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 שיח התאגדויות עובדי הייטק ערן פישר ובן פישר   10

 2018-2014שיח התאגדויות עובדי הייטק בישראל 

 ** בן פישר *,ערן פישר

לאחרונה חווה שוק העבודה הישראלי מגמה חסרת תקדים של . תקציר
את מגמת  הבוחן  מחקר שדה  אמצעות  . בהייטקהתאגדויות עובדים בענף ה

אנו מבקשים להבין כיצד עובדי   2018-2014 ההתאגדות בענף בשנים 
מנסחים את הרציונל להתאגדות ואת תביעותיהם. בהתבסס על  הייטק

המסגרת התיאורית שמציע לוק בולטנסקי אנו טוענים כי התאגדות בענף  
מייצגת דגם חדש של ביקורת על הקפיטליזם, המשלב רכיבים  הייטקה

הארטיסטית.   מהביקורת החברתית על הקפיטליזם עם רכיבים מהביקורת
, שהתחנכו על ברכי ההישגים והאתוס של הביקורת הייטק עובדי 

הארטיסטית, המלינה על דיכוי היצירתיות ועל חוסר הביטוי האישי  
מבקשים כעת לקומם את הביקורת  ,האותנטי השוררים בקפיטליזם 

טחון התעסוקתי.  י השוויון, הניצול וחוסר הב–החברתית המלינה על אי
  , ורת החברתית יוצר דינמיקה מעניינת של שיח התנגדותקימומה של הביק 

כיוון שבמידה רבה הביקורת החברתית עומדת בסתירה לביקורת מ
הארטיסטית; היענות לאחת פירושה התעלמות מהאחרת. ניתוח הראיונות  

בשבע חברות מובילות מעלה   הייטקעם מנהיגי התארגנויות עובדים ב
בין  ו ורת החברתית, למתח בינה תובנות חשובות באשר לשובה של הביק

  ,סיון ליישב בין שני מערכי הביקורת הללוי הביקורת הארטיסטית ולנ
 השלכות על מאבקי עובדים בענפים נוספים. לו  ועשויות להיות 

 הייטק התאגדויות עובדים, ביקורת הקפיטליזם,   מילות מפתח:

 : סקירה היסטורית הייטקהתאגדות עובדי 

שוק העבודה הישראלי מגמה חדשה של התאגדויות עובדים בענף  ניכרת ב  2014 שנת מאז 
לבלתי   הייטק. מן הצד האחד, עד התעוררות הגל הנוכחי נחשבו התאגדויות עובדים בהייטקה

בו: הסכמי העסקה   הייטקהשל עובדי ומקומם מאפייני הקפיטליזם הנוכחי בשל רלוונטיות 
– ודה ומסלול קריירה לא יציב. זאת ועוד, תחת משטר ניאואישיים, ניידות גבוהה של כוח העב

  — מיומנים הניצבים בחזית הקפיטליזם הדיגיטלי  הייטק ובמיוחד עובדי  —  ליברלי, עובדים
החלו מחזיקים באידאולוגיה הדוחה התאגדות מניה וביה ומעלה על נס אתוס מריטוקרטי,  

;  2010 תגלנות וגמישות )פישר,תפיסה אינדיבידואליסטית ועקרונות שוק כמו תחרות, ס

 

 האוניברסיטה הפתוחה , המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת *

 גרמניה ב(  HWRגרמניה ובית הספר הגבוה לכלכלה וממשל )באוניברסיטת קאסל   **

 ברצוננו להודות לסוקרים על הערות מועילות ותורמות. 



 11   )2(כ ישראלית סוציולוגיה 2019-ף"תש

Fisher, 2008עובדים אלו החלו נוטשים את התפיסה העצמית שלהם כחלק   ,(. במידה רבה
ממעמד העובדים בכלל והחלו רואים את עצמם כהומולוגיים לשחקני שוק אחרים )כמו חברות,  

עובדיו  והענף  הדרדרו  עשור האחרון  ב,  בה בעת אליהם הם חוברים באמצעות חוזים.  שלמשל(,  
.  2008 המשבר הכלכלי העולמי של לתהליך של פרולטריזציה מואצת, בין השאר בעקבות 

עובדים אלו מצאו עצמם פגיעים יותר מאי פעם וחולקים את גורלו וקשייו של מעמד בינוני  
–פתיחה למשבר באידאולוגיה הניאוה (. המשבר היה יריית Standing, 2016מתרחב )ופגיע 

 ליברלית ולהתעצמות הביקורת עליה.  
כוחות  בין שני קטבים של בישראל נתונים בצבת  הייטקשור האחרון עובדי אם כן, בע
דמוקרטי. ההתעוררות של  – ליברלי וסוציאל–ניאואפשר לכנותם    באופן יוריסטישאידאולוגיים,  

, ובמאמר  ה אלהקטבים  המתח בין  בהשפעת הבשנים אלו מתרחשת    הייטק התאגדויות עובדים ב
מאפשר  הבהקשרו: מהו השיח  הייטקדות של עובדי הזה אנו מבקשים להבין את שיח ההתאג

באמצעותו מנוסחות תביעות העובדים?  שלהתאגדות? ומהו השיח  הייטק גיוס של עובדי 
  2018-2014 בהתבסס על מחקר שדה אשר בחן את מגמת ההתאגדות בענף ההייטק בשנים

משני הקטבים האידאולוגיים הללו.  ניזון  הייטקאנחנו מראים כי שיח ההתאגדות של עובדי 
העובדים מבקשים להחזיק את המקל בשני קצותיו ואף לכופפו ולעצבו לכלל עמדה ביקורתית  

– ליברלי ההגמוני אך גם לא לשיח העבודה הסוציאל–לשיח הניאולגמרי שאינה נענית   ,חדשה
ותיקה להתאגדות  ו(. לצד קימומה של הדרישה הHarvey, 2005יסטי( )דמוקרטי )או הפורד

התעסוקתי נשמרת התביעה לעולם עבודה  ן  טחוי ב הייצוג עובדים, לאחריות הדדית ולשיפור  לו
 . פחות  היררכיו  ,גמיש, יצירתי, מריטוקרטי

זוכה להערכה והוקרה  הוא ו המובילים במשק הישראלי הענפים הוא אחד  הייטקענף ה 
(, וחברות IMFA, 2009מהתוצר התעשייתי המקומי ) 70%– בינלאומיים. הוא אחראי ליותר מ

אתרי ייצור ופיתוח. מרבית ענקיות  בישראל טכנולוגיה בינלאומיות גדולות רבות מפעילות 
, פייפאל  SAPפייסבוק, אמזון, מייקרוסופט, , גוגל, IBMאפל,  — פועלות בההטכנולוגיה 

עובדים   10,000–מוהיא מעסיקה יותר  ,ואינטל. האחרונה היא המעסיק הפרטי הגדול בישראל
הישראלי בולט בנוכחותו גם בשוק העולמי: מספר החברות   הייטק (. מגזר ה2017 ,)רבט

ית )נאסד"ק( גדול יותר ממספר כל  נ גיה האמריקהישראליות הנסחרות בבורסת מניות הטכנולו
(.  Senor & Singer, 2009יות )נ החברות האירופיות יחדיו, ושני רק למספר החברות האמריק

אפ  –חברות הסטארטוכמוהו גם מספר הגבוה בעולם, בישראל הוא המהנדסים לנפש מספר 
מגזר זה נהנה גם מרמת השקעה פרטית וממשלתית חסרת תקדים: נכון  (. 2014, לנפש )הופמן 

ביחס    שהושקע בארצות הבריתמזה    2.5, הון הסיכון שהושקע במגזר היה גבוה פי  2008לשנת  
 ,Senor & Singerמזה של סין ) 80מזה של האיחוד האירופי ופי  30ה, פי י לגודל האוכלוסי

בתקציבי  באחוז התוצר הלאומי הגולמי המושקע (. ישראל היא גם המובילה העולמית 2009
במחקר זה    ת(. רבות מהחברות שנסקרו Senor & Singer, 2009)  4.5%– בענף, כ  המחקר ופיתוח 
את  ענף לקרהמשמעותי בנסיקה המטאורית של גורם , והיו השמונים והתשעיםהוקמו בשנות 

נסיגה מסוימת בהצלחתן עם פיצוץ בועת  אף שחלה . האלפייםשנות העשור הראשון של סוף 
  הייטק ספינות הדגל של תעשיית ההוסיפו להיות  והדוט.קום לפני כעשרים שנה, חברות אל

 .(2016, 2006; שולמן,  2017הישראלית )אורבך, 
והתחרות הגוברת מצד חברות טכנולוגיה   2008-2007המשבר הכלכלי העולמי של 

בשווקים מתפתחים הובילו להאטה במחזור העסקים של חברות ישראליות רבות ולירידה  
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ברווחיותן. כמעט בכל המקרים הנסקרים במחקר, בשנים אלו החלו העובדים לחוות לראשונה  
המוניים,   פגיעה בתנאי ההעסקה, מהלכי צמצומים ותהליכי התייעלות שמשמעותם פיטורים

סגירת מוקדי פעילות והעברה של מחלקות שלמות למיקור חוץ, לעיתים בתוך ישראל ולעיתים  
(. זו הייתה הפעם הראשונה שבה ענף ההייטק הישראלי, על  2013למדינות אחרות )כלכליסט, 

לו בחברות שעמדו בפסגת  ייחודו ויוקרתו במגזר התעשייתי בכלל, החל לחוות צמצומים, ואפי
של כל מתכנת ומהנדסת צעירים חלה פגיעה בתנאי ההעסקה. מגמת ההתאגדות   הםשאיפותי

 ,Fisher & Fisher;  2013הופיעה במקביל לאיומי הפיטורים ולהרעת התנאים הזאת )כלכליסט,  

in press.) 
התחדשות בעולם העבודה המאורגנת בישראל, ובראשם תהליכים של התחדשות  תהליכי 

ארגונית בהסתדרות הכללית החדשה, שימשו קרקע פורייה להקמתם של ועדים חדשים במשק  
הקימה ההסתדרות את האגף לאיגוד    2010הישראלי, ובהם גם ועדים בקרב עובדי הייטק. בשנת  

ינים להקים ועדים חדשים במקום עבודתם ולתמוך  עובדים, שתפקידו ללוות עובדים המעוני 
(. במסגרת פעילות האגף גדל מספר העובדים המאוגדים במשק בשנים  2017בהם )שטאובר, 

. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (2013)בנק ישראל, עובדים  100,000–בכ 2016-2010
  24.7%– מ בהתאגדויות,בשיעור ההשתתפות של עובדים  10%– של כים על עלייה מצביע 

  ו (. נתון נוסף בלוחות אל2016, 2012למ"ס, ה) 2016–ב 27.1%–ל 2012–משיעור השכירים ב
בשביעות הרצון    14%עלייה של  , המשתקפת בתאגדות המצביע גם על עלייה בלגיטימציה של ה

אם  (. 2016– ב 55.9%–ל 2012–ב 48.9%–של עובדים מאוגדים מפעולות האיגוד המקצועי )מ
אך הן   ;לקבוע כי ההתאגדויות בענף ההייטק הן חלק ממגמת התאגדות רחבה יותרכן, אפשר 

 ייחודיים.  נושאות עימן מאפיינים 
הכולל התייחסות למגמות ירידה בשיעורי  ף מחקר ענ להתארגנויות עובדים בישראל זכו 

ביזוריות  ל ; (2004ספורטא, ו הברפלד, מונדלק , התארגנות בעשורים האחרונים )כהןה
ות  התחזק בהקמה של ארגוני עובדים חדשים דוגמת כוח לעובדים והמתבטאת ב , ההתארגנות

מונדלק,   ,; קריסטל2002ארגוני עובדים ותיקים דוגמת ההסתדרות הלאומית )קריסטל, 
ענפי הביטוח,  ובהם  התארגנויות חדשות של עובדים בענפים שוניםל ;(2015כהן, והברפלד 

התרבותם של מאבקים משפטיים סביב ההתארגנויות  לו  ;(2017,  2015  ,)ואזנה   הייטק הסלולר וה
 (.  Mundlak, 2007, 2009השונות )

( משרטט שלושה תחומים במחקר העוסק בעבודה מאורגנת  Preminger, 2018פרמינגר )
ובדינמיקה שמאפיינת אותה בעשורים האחרונים בישראל: שינויים במסגרות התעסוקתיות  

המבניות  שינויים במסגרות ת( ו הפוליטיות )מדיניו שינויים במסגרות )תנאי העסקה(, 
והוא האקלים הפוליטי   ,)סוציולוגיות(. קשת המחקר הזאת מזניחה, לטעמו, היבט אחד חשוב 

בו משגשגות )או מעוכבות( התאגדויות עובדים. חוקרי שוק  שאו ההקשר החברתי הרחב 
אופיו האמורפי והקושי למדוד  בשל אך  , העבודה נוטים להכיר בחשיבות של ההקשר החברתי

 ובהשפעתו על תמורות בהתאגדויות עובדים. בו הם ממעטים לעסוק אותו 
בחשבון את ההקשר  להביא מחזיקים אחרי תביעתו של פרמינגר –אנו מחריםזה במאמר 

אחרת ממנו  ממשיגים  אבל  התאגדויות עובדים פועלות,  שבהם  האקלים הפוליטי  את  החברתי ו
במונח  כאשר פרמינגר משתמש את הזיקה בין התאגדויות עובדים ובין המרחב החברתי. 

תה ההתאגדות  י מצייר יחס דיכוטומי למדי בין הפנים ובין החוץ, משל היהוא    "אקלים פוליטי"
לזכות בלגיטימציה   — אורגניזם המבקש לשרוד ולשגשג בסביבה החברתית, או בלשונו 
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לדבריו, הוא בוחן את   חברתית ותקשורתית ובגיבוי של מערכת המשפט כדי להשיג את יעדיו.
' של עבודה מאורגנת ואת האופן שבו היא מובנית בתקשורת ובמערכת  "ה'מעמד החברתי

כיצד   יםאת המבט פנימה ושואלאנו, לעומתו, מפנים (. Preminger, 2018, p. 26המשפט" )
משפיעים על   — אידאולוגיה ובמיוחד מרחב השיח  — ההקשר החברתי והאקלים הפוליטי

מגדירות   הייטקבו התאגדויות העובדים החדשות בשעל האופן כלומר  ,ההתאגדויות עצמן 
 ומעצבות את מעמדן האונטולוגי בעולם העבודה ומנסחות את התביעות שלהן.  

שיח על  בובהקשר הרחב יותר,  — המאמר, אם כן, רואה בשיח האידאולוגי על התאגדות
שחקנים  או שולל אותה מסטרומנטלי שמעניק לגיטימציה אינ  כלי לא רק  — העבודהעולם 

באמצעותה שחקנים  שמסגרת פרשנית לטענתנו, השיח הזה הוא  ; יודעים את רצונם כברש
את  העוין שפרמינגר מתאר, זה האקלים החברתי לכן מגדירים את עצמם ומנסחים את רצונם. 

התנאים  גם התגלמות אלא בה התאגדויות פועלות שסביבה האינו רק  ,עובדיםההתאגדויות 
להתאגדויות  המעטה לים אחרות, הלגיטימציה החברתית יהתאגדויות מתהוות. במ שבהם 

מעודדות עצלות ובינוניות  כלא יעילות,  כעובדים, הדימוי השלילי של התאגדויות כמושחתות,  
(Preminger, 2018) —  לא רק סביב ההתאגדות ומחוץ לה  כל אלה מתקיימים כאקלים חברתי

תונות ובמערכת  יזה מתבטא לא רק בעהאקלים  המסגרת ההתאגדות ובין חבריה.    בתוךגם  אלא  
מבקשים להתאגד. באתר זה ובסוכנים אלו  שעובדיהם במקומות העבודה גם המשפט אלא 

 מתמקד המאמר. 
שיח על עבודה,  ליש זיקה  ,בקשים למפות במאמרשאנו מ ,תיו למרכיב השיח של התאגדו

מעניקים לעולם העבודה שלהם. הרפז ומשולם  עובדים קרי למשמעות הסובייקטיבית ש 
(Harpaz & Meshoulam, 2004 מצביעים על כך שעובדי )בישראל מעניקים לעבודה   הייטק

ם. לעומת האחרונים, שמגדירים את העבודה  מסורתיי  המשמעות שונה מעובדים בענפי תעשיי
עבור עובדי   ,הצורך בפרנסה(  כלומר כמענה עלבראש ובראשונה במונחים אינסטרומנטליים )

מרכיב מרכזי יותר בעצמיות שלהם והם מתארים אותה במונחים  העבודה היא  הייטק
  להם, ת העניין שהיא מספקת אקספרסיביים יותר. משמעות העבודה עבורם נגזרת ממיד

בה היא מאפשרת להם גיוון ואוטונומיה. ההבחנה  שמציבה בפניהם ומהמידה  מהאתגרים שהיא  
בין מונחים אינסטרומנטליים ובין מונחים אקספרסיביים לתיאור המשמעות הסובייקטיבית של  

בין שני  בקרב עובדי ההייטק יש דינמיקה נבקש להראות שו העבודה תעמוד במרכז המאמר, 
 הללו.  יקומי המשמעות 

   כביקורת הקפיטליזם תאגדותההשיח 

מודע עם מצב מבני נתון ועם שיח  בהמתכתב    , אנו בוחנים הוא שיח התנגדותששיח ההתאגדות  
מקומי. שיח כזה צץ  ולו לאתגר אותם ולחולל בהם שינוי, ומנסה  נןאידאולוגי הגמוני ומכֹו

פועל בשני מישורים. ראשית, עליו  , והוא  עובדיםבקרב התרעומת    מיד כאשר מתעוררתועולה  
חוסר  לדוגמה, פרט )של המצב להראות כי מאבק קיבוצי, כלומר ל פרט הלאפשר גיוס של 

בעיה קיבוצית. מזווית מעט שונה, זהו  הוא תוצר של מצב מבני ולכן הוא טחון תעסוקתי( יב
,  חברתית–קרוביקורת על המערכת )אם ברמה מ למתוח לגיטימציה לפרט שיח שנועד לתת 

שיח  בהינתן ה(. בביקורת על הנהלת החברה —  אם ברמה מקומית ו"הקפיטליזם", בביקורת על  
מריטוקרטי  ה אתוס הכמשפחה, או המצייר את מקום העבודה  הייטק רווח בהאידאולוגי ה
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א פעולה לעומתית  ו, עצם יצירתו של שיח התאגדות ההייטקשמתכחש להבדלי כוח בחברות 
. שנית, שיח כזה נדרש לנסח תביעות  (Preminger, 2018; 2000קונדה, ה )לגיטימצישדורשת 

כיצד מבקשים    ? מצב הקייםב: מה הבעיה  עליה   מליניםש המציאות הארגונית  לשינוי    קונקרטיות
  ; גיון מארגן אחיד פחות או יותר י תחת ה מקובצותנוטות להיות  האלכלשנות אותו? תביעות 

  נובעות בה ותביעות קונקרטיות משובצות שכללית ה שיח התאגדות מייצר מסגרת מחשב
 . ממנה

הוא תוצר של הקשר   .ההתאגדות של עובדי הייטק בישראל לא נולד בחלל הריק שיח 
פרד  ביקורת וכיצד היא יכולה להתנסח. שיח כזה הוא מרכיב בלתי נ  יחברתי רחב המגדיר מה 

כפי שהתעצב במסגרת הפוליטית  בקפיטליזם היסטוריה של הקפיטליזם, במיוחד ב
התאגדויות של עובדי הייטק  ה ששיח  אנו טוענים    עבודתו של לוק בולטנסקילאור  הדמוקרטית.  

בישראל מייצג דגם חדש של ביקורת על הקפיטליזם הרשתי, היונק מדגמים קיימים ומעבד  
 אותם.

 & Boltanski, 2011; Boltanski & Chiapello, 2005; Boltanskiבשורה של עבודות )

Thévenot, 2006  בולטנסקי מציע מתווה ל"סוציולוגיה של ביקורת", מושג שהוא ֶמחווה )
ציולוגיה הביקורתית וביקורת עליה. הסוציולוגיה הביקורתית במדעי החברה, מקרל מרקס  לסו

אשר בשני מובנים היא,  התאפיינה בהמשגה של ביקורת כתופעה  ,עד אסכולת פרנקפורט ו
ראשית, ביקורת נעשית מחוץ למוקדי  : חיצונית למבנה החברתי ולפעולה החברתיתלכאורה, 

היחסי של שחקנים מרכזיים  בשל הקושי אם  — החברתיתהפעולה וההשפעה של המערכת 
להוציא את המסקנות הנובעות ממנה אל הפועל  בשל הקושי שלהם  אם    ,לנסח עמדה ביקורתית

ביקורת הקפיטליזם היא נחלתן של קבוצות שוליים בלבד )אף  למשל, במישור הפוליטי. כך, 
ביקורת היא חיצונית למערכת  או האמנות. במובן השני, ה ה אם אליטיסטיות( בשדה האקדמי 

הקפיטליזם( באופן כוללני  את כיוון שהיא מבקרת את המבנה ההגמוני )למשל מ החברתית 
התגברות עליהן    ,מקורן של הפתולוגיות החברתיות בקפיטליזם כמכלול אם מזהים את  ומוחלט.  

 קפיטליסטי.  – כרוכה בהכרח בהתגברות על הקפיטליזם ובמעבר למשטר חברתי חדש, לא
בולטנסקי רואה בשני מאפיינים אלו חולשה של הסוציולוגיה הביקורתית. הוא מבקש  
לשמר את מושג הביקורת בסוציולוגיה, ובמידה רבה להחיות אותה, באמצעות המשגה חדשה  
המתגברת על שתי החולשות הללו. ראשית, בולטנסקי ממשיג את הביקורת על הקפיטליזם  

חיים החברתיים. לבני אדם שחיים בחברות דמוקרטיות  של ה ,כמהלך רגיל, אפילו יומיומי
טיביות, מוסדיות, חוקיות וחברתיות לבקר את המערכת  יקפיטליסטיות יש יכולות קוגנ 

(. שנית, ביקורת  Boltanski, 2011והם אכן עושים זאת כל העת ) בה, הם חייםשהחברתית 
את הקפיטליזם באופן כוללני ומוחלט אלא מבקרת צורה  רח בהכהקפיטליזם אינה דוחה 

 .  שלואו מאפיינים מסוימים  ו מסוימת של
מבקשת לחולל שינויים  כזאת שאלא  ,רת הקפיטליזם אינה בעיקרה ביקורת רדיקליתוביק

בתוך הקפיטליזם. המסקנה המתבקשת מביקורת הקפיטליזם במובנה המרקסיסטי היא קיומה  
  ; להכניע את ההון ובעצם לחסל אותו כמעמדמבקש  בה מעמד העובדים  ש  ,מעמדות של מלחמת  
רפורמיסטית  מציע בולטנסקי שהתפיסה מסוג כזה. אבל מאבקים במלאה  , כמובן,ההיסטוריה

ולכן מאבק המעמדות מוכל בה במסגרת פוליטית יציבה פחות או יותר. היא   ,מעצם הגדרתה
פות עליו ויתורים. במסגרת כזאת, התאגדויות עובדים  אלא לכ  , אינה מבקשת לאיין את ההון
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סיון לשיפור  י כחתירה תחת מבנה המעמדות או כביטוי למאבק מעמדי אלא כנאינן מתפרשות  
 תנאים. 

הסוציולוגיה של הביקורת לוקחת את ביקורת הקפיטליזם  לפי הצעתו של בולטנסקי, 
(  Durkheim, 1982 ; רקהייםכאובייקט מחקר שלה )כעובדה חברתית, בלשונו של דולשמש 

תפקודה. סוציולוגיה כזאת בוחנת כיצד ביקורת   ואת  מעמדהאת  , החברתי ובוחנת את מיקומה 
בו הקפיטליזם מעוצב ומשתנה. ובאמת, בולטנסקי  שהקפיטליזם הופכת להיות חלק מהאופן 

 (.  Boltanski & Chiapello, 2005גורס כי תמורות בקפיטליזם מושפעות מהביקורת עליו )
מצח לפרקטיקה   בולטנסקי הופך את הביקורת מעיסוק תאורטי מופשט וגבהאם כן, 

מאפשרת לנו לחשוב על  זו  חברתית עממית, מקומית, יומיומית ובעלת הקשר ספציפי. הגדרה 
חרך הצצה  ולפיכך יוצרת ל הקפיטליזם, מופע מסוים של ביקורת עעל התאגדויות עובדים כ

בקפיטליזם הנוכחי. הדבר נכון שבעתיים בהקשר  מנוסחת כיצד ביקורת כזאת דרכו לבחון 
לא היו בו  גל התאגדויות בענף שעד עתה כמעט  —  החברתי וההיסטורי שניצב במרכז המאמר

 . זם ניאנטגו גילה כלפיהן אף הוא וכאלה ת יוהתארגנו

 אינטגרלי מן הקפיטליזםביקורת כחלק 

הקפיטליזם הוא מערכת חברתית כוחנית ובלתי שוויונית מעצם מהותה, אך היא נסמכת על  
באידאולוגיה של חופש והסכמה, ולכן דורשת    אלימים )למעט בשוליים( ומעוגנת–כוח לא  יחסי

(. את הרעיון של לגיטימציה  Boltanski & Chiapello, 2005לגיטימציה חברתית רחבה )
שיח הגמונית של הצדקות: הקפיטליזם נדרש להצדיק את הממדים   תבולטנסקי מבין כפעול

הכוחניים והדכאניים שלו. לדוגמה, עוני ומחסור של מיעוט באוכלוסייה יכולים להיות  
שר מביאים  מוצדקים כתוצר לוואי של אתוס מריטוקרטי ושל חלוקת משאבים בלתי שוויונית א 

 (. Boltanski & Thévenot, 2006בסופו של דבר לצמיחה של העושר החברתי )
אידאולוגיה שמסווה יחסי כוח או  ביטוי של רק כאפשר להבין –אישיח ההצדקות הזה את 
ההצדקות של הקפיטליזם יכולות   —  יש לו ממד קונסטרוקטיבי  ;מאפשר את שעתוקם ככלי ש

(. אפשר לחשוב על ההצדקות  Boltanski & Chiapello, 2005עשות למבחנים בידי מבקריו ) ילה
צמיחה(, חירות אישית   כלומרהבטחות: הקפיטליזם מבטיח גידול בעושר החברתי )על הללו כ

הוא  הקרקע תחת הצדקותיו ונשמטת הוא, –בהבטחותיואם הוא אינו עומד אבל וכיוצא באלה. 
מחקר על השיח תהיה למשל הסוציולוגיה של הביקורת בהקשר זה, נותר חשוף לביקורת. 

 & Boltanskiשל הקפיטליזם לעמוד במבחנים שהוא מציב לעצמו ) תומידת הצלח העוסק ב

Chiapello, 2005תשתית  משמש  טנסקי, השיח הזה, שנע בין הצדקות לביקורת,  (. אליבא דבול
של  ו הקפיטליזם  לתמורות פוליטיות בקפיטליזם, כלומר תמורות שאינן תוצר ישיר של מבנה

והביקורת עליו מתגבשת  עצמו  ם שלו הדינמיקות שלו. כאשר הקפיטליזם נכשל במבחני
בלגיטימציה, הקפיטליזם מפנים    סיונו לזכות מחדשי בנ ;  תמורה באופן פעולתוחלה  ומתעצמת,  

אינה רק  , הדינמיות של הקפיטליזם ן גם משתנה. אם כהוא את הביקורת עליו ונענה לה וכך 
 ;Boltanski & Chiapello, 2005) יותוצר של אילוצים מבניים אלא גם של הביקורת על 

Boltanski & Thévenot, 2006  .) 
ממה    בולטנסקי מציע, אם כן, תאוריה שרואה את הביקורת על הקפיטליזם כחלק אינטגרלי

כתוצאה  בקפיטליזם  ת  ומהתמורות בו. אין בכך כדי לסתור את התמורות המתחוללשמחולל את  
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שתנה של משטרים  שיכול להסביר את התצורה המ נוסף רכיב פוליטי ; זהו מלחצים מבניים
זה, בולטנסקי עוקב אחרי התזה של מקס ובר בדבר ההשלכות של  בהקשר קפיטליסטיים. 

( ומרחיב אותה מתאוריה שמסבירה  Weber, 1958האתיקה הפרוטסטנטית על רוח הקפיטליזם ) 
 ,Boltanski) את צמיחת הקפיטליזם לתאוריה שמסבירה את התמורות שחלו בה מאז כינונה

2011; Boltanski & Chiapello, 2005.) 
מגוון  ויש לה  רבים אתריםרבים בהביקורת על הקפיטליזם מתנסחת על ידי שחקנים 

רגולציה ועד ביקורת על מונופולים ועל  חולשתה של הביטויים: מביקורת על יוקר המחיה ועל  
  2011הסוקר את מחאת  תיאוריה וביקורת את הגיליון המיוחד של למשל  טייקונים )ראו

ביקורת  ב, בולטנסקי מבחין בין שני זרמים מרכזיים המגוון   (. על אף2013רם ופילק,  , בישראל
(. אלה  Boltanski & Chiapello, 2005על הקפיטליזם: ביקורת חברתית וביקורת ארטיסטית )

היו, מבחינה אמפירית, שני אגדי הביקורות שהשפיעו על מהלך ההתפתחות של הקפיטליזם,  
על  העוני, על וויון, הש– השנים האחרונות. הביקורת החברתית מלינה על אי 150–לפחות ב

רדיפת הבצע הכרוכים בקפיטליזם. הביקורת הארטיסטית מלינה על דיכוי  על האגואיזם ו
  קפיטליזםשה  היצירתיות, על חוסר הביטוי האישי האותנטי ועל חוסר האפשרות למימוש עצמי

ביקורת ארטיסטית בולטנסקי עוקב במידה רבה אחרי  ל. בחלוקה בין ביקורת חברתית משית
התיאורטיות(: הביקורת   יההשלכות אינו מקבל את וקה האנליטית שהציע מרקס )אף אם החל

מעמד  ידי בהחברתית מקבילה פחות או יותר לביקורת של מרקס על הניצול של מעמד אחד 
, והביקורת הארטיסטית מקבילה להיבטים מסוימים  שמוביל ליחסי כוח דכאנייםניצול  ,אחר

  שנגזרת ממנו.  הומניזציה–דהועל השל הביקורת המרקסיסטית על הניכור שחווים עובדים 
, בכרך  למשל הראשונה מזוהה בדרך כלל עם מרקס הבוגר ואפשר למצוא תאורטיזציה שלה, 

שנייה מזוהה עם מרקס הצעיר ואפשר למצוא את  (; הMarx, 1990) קפיטלהראשון של 
 גם ראוו; Marx, 1988) 1844פילוסופיים של –, בכתבים הכלכלייםלמשליזציה שלה, ט התאור

Callinicos, 2006) . 
אוריה המרקסיסטית  שני אגדי הביקורת הללו קיימים כל העת בקפיטליזם. זאת ועוד, בת 

לפתור את האחד ללא  אפשר –איהניצול והניכור קשורים הדדית: הם אינהרנטיים לקפיטליזם, 
האחר, והתגברות עליהם כרוכה בשינוי מהפכני של השיטה הקפיטליסטית. זאת בדיוק הסיבה  

  זה חברתית חדשה. ת מן בחובו, על פי מרקס, מאבק מעמדי שפתרונו פירושו סינושהקפיטליזם ט
המסגרת התאורטית שמציע בולטנסקי, לעומת זאת, גורסת שמבחינה היסטורית הקפיטליזם  

לא בפתרון מהותי של הניצול ושל הניכור אלא   — מתאפיין בהיענות חלקית לביקורות הללו
 המזיקות.  םריכוך חלק מהשלכותיהו במיתון שלהם, או בהכלה שלהם  

השינוי החברתי הטקטוני שחל במבנה  מציע כוללת גם את בולטנסקי שלמעשה, המסגרת 
,  זה השינוי התאורטיזציה של וגם  תעשייתיות– החברתי ובפעולה החברתית בחברות פוסט

צמיחתן של תנועות  גם את צמיחתו של המעמד הבינוני החדש כסוכן פוליטי וומקיפה את 
ובדים המוגדר בהנגדה  פלטפורמה פוליטית. לא עוד מעמד עהמשמשות לו חברתיות חדשות 

היררכית למעמד הקפיטליסטי ונלחם לשחרורו מכבלי הקפיטליזם, אלא מעמד בינוני בעל  
(, אחד מיני מעמדות אחדים, המבקש לשפר את תנאי המחיה שלו במסגרת  stakeholderעניין )

התביעות ותכלית המאבק: לא עוד מאבקים חומריים   ותהמערכת השרירה. כך גם משתנ
פוליטי, אלא מאבקים להרחבת החופש  –לשנות מן היסוד את המבנה הכלכלישתכליתם 

 . ותקולקטיבי האישיות וה הכרה  לבמרחבים הנוגעים לזהות ו
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 תמורות היסטוריות בביקורת הקפיטליזם  

מתקיימת דינמיקה היסטורית. תקופות שונות  הביקורת החברתית לביקורת הארטיסטית בין 
ות של סוג אחד של ביקורת על פני האחר. משטרים שונים  בקפיטליזם מתאפיינות בדומיננטי
או תעוקות שונות,   , ( מייצרים לחצים שוניםAglietta, 2001של הצבר הון בתוך הקפיטליזם ) 

לסוג  גם משטרי שיח שונים, ולכן הביקורת עליהם שונה. מכאן שגם ההיענות של הקפיטליזם  ו
הביקורת האחר. בעת נתונה ותחת משטר  סוג רוכה בזניחה ודחיקה של אחד של ביקורת כ

 ,Boltanski & Chiapelloת )כהאחרת שוכ גואה ואילו קפיטליסטי מסוים אחת הביקורות 

ארבעה הסברים. ראשית, אף שאפשר לראות בביקורת החברתית ובביקורת  יש (. לכך 2005
גם סתירה מסוימת, לפחות  ביניהן יה יש י השנאת משלימות אחת ש הארטיסטית ביקורות 

תחתיה: הביקורת החברתית היא  שהקפיטליזם פועל במסגרת החשיבה הליברלית ההגמונית 
הביקורת  ואילו , החברתיתרווחה מוחה על הפגיעה של הקפיטליזם בו סוציאלית מעיקרה 

.  האישית הארטיסטית אינדיבידואלית מעיקרה ומוחה על הפגיעה של הקפיטליזם ברווחה 
האחד מונח   ןדיבמסגרת המחשבה הליברלית שתי הביקורות נמצאות על כפות מאזניים שמצ

 ,Berlin, Hardy, & Harrisראו ו; Harvey, 2005" )– " ובצידם האחר ה"חופש מ–ה"חופש ל

אנשים וקבוצות   — . שנית, למרות שמרחב הביקורת הוא מגוון, מרובה ורווי סתירות(2002
כדי לתרגם תרעומת חברתית   — ולהעלות תביעות מנוגדותשונות יכולים למתוח ביקורות 

(indignationלכדי פעולה פוליטית יש לרכז א )ביעדים מוגדרים, וכך ביקורת אחת  ה ת המחא
דומיננטית. שלישית, הביקורת שידה על העליונה מכוונת כלפי הפגיעה המשמעותית  הופכת ל

שוררת באותה עת. כפי שנראה, פגיעה כזאת אף היא  ההנגרמת מאופנות הקפיטליזם  ,יותר
ורביעית,    .ווחה האישיתנוטה לנוע על המטוטלת שבין פגיעה ברווחה החברתית ובין פגיעה בר

כוחה של התצורה הקפיטליסטית ההגמונית מכתיבה במידה רבה גם את גבולות שיח הביקורת  
 (. Harvey, 1989; Jameson, 1991עליה ואף את מאפייניה )

דינמיקה היסטורית דיאלקטית: היענות  , אם כך,  ביניהם  שני אגדי הביקורת הללו מקיימים
ת קפיטליסטית שדוחקת  של הקפיטליזם לסוג אחד של ביקורת תורמת לעיצובה של אופנו 

ומאלימה את הביקורת האחרת. כך אפשר להבין כמה מהתמורות העמוקות בקפיטליזם של  
בוודאי  אינו עוסק אמנם בתיאור היסטורי של הקפיטליזם, וזה . מאמר השנים האחרונות  150

( את הקפיטליזם.  אינו משנהבו שיח הביקורת משנה )או  שאינו מציע ניתוח אמפירי של האופן  
היא ששחקנים חברתיים )העובדים  מציע בולטנסקי שבמסגרת התאורטית ת יסוד אבל הנח 

מנסחים את  ובמקרה זה( מניחים קשר כזה בין ביקורת הקפיטליזם ובין תמורות בו,    ,המתאגדים
ענות לביקורת הזאת תשנה את אופן הפעולה  יהם ואת תביעותיהם מתוך הנחה שה הביקורת של

 (.בה  הם עובדיםששל הקפיטליזם )או לפחות של אופן הפעולה בחברה 
האופן  הדרוש להבנת רקע שזהו הכיוון מהזיקה של הדיון הזה לעניינו עקיפה אך מכרעת,  

ל פעולות ביקורתיות נגד  מנעד רחב שיש מנסחים את תביעותיהם.  הייטקבו עובדי ש
או  לדחות את הקפיטליזם מניה וביה, למשל פוליטית שונה: אפשר ה תן עמדשהקפיטליזם 

ו.  ביותר של הסתירות שגדולה גיון הקפיטליסטי עד קצהו כדי להביא לחשיפה ילדחוף את הה 
מניחה זיקה בין אופי הביקורת   הייטקבבסיס ההתאגדות של עובדי שהעמדה הפוליטית אבל 

ההקשר ההיסטורי של תמורות אלו, אף אם  את תמורות בקפיטליזם, ולכן חשוב להזכיר בין ו
 בקיצור נמרץ.  
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 ,laissez-faire–שהילל את ה ,19–ה של המאה היהקפיטליזם הליברלי של המחצית השני 
ודות לתיעוש הייצור. אך העושר התרכז  הבעיקר  ,התאפיין בצמיחה חסרת תקדים של העושר

חסרות  שגם הן היו השוויון והעוני גאו. התיעוש יצר בעיות חברתיות – בידיהם של מעטים; אי
ותעשיות זעירות למפעלים עירוניים, ועימו ההתפרקות של  מחקלאות כפרית תקדים: המעבר 

יחידות תמיכה, הותירו את העובדים חשופים  ששימשו עד אז    ,ל הקהילההמשפחה המורחבת וש
. בשל התיעוש  ונעשה בלתי יציבתוכפים והולכים נתון למשברים שהיה  ,לתנודתיות השוק 

את  המדינה ראתה ואילו כוחה של העבודה, כנגד כוחו של ההון וריכוז הייצור הלך והתעצם 
ולתמוך   ם לנהל את ענייניהם בזירה הכלכליתשחקנים חברתייל אפשר ל התפקידכמי ש עצמה 

מנוצלים במידה חסרת תקדים   19–ה של המאה הי . כך מצאו עצמם עובדים במחצית השניבהם
נתונים לחלוטין לחסדי השוק החופשי.  היו  ו  ,בכלכלה שהלכה ונעשתה עשירה ובלתי שוויונית 

צמה הביקורת החברתית.  הלכה והתע   ,בעת הזאת, ולנוכח משברים כלכליים מחזוריים עמוקים
קריסת המערכת הקפיטליסטית,  שבה התחזק האיום המבני בבסופו של דבר, בשעת כושר 

או משטר   ,ת קפיטליסטית חדשהלשידוד מערכות ולהתעצבותה של אופנוהביקורת הביאה 
 ,Aglietta( או קיינסיאני )wellfarismשאפשר לכנותו פורדיסטי, רווחתי ) ,הצבר הון חדש

2001.) 
אם באופן  גם  תוך הפנמה והכלה של הביקורת החברתית,  מהקפיטליזם הפורדיסטי התעצב  

מנגנונים שריסנו את החופש המוחלט של ההון ואת הדומיננטיות של  . הוא כונן מדוד וחלקי 
שוק  ה ובין עובד היתה לייצר חגורת הגנה בין יה של מנגנונים אלו תכליתם . השוק בחברה

ביטוחים סוציאליים, חלוקה מחדש של העושר,  באמצעות  תנודתי ולהגדיל את השוויון ה
מעורבות ממשלתית בכלכלה, חקיקת עבודה והקמת מערכת שירותים ציבורית. במונחיו של  

(.  embeddednessהיה בכך משום שיקוע מחודש של השוק בחברה )( Polanyi, 2001)פולני 
ענות לביקורת החברתית על הקפיטליזם אפשרה את שגשוגו של  י באופן דיאלקטי, הה

לשכבת  יותר ויותר למשל, העבודה נעשתה כפופה כך, הקפיטליזם הפורדיסטי ואת העמקתו. 
 ,Bravermanמנוכר יותר )הפך עבודה העולם וחלוקת עבודה, וללהגיון הסרט הנע  ,המנהלים

ענות לביקורת החברתית עומדת ביחס הפוך  י ההנחה שהומפני שקיבלו את  (. במידה רבה,  1974
  גדלה  מידהעם ענות לביקורת הארטיסטית, עובדים תחת המשטר הפורדיסטי הסכינו ילה

הולכת של ניכור וקיבלו אותה כרע הכרחי בתמורה לצמצום מידת הניצול. פירושה של  ו
הסכמי שכר   : החברתית, אם כך, היה דחיקה של הביקורת הארטיסטיתההיענות לביקורת 

קרון  י ציאלי למוכשרים ביותר ופגעו בענ , מנעו תשלום שכר דיפר למשל קיבוציים, 
אופי  את יתה כרוכה בניכור רב: יהמריטוקרטי. העבודה במפעל ובמשרד הפורדיסטיים ה 

 (. Noble, 1984גורם חיצוני גבוה ממנו בהיררכיה הארגונית ) הכתיב לעובד  העבודה 
התצורה הקפיטליסטית  להסביר כיצד היענות את הדיאלקטיקה הזאת כדי מתארים אנחנו 

לעלייתה של הביקורת הארטיסטית.   והתצורה הפורדיסטית הביאוקימום לביקורת החברתית 
אשר ביקשו להבטיח    19– עוצים בחוגים הבוהמיינים של המאה השורשי הביקורת הארטיסטית נ

בירוקרטיזציה  המודרניזציה וה ת, ביטוי אישי, יצירתיות ואינדיבידואליזם תחת מכבשי  ואותנטי
תמונת תשליל  המתהווה היה  צמיחתה של חברת המונים עירונית. הקפיטליזם הפורדיסטי  עם  ו

מידור  ה פסיביות, ה סטנדרטיזציה, האחיזה  ם להקנו  בעולם העבודה :של החזון הבוהמייני
היררכיה  למפעל הגדול והריכוזי, ל נגד התעוררה כתגובת היררכיה. הביקורת הארטיסטית הו

לעומק  בירוקרטיזציה של המדינה ולניכור ממנה,  לחלוקת העבודה ולהנוקשה במקום העבודה,  



 19   )2(כ ישראלית סוציולוגיה 2019-ף"תש

יקורת הארטיסטית  חיים החברתיים. ביטויה החברתי המזוקק ביותר של הבאל החדירתה 
 (.  Boltanski & Chiapello, 2005) 1968מהפכת  ה  היהגוברת 

  20–עשורים האחרונים של המאה הבח וצמלתעצב ולההתצורה שקיבל הקפיטליזם שהחל 
בטיח פחות ניכור,  השהזה, קפיטליזם . ה ענות לביקורת הארטיסטית י נבעה במידה רבה מה

– פוסט" זכה לכינוי , ויותר ביטוי אישי ואינדיבידואליזם בעולם העבודה היררכיה ודכאנות
  ", רשתי "קפיטליזם . בולטנסקי ואחרים מבכרים את המונח " גמיש"קפיטליזם או  "פורדיסטי 

שמעניק לגיטימציה  את רוח הקפיטליזם בן זמננו. רשתיות נעשתה מונח לטענתם מבטא ה
כלכלי מסוג חדש הנענה לביקורת הארטיסטית. השיח של הקפיטליזם הרשתי  –חברתי למשטר

באופן זמני  להתקשר ולהתחבר שיכולות  סעף אוטונומיות עובדים כנקודות ממשיג את ה
  .אל הפועל כדי להוציא מיזמים  — עובדים אחרים או חברות — ברשתסעף אחרות  לנקודות

המרחב החברתי הרשתי    ; עובדיםשל ה חשובה ביותר  כסגולה היכולת ההתקשרות הזאת מוצגת  
;  2011פישר, תמידית )  מהתאגדויות מרובות, ארעיות ומשתנותמבוזר ומורכב  ,נתפס כשטוח 

Boltanski & Chiapello, 2005 .) 
  םנשאיה (. הם Fisher, 2008עובדי הייטק הם במידה רבה גיבוריו של הקפיטליזם הרשתי )

גמישות, יצירתיות, חוסר   —  האתוס והתרבות הרשתייםהתכונות שמקדמים של  העיקריים
קבוצה בעלת מאפיינים  מתאר  "  הייטק "עובדי  המונח  .  טאסקינג– ומולטיהיררכיה, מריטוקרטיה  

  , הפצה של מידע וידעבניהול וב: עבודה שכרוכה בייצור,  משותפיםתעסוקתיים ופרופסיונליים  
של הבטחות    העיקרייםקרב מעמד העובדים הם מושאיו  בוניהול מערכות דיגיטליות ורשתיות.  

דה  הן מתממשות. ההבטחה לעולם עבוכאשר מהן, העיקריים הקפיטליזם הרשתי וגם הנהנים 
היטב  הנאה, אוטונומיה ואותנטיות מהדהדת    ,יותר ביטוי אישי, יצירתיות פחות ניכור והמאפשר  

  הייטק ב, לכל הפחות במישור האידאולוגי. ובמידה רבה, עולם העבודה הייטקהבקרב עובדי 
 הוא מקור השראה חשוב לכלל העובדים.  

אם ההבטחה הזאת   ת ובלי קשר לשאל — ואולם, כפי שציינו, ההבטחה להפחתת הניכור
קשורה בזיקה דיאלקטית להעמקה של הניצול, או לחוסר   — ממומשת, באיזו מידה, ועבור מי

בהשוואה לקפיטליזם  ו(. Boltanski & Chiapello, 2005ענות לביקורת החברתית )יה
שוויון,  – איהל: גידול בשיעורי  הקפיטליזם הרשתי אכן מאופיין בהעמקה של הניצו  ,הפורדיסטי 

חלשותם של מנגנונים מדינתיים, הפרטה של החיים הכלכליים. מנקודת המבט של עובדי  יה
( נתון  precarious classתמורות אלו מתבטאות בעולם תעסוקתי פגיע. המעמד הפגיע )  ,הייטק

שי לבנות  טחון תעסוקתי ומקויבהסדרי העסקה גמישים ובלתי יציבים ולכן סובל מחוסר ב 
  הייטק (; עובדי Sennet, 2004, 2006; Standing, 2016ארי משמעותי של קריירה )ינרטיב לינ 

ההתפתחות  בשל  ,לשחיקה מהירה בערך המיומנויות שלהםבמידה רבה במיוחד נתונים 
העבודה עם  כם בשוק גם פגיעים לגילנות, קרי ירידת ערהם , ולכן ת המתמדתטכנולוגיה

שזולגת  יתר ומקושי להדוף עבודה    העלייה בגיל; הם גם סובלים יותר מעובדים אחרים מעבודת
 מחוץ לשעות העבודה המקובלות ולשמור על שעות פנאי. אל 

מהיענות לביקורת הארטיסטית  נבעה ו לקפיטליזם רשתי, שההצדקה של ת המעבר השלכ
תה החרפה של הניצול. שני היבטים מרכזיים של החרפת  יודחיקה של הביקורת החברתית, הי

 ,Duménil & Lévyהשוויון )– הניצול היו הסחרה והפרטה של החיים החברתיים וגידול באי

הסרת רשת הביטחון המדינתית, אשר  מתבטא ב(. ההיבט הראשון 2011פישר,  גם ראו; ו2004
הגנה על יחידים מהשוק החופשי: כרסום בביטוחים ובשירותים חברתיים, הפרטה וליברליזציה  
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–חלוקהמתבטא בשל המטבע המקומי. ההיבט השני )שהוא, במידה רבה, תוצר של הראשון( 
(. הרוח החדשה של הקפיטליזם הרשתי הסיטה  Duggan, 2003מחדש של העושר כלפי מעלה )

ה לכינוי העממי "קפיטליזם  תשזכמגמה את הספינה הקפיטליסטית לעבר העמקת הניצול, 
תחת משטר  בעשור האחרון, שוא אפ(. לא ייפלא Piketty, 2017ליברליזם )–חזירי" או ניאו

הלכה   ,ענות לביקורת החברתית יענות לביקורת הארטיסטית על פני הי קפיטליסטי שמבכר ה
בשורה של מחאות גלובליות   2011–הביקורת החברתית והתעצמה. ביטויה המזוקק הגיע ב

 הדורשות "צדק חברתי" )בישראל( או מוחות נגד "האחוזון העליון" )בארצות הברית(.  
סיונות  י , הוא ההתעוררות של נלטענתנו יטוי נוסף של חזרת הביקורת החברתית, ב

זיהה   1999בפרט. כבר בשנת  הייטק בקרב עובדי ניסיונות התאגדות התאגדות בכלל ו 
  ; הספר ראה Boltanski & Chiapello, 2005בולטנסקי את ניצני שובה של הביקורת החברתית )

(. בהשפעת תזת הדינמיות של הביקורת על הקפיטליזם  1999אור לראשונה בצרפתית בשנת 
מה  אנו מבקשים להמשיך את כיוון החקירה של בולטנסקי ולשאול, עשוריים מאוחר יותר, 

ענות לביקורת הארטיסטית  י כמה עשורים של הכעבור , כיוםהתצורה של ביקורת הקפיטליזם 
  הייטקכי בשיח התאגדות עובדי האנו טוענים ת החברתית. ובצבוצה המחודש של הביקור

עובדים אלו, שהתחנכו על ברכי  של ביקורת חברתית וכי  ניצנים  אפשר לראות  בעשור האחרון  
ההישגים והאתוס של הביקורת הארטיסטית, מבקשים כעת לקומם מחדש את הביקורת  

 . נתונים להםהם ש לב לניצול ולחוסר הביטחון התעסוקתי התשומת את החברתית ולהסב 
ת דינמיקה מעניינת של  והסתירות בין שני אגדי הביקורת, החברתית והארטיסטית, יוצר

שואבת משתי הביקורות:  ה דות. אנו מבקשים לזהות את המרקם החדש של ביקורת התנג שיח 
זה חדשה של  תסינבאימוץ סלקטיבי משתי הביקורות? או אולי בחזרה לאחור? בהאם מדובר 

בשבע חברות מובילות ועם   הייטקהשתיים? ניתוח ראיונות עם מנהיגי התארגנויות עובדים ב
עלה תובנות חשובות באשר לשובה של הביקורת  משלהם האיגוד המקצועי של  םנציגי

מתאגדים ליישב   הייטקסיון של עובדי  י בין הביקורת הארטיסטית, ולנוהחברתית, למתח בינה 
 בין שני מערכי הביקורת הללו.  

 שיטת המחקר 

כולל  הוא , ו2018ותחילת  2017נערך בישראל בסוף  עליומתבסס שהמאמר מחקר השדה 
יית ההייטק שבחרו לארגן את ציבור העובדים במקום עבודתם  ראיונות עם עובדים בתעש

  ,2014בשנת    ובישראל החל  הייטקייצוגיים. התאגדויות והקמת ועדים בחברות    ועדיםולהקים  
לראשונה הצליחו    .התאגדות בקרב עובדי חברת הייטק גדולה )להלן חברה א(ניסיונות  אז נעשו  

)פעילי ההסתדרות הכללית החדשה( להביא  אותם האיגוד המקצועי שליוו  העובדים ונציגיאז 
על יציגותו, מעמד  והכריזו לוועד החדש להצטרף  הייטקיותר משליש מהעובדים בחברת 

מם משא ומתן בנוגע  יהמחייב את הנהלת החברה להיפגש עם נציגי העובדים ולנהל ע
 לתביעותיהם.  

פעילותם של  בסמוך למועד זה הקימה ההסתדרות איגוד מקצועי חדש שנועד לרכז את 
הוקם ועד   2014"(. במרוצת הייטק )"איגוד האינטרנט, הסלולר וה  וועדי עובדים מענפים אל

הוקמו שלושה ועדים נוספים שהתאגדו   2015–גדולה אחרת )חברה ב(, ב הייטקנוסף בחברת 
ה(, והתאגדות אחת הוקמה במסגרת ארגון כוח לעובדים   , דבמסגרת ההסתדרות )חברות ג, 
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הוקמה ההתאגדות השביעית והאחרונה הנסקרת במאמר זה )חברה ז(.   2016)חברה ו(. בשנת 
, רק בשתיים מתוך שבע ההתאגדויות הבשיל המשא ומתן בין  ונכון למועד כתיבת שורות אל

  וחדלה רה ו(. התאגדות אחת התפזרה  נציגי העובדים להנהלה לכדי הסכם קיבוצי )חברה ב וחב
הצדדים בשלבים שונים   עומדיםלהתקיים בתום מאבק ממושך עם ההנהלה. בשאר החברות 

 של משא ומתן.  
  חברותהמחקר השדה מבוסס על ראיונות עם דמויות מפתח בהתאגדויות עובדים בשבע 

יקה מאות אחדות  המעס מהן,  הישראלית. למעט אחת    הייטקבזירת ה   בולטות  הללו, שהן חברות 
מעסיקה עשרות אלפי עובדים.  מהן אף  אחת  ו  של עובדים, כל החברות מעסיקות אלפי עובדים

נערכו  ליארד דולר. ימ 140ליון דולר לכמעט ימ  300שווי השוק השיאי של החברות נע בין 
מובנים עם שבעה מראשי ההתאגדויות )כולם בעלי השכלה אקדמית(   ראיונות פתוחים חצי

.  2018ינואר  ל  2017בין נובמבר    . הראיונות נערכוגים של ההסתדרות ושל כוח לעובדיםעם נציו
להשלמת התמונה ההיסטורית של מהלך מאבקי העובדים נעזרנו בכתבות עיתונאיות שסקרו  

מרואיינים התקשרנו עם גורמים בהסתדרות שהפנו אותנו למנהיגים של שני  כדי לגייס אותם. 
ת כדור שלג, קישרו אותנו עם פעילים של ועדי עובדים בחברות  ועדי עובדים. אלו, בשיט

 כשעתיים.  ך נמשכל ריאיון נוספות. הראיונות נערכו במקומות שנקבעו על ידי העובדים ו
(  Braun & Clarke, 2006תומללו ונותחו בניתוח תמטי אינדוקטיבי )  ,כל הראיונות הוקלטו

התמקדות  נעשה באמצעות הדבר את דברי המרואיינים לכדי תמות ודפוסים מרכזיים. שזיקק 
ניסוחים של דוברים  ין דובר אחד, דמיון וזהות באצל יוריסטיקות רטוריות כגון חזרתיות ב

 Frechtlingכמה צירים של ניתוח )לפי  . התמות קודדו  השונים, הדגשות והשמטות, וכיוצא באל

& Sharp, 1997 בו הם  ש(: התפיסה העצמית של מרואיינים, ההנחות המובלעות בהן, האופן
והאידאולוגיות הגלומות בהן.   תמותמבינים את הניתוח שלהם עצמם, הנורמות העולות מה

סיונות ההתאגדות שמציגים המרואיינים כפרשנות  יניתוח כזה מתייחס לסיפור המעשה של נ 
 & Braunבהרמנויטיקה של הסוכנים באירוע )הוא מתרכז תיאור גרידא, ולמעשה ולא כ

Clarke, 2006.) 
מנסחים את הביקורת שלהם על מקום   הייטקבו עובדי ש באופן מתמקדים במאמר זה אנו 

ות שלהם  העבודה )ובהשאלה, על התצורה הנוכחית של הקפיטליזם בכלל( ואת התביע
בבואם   תכנות שהם מניחים לעצמםיתנאי הה הוא מעסיקים. מה שמעניין אותנו במיוחד מה

תביעה לא  ללדעתם נחשב לנסח את תביעותיהם: מה הם רואים כתביעה לגיטימית ומה 
לגיטימית? איזו תביעה תאחד את העובדים המתאגדים מאחוריה ואיזו תביעה תפלג אותם?  

ב הפרשני של העובדים; מהלך ההתאגדות עצמו וגורל המשא ומתן  אנו מתמקדים במרח כלומר,  
. הממצאים  במאמר זה  שארו ברקע הדבריםיי ( וFisher & Fisher, in pressנדונו בפרסום נפרד )

שיח( הן של המתאגדים  –מטא כוללים את שיח הביקורת ואת השיח על האפשרות לביקורת )או  
 .  לגביה  והן של מי שהתנגדו להתאגדות או היו ספקנים
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 ממצאים

 כביקורת חברתית התאגדות

ניזון במידה רבה מפירות הביקורת הארטיסטית   הייטקכאמור, עולם התעסוקה של עובדי ה
אלמו לחלוטין  נתנאים אלו קולות הביקורת החברתית נחלשו ואף ב ענות לה. י ומבטא את הה

  הוא   . הממצא הראשון והמרכזיהייטקזה של עולם הבבמרחב שיח העבודה, על אחת כמה וכמה  
א אולי  וובמובן זה עצם התביעה להתאגדות ה, חזרתה של הביקורת החברתית לשיח העבודה

כוללת תביעה להתייחס לכל עובד כחלק  התאגדות תביעה ל . הההתגלמות הבולטת ביותר של
מקבוצה, או ממעמד רחב יותר, ותובעת זכויות קיבוציות. על התעוזה שבעצם מעשה  

העובדים  קולות תוך מהיטב לה אפשר ללמוד  ייחסוההתאגדות ועל המשמעות שעובדים 
ם, עצם מעשה  התאגדות. עבור עובדים אלו, ובעוצמה נמוכה יותר עבור רוב העובדישהתנגדו ל 

על  מטבעה  שהתאגדות מבוססת  מפני  תכנות, בדיוק  יההתאגדות היה משום הפרה של תנאי הה 
של ביקורת חברתית ותובעת מענה לה. בכל מקרי ההתאגדות הנסקרים במאמר,  יות לגיטימ ה

בהתנגדויות מקרב העובדים עצמם. את ההתנגדות אפשר להבין  נתקלו יוזמי ההתאגדות 
לים  ישל הביקורת החברתית, או כאשרור של הביקורת הארטיסטית. במ  תיוהלגיטימ ת כדחיי 

ליברליות המהדהדות את אתוס העבודה  –אחרות, ההתנגדות מבטאת בעיקר אימוץ תפיסות ניאו
המריטוקרטי והתחרותי, ואת תפיסת ההעסקה הגמישה וקצרת המועד המאפיינת את שוק  

 העבודה בטכנולוגיות העילית.  
שלעצמה היה דימויה השלילי של העבודה  כ התנגדות להתאגדות הרציונל הבולט ל
, הנוהגים להבדיל עצמם מציבור העובדים הכללי, ובמידה רבה  הייטקהמאורגנת בקרב עובדי 

תופסים את  רואים עצמם חלק מ"מעמד העובדים". רבים מהמתנגדים להתאגדות כלל אינם 
הציבור. רבים  כלל עובדים כקבוצות אינטרס צרות הדואגות למקורבים על חשבון האיגודי 

אלימה,  היא ועדים התנהגותם של נרתעו מהדימוי האגרסיבי של ועדי עובדים. לתפיסתם, 
מעוניינים לנקוט שיטות כאלה  אינם מידע, ל טכנולוגיה ול םמומחיההם, ובריונית ופוליטית, 

על שיחות שקיים  סיפר אידאולוגית. אחד מראשי ההתאגדות  מבחינהעימן או להיות מזוהים 
 עם עובדים כדי לעודד אותם להצטרף:  

, כי מבחינתם זה ארגון  "אין סיכוי שאנחנו מצטרפים להסתדרות " — קולגות אמרו לי
תמיד סלדו מההסתדרות, בגלל האיגודים הידועים לשמצה   הייטק . אנשים במושחת

רת החשמל. הייתי צריך להסביר לנציגי ההסתדרות  שלה, כמו עובדי הנמלים או חב
 , שפה חייבים לעבוד אחרת ולהשתמש בשיטות שונות ובשפה שונה. הייטק שפה זה 

סיון התאגדות אחר ניסה להתרחק ככל האפשר מזיהוי ההתארגנות עם מאבקי  י ואילו חבר בנ
 עובדים קלאסיים: 

ואמרתי לו שיפתח לנו איזה  כשהחלטתי שאני רוצה להקים ועד, נפגשתי עם עורך דין  
עמותה ונוכל להתחיל להתאגד... לא רציתי לבקש מהקולגות שלי להצטרף  

 להסתדרות. כל הגישה הסוציאליסטית הזאת לא התאימה לנו. 
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אימת שהועלתה האפשרות כי העובדים ישביתו  כל  סלידה מיוחדת הובעה כלפי נשק השביתה.  
אינם "בריונים",   הייטקאת משרדי החברה התגלתה התנגדות מצד עובדים שטענו כי עובדי 

 ושעליהם לפתור בעיות עם ההנהלה באמצעות הידברות והסכמה. 
כגון  ) נקוטעשוי ל רק התנגדות לפעולות שהוועד אינו התנגדות להתאגדות המקור 

ההנהלה  בעיני תפס יי עצם ההתאגדותחשש שהת כמפגן של אלימות, אלא הנתפסו  ,(שביתה
אמון בחברה שעושה מאמצים לרצות את עובדיה. על  –כמעשה של חתרנות וכפירה וכהבעת אי

עובדים רבים, הקמת ועד היא צעד מיותר היות שכבר  שהיה מקובל בקרב  פי ההיגיון הארגוני,  
גוף שתפקידו לפתור בעיות של עובדים: מחלקת כוח אדם. במקרים מסוימים  בחברה קיים 

עובדים חששו כי הקמת ועד תייצר "אווירה עכורה" של מאבק וביקשו להסתמך על עזרתם  
הסכימו כי הן  ן גם הם חלקלגבי , שלפחות סוגיות כוח האדם בפתרון מחלקות המנהלים ו של 

 . בעייתיות
של רעיון ההתאגדות עצמו, עובדים רבים הציגו טיעונים אידאולוגיים  על הסף  דחייה  מלבד  

הביקורת החברתית נמצאת מחוץ לתחום הלגיטימי של שיח העבודה.  כי  מסמנים  הופרגמטיים  
העבודה   אחד המקורות להתנגדות עובדים להתאגדות היה חששם כי הקמת ועדים במקומות 

פגום ביכולת ההנהלה לשפר את החברה באמצעות פיטורי  הדבר י כיוון שמ תעודד בינוניות, 
תחת ערך המצוינות ותחת  חתירה וועד פעולות העובדים לא מוכשרים. המתנגדים ראו ב

. הם ראו בהתאגדויות ארגונים המעניקים סעד לעובדים  מצוינותההנהלה להעריך    ה שלסמכות
תמיכה באתוס מריטוקרטי רדיקלי הגורס שעובדים  מתוך ם, והתנגדו לכך מוצלחי  חלשים ולא

, יש שרואים בוועד גורם המעכב את  מזומוכשרים ומוצלחים אינם זקוקים כלל לוועד. יתרה 
ו  שותפים לדאגות אל הוועדים המתהווים היו התפתחותם וקידומם של עובדים מצטיינים. 

