחידות  צלפים,  טייסים,  )חי“ר,  הקרב  בשדה  חיילים  של  פעולתם  אלימות: 
הפגנות  רחוב;  קרבות  משטרה;  כוחות  מול  אזרחים  של  אלימים  מצבים  ובזוקה(;  מרגמות 
ומתנקשים;  שכירים  רוצחים  של  פעולתם  וביזה;  לינץ‘  מעשי  אתניות;  מהומות  אלימות; 
אירועי  מאפיה;  ואנשי  רחוב  כנופיות  של  בריונות  מתאבדים;  וטרוריסטים  טרור  פעולות 
כגון  בספורט,  אחרים  אלימות  ואירועי  אגרוף,  כקרבות  מראש  ומאורגנים  אלימים  ספורט 
וכן  חוליגניות של אוהדים מחוץ לזירה וקטטות שהתפתחו בין ספורטאים במהלך משחק; 

אלימות המאפיינת ילדים קטנים, אלימות בתוך המשפחה ועוד.2
נדמה אפוא שכמעט כל אנשי המחקר שעניינם נושק לאלימות כלשהי ימצאו ספר זה 
רלוונטי מאוד, ולא מן הנמנע כי בעתיד דיון אקדמי באלימות לא יהיה שלם בלעדיו. זאת 
ועוד, מאחר שספר זה כה נגיש, סדור, מקיף ובהיר, דומני שהוא עשוי להיות בעל ערך רב 
לבעלי מקצוע שאומנותם קשורה באלימות. כך, יוכלו למצוא בו עניין מעשי קרימינולוגים, 
חיילים מקצועיים,  עובדים סוציאליים, שוטרים, פקידי ממשל קובעי מדיניות, מאבטחים, 

עיתונאים וכיוצא באלה.
רוב  בין  הדופן  ויוצא  הייחודי  השילוב  היא  זה  ספר  בתוכו  שמקפל  נוספת  עוצמה 
שימוש  סטטיסטיים;  בנתונים  שימוש  בהן  החברה,  במדעי  כיום  המקובלות  המתודולוגיות 
כמו  טקסטים  ניתוח  אלימות;  מצבי  על  אתנוגרפיים  מחקרים  שלל  מתוך  איכותני  במידע 
ויצירות אמנות; ובעיקר ההסתמכות על ניתוח תמונות של מצבי אלימות,  עדויות, סרטים 

ניתוח שמתגלה כמועיל ואיכותי ביותר לסוג זה של מחקר.
שהוא  בכך  טמונה  האלימות  לחקר  זה  ספר  של  הגדולה  התרומה  תיאורטית,  מבחינה 
דוחה על הסף את שתי הגישות המרכזיות שאפיינו תחום מחקר זה עד עתה ומציב תחתיהן 
את גישת הניתוח המיקרו–מצבית במסורת דורקהיים וגופמן. ראשית, קולינס מתנגד לגישה 
הקרימינולוגית–פסיכולוגית, הנוטה לקשור בין המאפיינים האישיותיים של בני אדם אלימים 
נדירים מאוד בחיים  פיזית הם  זו שמצבים של אלימות  גישה  נגד  ובין אלימות. הוא טוען 
החברתיים, ואפילו “המּועדים”, “האלימים ביותר”, אינם אלימים רוב הזמן. זאת ועוד, נמצא 
דומות.  ובשכיחויות  מסוימים  במצבים  רבה  אלימות  מפעילים  אלימים”  “לא  אנשים  שגם 
שנית,  אמפירית.  תקף  אינו  אדם  בני  של  )פתולוגי(  מסוים  לסוג  האלימות  שייחוס  מכאן 
קולינס דוחה את הגישה הסוציולוגית הרווחת בעניין אלימות, הנוטה לקשור בין אלימות ובין 
מאפייני רקע חברתיים כגון מעמד, הכנסה, השכלה, מוצא אתני וכדומה. נגד גישה זו טוען 
קולינס כי הקשר הסטטיסטי בין רקע חברתי ובין הסיכוי של פלוני להיות אלים אינו תקף, 

שהרי עניים, מודרים ואומללים יש למכביר, ורובם אינם אלימים.