אחד  אמר לנו כך עודדו בינוניות בחברה. ביקשו להבטיח כי ההסכמים שייחתמו לא יו
 :  המרואיינים

זאת   — בהסכם שחתמנו, אם החברה מחליטה שמישהו לא מספיק טוב ורוצים לפטר
ועד לא מתערב כאן. כך שהטענה על עידוד בינוניות איננה נכונה.  והחלטה שלהם. ה

 אנחנו מתערבים רק במקרה של פיטורים נרחבים, פיטורי התייעלות.  

ווח נוסף של עובדים שהתנגדו להתאגדות היה שהקמת ועדים תביא לעזיבתן של  חשש ר
בהן העבודה המאורגנת חלשה יותר, ובכך  שהחברות את המשק הישראלי לטובת מדינות 

מספר כי עובדים בחברה "איימו עלינו שאם יקום  אותו מרואיין  מצוקת הענף.  עוד יותר  תוחרף  
. תומכי ההתאגדות ניסו להפריך  "י ותפסיק לפתח אותו החברה תיטוש את האתר הישראל  —   ועד

יש לחברה אתרים גם בצרפת   — תכנות האפשרות הזאת: "לאנשים האלה הייתי אומרי את ה
עדים. עובדה שהאתרים הללו וובגרמניה. שם העובדים יקרים יותר, והם גם חברים בו

 משגשגים, אז לחשש הזה אין בסיס". 

ים לביקורת החברתית בדר  המתאגדים הייטקישות עובדי הביטוי

אך היא רק תנאי מקדים לביקורות    ;ביקורת החברתיתשל הביטוי  עצמה היא  התאגדות  כאמור, ה
תמות  נמנות הביקורת החברתית עם ביטויי המתאגדים.  הייטקולתביעות שמנסחים עובדי ה

דרישות הוועדים ולעיתים אף מצאו ביטוי בהסכמים  נכללו בשחזרו על עצמן בראיונות,  אחדות  
העילה הראשונה במעלה  הייתה ולמעשה  ,עובדים העיקרית שהעלו השנחתמו. הטענה 
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ניסיון  אצלם כ היא התקוממות נגד פיטורי התייעלות שרירותיים, שנתפסו  , להתאגדותם
  ו ם אל הקטנת ההוצאות התפעוליות. במקריבאמצעות הרווח  להגדיל את שורתה ההנהל

העובדים טענו כי הפיטורים אינם מבטאים צורך עסקי ותחרותי של החברה אלא החלטה נפסדת  
של הנהלה המעוניינת לשפר את הדימוי העסקי של החברה בעיני משקיעים ובעלי מניות. אחד 

 מראשי ההתאגדות מתאר את הנסיבות שהובילו ליוזמת ההתאגדות: 

בכוח האדם  10%ד הוכרז על קיצוץ של התחלף המנכ"ל העולמי, ומי 2014בשנת 
דבר שלא קרה לפני זה בחברה שלנו. בישראל, המשמעות הייתה    —   בכלל אתרי החברה

עובדים. הוחלט   50עובדים. הייתה לנו מעבדת פיתוח בצפון הארץ, עם  80– פיטורי כ
ביום רביעי המעבדה   — שהיא תיסגר. העובדים קיבלו את הודעת הפיטורים ביום שני

איש. חלקם היו אנשים שעבדו בחברה   30–רה. גם באתר הפיתוח המרכזי פוטרו כנסג
 שנה.  20–למעלה מ

סיונות ההתאגדות שם, מתאר מהלך של פיטורים מסיביים  י עובד בחברה אחרת, שהיה מעורב בנ
 לצורך התייעלות ולא על בסיס מריטוקרטי: 

ראה מהמנהל שלי  שלושה שבועות אחרי שהצטרפתי לחברה כמנהל צוות קיבלתי הו
מהעובדים. זה חזר על עצמו כל כמה   30% — להכין רשימה של מועמדים לפיטורים

חודשים. נדהמתי מהכמות שהחברה מפטרת. אחרי מספר חודשים המנהל שלי הודיע  
שנים.    שלוש  מכוח האדם בישראל, בתהליך שיימשך  80%לי שהחברה מתכוונת לפטר  

עובדים בלבד. אחרי   250-200–לעובדים להמשמעות היא לעבור מחברה של כאלף 
שוב ואומר שכעת המטרה היא לפטר תוך שנה    יכמה שבועות, המנהל שלי מתקשר אלי

 אחת, ולא תוך שלוש. בשלב הזה החלטתי לעצור, ולשקול להקים ועד בחברה.

  250,  2014–פיטורים המוניים היו העילה להקמת ועד עובדים גם על פי איש התאגדות אחר: "ב
עובדים   1400'אתה מפוטר'. היינו אז  — ובדים הגיעו לעבודה ומצאו מכתב על המקלדתע

לחלק  הוסיפה שבמקרים מסוימים החברה ציינו ". העובדים 650– בחברה. היום אנחנו פחות מ
החריף  הדבר מהלכי פיטורים המוניים. התבצעו שבשעה  בונוסים נדיבים למנהליה ולבעליה

ודחף רבים מהם להצטרף לוועדים. תחושות דומות נרשמו בחברות שפגעו  את תסכול העובדים  
בתנאי ההעסקה של עובדיהן, בדמות ביטול הטבות כגון מימון רכב פרטי, החזרי הוצאות  

 שהיו נהוגים קודם לכן.   ,ומניעת בונוסים שנתיים
  במרבית הראיונות הוא חששם של העובדים מניסיונן של ההנהלות להעביר שחזר נושא 

תוכנית רחבה יותר "לייבש" את האתר הישראלי ולהעביר את  במסגרת  פרויקטים למיקור חוץ  
בעיקר במדינות מתפתחות. מספר עובד באחת   ,פעילות החברה לאתרי פיתוח זולים יותר

 ההתאגדויות:  

התחלנו להבין שההנהלה מבצעת עוד ועוד קיצוצים בקרב כוח אדם בישראל, ובמקביל  
הפרויקטים לחברות חיצוניות. נהיה לנו ברור שהפיטורים הם לא  מגבירה את הוצאת

כל העניין הוא לחסוך בהוצאות,    —  בגלל בעיות ברווחיות החברה או התחרותיות שלה
להחליף עובדים טובים בעובדים זולים יותר ואולי אפילו למכור את כל חטיבת המחקר  

 ל יותר בזול. וופיתוח לחברה הודית שיכולה לספק הכ
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, עובדי החברה נתבקשו להכשיר מתכנתים ומהנדסים שהגיעו ממדינות אחרות  ו קרים אלבמ
כי תפקידם של העובדים החדשים מעבר  משהבינו  פיטורים.  בשעה שבחברותיהם שלהם נערכו  

לים אינו לסייע לחברה בישראל או להרחיב את פעילותה אלא להחליף את העובדים הישראלים  
  "ייבוש " נקיטת צעדים שימנעו את ב בהקמת ועד ו ועובדים אלבעובדים זולים יותר, תמכו 

 האתר הישראלי.  
נרטיב הרווח של מחאת עובדים נגד פיטורי התייעלות, עובדי ההייטק  על ה נוסף אם כן, 

לפיה החלפת עובדים ישראלים בעובדים זרים משיקולי עלות בלבד אינה  שתפיסה  ביטאו
 :  ים. כך אמר לנו אחד מראשי הוועד לגיטימית

בשנים האחרונות האווירה בחברה היא מאוד לא בטוחה. יש הרגשה שההנהלה  
העולמית מנסה לייבש את האתר הישראלי. הם שולחים פרויקטים להודו, כל המחלקת  

IT  .פוטרה ונפתחה מחדש בסרביה, המחלקה הפיננסית נסגרה ונפתחה מחדש בפולין 

גידול  בגלל החוץ אלא גם  מיקורגלל בלא רק מאוים מעמדם חשו כי העובדים המתאגדים 
ספקי שירות  באמצעות המניין, שהחברה החלה להעסיק  מן במספרם של עובדים חדשים שלא

(. עובדים אלו משולבים בעבודה לצד  הייטקחיצוניים )חברות כוח אדם הפועלות בשוק ה 
מוחלפים בעובדים בעלי מעמד  ואינם שהאחרונים מפוטרים , בשעה המניין  מן עובדים

", סיפר אחד המתאגדים,  [ substitutesסאבים ]קיצור של תעסוקתי שווה. "אנחנו קוראים להם 
. כמובן  הייטק"עובדים שמגיעים מחברות שמספקות כוח אדם מיידי לטווח קצר לחברות 

תר  . השימוש ב'סאבים' נהיה יוכלפיהםהחברה לא מחויבת  — שאפשר לפטר אותם בכל רגע
ויותר נפוץ". העובדים ראו בהעסקה הקבלנית צעד המכוון להחליש את מעמדם ואת מחויבות  

 להקטין את מספרם בחברה. כדי ולפיכך נאבקו   ,החברה כלפי עובדיה
שהובילו את מהלכי  הם ומעלה(  40בני בכל המקרים שסוקרו, העובדים המבוגרים יותר )

להבטיח  של עובדים להקים ועד היה רצונם  ההתאגדות. נראה שהגורם הדומיננטי בהחלטתם
אך בניסוח ההולם   — אולי גולת הכותרת של הביקורת החברתית — רב יותרביטחון תעסוקתי 

. העובדים לא דרשו קביעות, ואף קיבלו בהבנה את הגיונות השוק המצריכים  הייטקאת שוק ה 
להם  עובדים דרשו שיוצעו  ההנהלות. עם זאת, ה  דרךקיצוצים ופיטורים, כפי שאלה תווכו להם  

ותמיכה  רשת ביטחון  מעין  ויבטיחו    חלופה לפיטורי התייעלותשישמשו  תוכניות פרישה מרצון,  
 :  . ברוח זו התבטא אחד מראשי הוועדיםכלכלית וחברתית לעובדים שהחברה מעוניינת לפטר 

לא עובדים זוטרים   — כל מנהיגי התארגנויות העובדים בהייטק הם אנשים מבוגרים
ולא צעירים. הם עבדו בחברה מגיל צעיר, בנו את החברה מלמטה, והם אלה שהרגישו  
שהחברה הולכת למקום לא טוב. הם ראו כמה פרויקטים מועברים במיקור חוץ להודים  
וסינים. הם חשו את המערבולת שפוגעת בביטחון התעסוקתי שלהם וביכולת לדמיין  

 עתיד לחברה. 

עם ההנהלות  למשא ומתן  גם  ביקורת החברתית, מצאו את דרכן  , המבטאות את רוח הוטענות אל
פרק    ו שלבהן נחתם הסכם קיבוצי הוסכם על הארכתשואף להסכמים הקיבוציים. בשתי חברות  

, הגבלת מספר עובדי הקבלן הפועלים בחברה, וצמצום  ו פיטורי  עםלעובד  הניתנת  זמן ההתרעה  
 כניות פרישה מרצון.  והצעת ת באמצעותפיטורים שרירותיים 
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מעניין לציין כי בכל המקרים שנסקרו, סוגיית השכר וההטבות הנלוות לא עמדו במרכז  
כגבוה  אצלם נתפס  הייטקהדיונים ומקומם בהסכמים שנחתמו הוא משני. שכר העובדים ב

 :, כפי שעולה מדבריו של מרואייןכולל הטבות חומריות רבותכ ממילא ו

כלי ופרק ארגוני. לא היה לנו הרבה מה לדבר על הפרק  יש בהסכם הקיבוצי פרק כל
הכלכלי. דאגנו שאנשים יוכלו לאכול ארוחות מחוץ למשרדים, שינינו משהו קטן  

. זהו. כל שאר העניינים הכלכליים  1%בהסכמי ליסינג, ונתנו לכולם תוספת שכר של 
 הם בידי ההנהלה וזה בסדר מבחינתנו. 

שונה מהיעדר ביטחון תעסוקתי ופעלו ליצירת מנגנונים  עובדים היו מוטרדים בראש ובראה
לפיטורים פרק זמן מספק למציאת מקום עבודה חדש, וכן  למועמדים מוסכמים שיאפשרו 

את מספר העובדים המפוטרים שלא מרצונם.   מושיצמצ מסלולי פרישה וולונטרייםלקביעת 
פרישה מרצון,   אר את ההישג: "דרשנו וקיבלנו תוכנית יאחד העובדים המתאגדים ת

שמשמעותה היא שרק עובדים שרוצים לעזוב יפוטרו בתוספת מענק פיטורים נדיב. ההסכמה  
 ". 20–לכ 100–על התוכנית הזאת צמצמה לבסוף את כמות העובדים שיפוטרו מ

את הסתירה לכאורה בין תביעה ליציבות תעסוקתית מן הצד האחד וקבלה של מכשיר  
 פר:  ידבריו של מתאגד אחר, שס   הפיטורים מן הצד האחר מבהירים

פגשתי חבר שלי שעובד בחברת חשמל. כשסיפרתי לו שההנהלה עדיין יכולה לפטר  
אז בסופו של דבר, ההסכם שלך לא  "עובדים אם הם לא מספיק טובים, הוא אמר לי: 

, וכשמפטרים אותך, אתה תמצא הייטק. עניתי לו שאנחנו בשוק ה "מגן על העובדים 
ודה אחרת. עכשיו, כשחתמנו על ההסכם, כל עובד יקבל הודעה  בסופו של דבר עב

מוקדמת לפני פיטורים, שתאפשר לו שבעה חודשים למצוא מקום עבודה אחר. לפני  
 שהיה לנו ועד היית יכול להיות מפוטר מהיום למחר. מבחינתי זה הישג משמעותי.  

ים לביקורת הארטיסטית בדרישות עובדי ה  המתאגדים הייטקביטוי

המתאגדים עולה שאין    הייטקמסקירת התביעות שיש להן זיקה לביקורת החברתית של עובדי ה
ניסוח  יחסית ל חיוורזו בלבד שניסוחן . לא הקודםלעולם העבודה לחזור מובהקת דרישה כאן 

; יש גם  ליברלית –אוילמהפכה הנ והתביעות בשיאה של הביקורת החברתית בעשורים שקדמ
מבלי לוותר על תביעות שנובעות מהביקורת הארטיסטית. הביקורת  ע אותן לתבוסיון י נ

המתאגדים מבקשים לשמר את   הייטקונדמה שעובדי ה ,הארטיסטית עדיין שרירה וקיימת 
העלו על נס מאפיינים של עולם העבודה שהם תוצר של  הם  — ההישגים שהיא הביאה עימה 

תיגר על החלוקה המסורתית בין מנהלים ועובדים  כך למשל הם קראו  .הביקורת הארטיסטית
מבניים  ה כוח הבערך יחסי  וטימריטוקרטיה והמע הדגישו את הובין זמן עבודה וזמן פנאי, 

 בחברה.
. אחד המתאגדים  הרתיעה מאימוץ כולל של הביקורת החברתית  עםזו עולה בקנה אחד  רוח  

 את העמדה הזאת באומרו:  סיכם היטב 

הלה היה עיקש וחזק, הרבה ויכוחים וישיבות ליליות, אבל תמיד  המאבק שלנו נגד ההנ
במידה. העובדים היו די רגועים ומתחשבים בדרישות ההנהלה. לא רצינו לעשות שום  
דבר שיפגע בחברה. כשבמקרים מסוימים כן הפעלנו את כוחנו, זה תמיד היה בצורה  
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ת חברה מצליחה  המטרה הייתה לבחור להיו — מינורית. לא רצינו לפגוע בחברה 
 ורווחית שמספקת תעסוקה ומשכורות לעובדיה. 

  ם הביצועישהסכמה גורפת כי פיטורי עובדים הייתה בקרב העובדים בכל המקרים שנסקרו 
לגיטימית ונחוצה. העובדים מאמצים לחלוטין את שיח התחרותיות  הם פעולה  נמוכים מהדרוש  

מנגנונים שיסייעו  להקים ממעסיקיהם  המאפיין את שוק טכנולוגיית העילית, ואינם תובעים
 ם נמוכים לשמור על מקום עבודתם.  הביצועי שלעובדים 

ואולם דווקא אימוץ נקודת המבט של מנהלי החברה ובעליה גרר ביקורת רבתי מצד  
, אף  של עובדים מצטיינים משיקולי התייעלות של החברה  פיטוריםהיו עדים להעובדים כאשר  

. בהלימה לאתוס המריטוקרטי המאפיין את מגזר  פן גורף ועקרוניהתנגדו לפיטורים באושלא 
התעשייה הזה, פיטורי עובדים מצטיינים, הנתפסים כתורמים להצלחתה של החברה ואף  

  , חיוניים להמשך קיומה, או פיטורים שרירותיים )במקרה של קיצוץ רוחבי בכל אגפי החברה(כ
 .  גררו התנגדות חריפה ודחפו עובדים רבים להתאגד 

ההתנגדות לפיטורי עובדים טובים ואף מצטיינים נובע, לפחות בחלקו, מתפיסה של  
.  בהם  היא נתונהשיפגעו בחברה ולא יאפשרו לה לצאת מהקשיים  ההעובדים שפיטורים כאל

העובדים רואים לעצמם חובה וזכות  : כלומר, זוהי ביקורת המאמצת את נקודת המבט העסקית
כי פיטורים כאלה פוגמים בכושר התחרות של החברה ואף   לדאוג להצלחת החברה, וחשים 

 האישיות כמנהל בדרג ביניים:   יומתאגד על חוויותכך סיפר מסכנים את יציבותה. 

בשלב הזה, אחרי כמה גלי פיטורים, היו רק עובדים מצטיינים בחברה. ואז מגיע עוד  
תוך החבורה של  תבחר את העובדים הפחות מצטיינים מ "גל, ואומרים לך כמנהל צוות  

. ככה הורסים חברה. אתה מאבד את הכישורים  "העובדים המצטיינים, ותפטר אותם
והידע שהולך עם האנשים שאתה שולח הביתה ושאולי אחר כך יעבדו אצל המתחרים  

 שלך. 

בכל החברות שנסקרו רווחה ביקורת על ההנהלה ועל אופן ניהולה את החברה. ביקורת זו  
של ההנהלה בניווט המקצועי של החברה במהלך משברים. ביסודה  מכוונת לתפקוד הכושל 

עולים בקנה אחד ואלה  כשל הכרתי,  ועל  שני סוגים של ביקורת, על כשל ניהולי  היא נחלקת ל
עם הביקורת החברתית והארטיסטית, בהתאמה. הביקורת הניהולית של העובדים גורסת  

מבינים בניהול עסקים אבל לוקים בהבנה של השוק הטכנולוגי  אמנם שמנהלי החברה ובעליה 
, ולפיכך מקבלים החלטות שגויות לגבי פיתוח מוצרים וניהול מחלקות.  בו החברה פועלתש

הן מביאות לפיטורים ואף מסכנות    —  להחלטות שגויות אלו יש השלכות פוגעניות על העובדים
 שלה:  בכושר התחרות  משום שהן פוגעות את עתיד החברה 

לפני שש או שבע שנים התחלנו לראות ירידה בפעילות ורווחיות החברה. היה ניכר  
רכישת חברות שהתבררו כטעות, ומנהלים    —  כתוצאה מניהול לא חכם של העסק  השז

שלוקחים הביתה בונוסים שמנים בעוד שהחברה לא מרוויחה. אף אחד לא דאג לעתיד  
הלה הבינלאומית טענה שכוח אדם עודף  הקרוב ואיך להגן על החברה מקריסה. ההנ 

גורם להפסדים, כשלמעשה השתמשו בתירוץ הזה כדי לכסות על ההפסדים וההחלטות  
 השגויות שלהם. 
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, וביטויו הוא  צד ההנהלה הופיע כמעט בכל המקרים שנסקרובהכשל ההכרתי שעובדים מזהים  
יהול הנכון של החברה  העובדים על כך שדעותיהם ורעיונותיהם באשר לנבקרב  עלבון    תתחוש

 : סיפר , אינם זוכים להתייחסות רצינית. אחד המתאגדים, עובד ותיק בחברה

בעבר, העובדים ממש אהבו את החברה. הייתה פה אווירה משפחתית. היינו תמיד  
מיודעים ומעורבים בהחלטות החשובות, וזה יצר נאמנות מאוד גבוהה. בשנים  

מה צופן העתיד, אתה יכול להיות עובד מצטיין    האחרונות זה השתנה. אנחנו לא יודעים
 היום וגם מחר אבל אף אחד לא מבטיח לך שלא תפוטר מחרתיים. 

מהות הביקורת כאן, כפי שמתאר היטב עובד מתאגד אחר, היא חוסר הכרה ביכולות  
 המקצועיות של דרג העובדים:  

, חלקם ממש  למה אנשים מצטרפים לאיגוד בסופו של דבר? הם אנשים אינטליגנטיים
גאונים, אבל אף אחד לא מתייחס אליהם ככאלה. אין שקיפות, החלטות מונחתות  

תשמע, יש לי מה לומר  "מלמעלה, והעובדים האלה פונים למנהלים שלהם ואומרים 
אבל ההנהלה   "על ההחלטה שלך, אני רואה את הדברים בצורה אחרת ויש לי רעיונות

 הסיבה העיקרית למה אנשים הצטרפו.  חשובות. זאת  לאאומרת להם שדעותיהם 

ביקורת זו שייכת באופן מובהק לביקורת הארטיסטית התובעת ארגון עבודה פחות היררכי,  
על  על עמדת כוח בארגון.  יותר מאשר  מבוססת על ערכים מריטוקרטיים  בו  החלטות  הקבלת  ש

וללת את  זכות הקניין )כלומר הבעלות החוקית על החברה( אינה שפי תפיסת העובדים, 
 ה"זכויות" שיש לעובדים בחברה, להיותם חלק ממנה ומהצלחתה: 

בזמן שהחברה שלנו נמכרה לחברה בינלאומית גדולה, הגיעו לאוזנינו שמועה  
שהחברה שרכשה אותנו הקצתה סכום כסף גדול מאוד שהיה אמור לשמש כבונוס לכל  

וס לעצמם ולחלק  העובדים הישראלים. גילינו שהדירקטוריון החליט לקחת את הבונ
אותו ביניהם. רתחנו. הרגשנו נבגדים. לא מוערכים. אנחנו בנינו את החברה הזאת,  

תנו היא כמו בגידה  י עשינו אותה מצליחה ורווחית. הרגשנו שמניעת הבונוס מא
 בעובדים. 

להביא לשיפור    ות , שעשויהחלופות למהלכילהנהלה  העובדים התלוננו על כך שכשניסו להציע  
ה ולמניעת קיצוצים מיותרים, נוכחו לדעת שההנהלה כלל אינה מעוניינת לשמוע  במצב החבר

. העלבון התעצם לנוכח תחושת העובדים כי הם אלה שהגו ופיתחו את מוצרי החברה  אותם
והם שמתחזקים אותם, ואי לכך הם היחידים שיכולים למצוא פתרונות הולמים לבעיות  

לנו אותו עובד, "אנחנו מתכנתים. אנחנו כותבים את    הניצבות בפניה: "אתה צריך להבין", אמר
הקוד. אנחנו בנינו את החברה הזאת עם השכל ועם הלב שלנו. זה לא כמו למכור מכונות  

 כישרון שלהם". ב עובדיה וב כביסה. הצלחת החברה תלויה לחלוטין 
  כי שני סוגי הביקורות המתוארים כאן מבטאים תפיסה אחת משותפת: העובדים מרגישים 

אינה  הסמכא להתמודד עם הבעיות הניצבות בפני החברה וכי שכבת המנהלים הבכירה  ני  הם ב
לשלב  ת מעוניינשההנהלה אינה העובדה  ,מבינה את השוק, את צרכיו ובעיותיו. אי לכך

את זאת  הכרתית. וגם בעיה ניהולית היא את דעותיהם המקצועיות של העובדים בהחלטותיה 
 אחד המתאגדים:מדגימים דבריו של 
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כנית פיתוח ושיפורים במוצרי החברה, בעלויות  והעובדים הגישו להנהלה הצעה לת
אבל לא קיבלו שום תגובה מהמנכ"ל. אף אחד לא התייחס או הגיב   — נמוכות יחסית

להצעה שלנו. אז התחלנו להבין שמשהו לא טוב קורה... אז התחלנו להבין שאנחנו  
 כים להתאגד.  צרי 

 מסקנות

אלה  כל אפשר לחלק את תביעות עובדי ההייטק המתאגדים בישראל בשנים האחרונות 
את הביקורת הארטיסטית. לצד  המבטאות אלה וכהגיונות הביקורת החברתית  את  המבטאות 

חשש מפני  המצוקות העובדים ותביעותיהם בנושאים המשויכים לביקורת החברתית, כגון 
תביעות שכיחות בקרב עובדים   — אי העסקה ופגיעה ביציבות התעסוקתיתפיטורים, הרעת תנ

המתאגדים העלו טענות ותביעות בנושאים   הייטקעובדי ה — מתאגדים במגזרים רבים במשק
ביטוי עצמי. עובדים  בהכרה ובהמשויכים גם לביקורת הארטיסטית, הנוגעים באוטונומיה, 

כרותם העמוקה את תעשיית הידע  י תחום והמבקשים שמומחיותם ומקצועיותם בַּועובדות 
השפעה רב יותר בנוגע להחלטות אסטרטגיות על עתיד החברה, תביעה הקוראת  לכוח  יתורגמו  

תיגר על הלגיטימציה של ההנהלה להיות המחליטה האחרונה, ובעצם מערערת על ההיררכיה  
  הייטק ת. עובדי הרת החברתיוהארגונית. תביעה זו גם מבקשת לתת לגיטימציה לתביעות הביק

המתאגדים תופסים עצמם יותר כשותפים בחברה מאשר כעובדים שלה ומבקשים כוח ארגוני  
פיטורי עובדים מצטיינים   למשל, הלקדם צעדים שיפגעו בחברה נהלה במטרה למנוע מה

 התייעלות.  מטעמי 
ואולם החידוש שאנחנו מזהים בעולם העבודה אינו עצם הביטוי של ביקורת ארטיסטית  

במיוחד ואלא דווקא שובה של הביקורת החברתית לשיח העבודה,    , כמובן,הייטק בקרב עובדי  
. שובה של הביקורת  גם יחד שני גופי הביקורת הללושואבת מ סיון לנסח עמדה חדשה ש י הנ

החברתית מתבטא בניסוחן של שלוש תביעות מרכזיות. התביעה הראשונה היא התביעה  
תביעה, והיא  –תביעה, או קדם–מטאעה הזאת היא מעין להתאגדות. במובן מסוים, התבי 

פרפורמטיבית: היא מבקשת לקומם את הזכות של עובדים להכריז על עצמם כקולקטיב  
אבק על זכויותיהם. כפי שראינו, עובדים זיהו את ההיבט  יולהתאגד כדי לגבש כוח ולה

א פעולה לעומתית  ושל התאגדות, קרי, את העובדה שעצם ההתאגדות ה הפרפורמטיבי
משמעותית, כאילו נדרשו לחצות את הרוביקון מעמדה ארטיסטית טהורה לעבר ביקורת  

 חברתית.  
תימנע  הנהלת החברה היא הדרישה כי זיקה לביקורת החברתית שיש לה יה יהתביעה השנ 

המהלך הזה אינו  , העובדיםלפי תפיסת ה. מפיטורים המוניים שמטרתם קיצוץ רוחבי בחבר
להעלות את ערך המניה או להחליף עובדים קיימים בעובדים  נועד  נובע מצורך הישרדותי אלא  

. ביקורת כזאת נועדה לא רק להגן על העובדים כפרטים  שלהם זולים יותרהעסקה ההסדרי ש
עובדים זמניים, עובדי  אלא מסמנת זיהוי של העובדים את עצמם כחלק ממעמד שמאוים על ידי  

 קבלן ועובדים במדינות אחרות.  
כוח הכרעה בנושאים  לשה י דרהיא הלביקורת החברתית הקשורה התביעה השלישית 

שבאופן מסורתי נתונים בידי ההנהלה אבל יש להם השלכה ישירה על בריאות החברה, ומכאן  
כיוון  מ ,לביקורת הארטיסטיתגם זיקה זו יש תביעה ל גם על תעסוקת העובדים. כפי שראינו, 
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  הייטק מיומנות של עובדי השרון ויכ מלוא ההכרה ב –שהיא מוחה גם נגד עוולות של אי
להצלחת החברה. אבל במהותה זוהי תביעה שדורשת לשנות את מערך  ומתם החשובה ובתר

לראות  מבקשת  , והכוחות באשר לקבלת החלטות כדי לאפשר לעובדים להגן על מקום עבודתם
 טחונם התעסוקתי של העובדים כמרכיב לגיטימי במכלול השיקולים של החברה.  יבאת 

שהיא דוחקת ומאיינת את   ום אין פירוש שובה של הביקורת החברתית לשיח הקפיטליז
כפי שציינו, הביקורת החברתית עומדת במידה רבה בסתירה  אמנם, הארטיסטית.  הביקורת

  הייטק והיענות לאחת פירושה התעלמות מהאחרת. אלא שעובדי ה ,לביקורת הארטיסטית
  על הישגיאגב שמירה לקומם את הביקורת החברתית ומבקשים לפסוח על שתי הסעיפים 

הביקורת הארטיסטית. הניסוח המחודש של הביקורת החברתית יוצר דינמיקה חדשה ומעניינת  
 tradeמעין , שמחייבת המתאגדים. הסתירה בין שני סוגי הביקורת הייטקבשיח של עובדי ה

off העובדים המתאגדים: האם הקפיטליזם יכול להתעצב באופן  בפני מציבה אתגר  , ביניהם
הן לביקורת הארטיסטית? האם אפשר למצוא פשרה בין שני  ו שנענה הן לביקורת החברתית 

המתאגדים היא לא לחזור לשיח הביקורת   הייטקאגדי הביקורת הזאת? הבחירה של עובדי ה
לנסח עמדה  , ותחת זאת ים כלים ישנבמונחים ובדוגמטי משימוש מנע י החברתית הישן ולה 

 היקרה לליבם.   ,לעומתית שיונקת גם מהביקורת הארטיסטית 
, הן בכלכלה )כשיעורה בתוצר הלאומי  הייטק לסיום, נשער שמרכזיותה של תעשיית ה

הגולמי( והן בתרבות )כסמל של הצלחה ויצירתיות אישיים(, פירושה שתמורות אלו משפיעות  
עובדים ולא  בקרב הביקורת על הקפיטליזם נעשית לא רק אמנם אחרים במשק.  םגם על ענפי

ביקורת הקפיטליזם  את  בעולם המערבי,    2011כפי שהראו מחאות    ;רק בהקשר של שיח העבודה
מכיוון   מועסקים או המועסקים חלקית. ואולם –, צרכנים, ואף הבלתיותאזרחיגם מנסחים 

  הייטק , תעשיית הוהתמורות במו   והביקורת על הקפיטליזם היא חלק אינטגרלי מאופן פעולתש
בה מתנסחים קווי המתאר של  העיקרית שזירה היא ה —  קפיטליזם הנוכחיהעומדת במרכז ה  —

 הקפיטליזם המשתנה תמידית. 
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הומואית –אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית
 תל אביב בותיירות גאה  חדשה

 ** לוי–אורנה ששון  *,גילי הרטל

כיום יעד תיירותי נפוץ בקרב תיירים גאים. העיר   היא. תל אביב תקציר
חיי לילה  ובו  תיכונית, מרחב ידידותי ללהט"בים  –משווקת כאוטופיה מזרח 

כחלק מתהליכי התמערבות,  , עם זאתשוקקים באווירה אוריינטלית. 
בוחן את  כמערביים. מאמר זה  ס להט"בים ישראלים שואפים להיתפ

ינית בקמפיינים לעידוד תיירות גאה פוליטיקה של אתניות מתפקידה של ה 
בהסתמך על מחקר אתנוגרפי וארכיוני אנו טוענות שקיים   .ולמיתוג העיר 

פער בין דימויים ומופעים מערביים, המשמרים את התפיסה של תל אביב 
כמרחב סובלני ללהט"בים, ובין האופן שבו המדינה, העירייה וסוכנויות  

תה כמרחב אקזוטי וסקסי הצבוע תיירות משווקות את העיר ומציגות או
אגב הבחנתה  מיצובה של תל אביב במזרח התיכון  בצבעים אוריינטליים.
מציעה  וה משלבת בין הגלובלי לאוריינטלי  שה כעיר  מישראל מציגים אות

אפשרות לסובייקטיביות הומואית מזרחית כזהות לגיטימית ונחשקת.  
אנו מכנות  תצורה ש — מינית– המאמר דן בדרכים שבהן תצורה אתנית

הופכת את תל  ומשמשת ככלי להכלה לאומית  —  "אוריינט ליברלי גאה" 
 אביב למרחב המכיל ומטפח תרבות הומואית מזרחית. 

תיירות גאה, מזרחיות, אתניות, להט"ב, פינקוושינג,  מילות מפתח: 
 אוריינטליזם 

 מבוא

ג העיר כיעד תיירותי נחשק  כיום יעד תיירותי נפוץ בקרב תיירים גאים. מיתו היא תל אביב 
הוא חלק מהפיכתה של תל אביב בעשרים השנים האחרונות למרחב של הכלה ושייכות עבור  

 Hartalהקהילה הלהט"בית )לסביות, הומוסקסואלים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים( בישראל )

& Sasson-Levy, 2016; Kama, 2011  הממסד העירוני תומך באופן פעיל בתהליך זה .)
מרכז לנוער גאה. העירייה  מימון ו אשר במרכז העיר גאה בגן מאיר המימון המרכז באמצעות 

השייכות של להט"בים באמצעות מימון והפקה  תחושת  אף עוזרת לקדם את התרבות הגאה ואת  
תל אביב. כתוצאה מכך,  ב השקה של קמפיינים לקידום תיירות גאה ו של מצעד הגאווה בעיר 

מושכת   אתתה ככזסת בתרבות ובשיח בישראל כגן עדן מקומי ללהט"בים, ותפי סהעיר נתפ
 לעיר תיירים הומואים רבים. 

 

 אילן–התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר  *

 אילן–המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר  **
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ות הכלכליות, המרחביות, הפוליטיות  מאמר זה הוא חלק מתוך מחקר רחב על ההשלכ
(. לתיירות יש תמיד השלכות  Hartal, 2019מיניות של תיירות גאה לתל אביב )– והמגדריות

 & ,Apostolopoulos, Loukissasנרחבות הן על התיירים והן על המרחב התיירותי )

Leontidou, 2002; Mason, 2016; Rojek & Urry, 1997מתמקד בתחום שלא    נו(. אולם מאמר
בוחנות כאן  בין הבניות מקומיות של אתניות. אנחנו  ונחקר עדיין, והוא הקשר בין תיירות גאה  

באופנים  , ודנות מזרחיות גאה  בין הבניות חדשות שלותל אביב בבין תיירות גאה שהקשר את 
  ם ילהט"בי גורמים יפו, המדינה, גורמים מסחריים ו -עיריית תל אביב — גורמים שוניםשבהם 

הבניות חדשות של פוליטיקה אתנית של מיניות  ; מתוך כך אנו מראות  משווקים תיירות גאה   —
 בתל אביב.  

יפו וסוכנויות  -משרד התיירות, עיריית תל אביבמצד  שימוש באתניות מזרחית  לטענתנו, ה
כמרחב של  ובד בבד גם תיירות מייצר מחדש את תל אביב כמרחב אקזוטי, אוריינטלי וסקסי ה

"אוריינטליות  אותה אנו מכנות שקדמה מערבית עבור תיירים גאים. הבניה זו של תל אביב, 
ת אתניות ומיניות מקומיות  האופן שבו זהויולהבין במדויק את מאפשרת  1ליברלית גאה", 

(. המאמר דן בדרכים שבהן תצורה אתנית  performedות, מגולמות, מיוצרות ונעשות )סנתפ 
כמצב של הכלה לאומית ובכך  פועלת גאה זו מסמנת שילוב של הקוסמופוליטי והאוריינטלי, 

 הופכת את תל אביב למרחב המכיל בתוכו גילומים של אתניות ישראלית גאה. 
בין תהליכי התמערבות, הניכר בשיווק התיירות  והשילוב בין דימוי אוריינטלי נראה כי 

בה  תל אביב, והדיסוננס ביניהם משמרים הבניה של תל אביב כעיר גלובלית שהיא בהגאה 
דימויים וטעמים אוריינטליים במסווה של  מצים ושבו מאתיכונית. זהו תהליך –גם מזרח בעת 

ערביות  ה מדינות ה בין המזרח התיכון ווהבחנה בין ישראל ה תמרו ובד בבד משאותנטיות, 
שכנות. ההבחנה המבדילה בין ישראל למדינות ערב מאפשרת לישראלים, ובעיקר לממשלה  ה
הוא כינוי לתהליך שבו הכלה   ינג. פינקווש (pinkwashing)  דובריה, לעשות פינקוושינגלו

ם יצירה ותחזוקה של דימוי  ליברלית של להט"בים אל תוך הקולקטיב הלאומי משמשת לש
המפרה  מדיניות אלימה הפעלת לכך מעניקה לגיטימציה מתוך המדינה כדמוקרטיה נאורה, ו

כלא סובלניות כלפי להט"ב ומיעוטים אחרים.  המצטיירות  , מדינות אחרותכלפי זכויות אדם 
ות  המקומי, פינקוושינג מסמן ניסיון של ישראל לחפות על הפרה מתמשכת של זכויבהקשר 

מעניקה זכויות  ה ליברלית מדינה כ הבאמצעות שימור ותחזוקה של דימוי ותאדם פלסטיני
שמתבטאת בהבחנה בין ישראל   , של פינקוושינג אתללהט"בים. התצורה הספציפית הז

 המרחב בישראל. משאר  תל אביב  את גם מבחינה  לפלסטין ומדינות ערב, 
  יםשל תרבות מזרחית גאה מייצר התעצבותה לצד של תל אביב לתיירים גאים  השיווק

– דימויים, זהויות ומרחבים המגלמים אתניות ישראלית גאה. כלומר, נראה כי המפגש של ניאו
ליברליזם ופוליטיקה של תיירות בתל אביב יצרו עבור התרבות )המזרחית( הגאה המקומית  

הפוליטיקה  סוג זה של פוליטיקה מרחבית משמר את אנו מראות כיצד מרחב חדש. במאמר 
 פינקוושינג.  ומשמש לביצוע  2קולוניאלית של ההומולאומיות – הפוסט

 

 במאמר נשתמש לסירוגין גם במונחים "אוריינט ליברלי" ו"אוריינטליזם גאה".    1

ומזדהים   ם ול שבו להט"בים מוכלים במנגנונים ובמוסדות החברתיים הנורמטיבייהומולאומיות היא תהליך כפ  2

 .(Puar, 2005) עם האידאולוגיה הלאומית
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נציג את הספרות העוסקת בתיירות גאה ונתמקד בפוליטיקה של הבניית   פרק הראשוןב
לאתניות  הנוגעות סובייקט להט"בי מנקודת מבט ביקורתית. לאחר מכן נציג את ההמשגות 

נבחן  ניתוח  ב שיחים של תיירות ומיניות.  ו אתניות  ד  המושגים השוזרים יח את  ובעיקר  בישראל,  
דימויים של  את האתניות בתוך התרבות הגאה העכשווית בתל אביב ואת פעולתה של ה

 אוריינטליות ליברלית גאה.  

 מערבית –פרספקטיבה לאמ תיירות גאה 

תן של ערים גלובליות כמרחב של  סובפרט תפי  ,היחס בין ערים גלובליות ותרבות להט"בית
הוא נושא שעמד בחזית המחקר    ,שייכות עבור להט"בים, ארגונים להט"בים ותרבות להט"בית
מעצב בחיי היומיום בערים  יסוד על מיניות ומרחב. במסגרת מחקר זה, מיניות נתפסת ככוח 

(Hubbard, 2011; Hubbard, Collins, & Gorman-Murray, 2016; Oswin, 2016)  חוקרות אף .
סובלנות כלפי להט"בים החלה לעניין  ו טענו כי לאורך העשור האחרון ניכר ממש מהפך, 

 ,Bell, 2001; Bell & Binnie, 2004; Markwellממשלות, גופים עירוניים וחברות עסקיות )

2002; Rushbrook, 2002 "כתוצאה מכך הפוליטיקה והתרבות הלהט"בית "יצאו מהארון .),  
קומיים. למרות כל זאת, מעטים  והן מקודמות כיום בפתיחות על ידי ממסדים מ   ,באופן מטפורי

תרבותית ואורבנית  –המחקרים שהוקדשו לתעשייה של תיירות גאה כתופעה חברתית תיחסי
 ;Cieri, 2003; Hughes, 2003; Johnston, 2005, 2007; Markwell, 2002ובכל זאת ראו )

McCormick, 2011; Puar, 2002c; Visser, 2002; Waitt, 2006; Waitt & Markwell, 2006; 

Waitt, Markwell, & Gorman-Murray, 2008 .)למרות שתל אביב מאפשרת נקודת מבט  ו
הקידום הבוטה של התיירות הגאה על ידי גורמים שונים  לאור מרתקת על התופעה, בעיקר 

 3תל אביב. בנערך עד היום מחקר שמתמקד בתיירות גאה בעיר, לא  
טענו כי יש להבין מצעדי  היו ש   4בניגוד להנחה שתיירות גאה היא תופעה תרבותית צרכנית, 

(. כלומר, לפי טענה זו יש לראות במצעדי  Browne, 2007גאווה כ"מסיבות עם פוליטיקה" ) 
ציה המושכת תיירים גאים מרחבי העולם, אך גם אתר של הבניה  גאווה בערים גדולות אטרק 

המחקר  אם כן,  (.  Browne, 2007; Waitt & Stapel, 2011)מחודשת( של זהויות, מרחבים וגוף )
נשאר בתחום המסחרי או התרבותי  תמיד במצעדי הגאווה, לא  כמעט  על תיירות גאה, המתמקד  

בלבד. אולם למרות ההבנה שלתיירות גאה יש תמיד השלכות פוליטיות, מעטים המחקרים  
שהתמקדו בפוליטיקה של תיירות מין של גברים הומואים לבנים מהמערב אל ה"דרום  

( או אל המזרח התיכון. מכאן שהמשמעויות  Cabezas, 2004; Padilla, 2007הגלובלי" )
מעטה  גזע/אתניות, מגדר, מעמד ולאומיות קיבלו תשומת לב בין הצטלבות ההפוליטיות של 

 (.  Puar, 2002a, 2002bבמסגרת מחקר העוסק בתיירות גאה )
מוסאווי  רסאן ידים שאימץ פרספקטיבה זו של הצטלבויות הוא אחד החוקרים היח 

(Moussawi, 2013), בקרב  התמקד בתיירות גאה לביירות. לטענתו, למרות שביירות נתפסת ש
התיירים הגאים הפוקדים אותה כמרחב שמטשטש את הדיכוטומיה הבינארית בין מזרח למערב,  

 

בשיתוף פעולה עם עיריית  , הנערך  יעל רם ועמית קמההמחקר הנוסף היחיד בתחום הוא מחקרם הכמותני של   3

 (. Ram, Kama, Mizrachi & Hall, 2019יפו ) -תל אביב

 .Binnie & Klesse, 2011; de Jong, 2016; Johnston, 2005לביקורת על הנחה זו ראו    4
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הוא של מרחב אוריינטלי. בהקשר   הםמוי של ביירות שמצטייר בעיניבסופו של דבר הדי 
משתחררים  אינם ת כאסורה וקיימת רק בארון, והתיירים ס אוריינטלי הומוסקסואליות נתפ 

מצליחים להכיל את החוויה המורכבת של הומואים במזרח  ואינם  זאת של ביירות הה סתפי המ
התיכון. בהתחשב בכך שהתפיסות והבנות היסוד של זהות וסובייקטיביות להט"בית מקורן  

(, תיאור כזה של להט"בים במזרח התיכון אינו מפתיע. תיירות גאה  Oswin, 2008במערב )
  , תים קרובות לא לפעולה פוליטית אלא לצרכנות מין י קושרת לעליעדים שאינם מערביים מ

  ה מועדונישלה וחוף הים , עיר ותופסת את ה שרואה בהומואים המקומיים אובייקט מיני
 אובייקט לצריכה. כ

על   סאביבי, נתפ –הסובייקט הקווירי, שבמקרה שלנו הוא גם התייר ההומו וגם ההומו התל
ת הלובן  סעל תפי שערערו  חוקרות  אולם יש  (.  Warner, 1993) פי רוב כסובייקט אוניברסלי ולבן  

להפריד בין תהליכי הבניית מיניות לתהליכי הבניית  אפשר  – איכי  וטענו  של הסובייקט הקווירי  
(. במחקר על מיניות  Oswin, 2008מתהווים תמיד באופן משולב זה בזה )שכן הם    , גזע/אתניות

לפיה קיימת זהות מינית  שעל התפיסה ערערה ( Rofel, 2007רופל ) למשל, לסבית בסין,
את ההיגיון הגלובלי שמגביל את הדמיון המיני המקומי דרך  וביקרה גלובלית הומוגנית, 

– כי בעולם הפוסטעם טענה זו וכתב  סכיםה( Hoad, 2000מנגנונים קולוניאליים. הואד )
חוץ  מלטענתו, (. Hoad, 2000, p. 151קולוניאלי זהות הומוסקסואלית היא "זהות שמטיילת" )

הם תמיד   — הטרוסקסואלית והומוסקסואלית —  להקשרים מערביים, נרטיבים של זהות מינית 
 ,Livermonחלק ממורשת קולוניאלית. בניתוח של תיירות גאה לדרום אפריקה, ליברמון )

ן את דרום  מסמש ראה כיצד הגוף הקווירי הלבן מסמל זכויות אדם ושיח פרוגרסיבי ה( 2012
מכונן כמסוכן   , לעומת זאת, אפריקה כמרחב ידידותי לתיירים קווירים. הגוף הקווירי השחור

, המאבק של קווירים שחורים להכרה  לכך ית. בהתאםנ לתרבות השחורה ולמסורת האפריק
הקובעת  ולכבוד אינו מול המדינה אלא הוא בעיקרו פעולה תרבותית שמאתגרת את האקסיומה  

 ים.  י ורים הם בהכרח הטרוסקסואלאנשים שח כי 

דגיש שהשלכה של זהויות הומואיות ולסביות על פרטים לא  ה( Massad, 2002מסד )
. במיוחד כאשר  , שכן מדובר בקטגוריית זהות שמקורה במערב מערביים יכולה להיות מסוכנת

הדיון בוחן הצטלבות של להט"ביות עם אתניות, יש סכנה ש"זהויות יקרסו אל תוך גופים"  
(Alexander, 1994, p. 12  כלומר שהחלה של קטגוריות מערביות על גופים לא מערביים ,)

אנשים המזדהים  יש רב, גם במזרח התיכון, כמו במעעלולה להיות פעולה אלימה ביסודה. 
כלהט"בים והתרבות הלהט"בית משגשגת. למרות זאת, תיעוד של תרבות זו במזרח התיכון  

תיכוני אין מקום  –ה שבמרחב המזרח ס מצומצם ביחס לממדי תיעודו במערב, וכך משתמרת תפי
לאטרקטיבי מנקודת מבט  הופכת אותו מזרח התיכון ב ללהט"ביות. נוכחות של הומוארוטיות 

 (.  Said, 1978וכך פרקטיקות הומוארוטיות מכוננות )גם הן( אוריינטליזם )  ,ביתמער
כלומר, ההנחה המערבית היא שבעולם הערבי או המוסלמי מין בין גברים הוא זר לתרבות  

ציע להבחין בין  ה (Walsh-Haines, 2012היינס )–וולש (. אולם Boone, 2010המקומית )
בין תרבות  ומוסקסואלי, שתמיד היו קיימות במזרח )כמו בכל מקום אחר(,  ו פרקטיקות של מין ה

בעולם הערבי התפיסה היא שהמערב ייצא את   ,ואכן 5שהתעצבו במערב. ,וזהות להט"בית

 

סה המזהה פרקטיקות מיניות עם המזרח הנחשל ואילו זהות להט"בית עם המערב הליברלי  לביקורת על התפי  5

 .Puar, 2005 ראו
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. מחקרים  ולערער עליה תיכונית –התרבות המזרח את ם התרבות המינית הלהט"בית כדי לזה
משא ומתן מתמשך  מקיימות ההבניות המערביות של זהות ותרבות להט"בים מראים כי  ואל
התגלמות מקומית של  זה אנו מראות מאמר ב מערבית. –ות מקומיות של מיניות לאסתפי עם 

 גאה שהוא מייצר.    משא ומתן כזה, ואת התצורה של מזרחיות

 טיבה מינית על אתניות בישראל פרספק

הגירה מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה  עם הלמרות שהמפה האתנית בישראל השתנתה 
(Cohen, 2009 אתניות תמיד ,) שוויון בישראל, שבה אשכנזים מהווים  –גורם מרכזי לאיהייתה

שהבחנות אתניות  אף  , לכן(. Sasson-Levy, 2013הדומיננטית )ומייצגים את הקבוצה האתנית 
בישראל  הן בעיקרן הבחנות תרבותיות וסימבוליות, יחסי כוח גזעניים והפליה של מזרחים 

ת דומה  יה של אשכנזיּו(. הקלסיפיקצSemyonov & Lewin-Epstein, 2011מתועדים בהרחבה )
מונגדת  היא באופן סימבולי  ;של לובן ,שקופה, או המסומנת – במובנים רבים להבניה הלא

(. בשיח הקולוניאלי הציוני, מזרחים  Sasson-Levy, 2013אתנית )זהות מסומנת כהלמזרחיות, 
 ;Shenhav, 2006)ממנו הגיעו שהערבי מהרקע דרך קבע יהודים הובחנו והופרדו – או ערבים

Shohat, 1988, 1999  כך שבתהליך של אוריינטליזציה מזרחים הוגדרו כנחותים מאשכנזים ,)
(Khazzoom, 2003ואבחנה זו שימרה ריבוד ואי ,) – .שוויון אתני 

היום, לעומת זאת, לפחות שליש, אם לא מחצית, מהאוכלוסייה המזרחית בישראל נמנים  
מזרחים  וצעירות צעירים יותר ויותר המעמד הבינוני. בתחום האקדמי אפשר לראות  םע
מכללות אקדמיות אזוריות בערי מרכז ופריפריה.   לאחר שהוקמומחוזות ההשכלה הגבוהה, ב

בינוני )בעיקר בערים  המעמד  האשכנזיים של  המרחבים  הבין  חל נתק  גאוגרפית, בעבר  מבחינה  
כיום יש  , ואילו מזרחי )עיירות פיתוח, פריפריה(ה פרולטריון ה מרחבים של הבין והגדולות( 

מעמדי. תהליך זה של ניעות של   יותר מרחבים מעורבים מבחינה אתנית ומובחנים על בסיס
מזרחים ממעמדות נמוכים אל המעמד הבינוני לווה בפריחה של תרבות מזרחית )כהן ולאון,  

למשל  לידי ביטוי  ו(. הפריחה והלגיטימיות המתהווה של התרבות המזרחית בא2008
הן   —  תיכונית" –קרובות "מוזיקה יםתים יהמכונה לע  — בדומיננטיות של מוזיקה מזרחית 

  בראירועי  ( והן באירועים משפחתיים כמו חתונות ו2011בשידורי הרדיו בכל הערוצים )קפלן,  
ים כמזוהים עם מזרחיות מקבלים מקום במרחב  סדיבור שנתפ וזהויות, סגנונות לבוש  גם  .  ה מצוו

 כולנו.  ו מפלגות הליכוד למשל בפוליטיקה העכשווית, הציבורי, ותהליך זה בולט במיוחד ב
עם זאת, למרחב העירוני בפרט, ולא רק לתל אביב, יש עדיין תפקיד מפתח בשעתוק של  

 & Allweilמיניות בתוך הסדר הלאומי הישראלי )–קטגוריות אתניותשל ההיררכיה הישנה 

Kallus, 2013; Yiftachel & Yacobi, 2003 אתניים מעצבים את מנעד  ום י(. מרחבים גאוגרפי
להט"ביות, ובעיקר מגבילים את ההצטלבות של מזרחיות  ו הלגיטימיות של ביטויי מזרחיות 

  , היאכיצד יוגרפי ( במאמר אוטובMishali, 2012ולהט"ביות. כך לדוגמה תיארה יעל משעלי )
פמיניסטית מזרחית מפתח תקווה, עברה לתל אביב והשתכנזה כדי לחמוק   שה לסבית יא

  ממנגנוני הדיכוי הכפול ולבסס זהות לסבית.

מיניים, אקזוטיים  –בעבר, הפנטזיה הקולוניאלית האשכנזית הציגה גברים מזרחיים כהיפר
(. הציונות בראשיתה ראתה במין הומוסקסואלי סכנה לאומית משום שההנחה  2004ויפים )יוסף,  

מתוך  הייתה שהיחסים הם תמיד בין גבר יהודי לגבר ערבי. התנגדות למעשי סדום הובנתה 
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האינטרס הציוני הרחב, במסגרת האסטרטגיה להפריד בין יהודים לערבים ולמנוע חציית  
, כאשר הומוסקסואליות  20– השל המאה השבעים שנות מאז (. 2015מיים )אילני, גבולות לאו 

בישראל שיח חדש על   התפתח ות ליברליות, סבמערב צברה לגיטימציה וישראל אימצה תפי 
אף  יתה לגיטימית אלא  זה הומוסקסואליות לא רק שנהיה(. בשיח  2016הומוסקסואליות )יונאי,  

ן  אשיח על אירבשעה שהדמה של ישראל, ק  והעידה על ה נותקה מהקישור שלה לערביות 
התמערבות  ה(. 2015לייצג את המקום הערבי הנחשל )אילני, הוסיף והמזרח התיכון בכלל 

לעבור תהליכי שינוי   עולים חדשים להט"בים היו צריכים .לתנאי לקוויריות הישראלית  ה הפכ
( כמעמד  pass)  כזאת של יוצאי ברית המועצות, ולעבורלמשל    ,הזדהות אתנית קודמת ולנטוש  

 (. Kuntsman, 2003כדי לאמץ זהות קווירית ) ביניים יהודי
חדשות. המונח  התמערבות של זהויות להט"ביות בישראל הבנו תצורות הומולאומיות

(, Puar, 2005, 2013b)בשיח להט"בי  ליברליזם  –הומולאומיות מתאר שילוב של לאומיות וניאו
דו השני הדרה. בעוד  יכלומר תהליך בינארי של נורמטיביות והכלה לאומית של להט"בים שבצ

אחרות  ות מסומנות כבעלות שייכות "נכונה" ומתויגות כנורמליות, קבוצות להט"ביות מסוימ
קבוצות להט"ביות, שמקבלות  – מתויגים כסוטים. תתיחבריהן מהמרחב הציבורי ו ות מורחק

  , הורות(או לצבא התגייסות אימוץ האידאולוגיה ההגמונית )למשל  "בזכות" זכויות שוות 
. בהמשך, הרחבה של  יטימציה שלהםואת הלג אומהלמחזקות את השייכות של להט"בים 

מעמיקות את האפשרות לצייר את המדינה    םגבולות הלאום והכלה של קבוצות להט"ביות בתוכ
לסמן מדינות אחרות כחסרות סובלנות, לא דמוקרטיות  ועל דרך הניגוד    ,כסובלנית וכליברלית 

ולא ליברליות. תהליך זה, שנקרא פינקוושינג, משמש כדלק לפוליטיקה פוגענית שמעניקה  
להט"בים ומיעוטים  פחות אל  סובלניות  המתוארות כ לגיטימציה למדיניות אלימה כלפי מדינות  

 ,Atshan & Moore, 2014; Gross, 2015; Puarלמשל מדינות ערביות במזרח התיכון )  ,אחרים

2013a; Ritchie, 2015; Schulman, 2012) .השימוש הציני  מתארת גם את , כאמור, הגדרה זו
על הפרה של זכויות אדם כדי לכסות ליברלית ומודרנית בדימויה כמדינה ישראל ושה שע

 . ותפלסטיני
בין דימויים  שאתניות במשא ומתן על הדיסוננס את תפקידה של הבמאמר זה אנו בוחנות 

  אסטרטגיית המיתוג של תל אביב בישראל, ושואלות כיצד  אוריינטליים ותהליכי התמערבות
המציאה מחדש את המרחב   —  אוריינטלי למבינציה שבין הגלובלי כקו המתארת אותה  —

מאמר מתמקד בפוליטיקה של הייצוג, בעקבות  התרבותי של אתניות להט"בית. –החברתי
לא רק היבטים  כך שיכלול הדיון והרחבתו של  תיירותה השינויים שחלו בתחום לימודי 

 . (Selwyn, 1996; Urry, 1990; Wilkes, 2016כלכליים אלא גם דימויים והיבטים תרבותיים )

 שיטת המחקר 

גילי  על ידי  2016לאוגוסט  2015מחקר זה מבוסס על עבודת אתנוגרפיה שנערכה בין מאי 
חקר ארכיון וראיונות. כדי להכיר  . האתנוגרפיה כללה תצפיות משתתפות, ניתוח שיח, מהרטל

תל אביב, המחקר נפתח  ב מצע לקידום התיירות הגאה ששימש את התהליך ההיסטורי והרקע 
ניתוח מסמכים מדיניים ועירוניים בנוגע לתהליכי קבלת החלטות  שעיקרה  בעבודת הארכיון 

ה של תל  בארכיון העיריי. רוב המסמכים מקורם תל אביבבקידום התיירות הגאה הנוגעות ל
 יפו.  -אביב
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התצפיות לצורכי המחקר נערכו בחודשי הקיץ, כלומר בעונת התיירות. בין מאי לאוגוסט  
שיווק  בנושא  ישיבות  , ובהם  נערכו תצפיות משתתפות במרחבים הקשורים לתיירות הגאה   2016

הנוכחות של תיירים גאים: מצעד  בהם בולטת שבמקומות נערכו תצפיות בעיקר  .תיירות גאה 
וקים לתיירים גאים  גאווה, מסיבות גאות ומועדונים הפונים לקהל גאה, סיורי יום המשּוה

 כמו חוף הים.    ,ומקומות בעיר שמושכים אליהם תיירים גאים
חומרים שנכתבו לטובת קידום התיירות הגאה עבור  טקסטים ובהם נאספו  נוסף על כך 

שהתפרסמו בתקופת המחקר )מאי  הנוגעות לנושא כל הכתבות ; תיירים שמגיעים לתל אביב
פרסומים באתרי  ו ; מסמכי מדיניות ;( בעיתונות הכתובה והמקוונת 2016אוגוסט עד  2015

אינטרנט כמו אתר המרכז הגאה, אגודת הלהט"ב )להלן "האגודה"( ואתר אטרף )פורטל  
 שמפרסם גם הוא מודעות ייעודיות לתיירים גאים.   ,היכרויות להומואים(

רואיינו.  הם במהלך תקופת המחקר התגלו השחקנים המרכזיים בשדה התיירות הגאה, ו
מועצת העיר  וחברות  ראיונות חצי מובנים עם בעלי סוכנויות לתיירות גאה, חברי 22נערכו 

רשתות מלונות  ם ומנהלות של ועובדי עירייה, בעלי לייניים של מסיבות גאות, מנהלי
ורמים במשרד התיירות ובמשרד החוץ. הראיונות ארכו בין שעה  לתיירים גאים, וגהמשּווקים 

הוצגה האפשרות לקבל את   והמרואיינות  לשלוש שעות, הוקלטו ותומללו. בפני המרואיינים
את התמלול ואישרו אותו.  לבקשתם קיבלו  ם אכןחלקואישור, לתמלול הריאיון לקריאה ו

שדבריהם רצו ון שמרבית המרואיינים למרות שאין הדבר נפוץ במחקר איכותני, ובעיקר מכיו
חתמו על מסמך הסכמה להשתתפות במחקר שבו   והמרואיינות  אמרו בשמם, כל המרואייניםיי

 הם גם הביעו הסכמה להזדהות בשמם האמיתי. 
קודיפיקציה וניתוח תמטי של קטגוריות  נעשו ניתוח האיכותני של החומרים שנאספו ב

גוריות של אתניות ומיניות על ידי העירייה, המדינה  השימושים השונים בקט נבחנו בולטות. 
גם על ידי להט"בים. כדי לבסס את הטענה על האופי האוריינטליסטי של  ושחקנים מסחריים,  ו

שיווק התיירות הגאה השתמשנו בעיקר בחומרים שעלו מראיונות עם אנשים העוסקים בשיווק  
של תצורה מזרחית גאה חדשה  ומניתוח הפלטפורמות השיווקיות. הטענה על התעצבותה 

מבוססת על ניתוח הייצוגים התרבותיים )קליפים למצעד הגאווה, פוסטרים למסיבות, סגנון  
ואף   , יקה במסיבות ועוד( שהיו דומיננטייםז והופעה חיצונית של החוגגים, אופי המו

  מאפשר אלה על השדה  הפרספקטיבות  הבשדה המחקר. החיבור בין שתי    כמעט,  אקסקלוסיביים
סקסי וכמרחב של קדמה עבור תיירים  ותל אביב מיוצרת כמרחב אוריינטלי אקזוטי  כיצד  להבין  
ות, מגולמות, מיוצרות ונעשות  סזהויות אתניות ומיניות מקומיות נתפוגם להבין כיצד גאים, 

(formedrpe .) 
כמו במחקרים איכותניים רבים, גם במחקר זה עלתה דינמיקה מורכבת של יחסי קרבה  

הקהילה  על התחילה את מחקר השדה עם ידע נרחב  הרטלוזרות בין החוקרת לשדה המחקר. 
האקטיביסטית הלהט"בית בישראל כתוצאה משנים של אקטיביזם ומחקר עם קהילה זו. למרות  

ת  ומוכרו מציאות ופוליטיקה חדשה שלא היבפניה חשפה  זאת, הכניסה לשדה התיירות הגאה 
למשל,   ,נשית. כך –אשכנזית–מקום לא נוח לנקודת מבטּה היהודיתהציבו אותה ב ולעיתים לה 

יתה לא פשוטה  ימכוון לתיירים גאים גברים בלבד שאינם ישראלים הבהכניסה לאתרים שהובנו  
מתופעת התיירות הגאה אפשרו להעלות  ויצרה תחושה ברורה של זרות. אולם הזרות והריחוק  

הניתוח התגלו דרכים שונות שבהן שיחים של  ואכן, במהלך תובנות חדשות על שדה המחקר. 
 ניואנסים של אתניות להט"בית ישראלית. ליציקת  קדמה, מערביות וזכויות להט"ב משמשים 
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 תל אביב: מקום ומיניות בתהליכי התמערבות 

בשל המבנים  "עיר לבנה" )אתר מורשת עולמי(,  על  ל אביב כתהכריז אונסק"ו על    2003בשנת  
הוצמד לתל  קודם לכן אשר  ,עיר. השם "העיר הלבנה"שבהאדריכלות הבינלאומית בסגנון 

התפתח לכדי הפיכתו למותג נפוץ ולמטפורה פואטית  שבה, צבע הבניינים אביב בשל 
(Azaryahu, 2007 שרון .)( רוטברדRotbard, 2015הנגיד בין הלובן המזוהה עם העיר במוב ) ן  

בשכונות דרומיות "שחורות". הוא כינה  בפועל בין ההתעלמות מהדרה המתרחשת והסימבולי 
 ,Rotbard, 2015ו"אגדה אורבנית" ) "הבניה אליטיסטית "את תהליך המיתוג של העיר כלבנה 

p. 12 .) 
חלק מנרטיב ההתמערבות  כ  2000תל אביב החל בשנת  בהתהליך של עידוד התיירות הגאה  

מתקיימים  ממיתוג העיר כמרכז של יזמות וחדשנות עירונית. מאז ועד היום ו של העיר הלבנה 
וץ,  נתמכים על ידי משרד הח , והם  ישראל ב שנה קמפיינים שנתיים לעידוד התיירות הגאה  מדי  

 גם על ידי האגודה לזכויות הלהט"ב.  ו יפו - משרד התיירות ועיריית תל אביב
מקומות אחרים בעולם, מגלגלת מיליוני  כמו זו שבתעשיית התיירות הלהט"בית בתל אביב,  

 ,.Community Marketing Incתיירות של גברים הומואים )על  ברובה  ומבוססת  דולרים בשנה  

 Tel Avivאת קמפיין והאגודה יפו, משרד התיירות -עיריית תל אביב  יזמו  2010 שנת (. ב2016

Gay Vibe  לקדם תיירות מצפון אמריקה וממערב אירופה לישראל, ובפרט לתל אביב.  שנועד
שנושאים   ן וסימ , פוטנציאל לרווח עתידיכבעל  הושקעו משאבים רבים, הוא נתפס קמפיין ב

קהל  הדעת שנועדה להשפיע על אסטרטגיה רחבה נכללים בשקשורים בקהילה הגאה 
בתחרות   "העיר הגאה הטובה בעולם בתואר "תל אביב זכתה  2011–בינלאומית על ישראל. בה

שקלים  מיליון    11משרד התיירות   הקצה 2016–. בAmerican Airlinesשערכה חברת התעופה 
את תמיכת הממשלה בפרויקט קידום התיירות  , סכום ששיקף ביבתל אבלקידום תיירות גאה 

 העריכו  שרואיינו לצורך מחקר זה עיר. גורמים במשרד התיירות ובעירייה אל ההגאה 
- הערכות של עיריית תל אביבלפי ה 6תיירים ימשיכו להגיע מדי שנה לתל אביב.  50,000–שכ
והם  יוני( בחודש ) ופת מצעד הגאווהתיירים גאים בתק 40,000ביקרו בעיר  2018בשנת  ,פו י

כי תיירים  . הנתונים גם הראו  ממוצעה תייר  היותר מ  140%  —  דולר בממוצע ביום  250–הוציאו כ
 (. 2018ויסברג, –ממוצע )דוידוביץ'ה תייר הלילות יותר משני בתל אביב כשוהים גאים  

תגובות מצד הארגונים של  זכתה למגוון  2016–בהכלכלית מצד משרד התיירות התמיכה 
וראו בכך    תמיכה נרחבתלהשיג מהמדינה    של הקהילההצלחתה  היו שחגגו את    .הקהילה הגאה 
וכעסו    משרדי הממשלה על חלוקה לא הוגנת של תמיכה מוסדיתהיו שביקרו את  הכרה רשמית.  

ללהט"בים  ים י ארגוני הסיוע הישראללנים במקום קמפיי ל תיירות ומופנית לתמיכה כי ה
פינקוושינג שעושה המדינה באמצעות קידום היו גם שביקרו את ה קהילה המקומית. לו

 התיירות.  

 

מדובר בהערכות בלבד. לא קיימים נתונים בנוגע לכמות התיירים הגאים שאכן מגיעים לישראל, ולאור    6

להסתמך על נתונים של איגוד המלונות. עם  גם  בשנים האחרונות, קשה    airbnbבדירות  הפופולריות של לינה  

וגם במסיבות של הקהילה   תיירים רבים ברחובות תל אביב,נראים יוני ויולי   יםחודשהזאת, אין ספק שבמהלך 

 . םלזהותאפשר הגאה 
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  התקציבים האגודה שילבה ידיים עם חברי מועצת העיר הגאים במחאה על אופן חלוקת 
. חן אריאלי, יו"ר  חשובהאטרקציה תיירותית הנחשב ל ,ואיימה בביטול מצעד הגאווה בעיר

 איון: יסיפרה בר   ,האגודה

היה לנו ברור שבעצם אנחנו ]ארגונים של הקהילה הלהט"בית[ צריכים לעשות משהו  
המצעד הוא של הקהילה, הוא לא של עיריית תל  , " מאוד מאוד דרמטי. ואז אמרנו 

משמעית  –. ]...[ ובעצם יצאנו עם האמירה החד"נחנו מבטלים את המצעדיפו. א-אביב
אנחנו שמים גבול, לא ייקחו אותנו כמובן מאליו יותר ולא יעשו קופה  " , הזאת. אמרנו

זה בעצם אפשר לקהילה לעשות  ". על חשבוננו ואנחנו שוקלות לבטל את המצעד 
חזיר אותו למהומות סטונוול  ריקליימינג למצעד ככלי לביטוי מחאה. שזה כאילו קצת ה

ולמטרות המקוריות של המצעד. המצעד גאווה בתל אביב כבר מזמן לא היה מצעד  
 מחאה, הוא היה קרנבל מסיבתי. 

בניו יורק, נתפסות בנרטיב הלהט"בי כסיפור הבראשית   1969–שהתרחשו ב ,מהומות סטונוול 
רית ועל נראות להט"בית  של מצעדי הגאווה, כנקודת ההתחלה של המאבק על נוכחות ציבו

היא   ,את מהומות סטונוולמזכירה אריאלי כאשר (. Armstrong & Crage, 2006במערב )
הגנאלוגיה המערבית של מאבק השחרור  בתוך למעשה ממקמת את מצעד הגאווה בתל אביב 

מעוגן בהיסטוריה מקומית ישראלית אלא מושרש  שאינו מאבק  — והזכויות הלהט"בי
לפיה  ש( 2004ית. אריאלי מדגימה את טענתו של רז יוסף )נ אמריק הלהט"בית הבהיסטוריה 

האגודה מקדמת פוליטיקה של מיניות אירופוצנטרית, מדכאת הומוסקסואליות מזרחית  
( אף טוען כי מאז  2015ערביות. עפרי אילני )ומשעתקת זהויות להט"ביות בישראל כזהויות מ 

– צפוןכ ת יהודית ישראלית מיוצגת כלבנה וו הומוסקסואלי 20–של המאה ה השבעיםשנות 
סגנון החיים המערבי והליברלי. לטענתו,    בונה את עצמה על סמךית, כך שהיא למעשה  נ אמריק

נו מוגבל להבנה של מאבק על זכויות להט"ב  הנרטיב המערבי של להט"ביות בישראל אי 
שבנויות על מודל מערבי והזדהות עם   ופוליטיקה להט"בית אלא משקף גם זהויות אישיות

 פרפורמנס מערבי. 
איון שערכתי עם רמי הסמן,  יהנראות המערבית של להט"בים בישראל עלתה גם בר

אר את הדמיון  יודה. הסמן תבצוות קמפיין התיירות הראשון שיזמה האגשהיה חבר  אקטיביסט  
הרב בין הומואים בתל אביב להומואים באירופה ואמר: "היום אם את הולכת למסיבות בתל  

יצור האירופאי. אותו שטנץ, אותו מראה". כלומר,  י אביביים יצאו מקו ה –אביב, ההומואים התל
והים עם  להיות מזכדי נרטיבים של שחרור וליברליזציה הומואים בישראל מאמצים לא רק ש
הם גם שואפים לחקות את המראה  ;  משתקפים מהמאבק על זכויות להט"בים במערבש נרטיבים  

כוח  ונראות  ,על זכויות להט"בי עדיין מתקיים מאבק בישראל והסגנון האירופי. מכיוון ש
מאבק  מסמנים מקומות שבהם ש הרצון להזדהות עם נרטיבים מערביים מובן והגיוני פוליטי, 

 כזה נשא פרי.  
בו בזמן, אנשי ציבור ישראליים, מראש הממשלה ועד פעילים בולטים בקהילה הלהט"בית,  

נושא  הם משתמשים במאשימה אותם כי  פינקוושינג, כלומר  המאשימה אותם בסופגים ביקורת  
ה של החקיקה  הדגשבאמצעות להט"בים כדי לטעון שישראל היא מדינה ליברלית הזכויות 

להט"בים,    ת הפרוגרסיבית שבמרכזה זכויות אדם. בתהליך זה, תל אביב מוצגת כבועה של הכל
הומופוביה. ליאור מאיר, מנהל שיווק גלובלי  ברחוק מהסכנות שבנחשלות ו ,מרחב בטוח כ
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יפו האמונה על שיווק תיירות  -עמותת בת של עיריית תל אביב )בעמותת "עיר עולם ותיירות"  
 , הסביר: ( ל אביבגאה לת

שתל אביב היא אחת הערים שבאמת הן יותר... הן עדיין בחזית, זאת  ]היא[ העובדה 
, יכולה להחזיק את שלה מול ערים מטורפות.  can hold a candleתל אביב  , אומרת

ועוד פעם, זה לא אומר שאין בעיות, וזה לא אומר שגם אין אלימות לפעמים, מילולית  
זה הופך את תל אביב למאוד קוסמופוליטית. זה תורם לתפיסה  ית ]...[ אבל זאו פי

העצמית של תל אביב כעיר. תל אביב אוהבת לראות את עצמה, התושבים וזה, כעיר  
קוסמופוליטית. קצת כמו שישראל אוהבת לראות את עצמה במרחב של המזרח התיכון,  

ך מקום מתנשא כל  כזה. אז קצת, לא מתו  שאיך ביבי ]כך במקור[ אומר? וילה בג'ונגל
אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו בתור נאורים וליברלים נורא    –כך אבל מתוך מקום של

 ד קלה לעשות את זה.וופתוחים נורא וזה. והגייז, זה אני חושב דרך מא

כאן  הובא  ,1996– ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בשטבע המינוח המוכר "וילה בג'ונגל", 
מקפל  מערבי ולבן. המונח  ,  מדינת ישראל להפוך למקום אירופיאת שאיפתה של  להמחיש  כדי  

– מזרח וה יםני השורשים האפריקוהמזרחיות, הערביות  — את המוסתר והמודחקבתוכו גם 
מסמל את השאיפה להבנות את  במונח הזה (. השימוש 2013יוסף, – תיכוניים של ישראל )בר

בצירוף  (.  Zaban, 2015ממיקומה הגאוגרפי במזרח התיכון )במכוון  מתעלמת  הישראל כ"בועה"  
לפיה ישראל היא לבנה ואירופית,  ש  ,הבניית הזהות ותחושת המקום הישראליתהזה מתומצתת  

בן המוקף בקירות ובגבולות המסמנים  דמוקרטית ונאורה, וילה הממוקמת במרכזו של מרחב ל
 (. Yacobi, 2015את הג'ונגל השחור שמסביב )

 ליברלית  –תל אביב כעיר אוריינטלית

הזהות הלהט"בית בישראל הובנתה מתוך נרטיבים מערביים והיא מעוגנת בתודעה ובזהות  
בתל  וגורמים נוספים שמקדמים את התיירות הגאה    , יפו-עיריית תל אביב  . למרות זאתמערבית
. הם מדגישים את מאפייניה  משווקים את העיר כמערבית בעלת צביון אוריינטלי אביב,

היא    ם הממתגיםגופיהכגן עדן במזרח התיכון. מטרתם של  ומציגים אותה  האקזוטיים של העיר  
חיים   אותו אופן שמתאר, בהגאוגרפית המסביבת (וכך גם את ישראל)להבחין את תל אביב 

סטיגמה של  שדבקה בה  , להבחין את ישראל מאפריקהאת הניסיון ( Yacobi, 2015יעקובי )
שי דויטש, היוזם של קידום   ממדינות ערב, הנתפסות כנחשלות ושמרניות.ו מרחב שחור, 

לחה" של קמפיין התיירות  יו"ר האגודה, הסביר מהו "סוד ההצלשעבר תיירות גאה לישראל ו
 הגאה: 

ונכנסתי ]תל אביב[ כבחור החדש... לא רק סתם בחור חדש, אני לא עוד עיר אירופאית,  
אני יש לי פלייבור אוריינטלי. אני מידלאיסטרן. אני הייתי אומר להם אנחנו  

Europeans with Middle Eastern temper  אנחנו אחרים, אנחנו מסוקסים, יש לנו .
שערות על החזה. זאת אומרת, אלה הדברים שאתה אומר: ניצלנו את הפרצה  זיפים ו 

הזאת. תראי מה קורה היום, דיג'יים ישראלים מסתובבים בכל העולם, בכל המסיבות.  
אליעד כהן ]...[ זה הגבר הישראלי האולטימטיבי שמשווק בעולם. ]...[ לכי לפסטיבלי  
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ית ישראלית ]...[ כי תל אביב נהייתה  לסביות באירופה, אין מצב שלא יהיה שם דיג'י 
 מותג חם בעולם הגאה.  

מוצר  ואת ה  אוריינטליוההאירופי בין דויטש הבין, לדבריו, את הפוטנציאל הטמון בערבוב 
מנהל השיווק הגלובלי בעמותת   ,בשוק התיירות. ליאור מאיר שהוא עשוי להיות אטרקטיבי ה

 : השיווקי  תיאר גם הוא את המהלך  ,"עיר, עולם ותיירות"

כשאתה משווק מוצר, המתח    —  שהוא   ,יש מרכיב מסוים של מתח בשיווק של תל אביב
הזה בין מה שאתה מצפה לבין מה שאתה בפועל מקבל הוא הבסיס, הכוח השיווקי הכי  

בתל אביב, ניקח את הקיצון האחד ]...[ האלמנט הזה שכאילו   ,גדול שלך. עכשיו
ובקצה   ;, אז זה הקצה האחדוכוליפלסטיני ומלחמה ומזרח תיכון – הסכסוך הישראלי

המוחלט השני נמצא כל הנושא של הגאווה, והעובדה ששני המרכיבים האלה כל כך  
שפתאום מגלים על הנושא הזה של תל   ]...[רחוקים. וזה כל כך מפתיע עדיין אנשים 

זה ממוסס להם לגמרי    ...אביב וגאווה, ההפתעה על הפנים שלהם והעובדה שזה כאילו 
את מה שהם חושבים שהם יודעים לגבי המקום, זה מאפשר לך לייצר בעבורם סיפור  

כוח שיווקי מאוד מאוד גדול. ובכנס השני שהייתי בו בלונדון זה היה   . זהאחר לגמרי 
כנס של מיתוג ערים שישבו שם ממתגי ערים מכל העולם ודיברנו על תל אביב והצגנו,  

, סרטון כזה נורא קצבי ואנרגטי נקרא לזה,  2015ל מצעד הגאווה של יש לנו סרטון ש
]...[ זה היה בלתי נתפס. כי הם חשבו ישראל, ואז באו וסיפרו להם את   והם לא נחו מזה 

החלק הזה של תל אביב והם אמרו כאילו זה כל כך אחרת ]...[ ברגע שאתה ממוטט  
 אילו למכור להם. לאנשים את הדעות הקדומות, שם אתה יכול להתחיל כ

מסמלת  המערביות  את  ישראל.  מתל אביב  את  מאיר מתאר מהלך שיווקי רחב שמטרתו להבחין  
האוריינטליים  ההיבטים רמי הסמן וחן אריאלי, ואילו עלה גם מדבריהם של תל אביב, כפי ש

אסטרטגיית  בד בבד, למרחב האורבני בתל אביב. ישירות אינם קשורים וישראל, כרוכים ב
ק ממסגרת את העיר כחלק אינטגרלי מהמזרח התיכון כדי לקדם את העיר כמקום  השיוו

להומואים. תפיסה זו של תל אביב כשילוב שבין מזרח ומערב, מודרני ונחשל,  ייחודי  אטרקטיבי  
ו על תל אביב כאתר מורשת  "מקומי וגלובלי, אינה חדשה והיא בולטת גם בהכרזה של אונסק 

של העיר במזרח  מיקומה וגורמים מסחריים נוספים מדגישים את  העירייהאולם כיום  7עולמי. 
 בדרכים חדשות ומשכנעות.  התיכוני של–התיכון ואת האופי המזרח 

פרנסיסקו של העולם   סן", "לשם השוואה, ביירות משווקת כ"'פריז של המזרח התיכון 
עיר  כ כדי להציג אותה  ( Moussawi, 2013, p. 863)" אמסטרדם של העולם הערבי"ו "הערבי 

מניחה כמובן מאליו שביירות ממוקמת במזרח   זו מוכרת. אסטרטגיית שיווק אך גם אקזוטית 
מוצגת   , לעומתה,תל אביבהתיכון, ומוסיפה לה ניחוח מערבי כדי למשוך תיירים גאים. 

מעצימה  עיר מערבית, ואסטרטגיית השיווק כלומר ברור שהיא  —  ה גאה" כ  בתקשורת כ"מ  
לתיירים    של מרחב גאה אטרקטיבילהקנות לה נופך  תיכוני שלה כדי  –דווקא את ההיבט המזרח 

ושרטט אותה  תל אביב עם המזרח התיכון זיהה מחדש את . קמפיין התיירות הגאה מהמערב

 

 UNESCO, White city of Tel-Aviv: The modernלהכרזת אונסק"ו על תל אביב כאתר מורשת ראו   7

movement ( 22.10.2019–ב אוחזר.) 

http://whc.unesco.org/en/list/1096/
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מתובל  והוא ת היטמעות להט"ביכמוקד מערבי באופיו שיש בו תערובת של מזרח ומערב, כ
 פורמולה פרסומית ושיווקית מנצחת.  —  בקורט של אוריינטליזם

 משא ומתן על אותנטיות מינית 

מרחב  גם  עד כה הראינו שאתניות משמשת להבניה מחודשת של תל אביב כאתר אקזוטי שהוא  
כעת נבחן כיצד  עכשווי לתיירות גאה. סקסי ו  ,כאתר אטרקטיבי כדי להציגה  ,ליברלי מערבי 

תל אביב נענית  , וכיצד אמצעים תרבותיים תיכונית של העיר ב–מיוצרת ה"אותנטיות" המזרח 
, אפשר להבין את השימוש המסחרי באתניות גאה  שנראה להבניה שלה כעיר מזרחית. כפי 

  —  ליברלית–שבמקרה זה היא פוליטיקה ניאו — פוליטיקה קולוניאליתכהמשכה של 
פינקוושינג.  כדי לבצע דמה גופים שעליהם מוטבעת ק  בהמשתמשת בסובייקטים ישראלים כ

אולם חשוב לנו להדגיש שהומואים בתל אביב לוקחים חלק פעיל בתהליך האתניזציה של  
  ; הם אביבי ומשתתפים בתהליך הייצור של התרבות המזרחית הגאה–התרבות והמרחב התל

ומייצרים  גאה המחדש לתרבות מנכסים אותה ראלית, במוטיבים של מזרחיות יש מאמצים
מזרחיות גאה. תהליך זה הוא אמנם חלק מתהליך תרבותי רחב יותר של   — תרבות חדשה

; רגב,  2017ראו למשל קחטן,  ;חלקים ניכרים שלהבחברה הישראלית )או לפחות בהתמזרחות 
היא פועלת נגד   ,אולם כאשר הקהילה הלהט"בית מאמצת מזרחיות כהון תרבותי חדש .(2005

משנה הן את השיח על מיניות והן את השיח היא להט"בי ובכך בשיח ההנרטיבים המקובלים 
 על אתניות.  

– של התלאת הדימוי תיאר ראסל לורד, יועץ נסיעות המתמחה בתיירות גאה לישראל, 
 תיירים הגאים: אביבים בעיני ה

ישראלי הצבר  הוהעדין אבל המחוספס. פעם קראו לזה  ,הישראלי הקשוח אבל הטוב
יש לנו שם של מתלבשים טוב ונראים טוב ויודעים איך ליהנות    —   ]מחייך...[. הישראלים 

]...[ אני רק יכול לדמיין לעצמי מה הפנטזיה של בחור אם הוא נוסע לשוודיה    במסיבות.
וחולם  טורקיהוחולם על הבלונדיני עם עיניים הכחולות או אם הוא מגיע לישראל או 

 השחומים השעירים עם העיניים החומות. , על האליעד כהנ'ס למיניהם

ופולרי ביותר המוקדש למוזיקה  , ליין מסיבות גאה פ" אריסה"אליעד כהן הוא הדוגמן של 
מחוץ לשערי מועדון  היא עמדה , באחד הערבים שערכה הרטל  מזרחית. במסגרת האתנוגרפיה

על מאות הצעירים   הוהסתכל  8נערכות המסיבות של האריסה בתל אביב שבו  17אומן ה
ם  והצעירות הנכנסים למועדון )בעיקר גברים, אך גם מעט נשים(. המראה החיצוני שלהם התאי

תיאר. לורד הסביר מה מושך את התיירים  לורד שה"ישראלי הקשוח" בדיוק לסטראוטיפ 
 לאריסה: 

 

ונה הוא נסגר, בשתי מסיבות שהופיעו בהן מרגלית צנעני  . לאחר2011-2008ליין האריסה היה פעיל בשנים   8

 ודנה אינטרנשיונל.  
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ד מושך  וד סקסי, מאוזה השילוב של המזרח ומערב. ]...[ מסתבר שיש בזה משהו מא
יקה שהם לא שומעים בחוץ לארץ. הצלילים, השילוב של הצליל הערבי  ז ]מחייך[. זה מו

 ד מושך.  ול ביחד זה מאוהזה ]...[ הכ והמערבי עם התבלין הישראלי

למשל  עולה  , כפי שהתמהיל של מזרח ומערב בולט לא רק במוזיקה אלא גם בייצוגים ויזואליים
גורם  העירייה לשנה בשיתוף פעולה בין מדי מתוך הקליפ השנתי של מצעד הגאווה, המופק 

ל אביב, יא חביבי, תל  לשיר המזרחי "תל אביב" )"ת  2013שנת  ב   מסחרי. הקליפ הראשון הופק
השיר  . יפו, ליין האריסה והזמר עומר אדם- של עיריית תל אביבהפקה משותפת היה אביב"( ו

מיליון פעמים   19–ביוטיוב יותר מרועים חברתיים מכל סוג, נצפה יד באופופולרי מאהפך 
ליין  הפיק , 2014–שנה, בכעבור . הישראלית שפת הסימניםרבות ובהן גם ותורגם לשפות 

"פה זה    הן  המפורשותותיו  מיל ש מרגלית צנעני בשיר מזרחי  בכיכובה של  האריסה עצמו קליפ  
לא אירופה". מרבית הקליפים שהופקו מאז לכבוד  זה  ישראל, תתחיל להתרגל, כפרה, הופה, פה  

מצעדי הגאווה הציגו זמרים מזרחים ומוסיקה מזרחית. מפאת קוצר היריעה לא נוכל לדון  
לרגל חודש הגאווה בשנה  שהופק  הקליפ    —  נתמקד באחד מהם  לכן  .במסגרת מאמר זהבכולם  

 של שפיטה.  הבביצוע אירוסמית'  של להקת  Pink(, לשיר 2016שבה נערכה האתנוגרפיה )
שפיטה הוא שם הבמה של רותם שפי, אמנית קאברים ישראלית. הדמות שפיטה נוצרה  

צולם בדרום    רדיוהד. הקליפ של להקת  Karma Policeשיר של ה קאבר קליפ ללראשונה עבור 
תל אביב והועלה ליוטיוב. הדמות המשתקפת מהקליפים של הזמרת היא של דיווה ערבייה  

הקליפ הראשון שלה  שעלה כולתום עכשווית. מעט לאחר  אוםקריקטורה של מודרנית, או 
 בקולוניאליזם תרבותי. וליוטיוב הואשמה שפיטה ברשתות החברתיות בניכוס  

חברת מועצת העיר אפרת טולקובסקי סיפרה ששפיטה נבחרה לככב בקליפ בגלל  
זמרת  ) שעות 48בתוך שהמפיקים חיפשו זמרת שתוכל להפיק קליפ מפני  הטרנדיות שלה וגם 
התמה שנבחרה לחודש הגאווה באותה השנה הייתה "נשים לשם שינוי"(.  ולא זמר, משום ש

שהיה מורכב    ,הקאסטבזכות  הלהט"בית היו חיוביות  בתוך הקהילה  לקליפ  חלק ניכר מהתגובות  
במבטא ערבי מוגזם  באנגלית  לא מעט ביקורת. שפיטה שרה  הוא משך  בכל זאת  ומנשים בלבד,  

ית. הביקורת הדגישה  זמוגבלות פיכבאביזר אופנה ולא ככלי עזר להשתמשה במקל הליכה ו
גם    .(2017,  סופר;  2016י,  בלילט )ראו למשל    שדמותה של שפיטה מלאכותית, שאינה אותנטית

,  ינגלמעשה פינקווש הוא ( Pinkהוורוד ): הטענה הייתה שספגה ביקורת  ,Pink, בחירת השיר
המציאות בישראל אינה ורודה כלל וכלל. ההפקה עצמה    שמבחינת זכויות של להט"ביםבשעה  

כללה דימוי אוריינטלי של רקדנית בטן שקיבלה חלק מרכזי בקליפ, שגם פלרטטה עם מזרחיות  
וגם הפרה אותה באמצעות פרפורמנס מגחיך. הווקאליות של הקליפ גם היא עוצבה באופנים  

קוליות משמשות "לחיזוק של הגבולות  ם. בישראל, טוען אורי שורץ, פרקטיקות  יאוריינטליסטי
במקרה  (. Schwarz, 2014, p. 2043של היררכיות אתניות בקרב יהודים בישראל" )והלאומיים 

הדגישה צליל חדש יחסית לתרבות הישראלית הגאה,   2016זה, ההפקה של קליפ הגאווה 
 ות מזרחית.  שחשף את הדיאלוג של התרבות הגאה עם תרב

( טען כי מכיוון שיהדות וערביות נתפסות כמנוגדות ואף כקוטביות זו לזו,  2004רז יוסף )
גברים הומואים מזרחים מייצגים אנומליה מינית ולאומית. לטענתו, אין מרחב תרבותי לגיטימי  

ערבית שלהם. נראה כי  במסגרתו הומואים מזרחים וערבים יכולים לבטא את המורשת ה ש
הממצאים לעיל מראים כי גם אם טענתו היתה נכונה בעבר, היום המצב שונה. ניתוח הקליפ  
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וההתרחשות בכניסה לאריסה מלמדים שבניגוד לטענתו של יוסף   Pinkשל שפיטה לשיר 
שאיננה מתנגדת למערב או דוחה   את הולכת ומתגבשת בתל אביב תרבות גאה מסוג חדש, כז

 נמשכת למערב ולהתמערבות באופן עיוור ונעדר ביקורת. אינה  המערב אך גם  את תרבות
התיירים הגאים  בעיני אביבי לאקזוטי –מה הופך את המרחב התל תיארראסל לורד 

 תיכוני: –השוואה למרחב המזרח ב

במצב מלחמה. ]אבל[ יש הרבה משותף  , מה שנקרא  , אנחנו רסמי — ישראל ולבנון
ד אוהבים את הכיף של החיים, את הטוב בחיים.  ואוהבים את החיים, מאד  ובאנשים. מא

תייר שעכשיו מגיע לביירות, זה נשמע מצחיק, אבל מאד דומה לתייר שמגיע לתל  
אביב. זאת אומרת הוא רוצה מקום אקזוטי, בכל זאת זה לא כמו לונדון ופריז, המזרח  

 התיכון זה אקזוטי. 

 טי? מה עושה את זה אקזו  :]המראיינת[ 

יקה, השילוב של מזרח ומערב. פה בארץ יש לנו את היאפיז בבועה שלנו  ז האוכל, המו
ד  וד מאושל צפון תל אביב ותיסע לא רחוק מפה ]דרום תל אביב[, יש אנשים מא

.. כמו שהם חיו בשנות החמישים הם חיים עכשיו. ]...[ תמיד קראו  ... ש . מסורתיים ש
לם נכנסים לאותו כור ומתערבבים ביחד  לאמריקה כור ההיתוך, זאת אומרת שכו

והופכים להיות אמריקאים. אז כאן בארץ זה מין, זה לא כור היתוך, זה מוזאיקה, שכל  
כולנו שמרנו על המסורת והמורשת מאיפה  ]ו[למרות שכולנו ישראלים  ...  אחד, כל אחד

ניו  שהוא בא. ישראלי במוצא מרוקאי וישראלי במוצא רוסי, או אני ישראלי ממוצא 
אבל יהודי מאוזבקיסטן    ,יורק, כולנו מחשיבים את עצמנו, חושבים את עצמנו ישראלים

ו[הערבים שפה, נוצרים, מוסלמים, כל  [ ]יביא את הדברים המיוחדים שהיו לו שם. ]...
יקה שלו,  ז אחד עם המסורת שלו, עם הלבוש המסורתי שלו. את האוכל שלו, את המו

 זה מה שעושה את זה אקזוטי.  

תיירים ההומואים  מציעה ל עיר שהלורד, "המוזאיקה האקזוטית" היא האטרקטיביות  עיניב
מהמערב. המוזאיקה האקזוטית משקפת לדעתו את האותנטיות של תל אביב בפרט ושל ישראל  

כאשר  קרון אתי, כמכוננת ערך מוסרי וחברתי.  י בכלל. אותנטיות מובנית בחברה המערבית כע 
אמת מידה  בת הם עצמם", אנחנו משתמשים למעשה באותנטיות כמאנשים "להיואנו דורשים 

חוויה  נבחנת האותנטיות  לפי מדד ה (. כך,  2014ורץ,  ולהערכה מוסרית של אחרים ושל עצמי )ש
  , מרחקים. ואכן, בתחום התיירותל בשבילה ראוי לנסוע שאמיתית" של התייר, החוויה "ה

למשוך את מבטם של תיירים  כדי  המשמשיעיל שיווק כלי היא אותנטיות ה ת המשג
(Comaroff & Comaroff, 2009  ולהגביר את הפוטנציאל הכלכלי )שיח  באת הרווח התיירותי.  ו

אותנטיות היא תוצר של משא ומתן ואינה משויכת באופן קבוע לאובייקט,  על תיירות, 
ן פירושה  אי "אותנטיות בשיח התיירות " כלומר,  (.Xie, 2003או למצב חברתי ) לזמן/מרחב

( שנועדו לשימוש  Garzian, 2011איכות אובייקטיבית כלשהי אלא "המצאה" או "זיוף" )
כפי  אולם  .לשיווקה של העירתיכונית של תל אביב משמשת –מסחרי. "האותנטיות" המזרח 

אלא גם  המשווקות אותה תל אביב נתפסת כמזרחית לא רק על ידי חברות התיירות שהראינו, 
 בתוך התרבות הגאה המקומית עצמה.  
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ציגה פרספקטיבה דומה על  מ  ,הלה אורן, מנכ"לית ומייסדת "עיר עולם ותיירות" 
כי "בהקשר  מספרת יים. אורן הכוח השיווקי שיש לה בהקשרים תיירות על ו " אותנטיות"

ל. אנשים מחו"ל לא יבואו אם דבר פה לא יהיה  אהתיירותי, זה נורא נורא חשוב להבין את הלוק
זה לא יעבוד. אז זה דוגמה   — אם הקהילה פה לא תהיה מחוברת באמת ,אותנטי. זאת אומרת

אם  בחוץ". מדהימה לתיירות שמבינה מה הצורך של הקהילה פנימה אבל גם כל החיבורים מ
תיכונית" פתחה מרחבים חדשים לתרבות גאה וליצרני תרבות  –אותנטיות מזרח "השאיפה ל כן,  

מדובר במקרה  אין התגבשותה של תרבות מזרחית גאה. את מקומיים )כמו אריסה(, ואפשרה 
,  win-winשבו מיעוטים מקופחים מנוצלים על ידי הממסד למטרות כלכליות אלא במצב של 

עלים מלמטה וכוחות שפועלים מלמעלה מתלכדים ופועלים יחד. התכנסות זו  שבו כוחות שפו
 תיירים גאים. למוקד משיכה שהוא מאפשרת את הייצור של מרחב תרבותי מזרחי גאה 

היענות לצרכים שיווקיים. מאז  מתוך חשוב לציין שתרבות גאה מזרחית לא התפתחה רק 
ים מקום לתרבות מזרחית וברה"מית  פועלים בישראל מרחבים תרבותיים שנותנ 2000שנת 

גם בבאר שבע ובחיפה. פריחה תרבותית  ובמידה פחותה    ,קווירית, בעיקר בתל אביב ובירושלים
המשמשות   ליינים של מסיבותלכמה זו במסגרת של הקהילה הקווירית הרדיקלית התגבשה 

מסיבות  ה  (. אולם2008נישות תרבותיות פוליטיות ומרחב להבניה של זהות והזדהות )זיו, 
 הדבר אומת במהלך תצפית באחת ממסיבות   ;אלה אינן מושכות תיירים גאיםהקוויריות ה
  תיירים כלל  אין , ליין קווירי של מסיבות פופ ומופעי דראג, שבה הופתענו לגלות כי Pop it–ה

של התיירים, נראה כי המרחבים  וגם מזו . מנקודת המבט של סוכנויות השיווק במקום
לכן  . התרבותיים שמיוצרים על ידי קווירים רדיקליים בתל אביב פשוט אינם אקזוטיים מספיק

ים אחרים בעיר, שבאותו הערב  י בניגוד למרחבי בילוי להט"ב, גם אינם משווקים לתיירים הם 
יש כאן לפחות שני  כלומר, אחרים באותו שבוע היו מלאים בתיירים גאים. ממש ובערבים 

האחד קווירי רדיקלי והשני   — ם שמאמצים מזרחיותיסוגים של מרחבים תרבותיים להט"בי 
 Misgavסמים( )ו  סקסמדגיש הומונורמטיביות וצריכה של מסיבות גאות על כל הכרוך בהן )

& Johnston, 2014 .) 

 של תל אביב מישראל  הבחנה

אופי מזרחי  בעל כמרחב של תיירות גאה מובנית קרוב, תל אביב מ עד כה הראינו כי במבט 
תיכונית והשוואתית.  –ייחודי. אולם כשהמבט מתרחק מהעיר מתאפשרת פרספקטיבה מזרח 

מפרספקטיבה כזאת עולה שתל אביב מובנית כשונה ומובחנת מכל מרחב אחר בישראל ובמזרח  
קמפיין התיירות הגאה.    ו של הצלחתחשובה מאוד לבין תל אביב  והתיכון. ההבחנה בין ישראל  

קמפיין  שעיצב את צוות כי כאשר השתתף בפרסום, טוען ב מומחה בשיווק והרמי הסמן, 
בין  והייתה ליצור אבחנה בין תל אביב, שנתפסת כמרחב פלורליסטי, מטרתו רות הגאה התיי

מוסריות שבכיבוש פלסטין. הוא תיאר את  – איעם ההומופוביה ו וישראל, שמזוהה עם נחשלות 
 : המיתוג תהליך 

כאשר יש מותג בעייתי אתה עוזב את המותג הראשי. מבחינתי המותג הבעייתי זה  
ירושלים  " ר הקודש. התמונה התמידית של הר הבית. תמיד שאלתי  ישראל, ירושלים, עי

  ]...[ ואז אתה רגע אומר "של זהב, איפה הזהב? מה זה על כיפת הסלע? זה שייך לנו? 
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ואחרי זה   ,שהוא יצליח בעצמו , בוא ניקח מרכיב אחר במותג ונזרוק אותו קדימה —
בנושא הזה של מיתוג  שיגרור את המותג אחרי עצמו. ]...[ במסגרת החשיבה שלי 

 ישראל ]...[ אמרנו רגע, רגע רגע רגע, חוץ מההתנחלויות יש תל אביב. 

לפיה התיירות הגאה שינתה את פניה  שמוכרת בשיווק התיירות  ה טענה הזכיר את ה שי דויטש 
 מתיירות של מורשת לתיירות של פנאי:   והפכה אותה  של התיירות לישראל

שלתל אביב עד התיירות הגאה לא היתה תיירות פנאי.    אני אומר זה ברור וכולם יודעים
מבחינתי זאת צליינות, זאת תיירות    ,תל אביב היתה פה ]תיירות[ ביזנס ויהודים. עכשיו 

יהודים שבאים לראות את ארץ הקודש. הם במקרה בחרו בתל אביב ולא בירושלים.  
אביב, שאנשים  ]ואילו[ התיירות הגאה היא התיירות היחידה של תיירות פנאי לתל 

. זה פתח פה, התחיל להניע פה גלגלים.  city breaks–הגיעו לנופש בתל אביב, ל
התחילו לכתוב על תל אביב בכל מקום. ]...[ אמרנו טוב, ]אנחנו[ יכולים לעלות שלב.  
]...[ ביריד התיירות המרכזי של העולם בברלין, אנחנו לא נהיה עוד פעם, נחלק קצת  

 ל. אנחנו ניקח דוכן לתל אביב בתוך המתחם הגאה.ברושורים בדוכן ישרא

אחד   —  בברלין פועלים עד היום שני דוכנים נפרדים שמתקיים מדי שנה ביריד התיירות  ,ואכן
מקדם את ישראל כאתר לתיירות צליינית, והשני מקדם את תל אביב כאתר לתיירות גאה.  

רחב שקל למכור כיעד  קידום התיירות הגאה מתמקד בתל אביב משום שהעיר נתפסת כמ 
משום שדימויה הבינלאומי  התיירות הגאה שיווק מוצנעת ב לעומת זאת,  ,תיירותי. ישראל 

פלסטיני ולחברה שמרנית  – משויך למלחמות חוזרות נשנות, לקונפליקט הישראלי
מדינה  בה הרואה העולמית, ופונדמנטליסטית. דימוי זה של ישראל נובע מהאווירה הפוליטית 

המזרח התיכון והנחשלות שלו. בהתייחס לדימויים אלו של  ומזיהויה עם המדבר,  ,כובשת 
 תיירים: אליה מה בכל זאת מושך מתאר  ישראל, ראסל לורד 

וס אנג'לס את ההזדמנות לשבת עם ישראלי, פלסטינאי,  כמה הזדמנויות יש לבחור מל 
לסביות ולשמוע איך זה היה להיות, מה זה, איזה   קי, שכולם גיי אוא ירדני, סורי, עיר

לחצים הם עוברים. נפגשתי איתם, עם בחור מבית לחם שיום בהיר אחד פשוט  
האוטו,   המשפחה שלו סגרו אותו בחדר, לקחו ממנו את הכסף מהבנק, לקחו ממנו את

אמרו אתה מתחתן בעוד שבועיים. ]...[ התיירים פשוט לא מאמינים שזה קורה עכשיו  
כן, זה  " עד שהם מסתכלים בעיניים היפות של הבחור שהבאתי והם שומעים:  2015–ב

 . "מה שעשו לי 

התיאור של לורד ממקם את ישראל בתוך המזרח התיכון לצד פלסטין, ירדן וסוריה, לא כמקום  
בחור פלסטיני מבית    אותו  נבדל. עם זאת, הוא ממשיך ומספר את סיפורו הטראגי של  מיוחד או

עדר החופש של להט"בים פלסטינים נובע  ילחם שנגזלה ממנו חירותו כשניסה לחיות כהומו. ה 
  ים מעמיקדבריו של לורד  לבקש מקלט בישראל.  ם יכולת–גם מפרקטיקות של סגרגציה ומאי 

הליברלית.  היהודית בין תל אביב ו , השמרנית והמסורתיתית, הערב את ההבחנה בין בית לחם 
קדמה  הנעדר הומופוביה, בנחשלות והמאופיין באת המקום  ובית לחם מסמלת בסיפור

 ומערביות.  
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  ,הנרטיב שמדגיש את ניתוקה של תל אביב מישראל בלט בסיור יומי למצדה ולים המלח 
חברת תיירות גאה  נערך בחסותה של  (. הסיור1 תצלוםחשוב באתנוגרפיה )לו מקום שהיה 

המשווקת סיורים יומיים לתיירים גאים שיוצאים מתל אביב. מצדה, שהוכרזה כאתר מורשת  
. האתר מקבל משמעויות פוליטיות  וסיורים אלב , גםתיירים רביםאליה ו, מושכת "של אונסק 
המתמשכת    תםרדיפ או כמסמל את    גבורה צבאיתעם התקופה, ונתפס למשל כמייצג  המשתנות  

עולה תפקידה המרכזי של הציונות בהבניית הזיכרון הקולקטיבי הישראלי  בכולן  יהודים.  של ה
 (. Zerubavel, 1995ובסימון הריבונות היהודית בישראל )

 

 
   ,שני תיירים גאים על גמל במהלך יום טיול למצדה ולים המלח   . 1תצלום  

 גילי הרטל( צילום: ) 2016יוני 

 
לתיירים במהלך הסיור היו פוליטיים,  שחברת התיירות והמדריכים הציגו  הנרטיביםרוב 

מחוץ לתל  הצטיירה בהם כמצויה מסורתיים ואקזוטיים. ישראל – כיים"אוריינטליסטיים, תנ 
שמש הקופחת במצדה חלק מהתיירים  תחת האביב, מנותקת ומובחנת מהאטרקציה המרכזית. 

לטובת סרטון קידום של חברת התיירות. דראג קווין ישראלית מפורסמת  והוסרטו רואיינו 
ביציאה  את התיירים בקהילה הגאה שהצטרפה לסיור לוהקה לתפקיד העיתונאית, ראיינה 

כולן הוגבלו  ם מה דעתם על ישראל. למרות שהתשובות היו מגוונות,  מצדה ושאלה אותאתר  מ
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: מסיבות, מצעד הגאווה וההומואים הישראלים  בתל אביב לנושאים שקשורים לגאווה 
לסיור הרחק מתל אביב עם חברה שמשווקת סיורים  אף שהתיירים יצאו החתיכים. כלומר, 

תפיסתם את   — בלבד אביבי–התל למרחב הייתה מוגבלתלישראל התייחסותם לאתרי מורשת, 
את תל אביב, באופן סימבולי הם עדיין היו  עזבו כשאביבית, וגם –לחוויה התלהוגבלה ישראל 
 בעיר. 

תיירות גאה   , כאמור, ( שחוקר Moussawi, 2013באופן דומה אך גם שונה, מוסאווי )
ונתפסת כמתארת את כלל  רחבת השפעה  כיצד הידידותיות של ביירות לתיירים  מראה  לביירות  

בין  להבחנה מערבי( המוביל והמרחב של לבנון, כך שנוצר דימוי של מרחב אורבני מתקדם )
תיכוני. מוסאווי קורא לתהליך "אוריינטליזם פרקטלי" או "אוריינטליזם  –ביירות למרחב המזרח 

משפיע  שהליברליזם שלה    ,ביירות אבל לעומת  (.  Moussawi, 2013, p. 863בתוך ה'אוריינט'" )
לישראל  תל אביב  הקשר בין  מהמזרח התיכון,  ומבחין אותה  לבנון כולה  האופן שבו נתפסת  על  

למטרות  כולה, למשל  ישראל  כשעתוק של  מוצגת  אכן  לעיתים תל אביב    אינו קשר של שעתוק.
( ומובחנת ממנה  מהמזרח התיכוןגם ו) מנותקת מישראלהיא גם לעיתים אך  ,פינקוושינג

ישראל, מצדה וים המלח הוצגו לתיירים  ל . כדי להעמיק את הפיצול שבין תל אביב במכוון
ת, כלומר  הומואיּווהומואים שאין בו כמרחבים של מורשת, של קונפליקט פוליטי ושל ריק 

לעומת זאת, תוארה כמרחב של כיף, של חירות   ,אביב. תל אביב  ת מובהקת ביחס לתל כאחרּו
שקשורות  הסכנות  כאתר שמינית, כאתר שמגלם את הנרטיב של ביטחון עירוני ותרבות מינית,  

 . בו  למרחב הישראלי מתבטלות
שהתגלתה בתהליך הניתוח הבהירה גם שיוזמות של פינקוושינג,   אתהדיכוטומיה הז

באמצעות  תל אביב של ובפרט על מיתוג  ,ות על הבחנות כמו זו מקריות, נשענאו מכוונות 
 את המיתוג הזה: ביקר  ,תיירות גאה. מיקי גיצין, חבר מועצת העיר לשעבר 

הרבה הומואים מרגישים ברי מזל על כך שהם חיים בתל אביב. התודעה הזאת קיימת.  
לא מעניין   [ פלסטיני שחי מעבר לגדר זההומואין אפשרות להציג אותה אחרת. ]...
, זה מדהים.  ]את הקושי של להט"בים פלסטינים[ ]מבחינתם[. והעירייה באמת לא רואה

יה[ לא מכירה את זה, היא לא יודעת את זה, זה לא מעניין  יאני הייתי בשוק. היא ]העיר 
 אותה. היא רואה את עצמה כחלק ממערכת ]של ישראל[. 

אגב דחיקתם הצידה של   ישראל כמעוז ליברלי  ה שלאמצעי להצגתמשמשת כלומר, תל אביב 
מרחב ה בעיקר  שאותו מייצג    ,דימוי המודרני . ישראל משתמשת בשמרנות, הדרה ואלימותאתרי  

 על הפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.  , כדי לחפות  כלפי להט"ביםי  סובלנה  יאביב–תלה
המערבית, בהמשך   כלפי פלסטינים בגדהשל תל אביב מכיוון שגיצין התייחס לניכור 

לגבי תפיסות של גורמים בעירייה ביחס להומואים פלסטינים אזרחי ישראל  הריאיון הוא נשאל  
 סיפר: הוא  שחיים ביפו. 

ישבתי במקרה השבוע, שבוע שעבר, עם ]מנהל מוסד חינוכי ביפו...[ הבאתי אליו את  
ת הומופוביה  רן לבל, המנכ"ל של איגי ]ארגון הנוער הגאה[. הוא דיבר איתו על רמ

קשה קשה קשה ביפו. ]...[ הוא ככה אמר את זה שאם היינו מעבירים את המצעד ליפו,  
שערים. ]...[ כן. זה הביטוי שהוא בחר להשתמש בו. יש  – זה כמו להכניס אותו למאה
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קהילה פלסטינית, יש לה מסיבות, אבל זה מאד בשוליים של ה... יפו לא קשורה, יפו  
 לא מעורבת בזה.  

כמרחב עוין ללהט"בים. מאה שערים  בדבריו שערים, שמוצגת  ן משווה בין יפו למאהגיצי
הוא מתאר תיחום  כלפי אחרּות.  הסובלנות  –את אימסמלת את המלחמה בחילוניות ובמערביות,  

ברור: מה שמחוץ לטווח הראייה, הרחק מתל אביב, הוא מחוץ גם לטווח הדאגה והעניין. אפילו  
תהליכי   יםיפו, שעברה בעשורים האחרונ - תיק של תל אביבהדרומי והע ה יפו, חלק

לוקחת חלק בתהליכי ההתמזגות הללו שבין מזרח  אינה ג'נטריפיקציה והתחדשות עירונית, 
ומערב המגולמים בתרבות הגאה המזרחית. כך מועצם הדימוי של תל אביב כמרחב נבדל,  

משרתת את צורכי   אתה הזהמרחב הישראלי אלא אפילו מיפו. ההבחנ משאר מובחן לא רק ה
מערבי, מרחב של  –תל אביב כמרחב אוריינטלי והיא מציגה אתהשיווק של התיירות הגאה, 

 תרבות מזרחית להט"בית. 

 סיכום 

פוליטיקה אורבנית  במסגרת  הבמאמר זה בחנו תצורה חדשה של אתניות גאה ואת התהוות
תיירות גאה משווקת  , המחקרספרות לפי ליברלית המעודדת תיירות גאה לתל אביב. –ניאו

להביא לנורמליזציה של חיים  ובעיקר על ידי ארגוני מדינה שמטרתם לקדם תיירות לשם רווח  
 ,.Johnston, 2005; Markwell, 2002; Waitt et alליברלית )– ים במסגרת המדינה הניאוילהט"ב 

גאה מורכבת יותר, שכן היא מושפעת לא  התיירות  ה  תשבישראל תופעכאן  הראינו  אנו  .  (2008
ליברליזם אלא גם מהתרבות המקומית הגאה  –רק מהממסד ומתהליכים כלכליים של ניאו

 השינויים המאפיינים אותה בשני העשורים האחרונים. מו
  ותהליכי ההתמערבות מאידך גיסא הדיסוננס בין הדימויים האוריינטליים מחד  ,ו תנטענ ל
, שבולט בעיקר בשיווק של תיירות גאה לתל אביב, משמר את ההבניה של תל אביב כעיר  גיסא
כינינו "אוריינטליזם ליברלי גאה". תהליך זה מחזק את  שתהליך  — תיכונית גלובלית–מזרח 

", ובה בעת  נחשלותו"וממדינות ערב אחרות    "מדברי " המזרח התיכון הההבחנה של תל אביב מ
במסגרת התהליך הזה  מאמץ דימויים, קולות וטעמים אוריינטליים במסווה של אותנטיות.  הוא  
של סובלנות וליברליות באמצעות פינקוושינג  נופך ישראל לשוות ל  ושיח שמטרת ם ימתקי 

ניואנסים חדשים של אתניות גאה   נוצרים. מתוך כך הבחנה של העיר ממרחבים אחריםו
 התהוותה של תרבות מזרחית גאה. המגולמת ב  ,ישראלית

אך ורק על  בהתבסס ר "אוריינטליזם ליברלי" להט"בי בישראל יהסבניסיון לכל ודאי ש 
של הון  תו  חדיר כי  דנו להעמיד פנים  ייהיה תמים מצובכל זאת,    .שיווק תיירות גאה יהיה חלקי

ואחרים  אקטיביסטים  בשעה שלהט"בים  חותם משמעותי.  הותירה  הט"בים לא  אל תוך שיחים ל 
דם תרבות גאה  ימודל למאבק על זכויות, התפתחה לצ ו וראו בשאפו לאמץ שיח מערבי 

שהדגישה מזרחיות. העירייה וגורמים אחרים שהיו מעורבים בשיווק תיירות גאה לתל אביב  
מיניות. הם הבינו  ומערב  ,ה המשלבת מזרח זיהו את הפוטנציאל השיווקי שיש בתצורה החדש 

לא למכור את תל אביב כ"סתם" עוד   — עליהם ליצור מרחב ביניים במשימתם  שכדי להצליח 
כמזרחית, שחורה,  אותה , אבל גם לא לצייר " עוד מאותו הדברשתהיה " , עיר מערבית

מבינציה  ת עבור תיירים גאים מהמערב. הקומסמל אחרּושטיבית ונחשלת או כמרחב י פרימ
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מרחב הישראלי: העיר מצטיירת כמרחב אוריינטלי, סקסי  ל המוצלחת הבחינה בין תל אביב 
( גם להט"בים פלסטינים.  ואפילו מצילמדברי שמכיל )כמרחב  וכייפי, ושאר המדינה מצטיירת  

בסופו של דבר, התמריץ העיקרי לתצורה גאה זו של אוריינטליזם ליברלי גאה היה אינטרסים  
תרבותיות או הבנייה חדשה של זהות להט"בית. ההזדמנויות  –לא תאוריות של רבכלכליים, 

מאוד של תיירות גאה הבנו דרכים חדשות להיות גאה בתל אביב, מעבר  רווחי בתוך השוק ה
 .  בעברלדימוי הלהט"בי האשכנזי והמערבי שהיה דומיננטי 

יכולה  היא לשאול אם אבל עלינו  ;רווחית מאוד לעיר  גאההמזרחית ה תרבות אם כן, ה
תכסיס שיווקי  בגדר תישאר שמא ליצור דרכים חדשות ומשחררות להיות להט"ב ישראלי, או 

האם   :. מכיוון שזוהי תופעה חדשה בת שני עשורים בלבד, חשוב לשאול עכשיומוצלח 
ר  אפשהומואים מזרחיים? האם להון אתני סימבולי חדש משמשת אוריינטליות ליברלית גאה 

תצורה זו של אתניות מינית גם לטובת קידום מזרחים הטרוסקסואליים בתל אביב? האם לגייס  
 זירות חיים אחרות כמו שוק העבודה?  יכולים לשאול אותה ולהשתמש בה בהומואים מזרחים  

מקור לכוח סימבולי  לשמש כלומר, השאלה הגדולה היא אם אוריינטליזם ליברלי יכול 
גאה בתל אביב  ה תרבות  הכך, מכיוון ש   ל ענוסף    . רכך את האפליה נגדםאתני של מזרחים ואף ל

הבחנה בין תל  ולאור חשיבותה המכרעת של השאר אזורי הארץ, זו שבמובחנת ומופרדת מ
הזאת תשפיע  תרבות  ההבניה זו של אוריינט ליברלי גאה, יש לשאול אם  באביב ל"שאר" ישראל  

דורשות   ושאלות אל .םי אביבי –ולתרבות התלעל ההבניה של אתניות ומיניות מחוץ למרחב 
אתניות, מיניות והון במרחבים  אשר תבחן  מערכתית –מחקר המשך שיציע הסתכלות רב

 מרובים.  

 מקורות

(. נגע נפוץ במזרח: תיאורים של הומוסקסואליות בעיתונות העברית של  2015אילני, עפרי )
 . 21-8, 121  ,זמניםתקופת המנדט. 

ביוני(. ההיפך מגאווה ישראלית: התגובה הרועמת לקליפ הגאה של   2, 2016בלילטי, דרור )
 . 24.10.2019– ב אוחזרמאקו גאווה. שפיטה.  

 תל אביב: הקיבוץ המאוחד.   בתרבות הישראלית.וילה בג'ונגל: אפריקה  (.  2013יוסף, איתן )–בר
(. כוח קנייה אדיר: כך למדנו לעשות כסף ממצעד  ביוני 7, 2018ויסברג, גבריאלה )–דוידוביץ

 . 22.10.2019–ב אוחזר. מרקר צרכנות תיירות– דההגאווה. 
"לחצות את גבולות המגדר, לבגוד בגבולות הלאום": הפוליטיקה   (.2008זיו, עמליה )

פערי  הפרפורמטיבית של "כביסה שחורה". בתוך יוסי יונה ואדריאנה קמפ )עורכים(, 
תל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ   (.320-290  )עמ'הגירה, פריון וזהות בישראל  :אזרחות

 המאוחד. 
אסור להיות הומוסקסואל": כיצד הומואים והעיתונות הכתובה חשבו  (. "2016יונאי, יובל )

וכתבו על החוק "האוסר הומוסקסואליות". בתוך עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי  
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות  ואלון הראל )עורכים(, 
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כיצד נשכחו קבוצות הכיבוש? מבט סוציולוגי על 
 המאבק האלים על קרקע בגליל התחתון,  

1914-1908 

 **לב לואיס גרינברג *דניאל דה מלאך,

 המאמר עוסק בקולוניזציה הציונית בגליל התחתון בשנים   .תקציר
. אנו בוחנים אותה מפרספקטיבה של "סוציולוגיה מרובת 1914-1908

ארועים" ומתייחסים, בעקבות מייקל מאן, לשימוש בכוח צבאי כמקור  
כלכלי, פוליטי ואידאולוגי.   — עוצמה נבדל משלושה מקורות אחרים

במוקד הניתוח עומדת התגבשותו של דפוס קולוניזציה חדש, "התיישבות 
ולת של המתיישבים להפעיל כוח פיזי במטרה  מתעמתת", המאופיין ביכ

להגן על עצמם ועל רכושם בתהליך הדחיקה של האוכלוסייה המקומית  
, במאמציה של ההסתדרות הציונית  1908–מהקרקע. ראשיתו של דפוס זה ב

להשיג אוטונומיה יהודית באזור באמצעות שליטה ברוב הקרקע. לשם כך  
"קבוצות כיבוש" שיתופיות  תמכה ההסתדרות בארגון השומר והקימה 

בדגניה, במרחביה, בחטין ועוד. דפוס ההתיישבות החדש, שנוצר בתהליך  
של ניסוי וטעייה, נבדל מהגישה המתונה של ארגון יק"א, והיה אפקטיבי  
יותר בדחיקת האוכלוסייה הערבית מהקרקע. עם יישומו התפתח מאבק  

הפך לגורם מרכזי   אלים בין המתיישבים היהודים לשכניהם, והמאבק הזה
בעיצוב הזהות הקולקטיבית של היהודים והערבים בארץ. בחינת  
הדינמיקה שלו בראשיתו פותחת פתח למבט חדש על פרויקט  

 הההתיישבות היהודית בארץ. 

פלסטין, קולוניזציה, התיישבות, קולוניאליזם  – : ישראלמילות מפתח
ההסתדרות  התיישבותי, התנגדות, שליטה בקרקע, התנועה הקיבוצית,

 הציונית 

מבט חוזר אל נקודת מפנה באסטרטגיית ההתישבות הציונית  : מבוא
 ב"תקופת העלייה השנייה" 

זמן קצר לאחר שפתחה ההסתדרות הציונית בפעולה התיישבותית היא החלה להקים "קבוצות  
כיבוש" שיתופיות. הקבוצות האלה אפשרו למוסדות המיישבים לממש את הבעלות היהודית  

מות שנרכשו ולהתמודד עם ההתנגדות של תושבי הארץ הערבים לדחיקתם מהקרקע.  על אד

 
 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר   *

 גוריון בנגב –המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן  **



 כיצד נשכחו קבוצות הכיבוש דניאל דה מלאך ולב לואיס גרינברג   60

, והוא מומש לראשונה  1909את הרעיון הציגה לראשונה מניה שוחט מארגון השומר בחורף 
ישראלי  – בדגניה בסוף אותה שנה על ידי קבוצת פועלים נבחרת מהגליל בחסות המשרד הארץ

רופין. בעידודו של רופין הוקמו בשנים הבאות קבוצות    של ההסתדרות הציונית בראשות ארתור
 כיבוש ביותר מתריסר יישובים נוספים, ובחלקן מילאו אנשי השומר תפקיד מרכזי.  

, כלומר, זהו המונח שהשתמשו בו חברי הקבוצות  emicהמונח "קבוצות כיבוש" הוא 
כאל קבוצות   והציבור כולו באותה תקופה. מבחינה אנליטית אנחנו מתייחסים אליהן

קואופרטיביות שהוקמו במטרה לאחוז בקרקע שנרכשה על ידי גורמים ציוניים ולעבדה למרות  
התנגדות התושבים הערבים. פעילותן של הקבוצות הייתה ביטוי מובהק לאסטרטגיית  
התיישבות חדשה שאנו מציעים לכנות "התיישבות מתעמתת". במאמר זה אנו טוענים כי  

יבוש הייתה נקודת מפנה היסטורית שנשכחה בספרות על התקופה. היא  הקמתן של קבוצות הכ 
הייתה תוצאה משולבת של נכונות המוסדות המיישבים לתמוך בשימוש בכוח מצד  

שוויוני.  – המתיישבים, ושל העדפת המתיישבים להתארגן בניהול עצמי על בסיס שיתופי
צות הכיבוש אפקטיביות יותר  אסטרטגיה זו חוללה מפנה בדפוס ההתיישבות, כי התברר שקבו

מדפוסים קודמים במימוש הבעלות היהודית על קרקע. בהפניית תשומת הלב לאופן שבו עיצב  
המאבק האלים על שליטה בקרקע את אופייה של הקולוניזציה הציונית אנחנו מבקשים להאיר  

ים  באור חדש את התגבשות הפרויקט הציוני באותה תקופה. במאמר נבחן את רצף האירוע 
,  1914-1908בגליל התחתון, אזור שעמד במרכז המאמץ של ההתיישבות הציונית בשנים 

   ונראה כיצד הוא הוביל לפיתוח אסטרטגיית ההתיישבות החדשה.
המחקר ההיסטורי על צמיחת היישוב היהודי בארץ והקמת מדינת ישראל מאוחד בדרך  

 )השנים   1"תקופת העלייה השנייה" כלל בטענה שהייתה חשיבות מכרעת למה שמכונה 
(, וכן לארגוני הפועלים החקלאיים ולקבוצות השיתופיות שהתגבשו במהלכה.  1914-1904

; ברטל,  1973דגשים אלו משותפים להיסטוריונים ולסוציולוגים מהזרם המרכזי )אייזנשטט, 
(, וכן לסוציולוגים  1975; שפירא, 1964; קולת, 1977הורוביץ וליסק,  ;1997צחור וקניאל, 

מת הגישות הקודמות, תרומתו של  (. לעוKimmerling, 1983; Shafir, 1989ביקורתיים יותר )
מחקר זה היא בטענה שתקופת העלייה השנייה היא פורמטיבית בעיקר בגלל גיבוש אסטרטגיית  

,  1993( ושפיר )436, עמ' 2002. גם לדידם של גורני )1908ההתיישבות המתעמתת מאז שנת 
בתוך "תקופת העלייה השנייה" אפשר להבחין בבירור בין שתי תקופות משנה    (,113–112עמ'  

הנבדלות זו מזו במידת ההצלחה של התנועה הציונית בכלל ושל ארגוני הפועלים, או תנועת  
נית עדיין לא  שבה ההסתדרות הציו, 1908–ל 1904בין העבודה, בפרט. התקופה הראשונה, 

פעלה בארץ, הייתה תקופה של אכזבות. למרות חידוש העלייה לארץ, זרימת ההון והגידול  
בבעלות יהודים על קרקע, כמעט לא התרחב באותן שנים הטווח הגאוגרפי של ההתיישבות  
היהודית. במהלך התקופה גם נכשל ניסיון המהגרים היהודים החדשים ממזרח אירופה להשתלב  

לאית במושבות, במקום הערבים או לצידם. אולם לאחר שנכנסה ההסתדרות  בעבודה חק
הציונית לפעולה מעשית בארץ החלה תקופה שנחשבת למוצלחת, והקמת יישובים חדשים  
הניחה את הבסיס להרחבה ניכרת של ההתיישבות היהודית ולהשתלבות של פועלים יהודים  

 רבים יותר בעבודה.  

 

החלוקה לתקופות לפי "עליות" מקובלת בהיסטוריוגרפיה הישראלית, אבל איננה רצויה בעינינו. כאן ובהמשך    1

 המירכאות מסמנות הכרה בקיומו של מושג מקובל הראוי להתייחסות, יחד עם הסתייגות ממנו.  
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יות שיוצגו כאן ידועות, משמעותן ההיסטורית עומעמה  אף שמרבית העובדות ההיסטור 
 בצל תאוריות שונות, גלויות יותר או פחות, שאותן נציג ונבקר כאן. ההסבר  

 המרכזי להתארגנות של הקבוצות, ובכללן דגניה, טמון לטענתנו במאבק האלים על  

בי הארץ  שליטה בקרקע. נזכיר כי בתקופה הנידונה התגבשה לראשונה ההתנגדות של תוש
;  1977 אליאב,הערבים לציונות והתפרץ העימות הפיזי בינם ובין המתיישבים היהודים )

Khalidi, 1997; Mandel, 1976  .) 
ממשיך בסקירה  המאמר נחלק לשלושה חלקים: הוא נפתח בהצגת מסגרת תאורטית, 

היסטורית ונחתם בדיון מסכם. החלק ההיסטורי נפתח בתיאור של היישובים החקלאיים במחוז  
ולאחר מכן סוקר את צמיחת ההתיישבות היהודית באזור בשנים   19–טבריה בשלהי המאה ה

אנו מדגישים את הבעיות   2, בניהולה של יק"א )החברה להתיישבות יהודית(. 1900-1907
הכלכליות והחברתיות הקשות שבהן נתקלה התיישבות זו על רקע בעיות הביטחון, ואת  
כישלונה במימוש הבעלות היהודית על קרקע. בהמשך נסקרת ההתפתחות של ההתיישבות  

ישראלי של  –, בעקבות כניסתו לפעולה של המשרד הארץ1914-1908היהודית באזור בשנים 
ציונית. כפי שנראה, המשרד פעל בנחישות להרחבת עיבוד הקרקעות בידי יהודים ההסתדרות ה

באמצעות הקמת קבוצות כיבוש, תמיכה בארגון השומר וסיוע למושבות ברכישת נשק. אנו  
מתארים את התגברות המאבק האלים בעקבות הרחבה זו ומראים כי מאבק זה, שהיה לו תפקיד  

שבי הארץ הערבים כתנועה לאומית, ביטא התנגדות  מרכזי בהתגבשות הקולקטיבית של תו
 גוברת לנישולם מהקרקע. 