עם זאת, קולינס מציין בעצמו שהיו סוגים של אלימות שלא נכללו במחקר רק משום שקצרה היריעה,   2

למשל אונס, עינויים, רוצחים סדרתיים, רצח עם ועוד.
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שיש  המכרעת  הסוציולוגית  בהשפעה  להתמקד  מעדיף  קולינס  אלו  גישות  פני  על 
לדינמיקה של מצבים ברמת המיקרו. הוא קורא לבחון ברמת שברירי השניות דפוסים דינמיים 
נקודות המפתח שבהן  ולאתר את  וטקסים שהובילו לאלימות  של אירועים, אינטראקציות 
מצבים הופכים אלימים. לדבריו, הממצאים האמפיריים העולים מבדיקה כזאת מלמדים כי 
ובין אלימות. מתברר שרוב מצבי  קשה מאוד לחצות את הגבול המפריד בין מצבי עימות 
העימות מסתיימים בלא כלום, כלומר שהאלימות “נכשלת”. גם כשמצבים הופכים לבסוף, 
באופן חריג, לאלימים, אלימות זו רחוקה מאוד מהאלימות המוצגת באופן פופולרי בסרטים, 
במיתוסים, בשיחות, ואף במחקר המלומד. נוסף על כך, מצבים שבהם האלימות “מצליחה” 
לפרוץ הם קצרים מאוד ורוויים פחד רגשי שמוביל לשיתוק ולהפעלה לא יעילה של כוח. 
אש,  תחת  אפילו  האישי  נשקם  את  מפעילים  אינם  החי“ר  מחיילי  שרבים  נמצא  למשל, 
והמעטים שמתעשתים לבסוף פועלים לא אחת באופן לא יעיל, כלומר פוגעים מעט מאוד 
באויב ביחס לכמות האש שהם מייצרים, ולא אחת פוגעים בחבריהם. מכאן מסיק קולינס כי 
לבני האדם קשה מאוד לחצות את גבול המתח והפחד הרגשי שמעורר עימות, ולכן על פי 
רוב אלימות אינה “מצליחה”. כדי ש“תצליח” צריכים להימצא מעקפים רגשיים שמאפשרים 

להתגבר על קושי רגשי ובסיסי זה.
מכאן קולינס חוזר שוב ושוב לתיאוריה הטקסית שפיתח בהמשך לדוקרהיים ולגופמן 
ואתנומתודולוגיות  אתנוגרפיות  עדויות  פי  על  כי  גורס  הוא   .)2004(  IRC–ה של  במודל 
רבות המקיפות תחומים מגוונים, אפשר להסיק כי כל בני האדם, בכל החברות הידועות 
לנו, עורכים טקסי יומיום שמעוררים סולידריות רגשית. כלומר בני אדם מטבעם הביולוגי–

והגופני  הרגשי  לקצב  ולהתמסר  להיענות  להיסחף,  נוטים  לסולידריות,  נוטים  חברתי 
המשותף שמעורר מפגש פנים–אל–פנים באינטראקציות יומיומיות. יוצא אפוא שבני אדם 
ובאמצעות  ורגשית,  עצבית  מבחינה   )hard-wired( ומחווטים  מאוד  רגישים  יצורים  הם 
ורגשית  גופנית  מבחינה  להסתנכרן  נוטים  הם  מודעים,  ובלתי  נחבאים  רגשיים,  ערוצים 
עם זולתם. לכן אלימות היא קשה. לכן אלימות אינה “מצליחה” על פי רוב, והיא תלויה 
באופן מכריע בכלכלה של אנרגיה רגשית. במילים אחרות, מצב של אלימות ייטה להתפתח 
רק כשיתהוו דרכים עוקפות סולידריות, וכשצד אחד יצליח לגייס מידה רבה של תמיכה 
על  לגבור  היכולת  הרגשית,  הדינמיקה  כולה:  התורה  זו  ליריבו.  ביחס  רגשית  ועוצמה 
המרכזי  הגורם  הם  מצבים  בתוך  המתהווים  הרגשיים  הכוחות  ויחסי  הסולידרי  הסנכרון 

שמייצר, מאפשר ומסביר אלימות. 
אינה  היא  תיאורטית  ומבחינה  הספר,  כל  לאורך  ויציבה  פשוטה  קולינס  של  התזה 
מתפתחת מראשיתו ועד לסופו. זה כוחה, וזו לדעתי גם חולשתה. העובדה שלאורך כל הספר 
האדיר הזה, לאורך אינספור דוגמאות, קולינס חוזר תמיד אל אותה התפיסה הבסיסית שניסח 
כי מסע  כבר ב–2004, בלי להציע פיתוח תיאורטי חדש, מעט מאכזבת, שכן הייתי מצפה 
ומסד אמפירי ומתודולוגי כה מפואר יניבו גם תרומה תיאורטית מיקרו–סוציולוגית חדשה, 
ולא היא. חולשה נוספת של מחקר חשוב זה היא שלפי מחברו “אלימות לא מצליחה בדרך 
כלל”, ועדיין הוא מייחד מקום מצומצם בלבד לניתוח המקרים שבהם אלימות לא “מצליחה” 
ומציג עוד ועוד דוגמאות למקרים “מוצלחים”. וכך, למרות שלב לבה של התזה בספר נוגע 
לאי הצלחתה של האלימות, עדיין מבחינה אמפירית מוזנח מצב זה ונוצר חוסר איזון מטריד 