 המסגרת התאורטית: קולוניזציה ומאבק אלים בין קבוצות אתניות 

אנו הולכים בעקבות סוציולוגים ביקורתיים שהציעו לנתח את הציונות כתנועת קולוניזציה,  
שעיצבו אותה במפגש עם   והדגישו את חשיבותם של האינטרסים הפוליטיים והכלכליים

(. עם זאת, שלא כמקובל בספרות, אנו  Kimmerling, 1983; Shafir, 1989הערבים בארץ )
מבקשים להראות כי כבר בתקופה הנידונה הייתה לעימות הפיזי מול הערבים השפעה מכרעת  

אנו  ישבותית של התנועה הציונית ועל התארגנותה הרחבה יותר. על עיצוב האסטרטגיה ההתי 
רואים בקולוניזציה צורת התיישבות אשר מטרתה ליצור יחסים היררכיים בין מתיישבים  

כלכלית,  ה ה תהכפפואם באמצעות ה מהקרקע תדחיק באמצעות , אםאוכלוסייה המקומיתל
 פוליטית.  ה חברתית או ה

ף ביותר של החברה הישראלית והפלסטינית, חקר בנפרד  קימרלינג, החוקר הביקורתי המקי
(, Kimmerling, 1983שלוש תופעות שאנו מבקשים לקשור זו בזו: הקולוניזציה הציונית )

מדיניות השימוש בכוח של  (, ולבסוף 1999צמיחת הלאומיות הפלסטינית )קימרלינג ומגדל, 
 (.  1993התנועה הציונית, שאותה הוא בחן רק בתקופת המדינה )קימרלינג, 

שפיר, שעסק בהרחבה בתקופה שאנו דנים בה, העמיד במרכז ההסבר שלו לאופי של  
הוא הפריד   פוליטי על עבודה. בהתאם לכך גם–הקולוניזציה הציונית את המאבק הכלכלי

 

שוב יהודים בארצות  פעלה ליי ,מייסודו של הברון הירש ,(JCA, Jewish Colonization Associationיק"א )  2

 נענתה  היא  1900  בשנתהיא החלה בפעולה מצומצמת לסיוע להתיישבות בארץ.    1896. בשנת  1890מאז  שונות  

 חסותו.   תחת אז  עד  שהיו המושבות כל ניהול את עצמה על וקיבלה  הברון רוטשילד של לבקשתו
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טיפוס  – בניתוחו בין צמיחת ההתיישבות הקואופרטיבית, בעיקר כפי שהתבטאה בדגניה, כאב
מתיישב, שאותה הוא בחן בעיקר בהקשר של  – של הקיבוץ לעתיד, ובין ההתפתחות של חייל

ארגון השומר. לפי הניתוח שלו, ההתיישבות השיתופית התפתחה כדי להתמודד מול שכרו  
הערבי בעבודה החקלאית, ואילו ארגון השומר צמח בתגובה לתחרות על  הנמוך של הפועל 

עבודת השמירה. ההתמקדות בשוק העבודה אף הביאה את שפיר לטעון כי העוינות בין יהודים  
 notוערבים הפכה אמנם ערב מלחמת העולם לגלויה, אך נותרה "חסרת השלכות" )

consequential( )Shafir, 1989, p. 199.) 
ההפרדה של שפיר בין ניתוח ההתיישבות השיתופית לניתוח ההתארגנות לקראת עימות  
פיזי נשענת על הפרדה חדה עוד יותר בכתיבה של היסטוריונים ישראלים. המחקרים על צמיחת  
  דגניה וקבוצות אחרות לא עסקו כלל בהיבט האלים של הקונפליקט )ראו לדוגמה בן אברם, 

(. המחקרים על השימוש הציוני בכוח באותה תקופה התמקדו  1986; שילה, 1997; ניר, 1982
;  1994; גולדשטיין, 2009בתפיסות אידאולוגיות ובארגון השומר כמיליציה, )לדוגמה אלרואי, 

(, אך לא עסקו באסטרטגיית הקולוניזציה  1992; שפירא, 1989, 1988; פרנקל, 1986גורני, 
ישראלי של ההסתדרות הציונית קידם באמצעות הקמתן של קבוצות כיבוש.  – שהמשרד הארץ

עולה מהם כי בתקופה זו עדיין לא היה אפשר לדבר על מיליטריזם ציוני, תופעה שהתפתחה  
(. אנו נבקש להרחיב את הניתוח ולבחון גם  1995רק משנות השלושים ואילך )בן אליעזר, 

ון בכוח פיזי, שחרג מהרבה מגבולות ארגון השומר. לא בהקמת ארגון צבאי עסקינן,  שימוש מת
אלא בגיבוש דפוס התיישבות חדש להתמודדות עם התנגדות הערבים לדחיקתם מהקרקע,  
דפוס המתאפיין בהתארגנות קואופרטיבית בניהול עצמי ושימוש מוגבל באלימות. סוגיית  

ה הציונית לפני הקמת המדינה היא נושא שהדיון  הארגון הצבאי וזיקתו לתנועת העבוד
הסוציולוגי עסק בו רבות, מראשיתו בארגון השומר, דרך הקמת ההגנה ועד הפלמ"ח )בן  

 ;Horowitz, 1986; Luttwak & Horowitz, 1975; 1977; הורוביץ וליסק, 1995אליעזר, 

Shafir, 1989  אולם מחקרים אלו עוסקים בהקמת הכוח הצבאי במנותק מיחסה של ההנהגה .)
הציונית להתיישבות, לדינמיקה האלימה הנוצרת במהלך דחיקת האוכלוסייה מהקרקע,  

 המתיישבים בהקשר הזה. וליתרונות של שיתוף כלכלי בין 
שלא כמו החוקרים שהזכרנו, חוקרי הלאומיות הפלסטינית כן הדגישו את ההיבט האלים  

 ;Anderson, 2015; Eldin, 2014; Khalidi, 1997פלסטיני על הקרקע )–של המאבק הציוני

Lockman, 2012'( אף הציג ניתוח היסטורי  2014ח'ורי )–(. מחקרה החלוצי של אריז' סבאע
מדוקדק של דחיקת כפריים מהקרקע באמצעות שימוש בכוח פיזי במהלך ההתיישבות של  

. עם זאת גם  1957-1937של השומר הצעיר בפאתי עמק יזרעאל בשנים שלושה קיבוצים 
מחקרים אלו, שרובם עסקו בתקופת המנדט הבריטי, לא בחנו את השפעת ההתנגדות הפיזית  
של הפלסטינים על אסטרטגיית הקולוניזציה הציונית ועל ההתארגנות הרחבה יותר של הציבור  

 היהודי בארץ.  
ענים עליה, המכונה "סוציולוגיה מרובת ארועים"  התפיסה התאורטית שאנחנו נש 

(eventfull sociology  מתייחסת להיסטוריה כאל רצף של אירועים המשפיעים מאוד זה על ,)
( אך מתרחשים ללא היגיון טלאולוגי. לפי גישה זו, הכרעות המתקבלות  path dependentזה )

וכוח של קבוצות וארגונים. אלה,   בנקודות קריטיות ועימותים פיזיים בשטח מבנים אינטרסים
(. אנו  Brubaker, 1996; Sewell, 1996בתורם, משפיעים על המשך ההתפתחות ההיסטורית )
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נציע כאן ניתוח אינטראקטיבי דינמי הבוחן את הזיקה ההדדית שבין אסטרטגיית הקולוניזציה  
 הציונית ובין התפתחות היחסים בין יהודים לערבים לכדי קונפליקט לאומי. 

מחקר זה, המוגבל בזמן ובמקום, מבקש כאמור להסביר את תהליך הדחיקה של אוכלוסייה  
ערבית מהקרקע. לשם כך נשתמש במונח "קולוניאליזם התיישבותי", המעמיד במרכז את  

להדגיש כי בכך איננו מתיימרים לתת אפיון מקיף    ההיגיון או הדחף של דחיקה זו. אנו מבקשים
של התנועה הציונית. אנו מתבססים על גישת הקולוניאליזם ההתיישבותי משום שזוהי  
פרספקטיבה שיכולה לשמש בסיס להשוואה בין פרויקטים שונים של קולוניזציה, כפי שעשו  

הרחב יותר של אסיה,   פלסטיני והן בהקשר–חוקרים רבים לאורך השנים, הן בהקשר הישראלי
 ;Elkin & Pedersen, 2005; Mamdani, 2000; 2018ח'ורי, –אפריקה והעולם כולו )סבאע'

Sayegh, 1963; Stasilius & Yuval-Davis, 1995; Zreik, 2016  עם זאת, אנו מאמצים את .)
הביקורת ההולכת וגוברת על דחיקתה לשוליים של ההתנגדות הילידית בחלק ניכר מהמחקר  

 ;Macoun & Strakosch, 2013; Rowse, 2014על קולוניאליזם התיישבותי )ראו לדוגמה 

Snelgrove, Dhamoon & Corntassel, 2014 .)  ההתמקדות הבלעדית במתיישבים, או הפרדת
המחקר על המתיישבים מחקר הילידים, היא מרכיב מרכזי בתאוריה של הקולוניאליזם  

 (Wolfe 1999, 2006ידי שני תאורטיקנים בולטים, פטריק וולף )ההתיישבותי כפי שפותחה על  
לעומת ההפרדה הזאת בין חקר המתיישבים לחקר   3(. ,2010Veraciniורצ'יני )ולורנצו 

חקרנו מציע לבחון את הדינמיקה המתפתחת ביניהם.  ה"ילידים", או התושבים המקוריים, מ
באינטרקציה    1914-1908לשם כך אנו בוחנים את ההתיישבות הציונית בגליל התחתון בשנים  

עם ההתנגדות הערבית אליה; בכך אנו חותרים להסביר טוב יותר הן את אסטרטגיית  
ם ביקורת על התאוריות  ההתיישבות הציונית והן את ההתנגדות הערבית. ממצאי מחקר זה הם ג 

(, Kimmerling, 1983( וקימרלינג )Shafir, 1989המבניות של ההתיישבות הציונית של שפיר )
שניתוחיהם מסבירים את אופי ההתיישבות הציונית אגב התעלמות מהשפעת ההתנגדות  

וכלוסייה הכפרית המקומית ל"נתון מבני קבוע וסביל", שאפשר  הערבית אליה והופכים את הא
 ללמוד עליו רק בעקיפין, דרך "מחיר הקרקע" או "מחיר העבודה". 

כדי להבין את הדינמיקה בין המתיישבים היהודים לתושבי הארץ הערבים אנחנו מתבססים  
 social( לגבי בניין עוצמה חברתית )Mann, 1986על תפיסתו הסוציולוגית של מייקל מאן )

power  גישה זו מייחסת חשיבות רבה לעוצמה הצבאית וליכולת להפעיל אלימות לצד .)
פוליטית, כלכלית ואידאולוגית. בעבודתו המאוחרת יותר   — ביטויים אחרים של עוצמה

ים אלימים בין קבוצות אתניות, וטען כי  השתמש מאן בגישה זו לניתוח הדינמיקה של עימות 
חברות מתיישבים הן האלימות ביותר. הוא הראה כיצד דחיקת האוכלוסייה המקומית מהקרקע  
משמשת את המאמץ לכונן משטר דמוקרטי מבלי לוותר על הדומיננטיות של המתיישבים  

(Mann, 2005)הדגיש את חשיבות המאבק על שליטה בקרקע  . בעקבות מאן אנחנו מבקשים ל
כבסיס לתביעות ריבונות מתנגשות. מאן בחן בהרחבה גם את השאלה באילו תנאים צפוי מאבק  
אתני להסלים. הוא טען כי העימותים נוטים להיות אלימים יותר כאשר שתי קבוצות אתניות  

פה לעזרה מבחוץ,  שואפות לריבונות בלעדית באותה טריטוריה, כאשר הקבוצה החלשה מצ 
כשלקבוצה החזקה יש עליונות צבאית ברורה ולגיטימציה חיצונית להפעלת אלימות, כאשר  

 

 .Veracini, 2014, p. 315; Wolfe, 1999, ppלהתייחסות ישירה להפרדה אצל שני מחברים אלו ראו למשל   3

166–168 . 
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המצב הגאופוליטי מעורער, וכן כשבצד אליטות הדוחפות להפעלת אלימות יש גם קבוצות  
(. אנו  Mann, 2005, pp. 2–8צבאיות הנכונות לפגוע באזרחים וזוכות לתמיכה ציבורית )– כמו

נבחן טענות אלו בהקשר של היחסים בין יהודים לערבים בתקופה הנידונה. הניתוח שלנו יבליט  
דווקא את מגבלות השימוש של המתיישבים היהודים בכוח ויתאר את התפתחות הדפוס של  
התיישבות מתעמתת, על רקע היעדר הלגיטימציה להקמת כוח צבאי, חולשה דמוגרפית  

 נגדות השלטון העות'מאני לדחיקה רחבת היקף של פלסטינים מהקרקע. והת

 1914-1900סיפור המעשה: "כיבוש הקרקע" בגליל התחתון 

יק"א באזור עד  ההתפתחות   1907המשברית של מושבות 

בשלהי התקופה העות'מאנית, אזור הגליל התחתון היה שייך לנפות טבריה ונצרת במחוז  
רובינציית )ולָאיֵית( ביירות. במהלך המחצית הראשונה של המאה  )סנג'ק( עכו שהיה חלק מפ

הצטמצם מאוד העיבוד החקלאי של האדמות באזור, על רקע התערערות השלטון המרכזי,    19–ה
והוא אוכלס בעיקר על ידי שבטים בדווים. בסוף שנות השישים של אותה מאה, לאחר שהמצב  

עאל מידי השלטון העות'מאני במחיר כמעט  הביטחוני התייצב מעט, נרכשו אדמות עמק יזר 
סמלי. הרוכשים, סוחרים אחדים ממשפחה יוונית אורתודוקסית מביירות בשם סורסוק, יישבו  
עליהן אריסים וגרפו רווח גדול בתוך פרק זמן קצר. הרמות של מחוז טבריה שמצפון מזרח  

דו של השלטון התנחלו  לעמק, שלא היו פוריות במיוחד, יושבו רק במהלך העשור הבא. בעידו
אלג'יראים   —  עליהן מוסלמים מקבוצות שהיה להן ניסיון בעיבוד הקרקע והגנה פיזית עליה 

(. למרות  Khalidi, 1997; Schölch, 1993; 2007; עבאסי, 1982)"מוגרבים"( וצ'רקסים )ביתן, 
השיפור היחסי במצב הביטחון, השליטה הפיזית העות'מאנית באזור נשארה מוגבלת גם  
בעשורים הבאים. התנועה בדרכים לא הייתה בטוחה, אנשים רמי מעלה נהגו להשתמש בשומרי  

הים למנהיגים  ראש, לחוקי גאולת הדם היה תוקף רב, ועובדי האדמה שילמו דמי חסות גבו
 (.  111-110, עמ' 1972; דינור ואחרים, 1982מקומיים )ביתן, 

החלו ניסיונות ליישב יהודים בגליל התחתון בחסות יק"א, החברה   19– בשלהי המאה ה
באזור גוש   להתיישבות יהודית, שהחלה באותה התקופה את פעילותה בארץ ושאפה להקים 

התיישבות יהודי רצוף. התוכנית הראשונית של החברה הייתה לרכוש את כל האדמות באזור,  
אלף דונם, ובשבע השנים הבאות גדל   54–כ 1901דונם. בפועל נרכשו עד שנת  200,000–כ

שבות של יק"א התבססה  (. תוכנית ההתיי 1992כהן, –דונמים לערך )עמית 100,000השטח עד 
,  1901דונם לכל איכר. מימושה החל בשנת  300-200על הקמת מושבות פלחה שבהן הוקצו 

עם הקמתה של חווה בסג'רה )לימים אילניה( שהכשירה מהגרים לעבודה חקלאית. הפעילות  
האחת בסמוך לחווה והאחרות בימה    —  התרחבה בשנה שלאחר מכן, שבה נוסדו ארבע מושבות

תרס"ו(  -)תרס"ד  1906-1904יבנאל(, מסחה )כפר תבור( וליד עּבדייה )מנחמיה(. בשנים    )לימים
הוקמו בסמוך ליבנאל שתי מושבות נוספות שלימים התמזגו איתה, שמסין ובית גן. יק"א חתרה  
להנהיג במושבות עבודה עברית, אך בדרך כלל הועסק במשק של כל איכר לפחות "חראת"  

 ורר בחצר עם משפחתו.  )חורש( אחד ערבי, שהתג
יק"א לא הייתה חברה ציונית. את ההתיישבות בארץ היא ראתה כחלק ממפעל רחב יותר  
של סיוע ליהודים, אשר כלל הקמת מושבות חקלאיות יהודיות בארצות נוספות ובהן ארגנטינה,  
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רוסיה, טורקיה וקפריסין. לכן הפקידים שמינתה כדי להשגיח על התיישבות בארץ ישראל  
;  2006רשו להראות כי עלות ההתיישבות בארץ איננה גבוהה ביחס לארצות אלו )ינקלביץ', נד

החברה קיבלה    1901(. עמדה זו התחזקה לאור העובדה שבשנת  1988כהן,  – ; עמית1992מיורק,  
(.  1990על עצמה להבריא את מושבות הברון, שתחת ניהולו של "הנדיב" נכשלו כלכלית )אבני,  

הקמת יישובים חקלאיים יהודיים בגליל התחתון על בסיס כדאיות כלכלית הייתה מלכתחילה  
ל דלות הקרקע, מיעוט המשקעים ופשיטות הנוודים. אולם התברר כי  משימה שאפתנית, בגל

היא קשה עוד יותר מהצפוי בשל ההתנגדות שגילו תושבי האזור. המתיישבים החדשים, שמנו  
כמאה משפחות ותפסו את מקומן של כמאתיים משפחות אריסים שפונו מהקרקע, נתקלו  

;  110-109, עמ'  1972ומי )דינור ואחרים,  בהטרדות פיזיות, חבלה ברכוש וגנבות על בסיס יומי
 (.  158-154, עמ' 1980; שאמה, 1955עבר הדני, 

מובן שבעיות ביטחון לא הכבידו רק על ההתיישבות היהודית בגליל התחתון. הן ליוו את  
(. עם זאת,  1981אחת מהמושבות היהודיות שהוקמו לפני כן )רואי,    העלייה לקרקע כמעט בכל 

בגליל, ובפרט במחוז טבריה, התמרמרות השכנים הערבים הציבה בפני המתיישבים איום גדול  
במיוחד בגלל כמה מאפיינים ייחודיים. ראשית, כוחות המשטרה העות'מאניים באזור היו  

קע זה היו באזור תושבים כפריים חמושים. שנית, בין הכפריים באזור היו  מצומצמים, ועל ר 
נוצרים, שנשענו על תמיכת קונסולים זרים, וצ'רקסים, שנהנו מתמיכת אחיהם בפקידות  

;  71, עמ'  1955הטורקית, ולכן השלטונות היססו בדרך כלל לנקוט כלפיהם יד קשה )עבר הדני,  
(. שלישית, ההסתמכות הרחבה על פלחה בגליל התחתון הובילה  177-176, עמ' 1980, שאמה 

 להקמת יישובים זעירים ומבודדים, שהיה קשה יותר להגן עליהם.  
הגיעו לאזור מהגרים יהודים מאירופה שהועסקו   4)תרס"ו ותרס"ז( 1905-1907בשנים 

החראתים המקומיים. יק"א תמכה במהלך ולמעשה גרמה לו, כאשר דרשה  באותם תנאים של 
מהאיכרים להימנע מהעסקת ערבים או לצמצם אותה ואף איימה בקנסות על מי שלא יישמע  

כניסת הצעירים הנמרצים למושבות תרמה במעט לתחושת הביטחון, אך לא שינתה   5להנחיה. 
  40,000שנה הצליחו איכריהן לעבד רק מהותית את יחסי הכוחות מול השכנים. גם באותה 

דונם, פחות ממחצית מהאדמות שיק"א רכשה. שאר השטח נשאר בפועל בחזקה של תושבים  
 6מקומיים, שרק חלקם הכירו בבעלות יק"א ושילמו לה דמי חכירה. 

על רקע הבעיות האלה, מצבן הכלכלי של מושבות הגליל התחתון נותר חמור. המורל של  
לבדה עזבו את   1906והדבר התבטא בשיעור גבוה של תחלופה. בשנת  המתיישבים נפגע,

בתנאים האלה, מפעל ההתיישבות באזור    7המושבות כשליש מהמשפחות של כפר תבור ויבנאל. 
נתפס בעיני הנהלת יק"א ככישלון, והיא הטילה ספק בהצדקה לקיומו. לכן נמנעה החברה  

שפחות חדשות במשקים הנטושים, ואף  תרס"ז( מיישובן של מ -)תרס"ו 1907-1905בשנים 

 

אנו מתייחסים כאן ובהמשך לשנים חקלאיות, מסתיו לסתיו, המתאימות לחלוקת השנים לפי הלוח העברי.    4

  — חירה זו משקפת את העובדה שהמאבק על עיבוד הקרקע התנהל בהתאם למחזור העיבוד החקלאי השנתי ב

חריש, זריעה, קציר, ועוד. כך למשל החוזים שחתמה בהמשך ההסתדרות הציונית עם קבוצות הכיבוש נחתמו  

 תמיד מסתיו לסתיו.  

, 23.3.1905ון למתיישבים בביקורו ביבנאל,  על הלחץ שהופעל על האיכרים ראו דברי נשיא הקרן אמיל מאירס  5

 . J15/6250/2 (, אצ"מהארכיון הציוני המרכזי )להלן 

 . J15/6539 ,אצ"מ, 13.6.1906למניין השטחים ראו מכתבו של רוזנהק לפרנק,   6

 . J15/6335 ,אצ"מ, 30.11.1906מכתב מהנהלת יק"א בפריז לפקיד רוזנהק,   7
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מרכישת אדמות סמוכות שהוצעו בתנאים נוחים. היא גם החלה לשקול את סגירתה של חוות  
בנקודת משבר זו החלה הפעולה המעשית של   8(. 112, עמ' 1996ההכשרה בסג'רה )ינקלביץ', 

 ההסתדרות הציונית בארץ.  

ונית בארץ ההכנות לפעולה  ההתיישבותית של ההסתדרות הצי

התקבלה לראשונה הדרישה של הציונים   1907בקונגרס הציוני השמיני שהתקיים בקיץ 
המעשיים לפתוח בפעולה התיישבותית בארץ ישראל, מבלי להמתין לתמיכה מצד השלטונות  

שותו של  העות'מאניים. הקונגרס החליט להקים בארץ משרד לקידום הפעולה הציונית, ברא
ארתור רופין, ולקדם התיישבות על פי מודל קואופרטיבי שהגה הכלכלן היהודי הגרמני פרנץ  
אופנהיימר בהקשר של ההתיישבות הפרוסית בגבול פולין. לפי מודל זה יש להכשיר תחילה  
מועמדים להתיישבות בהשגחת מנהל, להעביר את הנבחרים מביניהם לחכירה קואופרטיבית  

ו של אגרונום, ולבסוף לעבור לחכירה במשקים משפחתיים שימשיכו לשתף  משותפת בניהול
ישראלי התפתחו בשמונה  – (. בסיוע המשרד הארץ58-56, עמ' 1970פעולה ביניהם )ביין, 

השנים הבאות יוזמות שונות לרכישת קרקע ולעיבודה על בסיס כספים ציבוריים ופרטיים. בכך  
העידן הקודם, שבו לברון רוטשילד וליק"א היה מעמד בכורה בניהול הפעולה   הגיע לסיומו

ההתיישבותית היהודית. כפי שנראה בהמשך, לשינוי הזה היו השלכות מרחיקות לכת על  
ההתיישבות היהודית ועל יחסיה עם האוכלוסייה הערבית המקומית, שהתפתחו לכדי סכסוך  

 לאומי אלים.  
ערך רופין סיור בארץ, ובעקבותיו הגיש להנהלה המצומצמת  עוד לפני כניסתו לתפקיד 

של ההסתדרות הציונית תזכיר שבו שורטטו קווים להרחבת ההתיישבות במטרה להניח את  
הבסיס לתביעת אוטונומיה יהודית בשטחים מוגדרים של הארץ. רופין הציע למקד את  

וחר יותר, האחד ב"חלק  ההתרחבות בשני גושי התיישבות שאותם אפשר יהיה לחבר בשלב מא
מארץ יהודה" והשני ב"סביבת ים כנרת". השגת אוטונומיה יהודית במחוזות אלו, הסביר רופין,  
תלויה "בשלושה תנאים הכרחיים: א. שיהיו רוב התושבים. ב. שימצא רוב הקרקע בידם. ג.  

(. על פי דרישתו גם  5-4, עמ' 1937שיביעו את רצונם הנמרץ להשגת אבטונומיה" )רופין, 
הקימה ההסתדרות הציונית את חברת הכשרת היישוב, במטרה להכשיר מהגרים יהודים  
לעבודה חקלאית, לסייע להתיישבותם ולרכוש אדמה לתקופת ביניים, עד שתועבר לגורמים  

 (.  1988פרטיים )שילה, 

מת בר גיורא, הקולקטיב בסג'רה וחוות )תרס"ח(: הק 1908-1907
 כנרת 

להחלטת ההסתדרות הציונית לפתוח בפעולה התיישבותית בארץ היו השלכות מיידיות עוד  
ישראליים של פועלי ציון שהשתתפו בקונגרס,  – בטרם החלה הפעולה עצמה. הנציגים הארץ

עם חמישה חברים    הקימו  1907צבי, נפגשו עם שובם לארץ ובספטמבר  –ישראל שוחט ויצחק בן
נוספים את הארגון החשאי בר גיורא, שהציב לו למטרה לפתח כוח הגנתי צבאי, לכבוש את  

 

  ; מכתב J15/6250/1 ,אצ"מ, 23.3.1905סיכום משלחת יק"א, ההתנגדות להגדלת מספר המשפחות ראו  על  8

האדמות שהוצעו למכירה בתנאים נוחים   על .J15/6335 , אצ"מ ,19.10.1906 ,פריז לרוזנהקיק"א ב מהנהלת 

   . J15/7568 ,אצ"מ ,8.4.1908 ,דוח הפקיד קלווריסקי ולא נרכשו ראו
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(. ההכנות לפעולה  19, עמ'  1994השמירה והמרעה, ולהקים יישובי שומרים בספר )גולדשטיין,  
ברוח זו החלו כבר ארבע שנים לפני כן לפחות, אולם רק בעקבות החלטות הקונגרס בשלה  
בקרב המייסדים ההכרה כי הגיעה העת לפעולה מאורגנת. בחודשים הבאים נטלו רוב חברי בר  
גיורא חלק בקולקטיב שעיבד באחריות משותפת את אדמת הפלחה של חוות סג'רה וקיים  
קומונה בצריכה ובייצור. את הקמת הקולקטיב יזמה מניה וילבושביץ )לימים שוחט(, שעסקה  
בשנים קודמות בחקר שאלת ההתיישבות ושהתה לשם כך בכל מושבות הגליל וגם בקומונות  

היא פעלה בסיועו ובהדרכתו של יהושע חנקין, שניהל מטעם יק"א את    אחדות בארצות הברית. 
 (. 1994ם המשפטיים הכרוכים בהן )גולדשטיין, רכישות הקרקע והמאבקי

הלך הרוח שהנחה את חברי הקולקטיב בשאלת עיבוד הקרקע היה לוחמני. הם קשרו  
ישירות בין הנכונות לעבודה קשה בחקלאות ובין הנכונות להתארגן להפעלת אלימות לשם  
כיבוש הקרקע, וראו בכך מרכיב יסוד בהתיישבות הציונית. על כך מלמד מכתבו של אחד 

אוסישקין. בנוסח הפנייה ניכרים גם רגשי עליונות כלפי    מהבולטים בחבריו, דוד רובין, למנחם
 הילידים, שהתנגדותם נתפסת כפראית ומקומית ולא כתופעה קולקטיבית:  

– ארץ ישראל עוד לא קולטורית, חציה עודנה פראי כלל, ולכן פה כבכל הארצות האי
דבר    קולטוריות נצטרך להילחם במידה שלמה עם הפראים ]...[ העסקים והסכסוכים על

זבייח'[, בלוביה ובחיטין עם הלובים, בסג'רה  –האדמה, במסחה עם הזבחים ]בני שבט א
עם הצ'רקסים, ובמלחמיה ועוד, כל זה יען כי חלשים אנחנו. מכל זה שכתבתי, יכולים  
להבין כי עלינו להכין אלמנט מסוגל ומורגל לתנאי העבודה והאיכרות. ובמשך זמן  

חייל ובו  –רגש ההגנה העצמית. ]...[ עלינו לפתח איכרמה, לחנך אותו ולפתח בו את 
   9נצליח ]...[ הייעוד שלנו צריך להיות, לא כיבוש העבודה, כי אם כיבוש הארץ. 

השתלבות חברי הקולקטיב בעבודה חקלאית זכתה לתמיכתו הנלהבת של מנהל חוות סג'רה,  
חשש מהחמרת היחסים עם  אליהו קראוזה, אבל יחסו לשיתופם בשמירה היה מהוסס יותר; הוא  

השכנים הערבים. למרות זאת, בתוך שלושה חודשים מייסוד הקולקטיב אפשר קראוזה לחברי  
הקולקטיב, ובהם אנשי בר גיורא, לקחת חלק בשמירה. זמן קצר לאחר מכן נמסרה לידיהם  

פרץ    1908השמירה גם במושבה סג'רה הצמודה לחווה, והם הורשו לקחת חלק במרעה. באביב  
מות פיזי בין אחד מאנשי בר גיורא לבין הרועים הצ'רקסים, ואלה בתגובה התפטרו ותבעו  עי

פיצויים. האירוע הרתיע את יק"א והושגה פשרה: הצ'רקסים ויתרו על תביעת הפיצוי,  
;  24, עמ' 1994והשומרים היהודים המעורבים בתקרית הועברו למקום אחר )גולדשטיין, 

 (.  110, עמ'  1996ינקלביץ', 
ישראלי חוות הכשרה בכנרת, והשמירה עליה ניתנה לידי  –במאי הקים המשרד הארץ

יהודים. את אדמות החווה רכשה שלוש שנים לפני כן הקרן הקיימת, אך הן נשארו בידי בעלי  
ה איימה על המרעה ועל המגורים שלהם  הקרקע הקודמים משבט דלאייקה הבדווי. הקמת החוו

בשטח, והם ערערו בפני מושל המחוז על גבולות השטח שנרכש. בינתיים המשיכו לרעות  
, עמ'  1979לנדוי, –בשטחי החווה ולקצור חלקות בפאתיה, ואף הטרידו את תושביה בירי )דוכן

למשבר ביחסיה עם השכנים. במהלך תגרה בין אנשי    (. ביולי נקלעה גם המושבה כפר תבור108
המושבה לשומרים מהכפר האלג'ירי השכן, ַמעְַדר, נורה אחד השומרים בידי פועל )עבר הדני,  

 

 . A24/766, אצ"מ, 10.12.1907אוסישקין,  אל רובין  9
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(. האלג'ירים דרשו מאנשי כפר תבור פיצוי אך לא נענו, ושוטרים  210-209, עמ' 1955
מושבה. כעבור כחודש מת מפצעיו השומר האלג'ירי ובתגובה  עות'מאנים נקראו להגן על ה

הותקפו איכרים בשדות. בעקבות זאת הוקם "ועד הגנה זמני לגליל התחתון", בהשתתפות נציגי  
הוועד החליט "לארגן הגנה עצמית   .המושבות, חוות כנרת וארגון הפועלים החקלאיים בגליל 
 , עמ'  1972ערבים" )דינור ואחרים, מסודרת מכל המושבות ולהמשיך את המלחמה נגד ה

(. כל מושבה חויבה לשלוח לכפר תבור שליש מהפועלים העבריים ומהאיכרים כדי  210-209
מגינים. על רקע המצב פנה הוועד של כפר תבור לאנשי בר גיורא   40-35להבטיח בכל לילה 

פועלים   15וביקש שיקבלו על עצמם בקביעות את השמירה במושבה. לאחר שהם נענו, שובצו  
 (.  1972יהודים לעבודה במשקי האיכרים של המושבה במקום חראתים ערבים )דינור ואחרים, 

מעטים לאחר כניסתה של ההסתדרות הציונית לפעולה בארץ, עוד לפני   אם כן, חודשים
שניכרו בארץ התוצאות של מהפכת הטורקים הצעירים, התרחשו באזור שינויים משמעותיים  
ועיקרם ערעור המונופול הבלעדי כמעט של הערבים בתחום השמירה והסלמה במתח  

 הביטחוני.  

דמות היהודיות, תר"ע(: הרחבת עיבוד הא-)תרס"ט 1910-1908
יסוד קבוצת הכיבוש הראשונה בדגניה  התלקחות העימות וי

הרחיבה גם יק"א את עיבוד האדמות שבבעלותה. היא הקימה את המושבה כנרת   1908בסתיו 
בצמוד לחווה החדשה של ההסתדרות הציונית, וגם את המושבה הקטנה מצפה בסמוך לטבריה;  

עבד קרקעות נוספות גם במלחמיה. השטח שעובד  יישבה רווקים צעירים בבית גן, ופנתה ל
. על  50%דונם, גידול של כמעט  20,000–בגליל התחתון בידי יהודים התרחב באותה עונה ב

רקע ההתרחבות התעוררה באזור כולו התנגדות מאורגנת מצד הערבים, כפי שתיאר בנובמבר  
 מנחם שמואלי, פועל עברי בכנרת: 

שוב אותו לפרא הולך ונעשה בעל הכרה יותר ויותר  הנה העם הזה שהרגלנו תמיד לח 
ומתארגן כבר למעשים משותפים במידה שלא ראינו אותה גם אצל עמי אירופה היותר  
מפותחים. בימים האחרונים הולכת וסובבת פה שמועה כי השכנים של המושבה ימה  

חרתין,    )יבנאל( גמרו ביניהם להטיל חרם על מושבות היהודים. לבלי לעבוד אצלן בתור 
לבלי לתת להם שומרים, ולהציק להם על הדרכים במעשי חמס וגזל. כל זה בא בשביל  
שהתחילו בשנה זו ליישב את חלקות האדמה שנקנתה מהם עוד לפני כמה שנים.  

 ( 1908)ממשי, 

הודים. אם  הכותב ייחס את המתיחות הביטחונית הגוברת באזור להרחבת עיבוד הקרקע בידי י 
כן, אפשר אולי לראות בדיווח שלו עדות לראשיתה של התארגנות קולקטיבית של תושבי  

בהנהלה המרכזית של יק"א, עם זאת, ייחסו את ההתנגשויות   האזור נגד הקולוניזציה הציונית.
להתעוררות רחבה יותר של פלחים בעקבות מהפכת הטורקים הצעירים שהתחוללה ביולי  

מהפכה הוקמו בערים אגודות פוליטיות וביטאונים חדשים וביקורתיים יצאו  בעקבות ה   10. 1908

 

נוויל מנדל,  . J15/6514אצ"מ  8.11.1908, 7.11.1908מכתבים מפקידות יק"א בזכרון יעקב לרוזנהק  ראו  10

שהסתמך גם הוא על דיווחים בני אותו זמן של פקידי יק"א, ייחס כמוהם את ההתנגשויות של אותו סתיו 

 1908עלות על קרקע בעקבות ההפיכה שחלה בטורקיה ביולי לתסיסה רחבה יותר של פלחים שתבעו ב
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, שנקט טון חריף מאוד נגד  כרמל–אלהחל להופיע בחיפה הביטאון  1909לאור. בינואר 
הסתמנה בבירור התעוררות  (. בחורף כבר Mandel, 1976; 1990הקולוניזציה הציונית )למדן, 

בקרב אריסים בגליל שקיוו לקבל מחדש שליטה על אדמות שעיבדו בעבר. בעידודם של  
משכילים עירוניים העלו כפריים מכפר כנא ולוביה תביעות על חלק מאדמות סג'רה וכפר  
תבור. התגובה של ראשי החווה בסג'רה והמתיישבים הייתה לחדול מהעסקתם וממסחר עימם  

תיש אותם כלכלית. כספם אכן אזל, ובראשית אפריל הם משכו את העתירה ופנו  כדי לה
, עמ'  1990למדן,  ;131-130, עמ' 1996להטרדות פיזיות של היישובים היהודיים )ינקלביץ', 

228 ;Mandel, 1976, p. 68) . 
מול ההתנגדות הגוברת המשיכו אנשי בר גיורא לפתח את תפיסת הקולוניזציה שלהם.  
בשורת מכתבים למנהיגים ציונים ברוסיה, בגרמניה ובארצות הברית ניתחה מניה )וילבושביץ(  

את המצב בשטח, וניסחה את הרעיון שנודע בתוך כמה   1909מרץ - שוחט בחודשים פברואר
וחט תיארה בחריפות את המתיחות הביטחונית והזהירה כי "אף  חודשים כ"קבוצת כיבוש". ש

אחד לא יתפלא כאן אם בתוך שנה נהיה עדים לפוגרום ביהודים על רקע חקלאי". הסיבה  
למתיחות הייתה בעיניה "התפיסה הפרימיטיבית" של הערבים המקומיים שלפיה "כל האדמות  

שנלקחו מהם אי פעם". "הלוך רוח    אמורות להשתייך להם מעכשיו ולהבא, אדמות של אפנדים
זה הוא בעל שורשים פסיכולוגיים כה עמוקים", היא כתבה, עד כי "דרוש עוד זמן ניכר כדי  
שפלחים ובדווים ישכילו להבין את משמעותם העמוקה של החוק הרומאי והרכוש הפרטי". על  

לעיבודה על  רקע המצב היא הציעה פיתרון: "עם רכישת הקרקע מערבים יש לדאוג לאלתר 
ידי יהודים, דבר אשר ימנע באופן נחרץ מהבעלים לשעבר או משכניהם לנסות להשתמש בהן  
מחדש". לאור ההתנגדות הערבית הציעה שוחט להפקיד את עיבוד הקרקעות החדשות בידי  
"קואופרטיב נייד יהודי" שחבריו "בריאים, חזקים, בעלי כושר סיבולת והסתגלות לתנאים  

(. כפי שנראה בהמשך, פיתרון זהה כמעט  60-59, עמ'  2005ץ, ריינהרץ וגולני,  קשים" )ריינהר
לגמרי לזה שניסחה שוחט כונה בהמשך "קבוצת כיבוש" ויושם כעבור חודשים אחדים בדגניה  

 ישראלי של ההסתדרות הציונית.  – בידי המשרד הארץ
  3– שוחט התלקח האזור, כפי שהיא צפתה. בכמה שבועות לאחר שנשלחו המכתבים של 

באפריל תקפו ערביי כפר כנא איכרים בסג'רה. יומיים מאוחר יותר הותקפו בדרך למצפה שני  
בחודש נפצע ערבי פצעי מוות   6–רוכבים אנשי בר גיורא, ואחד מהם מת כעבור כשבוע. ב

. תושבי הכפר תבעו  בכפר כנא בידי יהודי שהיה בדרכו לסג'רה, כנראה במהלך ניסיון שוד
בחודש    10–מהמושבה פיצויים, ומשלא הושגה הסכמה תקפו את החווה ושדדו בהמות ויבול. ב

הותקפו ונפצעו שני יהודים בדרך מסג'רה לטבריה, ולמחרת נהרגו בחווה איכר ושומר יהודי  
רים  בהתנגשויות עם תושבי הכפר. בהתייעצות משותפת בין נציגי יק"א, נציגי הפועלים והאיכ 

באפריל כי יש להגביר את השמירה באזור ולגייס בהסכמת השלטונות קבוצת   22–נקבע ב
שומרים שיירשמו כחיילים עות'מאניים. בשבועות הבאים שוב נשדד העדר של סג'רה, ובאזור  

 , עמ'  1996נהרגו שני איכרים יהודים נוספים, האחד בבית גן והשני ביבנאל )ינקלביץ' 
 (.  224-223, עמ' 1955; עבר הדני, 228, עמ'  1990; למדן, 131-130

 

(Mandel, 1976, pp. 66–70את תחילתה של התעוררות מאורגנת אנטי .)–  ציונית במובהק קושר מנדל רק

 ,Beska, 2014, pp. 54–55; Khalidi, 1997, ובעקבותיו אימצו את הטענה גם אחרים ) 1909לאירועי אפריל 

pp. 103–106 .בעינינו היא ראויה לבחינה מחדש .) 
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על רקע ההסלמה העמיקו המחלוקות בין הפועלים היהודים באזור להנהלת יק"א בשאלת  
התכנסו במהלך ההתנגשויות כמתוכנן בכפר תבור, והכריזו    המדיניות הרצויה. אנשי בר גיורא 
"השומר". אנשי הארגון ופועלים נוספים מחו על פנייתו    —  על הקמת ארגון חמוש רשמי וגלוי

של מנהל החווה בסג'רה לשלטונות העות'מאניים בבקשה לסיוע. התשובה של קראוזה הייתה  
א השפלת כבוד איננה מדינית ואיננה  חדה: "השקפתכם כי הגנה על ידי חיילי הממשלה הי

(. הוא ביטא בכך את המדיניות של הנהלת יק"א בחוץ  223עמ'  1955הגיונית" )עבר הדני, 
 המיליטנטיים מסיוע לכוחות ולהימנע השכנים  עם  להבנה להגיע לארץ, שתבעה ממנו 

 11(. 110, עמ'  2001)ינקלביץ,  נשק רכישת באמצעות היהודיים
בחודשים הבאים הצליח ארגון השומר לפתח יכולות עצמאיות הודות לתמיכה וגיבוי  
מאנשי ההסתדרות הציונית, שגם התגייסו לרכוש נשק עבור המושבות. "הסכנה של אי חימוש  
מספיק של המושבות", הסביר סגנו של רופין במכתב לנשיא ההסתדרות הציונית, "גדולה מזו  

(. באמצעות  305, עמ' 1977מאומנות ובלתי זהירות" )אליאב, של מסירת נשק לידיים בלתי 
אוסישקין זכו אנשי השומר גם למימון ביטוח רפואי והלוואה שאפשרה להם לקבל את האחריות  

פיצוי במקרה של גניבות  על השמירה ביבנאל, לאחר שהפקידו בידי ועד המושבה ערבות ל 
הארגון  (.  119, עמ'  1988שילה,    ;269, עמ'  1972דינור ואחרים,  ;  43-42, עמ'  1994)גולדשטיין,  

החדש פעל בהצלחה למימוש הבעלות היהודית על אדמות באזור. אנשיו חרשו וזרעו בספטמבר  
יק"א שנים לפני כן, אך נשאר מאז בשליטה ובשימוש של  דונם שרכשה  9000שטח של  1909

זבייח. הייתה זו כנראה הפעם הראשונה שבעלות יהודית על קרקע מומשה  –השכנים משבט א
לנוכח התנגדות מאורגנת ללא עזרת השלטונות העות'מאניים ואף בלא ידיעתם )דינור ואחרים,  

 (.  214-212, עמ' 1954נדב, ;  220, עמ' 1972
החמרת המצב הביטחוני הציבה בעיות חדשות גם בפני חוות כנרת שבאחריות ההסתדרות  

אנשי החווה ניסו להחרים עדר של בדואים  הציונית. החווה נפגעה בקיץ משריפה בגורן. 
ן ונקשרו )עבר  שנחשדו בהצתה, ובעקבות זאת נתקלו בהתקפת נגד שבה הופשטו שומרי הגור

;  108, עמ' 1979לנדוי, –. ההפסדים של כנרת עלו בינתיים על כל התחזיות )דוכן(1955הדני, 
(. קושי מיוחד התעורר בעיבוד אדמות אום ג'וני המרוחקות שמעבר  228, עמ'  1955עבר הדני, 

לירדן, שעמדו מחוץ לשליטה של כוח המשטרה של טבריה. באותם ימים ממש השתכנו בסמוך  
; נדב,  1999אליהן אנשי שבט הדלאיקה, שהורחקו מהאדמות שבין כנרת ליבנאל )סואעד, 

 

על המדיניות שניסתה להשליט הנהלת יק"א בפריז בתגובה למתיחות מלמד מכתב ששלח בחודש מאי אמיל    11

ת, הממונה על המושבות בשומרון. מאירסון הבהיר את ציפיותיו  מאירסון, מנהל יק"א, ליצחק שטארקמ

מהמתיישבים: "עליהם לעשות כמיטב יכולתם לקיים יחסים טובים עם הרוב. היישוב היהודי בכפרים צריך  

נותנת מקום לתרעומת צודקת,   — גירוש הפלחים וכו' — להבין שהצורה בה אנו נאלצים לרכוש את האדמות

להמתיק את הדברים בכל האמצעים האפשריים. כל מה שמסייע ליצור יחסים הדוקים, ולו ועל כן חשוב כל כך  

על בסיס אישי בלבד עם המוחמודנים, יש לעודדו. וכנגד זאת יש להימנע בקפידה מכל הפגנות לאומיות  

ת  כביכול, כי מעשים אלה יכולים רק לעורר זעם צודק מצד אוכלוסייה הזכאית בהחלט לראות בארץ הזאת א

(. לפירוט נוסף על מאמצי יק"א להשפיע על קראוזה למתן את  181, עמ' 1980ארצה" )מצוטט אצל שאמה, 

רכש נשק נוסף עבור החווה בסג'רה   . בפועל, קראוזה 135-133, עמ' 1996העימות באותם ימים ראו ינקלביץ', 

אך לא שיתף פעולה עם אנשי השומר. בחודשים הבאים הוא ניסה להגיע לסולחה עם אנשי כפר כנא, ומשלא  

)למדן,   1911הגיעו לעמק השווה הגיש תלונה במשטרה. חשודים נעצרו מיד, אך המשפט התקיים רק בשנת 

 (. 228, עמ' 1990
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  –(. רופין התכוון תחילה למסור את אדמות אום ג'וני לקבוצה של "אריסים249-248, עמ'  1954
חוכרים" שיממנו את הציוד הדרוש לעיבוד בעצמם. מכיוון שלא נמצאו מועמדים, הוא הציע  
למסור אותה לקבוצה של פועלים שיקבלו שכר וציוד ויחזירו את ההלוואה בסוף השנה. בשלב  

סוים נאותה קבוצת פועלים מכנרת שנודעה בשם "קומונת רומני" לקבל על עצמה את האתגר.  מ
עם זאת, על רקע הכישלונות הכלכליים בחווה ובעיית הביטחון והגנבות, גם היא נסוגה  
בספטמבר והודתה כי איננה בשלה עדיין לקבל עליה את האחריות. בינתיים התפתחו בכנרת  

לפועלים, וכל צד האשים את האחר באחריות להפסדים. רופין,   סכסוכים בין מנהל החווה
, פנה לארגון החורש, שייצג את כלל הפועלים היהודים בגליל,  1909שהגיע לחווה בנובמבר 

והציע להקים קבוצת כיבוש שתקבל עליה את עיבוד האדמות. מתווה הצעתו היה דומה מאוד  
, עמ'  1988ים משופרים הרבה יותר )שילה,  לזה שניסחה שוחט כמה חודשים לפני כן, אך בתנא

142-139 ;Shafir, 1989, pp. 168-181  המתווה התקבל; הקבוצה שהוקמה התמודדה במהלך .)
כך   החודשים הבאים עם אתגרים ביטחוניים, ובסוף השנה הגיעה להישג בולט ורשמה רווח. 

 החל את דרכו היישוב שנודע לימים כדגניה, אם הקבוצות.  
ארגון השומר המשיך בינתיים לשמור בכפר תבור, יבנאל, בית גן ומצפה ולסייע למושבות  
בהרחבת האדמות המעובדות. באותה שנה נוסדו באזור גם חווה בבעלות פרטית )במגדל(  

הודים מחוץ לארץ שתכננו להתיישב  יישוב שרוכשי החלקות בו היו י — ו"אחוזה" )בפוריה(
לאחר שהנטיעות ישאו פרי. על רקע ההתרחבות נמשכה המתיחות עם השכנים הערבים. "זה  

גוריון את המצב ביולי  –שתי שנים ביטחון החיים והרכוש כמעט שפסק לגמרי", סיכם דוד בן
 (.  תר"עגוריון, –, "המושבות עומדות במצב של מלחמה" )בן1910

אם כן, שנתיים וחצי לאחר שהחלה הפעילות של ההסתדרות הציונית בארץ כבר היה אפשר  
להבחין בהישגים משמעותיים של האסטרטגיה שכינינו "התיישבות מתעמתת". התמיכה  
בארגון השומר והקמת קבוצת הכיבוש בדגניה אפשרו להשתלט על שטחי קרקע נרחבים שלא  

ם בשנים קודמות. הקבוצה שפעלה בדגניה, שהייתה מבוססת על שוויון בשכר  עובדו בידי יהודי
וניהול עצמאי, הראתה כי כאשר המצב הביטחוני מעורער היא יכולה להשיג תוצאות טובות  

(. הרחבת ההתיישבות סייעה  217, עמ' 1972יותר מאלה של חווה מנוהלת )דינור ואחרים, 
וני למשוך כספים מחוגים רחבים ברוסיה, בארצות הברית וארצות נוספות, שעד  למפעל הצי

מצידה הוסיפה להסתייג מהמודל   (. יק"א44-43, עמ' 1937, רופיןאז היססו להשקיע בארץ )
החדש, וטענה שהוא מחריף את היחסים בין המתיישבים לתושבים המקומיים. לפיכך הודיעו  
ראשיה כי החברה לא תתקצב פעילות חדשה בארץ ותסתפק בתמיכה בפעילות קיימת  

 (. 157-156, עמ' 1990; שילה,  114, עמ' 1996)ינקלביץ',  

יישום המודל  1911-1910  : קבוצת כיבוש בפריצה  של)תרע"א(
יזרעאל וגיבוש ההתנגדות הערבית לקולוניזציה  ההתיישבותית לעמק 

 הציונית 

כבר במהלך השנה הראשונה לפעולתה של הקבוצה בדגניה פעל רופין ליצור תנאים שיאפשרו  
דית בקרקע באמצעות קבוצות כיבוש. במוקד מאמציו עמד  הרחבה נוספת של השליטה היהו

אזור עמק יזרעאל, שהתיישבות בו עשויה הייתה לתרום לחיבור בין היישוב היהודי בגליל  
והמושבות באזור החוף. מכיוון שיק"א סירבה לרכוש אדמות באזור, רכש רופין בחודש מאי  

חברת הכשרת היישוב. בד בבד דונם מאדמות הכפר פולה באמצעות  10,000–באותה שנה כ
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ישראלי  –הוא הזמין את חנקין, שביצע את הרכישה, לעזוב את יק"א ולקבל משרה במשרד הארץ
של ההסתדרות הציונית. העסקה נתפסה כצעד ראשון לקראת רכישה של עמק יזרעאל כולו,  
  ופרסומה עורר מחאה סוערת בקרב הציבור הערבי בגליל, במחוזות סמוכים ואף בדמשק. 
העיתונות הערבית תקפה בחריפות את המכירה, ועצומות נגד המכירה נשלחו מחיפה ומנצרת  

צפו התנגדות אלימה מצד תושבי האזור ולכן   (. חנקין ורופין Mandel, 1976, p. 103)לקושטא 
פנו בקיץ לארגון השומר בבקשה שיארגן קבוצת כיבוש עבור השטח החדש. הם הקצו למטרה  

פרנק, סכום שהיה גבוה פי ארבעה מזה שהוקצה לדגניה בשנה הקודמת ונועד לממן    50,000זו  
למשימה החדשה של   רכישת נשק וסוסים. רוב חברי הקבוצה של אום ג'וני התגייסו עתה

ובה  התיישבות בפולה, שנחשבה לאתגר גדול יותר. את מקומם תפסה קבוצת כיבוש אחרת, 
– ל 1500–, שקיבלה על עצמה להרחיב את השטח המעובד באום ג'וני מחברי "קומונת רומני"

 דונם.  3200
עלתה על הקרקע בשטח החדש בפולה, שכונה עתה "מרחביה", קבוצת   1910בנובמבר 

איש, חציים אנשי השומר. כעבור כמה שבועות נאלצו חבריה להתפנות   20–ש שמנתה ככיבו 
עסלי, ובמקום נשארו רק שלושה חברי קבוצה שהיו  – בהוראת המושל של נפת נצרת, שוקרי אל

נתינים עות'מאניים. פעולת שתדלנות ציונית אינטנסיבית בקושטא ובביירות אפשרה למשרד  
ודשיים את המכשול: המושל הועבר מתפקידו, והקבוצה כולה  ישראלי להסיר בתוך כח –הארץ

  1911בפברואר    23–חזרה למקום. בינתיים גברה המתיחות באזור והובילה להתלקחות אלימה. ב
הותקפה עגלה שנשאה נשק ממרחביה ליבנאל, וחבר ידוע בארגון השומר נהרג. כמה שבועות  

שנשלחו לאסוף מידע על התוקפים כדי   אחרי כן נעצרו בסמוך למקום שניים מאנשי הארגון,
פטיציות נשלחו מכפרי הגליל לאיסטנבול במחאה על  (. 1972להתנקש בהם )דינור ואחרים, 

; העיתונות הערבית בארץ סערה ונציגים ערבים תקפו את  (2017Bassat, -Benאירועי עפולה )
יונית בפרלמנט העות'מאני. הם טענו כי הקהילה היהודית בארץ פועלת להשתלט  התנועה הצ 

על כפרים ואזורים שלמים במטרה לקדם מדינה יהודית בארץ, והתריעו כי פעילי ההסתדרות  
(. במאי התעמת  Beska, 2010הציונית מבריחים לארץ מאות רובים ומקיימים אימונים בנשק )

יגאל, ראש השומרים במרחביה, עם אנשי הכפר השכן סולם שניסו לשדוד את סוסתו, ואחד  
מהם נהרג. בתגובה הטילו מאות תושבים מהסביבה מצור על היישוב. המשטרה שהגיעה למקום  

מחברי קבוצת הכיבוש בחשד   12נכחה כאשר מרחביה נבזזה בידי המתקיפים, ועצרה 
. שבעה מהם שהו בכלא יותר משנה, עד שהושגה סולחה עם אנשי סולם  למעורבות בהריגה

התפשטו ההתנגשויות והגיעו   1911(. במהלך הקיץ של שנת 227, עמ' 1972)דינור ואחרים, 
לכל אחד מהיישובים היהודיים בגליל התחתון, ולפחות ארבע מהן הסתיימו בנפגעים  

(; בשל החשש הביטחוני עזבו את יבנאל  313, 255, עמ' 1955ר הדני, ובמעצרים נוספים )עב
כל חברי קבוצת הבולגרים, שנמנו עם מייסדי המושבה ומנו כשליש    1912-1910במהלך השנים  

 (.  229-228, עמ' 1955מהמתיישבים )עבר הדני, 
העימות בין התנועה הציונית לתושבי הארץ הערבים גלוי ובלתי   כבר היה 1911בשלהי 

(. בתנאים אלו  Beska, 2014; Mandel, 1976; 1990; למדן, 1977ניתן להכחשה )אליאב, 
  ישראלי של ההסתדרות הציונית לבין יק"א – חלוקות בין המשרד הארץהתחדדו עוד יותר המ

בשאלת דרכי ההתיישבות. נציגי המשרד דגלו בהמשך הקו הנחוש במימוש הבעלות על הקרקע  
והעמידו עתה את קבוצות הכיבוש במרכז פעולתם: "הצורך במשק ביניים הוא הא"ב של כל  
מה שאפשר לומר לגבי ההתיישבות החקלאית", כתב רופין להנהלת הקרן הקיימת בנובמבר  
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מטרה של "משק הביניים" של הקבוצה, שיבטיח את הבעלות  הוא גם הסביר מהי ה . 1911
"יש לתפוס חזקה בקרקע ולעבדה  בתקופה שבין הרכישה ועד להקמת יישוב של קבע: 

(. כלומר,  126, עמ' 1979לנדוי, –באמצעות פועלים יהודים במשך שנה עד שנתיים" )דוכן
עולה זמנית לאחיזה בקרקע, עד שהמצב יהיה בטוח דיו כדי  פעולת קבוצות הכיבוש נתפסה כפ 

להביא מתיישבים שאינם מתמחים ב"כיבוש" וישתפר הסיכוי להגיע לרווחיות כלכלית. אנשי  
המשרד גיבו את השימוש בכוח מצד המתיישבים בקבוצות הכיבוש: "אין להאשים את יגאל  

ים מגינים על רכושם. כבודם של  במעשה. הדעה בגליל היא כי יש להראות לערבים כי יהוד 
(. פקידי יק"א, לעומת זאת, הביעו שוב התנגדות ל"רעש"  149, עמ'  1988היהודים עלה" )שילה,  

שליווה את הפעילות הציונית וביקשו להסתלק מ"פעילות ראוותנית". בדוח המסכם של החברה  
רוכה בקשיים רבים ובהם אוכלוסייה בעלת ייחוד  לשנת תרע"א נכתב כי "התיישבות בארץ כ

– אתני ודתי ושלטון שאיננו מסביר פנים". עוד נקבע שם כי "אמנם העם היהודי הוכיח בארץ
ישראל את יכולתו לעסוק בחקלאות, אך במקום אחר סיכויי הצלחתו טובים יותר" )שילה,  

 (.  156, עמ' 1990
בוצות הכיבוש בדגניה ובמרחביה הייתה השפעה מיידית כמעט על מדיניות  להצלחה של ק

ההתיישבות היהודית. השכר השוויוני בקבוצה, הניהול העצמי והאוטונומיה לבחור את החברים  
חתרו תחת מודל ההתיישבות המקורי שהציע אופנהיימר ואשר הדריך את תפיסת ההתיישבות  

ששנו מפניו מתחיל כבר", כתב אופנהיימר לרופין  של ההסתדרות הציונית עד אז. "מה שח 
כחודש לאחר תחילת פעולתה של הקבוצה בדגניה, "התעמולה לחווה ללא מנהל. כאן מתגלים  

. למרות זאת, רופין דבק בנחישות בנכונותו  (136, עמ'  2001)פנסלר,    פני השטן של המרקסיזם"
את חבריהן ולעצב את ההתארגנות הפנימית שלהן. מעל דפי   לאפשר לחברי הקבוצות לבחור

כי למרות חסרונותיה הרבים, "אגודת פועלים" דוגמת    1911הוא הסביר בשלהי  הפועל הצעיר 
דגניה "היא הצורה הכי נאותה של השתתפות ברווח באותם המקומות ששם רוצים להתאחז  

 (.  6, עמ' 1911במהרה על איזו קרקע חדשה" )רופין,  
התמיכה של המשרד בקבוצות הכיבוש הייתה פועל יוצא של המאמץ להשתלט על קרקע  
שנרכשה נוכח קשיים ביטחוניים וכלכליים שהתעוררו בתהליך הדחיקה של האריסים והרועים 

ם  הערבים מהקרקע. הסולידריות הפנימית שטיפחו חברי הקבוצה הייתה מרכיב מכריע בנכונות
להסתכן ולהתעמת פיזית כדי לממש את הבעלות היהודית על אדמות. לוויתור על רווח כלכלי  

של פועלי ציון,   האחדותאחד מעורכי הביטאון אישי הייתה השפעה דומה. כך הסביר זאת 
במאמר פולמוסי שהצדיק את פעולתו של השומר בהתנגשות במרחביה. לדבריו, "בעל הבית  

בון הכדאיות הכלכלית, ומכאן "זהירותן וסבלנותן של פתח תקווה  היהודי" עושה רק את חש
ודומיה" שליושביהן "כיס מלא ונשמה גלותית". לעומת זאת, "הפועלים, שכל הונם ורכושם  
הוא הרגש הבריא, השריר החזק והשאיפה לגאולה, טוב ונחוץ להם להיות דווקא לאי סבלנים"  

(. כלומר, נכונותם של הפועלים לוותר על רווח כלכלי הפכה לבסיס כוחם  תרע"א)זרובבל, 
 הצבאי המובחן.  

על רקע התמיכה של רופין הצליחה ההתיישבות הקבוצתית לצבור אהדה רבה בקרב  
גוריון מעל  –העולים, שזנחו את המאמץ להשיג עבודה כשכירים במושבות. כך תיאר זאת בן

 :  1911בקיץ  האחדותדפי 
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כשנעבור מפה למושבות החקלאיות נפגוש קודם כל בחזון אופיי אחד: התרוקנות  
המושבות מפועליהן העבריים והתרכזותם של אלה בחוות ]...[ כמעט שנתברר כבר  

ישראליים ]...[ ואם  –ששיטת ההתיישבות השיתופית יש לה אחיזה בחיי הפועלים הארץ
ופנהיימר או בדרך שהחיים  התיישבות זו תלך בדרך שסימן לה אביה הרוחני א

והמציאות יתוו לה, אז יש יסודות מספיקים להאמין שלהתיישבות המשותפת יש עתיד  
 . (תרע"אגוריון, –גדול בארצנו )בן

תרע"ג(: האטה בהרחבת השליטה היהודית -)תרע"ב 1913-1911
 תיישבותבקרקע, רגיעה ביטחונית יחסית, והתגוונות צורות הה

הואטה ההתרחבות של ההתיישבות היהודית בגליל התחתון, ועל רקע זה   1913-1911בשנים 
הסתמנה באזור רגיעה מסוימת במישור הביטחוני. המצב במרחביה אמנם היה מתוח עדיין,  
משום ששם הורחבה הקרקע המעובדת, וכך גם במלחמיה, שם עברה לראשונה השמירה  

עם זאת, באזור ההתיישבות העיקרי   ון השומר )האחדות, תרע"ג(.מהבדווים השכנים לידי ארג
  12ובו כפר תבור, בית גן, יבנאל וסג'רה, השתפרו משמעותית היחסים עם השכנים. 

באותן שנתיים של שקט יחסי התפתחו בגליל התחתון צורות התיישבות מגוונות. בדגניה,  
עוד צורך בקבוצת כיבוש, דחתה הקבוצה את ההצעה להשתלב בקואופרטיב לפי   ניכרשם לא 

שיטת אופנהיימר. בגיבויו של רופין היא התיישבה במבני קבע והחלה לפתח את המודל  
הייחודי שלה, שבמרכזו הכנסה שוויונית, ניהול עצמי, ובהדרגה גם צריכה שיתופית )בן אברם,  

הקואופרטיב המנוהל לפי שיטת אופנהיימר,    1911(. במרחביה נוסד בשלהי  1988; שילה,  1982
(.  152-150, עמ'  1988; שילה,  83-74עמ'    ,1970ולצידו המשיכה לפעול קבוצת הכיבוש )ביין,  

ה שנה חקלאית חוות הכשרה חקלאית לנשים, וחלק מהשטח שנשאר  בכנרת נפתחה באות
בניהולו של המשרד נמסר לקבוצות קבלניות. בחוות סג'רה ומגדל קמו קבוצות קבלניות של  
פועלים. בפוריה החלה עבודת הנטיעות עבור המתיישבים העתידיים שישבו בחוץ לארץ 

 בינתיים.  
קודמות יושם בשנתיים האלה בחבל יהודה,  הלקח שנלמד בגליל בשלוש השנים הסוערות ה

ישראלי  – שם התרחב השטח המעובד בידי יהודים. קבוצות כיבוש הוקמו ביוזמת המשרד הארץ
קבוצת כיבוש של השומר על   1912בכל אתר שבו התעורר קושי ביטחוני. כך עלתה בסתיו 

גון פעלה  קרקע שנרכשה בכרכור, וישבה שם במשך שנתיים, וקבוצה נוספת הקשורה לאר 
לממש את הבעלות היהודית על אדמות חפציבה דאז שליד חדרה. קבוצת כיבוש הוקמה גם  
בגן שמואל באותה שנה ונשארה גם היא לשנה נוספת, ואחרת פעלה בכפר אוריה. גם בבאר 
טוביה הצליחה באותה שנה קבוצת פועלים שקיימה מטבח משותף לעבד קרקע חדשה שנרכשה  

וני, ופעולות דומות התבצעו ברוחמה וביר עדש )כפר מל"ל( )ביין,  ולשפר את המצב הביטח 
 (.  93-92, עמ' 1970

בגליל התחתון נרגע כאמור המצב הביטחוני בשנתיים אלו על רקע ההאטה בהרחבת  
הקרקע המעובדת בידי יהודים. המושבות היהודיות התאוששו כלכלית והחלו להעסיק שוב  

ערבים וגם עולים מתימן, ובה בעת נחלש העניין בקבוצות כיבוש והתפתחו צורות  חראתים 
נזרעו זרעי ההתנגשות הבאה: המוסדות היהודים רכשו את    1913יישוב חדשות. ואולם, בחורף  

 

 . J15/6651  ,אצ"מ ,4.12.1912–ו 6.11.1911 בפריז, א"למשרדי יק  רוזנהק  מכתבי ראו  הרגיעה על  12
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( הסמוך לבית גן, כולל "הבתים, המטעים, המעיינות, הבארות  Sarunaאדמות הכפר סרונה )
   13". ורכוש נוסף ללא יוצא מהכלל

: חידוש ההרחבה של ההתיישבות בגליל,  1914-1913 )תרע"ד(
 התחדשות ההסלמה, ומיסודו של מודל ההתיישבות המתעמתת 

 ,Mandel)חל מפנה חיובי ביחס של השלטון העות'מאני להתיישבות היהודית  1913בסתיו 

1976, pp. 165-166 בעתלית ביטא המושל החדש של פלך ביירות את  (. בנאום בבית הכנסת
הערכתו הרבה לפעילות היהודים בפלשתינה, ובפגישה עם מוסלמים בטבריה הצהיר כי  
היהודים צריכים להתאחד עם המוסלמים נגד הנוצרים. בתוך פרק זמן קצר הצליחו המוסדות  

במשא ומתן  המיישבים לממש שורה של העברות בעלות שהתעכבו שנים ארוכות, ולהתקדם 
באותה העת הוגדל שוב היקף   14לרכישות קרקעות נוספות במחוז טבריה ובעמק יזרעאל. 

הקרקעות שעובדו בידי יהודים. באזור הפנימי של פוריה, ׂשרונה וביתניה חלק מהעבודה  
ומת זאת  (. לע 335, 325, עמ' 1955בשטחים החדשים נעשה בהשגחת מנהלים )עבר הדני, 

,  1970בחטין, שם החשש הביטחוני היה גדול יותר, עלתה "קבוצת כיבוש" אוטונומית )ביין, 
(. על האווירה  248, עמ'  1972(, וכך גם בתל עדשים שבעמק יזרעאל )דינור ואחרים,  92-91עמ'  

אפילו בפנים האזור אפשר ללמוד מעדותו המאוחרת  המתוחה שליוותה את הרחבת ההתיישבות  
 של יוסף נחמני, מבכירי השומר:  

לשרונה כשנכנסנו לחושות הכפר הערבי שתושביו עזבוהו יום   זוכר אני את יום העליה
קודם. ]...[ השכם בוקר יצאו מפוריה עשרות פועלים בתהלוכה ברגל כשהם מזוינים  
ב"יונאנות" אקדחים ומקלות ובראשם רוכבים. ]...[ כשיצאו למחרת איכרי יבנאל עם  

ון זועף של ערבים  זוגות פרידות ומחרשות לחרוש את האדמה הותקפו על ידי המ 18
וערביות מהכפר חדיתא שדרשו להפסיק את החרישה כי הקרקע שייכת להם. החורשים  

ימים ושלושה לילות תחת   4ואנשי "השומר" שהוזעקו למקום הדפו את המתנפלים. 
 ( 325, עמ' 1955שמירה מוגברת של "השומר" נמשכה החרישה. )עבר הדני, 

בנובמבר   22–לושה שבועות לאחר העלייה לשרונה התלקח באיזור עימות אלים. בפחות מש
הותקף מהמארב סמוך לכנרת חבר דגניה, פגע למוות בערבי ונהרג בעצמו. כעבור יומיים    1913

נורה למוות באותו מקום אחד מחברי כנרת, ושבועיים מאוחר יותר נהרג בסג'רה שומר יהודי.  
ועד משותף לנציגי הפועלים, "השומר" והמושבות במחוז טבריה  בעקבות ההסלמה כונס שוב 

כדי לארגן הגנה אזורית מקיפה. כל מושבה התחייבה להחזיק שומר רכוב במשך כל השנה,  
שוטרים יהודים לשמור על הדרכים. חלק מהמושבות  –ובשיתוף השלטונות מונו פרשים 

 , עמ'  1955ה )עבר הדני, התארגנו למסור ליהודים לא רק את השמירה אלא גם את המרע
(. אולם על אף כל אלה לא שככה הדאגה. "אין בגליל די אנשים אשר יוכלו להגן  340-331

. ")רק(  הפועל הצעיר עלינו ולהבטיח את כבודנו ושלומנו", כתב יוסף בוסל מדגניה מעל דפי 
ב הנוכחי שהננו כהפקר בעיני החברה  אם תתגשמנה החלטות אלה יעלה בידינו לצאת מן המצ

 

 . J15/7506 ,אצ"מ, 25.1.1913של הכפר הערבי סרונה, נוסח החוזה לרכישת הקרקע   13

 . 33/5/10  ,להלן ווד(; Waddesdonסדון )ווד , ארכיון פיק"א ב8.11.1913א, "מכתבו של רוזנהק ליק  14
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(. לאור המתיחות הביטחונית, מועצת פועלי  1913והממשלה הפראית שלנו" )הפועל הצעיר, 
 משמעית בדרך החיים הקבוצתית.  –הגליל שהתכנסה במרץ אותה שנה תמכה חד

תדרות הציונית ליק"א  ישראלי של ההס – ההבדלים במדיניות ההתיישבות בין המשרד הארץ
נפגש המנהל הכללי של יק"א עם רופין   1913המשיכו להעמיק בתקופה זו. כבר בפברואר 

ורוטשילד והבהיר כי החברה איננה מעוניינת עוד להקים יישובים, וכי תפעל לרכישת קרקע  
רק אם חברת הכשרת היישוב תבטיח להעביר אותה לידי רוכשים אחרים שיישבו אותה )שילה,  

ישראלי, מצידו, הרחיב את השימוש בקבוצות הכיבוש, שכן  – (. המשרד הארץ103, עמ' 1988
רופין ומקס בודנהיימר, יושב ראש הקרן הקיימת, הצהירו בפומבי כי הן דרך הפעולה "היעילה  

לא   1913צות כיבוש פעלו בשנה שהחלה בסתיו (. קבו 150, עמ' 1988והזולה ביותר" )שילה, 
רק בחטין ובכפר עדשים שבאזור אלא גם בהר כנען, בקלנדיה )עטרות(, בדילב )קריית ענבים(,  

(. על רקע הקיטוב בין  93-92, עמ' 1970בבאר טוביה, בגן שמואל ובכפר מל"ל )ביין, 
יונית לזו של יק"א הבשיל באותה שנה חקלאית מפנה  האסטרטגיה היישובית של ההסתדרות הצ 

, הוא עמד לצד יק"א  1910במדיניותו של רוטשילד. שנים אחדות קודם לכן, באביב 
ישראלי וסירב לקחת חלק ברכישת אדמות  – בהסתייגותה מפעולותיו של המשרד הארץ

ת קרקע;  הוא כבר הורה לסייע להסתדרות הציונית בהלוואה לרכיש  1912מרחביה; בסתיו 
– כבר טענו לעומתו אנשי יק"א כי הוא מקדם, באמצעות הוועדה הארץ 1914ובראשית 

, לאחר ביקורו בארץ,  1914בקיץ  15ישראלית, מדיניות התיישבותית שונה לגמרי מזו שלהם. 
,  1990;  104-102, עמ'  1988כבר הבטיח רוטשילד לרופין לרכוש את עמק יזרעאל כולו )שילה,  

 (.  164-157עמ'  

 סיכום הממצאים ההיסטוריים 

דונם   40,000– גדל היקף הקרקע המעובדת בידי יהודים בגליל התחתון מ 1914-1908בשנים 
  1,300–ל  800–גם הוא, מ  . מספר התושבים היהודים ביישובים החקלאיים גדל100,000– ליותר מ

(. שינוי ניכר התחולל גם באופייה  336, עמ'  1955; עבר הדני,  145עמ'    1997בקירוב )בן ארצי,  
של ההתיישבות. עד אז, כמעט כל היהודים ביישובים החקלאיים באזור נמנו עם משפחות  

יוצאים מן הכלל היו המתלמדים בסג'רה ופועלים בודדים שעבדו בתנאי  האיכרים במושבות. ה
חראתים במשקי האיכרים. לצידם המשיכו להתגורר ולפעול על האדמות שרכשו יק"א והקרן  

חראתים במושבות, בדווים ופלאחים שלא התפנו מהקרקע למרות   — הקיימת ערבים רבים
–ת הייתה נתונה בידי ערבים שכנים. בשהבעלות עליה התחלפה. השמירה במושבות היהודיו

, בתום התקופה הנסקרת כאן, היקף האדמה המעובדת בידי המושבות היה גדול הרבה  1914
יותר והועסקו בהן פועלים יהודים שמספרם בלתי מבוטל. קרקע נוספת עובדה בידי יהודים  

דגניה,    —  רטיבייםבלבד בחוות של מגדל, פוריה, שרונה וביתניה, וביישובים קבוצתיים וקואופ
מרחביה, תל עדשים וחטין. מספר הערבים שהתגוררו או פעלו בשטח שרכשו המוסדות  
היהודיים פחת מאוד. הרחבת ההתיישבות היהודית בתקופה הנידונה לוותה בהחרפה של  
הההתנגדות הפלסטינית ואיתה בהחרפה של העימות האלים בין הפלסטינים ובין המתיישבים.  

ר היה להבחין בקשר בין התופעות מבחינת העיתוי: ההסלמה בלטה שוב ושוב  יתר על כן, אפש

 

 . PIC15/10/2 ,ווד, 23.1.1914א בארץ, "צבי פרנק האחראי על פעולות יקל מפריזמכתבו של מאירסון   15
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)תר"ע ותרע"א( ואחר כך בשנה   1911-1909בעקבות התרחבות, קודם בשנים החקלאיות 
 )תרע"ד(.  1914-1913החקלאית  

המקור לשינויים בהיקף ההתיישבות היהודית ובאופיה היה מפנה במדיניות של המוסדות  
בחינת יחסם לשימוש בכוח והן מבחינת חשיבותם של שיקולי כדאיות כלכלית.  המיישבים, הן מ

נוהלה ההתיישבות באזור על ידי יק"א, שהסתייגה מכל שאיפה מדינית. מבחינת    1908עד שנת  
ביטחונה של ההתיישבות היהודית, יק"א הסתמכה בלעדית על הגנת השלטון העות'מאני,  

קת האדמה נשארה בידי ערבים. יק"א גם הכפיפה את  ובאתרים שבהם הגנה זו לא הייתה מספ 
ההתיישבות להיגיון הכלכלי, משום שחששה מההפסד הכרוך בעיבוד קרקע שולית בתנאי  

 ביטחון רעוע, ועיכבה את הרחבת ההתיישבות.  
מאמצי ההתיישבות היהודית בגליל התחתון קיבלו עידוד נמרץ מצד המשרד   1908משנת 

ת הציונית, שהפך לגורם המרכזי בקידום ההתיישבות באזור  ישראלי של ההסתדרו–הארץ
במגמה להתקדם לקראת השגת אוטונומיה יהודית בחלקים מהארץ. כפי שהראינו, המשרד תמך  
בשימוש בכוח פיזי מצד המתיישבים כדי לבסס את הבעלות היהודית על קרקע שנרכשה, ולכן  

במזרח ידוע שמה שקובע יותר מכל  גם סייע לארגון השומר ותרם לרכישת נשק במושבות. "
, עמ'  1988בהצדיקו מדיניות זו )שילה,  1912זה החוזק ולא החוק", טען רופין בפומבי בשנת 

  (. הנחישות הציונית ליצור בסיס לאוטונומיה הביאה למדיניות שונה בתכלית מזו של יק"א 108
גם במישור הכלכלי: "אין ממש בדרישה ששמענוה כמה פעמים, כי עלינו לפעול בדרך  

, עמ'  1937)רופין,    1913מסחרית", הסביר רופין בנאומו על ההתיישבות בקונגרס הציוני בשנת  
47  .) 

וס  המדיניות החדשה של המשרד הביאה, כפי שתיארנו כאן, להתפתחותו של דפ
התיישבותי חדש, אולי ייחודי לתנועה הציונית, שכינינו אותו "התיישבות מתעמתת". הביטוי  
המובהק ביותר שלו היה קבוצות הכיבוש. הוא היה מבוסס על נכונות של המתיישבים להתעמת  
פיזית על קרקע שנרכשה ולהתמודד מול התנגדות פיזית. ההתנגדות של הערבים באזור זה לא  

מכות, יידוי אבנים,   — כלל בשימוש בנשק חם אלא באמצעים "פשוטים" יותר  התבטאה בדרך
הצתות או הפשטה של שומרים. בהתאם לכך גם האלימות שהפעילו החברים בקבוצות הכיבוש  

 או השומרים היהודים במושבות הייתה מוגבלת.  
ר  עם הקמתו של ארגון ב 1907יישום הדפוס החדש של התיישבות מתעמתת החל בסתיו 

גיורא, פעולתו של הקולקטיב בסג'רה והנהגת שמירה יהודית בלעדית בחוות כנרת. הוא נמשך  
, כאשר השמירה וחלק ניכר מהעבודה החקלאית בכפר  1909-1908בשנה החקלאית הבאה, 

תבור הופקדו בידי אנשי בר גיורא וארגון השומר זכה לתמיכתה הרשמית של התנועה הציונית.  
, כבר לבש דפוס ההתיישבות  1911-1910–ו 1910-1909ת הבאות, בשתי השנים החקלאיו

החדש צורה מגובשת, ועם יישומו החריף העימות הפיזי בין יהודים וערבים. בשנתיים הבאות  
, עם חידוש  1913הועתק הדפוס של קבוצות הכיבוש לאזורי ספר אחרים, בעיקר ביהודה. בסתיו  

חתון ובאזורים נוספים, הוכחה שוב  ההתרחבות של ההתיישבות היהודית בגליל הת
 האפקטיביות שלו במימוש הבעלות על קרקע באמצעות עיבודה.  

את ההצעה להקים קבוצות כיבוש העלתה לראשונה קבוצה קטנה של צעירים מארגון בר  
גיורא בראשות ישראל ומניה שוחט, ומהיוזמה הזאת צמח הדפוס של התיישבות מתעמתת.  

ישראלי של  –הדפוס החדש נווט ונוהל על ידי אנשי המשרד הארץ  אולם תהליך התגבשותו של
הסוכנות, בראשותו של רופין. הוא עוצב מתוך ניסוי וטעייה לנוכח ההתנגדות הערבית  
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הן מצד אוכלוסייה כפרית, שהושפעה ישירות   — להרחבת ההתיישבות היהודית באזור
 , בדמשק ובביירות.  מדחיקתה מהקרקע, והן מצד אליטות עירוניות בחיפה, בנצרת

דיון: ההתיישבות המתעמתת כמפתח להרחבת השליטה היהודית  
 בקרקע  

בתיאור רצף האירועים הצגנו את ההתנגדות הפיזית הפלסטינית להתיישבות היהודית באזורים  
כפריים ככוח משפיע בדינמיקת היחסים עם הציונות. הראינו כי התנגדות זו הייתה גורם מכריע  

רטגיה של התיישבות מתעמתת, שקבוצות הכיבוש היו הביטוי הבולט ביותר  בהתפתחות האסט
שלה. אסטרטגיה זו לא נבעה מהרעיון הציוני כפי שהוא נֶהגה באירופה, והיא חרגה מתוכנית  
הקולוניזציה שעליה הוחלט בקונגרס הציוני לפי המודל של אופנהיימר שעוצב בהקשר  

ישראלי, בעידודם של רופין וראשי הפועלים, רק  –הפרוסי. היא גובשה על ידי המשרד הארץ
במהלך הסלמתו של העימות הפיזי שתואר כאן, בתגובה לתנאים הייחודיים של ההתיישבות  

 היהודית באזור ספר מרוחק ומסוכן. 
לטענתנו, לאסטרטגיה של התיישבות מתעמתת היו השלכות מרחיקות לכת על ההתפתחות  

מת המתיישבים והפקדת האחריות הביטחונית בידיהם  העתידית של הפרויקט הציוני. העצ
הייתה למאפיין בולט של הפעילות הציונית בארץ ישראל גם בתקופות מאוחרות יותר. המאבק  
שהתחולל בעקבות יישומה היה גורם מכריע בהתגבשותן של שתי קהילות כתנועות לאומיות  

סתדרות הציונית בארץ  מתנגשות. לפיכך ראוי להתייחס לתחילת הפעולה המעשית של הה
כאל צומת קריטי בהתפתחות הפרויקט הציוני, נקודת מפנה שיש לה משמעות   1908בשנת 

( כשקרא לפתח "סוציולוגיה רבת  Sewell, 1996סוציולוגית במובנים שעליהם דיבר סיוול )
 אירועים".  

דחקה לשוליים את ראשית המאמץ  הניתוח שהצגנו חורג מההיסטוריוגרפיה הציונית, ש
הציוני לקדם אוטונומיה יהודית באזורים מוגדרים ולא התייחסה לכך כאל הכרעה מדינית  

לגבי ההתפתחויות המדיניות    חרב היונהכבדת משקל. כך למשל כותבת אניטה שפירא בספרה  
 באותה תקופה:  

ה לפחות  מהות הבעייה של התיישבות בארץ שבה יושב כבר עם אחר היתה ברור
לאליטה האינטלקטואלית והפוליטית של התנועה הציונית. ]...[ נכון הדבר,  
שההסתדרות הציונית לא דנה באותן שנים בשאלה זו, וגם לא סיכמה את הקו המדיני  
הרצוי. אך באותו שלב של קיום התנועה היה דיון כזה בעל משמעות לא גדולה מאשר  

קבלת הצ'רטר. הדיונים שנהגו לקיים   דיון בשאלה איזה משטר יקום בארץ לאחר
בחצרות הרבנים החסידיים בשאלה, מה יקרה לאחר ביאת המשיח, היו בעלי חשיבות  

 (81, עמ'  1992מעשית דומה. )שפירא, 

מתוך המעטת חשיבותו של המפנה המדיני בתקופה הנידונה נדחק לשוליים גם היבט מרכזי  
שלו: היחס לשימוש באלימות. הספרות שעסקה בשאלת השימוש הציוני בכוח באותה תקופה  
התמקדה ברובה בעמדות האידאולוגיות ביחס לסוגיה זו ובפעולה המעשית של ארגון השומר.  

סקה בעיקר בהשקפות שהביאו איתם מחוץ לארץ המנהיגים  מבחינת האדיאולוגיה היא ע
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גם הבהירה שמיליטריזם,    (. היא1992; שפירא,  1989; פרנקל,  1986הקהל )גורני,  ומעצבי דעת  
במובנו כהסתמכות על צבא ומלחמה לשם פתרון בעיות, לא התפתח בציונות קודם לשנות  

(. באשר לארגון השומר, ספרות המחקר הכירה  1992; שפירא, 1995השלושים )בן אליעזר, 
צבאי, אך הראתה כי הייתה מוגבלת בהיקפה ובהשפעתה  –ארגון כמובאופי האלים של פעולתו כ

וכוונה במידה רבה להשיג עבודה ולאו דווקא להרחיב את השליטה היהודית בקרקע )אלרואי,  
הארגון מנה   1914. יש להזכיר כי עד Shafir, 1989); 1989פרנקל, ; 1994; גולדשטיין, 2009

 חברים.  40–לא יותר מ
את החשיבות הגדולה שאנו מציעים לייחס לשינויים בשימוש באלימות יש להבין לאור  
ההבדלים בין הניתוח שהצענו כאן ובין קודמיו. ראשית, הבלטנו את העובדה שהשימוש החדש  

במסגרת הקולוניזציה הציונית בתקופה זו לא היה מוגבל לארגון השומר. הוא כלל גם  בנשק 
את קבוצות הכיבוש ואת השמירה היהודית בחוות, במושבות ובמסגרות נוספות. שנית, הפנינו  
את תשומת הלב לעובדה שלמרות שהפעולה האלימה הציונית נחשבה עדיין הגנתית במובן  

, היא ביטאה שינוי חשוב, שכן עד אז הופקדה ההגנה בלעדית  של שמירה על זכויות הקניין 
ישראלי.  – בידי השלטונות. שלישית, ייחסנו חשיבות גדולה לשינויים במדיניות המשרד הארץ

קשרנו את השימוש המתרחב בכוח פיזי בידי המתיישבים לתמיכה המדינית, הכספית,  
ד ליק"א. רביעית, וחשוב מכול,  המשפטית והאידאולוגית שהמשרד העניק לשימוש זה, בניגו

הצענו להבין את השימוש בכוח כחלק מתהליך הקולוניזציה הציונית, המגלם בתוכו מאבק על  
שליטה בקרקע. להרחבת השליטה היהודית בקרקע התייחסנו בהקשר של דחיקת אוכלוסייה  

 ערבית מהאדמה וההתנגדות שהתעוררה בעקבות זאת.  
,  (Mann, 2005כוח פיזי יישמנו את הגישה של מאן )בניתוח ההתפתחות של השימוש ב

הרואה בכוח פיזי ממד רביעי ונפרד של עוצמה שיש לבחון את הקשרים בינו ובין עוצמה  
כלכלית, פוליטית ותרבותית. פרספקטיבה תאורטית זו אפשרה לנו להבליט את תפקידן  

חו בהיסטוריוגרפיה ובסוציולוגיה של ישראל/פלסטין.  ההיסטורי של קבוצות הכיבוש, שנשכ
המחקר על העימות האלים באותה תקופה לא בחן את הקבוצה, ואיתה את השינויים באופי  
ההתיישבות היהודית באותה תקופה, ואילו המחקר על קבוצות ההתיישבות לא התמודד עם  

קביעתה של מרגלית שילה    הכיבוש, כלומר המאבק האלים. דוגמה קיצונית להפרדה הזאת היא
כי "יחסיהם המידרדרים של יהודים וערבים לא היוו גורם בעל השפעה מרובה על ההתיישבות  

 (.  120, עמ' 1988היהודית באותן שנים" )שילה, 
נבחן עתה מה אפשר ללמוד מקבוצות הכיבוש על הקבוצה, על הכיבוש ועל היחס ביניהם.  

שוויוני של קבוצות הכיבוש התגבש על רקע עימות פיזי מול  –הראינו, האופי השיתופיכפי ש 
השכנים הערבים, והן סימנו את הדרך להתפשטות דפוסי השיתוף הקיבוציים בעשורים הבאים  

אי ביטחון לקוי של הפרט ורכושו, הסיכוי  (. נראה כי בתנDeMalach, 2017; 2015)דה מלאך, 
לרווח כלכלי פוחת, ובהתאם לכך צריכה משותפת הופכת לאמצעי הכרחי כמעט, כפי שהראו  

(. הצלחתן של  Weber, 1978, p. 151צבאות השדה ושבטים פטריארכליים בכל הדורות )
קבוצות הכיבוש בהתמודדות מול התנגדות אלימה הייתה תמונת ראי של כישלון המושבות,  
שהתבססו על שאיפה לרווח פרטי והתמודדו עם אותו אתגר. ההתגייסות להגן על הקרקע  
שנרכשה הייתה גורם רב ערך בהתלכדותן של הקבוצות, ועל כך מעידים בין השאר חוסר  

(  1997ת קבלניות שפעלו באותה תקופה ולא נתקלו במתח ביטחוני )ניר, היציבות של קבוצו 
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והכישלון של "ליגיון העבודה" השיתופי, שאנשי השומר ניסו להקים באותה תקופה באזור  
 החוף, הבטוח יחסית.  

מר  חשוב לשים לב להבדל בין דגניה וקבוצות הכיבוש האחרות ובין המודל של אופנהיי
ושל הקונגרס הציוני, שעוצב בתנאי הקולוניזציה ההתיישבותית הפרוסית ואליו היה מחויב  
רופין עם הגיעו לארץ. במקרה הפרוסי המתיישבים נהנו מהגנת הצבא, ואילו כאן בארץ חוסר  
הביטחון היה הבעיה המרכזית שאיתה הם נאלצו להתמודד. חברי קבוצות הכיבוש התנגדו  

רנציאלי לפי המודל של אופנהיימר שאימץ הקונגרס הציוני, ורופין היה  למודל של שכר דיפ
גמיש דיו כדי לקבל התנגדות זו. הוא עודד ומימן את קבוצות הכיבוש ונענה גם לדרישתן  
לשיוויון בשכר, בניגוד להחלטת ההסתדרות הציונית ולמרות התנגדותו החריפה של  

עד הכרחי לבניית סולידריות בקרב חברי  אופנהיימר. נראה כי הוא הגיע למסקנה שזהו צ 
 הקבוצות, המוכנים לקחת סיכון ולהתעמת פיזית עם האוכלוסייה הערבית. 

חשוב להבהיר כי בתקופה שאנו דנים בה הקבוצות השיתופיות עדיין לא היו מחויבות לחיי  
קומונה ביישוב של קבע. מכיוון שהבעיה הביטחונית נחשבה זמנית, גם הקבוצות נתפסו  

התארגנות ארעית, שיתרונה הגדול הוא ביכולתה להשתנות לפי הצורך או להתפרק לאחר  כ
(. בכל הקבוצות נרשם באותה תקופה שכר לכל חבר,  1937שמילאה את תפקידה )רופין, 

בע,  והתקיימו חשבונות אישיים. אפילו דגניה, שחבריה החלו לשקול הקמת יישוב שיתופי של ק
ישעיהו,  –דפוסים של קומונה המבוססת על רכוש משותף )פז 1914עדיין לא אימצה בשנת 

(. "ככלל, אין לקבוצה כל פרוגרמה קבועה מראש", הסביר יוסף בוסל, כשתיאר בשנת  1993
צמם מלמדים  ככותב אנונימי את אורח החיים שלו ושל חבריו בקבוצת דגניה. "החיים בע  1911

   16(.1912אותם מה לקרב ומה לרחק. שאיפתם להבא היא גם כן לא מפורטה" )פועל, 
בהקשר הרחב של חקר הפרויקט הציוני תשומת הלב למאבק האלים על שליטה בקרקע  

ם  . כידוע, חוקרי1914-1908מאירה באור חדש את ההפרדה הגוברת בין יהודים וערבים בשנים  
ממסדיים הציגו את ה"היפרדות" בין ערבים ויהודים בארץ כתוצאה של מאמץ לממש את  

(.  99, עמ'  1992; שפירא,  2002אידאולוגיית הפרודוקטיביזציה של העם היהודי )לדוגמה גורני,  
הטהורה" כפתרון לבעיה של "סיפוק תעסוקה ורמת   שפיר, מצידו, הציג את "יצירת הקולוניה 

(. אפילו  113, עמ' 1993חיים גבוהה יחסית לעובדים מהקבוצה הקולוניאלית" )שפיר, 
קימרלינג, שבמישור התאורטי כן ייחס חשיבות מרכזית למאבק על הקרקע ולמאמץ  

היו בעיקרן מגבלות    1948זציה הציונית עד  הקולקטיבי לשלוט בה, טען שהמגבלות על הקולוני
כלכליות, כגון מחיר הקרקע וסבסוד העבודה היהודית, ולא ההתנגדות הפלסטינית  

(Kimmerling, 1982, 1983  במאמר זה הראינו תמונה הפוכה, שבה המגבלה העיקרית שעמדה .)
בפני התנועה הציונית בתקופה הנידונה הייתה מימוש בכוח של זכויות הקניין על קרקע שכבר  
נרכשה, לנוכח ההתנגדות של התושבים לדחיקתם. בהקשר הזה הצענו לראות את ההפרדה  

פים, מאמץ שמימושו היה תלוי בדחיקה של  כביטויו של מאמץ להשיג רוב יהודי באזורים רצו 
(. השגת רוב יהודי במחוז טבריה ובאזורים  2014ח'ורי,  –האוכלוסייה הפלסטינית )ראו גם סבאע'

נוספים הייתה תלויה בהעסקת יהודים בחקלאות, ולכן רופין הדגיש את החשיבות של הכשרת  
ישראלי את ההפרדה בין יהודים וערבים,  – ולו קידם המשרד הארץעובדי אדמה יהודים. בניה

 

, 4.1915, 1915. ראו דגניה: תכנית המשק לשנת שכירים  35–מועמדים ו 7 חברים,  11 1914בשנת היו  בדגניה   16
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אך התנגד לדרישות של הפועלים היהודים למנוע לגמרי העסקה של ערבים בבניין או בעבודות  
זמניות אחרות שלא איימו על יצירת רוב יהודי בשטח נתון. אדרבא, בערים המעורבות, שבהן  

ויקט הציוני סיפק עבודה לערבים, בעיקר בתחום  לא היה סיכוי קרוב לדחוק את הערבים, הפר
הבניין. ראוי בהקשר זה לשים לב כי גם מתנגדי הציונות הערבים מיקדו את המאבק שלהם  
בשאלת הקרקע. לשאלה של שוק העבודה, שממילא היה מצומצם מאוד, היה מקום שולי יחסית  

 (.  Khalidi, 1997, p. 94בהתבטאויותיהם )
המאבק האלים על הקרקע והשפעתו מרחיקת הלכת על אופי ההתיישבות היהודית אינם  
צריכים להטעות אותנו מבחינת אופי האלימות והיקפה. בהשוואה לפרויקטים אחרים של  
קולוניזציה אירופית, האלימות שהופעלה בארץ במסגרת הפרויקט הציוני הייתה בתקופה שאנו  

וחריפה הרבה פחות. אין לנו נתונים מוסמכים על מספר ההרוגים   דנים בה מוגבלת מאוד
הערבים בהתנגשויות באותה תקופה, אך נראה כי הם היו פחות מעשרה; כפי שציינו, חלק ניכר  
מהעימותים בין המתיישבים היהודים לשכניהם התנהל באמצעות מכות ונשק קר. את המתינות  

 ,Mannסגרת התאורטית וההשוואתית של מאן )של האלימות בארץ באותה תקופה הסברנו במ 

(, שהיא דינמית ואינטראקטיבית ומתייחסת הן לפעולות של המתיישבים והן לאלה של  2005
 ,Veracini( וורצ'יני )Wolfe, 1999התושבים המקומיים הוותיקים, בניגוד לתפיסה של וולף )

(, המתייחסים לקולוניאליזם ההתיישבותי בעיקר כמבנה ופוסחים על התנגדות הילידים  2010
 ושאלת הלאומיות.  

טוען כי העימותים האתניים הסלימו ואף הפכו לרצחניים יותר   מאןכפי שהוזכר במבוא, 
(, או דמוקרטיה.  rule by the peopleבעידן המודרני, בשל צמיחת הרעיון של "שלטון העם" )

  —  לטענתו, במקרים שבהם האוכלוסיות האתניות מעורבות זו בזו, המתח בין הדמוס )אומה(
צה אתנית(, הכולל רק חלק מהם, מוביל לשאיפה  ובין האתנוס )קבו   —   המקיף את כלל האזרחים

של הקבוצה האתנית הדומיננטית לדחוק מהקרקע קבוצות אחרות כדי לכונן מדינת לאום  
הומוגנית מבחינה אתנית. בתנאים מסוימים, שאיפה זו הובילה להפעלת אלימות ובמקרים  

לטת במיוחד, לדידו של  קיצוניים הסלימה עד כדי טיהור אתני רצחני וג'נוסייד. נטייה זו בו 
מאן, במקרים שבהם מתיישבים אירופיים שאפו לכונן לאום מודרני ודמוקרטיה בארץ שהייתה  

פלסטיני בתקופה שבחנו כאן היה יכול  –המקרה הישראליחדשה עבורם. לפי המודל של מאן, 
לכאורה להוביל לאלימות קיצונית בגלל התביעות המתנגשות לריבונות, הציפייה של  

טינים לתמיכה ערבית רחבה, והמצב הגאופוליטי המעורער. עם זאת, מן הגורמים  הפלס 
האחרים שמאן מונה עולים הבדלים בין המקרה של ישראל/פלסטין למקרים אחרים של דחיקה  

 אתנית, ואלה עשויים לשפוך אור על השימוש המוגבל באלימות.  
שהשלטון העות'מאני   ראשית, לא רק שהתנועה הציונית לא שלטה בארץ בפועל, אלא

התנגד פורמלית לקולוניזציה הציונית בארץ, ומעשית הוא נקט כלפיה מדיניות הפכפכה ולא  
(. שנית, הלגיטימציה בתוך התנועה הציונית להפעלת כוח נגד תושבי  Mandel, 1976עקבית )

שחיו כמיעוט בארצותיהם.  הארץ הייתה מצומצמת, אולי משום שהתנועה ייצגה יהודים 
שלישית, הציונות התמודדה מול אוכלוסייה ערבית שפיתחה מרכזים עירוניים ואליטה  
משכילה וגם נהנתה מהתעניינות ותמיכה מצד גורמים בינלאומיים וקולוניאליים בשל  
חשיבותה הדתית של הארץ. בתנאים קשים אלו נראה שדווקא אסטרטגיית ההתיישבות  

ות הכיבוש היו הביטוי המזוכך שלה, אפשרה לתנועה הציונית להשיג  המתעמתת, שקבוצ
לגיטימציה מסוימת לדחיקת האוכלוסייה הערבית מהקרקע. השימוש בכוח פיזי הפך  
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באמצעותן לעניין של הגנה עצמית שקל יותר להצדיקו. יתר על כן, דחיקת הערבים באזורים  
רבית, ובמובנים מסוימים ייבוא ההון  הכפריים לא פגעה אנושות באוכלוסייה העירונית הע

היהודי אף סייע לה. דואליות זו בין דחיקת האוכלוסייה הכפרית המקומית מהקרקע ובין  
התרחבות הפעילות העירונית הכבידה על התגבשותה של תנועה לאומית פלסטינית ומתוך כך  

(. Grinberg, 2003, 2010גם על היווצרותה של התנגדות עקבית להתיישבות היהודית ) 
ההתיישבות המתעמתת שתיארנו כאן, המתאפיינת בדחיקה איטית והדרגתית של האוכלוסייה  
המקומית מהקרקע תוך שימוש מצומצם בכוח, היא אם כן ביטוי לאסטרטגיה מקורית  

 פלסטיני.  – שהתפתחה בהקשר הציוני

 ום סיכ

הניתוח שהוצג כאן פותח פתח לתמונה שונה מהמקובל במחקר על הקולוניזציה הציונית ויחסה  
לפלסטינים בתקופה העות'מאנית. אנו חולקים על ההשקפה המשותפת לחוקרים ישראלים  
ממסדיים וביקורתיים כאחד, המעמידה במרכז הניתוח את המאמץ הציוני לקדם עבודה עברית  

הודים או אף לחולל בקרבם מהפכה של פרודוקטיביזציה. בפרספקטיבה  כדי להשיג תעסוקה לי
המקובלת, המאמץ לקדם עבודה עברית מסביר את ההפרדה בין המשק היהודי למשק הערבי  
ואת האופי השיתופי של ההתיישבות היהודית, בלי קשר להתנגדות הערבית, המופיעה  

מציעים פרספקטיבה שונה: ניתוח  בהתפרצויות בלתי צפויות )המכונות "מאורעות"(. אנו 
הקולוניזציה כדינמיקה הדדית של מאבק אלים, המסבירה את ההתנהגות הקולקטיבית של שני  
הצדדים בעימות ומכוננת אותם כתנועות לאומיות התובעות ריבונות. המאמץ של המשרד  

ליטה  לקדם אוטונומיה יהודית באמצעות יצירת רוב יהודי וש 1908ישראלי מאז שנת –הארץ
בקרקע באזורים מוגדרים סימן את ראשיתו של מאבק אלים שקבוצות הכיבוש היו ביטוי אחד  
שלו, והגברת ההתנגדות של האוכלוסייה המקומית הייתה ביטוי שני. במפגש ביניהם התגבשו  
שתי הקבוצות המתעמתות כתנועות לאומיות השוללות זו את זו בשל המאבק על ריבונות  

 (.Beska, 2014; Khalidi, 1997; Mandel, 1976באותה טריטוריה )
אימוץ האסטרטגיה של התיישבות מתעמתת עיצב מחדש את היחסים בין יהודים וערבים,  

הגליל התחתון היו שחקנים  אך בהחלט לא קיבע אותם. הניתוח שהוצג כאן הראה שערביי 
פעילים, סוכנים היסטוריים שהשפיעו רבות על אופי ההתיישבות היהודית והצליחו להגביל  
אותה גם בשלהי התקופה. המאבק בין מתיישבים יהודים לערבים על שליטה בקרקע נמשך  

חרגה ממתכונת האלימות המוגבלת של   1948–לאורך התקופה של המנדט הבריטי. הנכבה ב
יישבות המתעמתת, בנסיבות של אירוע מלחמתי, התערבותן של מדינות נוספות והרצון  ההת

ערבי על שליטה בקרקע לא הסתיים עם הקמת  – לכונן מדינה דמוקרטית. אבל המאבק היהודי
המדינה. האסטרטגיה של התיישבות מתעמתת, המטילה על אזרחים תפקיד מפתח בביטחון,  

ה הפלסטינית נמשכה במידה מסוימת גם בתקופות  בהגנה העצמית ובדחיקת האוכלוסיי
מאוחרות יותר. בפרספקטיבה הדינמית שאימצנו כאן בעקבות מאן, הקולוניזציה הציונית,  
ואיתה דחיקת הפלסטינים מהקרקע, מתרחשות גם היום ומשמשות במאבק על ריבונות  

,  1914-1908נים בישראל/פלסטין, ועתידן אינו ידוע. סיפורן הנשכח של קבוצות הכיבוש בש 
שלא זכה עד כה להתייחסות מחקרית שיטתית, נותן לנו אשנב להבנת התופעה, ואיתה להבנת  

 הפרויקט הציוני כולו.  
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(. התפתחות מושבות העלייה הראשונה והקמת מושבות חדשות בתקופת  1997בן ארצי, יוסי ) 
העלייה  העלייה השנייה. בתוך ישראל ברטל, זאב צחור ויהושע קניאל )עורכים(, 

 צבי.  – (. ירושלים: יד יצחק בן169-135)עמ'  השנייה
 . 93-87, עמ'  3,  האחדותבירור מצבנו המדיני. גוריון, דוד )תר"ע, אלול(. ל–בן

 . 7-1עמ'  , 48-47, האחדות )תרע"א, כ"ט באלול(. השנה החולפת בחיי הפועלים.  –––––

ירושלים: יד יצחק   העלייה השנייה. (. 1997ברטל, ישראל, זאב צחור ויהושע קניאל )עורכים( )
 י. צב–בן

. תל אביב:  1935-1907גיורא" ו"השומר" – . בדרך אל היעד: "בר(1994גולדשטיין, יעקב )
 משרד הביטחון.  

 . תל אביב: עם עובד.  השאלה הערבית והבעיה היהודית (.  1986גורני, יוסף )
תולדות היישוב היהודי  ישראל קולת )עורך(,   בתוך.  1917-1882(. היישוב החדש  2002)   –––––

 .(444-415)כרך ב( )עמ'  העות'מאניתישראל מאז העלייה הראשונה: התקופה –בארץ
 ירושלים: ביאליק.  

תיאוריה  (. התנועה הקיבוצית והמאבק לשליטה יהודית בקרקע. 2015דה מלאך, דניאל )
 .  168-139,  45, וביקורת

.  1914-1897ישראל –החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ(. 1979לנדוי, לאה )–דוכן
 צבי.  –ירושלים: יד יצחק בן

(.  1972אלעזר גלילי, ישראל גלילי ויהודה סלוצקי )  צבי, –יצחק בן  ציון, שאול אביגור,– ר, בןדינו
 . תל אביב: מערכות.  ספר תולדות ההגנה

 .  28, עמ' יג ,האחדות  האחדות )תרע"ג, ב' בשבט(. "חרוניקא",
ישראל בתקופת המנדט הבריטי  – מיישוב למדינה: יהודי ארץ (. 1977ומשה ליסק ) הורוביץ, דן,

 . תל אביב: עם עובד.כקהיליה פוליטית 
 . 13-12, עמ' הפועל הצעירבדצמבר(. מכתב מהגליל תחתון.  19, 1913הפועל הצעיר )
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 עם עובד. 
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.  1919-1905ישראל –אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ (. 1964קולת, ישראל )
 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית.  

 . 129-123,  4, ריה וביקורתתיאו(. מיליטריזם בחברה הישראלית. 1993קימרלינג, ברוך )
 . ירושלים: כתר.  הפלסטינים: עם בהיווצרותו(. 1999קימרלינג, ברוך, ויואל מגדל )

ערבים במושבות העליה הראשונה. בתוך מרדכי אליאב  –(. יחסי יהודים 1981רואי, יעקב )
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 עובד.  
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מרחבית בישראל: טריטוריה,  –פוליטיקה ביו
 דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית

 ** ניב גורדון *ינון כהן,

 . מאמר זה, הבוחן את הפרקטיקות שישראל נוקטת בהן לגזילתתקציר
אדמות פלסטיניות ואת הסיווגים הדמוגרפיים שהיא עורכת, מקדם שתי  

(, כולל הבניית  biospatialמרחביות ) –טענות: האחת אודות אסטרטגיות ביו
המרחב כקטגוריה מוגזעת, והשנייה היסטורית, המצביעה על תהליך  
 .מתמשך של ניכוס קרקעות בכל השטחים הנתונים בשליטת ישראל

מרחבית העומדת בבסיס המפעל  –מערכת הביוהמאמר מראה כי ה 
הקולוניאלי הישראלי הפעילה אסטרטגיות דומות של נישול והתיישבות 
על פני כל השטח שמהירדן ועד הים. בד בבד הוא מתחקה אחר הקשר בין  
האסטרטגיות הללו ובין סיווגים סטטיסטיים וטכניקות של ספירה, וחושף  

שניכסה לעצמה. מבחינה  את מאמציה של ישראל להגזעת המרחב 
היסטורית, המאמר משרטט מסלול בומרנג שמתחיל בהפקעה ובייהוד של  

, ממשיך בהרחבה ובשכפול של  1948האדמות הפלסטיניות לאחר מלחמת  
–רבות מן הפרקטיקות שפותחו בתוך הקו הירוק אל הגדה המערבית ב

זעת  , ולבסוף חוזר פנימה אל תוך שטחי ישראל כדי להעמיק את הג 1967
 האדמות בה. 

ייהוד המרחב,  מרחב,– ישראל, פלסטין, כיבוש, ביומילות מפתח: 
 קולוניאליזם התיישבותי, סיווגים סטטיסטיים 

 

, בכינוס של מפא״י, פנתה גולדה מאיר אל ראש הממשלה לוי  1967זמן קצר לאחר מלחמת 
אני מבין",  אשכול ושאלה: "מה נעשה עם מיליון ערבים?". אשכול השתהה לרגע והשיב: "

 (.2005; גרינברג,  1985אמר, "את מעוניינת בנדוניה, אבל לא בכלה!" )גזית, 
האנקדוטה הזאת מבהירה כי כבר למן ההתחלה ישראל עשתה הבחנה ברורה בין האדמות  

הכלה. ההבחנה בין האנשים   — שישבו בהן, היא הנדוניה, ובין הפלסטינים 1967–שכבשה ב
לאדמתם לא רק הפכה במהרה להיגיון הכולל של המפעל הקולוניאלי הישראלי בשטחים  

(. הרעיון  Said, 1980הכבושים, אלא גם הנחתה את ההשתלטות על המרחב בשטחי הקו הירוק )
ישראל הדמוקרטיה הליברלית והמוסרית ממערב לקו הירוק,   — שקיימות "שתי מדינות"

 

 לסוציולוגיה, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק  מחלקהה  *

 לונדון ,מריאוניברסיטת קווין בית הספר למשפטים,   **

 . למאמר המקורי ראושהוזמנה לגיליון זה זוהי גרסה עדכנית של מאמרם של ינון כהן וניב גורדון 

Cohen, Yinon, & Neve Gordon (2018). Israel’s bio-spatial politics: Territory, demography and 

effective control. Public Culture, 30(2), 199–220 
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הושרש על ידי השמאל הציוני   —  1967–מוסרי בשטחים שנכבשו ב–והמשטר הקולוניאלי הלא
המסגור הזה של   1וציונים ליברלים ומטרתו לטשטש את החיבור המורכב בין גזע ומרחב. 

ם בכך שייהוד המרחב היה  "ישראל הטובה" לעומת "ישראל הרעה" מתערער ברגע שמכירי
, ושדפוסי הנישול של הפלסטינים משני צידי  1948יעד מרכזי של כל ממשלות ישראל מאז 

 הקו הירוק היו דומים להפליא. 
עם זאת, הפקעת אדמות אינה מבטיחה את השליטה במרחב או את ייהוד המרחב.  

ההתנחלויות והמאחזים    תאורטיקנים ביקורתיים הראו כיצד עוד מימי חומה ומגדל, ועד להקמת 
בגדה המערבית, המנהיגים הציוניים הבינו שללא נוכחות אזרחית בשטח לא תתאפשר שליטה  
אפקטיבית על האדמות הפלסטיניות. לכן, לצד מאמצים לריקון השטח מיושביו הפלסטינים,  

רך  נבנו יישובים יהודיים על האדמות שהופקעו מידי האוכלוסייה הילידית. הם היוו חלק ממע
השליטה הכולל, רכיב אינטגרלי בתהליך של הגזעת המרחב והפיכתו ל"יהודי". תהליך זה  
הסתמך על יצירת חיץ ברור בין היהודים לפלסטינים, שכיום נראה אולי טבעי לחלוטין, אך  
בפועל הוא נבנה לאורך זמן באמצעות שילוב של כמה מנגנונים ובהם קביעת מדיניות בנוגע  

פוליטיות  –ים. בחינת הקשר בין ייהוד המרחב ובין הטכניקות הביולסיווגים דמוגרפי 
(biopolitical  שהמדינה מיישמת מסייעת להבין את יחסי הגומלין שבין טריטוריה, דמוגרפיה )

 ושליטה אפקטיבית.  
דרך בחינת הפרקטיקות שישראל נוקטת כדי לנכס את האדמות הפלסטיניות, לצד הסיווגים  

– נקדם בעמודים הבאים שתי טענות: האחת אודות אסטרטגיות ביו כת,הדמוגרפיים שהיא עור
מרחביות, וביניהן הבניית המרחב כקטגוריה מוגזעת, והשנייה היסטורית, המצביעה על תהליך  

מרחבי"  –מתמשך של גזל קרקעות בכל השטחים הנתונים בשליטת ישראל. את המושג "ביו
(, שלפיו  biopowerכוח )–( של ביוFoucault, 2003אנחנו שואבים מהרעיון הפוקויאני )

כוח משתמש בכלים סטטיסטיים, בשיטות  – האוכלוסייה היא בעיה פוליטית שיש לנהל. ביו
מדעיות ובמנגנוני פיקוח כדי למדוד ולהפעיל מערכת של תהליכים המיועדים למקסם ולמצות  

(,  disciplineתים לדכאם ולהכניעם. בניגוד למשמעת ), ולעיהכוחות של אינדיבידואליםאת 
( פועלות ברמת  biotechniquesטכניקות )– הפועלת ברמת האינדיבידואל, אסטרטגיות של ביו

טכניקות לצורך  – מרחבי" מתייחס, אם כן, לשימוש אסטרטגי בביו–האוכלוסייה. המושג "ביו
מרחב – מרחב. במילים אחרות, הביותיחום ושליטה במרחב ולשם ניהול, עיצוב ומתן משמעות ל 

הוא מושג המסייע בתיאור המנגנונים והתהליכים שבאמצעותם מובנה המרחב כמוגזע או  
 במונחים של הגזעה.  

מרחבית שעמדה בבסיס המפעל הציוני יישמה שתי  –אנו מראים, אפוא, שהמערכת הביו
לנישולם של פלסטינים  משפטיים  –הפעלתם של מנגנונים בירוקרטיים  —  אסטרטגיות עיקריות

וכי פעלה על פני כל השטח מהירדן   —  מאדמותיהם, ויישוב אזרחים יהודים על האדמות הללו
אנו מראים גם את הקשר   2(.  ,2003Falahועד הים, במטרה לנכס קרקעות רבות ככל האפשר )

 

השגורה יותר בספרות האקדמית על ישראל,  "אתניות" שים בעיקר במילה "גזע", ולא במילה אנחנו משתמ  1

ולעולם לא כתוצאה של שנאה  ,פי רוב כגזענית הואיל ובעברית מדיניות זו על ביטוייה השונים מתוארת על

אפליה על בסיס  ( כוללת לא רק  racial discrimination)  יתגזע  אפליהל  ותהמאוחד  האומות  הגדרת אתנית. גם  

 .(United Nations, 1969אתני או לאומי ) — גזע או צבע עור אלא גם אפליה על בסיס מוצא

שונות בשיטות ה ,קבועה בשטחישראלית נשלטת ללא נוכחות עזה , 2005–מאז נסיגת ישראל מרצועת עזה ב  2

 איננו דנים ברצועת עזה.  במאמר זה רבית. על כן בתכלית מהשיטות המשמשות בגדה המע
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קות של ספירת אוכלוסיות, שישראל  בין האסטרטגיות הללו ובין סיווגים סטטיסטיים וטכני
אימצה על מנת לקדם את הגזעת המרחב שניכסה לעצמה. הסיווגים וצורות הספירה הללו אינם  

(, אלא גם  2015רק מנוגדים לעיתים לסטנדרטים הבינלאומיים של דיווח סטטיסטי )כהן, 
המרחב. מבחינה  אוכלוסייה מסוימות ובין קבוצות משמשים לקיבוע או לניתוק הקשר שבין 

היסטורית, אנחנו מזהים מסלול בומרנג שמתחיל בהפקעה ובייהוד מסיביים של האדמות  
, ממשיך בהרחבה ובשכפול של רבות מהפרקטיקות  1948הפלסטיניות לאחר מלחמת 

י  , ולבסוף חוזר פנימה כד 1967שהתפתחו במקור בתוך ישראל אל שטחי הגדה המערבית מאז 
להעמיק את הגזעת האדמות בתוך הקו הירוק. בהנחה שקולוניאליזם התיישבותי, כפי שהראה  

המאפיינת את גזל האדמות  , תנועת הבומרנג  (, הוא ִמבנה ולא אירועWolfe, 2006פטריק וולף )
 שבין הירדן לים אינה מפתיעה וגם לא בלתי צפויה.  

 בין גזע למרחב 

ערים, עיירות וכפרים   600יישובים יהודיים ומעל  300– היו קרוב ל 1948ערב מלחמת 
לישראל. במהלך המלחמה רוקנו הערים הפלסטיניות   1949–פלסטיניים בשטח שהפך ב

התושבים נמלטו או גורשו אל מעבר לגבול   3כפרים פלסטיניים נהרסו.  500–מתושביהן וכ
פלסטינים נעקרו במסגרת מה שמכונה    750,000– הכול, כוהפכו פליטים במדינות השכנות. בסך  

כיום טיהור אתני, ואלפים נוספים הפכו ל״נוכחים נפקדים״ בתוך גבולות המדינה היהודית  
שאך קמה. בתוך שלוש שנים הפלסטינים שהפכו פליטים "הוחלפו" במספר דומה של מהגרים  

השתנה ההרכב האתני של המדינה   יהודים, ניצולי שואה מאירופה ומזרחים מארצות ערב, וכך
 (.2002המתהווה מבלי שחל שינוי בגודל האוכלוסייה הכולל שלה )כהן, 

זמן קצר לאחר המלחמה הנהיגה ישראל שורה של מנגנונים מנהליים ומשפטיים לעיקול  
(. תחילה סיווגה את נכסיהם של הפליטים הפלסטינים Zureik, 1979האדמות הפלסטיניות )

כ"נטושים", אחר כך כ"נכסי נפקדים", ועד מהרה ניכסה אותם לעצמה, ואגב כך הפקיעה גם  
הכפרים ששרדו לאחר המלחמה    100–חלק ניכר מן הקרקעות שהיו שייכות לפלסטינים שחיו ב

(. הממשל  1949–ם שביתת הנשק ב)ובכלל זה הכפרים שהועברו מירדן לישראל במסגרת הסכ
 ,Sa'di(, שהוקם לשם שליטה באזרחים הפלסטינים במדינה הצעירה )1966-1948הצבאי )

(, סייע בהפקעת האדמות המסיבית. ישראל אימצה אסטרטגיה כפולה. את הפלסטינים  2013
יהם, ואילו את הקרקעות  תחמה בכפר — נפש 160,000– כ — שנותרו במדינה היהודית

הפלסטיניות היא ניכסה. את חלקן הפכה לשטחים צבאיים סגורים ולשמורות טבע, את מה  
  החרימה, ומנעה מהפלסטינים שנותרו בה לעבד אדמות חקלאיות.  — שהגדירה כנכסי נפקדים

(.  2003היא הפקיעה מהם את השטחים השייכים להם ורשמה אותם כאדמות מדינה )חמאיסי, 
בשטחים הכבושים, שבעיני הציונים הליברלים    1967אה, האסטרטגיות שיושמו לאחר  כפי שנר

קשורות ל"ישראל הרעה", היו מבוססות על אותן פרקטיקות מוקדמות. בפועל, כבר בשנת  
  1948–בלבד ב  13.5%מהאדמות בתחום השיפוט של המדינה היו בבעלותה, לעומת    92%  1951

(Forman & Kedar, 2004.) 

 

 (. 2018ח׳ורי, –׳)סבאע 1948לפני מלחמת  הציונית מההתיישבות כתוצאה  ״נעלמו״יישובים פלסטינים  70–כ  3
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עם זאת, ניכוס אדמות בפני עצמו אינו מבטיח, כאמור, שליטה אפקטיבית במרחב או את  
הגזעתו כמרחב יהודי. על כן, באמצעות רטוריקה של "פיזור אוכלוסין", ישראל הקימה יישובים  

ו מאוכלסים על ידי פלסטינים, על מנת למשוך אליהם  יהודיים חדשים באזורים שקודם לכן הי
מהגרים, והקימה יישובים חקלאיים במטרה להבטיח שליטה על רצועות שטח נרחבות של  

  350,  1948היישובים היהודיים החדשים שהוקמו זמן קצר לאחר    370אדמות פלסטיניות. מבין  
 (. Kedar & Yiftachel, 2006או בקרבת כפרים פלסטיניים שנהרסו ) על גבינבנו  

אמנם יהודים מכל החוגים והמעמדות התיישבו על אדמות פלסטיניות שהופקעו, אך אל  
אזורי הפריפריה, ובייחוד אל יישובי הספר שלאורך הגבולות, שלחה המדינה בעיקר מהגרים  

(, הוגברו  Shohat, 1988זו, לדברי אלה שוחט )אקונומית חלשה. בדרך  –קבוצה סוציו  —  מזרחים
ערבית של אותם מהגרים. בשנים מאוחרות  – פלסטיניים וחוזקה זהותם הלא– רגשותיהם האנטי

גבוה בתמורה למעבר  –יותר הוצעו תמריצים ליהודים בני מעמד הביניים והמעמד הבינוני 
ם פלסטיניים. כפי שמסבירים אלכסנדר קידר ואורן  למצפים בגליל המשקיפים על כפרי

, לאחר  1948–(, מפת ההתיישבות הפלסטינית "הוקפאה" בKedar & Yiftachel, 2006יפתחאל )
שנאסרה הקמת עיירות וכפרים פלסטיניים חדשים ולאחר שנעצר פיתוחם של היישובים  

התקיים לאחר המלחמה, באמצעות החרמת מרבית עתודות הקרקע  הפלסטיניים שהמשיכו ל
שלהם, מניעת כל התפרסות אל מעבר לאזור שכבר היה מפותח, והקפתם ביישובים יהודיים.  
כך יצרה ישראל "גאוגרפיה של מובלעות" שבהן נותר עד עצם היום הזה חלק הארי של אזרחיה  

זה מפתיע אפוא שמדיניות זו שימרה  הפלסטינים, אף שאוכלוסייתם גדלה פי עשרה. אין 
 ושעתקה סגרגציה קיצונית בין יהודים ופלסטינים. 

המלווה בפערים אדירים בין השקעת המדינה בתשתיות ובשירותים    —  הסגרגציה המרחבית
היא כפי הנראה המאפיין   — סוציאליים ביישובים יהודיים ובין השקעתה ביישובים ערביים

מאורגן המרחב הישראלי: את רוב רובם של היישובים בו מגדירה  הבולט ביותר של האופן שבו  
יהודיים". על מנת ליצור ולשמר  –הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( כ"יהודיים" או כ"לא

פוליטיות ורתמה לשירותה כלים  – את הסגרגציה הזאת אימצה ישראל מגוון טכניקות ביו
שיוצרים תיחום ברור בין יהודים  סטטיסטיים לצורך ייצור ושעתוק של שורת סיווגים 

  1948–לפלסטינים, באמצעות הומוגניזציה של הראשונים ופרגמנטציה של האחרונים. כבר ב
הלמ"ס אימצה בדוחותיה הסטטיסטיים את הדת כאמצעי הראשי לסיווג האוכלוסייה בהגדירה  

" אינה מופיעה  עד היום המילה "פלסטינים  4יהודים". –את ה"יהודים" כנורמה, בניגוד לכל ה"לא
הופיעה סופסוף המילה "ערבים", לאחר עשורים   1995–בשנתון הסטטיסטי לישראל, ורק ב

יהודים", בדומה לאופן ההתייחסות  – ארוכים שבהם הוגדרו הפלסטינים על פי דתם או כ"לא
 . 1922– אליהם בהצהרת בלפור ובכתב המנדט הבריטי מ

בישראל לפי ארץ הלידה שלהם )או של  זאת ועוד, הלמ"ס קובעת את מוצאם של היהודים 
אביהם(. קטגוריות המוצא קבועות על פי יבשת הלידה ואינן כוללות סיווג כמזרחים או  

ערבים. יהודי יליד ישראל שאביו נולד בישראל מסווג על ידי הלמ״ס כבעל מוצא  –כיהודים
(, מנהלה לשעבר של לשכת מפקד האוכלוסין  Prewitt, 2013, p. 217ישראלי. קנת' פרוויט )

של ארצות הברית, מכנה זאת "מדיניות המחיקה האתנית הישראלית" ומסביר שהיא "נועדה  
לפתור כל בעיה של שסע אתני ]בקרב היהודים[". אחת התוצאות של מדיניות זו של  

 

 .  Leibler, 2014לדיון על התפתחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ראו   4
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מזרחים, כמחצית  ״ישראליזציה״ של היהודים הייתה מחיקתו המהירה של המוצא הערבי של ה
(, מחיקה זו תרמה ל"טיהור"  Shohat, 1988) מהאוכלוסייה היהודית. בלשונה של אלה שוחט

הערביות שלהם והבטיחה שהיהודים הערבים יהפכו במהרה ל"ישראלים". הפלסטינים, לעומת  
זאת, לעולם אינם יכולים לזכות בסטטוס של בעלי מוצא ישראלי לפי הלמ״ס, ללא כל קשר  

(. למעשה, אין להם "מוצא",  2002למספר הדורות שאבותיהם ישבו בישראל/פלסטין )כהן, 
 אלא רק דת.  

במילים אחרות, על פי הסטטיסטיקות הרשמיות של מדינת ישראל כל יהודי הופך לישראלי  
בתוך שני דורות לכל היותר, ולעומת זאת פלסטיני אינו הופך לעולם לישראלי. בדרך זו נוצרת  

חרת של זהות, והיא משקפת  קטגוריה אהיהדות גוברת על כל מציאות גזעית בינרית, שבה 
דוגמה לכך   ומשעתקת הן את מנגנוני השליטה של המדינה והן את המדיניות המרחבית שלה.