בין התיאוריה לקורפוס האמפירי.
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לסיכום, בספר זה מפגין קולינס וירטואוזיות אמפירית ומתודולוגית נדירה, אך תרומתו 
התיאורטית אינה מרחיקה הרבה מעבר לרעיונות שכבר הציע בעבר )2004(. למרות זאת, 
מדובר במחקר משובח שלהערכתי יהפוך לקנוני וראוי שיילמד. כמו כן, אני סבור כי דווקא 
הקורא הישראלי עשוי למצוא עניין מיוחד בספר, משום שהחברה הישראלית מתוארת לא 
אחת כחברה אלימה, וכן משום העניין המיוחד שמעוררת אלימות במקומותינו, ובעיקר מפני 
ויזואליות ואחרות מניתוח מצבי אלימות  שבמהלך הספר מרבה קולינס להמציא דוגמאות 

שאירעו בישראל, בייחוד מעימותים במסגרת הסכסוך היהודי–פלסטיני.

מקורות

Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton: Princeton University Press.
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serve as a challenge and a catalyst for a change. This claim will be tested in three 
circles of identity—community, family and personal—in the process of leaving 
the ultra-orthodox society and integrating into the new modern society. 

The process of separation, transition and integration—models of rites 
of passage—will be used to move beyond the rigid model, which emphasizes 
dichotomy of tradition vs. modernity, to a more flexible and appropriate social-
religious model of social marginalization for understanding the world of those 
who leave the ultra-orthodox society.

The model will show that leaving the fold is very complex in both places: It is 
here and there, and at the same time betwixt and between. 

Zikui Harabim (Granting Merit to the Many):
The Capitalist Logic in a Religious Revival Movement 

Asaf Sharabi

In the present article I will present the concept of zikui harabim (“Granting merit 
to the many”), and will demonstrate how this concept motivates and animates 
the religious revival movement in Judaism (the Teshuvah Movement). Zikui 
harabim, I argue, is propelled through the process of ‘cycles of tesuvah’ in which 
the ‘repentant’ person engages in facilitating the ‘return’ of others to religious 
practice, even before he or she has undertaken the rigorous observance of 
religious commandments. I will show how calculating rationality, which is often 
considered one of the hallmarks of modernity, is manifested in the Teshuvah 
Movement, as many teshuvah recipients and initiators regard commandments, 
implicitly and explicitly alike, as a type of currency they can collect for their own 
benefit. Thus, I will prove how zikui harabim implements a modern, capitalist 
logic, thereby showing how modernity manifests itself in religious revivalism.
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comparison between soldiers whose parents immigrated to Israel during the 70’s 
and immigrant soldiers who came to Israel during the 90’s. The data proves that 
in comparison to other soldiers, as a whole, and especially for Kavkazi men, the 
IDF does not serve as a framework for social mobility. The discussion focuses on 
ethno-gendered analysis and on diversity management in the IDF.

A Display of Institutional Power between Race and Gender

Noa Hazan

In light of the renewed interest in the Black Panthers’ protest movement, 40 
years after it had emerged and on the background of summer 2011 social protest, 
I wish to return to the press photographs of the Black Panthers demonstrations 
and claim that the coverage of the protest in the popular newspapers in Israel 
produced a strict alienation between the Israeli public and the demonstrators 
by using racial markers, precisely during a period in which racial markers were 
diminishing due to the Six Days War. I will compare between photographs from 
the 1967 war and from the Black Panthers’ demonstrations and expose the role 
of the latter as an attempt to recreate racial markers in the Israeli visual sphere 
after the war. As a result, I suggest to read the demonstrations’ photographs as 
a display of racial differences, where the same male body which signified the 
erasure of racial boundaries in the ‘67 war photographs, functioned in the ‘71 
protest photographs as a platform on which these differences were engraved.