היא הלאום. המילה "לאום" מעולם לא הופיעה בפרסומי הלמ"ס, כפי הנראה משום שהוספת  
  הלאום תערער את ההפרדה הקפדנית שבין יהודים לפלסטינים. למעשה, הלאום דווקא מופיע

קבוצות לאום מוכרות, אך "ישראלי" אינו   135במרשם האוכלוסין הארצי, הכולל רשימה של 
קטגוריות הלאום הנפוצות הן "יהודי", "ערבי" )שאליה משתייכים מוסלמים   — קבוצה כזאת

אזרחים בני לאומים שונים ובהם יהודים,    2008–ו"נוצרים ערבים"( ו"דרוזי". בעתירה שהגישו ב
ם התבקש בית המשפט המחוזי בירושלים לחייב את המדינה לשנות את רישום  ערבים ודרוזי

הלאום שלהם ל"ישראלי", אך בית המשפט דחה את העתירה. הוא קבע שלשינוי כזה יהיו  
"השלכות כבדות משקל על זהותה של מדינת ישראל", וקיבל בחלקה את טענת המדינה כי  

בשנת   5ת יסוד הקמתה של מדינת ישראל". קביעה בדבר קיומו של לאום ישראלי "חותרת תח 
 בעינה.   ת המחוזי והותיר את הפסיקה העליון תמך בהחלטבית המשפט  2013

הלוליינות הסטטיסטית שהתנהלה בעקבות ההגירה ההמונית מברית המועצות לשעבר  
בשנות התשעים ממחישה ביתר שאת את הצעדים שהייתה הלמ"ס מוכנה לנקוט במטרה לבסס  

– הקפדנית בין יהודים לפלסטינים. מתוך כמיליון מהגרים שהגיעו לישראל, לכאת החלוקה 
היו קרובי משפחה יהודים אך הם עצמם היו נוצרים או חסרי דת. הלמ"ס החליטה   250,000

יהודים החדשים  –לשנות את אופן הסיווג של האוכלוסייה כולה, הגדירה את המהגרים הלא
דים" בקטגוריה חדשה הקרויה "יהודים ואחרים".  כ"אחרים" וקיבצה אותם יחד עם ה"יהו

יהודי אינו פלסטיני, הלמ"ס משייכת אותו לקבוצת ה״יהודים  – במילים אחרות, כל אימת שלא
(. למול קבוצה זו יצרה הלמ"ס קטגוריה חדשה, "אוכלוסייה ערבית",  Lustick, 1999ואחרים״ )

זים ונוצרים. וכך, מאז אמצע שנות התשעים קיימים על פי הלמ"ס שני  הכוללת מוסלמים, דרו
ערבים", והאחרונים משויכים  –"נוצרים ערבים" ו"נוצרים לא — סוגים של נוצרים בישראל

לקבוצת היהודים. האלגוריתם שפיתחה הלמ"ס לשם הבחנה בין שתי הקבוצות הללו מבוסס  
יהודי". הדבר  – ״ס כיישוב שהוא ״יהודי" או "לאבחלקו על מקום המגורים, המסווג על ידי הלמ

טכניקות שונות משמשות ליצירת זהות גזעית )וזהויות  – מלמד שגזע ומרחב שלובים זה בזה; ביו
אחרות( של האוכלוסייה ובדרך זו להגזעת המרחב המיושב, תוך שהמרחב עצמו מסייע בקביעת  

 הזהות של האוכלוסייה.  
שוטף אחר השינויים ביחס המספרי שבין היהודים   לאורך השנים עקבה ישראל באופן

והפלסטינים, לא רק ברמה הלאומית אלא גם בזו האזורית. החרדה הדמוגרפית קיבלה ביטוי  

 

 (.15.7.2008( )פורסם בנבו,  2007)  58,  14אורנן נ' משרד הפנים, סעיפים    6092/07ם(  –)מחוזי י  תיחה פמרצת  ה  5

http://www.daat.ac.il/daat/maamar.asp?id=136
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בולט במדיניות המרחבית בגליל ובמחוז הצפון כולו, שם כמעט שני שלישים מהאוכלוסייה  
הוביל את המדינה להקצות  היו פלסטינים. חוסר האיזון הדמוגרפי הזה  1948לאחר מלחמת 

שהוא היחיד בשטח הקו הירוק בו הוקמו מספר משמעותי של  משאבים עצומים לייהוד האזור,  
לאחר השקעה במשך עשרות שנים במחוז הצפון   (.1 )ראו איור  1967 יישובים יהודיים לאחר

למדיניות  . בהתאם 54%ירד שיעור האוכלוסייה הפלסטינית במחוז וכיום הוא עומד על 
הישראלית לעצור כל פיתוח של יישובים פלסטיניים, הפלסטינים בצפון הארץ )להוציא רמת  

, ואילו היהודים  1948יישובים, שכולם היו קיימים עוד לפני  78–הגולן( מתגוררים כיום ב
 (. 2015)כהן,  1948יישובים, שרובם הוקמו לאחר   307–מתגוררים ב

 

 ה שובים יהודיים לפי שנת הקמי י. 1איור  
 . [(2002]ארז צפדיה : 2015נתוני הלמ"ס. עיבוד ועדכון הנתונים לשנת  מקור:)

 
אף שלא עלה בידה של ישראל ליצור רוב יהודי במחוז הצפון, די היה באוכלוסייה היהודית  

עיקריות. ראשית, ההקמה של ערים ויישובים  שעברה לאזור זה כדי לקדם שלוש מטרות 
חקלאיים יהודיים סייעה להגביל את התפתחותם של הפלסטינים והפכה את כפריהם  

שנית, כך יכלה המדינה לממש שליטה אפקטיבית על האדמות שהופקעו לאחר   6למובלעות. 

 

 ( מציעה מבט ממוקד המתייחס למדיניות הישראלית בנוגע ליישוב כרמיאל. 2018תומאס )–בלטמן  6
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ה  ולייהד אותן. הדבר היה חשוב במיוחד בגליל, שכן חלקים ממנו הוקצו למדינ  1948
. ממשלת ישראל האמינה שהתפתחות  1947–הפלסטינית בתוכנית החלוקה של האו"ם ב

פלסטינית בלתי מבוקרת בגליל עלולה להוביל לדרישות לאוטונומיה פלסטינית או אף 
לעצמאות פלסטינית, חשש שהשפיע מאוחר יותר גם על הקמת מפעל ההתנחלויות בגדה  

להתגורר באזורים אלה היו, ביודעין או שלא   המערבית. שלישית, האזרחים היהודים שעברו
 ביודעין, מרכיב חיוני במערכת השיטור והפיקוח האתניים של המדינה.

  — האזור הגאוגרפי הגדול ביותר בישראל — מרחביות שאומצו בנגב– האסטרטגיות הביו
בדואים פלסטינים, אך רק   90,000–אכלסו את האזור כ 1947היו חריפות עוד יותר. בשנת 

נותרו בו בשנים שלאחר קום המדינה והיתר נדחקו אל מחוץ לגבולותיה   15,000-12,000
ריכזה ישראל את מרבית האוכלוסייה    1948(. זאת ועוד, זמן לא רב לאחר מלחמת  2009)פורת,  

המכונה    קילומטרים רבועים  1,500הבדואית הפלסטינית שנותרה באזור בתוך שטח מוגבל של  
אותו חלק של הנגב שבו כמות הקרקעות  מזרח הנגב, –ִסיַאג' )"הגדר"(, בצפון– בערבית א

 הראויות לעיבוד מעטה יחסית.  
לאחר סיום הממשל הצבאי נכפה על הקהילה הבדואית תהליך עיור. ריכוז הבדואים  

את  ביישובים עירוניים אפשר למדינה לנכס את כל אדמות הנגב כמעט, ובה בעת לבסס 
הקימה ישראל שבעה יישובים עירוניים בדואיים באזור   1969שליטתה באוכלוסייה. לאחר 

ושיווקה אותם כפרדיגמות   — 1948היישובים הפלסטיניים היחידים שהוקמו מאז  — הסיאג'
באותם יישובים שנבנו יש  (. אולם הקצאת המגרשים Rotem & Gordon, 2017של מודרניות )

מאין הותנתה בוויתורם של הבדואים לכל הפחות על חלק מתביעות הקרקע שלהם, ולכן  
(. כך נותר נתח ניכר  Amara, 2013כשליש מהאוכלוסייה סירב לעבור לאותם ישובים ייעודיים )

כפרים שגבולותיהם   — מכירה בהםמן האוכלוסייה הבדואית באותם כפרים שהמדינה אינה 
אינם מתוחמים, ושבניגוד לכפרים הפלסטיניים בצפון בתיהם פרוסים על פני שטחים נרחבים  
יחסית של אדמות מופקעות. הלמ"ס אינה כוללת את הכפרים הבדואים הללו במניין היישובים,  

הנה גם כאן אנו  ואת האנשים המתגוררים בהם היא מסווגת על פי שבטם ולא על פי כתובתם; ו
 עדים שוב לכוחה האינטרפלטיבי של הלמ"ס, הפעם דרך ניתוק הביו מהמרחב.  

ואולם התברר כי קשה להשיג שליטה אפקטיבית על אדמות הנגב גם לנוכח ממדיו של  
האזור, הגדול פי ארבעה ממחוז הצפון כולו. אף שישראל השתלטה על האדמות הבדואיות  

לא   —  תה שטחים חקלאיים נרחבים במיוחד לקיבוצים בסביבהלצורכי אימונים צבאיים והקצ
 רק בשל ערכן הכלכלי של האדמות לקיבוצים, אלא גם כדי למנוע מהבדואים מלהתיישב  

גודלו של האזור הגביל את יכולתה לייהד את השטח כולו. כפי שנראה, בשנים   — בהן
ה זו. על כל פנים, לנוכח  האחרונות נקטה ישראל מדיניות חדשה בניסיון להתמודד עם בעי

ההצלחה הכוללת של פרקטיקות הנישול שלה, אסטרטגיות רבות יוצאו לגדה המערבית לאחר  
 .  1967מלחמת  

 התרחבות טריטוריאלית 

, יום סיפוחה של ירושלים המזרחית, מינתה ישראל קבוצה של ארכאולוגים  1967ביוני  27–ב
דה המערבית. בהודעה לעיתונות שיצאה  לפקח על האתרים הארכאולוגיים וההיסטוריים בג

מטעם הצבא הוגדרו אתרים אלו כ"נכסים לאומיים ותרבותיים" של ישראל. אקט זה, אף שנראה  
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  —  על פניו תמים ובעל משמעות מוגבלת, מלמד שהאידאולוגיה של ארץ ישראל השלמה
יהודית  כלומר, זו הגורסת שהגדה המערבית היא חלק מארץ ישראל התנ"כית ועל כן היא 

השפיעה על המדיניות הישראלית מרגע שכבשה את השטחים    —  וצריכה להוות חלק מהמדינה
הללו. לצד אידאולוגיה משיחית זו צברה פופולריות גם אידאולוגיה מיליטריסטית )הקרויה  
בישראל ״ביטחוניסטית״( הרואה בגדה המערבית מרחב הגנה מפני פלישה ממזרח. חסידיהן  

יות הללו הדגישו את חשיבותו של האזור, שוב, תוך התעלמות מהקשר בין  של שתי האידאולוג 
 (. Gordon, 2008התושבים הפלסטינים ואדמתם )

ישראל סיפחה לא רק את מה שהיה אז ירושלים הירדנית,   1967חשוב להדגיש שביוני 
כפרים פלסטיניים סמוכים    28ובו    11העיר המרכזית בגדה המערבית, אלא שטח גדול ממנה פי  

איש. גבולותיה של העיר ה״מאוחדת״   70,000– לירושלים, שכלל האוכלוסייה בהם הסתכם בכ
גזעי במטרה למקסם את שטחה האורבני אך לכלול  –נקבעו על בסיס היגיון מרחבי  1967לאחר  

 לה בן לילה  בה מספר נמוך ככל האפשר של פלסטינים. אף על פי כן, אוכלוסיית העיר גד
יהודים השתנה וכלל כעת   98%נפש, וההרכב האתני שלה שעמד על  266,000–ל 198,000–מ

פלסטינים. אותם פלסטינים לא קיבלו אזרחות אלא תעודות זהות   26%–יהודים ו 74%
ישראליות, המקנות להם מעמד של תושבות קבע בישראל, שאינו מקנה זכות הצבעה לכנסת.  

האוכלוסייה הפלסטינית באמצעות הבחנתם של תושבי מזרח ירושלים   כך הוגבר הפיצול של
אזרחים בגדה המערבית מאידך  –מהפלסטינים אזרחי ישראל מחד גיסא ומהפלסטינים הלא

 גיסא. 
לאחר סיפוח מזרח ירושלים והכפרים בסביבתה, ישראל אימצה שוב אסטרטגיה כפולה של  

וץ אזרחיים. היא כפתה את המערכת  הפקעת אדמות ויישובן באמצעות שליחת כוחות חל
המשפטית הישראלית על חלקה המזרחי של העיר, ובאמצעות החלת קודים של שימושי קרקע,  
הגבלות בנייה והחלת תקנות הנוגעות לפריסת תשתיות הפקיעה אדמות פלסטיניות, מנעה את  

מובלעות  התפתחותן של שכונות פלסטיניות, שיבשה את הרצף העירוני שלהן והפכה אותן ל
בין שכונות יהודיות חדשות, בדרכים שהזכירו את פעולותיה בגליל. כפי שמסבירה מיכל ברייר  

(Braier, 2013  המדינה הקימה שורה של שכונות פנימיות כדי להבטיח רצף טריטוריאלי ,)
 חיצוניות כדי לקדם פִרוּור.   יהודי, ובמקביל הקימה שכונות

המדיניות הקולוניאלית הזאת הצליחה לטשטש את הקווים החוצצים בין מערב ירושלים  
למזרח ירושלים ויצרה מרקם אורבני שאף שהיה מעורב מבחינה גאוגרפית, שימר סגרגציה  

שנבנו  יתר על כן, שכונות הלוויין  7קפדנית בין אזוריה היהודיים והפלסטיניים של העיר. 
בצפיפות על שטח כבוש, והיו למעשה התנחלויות לכל דבר, שילשו כמעט את האוכלוסייה  
היהודית של העיר, אם כי בשל שיעור הפריון הפלסטיני הגבוה, ובמידה פחותה יותר בשל  

   74%–ההגירה היהודית השלילית, בחמישים השנים האחרונות שיעור היהודים בעיר ירד מ
בשיעור הפלסטינים בירושלים, שנתפסת כלא פחות מאשר איום אסטרטגי,  . העלייה 64%–ל

שימוש במנגנונים בירוקרטיים   — הובילה את ישראל להנהיג מדיניות של "גירוש שקט"
משפטיים לצורך שלילת תושבותם של אלפי פלסטינים. לאחרונה התקדמה המדיניות של  

לשרטט מחדש את גבולותיה  הגזעת המרחב צעד נוסף, וכעת המדינה בוחנת דרכים 
אם באמצעות צירוף התנחלויות    —  המוניציפליים של העיר כדי להגדיל את שיעור היהודים בה

 

 .שאול אריאליראו מפת ״ירושלים המאוחדת״ באתרו של    7

https://www.shaularieli.com/מפות-he/ירושלים/
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  140,000– הגובלות בירושלים לעיר עצמה, אם באמצעות צמצום שטחה של העיר כך ש
 (.  2017מתושביה הפלסטינים ימצאו עצמם בחלקים אחרים של הגדה המערבית )ליס, 

אם על מזרח ירושלים השתלטה ישראל בבת אחת באמצעות סיפוח דה יורה ומוביליזציה  
של החוק הישראלי, בגדה המערבית הופקעו האדמות בהדרגה תוך שימוש בתערובת של חוקי  
המנדט והחוק העות'מאני, תקנות ממערכת החוק הירדנית וצווים של אלוף הפיקוד האחראי  

מרכזים    12– פלסטינים ב  800,000–הל האזרחי. ערב המלחמה חיו בגדה המערבית כגם על המנ
מחנות פליטים. במהלך המלחמה ישראל "טיהרה"   19קהילות כפריות, בהן  527–עירוניים וב

בקעת הירדן )למעט יריחו(  8חלקית כמה אזורים בגדה המערבית מתושביהם הפלסטינים. 
ראל רצתה לאבטח את הגבול עם ירדן, ואילו מובלעת  טוהרה חלקית מאוכלוסייתה מפני שיש

  —  לטרון רוקנה מתושביה הפלסטינים מפני שכפריה השקיפו על הכביש המוביל לירושלים
, עמ'  2005)שגב,  מתוך כוונות ציוניות״, לדבריו של משה דייןההחלטה להרוס אותם נבעה ״

431  .) 
הייתה חלק ממדיניות רחבה יותר שנועדה לטהר חלק מהאזור הסמוך לגבול  הריסת הכפרים  

מבתי המגורים   40%–המערבי של הגדה המערבית. במסגרת זו ישראל הרסה, למשל, יותר מ
בקלקיליה, ואילו בעיר העתיקה בירושלים החריבו בולדוזרים את שכונת המוגרבים ששכנה  

 (. בסך הכול, לפי מקורות ישראליים,  Raz, 2012שריף והכותל המערבי )– חרם א–מול אל
מתושבי הגדה המערבית, נעקרו מבתיהם ונמלטו לירדן במהלך   25%איש, או  200,000–כ

(. כפי שהכתיבה המדיניות הישראלית שבתוך גבולות הקו  1985המלחמה ומיד לאחריה )גזית,  
נים  הירוק, גם לרוב רובם של פליטים אלו לא הרשתה ישראל לחזור לאחר המלחמה, ולפלסטי 

שנותרו בגדה המערבית היא לא הרשתה לבנות ולו עיירה או כפר חדש אחד במהלך למעלה  
 9שנות הכיבוש, למרות שהאוכלוסייה בגדה גדלה פי חמישה.   50–מ

להשתלטות על האדמות הפלסטיניות בגדה המערבית נקטה ישראל כמה שיטות משלימות,  
. אלו כללו הכרזה  1967ק, עוד לפני שרבות מהן התבססו על שיטות שפותחו בתוך הקו הירו 

על אדמות נפקדים, הפיכת שטחים לשמורות טבע, טענה כי אדמות נותרו בלתי מעובדות  
לאורך שנים ולכן ניתן לנכס אותן, או פשוט הפקעה באמצעות הכרזה על צורך באזור מסוים  

ו הצליחה ישראל  למטרות צבאיות או ציבוריות )ו"ציבורי" פירושו יהודי(. באמצעות שיטות אל
משטחי הגדה המערבית. התוצאה הייתה   60%–להגביל את הפלסטינים לפחות מ 1987–כבר ב

שכמו הפלסטינים בתוך שטחי הקו הירוק, רבים מהפלסטינים בשטחים הכבושים איבדו את כל 
אדמותיהם או חלקים מהן. גזל האדמות דה יורה תורגם לסיפוח דה פקטו באמצעות הקמת  

סלילת כבישים עוקפים, ולבסוף בנייתה של גדר ההפרדה. לעיתים קרובות   התנחלויות,
התהליך הזה פעל בכיוון הפוך, וההשתלטות דה פקטו קדמה להפקעה דה יורה, כפי שאירע  

 בהתנחלויות "לא מורשות" רבות דוגמת אלון מורה. 

 

האדמות ברמת הגולן, שאינה מעניינו של מאמר זה, הייתה קיצונית   וניכוסהמדיניות של עקירת האוכלוסייה   8

חוות  62לאחריה, ומתוך באזור נותרו  5%, רק 1967סורים שחיו בגולן לפני מלחמת  128,000יותר. מתוך 

 Gordonכפרים חקלאיים סוריים שהיו רשומים לפני המלחמה, רק שבעה כפרים לא נהרסו ) 139–עצמאיות ו

& Ram, 2016  25,000–כהתנחלויות, ו  32–יהודים המתגוררים ב  22,000–כ  ם שלביתהוא  (. כיום הגולן הכבוש 

 כפרים.  חמישה  בערבים )רובם דרוזים( המתגוררים  

  .2015והינה מאוכלסת חלקית משנת  2009החלה בשנת שבנייתה   , היוצא מן הכלל היחיד הוא העיירה רוואּבי  9
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י שהחל  אף שרבים רואים בייהוד הגדה המערבית חלק מהאידאולוגיה המשיחית הימנית, מ 
. ישראל החלה בייהוד האדמות באמצעות  1977בה היה השמאל הציוני שהיה בשלטון עד 

העברת בסיסים צבאיים לגדה מיד לאחר המלחמה, ובהדרגה הפכה חלק מהבסיסים 
להתנחלויות. רבע מההתנחלויות הקיימות כיום הוקמו בעשור הראשון לכיבוש, ואם סופרים  

, מתברר שמפלגת העבודה  1977לפני המהפך הפוליטי של  את אלה שכבר היו מתוכננות עוד
(. צעירים וצעירות חילוניים,  Gordon, 2008יזמה כמעט שליש מההתנחלויות הקיימות כיום )

רובם תומכי מפלגות השמאל הציוני, הקימו את מרבית ההתנחלויות היהודיות במהלך אותה  
ת מהן בבקעת הירדן, שנתפסה כחיונית לביטחון ישראל. בד בבד רבו — תקופה ראשונה

רובם אנשי גוש    —  הממשלה, בראשותה של מפלגת העבודה, אפשרה ליהודים דתיים לאומיים
התנחלויות אחדות  להקים  —  אמונים, נשאי האידאולוגיה המשיחית של ארץ ישראל השלמה 

 בחלקים של הגדה המאוכלסים בצפיפות בפלסטינים. 
להבהיר כאן שתי נקודות. ראשית, אף שממשלת השמאל הציגה את המתנחלים הדתיים  יש  

כלעומתיים, בפועל כל מקרה הסתיים בשיתוף פעולה בין שני המחנות, והמדינה סיפקה  
למתנחלים תמיכה כספית וכל סיוע נוסף שנדרש להם. שנית, כבר למן ההתחלה הוקמו  

לאומי. כמו האזרחים  –צבאי אלא גם על פי היגיון דתיהתנחלויות לא רק על פי היגיון אסטרטגי  
היהודים בגליל, גם המתנחלים בהתנחלויות הללו, השוכנות בדרך כלל על גבעות שמשקיפות  

לא רק באמצעות הגבלת ההתפתחות    —   על כפרים פלסטיניים, משמשים כלי לשליטה חברתית 
 ,Weizmanושיטור אתני ) והתנועה של הפלסטינים, אלא גם כמנגנונים של פיקוח אזרחי

2012.) 

לאחר עליית הליכוד לשלטון, שיתוף הפעולה בין הממשלה והנהגת המתנחלים הפך  
התנחלויות חדשות הוקמו   63אינטימי עוד יותר. כפועל יוצא, בניית ההתנחלויות הואצה. 

יכוד הייתה לייהד את כל "ארץ  . מטרתה של ממשלת הל1984– ו 1978בשבע השנים שבין 
ישראל" ולמנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית, אפשרות שממנה חששה הממשלה לאחר  

(. לשם השגת מטרות אלו מוקמו התנחלויות  Anziska, 2018)   1979–הסכם השלום עם מצרים ב
אידאולוגים להתיישב בגדה  –יהודים לאנוספות בסמוך לקו הירוק, מתוך כוונה למשוך 

המערבית. ואכן, היום כמו בעבר, רק חלק קטן מהמתנחלים הם פונדמנטליסטים דתיים;  
מרביתם פשוט חיפשו בית בר השגה, צמוד קרקע, לא רחוק מדי מהמרכזים העירוניים שבתוך  

,  1977חר הקו הירוק. כדי לעודד אותם לעבור לאזור הציעה הממשלה, בייחוד בשנים שלא
תמריצים כלכליים לכל מי שיהיה מוכן לעבור לגדה. אולם למרות זאת, במהלך שני העשורים  

 הראשונים לכיבוש לא הצליחה ישראל ליישב מספר גדול של יהודים בגדה המערבית.  
  24, בחלוף 1991כשהישראלים והפלסטינים נפגשו לראשונה במשא ומתן לשלום, בשנת 

מתנחלים במזרח   132,000מאז הקמת ממשלת הליכוד הראשונה, היו שנים  14–שנות כיבוש ו
שנים מאוחר יותר עלה מספר המתנחלים במזרח    25בלבד ביתר חלקי הגדה.    90,000–ירושלים ו

הוא   2018, ואילו מספר המתנחלים בגדה הוכפל פי יותר מארבעה: בסוף 60%– ירושלים בכ
של התנחלויות חדשות שישראל נאלצה  , וזאת על אף הקפאת בנייתן 430,000–הגיע לכ

להסכים לה במסגרת הסכמי אוסלו. מניתוח הגידול באוכלוסיית המתנחלים בגדה באותן שנים  
 עולה כי שיעור ההגירה היהודית לגדה אינו משתנה עם ההרכב המשתנה של ממשלות  

תן בין  אלא עולה בתקופות אלימות פחות, שבהן מתנהל משא ומ  —   ליכוד או עבודה  —  ישראל 
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הישראלים והפלסטינים. מכך אנחנו למדים ש"תהליך השלום" מאיץ למעשה את מפעל  
 (. Gordon & Cohen, 2012ההתנחלויות הישראלי, ואילו האלימות מעכבת אותו )

מרחבי  – על פי היגיון ביו C–ו A ,Bזאת ועוד, בהסכמי אוסלו חולקה הגדה לשטחים 
הכתיב את חלוקת הכוח והשליטה באמצעות יצירתם של גבולות פנימיים שלכל אחד מהם  ש

, שבהם נמצאים רוב הפלסטינים, קיבלה  B–ו A(. בשטחי Said, 2007חוקים ותקנות משלו )
מאדמות הגדה   60%, שכלל כמעט Cהרשות הפלסטינית סמכויות רבות יותר, ואילו בשטח 

מהאוכלוסייה הפלסטינית, קיבלה ישראל אחריות מלאה על הביטחון והסדר הציבורי    4%–רק כו
וכן על סוגיות אזרחיות הקשורות לקרקעות, ובהן גם סוגיות תכנון ובנייה. הסכמי אוסלו  

מרחבי העומד ביסודו של הקולוניאליזם הישראלי לא רק מבנה את  – חושפים שההיגיון הביו
ם מחלק ומארגן את המרחב, ומכתיב, במקרה זה, את הרצף שלו. מאחר המרחב כמוגזע אלא ג

מובלעות הפזורות    131–היו מיושבים בצפיפות על ידי פלסטינים, הם חולקו ל   B–ו  Aששטחים  
כארכיפלג ומופרדות על ידי פרוזדורים אסטרטגיים שמבטיחים שליטה ישראלית, ואילו שטח  

C .מרחבית הזאת  – אותו הקשר של האסטרטגיה הביוב 10, שכלל את ההתנחלויות, נותר רציף
יש להבין גם את המאחזים שהוקמו בגדה המערבית בראשית שנות האלפיים בתמיכה  
 ממשלתית אך מכונים ״בלתי מורשים״ או ״בלתי חוקיים״. מאחזים אלו, שאוכלוסייתם  

כעשרת אלפים יהודים לכל היותר, רבים מהם בני דור שני או שלישי   — אמנם קטנה יחסית
 מצליחים להבטיח שליטה יהודית אפקטיבית על פני שטחים נרחבים.   — למתנחלים

האופן שבו ישראל סופרת את אוכלוסייתה נותן משנה תוקף להיגיון הזה. לאחר מלחמת  
ם בגבולות הקו הירוק  החלה המדינה לכלול בספירה את כל האנשים המתגוררי  1967

ובירושלים המזרחית שסיפחה, ואילו בגדה המערבית היא כוללת רק את אלה המתגוררים  
בהתנחלויות היהודיות ואינה כוללת את האוכלוסייה הילידית. הווירטואוזיות הסטטיסטית  

ספירת התושבים היהודים והתעלמות מקיומם של מיליוני פלסטינים באותו האזור,   —  הזאת
מציגה תמונה מעוותת של המציאות ואף   —  יורה –ה מתקיימת בירושלים, שסופחה דהשאינ

מסייעת בשעתוק הסיפוח דה פקטו של הגדה באמצעות מחיקת הפלסטינים, ניתוק הקשר בין  
 מרחבי בין היהודים ובין האזור. –האוכלוסייה הילידית ואדמתה ויצירת חיבור ביו

נק במרוץ הדמוגרפי בגדה המערבית. מתוך  לאחר הסכמי אוסלו, ישראל עשתה צעדי ע 
  150,000–, כ2018מתנחלים שחיו בגדה המערבית )למעט מזרח ירושלים( בסוף שנת    430,000

מאוכלוסיית המתנחלים    5%–, מ30גדלה פי    1991– נפש ב  5,000–היו חרדים. קבוצה זו שמנתה כ
אץ בשיעור היהודים באזור.  כיום, והיא הגורם העיקרי לגידול המו  35%– לפני הסכמי אוסלו לכ

הדמוגרפית של ישראל בגדה, הואיל והיא מבטיחה את   הקהילה החרדית הפכה לתרופת הפלא
,  1967הגזעתו המהירה של המרחב. בדומה למעבר של מזרחים לפריפריה הישראלית לפני 

יות  המדינה ניצלה את עוניים של החרדים והציעה להם אפשרויות דיור זולות ושורה של סובסיד
היוצא דופן של  נוספות בתמורה למעבר לגדה. כאן ניצלה המדינה גם את שיעור הילודה 

גבוה הרבה יותר בקרב   הקהילה, כשבעה ילדים לכל אישה, המבטיח שהגידול הטבעי יהיה 
, מאז האינתיפאדה  2כפי שרואים באיור ואכן,  .המתנחלים היהודים מאשר בקרב הפלסטינים

גידול טבעי הוא הגורם העיקרי לגידול אוכלוסיית  לפיים, השנייה בתחילת שנות הא

 

 " באתר "כן להסכם יוזמת ז'נבה".  על פי הסכם אוסלו C– ו A ,Bשטחי למפת הגדה לפי הסכם אוסלו ראו "  10

https://heskem.org.il/portfolio/שטחי-a-b-ו-c-על-פי-הסכמי-אוסלו/
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המתנחלים, ואפילו אם ישראל תפסיק להעביר את אזרחיה היהודים לגדה, מספר המתנחלים  
 11(.  ,2012Gordon & Cohenיהודי יותר ויותר ) יוסיף לגדול באופן משמעותי והמרחב יהפוך

 הלוויתן הקולוניאלי חוזר פנימה

בעקבות הצלחתה של ישראל בייהוד חלקים נרחבים של הגדה המערבית היא שבה ופנתה  
  750,000–פנימה, במסלול בומרנג, וכעת היא משלימה את הפרויקט הלא גמור שלה בנגב. כ

מתושביה.   8%משטח המדינה אך יושבים בו רק  60%–אנשים חיים כיום בנגב, ששטחו הוא כ
הם פלסטינים, רובם בדואים, אשר הודות לשיעורי פריון גבוהים   35%מתוך אוכלוסייה זו 

  270,000– לכ 1948בשנת  12,000–במיוחד )הדומים לאלה שבקרב החרדים( מספרם עלה מ
 לקהילה הבדואית,  באזור מיועדים  144יישובים מוכרים מתוך  18 עם זאת, רק 12כיום. 

כפרים שממשלת ישראל מסווגת אותם   35– אזרחים בדואים ממשיכים להתגורר ב 65,000–וכ
 (.  Rotem & Gordon, 2017( )3כ"בלתי מוכרים" )איור 

 

ירושלים( הפריון הכולל, כלומר מספר הילדים הצפוי לאישה, הוא  להוציא מזרח בקרב כלל המתנחלים בגדה )  11

מהפריון הכולל בתוך הקו הירוק הן בקרב יהודים והן בקרב פלסטינים  יותר  גבוה הרבה  זה  (. מספר  2015  ,)כהן  5

 ברצועת עזה. ופלסטיניות בגדה בקרב  גם גבוה יותר מהפריון הכולל הוא ו ,לשתי הקבוצות( 3)בסביבות 

( ומתייחסים לנפת באר  2019הלמ"ס, טיסטי האחרון )המספרים לגבי הנגב מבוססים על נתוני השנתון הסט  12

 ק״מ צפונית לבאר שבע.  20–כלאילת שבין שבע, הכוללת את כל השטח )שבתוך הקו הירוק( 

 גידול אוכלוסיית המנתנחלים בגדה .2  איור 
 ( . העיבוד נעשה בידי הכותבים)מקור: נתוני הלמ״ס
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סיווג היישובים כבלתי מוכרים משמעו שתושביהם מנועים מלחבר את בתיהם לרשת  
לבדה נהרסו   2017ובשנת החשמל ולמערכות המים והביוב. תקנות הבנייה נאכפות בקפידה, 

״מבנים  בתי בדואים ומכלאות של בעלי חיים, שעל פי רוב המדינה מגדירה אותם  2,500–כ
(. ביישובים הללו אין כבישים סלולים, והצבת  Adalah and NCFCE, 2019)בלתי חוקיים״ 

שילוט המפנה אליהם מהכבישים הראשיים אסורה. יתרה מזו, הכפרים אינם מופיעים במפות.  
לפי המדיניות הרשמית הכפרים הללו אינם קיימים. מבחינה דמוגרפית תושביהם )שהם אזרחי  

ליישוב כי אם לשבט, ובדרך זו מנותק הקשר שלהם לאדמתם. יתר על   ישראל( אינם משויכים
היישובים הבדואיים   18כן, בגלל הנתק בין הבדואים למרחב, עד לאחרונה שלושה מתוך 

שהמדינה מכירה בהם לא הוגדרו כיישובים אלא כ"מקומות" במרשם האוכלוסין הארצי, מפני  
(. פעולותיה של ישראל,  2010)אבוחצירה,  שהם נחשבו ריקים על פי הסטטיסטיקות הרשמיות

טכניקות שמנתקות את הקבוצה הזאת מאדמתה, מעידות על כוונתה להרוס  –המתבססות על ביו
תושבים אל העיירות הבדואיות   30,000את מרבית הכפרים הבלתי מוכרים ולהעביר לפחות 

 שכבר הוקמו.  

 
נגב הושלמה כבר בשנים הראשונות להקמת המדינה, במהלך העשור  אף שהפקעת אדמות ה

האחרון האיצה ישראל את ניסיונותיה לחזק את שליטתה האפקטיבית באזור ולייהדו. יצירת  
מרחבי, שבפועל מגזיעה את המרחב, מושגת באמצעות אותה אסטרטגיה כפולה  – הקשר הביו

התפתחות הבדואית מעבר לשטח  של נישול והתיישבות. מצד אחד המדינה מגבילה את ה
הכפרים שבהם הכירה לאחרונה, תוך שהיא מעתיקה   11המתוחם של היישובים שיצרה ושל 

רבים מבסיסיה הצבאיים לנגב ומיישמת מדיניות דרקונית של הריסת בתים בכפרים הבלתי  

 ( לשוויון אזרחי קיום בנגב–ב )מקור: מיכל רותם, פורום דועיירות וכפרים בדואיים בנג.  3איור  
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,  באמצעות ריסוס ברעל  2007עד שנת    —  מוכרים, לצד ריסוס שטחים חקלאיים "בלתי חוקיים"
באמצעות חרישתם. מצד שני היא מחזקת את הנוכחות האזרחית היהודית בשטח,   2007ומאז 

מקימה יישובים יהודיים חדשים ומעודדת יהודים לעבור לגור באזור, ושותלת על פני שטחים  
 ,Rotem & Gordonבדואיים נרחבים אלפי "עצים יהודיים" שמספקת הקרן הקיימת לישראל )

2017 .) 
קיבלה הממשלה החלטה ש״התיישבות יחידים היא אמצעי למימוש מדיניות   2002–ב

בעקבות כך   13הממשלה לפיתוח הנגב והגליל ולשמירה על קרקעות המדינה בנגב ובגליל". 
על מנת להגביל   — "חוות בודדים" — משפחות יהודיות ברחבי הנגב 60–הוקצו קרקעות לכ

יהודים יוכלו לתפוס. ייחודן של החוות הללו הוא שהן  –ולתחום את המרחב שאזרחיה הלא
ליברליים )דגן,  –ובין פרויקטים יזמיים ניאוקושרות בין אסטרטגיות קיימות של ייהוד המרחב 

ת מהפעלתם של מלונות בוטיק  : הן עוצרות את ההתפשטות הבדואית, ובה בעת מתקיימו(2014
אביבים בורגניים. כך  –קטנים ומכירת יינות וגבינות תוצרת בית העֵרבים לחיכם של תיירים תל

הממשלה לבנות    נופך יזמי. לאחרונה החליטה המרחב לא רק הולך והופך יהודי אלא גם מקבל  
הנגב", פרויקט   "תוכניתיישובים יהודיים נוספים באזור במסגרת המאמץ לייהוד המרחב.  15

יהודים בשנים הקרובות   500,000הדגל של הקרן הקיימת לישראל, נועדה למשוך אל הנגב 
(JNF, n.d..) 

הדוגמה הבולטת ביותר אולי לאופן שבו פונה הלווייתן הקולוניאלי בחזרה פנימה היא אום  
ועל הריסותיו נבנה בימים אלה   2018–ב אזרחים בדואים שנהרס 350–חיראן, כפר של כ–אל

יישוב יהודי בשם חירן. קילומטרים ספורים מהכפר הבדואי הזה ממתינות בסבלנות המשפחות  
העתידות לאכלס את חירן, כשלושים משפחות דתיות יהודיות המתגוררות בקהילה מגודרת  

ר לציין עד כמה  מאולתרת, בבתי קרוון הפזורים סביב מגרש משחקים וגן ילדים חדש. למות
סוריאליסטית התפאורה הפסטורלית הזאת, בהתחשב ברוח האלימה שמנשבת מאחוריה  

(Gordon, 2016 .) 
הם מתנחלים מן   חיראן–באופן אירוני, מי שעתידים לתפוס את מקומם של תושבי אום אל

הגדה המערבית שקיבלו החלטה אידאולוגית לשוב לישראל כדי "לגאול את האדמות  
היהודיות" מידי ה"פולשים הבדואים". מאחר שהמרחב עצמו יהודי במהותו, הבדואים שחיו בו  
במשך עשורים ארוכים הם "פולשים". כך אנו נחשפים לא רק להיפוך הקולוניאלי הקלאסי  

(, אלא גם לאופן שבו החיבור בין מרחב  Perugini & Gordon, 2015היליד )שבין המתנחל ו 
אנשים הנחשבים פושעים בשל המעמד הגזעי   — (biocriminalsקרימינלים )–וגזע מייצר ביו
קרימינל" הולך צעד אחד – הפוקויאני "ביו (. בישראל המושגFoucault, 2003המיוחס להם )

ההתאמה הגזעית שבין המרחב ובין הפלסטיני  –קדימה, שכן המרחב עצמו מוגזע ולכן אי
המאכלס אותו די בה כדי להפוך את האזרח הפלסטיני לקרימינל. בין השאר, מסביר מיכאל  

(, ההבניה נעשית באמצעות התעלמות מוחלטת  Zanger-Tishler, 2018טישלר )– זנגר
, למעט בטבלה אחת,  הסטטיסטי  מפלסטינים תושבי הגדה במאות הטבלאות הכלולות בשנתון

מתוך   94%–כ 2015המציגה נתונים על מורשעים בבתי משפט שאינם תושבי ישראל. בשנת 
ם זרים, תיירים  הם עובדי 6%–המורשעים הם תושבי הרשות הפלסטינית, ורק כ 7,693כלל 

 

 . 8.11.2002, (34–)גנ 2699ממשלה מס' החלטת   13
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(. קרוב למחצית המורשעים תושבי הרשות היו שוהים  11.10, לוח 2018ותושבי חוץ )הלמ״ס, 
 בלתי חוקים, כלומר, הם הוגדרו כפושעים מכיוון ש״פלשו״ למרחב היהודי. 

 סיכום 

ת ברורה: הטענה  כאשר בוחנים את האקולוגיה הפוליטית במדינה היהודית עולה מסקנה אח 
הרווחת כי המדיניות הישראלית בגדה המערבית ובמזרח ירושלים מייצגת תופעה שולית או  

מרחב הישראלית  – השנים האחרונות הנחו את מדיניות הביו 71סטייה כלשהי מוטעית. לאורך 
ארבע אסטרטגיות הקשורות זו בזו, שכמעט לא השתנו במרוצת השנים. ראשית, ישראל נקטה  

ניקות ופיתחה שורה של סיווגים דמוגרפיים במטרה לסייע בכינון זהות יהודית  טכ–ביו
וישראלית ולהבחינה מזו הפלסטינית. האסטרטגיה השנייה, גם אם השיגה את מטרותיה רק  
במידה חלקית, היא ליצור ולשמר רוב יהודי מוצק לא רק על פני כל השטח שמהירדן ועד הים  

(. האסטרטגיה השלישית היא סגרגציה קיצונית  B–ו Aשטחי אלא גם בכל אזור ואזור )למעט 
היישובים המופיעים   1,214מתוך  99%–בין יהודים לפלסטינים, אשר במסגרתה יותר מ

הם או יהודיים בלבד או פלסטיניים בלבד. הסגרגציה הזאת הכרחית למפעל   ברישומי הלמ"ס
מרחבי של המדינה, שכן לא רק שהיא מעודדת את היישובים היהודיים להתפשט על פני  –הביו

המרחב ומתוך כך גם למנוע את התפתחותם של היישובים הפלסטיניים, אלא היא גם מסייעת  
 ו. שלוש האסטרטגיות הללו מהוות בסיס לזו  לייחס למרחב יהודיּות ולקבע אותה ב

 ייהוד המרחב.  —  הרביעית
קיימים כמובן הבדלים בין האסטרטגיות הדמוגרפיות והמרחביות שיושמו בשני צידי הקו  
הירוק. אף שתפיסת הקרקעות התבססה על מנגנונים דומים, ואף שכמעט בכל האזורים הנתונים  

נישול פלסטינים  טתה האפקטיבית באמצעות לשליטתה המדינה מתאמצת להגביר את שלי 
יהודים, הסגרגציה בין יהודים לפלסטינים משני עברי הקו הירוק מנוהלת בדרכים  ויישוב 

שונות. בשל ההבדלים הללו, המאמצים לייהוד הארץ בתוך הקו הירוק מתחילים לייצר סתירות  
 שטרם באו לידי ביטוי בגדה המערבית.  

על גבעה המשקיפה על נצרת   1957–עיר יהודית שהוקמה ב נתבונן למשל בנצרת עילית, 
הפלסטינית. אף על פי שהעיר היהודית נבנתה כחלק מהמאמץ לייהוד הגליל, פלסטינים בני  
מעמד הביניים עברו ברבות השנים להתגורר בה עקב מחסור הדיור החמור שנגרם בשל  

על הבנייה למגורים בנצרת  ההגבלות על התרחבות הגבולות המוניציפליים של הפלסטינים ו
  —  ובכפרים הסמוכים. למרות התנגדותם החריפה של רבים מתושביה היהודים ושל נבחריהם

בסוף שנת   — שלאחרונה שינו את שם עירם ל״נוף הגליל״ על מנת לבדלה מנצרת הערבית
איש. תהליך   40,000–מאוכלוסיית העיר, המונה כיום יותר מ 25%–היוו הפלסטינים כ 2017

ומה, אם כי בהיקף קטן הרבה יותר, התרחש בכמה "שכונות" יהודיות במזרח ירושלים  ד
(Pullan & Yacobi, 2017  הנקודה החשובה כאן היא שתנועתם של אזרחים פלסטינים לערים .)

אופן הדרגתי  היהודיות "מזהמת" את טוהרה של העיר היהודית, ובכך היא חותרת, גם אם ב
מרחבי והבניית המרחב כיהודי. בגדה המערבית הסגרגציה הקפדנית  – ביותר, תחת החיבור הביו

(, שכן,  spatial miscegenationאינה מאפשרת את אותם תהליכים של מיזוגניה מרחבית )
 למותר לציין, לפלסטינים אין אפשרות להתגורר בהתנחלויות בגדה. 
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)בהקשר זה ראו גם   2018ת חוק הלאום, שהתקבל ביולי באותו הקשר בדיוק יש להבין א
Zreik, 2018 במסגרת התעמרותה בפלסטינים בתוך שטחי הקו הירוק ובכלל  2018(. עד שנת ,

זה הפקעת אדמותיהם, נמנעה ישראל מלחוקק חוקים שיעדיפו במפורש את היהודים על פני  
פי שראינו לעיל, במשך שנים רבות יושמה מדיניות ההתיישבות  הפלסטינים. במקום זאת, כ

הישראלית באמצעות שימוש בחוקים ניטרליים לכאורה מבחינה גזעית שאפשרו בכל זאת  
העברת אדמות מבעלות ושליטה פלסטינית לבעלות ושליטה יהודית )לרשימת החוקים  

(. חוק הלאום הצליח לשנות זאת.  Adalah, 2017שאפשרה את אפלייתם של הפלסטינים ראו 
: "המדינה  1948)א( בחוק החדש אינו אלא תיאור פעולותיה ומדיניותה של ישראל מאז  7סעיף  

ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה"    יהודיתרואה בפיתוח התיישבות  
שנה    70שראל באופן בלתי פורמלי במשך  )ההדגשה שלנו(. מכאן עולה בבירור שמה שעשתה י

הוא כעת חוק מדינה. אולי זו הסיבה לכך שרבים מבקרים את החוק הזה יותר מכול על כך  
שהרי בעבר מדיניות זו של העדפת היהודים על פני   — שהוא "לא נחוץ" ו"פרובוקטיבי" 

כן, כ"לא נחוץ"  הפלסטינים הושגה גם ללא עיגונה בשפה גזענית בוטה בחוק. החוק נתפס, אם  
ו"פרובוקטיבי" לא מפני שהוא יגרור שינויים דרמטיים בשטח, אלא משום שהוא חושף את  

 מדיניותה של ישראל כלפי הפלסטינים. 
והחיבור המורכב של האובססיה הזאת למרחב  הדמוגרפיה האובססיה הישראלית לנושא 

המחנות השונים של הציונות  היו קיימים עוד טרם קום המדינה. התכונה העיקרית המבדילה בין  
היא המשמעות הפוליטית שכל מחנה מייחס לדמוגרפיה ולטריטוריה. השמאל הציוני שאף מאז  
ומתמיד ליצור חברה יהודית הומוגנית ולפיכך העדיף בסופו של דבר את הדמוגרפיה על פני  

ושפיר,    הגאוגרפיה, ולעיתים קרובות נאלץ לכבוש את כמיהתו להתפשטות טריטוריאלית )פלד
(. הימין הרוויזיוניסטי, לעומת זאת, דגל בהתפשטות טריטוריאלית כמאמר שירו  2005

והעדיף את   —  ״שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן״  —  המפורסם של זאב ז׳בוטינסקי
הגאוגרפיה על פני הדמוגרפיה. עם השנים השפה השתנתה מעט והימין הממוסד זנח את החלום  
לשלוט בגדה המזרחית של הירדן, אך העקרונות המנחים נותרו כשהיו. הציונים השמאליים  
והליברלים, שתומכים כיום בפשרה טריטוריאלית, דוחפים להקמת מדינה פלסטינית בעיקר  

לצמצם את מספר הפלסטינים החיים בשטח ישראל. גם מחנה זה מייחס חשיבות    מתוך שאיפה 
מרחבי:  – משנית לזכויות היסוד של הפלסטינים ולהחלטות האו"ם, שכן הגיון העל הוא ביו

 להבטיח רוב יהודי מוצק בתוך מרחב נתון, גם אם המשמעות היא צמצום המרחב.  

בחינה היסטורית, מדינות רבות קשרו בין  לסיכום, חשוב אולי לציין את המובן מאליו. מ
, ולעיתים התוצאות היו הרות אסון. גם ביטויים  18– הביו ובין המרחב, לכל הפחות מאז המאה ה

מרחביות שאימצה לאחרונה אירופה במסגרת  –עכשוויים קיימים בשפע, החל באסטרטגיות הביו
ברית דונלד טראמפ נגד  התמודדותה עם משבר הפליטים, עבור בתקנות שקבע נשיא ארצות ה 

הגירה מוסלמית וכלה בטיהור האתני המתבצע בבני הרוהינגיה המוסלמים במדינת ראקין  
 ולהבין גם מה מבדיל ביניהם.  לעומקו במיאנמר. אך חשוב בכל זאת לבחון כל מקרה 

ותוכנית החלוקה של האו"ם    1937טרם הקמתה של מדינת ישראל, למשל, ועדת פיל בשנת  
מרחבי מובהק, כלומר על חלוקת הטריטוריה  – ביססו את המלצותיהן על היגיון ביו  1947בשנת  

לפי סיווגים מוגדרים של האוכלוסייה, שנקבעו בידי האימפריה הקולוניאלית. ההבדל בין  
תוכניות החלוקה הללו ובין הארכיפלג שנוצר בהסכם אוסלו מלמד רבות, מפני שבאחרון  

ום או למקסם את הכוחות של האוכלוסייה וגם לא לאפשר  מרחבי לא נועד לרת –ההיגיון הביו
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הגדרה עצמית, כי אם להבטיח את המשך השליטה היהודית בכל המרחב שבין הירדן והים.  
טכניקות והן מגוון הסביבות  – אבל על אף הבדל זה, הן ההיסטוריה ארוכת השנים של הביו

אה דבר שהוא חדש לגמרי.  הגאוגרפיות שבהן הן מיושמות כיום מעידות שישראל לא המצי
החידוש בקולוניאליזם הישראלי הוא שזה עשרות שנים הוא מצליח לא רק לשרוד אלא אפילו  
 לשגשג. לכך תורמת תמיכה ללא תנאי כמעט שהוא זוכה לה מצד כל הדמוקרטיות  

קולוניאלי, אשר נובע בחלקו מכך שאותן  – דבר מעורר פליאה בעידן הפוסט — הליברליות
פסות את ישראל כדמוקרטיה. האירוניה הטרגית בכל הסיפור הזה היא שהמדיניות  מדינות תו

 מרחבית של ישראל יצרה בין הירדן לים מציאות של מדינת אפרטהייד. –הביו
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בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע 
 והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית

 ** דניאל מונטרסקו *אריאל הנדל,

היא  התיישבותי, ישראל/פלסטין  מרחב של קולוניאליזםבהיותה . תקציר
זירת מאבק בין הגדרות של ילידיות והתיישבות. עם השקתו של ״היין  

אנו עדים ל"מפנה ילידי״ בשדה   2008הילידי״ הפלסטיני הראשון בשנת 
היין המקומי. מאמר זה מנתח את המאבק על הילידיות האותנטית  
בישראל/פלסטין באמצעות ביוגרפיה פוליטית של הגפן הילידית ורשת  

קולוניאלית עסקה  –השחקנים שסביבה. שאלת הילידיות בספרות הפוסט
אנו מתחקים  אולם  ;מתיישבים וילידים — ואליות בקטגוריות אנושיות ד

המראווי/חמדאני, אשר   זן כגון ,ילידיים גפן אחר הסוכנות של זניכאן 
מאפשרים לתעשיית היין הישראלית והפלסטינית לתבוע את מקומן  

רי המקום הייחודי, מגדיר ערך  (, קterroirאר )רּוההיסטורי בעידן שבו הט  
בין גורמים  שתאורטית העוסקת בממשק כלכלי ותרבותי. מתוך עמדה 

אנושיים אנו מראים כיצד הענב הילידי עבר –גורמים לאאנושיים ל
מטמורפוזה בשנים האחרונות בזכות השילוב המדעי בין גנטיקה, ייננות  

היא חלק מתהליך גלובלי של חיפוש אחר  אתההתמרה הז . והיסטוריה
שתי אוכלוסיות  תהליך מקומי שבו ממקום, אך גם  אותנטיות תלוית

נאבקות על תואר הילידיות בהקשר בלתי שוויוני של קולוניאליזם  
פוליטי  – חלק בעיצוב תבנית הנוף הגסטרוהענב התיישבותי. כך נוטל 

 הישראלי/פלסטיני. 

יין, קולוניאליזם התיישבותי, פוליטיקה של אוכל,  : מילות מפתח 
 מינית –ישראל/פלסטין, ילידיות, מדע, אנתרופולוגיה רב

 

״ )גורביץ׳ וארן,  . ״כהגדרתה, ילידיות היא דבר שממנו באים ולא דבר שאליו הולכים
 ( 28 , עמ'1991

 

 אביב  מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל  *

 בודפשט  ית, אירופ–המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה המרכז  **

אנו מודים לכל המרואיינים שפתחו בפנינו פתח לעולם מרתק. מראם מסארווה, יוסי שביט, נאור בן יהוידע,   

תומס קראו גרסאות קודמות  –אירוס ברוורמן, רונן שמיר, חיים חזן, רפי גרוסגליק, עזרי עמרם ונעמה בלטמן

ולוגיה ישראלית ולשני הקוראים האנונימיים  של המאמר והעירו הערות רבות טעם. אנו מודים גם למערכת סוצי

 על קריאתם המעמיקה והערותיהם החשובות.



 יינות ילידיים אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו   108

עניתי:  י!'  'נשתה יין ישראל  . ״בשארה ביקש מהמלצרית שתי כוסות יין המיוצר בחיפה
לישראלי? האדמה אדמתנו,  'אם על היין כתוב בשפה העברית, האם זה הופך אותו 

 ( 68  , עמ'2017'" )אלשורפא, .הענבים שלנו, והפועלים פלסטינים

 דעת המקום: בין טרּוַאר לטריטוריה 

 זן הגפן היין הילידי הראשון של ישראל ופלסטין הוכתר באנגליה ופרץ בארצות הברית.  
ענבים מקומיים, ג'נדלי וחמדאני, אך היין  זני  ני יין שהופק מן הפלסטי מיז  ֵרהשיק יקב כ    2008–ב

האורים ותומים של עולם    2013–בחמש השנים הראשונות לקיומו. בשל ממש  לא קיבל חשיפה  
   Cremisan Star of Bethlehem Hamdani Jandali —  סיס רובינסון, העניקה ליין׳נ  היין, ג  
ים בטעימה של ״יינות מישראל ומארץ הקודש״.  את הציון הגבוה ביותר ליינות לבנ  — 2011

 י. תה הפעם הראשונה שהיא טעמה יין פלסטיני בהמשך התוודתה רובינסון שזאת הי
המיוצר   ,״ 2014שנתיים את יין ״מראווי כעבור  בעקבות הצלחה זו השיק יקב רקנאטי

קדים בציר  מענבים של כורם פלסטיני אנונימי באזור בית לחם. בפרוס השנה העברית תשע"ו ה
״עוד בטרם השלימה השנה העברית החדשה אפילו ירח אחד״ העניק לו  והביקורת את זמנו, 

(. המבקר הודה  2015  ,את תואר ״היין החשוב של השנה״ )גלייטמן   הארץמבקר היין של עיתון  
אלא דווקא בייחודו התרבותי  שהסיבה להימור אינה טמונה באיכותו יוצאת הדופן של היין 

הוא יין ישראלי מסחרי ראשון שמופק מזן מקומי אנדמי בעל   2014וההיסטורי: ״מראווי 
שורשים עתיקי יומין. ככזה הוא עשוי להירשם בבוא הזמן בספרי ההיסטוריה של היין  

 הישראלי״. 
בהינתן השילוב הטעון בין היסטוריה, מרחב, זהות ופוליטיקה בישראל/פלסטין, פרסומו  
העיקרי של היין הילידי כלל לא הגיע ממדורי היין אלא ממדורי החדשות והפוליטיקה. ״את  

בכתבה שכותרתה ״ישראל מבקשת   הניו יורק טיימסהיין של דוד המלך כבר טעמתם?" שאל 
זכה ההישג לכותרת   7בערוץ ואילו (, 2015 ,ודוד המלך״ )רודורן לשחזר את היין ששתו ישו 

(. כתבות בעיתונות המשיכו להלל את  2014 ,״המחקר שישחזר את יינות בית המקדש״ )כהן
קלאס של ״יין  דיווח על טעימות במאסטר   China Daily–המה שאנו מכנים ״המפנה הילידי״.  

מרקמות    דנ"אטכנולוגיית  באשר נוצר מהזן הילידי הראשון ששוחזר    ,מראווי הייחודי לישראל 
 (.Peters, 2017) שנה לפחות״  2,000ענבים בני 

עם פרסום   ,היין התקבל רשמית למועדון המומחים האקסקלוסיבי כעבור כמה חודשים
ם )וכלל, כפי  ישהוקדש ליינות ישראלי  Wine Spectator כתב העת הנחשב גיליון מיוחד של

ם  י(. מומחה היין העניק ליינות הישראלי 1; ראו תצלום שנראה בהמשך, גם יינות פלסטיניים
כיום יינות מראווי  (. Markus, 2016ם )ישנים בפרט ציונים מופלגי–בכלל וליינות החדשים

כמו   ,ת חוצת גבולותתיכוניּו–וכרמיזן מוגשים במסעדות יוקרה ברחבי העולם החוגגות ים
 יורק.   של מאיר אדוני בניו  "נור"בלונדון ו  " אוטולנגי"

במאמר זה אנו מבקשים להציג ביוגרפיה פוליטית של ענב, הנושא על זמורותיו נטל  
זן ענבים בן אלפי שנים הגדל באזור בית   ,רפיה זוהיסטורי והבטחה מדעית וכלכלית. בביוג

  ניו יורק טיימס כתבות בוזוכה ל לחם בגדה המערבית הופך בן לילה לכוכב בינלאומי
תשבחות ממבקרי יין מובילים. זהו סיפורה של גפן שנגאלה מהפסיביות הווגטטיבית,  לו

זר להיסטוריה ומחדש  המאפיינת רבים מבני מינה, ונולדה מחדש כסובייקט בעל סוכנות החו
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חדש הלוקח חלק  –ישן ענב, alt-neu-grape המראווי )הקרוי גם חמדאני( הואזן ימיו כקדם. 
ביצירת הזהויות ובחיפוש אחר הגביע הקדוש של האותנטיות במרחב שבו חיות שתי אוכלוסיות  

מקומיים או אנדמיים    גפנים  זני)  המתחרות על כתר הילידיות ועל השאלה "מי היה כאן קודם"
  —  autochthonousו א indigenous ,nativeכגון  —  זוכים לתיאורים השגורים בשיח הפוליטי 

. בהקשר זה אנו מייחסים לדימוי של הגביע  גם באנגלית, בערבית, בצרפתית ובאיטלקית( 
– הראשון הוא מובן פוליטי .הקדוש שני מובנים, המתווכים בין כלכלה, פוליטיקה ותרבות 

תאולוגי, הקושר בין יין לשורשים מיתיים של זהות מקומית; בשני מגלם היין הילידי ערך  
 ת. סינגולרי כלכלי ושיווקי, השזור בפטישיזם של הסחורה ומעניק ליין הילה ומובחנו

עי הילידיות בשדה היין בתוך הקשר של קולוניאליזם  שאלות המחקר מתחקות אחרי מופ
שיח חדש של אותנטיות בשדה היין  מראים כי קיים אנו (. settler colonialism) התיישבותי 

  אר המקומי, המשלב כלים מדעיים, כלכליים וזהותיים. שיח זה מעגן את הילידיות במושג הטרּו
(terroir ,) את הקשר האורגני בין אדמה, אדם וזהות מקומית   המגלם , מושג מפתח בעולם היין

אולם  החיפוש אחר אותנטיות וילידיות אינו חדש,  (.  Handel, Rand, & Allegra, 2015ת )שורשי
אנו מצביעים על השפות החדשות שבהן מנוסחות הטענות לאותנטיות ילידית ועל הכוח שהן  

בין השדות הכלכליים, הפוליטיים והמדעיים. ילידיות היא פרויקט  צוברות באמצעות המרה 
לייצוג ולייצור אותנטיות של מקום פועלים במהלכו שחקנים שונים ששל התהוות מתמשכת, 

על  ושייכות. המתיישב מבקש להפוך ליליד ובכך לנרמל את תביעתו על הטריטוריה ו
מכוחו של תהליך זה נאלץ גם היליד המקומי הפלסטיני  (. Veracini, 2013, p. 29ה )ההיסטורי

כוח פועלים לרעתו. היין הילידי הופך  היחסי כש אלא שהוא עושה זאת , להוכיח את ילידיותו 

 דירוג היינות הילידיים של של יקב כרמיזן )באדיבות יקב כרמיזן(  .1 תצלום
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מבקש לנכס את המקום, והן בידי הפלסטיני  ה ,לקרדום לחפור בו הן בידי המתיישב היהודי
 ת. והתנגדו הפועל במסגרת שיח של ילידיות

המתח בין חוקרים וייננים פלסטינים וישראלים מפיח רוח חיים בפרדוקס הפוליטי  
  יהודית– הישראלית תרבותה ,(2001והתרבותי של ילידיות בארץ המריבה. לדברי יער ושביט )

אלית היא "ילידיות  לפיכך הילידיות הישר ; נוצרה בידי אנשים שרוב רובם לא היו ילידי הארץ
יתר בזיקה הסמלית אל המקום, לבין החוסר  –נרכשת" שמטרתה להתגבר על הפער "בין עומס

(. הילידיות  28, עמ' 1991במרכיב הפרימורדיאלי של הזיקה אל המקום" )גורביץ׳ וארן, 
תרבותית", המבקשת ליצור מערכת של  הפרימורדיאלית מומרת בייצור מכוון של "ילידיות 

 ה. אדמת עם סמלים ודימויים "אותנטיים" לבניית הקשר התרבותי האורגני עם הארץ ו
היין הילידי הישראלי/פלסטיני מתכתב עם ״פולחני טבעיות הקשר עם הארץ״ והציווי  

אינו מייצר ילידיות  . הוא  ( 32  , עמ'1991גורביץ' וארן,  ״לכבוש את הארץ ]...[ בשפת המקום״ )
  נהייה של סמלים גרידא אלא גם תרבות חומרית חדשנית המשוקעת בתהליכים גלובליים של 

  חשוב לטבע שמור תפקיד  1גיון קפיטליסטי מתוחכם ואפקטיבי. י אחר אותנטיות ולוקליות ובה 
 ,Davis & Burke, 2011; McKee)  בסוגיות של עיצוב הנוף, למשל  בייצור הילידיות המקומית

כמו   מסוימים לצמחיםוכן בהתייחסות (, Gutkowski, 2018ע ) שימוש פוליטי בטבבאו ( 2016
במקרה הנוכחי,    2(. ,Braveman, 1999; Bardenstein, 2008Abufarha ;2008)  ןזית, הדר או אור

ּות של הענב הילידי כמעשה פוליטי  המוקד הוא לא היחסים בין טבע ותרבות אלא התְִּרּב
 אלי. המשוקע בהקשר קולוני

( שכללה ביקורים ביקבים משני עברי הקו  2018-2016המחקר נסמך על עבודת שדה )
טי בישראל(, ראיונות עם ביוכימאים  אהירוק )יקבי כרמיזן וטייבה בגדה המערבית ויקב רקנ

אילן(, סקירת ספרות מקצועית,  –וחוקרי ההיסטוריה של הגפן )באוניברסיטאות אריאל ובר
בתחום מדע היין. הנחקרים  , אוסטריה( 4דרגה  WSET, איטליה; 3 )סומלייה דרגה וקורסים

 י. נבחרו על שום מעורבותם המרכזית בשדה ייצור היין היליד
אנושיים.  –להלן מצליב בין שלושה צירים המשלבים בין שחקנים אנושיים ולאשהתיאור 

אחרי  אנו מתחקים  חלק זה  ב  ."כיצד מזהים זן ילידי"שעניינו    ,הסיפור המדעי  הציר הראשון הוא
ביוכימיה, מעבדות וניתוח גנטי משתלבים במחקר של טקסטים עתיקים  : כיצד שאלת הידע

של הגפן במטרה  ( reverse engineering)" לבצע "הנדסה הפוכהוכיצד מנסים וארכאולוגיה, 
היינות שנזכרים בטקסטים יהודיים וערביים עתיקים באמצעות כלים ניסויים  את לזהות 

"ייחודיות", "נישת    מושגים כמו  הציר השני הוא הציר הכלכלי, שבו(.  Paxson, 2010)  דכנייםע
בכלכלה הגלובלית של היין  (. Karpik, 2010ם )שוק" ו"אותנטיות" הם יצרני ערך בפני עצמ

מערך שלם של תיירות מורשת וצרכנות  הפועלות בתוך  ות,  יש חשיבות רבה למקומיות ולייחודי

 

 ,דוגמאות רבות לניסיון לנסח אידאולוגיה ילידית )אוחנה יש בהיסטוריה של הציונות ובלאומיות הפלסטינית  1

(: ״לעומת הזהות 147, עמ'  1999(. כך למשל כותב חבר )1984  ,שביט;  1999  ,; חבר1993  ,אלברע׳ותי;  2008

יהודית ילידית שיונקת את סמכותה  היהודית של התרבות הציונית, הציגה הכנעניות חלופה עברית של תרבות  

נבדל מהעמדה  שאנו מציגים כאן מהטריטוריה המקומית ולא מהרציפות ההיסטורית היהודית״. המחקר 

לאומי, אלא דווקא מבקש במוצהר לייצר את הילידיות  –הכנענית משום שהוא אינו מבקש להציג עבר קדם

 ית. כשילוב בין הטריטוריה המקומית והרציפות הלאומית והדת

בנושא סביבה וחברה, ובמיוחד את ההקדמה ״לקראת  , העוסק של סוציולוגיה ישראלית( 2יח)ראו גיליון   2

 (.2017סביבתית בישראל״ )גוטקובסקי, גרוסגליק ושני, – פרדיגמה חברתית
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זו, היין הילידי הוא התגלמות  (. מנקודת מבט Beverland, 2006; Inglis, 2015) חווייתית
כו הכלכלי עולה.  האותנטיות, ולכן ככל שהסיפור שהוא מספר מקורי וסוחף יותר כך ער 

"שחזור"  : האופן שבו שאלה ההיסטורית, הפוליטית והזהותיתהוא ה הציר השלישי ולבסוף, 
מזהים את היין  יינות ילידיים הופך לפרקטיקה של "שחזור" זהות לאומית. השחקנים השונים 

מגמות פוליטיות שהשתרשו  משתקפות כך בפוליטי", ו–ישראלי", כ"פלסטיני" או כ"אצכ"אר 
. היין הילידי  19–הבשלהי המאה באזור עליית הציונות המודרנית וחידוש תעשיית היין מאז 

מקפל בתוכו משמעויות פוליטיות נרחבות משום שהוא מגלם טענות עקרוניות על שייכות, על  
 .מערביה  עיבוד והשבחה, ועל נורמליזציה והשתייכות לעולם המודרני

טרואר, טריטוריה, אותנטיות   —  היין הילידיהמאמר מתחקה אחר מושגי היסוד של שדה 
בירור  הוא נפתח באנושיים. –לרשת השחקנים האנושיים והלאומתייחס  — ורציפות היסטורית

דיון ביקורתי בפרדיגמה  ובאנושיים –תאורטי של הקשר בין שחקנים אנושיים ולא
מכן  לאחר (. multispecies anthropologyת )מיני–המטריאליסטית ובאנתרופולוגיה הרב

דיון בניסוח הפרדוקס הילידי המובנה במצב  אחריהם נערך  ; הממצאיםמוצגים 
הישראלי/פלסטיני, אשר מכפיף את הילידיות הפלסטינית לפרויקט חיפוש הזהות הישראלי.  

קולוניזציה  – מהותני כדרך לדמיין דה–אנו מציעים חומר למחשבה על טרואר לאלבסוף 
טיני. במקום להשתמש בטרואר כהוכחה לזהות  פלס –רדיקלית של המרחב הישראלי 

יצירת ״עולם ישן״ בכלים    —  עולם הייןבפרימורדיאלית, נבקש לבחון את הסתירות הפנימיות  
 נית. ולחשוף את הריבוי החבוי באידאולוגיה של יחידנות מהות  —  של ״עולם חדש״

 אנושי–ביוגרפיה פוליטית של ענב? הרשת בין האנושי ללא

מציבה אתגר   ,על אחת כמה וכמה ביוגרפיה פוליטית  אנושי,–של שחקן לא כתיבת ביוגרפיה
ביולוגי והן ארטיפקט אנושי, המחשבה   הן מוצר טבעימשום שהענב הילידי הוא תאורטי. 

החוקרת את האופן  (, Ingold, 2012) ממוקמת בין אנתרופולוגיה אקולוגית יוהתיאורטית על 
ת  שבו בני אדם מתקיימים ופועלים ביחס לסביבתם הביולוגית, ובין מחקר תרבות חומרי

(Miller, 2005 העוסק ,)  בחומריות של הארטיפקטים ובאופן שבו הם נושאים משמעויות
ומתמקדת  האנתרופולוגיה האקולוגית ממעטת לעסוק בצמחים מתורבתים אבל חברתיות. 

מחקר התרבות החומרית ממעט לבחון יצורים חיים  ואילו  נתפסת כ״טבעית״,  שסביבה  עיקר ב ב
  —  ומתמקד בחפצים המיוצרים על ידי בני אדם. גפן היין מקפלת בחובה את שתי האיכויות

מוצר ״צעיר״, ״מתפתח״ ו״מתיישן״.  הוא  צמח חי ההופך לסחורה שגם לה יש מחזור חיים: היין  
במאפיינים יינניים כגון  נב, אזורי התפוצה שלו והגמישות שהוא מאפשר המטען הגנטי של הע 

להבין את רשת המשמעויות  אפשר –איצבע, ריכוזי סוכר וחמיצות הם חלק מהסיפור שבלעדיו 
 והשחקנים. 

המחשבה על ביוגרפיה פוליטית של צמח המתגלם גם כמוצר מבקשת לשלב בין שתי  
העובדה שמדובר  מ להתעלםבלי מהענב הילידי  החומריות שללעמוד על  כלומר ,המגמות 

שנעשות   מאפשרת ומגבילה פעולות אנושיות בצמח ולא בארטיפקט אנושי גרידא. החומריות
ממשיך את חייו ללא תלות בחברה  הענב גם  יכולת התרבות והישרדות  עם  כצמח  בו; ולצד זאת,  

שלל  ועמה ין ממנו בהווה את הפקת הי , והאנושית. את ה"גילוי" וה"שחזור" של הענב הילידי



 יינות ילידיים אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו   112

אפשר להבין לפיכך רק במתח    , המשמעויות המוענקות לו בשדה הסוציולוגי, הכלכלי והפוליטי
 ו. שבין החומריות והביולוגיות של

מינית מבקשת לגשר על הפער בין הטבע והתרבות ולעקוב אחר  – האתנוגרפיה הרב
לק מהנוף, כמזון או כסמלים  אובייקטים ביולוגיים שנדחקו לשולי המחקר משום שנתפסו כח 

מיניים חוקרים את חייהם של אורגניזמים שחייהם והתפתחותם שזורים  –גרידא. אתנוגרפים רב
צמחים, בעלי חיים, פטריות, חיידקים. בלשונם של קירקסי והלמרייך, בזכות    —  האנושים  בעול

"  ביוגרפיות וחיים פוליטייםקרי "בעלי , bios–ל zoe–הופכים מהאתנוגרפיה היצורים הללו 
(Kirksey & Helmreich, 2010, p. 545 .) 

כי ״ההבטחה הגלומה בתפיסת   ( בפרסוםשני )לירון ביקורתו של אנו מסכימים עם 
דרך לתאר את  אנו מבקשים למצוא עם זאת,  .מינית אינה מתממשת״–האתנוגרפיה הרב

בעיות  על אף הרק ״נותן קול״ למי שנטול יכולת דיבור )שלא  הסוכנות של הצמח הילידי באופן  
את קטגוריות הניתוח עצמן ואת ההפרדה  גם מאתגר  אינהרנטיות של תרגום ושל מובן(, אלא  ה

עם  יחסי גומלין כי ״אנו יכולים לקיים טען שבין סובייקטים ואובייקטים. טים אינגולד 
לפיכך המחקר צריך  (. Ingold, 2012, p. 436" )אובייקטים, אך איננו יכולים לתקשר עימם 

ואת הסוכנות לא  , אנשים–לבחון את אופני הפעולה ההדדית והאינטראקציה בין אנשים ולא
אובייקטיביות,  –סובייקטיביות ואינטר– אלא דווקא כאינטרכמאפיין לשוני של סובייקט תבוני 

 כלומר כמה שקורה ברשת שבין בני אדם, בעלי חיים, צמחים ועצמים דוממים. 
נו בוחנים את  (, אActor–Network Theoryת )רש–בעקבות הזרם המוכר כתאוריית שחקן
תלות ושל  מקיימים ביניהם מערכת של האנשים –מקרה המחקר כמערך המשלב אנשים ולא

אין קדימות אונטולוגית למרכיבים האנושיים על    אתבמערכת כז(.  Latour, 2005ת )הזנה הדדי
אנושיים, ושאלת הסוכנות )של שני הצדדים( מזוקקת לשאלה שהציב ברונו  –פני המרכיבים הלא
במסגרת המחשבתית של  (. does it make a differenceדל"? )הב מייצרלאטור: "האם זה 
אנשים כאחד אינה חייבת להניח כוונה,  –סוכנות של אנשים ושל לארשת, –תאוריית השחקן

אנשים הם  –רצון או סובייקטיביות. זו סוכנות רזה, המבוססת על הטענה שהן אנשים והן לא
ביכולת  הסוכנות של השחקנים נמדדת  ת.  רשת יחסים משותפבמסגרת  הפועלים    תמיד שחקנים

"לייצר הבדל", דהיינו להשפיע, לאפשר, לתווך, לתרגם, להמיר כוח, לתעל תנועות ולתחום 
 ת. כוונות מופשטות במגבלות חומריו 

בשל נטייתה להתייחס לבני אדם ולחומרים כאל דברים  התאוריה  אינגולד מבקר את
תקיים בתנועה  ( החומרי המ thingבין העצם )ו"סגורים". הוא מבחין בין האובייקט הגמור 

שאינם צומחים  לדבריו, הרשת הלאטוריאנית מורכבת מאובייקטים נטולי חיים, . מתמדת
(.  Ingold, 2012״הפוליטיקה האקולוגית של לאטור נכשלת כאקולוגיה״ )לכן ו ומשתנים,

 SPIDER (Skilled Practice Involves Developmentallyמציע את גישת הוא  לפיכך

Embodied Responsiveness מראש   האינטראקציות בין ישויות נתונות את פחות (, המדגישה
את קווי ההתפתחות של  ות  אנשים מעצב–האופן שבו תגובות הדדיות בין אנשים ולאאת  ויותר  

 (.  Ingold, 2008) השחקנים עצמם
ח את הענב הילידי ואת  אנו מבקשים לשלב את התובנות התאורטיות הללו כדי לתאר ולנת

ברשת זו  (. Inglis, 2015ות )אנושית של חומרים, סמלים ומשמעוי–תוצריו כרשת אנושית ולא
התפתחות לאורך זמן של השחקנים עצמם.  ו יש אינטראקציות מורכבות בין הגורמים השונים

תפאורה  אביזר שאינו רק , biosכאל אליו לפיכך, ביוגרפיה פוליטית של ענב ילידי מתייחסת 
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הבדל", אך   מייצרליחסים אנושיים אלא לוקח בהם חלק פעיל. כמו סובייקט אנושי, הענב "
ביוגרפיה פוליטית של אדם או מושג, אפשר להתחיל את  כמו ב. ועושה זאת לבדלעולם אינו 

משוקעת   הביוגרפיה האנושיתשת בנקודות שונות ולהאיר זוויות שונות של הפוליטיּו וסיפור
. כאן אנו מתחקים אחרי סיפור הלידה וההתבגרות של הענב בהקשר של הקולוניאליזם  בה

 רשת משמעויות של גאוגרפיה, היסטוריה וכלכלה. בתוך פלסטין, /ההתיישבותי בישראל
כך בהבנת הכימיה, הביולוגיה ואזורי התפוצה של זן  תיאור הסוכנות של הענב כרוכה לפי 

גפן היין ממש כשם שהיא כרוכה במחקר סוציולוגי, כלכלי ופוליטי של מופעי היין כמוצר  
שהם  בשעה השחקנים ברשת משפיעים זה על זה כיצד טבעי ותרבותי כאחד. אנו בוחנים 

פות הביולוגית הבלתי  המשחק העדין שבין העודועוקבים אחר מתפתחים ומשתנים בעצמם, 
 ו. היין המופק ממנשל ניתנת לרדוקציה של הענב ו 

תוך מחשבה על  ממדגיש את הממדים החברתיים של הענב, שאנו מביאים כאן התיאור 
– רשת ול–לתאוריית השחקן אובייקטיביות האופיינית–סובייקטיביות ואינטר– הסוכנות כאינטר

SPIDER ראו למשל  המיוחסת להןלאונטולוגיה לגמרי בלי להתחייב מך א(Sayes, 2014  .)
)ואחת מנקודות הביקורת הבולטות על גישה זו(  רשת –תאוריית השחקן אחד מהמאפיינים של

כדי להעניק משמעות  עליו להישען שאפשר היותה מערכת סגורה שאין לה "חוץ" הוא 
לשחקנים ולפעולותיהם. לפי גישה זו, המשמעות נובעת כולה מתוך היחסים בין השחקנים  

 על או ל"איזמים" שונים. מצד אחד–לעשות רדוקציה של הרשת לנרטיביאפשר –ואיהשונים, 
פוליטיזציה  – מאפשרת רגישות רבה לפרטים, אך מצד שני טמונה בה סכנה של דהשגישה  זוהי  
 ם. למות מיחסי הכוח שהשחקנים משוקעים בהוהתע

בפועל, הפוליטי הוא תמיד חלק מהרשת. במקרה שלפנינו, הקולוניאליזם ההתיישבותי  
 .Veracini, 2013, pמרכיב בלתי נפרד מרשת הייצור והייצוג של היין הילידי. ורצ׳יני )הוא 

״במונחים תאורטיים, חיוני    ואומר כי   ולוניאליזם ההתיישבותי( מחדד את הייחודיות של הק29
  להבחין בין קולוניאליזם לקולוניאליזם התיישבותי, משום שהראשון מבקש לקבע את עצמו 

כלומר, כאשר המתיישבים מפסיקים להיות מזוהים   [...] השני מבקש לבטל את עצמוואילו 
נתונים  המתיישבים אינם ילידים, אולם הם  ,כמתנחלים והופכים ל׳ילידים׳״. על פי ורצ׳יני

שחקנים  משתתפים  בתהליך התשוקה לילידיות(. forever indigenizingדת )מתמ התהוותב
בתהליך ההתמרה  יש תפקיד יין לרבים, אידאולוגיים וחומריים כאחד, ובהם גם היין הילידי. 

ילידיות הפוליטי.  ילידיות הענב הופכת למטונימיה לפרויקט ה שכן של המתיישב ליליד, 
 3לפיכך, הענב הילידי הוא שחקן פוליטי במבנה הקולוניאלי המתיישב בישראל/פלסטין. 

 עבודת שורשים: מיתוג הגפן הילידית  

אולם בתעשיית  (, speciesם )של גפן משבעים מיני( varieties) זנים 10,000–רים כבעולם מוכ
 vitisהיין הגלובלית יינות איכות מופקים בעיקר ממין אחד של ענבים הקרוי ויטיס ויניפרה )

vinifera),  אנדמיים לאזור תפוצה    מהזנים  זנים. חלק  5,000–יותר מיש לו  שמוצאו מאירואסיה ו
כזאת  . הכלאה מתוכננת מצומצם וחלקם תוצר של הכלאה טבעית או מתוכננת בין זנים שונים 

לחזק מאפיינים רצויים כגון טעם, ארומה ועמידות בתנאי אקלים. בראש הרשימה  מטרתה 

 

 .2018 ,ח׳ורי–ל/פלסטין ראו סבאע׳לסקירה מקיפה על הפרדיגמה של הקולוניאליזם ההתיישבותי בישרא  3
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עומדים ״הזנים האציליים״ )פינו נואר, קברנה סוביניון ומרלו האדומים; ריזלינג, סוביניון בלאן 
נפוצים  הם תריסר ״הזנים הבינלאומיים״, שמוצאם בצרפת וואלה, לצד ושרדונה הלבנים(, 

 י. ופסים יותר משליש מאזור גידול הגפן העולמ בעולם, ת
–מאמץ שיווקי וחיפוש טעמים ייחודיים ומקומיים חדשיםבמסגרת בשנים האחרונות, 

ת  עניין מחודש בזנים ילידיים ונשכחים הקרויים גם זני מורשמגלים ישנים, מומחי היין 
(heritage varieties לדבריה של ג 'נ סיס .)והסיפור הממותג הנלווה   רובינסון, המפנה הילידי

  ,Robinson, Harding, & Vouillamoz, 2012) אליו הם ״חסרי תקדים בהיסטוריה של היין״
p. xi  .) 

המפנה הילידי פסח עד לאחרונה על המרחב המקומי של ישראל/פלסטין. הסיפור המקובל  
שפרחה באזור מעידן הברונזה וזכתה למעמד   מתאר את דעיכתה של תעשיית יין מבוססת, 

;  2011 ,)רוגוב 19–החידושה בידי הברון רוטשילד בסוף המאה ואת מיוחד במסורת היהודית, 
בהיעלמותם  מה י וע  — בהיעלמות תעשיית היין העיקרי(. לפי אותו סיפור, האשם 2015 ,רנד
הוא שלטון האסלאם, שאסר על שתיית אלכוהול. תפיסה זו,   — הזנים הילידיים המקומייםשל 
היסטוריית היין הביאה גם לאובדן הזנים המקומיים, הובילה את איש   ה שללפיה קטיעתש

אין זני גפן יין ילידיים.   כי ״לישראל 2013התעשייה וכתב היין אדם מונטפיורי להכריז בשנת 
המראווי   ו של, שהופעתך אין זה מפתיע, אם כ .(Montefiore, 2013) הזנים הילידיים נעלמו״

הוגדרה בידי מבקרי היין והייננים המקומיים כ"מהפכה". עידו  כעבור שנה אחת בלבד  2014
אר את היין בהתלהבות: ״אנחנו חושבים שיצאה  ידאז, ת   ן הראשי של יקב רקנאטינלוינסון, היי 

לנו תוצאה מצוינת. אך מעבר לאותו שיח של טעים או לא טעים, אני מאמין שמדובר  
 .(2015 ,)גלייטמן " בהיסטוריה, לא פחות 
היה  , ויש יסוד סביר להניח ש2013היה קיים עוד לפני  , חמדאנימראווי/ ,זן הענבים עצמו

עוד לפני ימי ישו או מלכות ישראל. עם זאת, במהלך השנים האחרונות הוא עובר  קיים 
וק למוצר המקפל בתוכו היסטוריה,  מטמורפוזה: פרי הגפן הופך בתהליך התסיסה והּבִּקּב

ליך גלובלי של חיפוש ייחודיות  היא חלק מתה  אתתרבות, כלכלה, פוליטיקה ומדע. ההתמרה הז
ואותנטיות, אך גם תהליך לוקלי שבו שתי אוכלוסיות מתחרות על תואר הילידיות המקומית  
– בהקשר בלתי שוויוני של קולוניאליזם התיישבותי. בכך מעוצב הענב כתבנית הנוף הגסטרו

 פוליטי הישראלי/פלסטיני. 
ולות בשיח השיווקי באמצעות  המאמר אנו מפרקים את הטענות התרבותיות העבהמשך 

ביוכימאים מאוניברסיטת   — גורמים רביםניתוח של הסיפור יוצא הדופן שבו חוברים יחד 
אריאל; חוקרי תלמוד ומשנה המראיינים אינפורמנטים פלסטינים קשישים; חקלאים אנונימיים  

לייצור  מסביבות בית לחם השומרים בסוד את העובדה שהענבים המגודלים בכרמיהם משמשים  
יין ישראלי; יקבים מודרניים ומשוכללים המשלבים בין פרקטיקות של עולם חדש ועולם ישן;  

ערך, גלובליים ומקומיים כאחד. מעבר    טועמי יין בעלי הכרה בינלאומית; ומערכי שיווק וייצור
ווק יינות עתיקים, אנו מבקשים להתבונן  יש בייצור ובהיסטורי העוסק בשחזור, –למחקר הגנטי

פוליטיות, כלכליות, תרבותיות    —  להבין רשתות רחבות יותרשבאמצעותו אפשר  שחקן  ב יין כב
 ומדעיות. 
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 אוכל, יין וכוח: טיפולוגיות של טרואר פוליטי 

בין מזון ובין עיצוב זהות מקומית ולאומית: מאכלים מסוימים מזוהים  שרבות נכתב על הקשר  
ון פרמזן או שמפניה מותר לייצר רק במקום כ"מאכלים לאומיים", ואילו גבינות או יינות כג

שיח המחקר על גסטרולאומיות או  (. DeSoucey, 2010נת ) מורשת מוגשיש לו ספציפי 
מזון כחלק ממסורת פטריוטית, אך גם כביטוי של יחסי כוח  מתאר את הגסטרופוליטיקה 

ת  קולוניאליזם וגזענו כגון שנאת זרים, המנכיחים צדדים אפלים בתרבות הלאומית 
(Appadurai, 1986; Avieli, 2017; Mintz, 1986 .) מזון מייצר סכסוכי גבול, מלחמות  לעיתים

סחר וניסיונות הדדיים להגביל ייצור מוצרים מסוימים, לשלוט בזכות לקרוא להם בשמות  
זכות ראשונים או להמצאת  לאו לטעון (, Inglis, 2015; Monterescu, 2017חרים )אאו כאלה 
 (. Wexler, 2016ת )עגבניות השרי הישראליו של  כמו במקרה  ,המוצר

בהקשר הישראלי והפלסטיני נחקרו מוצרים עממיים כגון חומוס ופלאפל כביטוי לניכוס  
לסקירה מקיפה על הפוליטיקה של האוכל בישראל ראו    ;Hirsch, 2011;  2006  , גביעון)   תרבותי
ילידיות העממית" הכרוכה בניגוב החומוס נבדלת מזו של פרויקט  "ם זאת, ה (. ע2018הירש, 

של  מוצרים  הם  . ראשית, בעוד החומוס והפלאפל  עיקרייםשחזור היין הילידי בשלושה אופנים  
know how  —    כמו במקרה    , במיומנות העיבוד של חומר גולמי )לא מקומי בהכרח(הכרוכים  קרי

תמצית של המקור  כיין נתפס כמיצוי של המקום ו — (Morris, 2010) קפה האיטלקי של ה 
,  אנושי. שנית–הגאוגרפי וההיסטורי, והיינן נתפס כמי שתפקידו לשקף את תכונות המקום הלא

ן  וגי לעמשמש  היין הילידי  ואילו  הווה,  ל בעיקר  קשורים  מבחינה טמפורלית, החומוס והפלאפל  
לבסוף, ההבדל  וטענת הילידיות בהיסטוריה עתיקה וב"אמת" גנטית הניתנת להוכחה מדעית. 

חוליה חדשה בשימוש במזון  על  המעמדי המיוחס לצריכת יין מאפשר לחשוב על היין הילידי כ 
זהות קולינרית  כאן כאשר בניגוד לחומוס העממי מיוצרת , self-indigenizing–הבתהליך 

 ילידית בידי המעמד הבינוני והגבוה.
בלתי נפרדות מהסביבה הגאוגרפית, על  הן האיכות והתכונות של המוצר כי הטענה 

  , בר אולפן) בחקיקה מסחרית בינלאומיתומוגנת מגובה  ,מאפייניה האנושיים והטבעיים כאחד
2014  ;Barham, 2003 בהירה את הקשר ההדוק שבין ההיבט הכלכלי של הייחודיות  (. טענה זו מ
ד"ר אלישיב )שיבי( דרורי, ביוכימאי  כך למשל אמר סוגיות של זהות וגאווה לאומית. ובין 

  , שיוזכר רבות בפרויקט זיהוי ושחזור הזנים הילידיים מאוניברסיטת אריאל ושחקן מרכזי 
 ך: בהמש 

יתה ליצור זהות. שואלים אותי על  יכשהמטרה ה  2011–התחלנו את הפרויקט הזה ב
יתה אידאולוגית כמעט. המטרה  יהאמת היא שהמטרה ה   —  מטרה מחקרית, אמרתי להם

לבטת ולא  יתה ליצור לתעשיית היין הישראלית זהות, שהיא כיום מתחבטת ומתיה
תבים שלנו מלאים ביין ובענבים. עוד לפני שהצרפתים  יודעת בדיוק מה היא ]...[ כל הכ  

בכלל דמיינו ייצור של יין, אנחנו ייצאנו יין. יש לנו זהות עתיקה מאוד, ועבורי חשוב  
 ת. ביותר לשחזר את הזהות הזו. זה עניין של גאווה לאומי

חרי זנים מקומיים וילידיים יש להבין כמהלך  את התהליך הגלובלי המניע את החיפוש א
שיווקי, מחקר מדעי, וכמובן חיפוש טעמים חדשים.  –גיון כלכלייה  — מוטיבציותכמה  המשלב 

"  ממד פוליטי וזהותי, שמיכאל פייגה כינה ״התשוקה למקום הזה בישראל נוסף לתהליך 
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(Feige, 2011  .) ייחודי בין מאפיינים קרקעיים,  ה שילוב  ה   —  אררּויפור הוא ט  המושג המרכזי בס
  4(.  ,.2015Handel et alי ) אקלימיים, תרבותיים והיסטוריים, המעניקים ליין את טעמו הייחוד

בתפיסה רומנטית  (.  Matthews, 2016י כמעט )מטען מיסט נושא  טרואר  המושג  בעולם היין,  
ניתן לחישוב, ולפיכך לעולם לא  מה ש זו לחלקת קרקע יש איכות ייחודית והוליסטית, מעבר ל 

ולייצר אותה באופן מושלם במקום אחר.   היהיה אפשר להבינה במלואה וגם לא לחקות
האנתרופולוגית איימי  (, sense of place) זה על המושג הגאוגרפי ״תחושת המקום״אבפרפר

שיח הטרואר  (. taste of placeום" )״טעם המקהוא הטרואר טוענת כי ( Trubek, 2008טרובק )
מאז התחדשות תעשיית היין בשנות השבעים   ,חלחל לתרבות היין הישראלית בכמה שלבים
(. את סיפורה של תעשיית היין המתחדשת  2015  ,והקמת יקבי רמת הגולן בשנות השמונים )רנד

נהוג לספר כמעבר מפס ייצור המוני של יין קידוש זול )״יין פטישים״( להפקה יחידנית של  
התחולל  ם גלובליים של איכות בלתי מתפשרת. המעבר יינות יבשים העומדים בסטנדרטי 

  , שבה בויתו שנות השבעיםב ארבע ״מהפכות״: המהפכה הזנית כלל לאורך כארבעה עשורים ו
אמות מידה חדשות של  בשנות השמונים, אז יובאו זנים בינלאומיים; המהפכה הטכנולוגית 

ים שלמדו בבתי ספר מובילים  ייננים צעירים ומבטיח , כאשר תסיסה וסינון; המהפכה הייננית 
החלו  יקבים קטנים , שבה שנות התשעים ב; ומהפכת יקבי הבוטיק השתלבו בתעשייה  בעולם
תפקיד מרכזי בתעשיית היין  ממלא הטרואר  כיום יין טרואר ברמה בינלאומית.לייצר 

 חדש. העולם ה ישן והן ביקבי העולם ה הישראלית והגלובלית, הן ביקבי 
אנושיים. הטעם הייחודי  –כרשת של שחקנים אנושיים ולא את הטרואר יש להבין

והמשמעות המוענקת למקום הם תוצאה של שילוב בין אדמה, אקלים, חיידקים, פטריות וזני  
גפן מחד גיסא ושל כורמים, ייננים, ידע מעשי ומסורות חברתיות ארוכות שנים מאידך גיסא.  

מובהקת לרשת של בני   ה ״הוא דוגמ(, Inglis, 2015, p. 2ס )טוען אינגלי ,״תהליך ייצור היין״ 
אנושיים״. כל אחד מהשחקנים ברשת מייצר  –אדם ואובייקטים, קרי של שחקנים אנושיים ולא

הבדל, והטעם הסופי של היין נתפס כמשקף את השילוב הייחודי של הסוכנויות השונות. היין  
חברתית וטכנולוגית, ולפיכך הוא מגלם יחסים חברתיים,   הוא תוצר של מערכת פיזית,

 פרקטיקה וידע. 
הוא גם פרויקט פוליטי  שמכלול חברתי, אנו יוצאים מנקודת הנחה מכיוון שהטרואר הוא 

פוליטיקה  בחנו את השל כינון מרחב איכות החורג מגבולות השוק הצרכני. במחקרים קודמים 
משליך  קישור שבין אדם, אדמה ויין  הוטענו כי    ,וקתשל הטרואר באזורי גבול ובשטחים במחל

 ,Handel et al., 2015; Monterescu) על תחושת ההזדהות של אנשים עם טריטוריה נתונה

. הטיפוס הראשון נוגע  נחלקים לכמה טיפוסים עקרוניים  יחסים בין טרואר לטריטוריה(. ה2017
להבין, למשל, את דבריה של רונית ורד אפשר לקשר הנוצר בין אדם ובין מקום נקודתי. כך 

בכתבתה על הקשר הבלתי אמצעי בין היינן נמי אשקר ובין גבעות איקרית שבהן    הארץ מעיתון  
: "אדם הוא תבנית נוף מולדתו, הממשית והמיוחלת; יין הוא  (2013)ורד,  גדלות גפני היין

תבנית בית גידולו, הטרּואר, הנושא גם את חותם האנשים שיצרו אותו. בני משפחת אשקר  
מתעקשים לייצר יין מענבים המגיעים מאזור איקרית כדי לצקת לתוכו את תבנית נוף  

 ם". מולדת

 

את השפעתם של חיידקים  המשלב גם    ,(microbial terroirבשנים האחרונות גובר העניין ב״טרואר חיידקי״ )  4

 (. Gilbert, van der Lelie, & Zarraonaindia, 2014ופטריות על טעם היין )
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את   ;בכפר יאסיףיקב יקרית בגליל העליון, הקים נמי אשקר, דור שני לעקורי הכפר א
מכורמים יהודים מאבן מנחם ומאלקוש, יישובים  הוא בוחר לרכוש הענבים עבור היקב 

שאדמותיהם השתייכו בעבר לאיקרית. דבריה של ורד מביעים טענה מובהקת לקשר מהותני  
דמה שכל החלפה של  נובין איכות של יין, חלקת אדמה ובני אדם שהם תבנית הנוף המקומי, 

משפחת אשקר מייצרת את היין  הייתה  אחד המרכיבים תביא לקריסת הטרואר הייחודי. כך, לו  
או לחלופין, אם היין    —  בחלקה שאינה שוכנת באדמות המקוריות של איקרית  ותמגפנים הגדל
התוצאה   — על ידי כורם יהודי מאבן מנחם או מאלקושאבל אותה חלקה גפני היה מיוצר מ 

 במקרה הזה, עקורי   — יתה טרואר פגום וחקייני. רק התושבים המקוריים של האדמההי
נוף  ליכולים לקחת את הענבים ולהפיק מהם את המיצוי הנוזלי של הקשר בין אדם   — איקרית
 מולדתו. 

אזורי". הוא אינו מבקש לאפיין חלקה ספציפית   לכנות "טרואראפשר את הטיפוס השני 
  ,אלא את טעמו של חבל ארץ שלם, כגון קיאנטי בטוסקנה. דוגמה מובהקת לכך היא רמת הגולן 

כך, למשל, סדרת יינות בשם "השמורה" של  (. wine country" )שמוצגת בישראל כ"ארץ היין 
ם נשענים על תנאי הגידול הייחודיים  יקבי רמת הגולן מציעה "מגוון מעניין של יינות ]...[ כול

, כפי  של הרמה, ויש להם את אותה 'גולניות' שמאפיינת את היקב ואת אזור הגידול שלו"
. בפרסום אחר מזמינים היקבים את המבקרים "לטעום את המקום".  שנכתב בעבר באתר החברה 

יקב ואת אזור  אותה "גולניות" המאפיינת את ה — רמת הגולן הופכת לחבל ארץ שיש לו טעם
תנאים הפיזיים של מקום  ב רק אין מקורו הגידול שלו. גם במקרה זה הטעם הייחודי, הגולני, 

 ה. אותו קשר אורגני בין אדם לאדמבהגידול אלא גם 
קשר  ומציין גאוגרפיה של הטרואר –מקרול גאוגרפיה –הטיפוס השלישי משלב בין המיקרו

המגדיר את עצמו כ"יקב  למשל, בשומרון,  אזורי. יקב פסגותלמרחב הבין המרחב המקומי 
  , מאניש את גידוליו: "לגפנים שלנו חיים לא קלים", מספר אתר האינטרנט   , המשלב תנ"ך ויין"

"הכרם נטוע על אדמת גיר קשה,   .ברורה למציאות חייהם של תושבי ההתנחלותבהתייחסות 
ים. כדי לסייע לגפן להיקלט  איטלקי ים תיכוני בצפון הרי ירושל –בטרסות עתיקות בסגנון יווני

בקרקע קדחנו חורים עבור כל שתיל ושתיל וכך יכולה הגפן להעמיק שורש". בתיאור זה  
  ; איטלקי ים תיכוני" –"בסגנון יווניהן אלא  ,הטרסות אינן פלסטיניות ואפילו לא תנ"כיות

גפן, על  וה  ; הכרמים אינם נמצאים בגדה המערבית או ליד רמאללה אלא "בצפון הרי ירושלים"
אף החיים הלא קלים שלה, מעמיקה שורש ונאחזת בסלעים החשופים. הייחוס המרחבי נע בין  

– גאוגרפיה של הרי ירושלים ועד למקרו– , דרך המזוגדלים בו הענביםשהמקום הספציפי 
אמנם אנחנו    :הטענה המוכרת בתולדות הציונות ומובלעת בו  גאוגרפיה של "אגן הים התיכון",  

 ו. המתקדם שלוהים התיכון, אבל משתייכים לחלק האירופי   שוכנים לחופי

 ״לומר לא למרלו״: כשל הטרואר

לפעמים ביחס   — אמון על השלמת החיבור המשולש בין אדם, אדמה ויין , אם כן,הטרואר
לגבעה ספציפית, לפעמים ביחס לחבל ארץ שלם ולפעמים ביחס לאזור גאוגרפי נרחב. עם  

שיח הטרוארי כמאפיין  בכשל עקרוני קיים זאת, אנו טוענים שבהקשר של שדה היין המקומי 
רובם של היקבים    יינות ברובאילו זנים משמשים לייצור  די לראות  :  של זהות אורגנית ואותנטית
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קברנה סוביניון, שיראז, מרלו, שרדונה, פינו נואר ושאר ״זנים   —  פלסטין/ ישראל בכל
 ם. בינלאומיים״ שאפשר למצוא בכל מקום אחר בעול

לתעשיית היין  , הקרויים בספרות המקצועית ״זנים אציליים״, אינם מעניקים ו זנים אל
תר יקב רמת הגולן  זהות מקומית מובחנת דיה. דיון בשאלה ״מהו יין ישראלי״ באהמקומית 

מבהיר כי ״עיקר ייצור היין מגיע מכיוון זני הקברנה סוביניון, המרלו והשרדונה, ]אך[ עדיין  
אין לנו זן שניתן להגדירו כזן לאומי״. במאמר "אומרים לא למרלו: תעשיית היין הישראלית  

יבואנית  ,  IBBLS–במנהל תחום היין   — י יפיוריוויד מונטיטוען ד (2017)ברנע,  מחפשת זהות" 
שתעשיית היין הישראלית צריכה   — האלכוהול הגדולה בישראל, שבבעלותה גם יקב תבור

מתאימים יותר לאקלים המקומי. לדבריו, ״היום  ש ,  פחות  תיכוניים מוכרים–להשתמש בזנים ים
וא כשר. אנחנו מנסים  אם מישהו רוכש בקבוק יין ישראלי בחו"ל, בדרך כלל הסיבה היא שה

למצוא משהו שייחד אותנו מלבד הכשרות״. אלא שגם כשמונטיפיורי מבקש "לומר לא למרלו"  
 ת. הוא עדיין מציע זנים לא מקומיים, אירופיים, בעיקר מדרום צרפ

מה המשמעות של העובדה שבאיקרית, ברמת הגולן או בגבעות הגדה המערבית יש טרואר  
ומיים? פרשנות ייננית אחת טוענת לניתוק מוחלט בין סגנון היין  משובח לגידול זנים בינלא

זילנד אינם   למקור הגפן ומוצאו ההיסטורי בעולם הישן. יינות קליפורניה, אוסטרליה או ניו 
מבקשים לשחזר את בורדו או את טוסקנה אלא פועלים לזקק טעם מובחן, המשקף את דרישות  

מאיכות הענבים ומכישורי היינן, אך לא מכוחו  השוק בעולם החדש. כאן המובחנות נובעת 
 ם.הסמלי של הזן כמטונימיה של מקו 

מקומות  פלסטין /הגישה הטרואריסטית הקלאסית, לעומת זאת, גם אם יש בישראללפי 
שיש להם טרואר כמו במחוזות מסוימים באזורי יין מסורתיים באירופה, במובן עמוק אין הם  

מצליח להיות  אינו כך שהגולן אין מקורו בכשל הטרוארי אלא חיקוי של המקור האירופי. ה 
הוא מבסס את  משום שמצליח לבטא את ה״גולניות״ האותנטית  אינו  כך שהוא  ב טוסקנה, אלא  

ממקום אחר )כמו בורדו או טוסקנה(, כזה שבו מגדלים   על ציטוט וחיקוי של טרואר וזהות
גפנים ומפיקים יין ברציפות מתוך דיאלוג של הזן והמקום הנמשך מאות רבות של שנים.  
במילים אחרות, מרלו הוא "זן מקומי" של מקום אחר; בישראל/פלסטין הוא אינו אלא "זן  

 ממנו.   בינלאומי", ולכן אין ביכולתו לספק את האותנטיות הנדרשת
הענב הילידי מוליד מושג כלאיים חדש, שאנו מכנים "טרואר זני". מושג זה נדמה במבט  

מבוסס על זן ענבים מסוים )שאפשר לכאורה  כביכול אינו  ראשון כאוקסימורון, משום שטרואר  
במבט  אבל ניתן להעתקה מושלמת(. שלעולם אינו )מסוים בכל מקום( אלא על מקום  ולגדל

  מרחבשל מפני שהחיבור    , ביטוי מושלם לאותנטיות ולטרוארזהו ת שבפועל נוסף אפשר לראו
הזן והטריטוריה הוא חיבור עמוק ומהותי של צמח אנדמי, שעבר סלקציה אבולוציונית  וזמן בין  

 והפך לחלק מהטבע המקומי.  
וכך מתאפשר המיזוג המושלם בין ביולוגיה   ,בהקשר זה הזן הוא תוצר של הטרואר

הטרואר הזני מקבע את המקום ומעצב את השייכות הילידית כתבנית נוף המולדת.  לגאולוגיה.  
כשאנחנו פה בארץ ישראל,   ]...[ דרורי, טרואר הוא ״ההתאמה של הזן לאזוראלישיב לדברי 

ד  וד קשים. אנחנו ממש בגבול התפוצה הדרומי של הגפן וזה תנאים מאומא דוהתנאים מא
זה  המהלך ה הצליח להצטיין, כפי הנראה יש לו את זה״. קשים ומה שעבר פה סלקציה ושרד ו

קושר בין המחשבה הפוליטית לעולם החי: מינים פולשים מול מקומיים, הצלה של זנים  
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שמש ונאחזים בקרקע הקשה  שנצרבים ב שנכחדו, אבולוציה של זנים ואדפטציה של אנשים, 
 התאמה הדדית בת אלפי שנים. והם תוצר של 

בניגוד לתעשיות חקלאיות אחרות כמו גידול זיתים, חיטה    —   יצור ייןלכך צריך להוסיף שי 
מזוהה בשיח הישראלי כחלק מההיסטוריה היהודית בלבד. האזכור הרב של יין   — או עגבניות 

התקופה הממלוכית  מאז  האיסור המוסלמי על שתיית יין שנאכף  לצד  בתנ"ך ובמסורת היהודית,  
(, מספר את סיפור היין כמקבילה מושלמת לסיפור הציוני של "חידוש ימינו כקדם":  1995  )עמר, 

ריבונות, גולה, שיבה ושוב ריבונות, יצירה והתחדשות. הקישור המובהק בין היין המודרני ובין  
של יקב לבני, בבעלות מנחם  בתיאורי המוצר באתר  ההיסטוריה היהודית בא לידי ביטוי למשל  

״האיכות טמונה בגרעין, בשורשים. על פי מבחן זה אכן ניתן  :  יגי המחתרת היהודיתלבני, ממנה 
לומר שהיין של משפחת לבני הוא איכותי, 'יין עם שורשים'. היונק את טעמו הייחודי משורשיו  

".  הקדומים של היין הארץ ישראלי המקורי שהיה ידוע ברחבי העולם העתיק כמשובח שביינות 
– טבע– איכות"תחת הסיסמה באתר היקב בסוסיא, מצהיר  הלבני–וייס, מיקב וייסואילו מנחם 

שנה שיהודים מעבדים את   2,000–: ״אנחנו גאים שמדובר על הפעם הראשונה בכ"קדושה 
 גאולה אמיתית של הקרקע לפי דעתנו חייבת לקרות רק על ידי יהודים״.   [ ...]  הקרקע במקום הזה 

In Vino Veritas : הסינגולריות של היין הילידי כלכלת 

 economy ofם )הסוציולוג לוסיין קרפיק חקר את הכלכלה של מוצרים סינגולריי

singularities ,) לקבוע מהו הערך של מוצר יחיד  אפשר כגון יצירות אמנות ויין, ושאל כיצד
  [ ...]  ניזםודאית, עמימות ואופורטו–במינו. לטענתו, ״מוצרים סינגולריים מתאפיינים באיכות אי

קביעת ערכו של יין נשענת על  (. Karpik, 2010, p. 31" ) שיפוט למעין הבחירה הופכת 
קריטריונים עמומים של ייחודיות ושל איכות. מצד אחד, יין הוא תמיד מוצר ייחודי )שילוב  

אר משנים גם את המוצר(;  ספציפי של מקום ושל זמן, מאחר שכל שנת בציר וכל שינוי בטרו
מיליארד   25מצד שני, אפשר להשוות בין בקבוקי מרלו ממקומות שונים ומשנים שונות. 

, הערך  מראה  קרפיקכפי ש  בסופו של דבר,(.  OIV, 2017ם )בקבוקי יין מיוצרים בכל שנה בעול 
,  לדוגמה בציר ) , מקום )לדוגמה, בורגון(שמשקלל של יין מסוים נקבע באמצעות אלגוריתם 

הדירוג של   — ולבסוף ,בסולם או שלושה כוכבים(  90ציון שניתן בידי מומחה יין ) ,( 1988
מבקרי יין ידועים כמו  שנתנו    90ציון    ;דרג )כלומר, דרגת המומחיות והמעמד של מבקר היין המ  

שנתן מבקר היין של   90פרקר או ג'נסיס רובינסון שווה יותר בשוק הגלובלי מאשר  רוברט
 העיתון המקומי(.  

תפקיד מרכזי בייצור הערך של היין, משום שבכלכלת הטרואר   ממלאתהילידיות הזנית 
שהטרואר הזני מציע יציבות  אף ת מעלות משמעותית את ערך המוצר. אך ת ומקוריּונדירּו

בוססת על הסלקציה האבולוציונית הטבעית, הוא פותח סט חדש של שאלות  אונטולוגית המ
כשעוקבים אחר השחקנים האנושיים    ,על פי ברונו לאטור   ,שאלות המתגלות  —   אפיסטמולוגיות 

אנושיים ברשת. איך אפשר לדעת מה אותנטי, כלומר, מה שתו כאן לפני אלפי שנים  –והלא
קושיה נוספת אינה נוגעת לזן הענבים אלא ליין   ואיזה זן מייצר את הרציפות ההיסטורית?

לנסח את  ? אם ימינו המופק מהם: איך מגשרים על פערי הטעם בין שנת אפס לספירה ובין 
או    —   , איזה ציון היה נותן רוברט פרקר ליין של ישו? אם היין לא היה מוצלח השאלה בישירות 

שרשרת   — רים שנציג בהמשך(למצער, היה שונה מהטעם המקובל כיום )כפי שטוענים החוק
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ייצור הערך קורסת. היין המשוחזר יכול לעניין מוזאוני תנ"ך אוונגליסטיים או כת של נאמני  
את ערכו הכלכלי כמוצר  עד מאוד הר הבית, אבל סימונו כמוצר ארכאולוגי בעיקרו יצמצם 

, זמן, דירוג  מקום  — צריכה בהווה. הערך של יין מודרני נקבע כפונקציה של ארבעה פקטורים
 . שינוייםהמשוואה עוברת כמה   ,במקרה הזהאבל  — והמוניטין של המדרג 

לדעת מהם גבולות המקום האותנטי? האזור וקביעת הגבולות הם  אפשר ראשית, כיצד 
עניין מרכזי בקביעת ערך היין. תחימת אזורי היין נשענת על ניסיונות להבחין בין אזורים,  

לטעום אותו בהווה ולהשוותו לשכניו. אך  שאפשר ן עכשווי, כזה  מסורות ייצור וטעמים של יי
שנים?   2,000כיצד קובעים את גבולות רשת הטרואר הזני? לפי גבול התפוצה של הזן לפני 

לגבולות   ,לפי גבול התפוצה העכשווי? לפי המקומות שבהם ייצרו יין מאותו זן? במקרה שלנו 
 טריטוריה שהיין נותן לה משמעות? יש השלכות פוליטיות ברורות: מהי בדיוק ה 

שנית, שאלת הזמן בתעשיית היין מתייחסת בעיקר לשנת הבציר ולמשך היישון בחביות.  
ניו יורק  במקרה הנוכחי מדובר ברובד אחר של זמניות, כפי שעולה למשל מהכתבה ב אבל 

"מיושן במשך שמונה חודשים, או אם מסתכלים על    , ולפיה יין המראוויהזכרנו קודםש  טיימס
על שנת   , מתייחס לבקבוק יין ספציפיאינו שנה". הזמן במקרה זה  1,800זה אחרת, לפחות 

  3,000שנה מאז ישו,  2,000 :אלא לשאלת ההמשכיות ההיסטורית  ,הבציר ומשך היישון שלו 
 . שנה מאז דוד המלך וכן הלאה 

שליכים גם על שאלת המומחיות הנדרשת כדי להשלים  בשאלות המקום והזמן מ   ההבדלים
להוכיח את  כדי את משוואת הערך של האותנטיות. מומחיות בטעימת יין אינה מספיקה 

האותנטיות של הגפן ושל היין ואת הרצף ההיסטורי שבין המוצר העתיק לזה הנוכחי; לשם כך  
להיסטוריה,  ומחים מ דהיינו , אנושיים–נדרשים גם מומחים לשחקנים האנושיים והלא

פוטנציאל לסתירה בין סוגי המומחיות,  עולה נקודה זו מלגאוגרפיה, לביולוגיה ולכימיה. 
הדורשת הכרעה פרשנית נוספת: ייתכן שהיין המקורי, האותנטי, המוכח באופן מדעי, יקבל  
  ציון נמוך ממומחה יין השופט את טעמו בכלים עכשוויים. ייתכן גם שיין שיקבל את אישורו 
הנלהב של מבקר נחשב לא יהיה אותנטי דיו עבור מומחה הצמחים העתיקים. השאלה המרחפת  
סביב הפער בין שני סוגי הקריטריונים היא אם השאיפה "לחדש ימינו כקדם" משמעה שיין  

שנה, או שמא יש לבצע התאמות    2,000ילידי אותנטי יש לייצר ולשתות כפי שהיה נהוג לפני  
יצור וטעם מודרניות, מתוך הנחה שלו הייתה נשמרת הרציפות בתעשיית  מודעות לפרקטיקות י 

עברו תעשיות היין בשאר  אכן כפי ש — הייתה עוברת שינויים הדרגתייםהיא היין המקומית 
 ן. העולם הישן, שלא קפאו על שמריה

תרבותי,  ו אנושיוגם ביולוגי ו קביעת הערך הסינגולרי של הענב, כאובייקט שהוא טבעי
ומיפוי גנטי כדי לעקוב אחרי  דנ"א  שילוב בין סוגים שונים של ידע ופעולה: ניתוח דורשת 

כגון   ,ילידי  מדעיות למקוריות ולרציפות שבין אז והיום; ידע מקומיה  ההוכחות הביולוגיות
פה מחקלאים פלסטינים קשישים; ניתוח של טקסטים יהודיים עתיקים מהמשנה,  –עדויות בעל

אלכוהול וטכניקות ייצור של  שיעורי ות מאפיינים של טעם, צבע, לזהכדי  התלמוד וההלכה
כחלק מחרושת האותנטיות; ולבסוף,  יצירת סיפור ומיתוג יין שמש; למשל  ,יינות עתיקים

טעימות יין בידי מומחים, ביקורות יין בכתבי העת המובילים ותחרויות בינלאומיות שמטרתן  
 ת. להוכיח את הצלחת התוצאה הסופי 

סקרנות מדעית, עניין פוליטי,   — אינטרסים שוניםמבשדה היין הילידי מונעים  השחקנים
קולינרית, רווח כלכלי, תשוקה לייצר יין טוב. אינטרסים אלו התלכדו  –רצון לייצר זהות מקומית
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אך כפי שנראה בהמשך, לפעמים הם גם  .סביב ייצורו של יין המראווי וזנים ילידיים נוספים 
המנגנונים שבאמצעותם מיוצר הערך הסימבולי, הכלכלי  , ואז נחשפים זה במתנגשים זה 

 והפוליטי של היין. 

 השחקנים: הנדסה הפוכה של הגפן הילידית 

הענב הילידי עומד בלב רשת הידע המתוארת במאמר זה, אך כשחקן אילם הדרך העיקרית  
קים אותו. במסע  לפרש אותו ולהבינו היא בתיווך שחקנים אנושיים החוקרים, מתארים ומשוו

שש דמויות  מצאנו המראווי זן ייצור וב השחקנים האנושיים העוסקים בשחזור  י החיפוש אחר
  , שצוטט קודם, הביולוג והיינן ד״ר אלישיב )שיבי( דרורילצד מוכרות ודמות אחת עלומה. 

עוזר המחקר והאגרונום יעקב הניג; חוקר תולדות הטבע במקורות היהודים  פועלים גם 
אילן; פאדי בתארסה, יינן יקב כרמיזן בנפת בית  –, פרופ׳ זהר עמר מאוניברסיטת ברוהערבים

לחם; כנען ח׳ורי, הבעלים והיינן של יקב טייבה בנפת רמאללה; גיל שצברג, יינן ביקב רקנאטי;  
והכורם הפלסטיני האנונימי אשר סיפק את הענבים ליין מראווי של רקנאטי. כולם יחד נוטלים  

 חודשת של הטרואר הזני וביצירת היין הילידי האולטימטיבי. חלק בהגדרה מ
דרורי הוא ביולוג מולקולרי מהמחלקה להנדסת כימיה ולביוטכנולוגיה באוניברסיטת  

המצוי במאחז גבעת  יקב בוטיק    ,בעליו של ״יקב גבעות״ומתגורר בגדה המערבית  . הוא  אריאל
הוא אינו מכחיש את המניע האידאולוגי  מו ובמאמריו  י איון שערכנו עיהראל הסמוך לשילה. בר 

.  של מחקריו ואת המטרה לשחזר את הזהות הלאומית דרך שחזור היין והגפנים הילידיות 
נוכל לזהות מערך של זני   ו״אנו מאמינים שבמאמצינו לקבץ ולהעריך אוכלוסיות אל לדבריו,

  ת יית היין הישראליישנים המתאימים לייצור יין איכות ובתוך כך לחבר את תעש –ענבים חדשים
 (.  Drori et al., 2015, p. 107) למקורותיה ההיסטוריים״

דרורי מלקט זני ענבים מקומיים ומבצע במעבדה שלו באוניברסיטת אריאל מיפוי גנטי  
מין  – גפנים ייחודיות גנטית של תת  130בשלב ראשון של המחקר הוא מצא  (.  SSRם )מלא שלה

(,  Sativaות )מין התרב–הוא הגדיר כ״אם הגפן״, וכשישים זנים של תת  ןאות,ש(Sylvestrisהבר )
כזנים ילידיים ארצישראליים. הרובד השני של המחקר כרוך  הוא מגדיר  שיותר משלושים מהם  

בניתוח כימי ובניסויים שמטרתם לזהות אילו מהזנים המקומיים יכול להתאים לייצור יין.  
מחרצני ענבים  דנ"א  בעיקר הפקת — לישי הוא ניתוח ממצאים ארכאולוגייםהשלב הש

 מיובשים או מפוחמים שנמצאו בחפירות שונות, אבל גם חישוב נפחים של גתות עתיקות  
במטרה לגלות אילו זנים היו בשימוש לפני אלפיים שנה וכיצד הפיקו מהם יין. השלב   — ועוד

באריאל  שנמצא כרם המחקר מ יין  יםמפיק בו הללו והאחרון משלב בין כל המהלכים 
(microvinification  )  לו מהזנים הילידיים שעדיין נמצאים בידינו כיום השתמשו  ילזהות בא כדי

לשחזר את תעשיית היין  ו לפני אלפי שנים לייצור יין, מתוך כוונה מוצהרת לגדלם מחדש 
״אם יהיה לנו צמח שלם מזרע   , בסוף התהליךדרורי אומר כי . (3– ו 2 )ראו תצלומים העתיקה 

שנה, זה יכול להיות נחמד״. הגילוי המדעי עשוי להשפיע על המיתוג    2,700שנשכח שם לפני  
התיירותי של מדינת ישראל סביב מה שהוא מכנה ״הסעיף של הילידיות״: ״הגת העתיקה,  

 ". עתי לפי ד  ,הסיפור והיין הילידי, כל העסק הזה ביחד, יתפור את תיירות היין לישראל
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חיפוש הגפן הקדומה מבוסס על ההנחה שזנים ילידיים וטכניקות מסורתיות של הכנת יין  
הם המתאימים ביותר לתנאים המקומיים. "אתה שואל אותי מה זה טרואר?" שואל דרורי  

 ב: ומשי

התאמה של הזן לאזור היא לא רק ברמה של מה עושה את היין הכי טוב, אלא מה שורד  
 about theבכלל, מה מסוגל לגדול בתנאים קשים. הסיפור הטרוארי בעיני הוא פחות 

people  ויותרabout   ]הרקע הגנטי שהתפתח פה במשך הרבה מאד שנים. ]זני הענבים
יתה לנו  ימאד יובשניים, מאד חמים. ה  שהי סלקציה ואדפטציה לתנאיםו עברו איז

שנה בגלל התקופה המוסלמית, זה תקופה ארוכה, אבל בכלים שיש    1,300קטיעה של 
 לנו היום אפשר לשחזר. 

היא חדשנית, אולם ההתאמה והסלקציה  וברירה טבעית גנטיקה המבוססת על  הטרוארתפיסת 
גם לשיטות המסורתיות  מתייחסות  , הן  כמו בטרואר הקלאסי   ;צמח עצמואל הרק  אינן מכוונות  

של ייצור היין. לטענתו של דרורי, אסור לחטוא באנכרוניזם ולשפוט את היין של פעם בכלים  
י. יקבים מודרניים כמו יקב יתיר בצפון  נשל היום, המתבססים בעיקר על טעם צרפתי או אמריק 

בין  ויים באיכות גבוהה  יינות מזנים בינלאומייצור  הנגב מגלמים עבורו את חוסר ההתאמה בין  
 י: האקלים המדבר

אז מה הם בעצם עושים? הם מנסים לגדל ענבים אירופאיים בתנאי מדבר וחום, וכל  
הזמן מתבחבשים עם זה. עזבו, בוא נזרום. התנאים שלנו הם תנאים שהבריקס ]מדד 
הסוכר בתירוש[ בורח לך? התנאים שלנו זה תנאים של הבשלה מהירה? התנאים שלנו  

 תנאים של חום? בוא ננצל אותם, בוא נעשה את מה שעשו פה פעם.זה 

סוגי ידע נוספים החוקרים  במומחיות ויש צורך בכדי להשיב על השאלה "מה עשו פה פעם" 
דנים ביינות, בייצורם ובשתייתם. פרופ' זוהר עמר הוא מרצה בכיר במחלקה  וטקסטים עתיקים  

מתמחה בהיסטוריה של הפלורה  ו אילן, –טת ברללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסי
והפאונה המקומית. עבודותיו עוסקות בין השאר בזיהוי תולעת השני המקראית ובכשרותם של  
הג'מוסים, אך מוקד המחקר שלו הוא זיהוי ההיסטוריה הבוטנית המקומית: זני זיתים, צמחי  

אחר  ומתחקה  את ההיסטוריה של זני הענבים המקומיים( מנתח 1995תבלין ועוד. עמר )
מופעיהם במשנה, בתלמוד, בספרות ההלכה ובספרות הרפואית של ימי הביניים בערבית. הוא  

הנדסה   אשר באמצעות , מזהה שמות שונים, מקומות גידול והפקת יין וטכניקות ייצור ושתייה
,  לנסות ולהפיק מחדש יינות דומים לאלה העתיקים )עמר ( הן מאפשרות  Paxson, 2010)  הפוכה 

(. התהליך מלווה במה שעמר מכנה ״קריצה״: ״אתה צריך בעצם  2014 דרורי, נצר, הניג ושגב,
להתאים את עצמך לקריטריונים שמקובלים בימינו, ולכן אנחנו מוכרים איזה משהו עתיק אבל  

 נקרא לזה״.   ,בסטנדרטים מודרניים. אתה משחק פה משחק כפול
מספיקים כדי לייצר את  אינם  אלא שהשחזור והזיהוי של זנים עתיקים ושל שיטות הייצור 

טוען כי  עמר בין "אז" ו"היום". במאמר משותף עם דרורי וחוקרים אחרים, שהרצף הטמפורלי 
ני וג׳נדלי לייצור יין בירושלים במאה  ״ישנן עדויות היסטוריות של השימוש בזנים חמדא

במקרה זה, טענתו של עמר היא  (. Drori et al., 2017; 2014 ,עמר ואחרים" )השניה לספירה 
" ו"חרדלי" הנזכרים במשנה אפשר לזהות עם הזנים המקומיים הנקראים  שאת הזנים "גורדלי 

ת  ברּו הוא שם נוסף לזן המראווי(. כאן, במהלך המזכיר את העִּ  , כזכור,ג'נדלי וחמדאני )חמדאני 
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ת  (, יש תלות מובהק1997של שמות מקומות שייצר את "המפה העברית" החדשה )בנבנישתי, 
הם זה הבפרויקט  כיםהמתוו  נים(. השחק 2017בבני המקום הפלסטינים )דהאמשה, 

לזהות את הזנים  שנדרש כדי פה, –מקומיים המספקים ידע ילידי, הנמסר בעלהאינפורמנטים ה
 אומר:  הילידיים מתקופת התנ"ך או המשנה. עמר

הם ידעו להצביע לך, להגיד את השמות שלהם,  אתה צריך לתפוס את הזקנים בשביל ש
.  "ענבי בר "לזה קוראים ככה ולזה קוראים ככה, ולזה קוראים ככה... אנשים אומרים 

אין כזה דבר, זה לא ענבי בר, זה ענבים מנוונים שלא תמיד אני יודע להצביע ולהגיד  
למצוא באיזה    איך קוראים להם. אחת הבעיות הגדולות זה לא רק למצוא זנים. אני יכול

חירבה בשומרון איזה זן של ענבים מיוחד, אבל אם אני לא יודע להצביע ולהגיד, לדעת  
בערבית[, תעודת זהות, איך קוראים לו, אז אין לי את   ,במקור כך ה ווִייֶה שלו ] –את ה

 . ההקשר. יש לי פה בעיה

טול מובן כל עוד  גם המידע המופק לגביה נותר נ  ;במילים אחרות, לא רק שהגפן עצמה אילמת 
ביולוגיים, טקסטואליים    —   משלבים ידע ממקורות שונים  , כל עוד לאלא רואים בה שחקן רשתי

הייתה  גם היא ששנים,  1,700ספרות בת אם לא מנתחים נותר חסר ערך הדנ"א ואוראליים. 
בינה  האינפורמנטים ההולכים ומתמעטים שיכולים לייצר את הקשר  אלמלא  חסרת ערך  נותרת  
 ,Latourור )הווה ולחתום על "תעודת הזהות" של הענב. כל פרקטיקה ניסויית, כתב לאטובין ה 

1999, p. 140ובעת מהפוליטיקה המוזרה שבה עובדות הן בעת ובעונה אחת אילמות  (, "נ
פטפטניות להחריד, כך שכפי שנאמר, הן 'מדברות בעד עצמן'". העובדות אף פעם  לחלוטין ו 

 ר. ובמובן זה כל חשיפה של "אמת" היא למעשה כתיבה של סיפו , אינן "מדברות בעד עצמן"
מי שמבין היטב את הפוטנציאל הנרטיבי של היין הוא גיל שצברג, היינן הראשי של יקבי  

: "אנחנו מנגנים את זה. כל פעם למי  2014מאז ראווי את יין המהמייצר היקב  —  רקנאטי 
יקה שהוא רוצה לשמוע. זה עדיין סיפור. עדיין מוכרים  זשמוכרים את זה מנגנים את זה במו

 סיפור". הוא מפרט את כוחו של הסיפור: 

אנחנו עדיין בחיפוש הגדרה עצמית בתעשייה הזאת. אז אנחנו מנסים, מתחילים לנסות  
תיכונית,  –סביב זה הרבה רעש... מעבר לרעש של הסדרה הים לחפש זהות. עושים
מה    ,indigenous species  זנים  ...של גפנים עתיקות, של הגפנים  ,עשינו עוד רעש מעל 

שנקרא. להגיד לך שזה עושה את היין, שהיין הוא הרבה יותר טוב? אני לא יכול  
כר ליהודים שזה היין  להתחייב. אבל הסיפור שמוכר את היין הוא סיפור טוב. אתה מו

שדוד המלך שתה ולנוצרים אתה מוכר שזה היין שישו שתה ויום למחרת הניו יורק  
 . טיימס עושה כתבות. אין מה לעשות. הכתבות האלה מוכרות

. שאלות הזהות  ( 4 )ראו תצלום עניין הזנים הילידיים דרך לייצר נישת שוק בשצברג רואה 
לצורך למכור, ולהבנה ש"יין בלי סיפור זה פחות מיין  דבר  תעשיית היין מתקשרות בסופו של  ב

(.  27 , עמ'2015שגב ירבעם, המנכ"ל הראשון של יקבי רמת הגולן )רנד, כדברי  ,עם סיפור"
דית בין  לראות כיצד מתפתחת תלות הדאפשר זהות והגפן הקדומה החיפוש של במסלול 
מייצרת גם חיכוכים פוטנציאליים. לדוגמה, יקב    אתהקואליציה המזדמנת הז , וכיצדהשחקנים 

)ראו   על התווית בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית  "מראווי" רקנאטי בחר לכתוב את השם  
 . זו אינה בחירה טריוויאלית בישראל בתקופה הנוכחית, והיא בפירוש מאתגרת את  (5 תצלום
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 סדרת ״הגפנים הקדומות״ של רקנאטי )באדיבות יקב רקנאטי(. 4 לוםתצ

 מראווי )באדיבות יקב רקנאטי( לשונית של  - התלתתווית ה .5תצלום 
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השאיפה לתאר את היסטוריית היין הישראלית כסיפור יהודי בלבד. הבחירה של השחקנים  
ילידי אכן משמרת את הזיהוי  – ליין המוגדר כישראלי  ים לשמר את השם הערבי מראווי יהישראל 

חיקויים של בני  עם השהחל ך  בתהלי משתתפת יליד הפלסטיני. בכך היא  עם ה של האותנטיות 
בהפיכתם של מאכלים בעלי שמות  , והמשיך  העלייה השנייה וארגון השומר את הפלאח הערבי 
וגדעון    זלי גורביץ׳   נים פי שטועם. שיוך זה, כ יערביים מובהקים למאכלים הלאומיים הישראלי 

בו ״המפגש עם הפלשתינאי מדגיש דווקא את  ש, יוצר עבור הישראלי מצב  (40, עמ'  1991ארן )
של בני המהגרים   ישראלים״. הטרואר– המקום הלא–המקומיות שאינה שלו, של הארץ, של בני

 אותנטיות פרימורדיאלית. לבאופן המאתגר את הטענה    ,הישראלים נוצר דרך חיקוי של המקומי 
מציינת "פילוסופיה שזה זן מקומי של הארץ, של האנשים    אתשצברג הסביר כי הבחירה הז

שגרים פה, זאת אומרת זה זן של המקום ולא של פוליטיקה כזאת או אחרת". הבחירה בתווית  
לשונית מדגישה לדבריו את ״הניטרליות של המוצר. המוצר הוא תוצרת של המקום ולא  –רב

  , תרבותי מגלם קוסמפוליטיות –י הרבלעומת שוק היינות הכשרים המראוו  ,של האנשים״. ואכן 
 סייעה לו להתקבל במסעדות ברחבי העולם. יש לציין כי הטענה לחדשנות  כי זו ייתכן ו
הפלסטינים  פוליטית של תעשיית היין הישראלית נעשתה קלה יותר משום שהחקלאים –א

מחשש  אם שגידלו את ענבי המראווי עבור יקב רקנאטי התעקשו לשמור על עילום שם, 
בשל סיועם בייצור יין האסור באופן  אם התנכלות בשל שיתוף הפעולה שלהם עם ישראלים, ל

 כללי באסלאם. 
יקב  ואחר כך בינו ובין  ,בין שיבי דרורי והאדם אשר יצר את הקשר בין הכורם הפלסטיני 

אר את הפרויקט כ״ניסיון לחזור לסיפור שלנו״ ולא כ״ניצול  יהוא יעקב הניג, אשר ת  ,רקנאטי 
עם דרורי ביקב הפלסטיני  ביקר ערבים״. הניג מספר שכבר בשלבי המחקר הראשונים של 

ובעיקר  כרמיזן משתמש בהם שלהתמקד בזנים הצוות החליט הביקור שבעקבות ו כרמיזן, 
במראווי. כאשר עלה הצורך לרכוש כמויות גדולות של ענבי מראווי לייצור מסחרי, הניג,  

ר בקשריו עם חקלאים פלסטינים מקומיים כדי לקדם קשר  שנולד וגדל באזור גוש עציון, נעז 
 י. עסק

עוזר המחקר  . כפחות איש של מעבדה וכימיה" , איש של שטח  [יותר]  , הוא "הניג, לדבריו
שרכש על  הידע ולנצל לשם כך את  של דרורי, תפקידו היה להתחקות אחר הזנים הילידיים

: הוא סיפר כי  הניג זיכרון ילדות  העלה הגאוגרפיה וההיסטוריה המקומית. בשיחה עימו
טייל עם אביו במרחב שבין גוש עציון לעמק האלה ומצא גפנים בכפר פלסטיני הרוס.    בילדותו
  iNakbaבאפליקציה נעזר שנים, כאשר עסק בחיפוש מקצועי אחר זני הגפן המקומיים, כעבור 

מנכיח את  ש באופן  5ההרוסים. " כדי למצוא גפנים בכפרים הפלסטיניים זוכרות"של עמותת 
קרי הזיקה היהודית    —  עקבות הקולוניאליזם ההתיישבותי, הניסיון ״למצוא את הסיפור שלנו״

 י. מתּווַך דרך פרויקט הנכחת העבר הפלסטינ  — לארץ ישראל
נדמה  והיה  תרבותית,  – עד כה עסקנו בהרחבה בחיפוש הישראלי אחר זהות ייננית ולאומית

דיבוב הגפן ופירותיה. אלא שמבט רחב יותר מראה כי תהליכי המחקר,  שזהו הצד האקטיבי ב

 

ומטרתה להעמיק את מודעות הציבור   2002שנת היא עמותה ישראלית שהוקמה ב( ذاكرات) "זוכרותעמותת "  5

היא אפליקציה סלולרית   iNakbaהיהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ולקדם את זכות השיבה ואת מימושה. 