Leaving the Ultra-Orthodox Society
as an Encounter between Social-Religious Models

Shlomi Doron

In this article I will examine the process of changing religious identities and 
the difficulties faced by those who go through this process of Leaving the Fold 
(Hazara Beshela). This process is reflected in the encounter between social-
religious models: traditional, modern and marginal (liminality).

I will base my argumentation on Eisenstadt, who claimed that religious and 
cultural systems are temporary stabilizers of social order but at the same time 
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Arab Education in Israel:
A Claim to Material Resources or an Ideological Struggle?

Irit Harboun, Khaled Abu-Asbeh and Muhammed Abu-Nasra

The purpose of this study is to examine the reasons for the struggle of the 
Arab community in Israel for education: Is it a demand for equal dispersion 
of material resources or a more acute struggle for ideological resources? To 
answer this question we will examine the responses of the Arab public and its 
leaders to the non implementation of the goals of education, as reflected in the 
2000 Amendment to State Education Law that for the first time referred to 
the existence of an Arab minority in Israel and to its wish to teach its language, 
culture and history. The findings are based on in-depth interviews with parents 
and representatives of Arab community who are involved in the struggle for Arab 
education in Israel. The results show that the Arab community is divided between 
two approaches: pragmatic and ideological. It is also evident that for Palestinians, 
nationalism and the sense of close affinity with West Bank Palestinians, which 
has been growing among the Arab minority in Israel, particularly since the events 
of 2000, influence their struggle for education in Israel.

Military Service of Immigrant Soldiers from Kavkaz:
An “Entry Ticket” to Israeli Society or a Reproduction of 

Ethno-Class Stratification?

Michal Krumer-Nevo, Menny Malka and Stas Moredechayev

The debate on the relations between the IDF and society vis-à-vis marginalized 
social groups has centered on the question of whether the IDF enables and 
facilitates social mobility, or rather reproduces and perpetuates existing social 
inequality. This article contributes to the relatively small body of empirical 
knowledge on specific ethnic or gender groups in the IDF by providing data 
regarding immigrant soldiers from the Caucasus (Kavkaz), and by using 
ethno-gendered perspective for analysis. The data is based on a comprehensive 
community mapping of the Kavkazi soldiers in Beer-Sheva, and on 153 telephone 
interviews with soldiers, which supply data regarding their unit, status and role, 
characteristics of military promotion and of difficulties during the service, and 
the soldiers’ attitudes towards their army service. In addition, the data enabled a 
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Ethnicity without Ethnicity: I’m Beyond that Story—
State, Re-education, and New Ethnic Identities 

Avi Shoshana

Using the case of a boarding school for the gifted disadvantaged, I attempted to 
reach an understanding of how individuals who have experienced deliberate state 
intervention in the ethnic component of their selfhood come to terms with this 
intervention years after the (re)construction. The findings illuminate how boarding 
school graduates transformed the intervention into a unique ethnic identity: 
“Ethnicity without Ethnicity”. This identity rejects any overt engagement with the 
ethnic component of the self. The findings also show that ethnic identity is not 
necessarily expressed in everyday practices, but rather in the ongoing cognitive 
engagement of the agent who has been distanced from the available ethnic 
classifications. The discussion section goes on to describe the relationship of this 
ethnic identity to the “unmarked” ethnicity amongst the upper-middle classes.

Halutzot: From Excluded Citizens to ‘Good’ Citizens—
Hapoel Bnot Sakhnin

Ye’ela Lahav Raz

This study seeks to contribute to the existing body of knowledge pertaining to the 
interrelations between power, class, ethnicity and nationality, by using Hapoel Bnot 
Sakhnin as a case study. This research applies qualitative methodology and was 
carried out during 2004–2007. The guiding question addresses the manners in 
which an excluded female citizen is transformed into a ‘good’ citizen in a unique 
national, gender and local context. The study shows that football plays an important 
role in shaping the women’s gender and ethno-national identity and in creating an 
intimate connection between the two discourses. It further reveals that the women’s 
complicated place forces them to position themselves as ‘good Arabs’ vis-à-vis the 
society in Israel and as ‘good women’ whilst faced with the local, masculine Arab 
surroundings. Consequently they become ‘good Arab women’ in an attempt to 
refrain from threatening both groups. The football team thus demarcates the 
‘correct’ borders as well as the meeting points of the various identities. The team 
generates a uniform identity relevant to the ‘approved’ form of femininity and the 
‘proper’ manifestation of womanhood of Arab nationality-ethnicity.
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