מאפשרת למשתמש לאתר את היישובים  ה  (אנגליתברית ועבבערבית, )הממשק שלה הוא ב לשונית –תלת

 וללמוד על אודותיהם.  1948ים שנהרסו בנכבה מאז י הפלסטינ
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מקומם של  והשיווק בצד הפלסטיני הקדימו לא פעם את הצד הישראלי, למרות ות הייננ 
בפוליטיקה הקולוניאלית הנוכחית. לא מדובר כאן בעולמות מקבילים שאינם   םהפלסטיני

גרים את הטענה הישראלית לאותנטיות  נפגשים אלא דווקא בתהליכים סותרים ושזורים המאת
מפני שהם נוגעים בשני היבטים עקרוניים של הטמפורליות הכרוכה בשחזור הגפן  בתחום, 

איטלקי בפאתי בית  –הילידית: קדימות ורציפות. לא רק שיקב כרמיזן פועל במנזר הסלסיאני
יינות ילידיים   הוא גם החל לייצר ;, עוד לפני יקבי הברון רוטשילד1885ג'אלה כבר משנת 

בעליו הוא    לדבריש  ,יקב טייבה נסמך על ידע מקומי ועל טרואר זני  .ם ילפני היקבים הישראלי
 ר". ועל כן גם לא נדרשה ל"שחזומעולם לא נקטעה  שמסורת נוצרית בת אלפי שנים    ממשיך

של רקנאטי הוא שזכה לתהילה מקומית ועולמית כיין הילידי המשחזר את    2014המראווי 
שהחל לייצר יינות מזני גפן ילידיים כבר בשנת  הוא  אך בפועל יקב כרמיזן    ,וד המלך וישוימי ד
חמדאני. אף  –יינות ילידיים: בלדי, דבוקי וג'נדליכיום מייצר היקב שלושה סוגים של . 2008

אותו  כיקב פלסטיני, קשיי השיווק והייצוא מהשוק הפלסטיני מביאים שיקב כרמיזן מזדהה 
גורמים ישראליים: הוא משתתף לא פעם בתערוכות בינלאומיות כיין ישראלי    לשתף פעולה עם

שהוקדש ליינות ישראל. היינן הצעיר פאדי   Wine Spectatorל ואף נכלל בגיליון מיוחד ש
דרך ישראל לאירופה ולארצות הברית, אולם הסכין עם הצורך    יצאלי   האילוץבתארסה הלין על  

במונחים כלכליים, שיתוף הפעולה המאולץ דווקא היטיב  לשתף פעולה כדי לשרוד כלכלית. 
תיכוניות ברחבי העולם, לצד או במקום  –עם היקב וכיום יינות כרמיזן מוגשים במסעדות ים

 המראווי של רקנאטי. 
,  רקנאטישייצר כאשר עאמר קרדוש, מנהל המכירות של יקב כרמיזן, נשאל על המראווי 

הוא משיב: ״כרגיל בישראל, הם מצהירים שפלאפל, טחינה, טבולה, חומוס וכעת גם ענבי  
ג'נדלי הם מוצרים ישראליים. אני רוצה ליידע אתכם כי זני ענבים אלה הם ענבים פלסטיניים  

לנו ביקב כרמיזן  (. במהלך הביקור ש2015 ,לחלוטין הגדלים בכרמים פלסטיניים״ )רודורן
הפטיר בתארסה במרירות: ״הישראלים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אף אחד לא יכול למנוע  
בעדם. אבל זה לא משנה לי. אנחנו עושים את העבודה שלנו, ואנחנו שמחים על ההזדמנות  

  הכרמים נוף  על לעשות אותה. אני משאיר את הפוליטיקה להם. אני עושה את היין שלי״. 
  משפיעה  אינה הגדר , בתארסה לדברי . המנזר שדות  בין ונבנית ההולכת ההפרדה גדר מעיבה
,  ומקומית  בינלאומית  מחאה אף  על. שתשפיע בקרוב צופה הוא  אך , היקב עבודת  על  עדיין 
  בית עיריית שהגישו העתירות שתי את 2016בינואר  ץ"בג דחה, דתיים מנהיגים מצד לרבות
הבנייה )ראו    המשך   את  בכרמיזן, ואישר  הסיליסיאני   הנשים  ומנזר   אדמות  בעלי   תושבים,  ג׳אלא
 . (6תצלום 

מזרחית  – השחקן המרכזי השני בשדה היין הפלסטיני הוא יקב טייבה, השוכן צפונית
כיקב הפלסטיני האמיתי  אותו רואים  אנשיואיון עלה שי. בר2013לרמאללה, ושהוקם בשנת 

לקו הירוק,  בסמוך  זר בעל שורשים אירופיים )איטלקיים(,  שכרמיזן פועל בתוך מנ, מפני  היחיד
גדלים באזור בית ג'מאל ושפלת  שלו  מרבית הענבים  ותים כיקב ישראלי  ילעעצמו  להציג  נכון  

 ת. יהודה ולא בגדה המערבי 
שכמעט אינם מזכירים את הכיבוש או את המצב הפוליטי   ,פרסומים של כרמיזן בניגוד ל 

מתייחס לכיבוש כאל חלק אינטגרלי מהסיפור הטרוארי של היין.  בגדה המערבית, יקב טייבה 
פוליטי. חייבים להיות פוליטיים״. הזהות  –אפשר להיות א–לדברי היינן הראשי, כנען ח׳ורי, ״אי

שאינם  הפלסטינית שעוברת דיכוי מתמשך, האדמות שהוחרמו, מצוקת המים, המחסומים 
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מהווים  ו  הופכים לחלק מהרשת של היין הכל אל — מאפשרים לשנע ענבים ולייצא את היין
שמדגישים את אתגר ההיאחזות בסלעים   ,ים בגדה המערביתי תמונת ראי ליקבים היהוד

משווקת  ו בירות בינלאומיות המתחרה בגם במבשלת הבירה של טייבה, זו הגישה החשופים. 
(. מתוך  Meneley, 2014" )הבירה הפלסטינית באמצעות הסיסמה ״לשתות את ההתנגדותאת 

תפיסה זו, ועל אף הקשיים שהדבר מציב בשיווק היין, מקפידים ביקב טייבה להוסיף את השם  
 או )ר West Bankנכתב כרמיזן של תווית הבעוד שעל  ;ם פלסטין על תוויות הבקבוקי

 (. 7תצלום 

 דניאל מונטרסקו( :)צילום גדר ההפרדה בשטחי כרמיזן  .6תצלום 

 )באדיבות יקב כרמיזן( יין ״ילידי״ של כרמיזן .7 תצלום
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  סיפור הפוליטי הופך בטייבה לחלק מהסיפור ומהייחודיות השיווקית, אך לדברי ח'ורי ה
קיימא. אני  –הוא אינו ערובה לאיכות: "אפשר למכור מוצרים על בסיס פוליטי, אבל זה לא בר

כיין פלסטיני. אבל אם זה לא מוצר איכותי, הם לא  בארצות הברית יכול למכור בירה או יין 
ימשיכו לקנות. הסיפור מחבר את הקונים למקום, אבל רק האיכות היא מה שקובעת את המשך  

 ת". קדות באיכות היא קריטיהקנייה. ההתמ 
הבחירה לגדל זנים ילידיים החלה בטייבה כאילוץ, שנבע מהקושי לשנע ענבים בזמן  
האינתיפאדה השנייה, והוביל להחלטה להתמקד בזנים מקומיים שגדלים בגבעות הגדה. מאוחר  
ת  יותר, הבחירה הזו הפכה לפילוסופיה של יצירת יין אותנטי ולבחירה שיווקית: ״כשלקוחו

באים מחו״ל, אני אומר להם שאנחנו מייצרים יין ילידי, הם לא רוצים לטעום שרדונה  
לרשום במאגרים בינלאומיים את   — שכשלו עד כה — מפלסטין״. ח'ורי מתאר את ניסיונותיו

הוא אבסורד:  ומציין את מה שבעיניו  ם,  יהזנים המקומיים )כגון זייני, ביתוני ובלוטי( כפלסטיני 
לרשום במאגר הנתונים של האיחוד האירופי זן גפנים בשם הצליח  ברסיטת אריאל  הצוות מאוני

  י."חברוני" כזן ישראל 
למרות שח׳ורי, בוגר החוג להנדסה בהרווארד ולימודי ייננות באוניברסיטת קליפורניה  

הרשתי של הטרואר,  האופי  איון את  יבדייוויס, מזהה עצמו ״כאיש מדע״, הוא חוזר ומדגיש בר
הוא מנסה לשמר  שמייצג רק את התנאים הפיזיים אלא גם את אופן הגידול המסורתי  שאינו

בניגוד לזו   , ולשפר. טייבה הוא כפר נוצרי עתיק ומסורת ייצור היין שלו מעולם לא נגדעה
היהודית. ח'ורי מגדל ענבים לפי המסורת המקומית ולפי ידע שסבתו העבירה לו והוא יעביר  

״הגישה  נוקט את נות המחומצנים והמתוקים המקובלים בכפר, ח׳ורי הלאה. אולם בניגוד ליי
המודרנית״. הוא משלב טכניקות מהעולם הישן והחדש ומנסה לקדם סגנון יין עדכני וכך  
להחדיר לשוק הפלסטיני יינות יבשים ומורכבים. הוא מודה שזהו תהליך ארוך של ניסוי  

 הוא אומר: לגיטימי מבחינה פוליטית.   אבל כזה האורגני לתרבות המקומית ולכן, ה יוטעי

, יפתח יקב וידבר על  מארצות הבריתשמגיע עורך דין זה אבסורד לצפות שמתנחל, 
בלי שהוא יודע דבר וחצי דבר על המקום, על ההיסטוריה ועל המסורות   טרואר

להביא גפנים מאיטליה, לגדל אותם   —  המקומיות. קל מאוד לייצר יין נטול פגמים
בתנאים הנכונים, להוסיף גופרית בכמות הנכונה. לא יהיו בו פגמים אבל גם לא תהיה  

 ר. ין טרואלו אישיות במובן המקומי של המילה. זה לא יהיה י 

בנרטיב של יקב טייבה, המתיישב לא יכול להפוך ליליד באמצעים טכניים של ייצור יין.  
היכולת לקיים מסורת של טרואר אמיתי וקשר אורגני בין אדם לאדמה שמורה במקרה זה ליליד  

ים שומרים לעצמם את הזכות  יהפלסטיני, לפחות בעתיד הנראה לעין. הייננים הפלסטינ 
תוך דיאלוג אותנטי עם  מ דם ולהשתנות ובתוך כך לעדכן את סגנון היין להתפתח, להתק

יקבי המתנחלים סביב  ואילו    ;אליבא דח׳ורי  ,המסורת המקומית, ״מסורת נוצרית ארוכת שנים״
ממציאים תפיסות פיקטיביות של    ,״משתמשים ביין לשם השתלטות על קרקע״  , בעיניו,טייבה

 . דורסנית על הידע המקומי כופים מודרניות קולוניאליתטרואר ו
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 טרואר כרלטיביזם מהותני , או מסקנות: גבולות הטעם הטוב

בעצמו נצר למשפחת ייננים, לועג במאמרו ״טרואר, עולם, אדמה״ ל״נוסטלגיה  ר,  ברונו לאטו
  פופוליזם אוטופי כפטריוטיות פשטנית ו – חסרת התוחלת של הטרואר״ ומציג אותה כלוקל

(Latour, 2016)  עבור לאטור, תשוקת הטרואר אינה אלא מסווה למהותנות אסטרטגית .
הטרואר הוא מעין  במונחים סוציולוגיים אפשר לומר כי לאומנית ומלאת פאתוס. ברוח זו 

זמני. אך גם אם יש צדק  –רלטיביזם מהותני, המקדש את ההבדל ואת ייחודיות המקום העל
ראיית הטרואר כפטישיזם פוליטי וכלכלי, לדעתנו לאטור מחמיץ את המורכבות  מסוים ב

 ו. מירשת שמזוהה ע –העולה בדיוק מתאוריית השחקן
כמוצר טבעי שהוא גם ארטיפקט אנושי, הענב הילידי הוא שחקן ברשת מורכבת של אנשים  

מייצרים  השחקנים עצמם מתפתחים ומשתנים, פועלים זה על זה ו את אנשים. ברשת הז–ולא
 ,Millerת )מחקר זה תרבות חומרי שילבנו ב  פוליטיקה, היסטוריה וסוציולוגיה מורכבת. לפיכך

– ומחשבה ביקורתית ורפלקסיבית על אתנוגרפיה רב(  Ingold, 2012ת )אקולוגיה פוליטי(,  2005
 (. בפרסום מינית )שני,

היין הילידי אינו תוצר ״טבעי״, כמובן, אך באותה מידה הוא גם אינו רק מסכה אידאולוגית  
  —  פוליטיקה בדלנית. כדי להבין את הטרואר במלואו יש "לעקוב אחר השחקנים"המכסה על 

ו כרשת פעילה של חומרים  ולבחון אות  — כימיה, אקלים, טעם, ייננים, כלכלה, לאומיות ועוד
שבו  שדה  ובני אדם. מאמרנו הציג את חזית המחקר, הייצור והשיווק בשדה היין בין הים לנהר,  

מדענים מדיסציפלינות שונות פועלים לייצר זהות חדשה  ום ים ופלסטיני ייקבים ישראלי 
היין  מאפיין את תעשיית אמנם אותנטיות הלתעשיית היין, ובמידה רבה גם לעצמם. חיפוש 

בישראל/פלסטין המניע אינו רק אסטרטגיות שיווק או תשוקה ליין  אבל הגלובלית בכללותה, 
טוב אלא גם תשוקה לזהות, למקום ולזמן הקודמים לקונפליקט העכשווי ובה בעת מאפשרים  
אותו. שיח הטרואר מגלם כמיהה לערך, למשמעות ולזהות מקומית. הוא מתווך בין הענב  

לכלי ויוצר עובדות טריטוריאליות בשטח, ולפיכך המראווי אינו תוצר  למקום הפוליטי והכ
  פשטני של קטגוריות נוסטלגיות נתונות מראש אלא שחקן בעל סוכנות, הפועל פעולה הרת 

 ם. מקו תוצאות והרת
המעבר מהטרואר הקלאסי מבוסס המיקום לטרואר המבוסס על זנים ילידיים שינה את  

גאוגרפיה וטיעוני בעלות  – נה לאותנטיות. במקום מיקרוהטמפורליות ואת העומק של הטע
שייכת לי כי היום אני מייצר עליה יין   אתהגבעה הז"המתבססים על עיבוד ופיתוח בהווה )

יקבי הברון רוטשילד(, הטרואר  כמו במקרה של ( או בעבר ההיסטורי הציוני הקרוב )"מוערך 
בגוון  משכי זמן של אלפי שנים, וצובע את הטריטוריה ל , הארוךלטווח הזני החדש מתייחס 

מסכסך בין הזמנים השונים, ובתוך כך מאפשר למדען וליינן לקחת חלק  הוא . אחדלאומי 
לניסוי   ך,אם כ ,אקטיבי בשחזור המודרני והמלומד של הילידיות הקדומה. הילידיות הופכת

אנושי מאפשר  –אנושי ללאסביבה בממשק שבין ה–מעבדה. המחקר העכשווי על יחסי אדם
( מסטטיות פסיבית ומציבה  thingsלהרחיב את היריעה ולהציע תובנה המחלצת את העצמים )

 (. Ingold, 2012) אותם כסוכן פוליטי לכל דבר ועניין
  שהילידיות היא פרויקט מתמשך של הגדרת העצמי בהקשר קולוניאליטענו במאמר זה 

"(forever indigenizingתיאורו הקולע של ורצ'יני", ב  .)  כדי  המתיישב משקיע משאבים ניכרים
הפלסטיני מדגיש את ״משך הזמן  ואילו  לנרמל את קיומו בטריטוריה הכבושה ולהופכו לטבעי,  
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ם ורצ׳יני וממדאני מראים  וקרי הקולוניאליז(. ח Clifford, 2001, p. 482)  הארוך של הילידיות״
כיצד היחסים בין יליד ומתנחל מייצרים תלות הדדית. "המתיישבים והילידים שלובים זה בזה",  
"  כותב מחמוד ממדאני, "היחסים ביניהם הם אשר הופכים את האחד למתיישב ואת השני ליליד 

(Mamdani, 2001, p. 63כ .)  וחן הסמלי והחומרי של הילידיות והאותנטיות כופה גם על הצד
אל השוליים  שאלמלא כן הוא עלול להידחק   ,הילידי את הצורך להנכיח ולהוכיח את ילידיותו 

את  בעוד תפיסת הטרואר הישראלית מדגישה את השיבה למקום וכך,  באופן פיזי וסמלי כאחד.  
את  היצמדות לקרקע ואת הטיני מעלה על נס השליטה באמצעי הייצור והידע, הטרואר הפלס 

 ת. תרבותיהרציפות  ה
שבו הגאוגרפיה וההיסטוריה  מצב    —  טרואר״–״היפרנוצר  שדה האוכל והיין  ב אנו טוענים ש

מוכפלות זו בזו כדי לסמן את נקודת הסינגולריות המושלמת. בעידן הקפיטליסטי המתקדם  
זהותית. הפוליטיקה של הזהות  – ליטיתפווגם כלכלית היא גם כפולה:  אתהסינגולריות הז

(. הלאומיות  2017עוגן ילידי קמאי השזור בהגיון השוק הגלובלי )גרוסגליק, יוצרת המקומית 
אלא דווקא מעצימים זה את זה. כך, הכיבוש   זה לזה והערך הכלכלי אינם עומדים בסתירה

, בשעה  את ההתנגדות"  תשתו ל"תחת הסיסמה    ירה של טייבההופך לחלק מהשיווק של היין והב
כדי לחזק את  עימת יין ישראלי בחנויות יוקרתיות, משתמשת בציונות  ט (, מ  2012טל גליקמן )ש
, "'אניני הטעם' בארץ ]...[ לוגמים ציונות". הטרואר כביטוי  של היין ואומרת ערך הכלכליה

לפטריוטיות צרכנית מאפשר ליין לספק הוכחה בעלת תוקף כמעט מדעי להצדקת השליטה  
בטריטוריה. אנו מבקשים לקרוא למצב זה "טריטוריאליזציה של הטרואר", כלומר, כפיית  

קיבוע  אגב של הטרואר,  הטכנולוגיה הפוליטית של הטריטוריה על הרשת המורכבת
 ב. מתייש– הדיכוטומיה של יליד

  — קולוניזציה רדיקלית– פוטנציאל לדהאחרת, שיש בה להציע גם נקודת מבט אפשר אך 
ערכי כשייכת לצד  –שבה הטריטוריה אינה מומשגת באופן חד  —  "טרואריזציה של הטריטוריה"

מתווה רשת יחסים   אנושי–אחד בלבד. הבנת הטרואר כרשת וכממשק בין האנושי ללא
 מרחבית  – כלומר, פירוק של מערכת יחסים חברתית — טריטוריאליזציה–המאפשרת דה

מערכת חדשה עם פוטנציאל  ליצור טריטוריאליזציה המאפשרת – ובהמשך רה —  נתונה
( מסדר שונה. בניסיון לחשוב מחדש על  relationalityלחיבורים המתבססים על ייחוסיות )

  ילנבורגו בעולם המתאפיין בהגירה וגלובליזציה, הפילוסוף מארק שוהקשר בין אדם ומקום 
ה"  את "הזכות לטרואר" כדרך לאפשר את צמיחתה של "סובייקטיביות חדש מציע

(Schuilenburg, 2011, p. 20 .)בין   סובייקטיביות זו נגזרת מפרקטיקות של קשרים ייחוסיים
 אקסקלוסיבי, לסביבתה. –שחקנים ומרחבים שונים ויש לה קשר עמוק, ועם זאת לא מהותני ולא 

כרשת ייחוסית, משתנה ודינמית, היינות הילידיים מזקקים את כוחו של המקום להכיל  
קולוניאלית  –מהותני מעלה תובנה פוסט–היסטוריות אנושיות מתחרות. הזכות לטרואר לא

רים והערכים המעורבים ביצירתו, אינם עובדה מוגמרת הכורכת דם  החומו ,לפיה הטרוארש
טרואר הוא תהליך בהתהוות מתמדת, המבטא  ה ידגריאני, חיפוש  י הה  dwelling–כמו הבאדמה.  

 לם. מתגשמת במלואה( למצוא בית בעואינה  משאת נפש )שאף פעם 
ה בריבוי  להכר — ולו תאורטי, בשלב זה — מבט ביקורתי על מושג הטרואר פותח פתח 

קולוניזציה  – הטמון באחדות המקום. לטענת ממדאני, המתיישב והיליד שלובים זה בזה, והדה
כרוכה בביטול מקביל של הגדרות הילידיות וההתיישבות. במצב הנוכחי, בעוד היינות  

הגיבורה האילמת של   — הילידיים משמשים קרדום לחפור בו באדמת המולדת, הגפן עצמה
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מסרבת להציג את תעודת הזהות שלה במחסום   —  בולות שפרשנו הביוגרפיה חוצת הג
 הלאומיות. 
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 "פה התערבבו היחד והבדידות": 
 על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי

 * שכנאי–עידית רן

. מאמר זה בוחן את המרחב כשחקן פעיל בייצור קטגוריות ופיקוח  תקציר
חברתי, ואת האופן שבו חברי אותן קטגוריות חווים את הפיקוח. המאמר  
מתמקד בחדר האוכל הקיבוצי אשר תפקד לאורך השנים כמרכז חברתי  
ותרבותי והיה לאחד מתווי ההיכר והסמלים הבולטים של הקיבוץ.  

גומלין שבין המרחב המתוכנן והבנוי ובין  באמצעות ניתוח קשרי ה 
פרקטיקות יומיומיות ודפוסי שימוש במרחב נבחנים חלקו של חדר האוכל  
  במנגנון הפיקוח החברתי בקיבוץ ואופן פעולתו כמרחב ממשמע. המחקר

ניתוח אדריכלי של המבנים ועל ניתוח הפרספקטיבה של  מתבסס על 
. נקודת המוצא  קסטהמשתמשים דרך ראיונות נרטיביים וקטעי ט 

כי אין די בניתוח ייצוגים במרחב אלא יש   התאורטית של המחקר היא
לראות בו שחקן פעיל בשדה. ממצאי המחקר מלמדים כי חדר האוכל  
הקיבוצי פעל כזירה חברתית מרבדת וממשמעת, אשר שיקפה מיקומים  
ויחסים חברתיים ובו בזמן גם פעלה בייצור משמעויות ויחסים. בחינת  

שר בין ארכיטקטורה של מרחב מאורגן ובין מנגנונים של ריבוד מלמדת  הק
כי בניגוד לתפיסה הגורסת כי פיקוח פועל על סובייקטים באופן אחיד,  
הפיקוח בחדר האוכל נחווה אחרת אצל יחידים שהמיקום החברתי שלהם 

 שונה. 

 : קיבוץ, חדר אוכל, מרחב ממשמע, פיקוח, חיי יומיום מילות מפתח

 מבוא

באוויר    הייתה שנה קשה לתנועה הקיבוצית מבחינה כלכלית, חברתית ואידאולוגית.  2009נת  ש
ריחפה עננה של חוסר ודאות ואובדן דרך. באותה תקופה נסגרו, או עברו לפעילות חלקית,  
חדרי אוכל בקיבוצים רבים. המבנים הענקיים עמדו ללא שימוש, פיל לבן במרכז הקיבוץ.  

וזנחים; חלקם הושכרו ושימשו כמחסן, מפעל או אולם אירועים, ולא היו  חלקם נותרו ריקים ומ
 נגישים עוד לקהילה.  

 

 מכון טכנולוגי לישראל — הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון  *

המאמר מבוסס על חלקים ממחקר לתואר מוסמך במסלול ללימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה, בהנחיית   

ד"ר דפנה הירש. ברצוני להודות לדפנה מקרב לב על עזרתה הרבה לאורך כל הדרך וכן בכתיבת מאמר זה.  

במיוחד לעורכת, פרופ'  תודתי העמוקה נתונה גם לריבי גיליס, לשופטים האנונימיים של סוציולוגיה ישראלית ו

 אלכסנדרה קלב, על הקריאה, על הביקורת הבונה ועל ההערות המועילות. 
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בחודש מאי באותה שנה התקיימה בחדר האוכל של קיבוץ יפעת תערוכת אמנות אשר  
המבנה, שעמד סגור ונטוש שנים    1בחנה את מקומו החברתי והתרבותי של חדר האוכל בקיבוץ. 

שך שבוע ובמהלכו הוצגו בו יצירות אמנות בין פריטי הריהוט  קודם לכן, חזר לחיים למ
עגלות הגשה, שולחנות וכיסאות. אחת העבודות בתערוכה נוצרה למעשה במהלך    —  המקוריים

האירוע: על גבי שולחנות חדר אוכל ישנים הונחה ערמת גלויות ריקות שבראשן הכותרת "חדר  
קיבוץ בעבר או בהווה, התבקשו להשלים   האוכל בשבילי"; המבקרים בתערוכה, ברובם חברי

את הכותרת במשפט או בפסקה קצרה משלהם ולהניח אותה על אחד השולחנות מתחת ללוח  
 שקוף.  

ובמהרה אף  שעות רבות עברו על המבקרים בכתיבת גלויות ובקריאת הגלויות האחרות, 
ונעה בין תגובות   קשת ההתייחסויות בגלויות הייתה רחבה מאודהתפתח דיאלוג בין הגלויות.  

משמעיות בנות מילה אחת, כמו "סיוט!" או "הלב!", ובין תגובות ארוכות ומפורטות  –חד
הכוללות דימויים כמו "בית המקדש הקיבוצי" מחד גיסא ו"משחטה ציבורית" מאידך גיסא.  
עיון במאות הגלויות שנכתבו במהלך התערוכה מגלה תמונה מורכבת ומלאה סתירות של חדר 

הקיבוצי. אפשר ללמוד דרכן רבות על המקום, על מערכות היחסים שהוא הכיל ועל  האוכל 
 המשמעות שלו עבור חברי וחברות הקיבוץ. 

שבחן  התערוכה ואוסף הגלויות שנשאר בסיומה היו המוטיבציה למחקר המוצג במאמר, 
קיבוצים הוקמו   300–. יותר מאת המשמעויות של חדר האוכל בקיבוץ ואת דפוסי השימוש בו

בארץ במהלך השנים, ובכולם שימש חדר האוכל כמוקד חברתי ותרבותי של החיים והיה לאחד 
  — מתווי ההיכר והסמלים הבולטים של הקיבוץ. הוא היה הרבה מעבר לאולם שאוכלים בו

מרכז של יומיום ושל אירועים מיוחדים, מקום מפגש והתכנסות, אספה ודיון; נערכו בו טקסי  
זכרות וגם הארגון היומיומי של סידור העבודה והתורנויות; הוא פעל כמרחב ציבורי  חג וא

שוקק חיים ברוב שעות היום והערב ואף בלילות. גם מיקומו במרחב העיד על כך: חדר האוכל  
 היה המבנה הבולט והמושקע ביותר בקיבוץ, ניצב במרכזו וכל הדרכים הובילו אליו. 

קומו של חדר האוכל בחיי היומיום בקיבוץ. המחקר המוצג  לאורך השנים חלו שינויים במ
תקופה שראשיתה בשנים של שפע   — 20–במאמר זה התמקד בשנות השבעים של המאה ה

ושגשוג בתנועות הקיבוציות, לאחר מלחמת ששת הימים, וסופה בשנות השמונים המוקדמות,  
ם שהתרחשו בקיבוצים  תהליכים חברתיי בפרוץ המשבר הכלכלי המכונה "משבר הקיבוצים".

בשנים אלו, כדוגמת מעבר הילדים ללינה בבתי ההורים, חיזקו את מקומה של המשפחה על  
מנגד הושקעו מאמצים וכספים רבים בחיזוק המרחב   2חשבון הקולקטיב בחברה הקיבוצית. 

הציבורי. במרבית הקיבוצים שופצו או נבנו בשנים אלו חדרי אוכל חדשים ומבני ציבור אחרים,  
 3הרבה יותר מבכל תקופה אחרת. 

 

 את התערוכה, שכותרתה "זמן קיבוץ: חדר האוכל כמשל", אצרנו מיכל שכנאי יעקובי ואנוכי.  1

; 2006להרחבה על השינויים החברתיים בקיבוץ בשנות השישים המאוחרות ובשנות השבעים ראו למשל גן,   2

 .2008ניר, 

נכתב בחוברת שהוציאה המחלקה לתכנון, במדור שכותרתו "חדש בתכנון ובנייה": "חדרי אוכל  1983בשנת   3

ר ללא סוף. קודם בנו את כולם, עכשיו נראה שמשפצים ומגדילים את כולם. מה יהיה אחר  בקיבוצים הם סיפו

כך, אחרי שישפצו ויגדילו? כנראה שישפצו ויגדילו שוב פעם. או אולי, יבנו חדשים?". ראו תכנון ובניה  

 .15-2-46/16/12. ארכיון יד טבנקין, 10, עמ' 1.1983בקיבוץ, 
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חיי היומיום בקיבוץ באותן שנים התנהלו במרחב שתוכנן ונבנה באופן שתאם את השקפת  
העולם של דור המייסדים, אולם התפיסות החברתיות השתנו ובהדרגה החל להיווצר פער בין  

זה ממקד  העולם המדומיין של מייסדי ומתכנני הקיבוץ לבין חיי היומיום שהתנהלו בו. פער 
את תשומת הלב בסוגיית ההלימה בין המרחב לדפוסי השימוש בו. לטענת מאיר וקרפלוס  

(, כאשר אין הלימה כזאת, המרחב ותהליך ייצורו הופכים להיות נוכחים באופן פעיל  2015)
אלו מאיר    בתודעה האישית והקולקטיבית של בני הקבוצה. מבט על חדר האוכל דווקא בשנים

את המתח בין הפרטי לציבורי במרחב ומאפשר להבחין באופן שבו המרחב מיוצר ומייצר דגמי  
 התנהגות ודפוסי שימוש.  

כמנגנון פיקוח חברתי וכיצד פיקוח זה נחווה  כיצד פועל המרחב  במאמר אני מבקשת לבחון  
האוכל הקיבוצי פעל בשנים  על ידי קבוצות חברתיות שונות. ממצאי המחקר מלמדים כי חדר 

אלו כמרחב קולקטיבי ממשמע אשר שימש במה ליחסים החברתיים בקיבוץ ובה בעת תרם  
להבניה ולשעתוק של מיקומים חברתיים על פי ההיררכיות הממוסדות. חלקו הראשון של  
המאמר מציב את הבסיס לדיון בשלושה סעיפים מארגנים: תחילה אני מציגה את המסד  

יו אני נשענת בניתוח מערכת היחסים שבין מרחב לפיקוח, ומפרטת את הגישות  התאורטי שעל 
המשמשות נקודת מוצא לדיון. בהמשך אני סוקרת את המחקר הקיים העוסק באדריכלות  
הקיבוץ ובחדרי האוכל בפרט, מציבה את המאמר בהקשרים היסטוריים ותאורטיים של  

ינים העיקריים שלהם בשנות השבעים.  התפתחות חדרי האוכל בקיבוצים ומתארת את המאפי
לבסוף אני מתארת את שיטת איסוף הנתונים במחקר ואת שיטת הניתוח שלהם. בחלקו השני  
של המאמר מוצגים ממצאי המחקר ומראים כיצד פעל הפיקוח במקרה הספציפי של חדר האוכל  

 הקיבוצי. 

 המרחב הממשמע 

סגרת תאורטית הרואה במרחב שחקן  ניתוח תפקודו של חדר האוכל בקיבוץ מתקיים כאן במ 
פעיל, מעבר להיותו זירה שבתוכה מתקיימות אינטראקציות חברתיות. בדיון זה, המתקיים הן  

( והן בשיח ההיסטוריוגרפי  Gieryn, 2000; Werlen, 1993בדיסציפלינה הסוציולוגית )
(, הארכיטקטורה אינה נתפסת רק   ,Picon & Lash, 2012Aggregate ;2009האדריכלי )

( אלא כמייצרת משמעויות וכפועלת מעבר  Newman, 2006כמטפורה לחברה )כמו למשל אצל  
 לנרטיב הייצוג.  

ורו נבחנים על פי רוב דרך שלוש פרספקטיבות. הראשונה מתמקדת  במסגרת זו המרחב וייצ
באופן שבו כוח מעצב את המרחב, ובוחנת את המרחב כתוצר של אינטרסים כלכליים ופוליטיים  

(Harvey, 1997; Lefebvre, 1997דריכלים, מתכנני  (. השנייה מתייחסת ל"מומחי המרחב" )א
ערים וכדומה( ולאופן שבו הם מתווכים בין בעלי האינטרסים לאובייקט האדריכלי, מתוך  

(. השלישית מתבוננת במרחב דרך  Dovey, 1999; Steiner, 2011מודעות מלאה או חלקית )
 & De-Certeau, 1984; Rotenbergליות שלו )דפוסי השימוש בו והמשמעויות הסימבו

McDonough, 1993  לטענת הסוציולוג תומאס גירין, העובדה שהדיון מתנהל דרך כל .)
פרספקטיבה בנפרד מובילה במקרים רבים להתעלמות מההיבטים השונים של התופעה  

(Geiryn, 2000.) 
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השאלה המרכזית הנדונה במסגרת זו היא כיצד המרחב פועל ובאיזה אופן הוא מייצר  
משמעות בחיים החברתיים ובתהליכים היסטוריים. הכותבים מתייחסים אל האופן שבו המקום  

דפוסי    מייצר עמידות ויציבות לקטגוריות חברתיות מבניות ומייצב הבדלים והיררכיות; מארגן 
אינטראקציה המבנים פעולות ומגדיר נורמות וסטייה מהן; מכיל זהויות, זיכרונות קולקטיביים  

 .  (Whitaker, 1996ואתוסים המגדירים את גבולות הקבוצה ואת השייכות של היחיד )
הדיון במקום ובמשמעויות שהוא מייצר קשור כמובן לדיון באופי החברה או הקבוצה  
שעבורה יש לו משמעות. במקרה של הקיבוץ, התפיסה של חדר האוכל כמרחב ממשמע נסמכת  
על תפיסה של הקיבוץ כמוסד חברתי הדומה במובנים רבים למוסד הטוטלי הפתוח, במונחים  

לטענת ניר אביאלי, מאפייני המוסד הטוטלי הפתוח תואמים   4(. ,1968Goffmanשל גופמן )
במובנים רבים את חיי הקיבוץ, שבהם אידאולוגיה כוללת מארגנת היבטים רבים של החיים  

במבנה  לפי תפיסה זו, בשל מרכזיותו של חדר האוכל  (.Avieli, 2012הציבוריים והפרטיים )
המרחבי והחברתי של הקיבוץ הוא פעל כאתר מרכזי של משמוע שבו באות לידי ביטוי תופעות  

מקום שבו היחיד חש כל העת שהוא עומד לביקורת, מאבד   —  המאפיינות את המוסד הטוטלי 
 את פרטיותו ואת ייחודו, ונתון להשוואה מתמדת עם האחרים. 

בתי   —  בוץ ובין המוסדות שבהם עסק גופמןעם זאת, יש הבדל מהותי בין חדר האוכל בקי
כלא, בתי חולים או מחנות צבאיים: המאפיין המרכזי של מוסדות אלו הוא ההבחנה הברורה  

ובין סגל פיקוח מצומצם המפעיל את השליטה. לכל    —  קבוצה גדולה ונשלטת  —  בין "שוהים"
ות. מודל זה אינו  אחת משתי הקבוצות יש פרקטיקות שונות והמעבר ביניהן מוגבל בקפדנ

מסביר כיצד חדר האוכל בקיבוץ פעל כמרחב ממשמע ברמת היחיד, גם ללא נוכחות של גורם  
 ממשמע אקטיבי.  

כמו גופמן, גם פוקו ניתח פרקטיקות ממשמעות המאפיינות מוסדות חברתיים כדוגמת בתי  
כך   חולים ובתי כלא. אך פוקו תיאר את הפנמת המבט המפקח ואת הנורמות הממשמעות

(. הפיקוח  2015שהמשמעת אינה נחווית כפרי יצירתם של המוסדות או של סגל מפקח )פוקו, 
במודל שפוקו מציג מושתת על יחסי היררכיה, אולם ההיררכיה אינה תואמת בהכרח את  

זו  ההיררכיות החברתיות המקובלות אלא היא פונקציה של מנגנון הפיקוח עצמו. התפתחות 
של המשמעת בחברה המודרנית נובעת, לטענתו, מהצורך של חברה מתועשת בטכניקות  
יעילות יותר של שליטה חברתית, במטרה לייצר "אינדיבידואלים". טכניקות אלו כוללות  
למשל הסדרה של החיים לפי לוחות זמנים קבועים, הבנייתן של נורמות כ"טבעיות" כך  

ש במבטים ככלי בשירות הפיקוח החברתי וביסוס המשמעת  שהסוטה מהן נתפס כחריג, או שימו 
(. בהמשך המאמר מודגם האופן שבו טכניקות אלו פעלו בחדר האוכל והיו חלק  2015)פוקו, 

 ממנגנון הפיקוח.  
פוקו מוסיף לדיון את הממדים הפיזיים של המרחב ואת האופן שבו גם הם מהווים חלק  

וע. לטענתו, הארכיטקטורה כשלעצמה אינה מבנה יחסי כוח וגם לא מייצגת  ממנגנון המשמ

 

רתי שבו כל ההיבטים של החיים מתקיימים תחת קורת גג אחת: מבוטלת בו  המוסד הטוטלי הוא מוסד חב  4

ההפרדה בין לינה, משחק ועבודה בחיי הפרט, וכל השלבים בפעילות היומיומית מתוזמנים היטב ומתבצעים  

במסגרת קבוצתית. הקיום במוסד הטוטלי מתבסס על חיי קבוצה )העומדים בניגוד לחיים במסגרת המשפחה(,  

אינה מתומרצת באמצעות תגמול כספי. המוסד הטוטלי הפתוח הוא טיפוס של מוסד טוטלי, שבו  והעבודה 

 (.Goffman, 1968היחיד יכול לצאת ולהיכנס כרצונו וכל המשרות בו פתוחות לכולם, לפחות באופן תאורטי )
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אותם, אך היא יכולה לתמוך בהם ולייעל אותם, כמו למשל במבנה של הפנאופטיקון. לפי  
גישה זו, לעיצוב וארגון המרחב יש תפקיד חשוב בהסדרה ובעיצוב הפעילות שבתוכו.  

דרך התאמתו לפעילויות שונות והגדרת  הארכיטקטורה שולטת במשמעות ובשימוש במרחב 
 גבולות שונים לקבוצות שונות, וכך היא מחזקת את ההיררכיה ביניהן. 

דוגמה לכך אפשר לראות למשל בעבודתו של הסוציולוג ניסים מזרחי המראה כיצד  
הארכיטקטורה של בית חולים לילדים תורמת להבניית יחסי הכוח, בין השאר דרך יצירת אגף  

סטרי  –ש לחלק מדיירי המקום, ושממנו הסגל יכול לצפות בחולים באופן חדשאינו נגי 
(Mizrachi, 2001  דוגמה אחרת מציע חוקר האדריכלות קים דאבי, המנתח בניינים כמתווכים .)

חברתיות של כוח; לטענתו הכוח פועל באופן מיטבי כאשר הוא מצליח להסוות    של פרקטיקות
את עצמו, והוא מדגים כיצד הכוח מופעל על המשתמש באמצעות טכניקות אדריכליות כגון  

 (. Dovey, 1999כפייה, מניפולציה או פיתוי )
ה מלמעלה, מתוך מודעות חלקית או  עבודות אלו מראות כיצד הכוח במקום קונקרטי מובנ 

ממקומו הגאוגרפי, דרך ארגון התוכנית    —  מלאה של המתכננים. לארכיטקטורה של חדר האוכל 
היה חלק חשוב במנגנון המשמוע. אלא שלא כמו במודל   — ועד לסגנון המבנים ולחומריותם

מלמעלה על ידי  של פוקו, כאן מנגנון הפיקוח הופעל על ידי הקולקטיב, והנורמות לא נכפו 
גוף מפקח גלוי או מדומיין; בחדר האוכל הרבים הם שצפו ביחיד, והיחיד הנצפה היה בה בעת  
גם חלק מהקולקטיב הצופה. ברבים מהמקרים המתכננים היו חברי קיבוץ בעצמם. מודל זה,  
אפוא, גם הוא אינו מסביר כיצד הפיקוח פעל בתוך קהילת השווים, במסגרת חברתית ששואפת  

 אות עצמה כשוויונית ונטולת היררכיה.  לר
במקרה זה יכולה להועיל תפיסת הדואליות של גידנס, הגורסת כי השחקנים האנושיים הם  

 ,Giddensיש להם ידע והם פועלים דרך יישום הידע המבני שלהם )  —   סוכנים שאינם פסיביים

עצבים את הפרקטיקות האנושיות, אך הם גם מעוצבים  (. לפי תפיסה זו מבנים חברתיים מ1981
שינוי:  – ומשועתקים דרך הפרקטיקות. מנקודת מבט זו הדואליות של המבנה עושה אותו בר

המבנה הוא תהליך, ולא מצב יציב וקבוע. נוסף על כך יש להביא בחשבון את הפיקוח ההדדי  
סס פיקוח היה הכלי העיקרי  שמאפיין קהילה קטנה וסגורה. על פי באומן, כוח ממשמע מבו 

הסדר החברתי בחיי היומיום הושג הודות   — מודרנית–לשליטה חברתית באירופה הטרום
 ,Baumanלקרבה הפיזית בין הסובייקטים, בחברות קטנות דיין כדי לאפשר פיקוח הדדי )

1992.) 
ה הסבר מלא לאופן פעולת  כל אחת מהתיאוריות שהוצגו לעיל אינה מספקת כשלעצמ

הפיקוח בחדר האוכל הקיבוצי. במאמר זה אני משלבת בין הפרספקטיבות השונות שמספקת  
כל תיאוריה כדי להציג את חדר האוכל ששימש כאתר המרכזי של חברה טוטלית, את  
הטכניקות להפנמת המשמעת, את מקומה של הארכיטקטורה במנגנון המשמוע ואת האופן שבו  

יומיומיות תרמו להבניה ולשעתוק של המשמעת. כמו כן, הגישות שהוזכרו כאן  פרקטיקות 
נעדרות התייחסות לכך שהפיקוח פועל באופן לא אחיד על פרטים הממוקמים בעמדות שונות  

האופן שבו מנגנון המשמוע פעל בחדר האוכל בקיבוץ מלמד כי  קבוצה. ניתוח בתוך אותה 
ע גם על המבנה הריבודי של החברה, ומציג את חדר הפיקוח פעל באופן דיפרנציאלי המשפי 

האוכל כזירה דינמית של אינטראקציות המשפיעות על המרחב הממשמע ומושפעות ממנו  
 באופן לא אחיד.  
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 חדר האוכל והמרחב הקיבוצי

המרחב הקיבוצי הבנוי, בהיותו מרחב שתוכנן מראש עבור קהילה בעלת מאפיינים ייחודיים,  
רבים. רבים מהם התמקדו במרחב הציבורי, שהתאפיין בקנה מידה  עמד במוקד מחקרים 

ובמשמעות שאין דומה להם בצורות יישוב אחרות, במבני ציבור בעלי אופי ייחודי )כדוגמת  
המבנה הרב תפקודי של חדר האוכל(, וכן במוסדות תרבות ואמנות כדוגמת מוזאונים, ספריות  

;  2011; כהנא, 2010יפריאליים קטנים )בר אור, ואולמות תרבות, שאין כדוגמתם ביישובים פר
(. בתוך המרכז הציבורי של הקיבוץ בולט באופן מיוחד מבנה חדר האוכל: לאורך  1985כלימור,  

השנים הוא היה המבנה המרכזי בקיבוץ, הן מבחינת מיקומו ותכנונו האדריכלי והן מבחינת  
 והתרבותית. משמעותו החברתית 

העבודות העוסקות בחדר האוכל מתייחסות אליו משתי זוויות עיקריות: סוג אחד של  
ת מתמקד בארכיטקטורה ודן ברקע ההיסטורי של התכנון ושל המתכננים, בתוכנית  עבודו

(. סוג  2011; כהנא,  1994הטיפוסית, בטיפולוגיה של המבנים ובהתפתחותה לאורך השנים )טל,  
ידי ביטוי בתכנון )חריף,  אחר של עבודות מדגיש את התפיסה החברתית ובוחן כיצד היא באה ל 

(, או עוקב אחר האופן שבו שינויים בפעולת חדר האוכל משקפים תמורות  1986; מאור, 1986
 (. 2007; שביט, 1993חברתיות בקיבוץ )רוזנר, 

נכתבו על ידי   20–שעסקו בנושא עד שנות התשעים של המאה ה מרבית הטקסטים
(. אלו שטחו  Sharon, 1976; 1940; רכטר, 1984; פיינמסר, 1986המתכננים עצמם )מסטצ'קין, 

עולמם ואת האופן שבו השתקפה, לתפיסתם, בתכנון. עבודות מאוחרות יותר  את תפיסת 
התייחסו אף הן למרחב דרך הפרספקטיבה של התכנון, וביטאו תפיסה שלפיה האידאולוגיה  
והערכים הייחודיים של החברה הקיבוצית מתגלמים באופן מובהק בתכנון המרחב. לפי גישה  

  —   לצורת החיים של החברה, הן מבחינת תוכנית היישובזו, הסביבה הפיזית הבנויה היא ביטוי  
והן ברמת המבנים עצמם   — מיקום הפונקציות השונות במרחב ותפרוסת שימושי הקרקע

 (.  2011; כהנא, 2010; חיוטין וחיוטין, 2010)בראור ויסקי, 
לעומת זאת, במחקרים אחרים נטען כי חשיבותן של האידאות בתולדות החברה הישראלית,  

– ובקיבוצים בפרט, הייתה קטנה מזו של התנאים החומריים שבהם מצאו עצמם המהגרים
פי גישה זו, הכורח ותנאי  (. על 1993; שפיר, 2008מתיישבים כאשר הגיעו לארץ ישראל )ניר, 

החיים הם שהביאו ליצירתם של דגמים מרחביים מסוימים, והאידאולוגיה נוספה בדיעבד.  
ההיסטוריון הנרי ניר מכנה תהליך זה "אידאולוגיזציה", דהיינו תהליך שבו מעשה או מוסד  

קה  שנוצר כפתרון פרגמטי לבעיה נתונה לא רק מונצח מכורח הישנותו, אלא גם מקבל הצד 
(. תהליך זה של "קידוש" מקבל חיזוק  2008רעיונית במעין תהליך של "קידוש חילוני" )ניר, 

 מממצאי המחקר המוצגים בהמשך. 
חדר האוכל הוא דוגמה למוסד שנוצר מכורח המציאות ומבוסס מבחינה רעיונית על תפיסת  

השקפת עולם, שכן הוא מייצר דגמי שימוש   עולם חברתית, אולם אין לראות בו רק ביטוי של
ומשמעויות. שורשיו נטועים בימי העלייה השנייה: תנאי החיים הקשים בארץ באותה תקופה  
יצרו בקרב קבוצות הפועלים שהיו פזורות ברחבי הארץ את הצורך להקים מטבח פועלים  

ים המשותפים  משותף, וזה שימש גם כמרכז חברתי שבו האנשים יכלו להתאסף יחד. המטבח 
הראשונים היו מבנים ארעיים, אך עם השנים הם הפכו למבני קבע וכאלה הוקמו בכל נקודת  

(. על התכנון בקיבוצים היו אחראים באותן שנים  1994התיישבות קיבוצית חדשה )טל, 
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המבנים.   המוסדות המיישבים של ההנהלה הציונית, אשר שלחו אדריכלים מטעמם לתכנן את
האדריכלים, שברובם לא היו חברי קיבוץ, הרגישו כי בתכנון במרחב הקיבוצי הם לוקחים חלק  
בביטוי החשוב ביותר של הרעיונות הציוניים והחלוציים ובמימושו של המפעל הציוני )כהנא,  

2011 .) 
את הקיבוץ: מיקום המבנה   התכנון של חדרי האוכל נתן ביטוי להשקפת העולם שאפיינה

במרכז הקיבוץ וההשקעה הרבה בתכנונו ובבנייתו ביטאו את החשיבות החברתית שייחסו לו  
ואת הערך של הצבת הכלל מעל הפרט. האכילה המשותפת ביטאה שיתוף ושוויון, וכן את  
הניסיון לייצר מערכת אלטרנטיבית למערכת החברתית המעמדית באמצעות קריאת תיגר על  

ד המשפחה הגרעינית כאטֹום המרכיב את היסודות החברתיים. עם זאת, תכנון המרחב תרם  מוס
גם להבניית התפיסה החברתית: חדר המגורים, לדוגמה, תוכנן בתחילה כחדר קטן שיועד  
בעיקר לשינה, ולעומתו המרחב הציבורי תוכנן להכיל פעילויות חברתיות כגון קריאה, הסבה,  

אוחרות יותר גם צפייה בטלוויזיה. ארגון מרחבי זה היה תוצר של  האזנה לרדיו, ובשנים מ
תפיסה חברתית, אך בה בעת הוא גם כפה את התפיסה הזאת על חברי וחברות הקיבוץ משום  
שלא אפשר לבצע את הפעולות האלה במרחב הפרטי. היחיד היה חייב לבצע פעולות חברתיות  

ובעשותו כך יישם ערכים   — חב ייעודי אחרבחדר האוכל, במועדון או במר —  במרחב הציבורי
 חברתיים כמו שוויון ושיתוף. 

אלה היו השנים של ראשית המודרניזם; רעיונות המודרניזם והדרך שבה באו לידי ביטוי  
באדריכלות הסגנון הבינלאומי התפשטו בעיקר באירופה, והאדריכלים אשר עסקו בתכנון  

דשה למימוש רעיונות חברתיים חדשים במרחב.  הקיבוץ אימצו אותם בברכה וראו בהם דרך ח 
המשאבים המועטים והצורך בפתרונות פונקציונליים ומהירים עודדו גם הם את אימוץ הדגמים  

האחידות, הפשטות, ביטול   — . גם התפיסה החברתית של המודרניזםהמודרניסטיים
תאמה את    —   יר"האינדיבידואליזם ותפיסת המבנים כביטוי ל"חברה צודקת שאין לה מה להסת 

 (.  1986האופן שבו ראו המתכננים את הקיבוץ )ארליק, 
במהלך שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים הקימו שתי התנועות הקיבוציות הגדולות,  
הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי, מחלקות תכנון והנדסה עצמאיות. במחלקות אלו פעלו  
אדריכלים, מהנדסים ומתכננים שהיו על פי רוב חברי קיבוצים בעצמם, שלא כמו דור  

ים נשלחו על ידי הקיבוצים ללימודי אדריכלות, חלקם  האדריכלים שקדם להם. אותם אדריכל 
בפקולטות משפיעות כדוגמת בית הספר באוהאוס בגרמניה, ובשובם הביאו עימם השפעות  
מהאדריכלות המודרנית, שרווחה באותה התקופה באירופה, ומזרם הברוטליזם שהתפתח ממנה  

 ודגל בפשטות הצורה וב"אמת החומר".  
ארץ וחדרי האוכל תוכננו בהשפעתן, אך קולם של המתיישבים  התפיסות האלה התפשטו ב

החל להישמע בתוך דרישות התכנון. הם התקשו לעיתים לקבל את הקווים הישרים ונטולי  
(. המוסדות  2011הקישוטים של הדגמים המודרניסטיים והעדיפו גגות רעפים אדומים )כהנא, 

ו משילוב המוטיבים המודרניסטיים בתכנון הקיבוצי, משום  המיישבים גם הם לא התלהב
ששיקפו בעיניהם סממנים של בנייה עירונית והיו מנוגדים לתפיסתם את ההתיישבות העובדת  

(. הוויכוח על צורת הגג מסמל הבדלים עמוקים בין תפיסות:  2010כ"כפרית" )בר אור ויסקי, 
ה האייקון הבלתי מעורער של המודרניזם האירופי, שהועלה על ידי לה קורבוזיה  הגג השטוח הי

לדרגת דוגמה כאחד מחמשת עקרונות היסוד של הארכיטקטורה החדשה. גגות הרעפים, לעומת  
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זאת, סימלו את המראה הכפרי שברבים מהמקרים תאם יותר את האופן שבו המתיישבים דמיינו  
 את המרחב.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 השפעות מודרניסטיות, חדר האוכל בקיבוץ מרחביה.  
 (גלוית שנה טובה, אוסף יובל דניאלי)אדריכל: שמואל מסטצ'קין 

 
חדרי האוכל בקיבוצים תוכננו בשילוב של שלושה גורמים: האגף לבנייה כפרית של משרד  

השיכון    השיכון, המתכננים והמתיישבים. עיון בפרוגרמות שהיו הבסיס לתכנון מלמד כי משרד
הגדיר את הסטנדרטים, דהיינו גודל האולם, התקציב והדרישות הביטחוניות; המתכננים קבעו  
בעיקר נתונים כמותיים ודרישות פונקציונליות; וגם הפרוגרמות שערכו חברי הקיבוץ היו  
פונקציונליות בעיקרן ואין בהן התייחסות לאופי הקהילה או לתנאי הנוף והאקלים של כל  

ט לאמירה כללית כמו "יש להתחשב בנוף". אין בהן, למשל, ביטוי והתייחסות  קיבוץ, פר 
לצורכיהן של קבוצות משתמשים שונות, אף שבפועל, כפי שאתאר בהמשך, התפתחו  
פרקטיקות שונות לשימוש בחלל. מעיון בפרוגרמות נראה כי כתיבת הפרוגרמה, יותר משנועדה  

השפעת סגנון ברוטליסטי, חדר האוכל בקיבוץ   
גלוית שנה טובה,  )רשפים. אדריכל: מנחם באר 

 ( אוסף יובל דניאלי

מרכיבים "כפריים": גגות רעפים בחדר  
האוכל בקיבוץ עין החורש. אדריכלים:  

גלוית שנה  )קובה גבר, אברהם ארליק 
 ( טובה, אוסף יובל דניאלי
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ב, הייתה בפועל בעיקר בחירה מתוך מודלים  לאפשר חשיבה פרטנית על צרכיו של כל יישו
 5קיימים שרווחו בתנועה הקיבוצית. 

בקרב המתיישבים היו שתי גישות הנוגעות לתפקיד חדר האוכל. האחת, שראתה בו בעיקר  
אולם לאכילה, גרסה צמצום תכנים בחדר האוכל והפרדה מוחלטת בין חדר האוכל לבית  

אתה בחדר האוכל מבנה מרכזי שישמש את החברה  התרבות ולמבני ציבור אחרים; השנייה ר
יתרונו של המבנה המרכזי   ביום חול ובחג ויפעלו בו פונקציות נוספות, חברתיות ותרבותיות.

הוא באיחוד הפונקציות במבנה אחד, מתוך רצון לצמצם את מספר הבניינים בלב הקיבוץ  
השנייה הפכה להיות רווחת יותר, ובתי האוכל שנבנו  (. במהלך השנים הגישה 2011)כהנא, 

 בקיבוצים מאז שנות החמישים יועדו לשימושים רבים נוסף על האכילה המשותפת. 
כבר בשלבים מוקדמים התמודדו המתכננים עם השאלה כיצד יוכל הסועד לחוש בנוח  

(. אחת האפשרויות הייתה חלוקת החלל לשני  1984בתוך אולם המכיל מאות אנשים )פיינמסר,  
בדגם אחר תוכננו שני אגפים אלכסוניים שחוברו באגף   6אגפים שביניהם חצר פנימית מקורה.

גישה תכנונית שלישית גרסה שאולם האכילה צריך להיות רחב, אחיד וגמיש ככל   7מרכזי. 
רווח בשנות השישים  האפשר, כדי שיאפשר שימושים שונים. חלופה זו הפכה להיות הדגם ה

והשבעים. התוצאה הייתה אולם רחב ורב תכליתי ללא עמודים, שהפעילות בתוכו נקבעה  
ארוחת שבת, הקרנת סרט או הרקדה. כדי לייצר   — באמצעות שינוי מיקום הרהיטים בחלל

אינטימיות עבור הסועדים באולם הרחב נעשו ניסיונות מוצלחים יותר או פחות ליצור הפרדות  
 וחציצות ניידות בין אזורים שונים במרחב. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 חלוקת חדר האוכל לשני אגפים וחצר ביניהם בחדר האוכל בקיבוץ מזרע.  

 (אוסף פרדי כהנא, ארכיון יד טבנקין) 1950אדריכל: שמואל מסטצ'קין, 

 

 .2015רן, –ולדוגמאות שלהן ראו שכנאילהתייחסות מפורטת יותר אל הפרוגרמות   5

חדרי אוכל מדגם זה נבנו בעיקר בתכנונו של אדריכל שמואל מסטצ'קין מהמחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי,    6

למשל בקיבוצים מזרע, עין המפרץ, המעפיל ורוחמה. בפועל, ההפרדה בין האגפים לא פעלה לאורך זמן וכל  

 אוכל שנבנו לפי דגם זה שופצו בשנות השבעים והפכו לאולם אחד גדול.  חדרי ה

חדרי אוכל מדגם זה נבנו בעיקר בתכנונו של האדריכל זוברוצקי מהמחלקה הטכנית של הקיבוץ המאוחד,    7

 למשל בקיבוצים רמת יוחנן, איילת השחר ואושה.
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בשנות השבעים, תקופה של שגשוג כלכלי וגידול דמוגרפי, נבנו והורחבו חדרי האוכל כדי  
להופכם למרכז כולל שבו היו גם מזכירות, מועדון, חדרי ועדות ולעיתים גם ספרייה, כלבו  

אוכל האופייני בשנות השבעים היה מבנה גדול ממדים שיש לו כמה כניסות  ועוד. חדר ה
מכיוונים שונים. הכניסות הובילו אל מבואה רחבה שהייתה מקום מפגש ומרכז מידע ואפשרה  
גישה לשאר חלקי המרחב. היו בה לוח סידור עבודה, לוח מודעות, לוח סידור רכב, תא טלפון  

קום המרכזי וריבוי הכניסות, שאפשרו לחברי וחברות הקיבוץ  ובמקרים רבים גם תאי דואר. המי
להיכנס לחדר האוכל מהכיוון שהגיעו ממנו ולצאת בכיוון שאליו פניהם מועדות, חיזקו את  
היותו צומת במרחב; פעולתה של המבואה כמרכז מידע הבנתה את חדר האוכל כצומת מרכזי  

 בחיי היומיום.  
בשנים אלו כללו מאפיינים סגנוניים אשר הדגישו את  חללי הפנים של חדרי האוכל 

הפונקציונליות של האולם: חללים גאומטריים פשוטים, פתוחים ואחידים, חלונות גדולים  
במקצבים קבועים, רצפת מוזאיקה )"טרצו"( שאריחיה גדולים וכהים, קירות בהירים, תקרה  

דות אמנות היו תמיד חלק בלתי  אחידה וריהוט עץ פשוט מתוצרת שני מפעלים קיבוציים. עבו
נפרד מהמרחב: עבודות קיר גדולות של אמן מקומי, קישוטים שמוחלפים לקראת כל חג,  
קולאז'ים של מלאכת יד שיצרו נציגי משפחות הקיבוץ או ילדים מאחת מקבוצת הגיל כמתנה  

 8לקיבוץ ביום חגו. 
 

 

 .2010גרינברג,  –; גיספאן2009להרחבה על אמנות בחדרי אוכל בקיבוץ ראו למשל בראור,   8

 מחיצות בחדר האוכל בקיבוץ עינת.  
אוסף פרדי  ) אדריכלית: רחל ניסים, שנות השבעים 

 (כהנא, ארכיון יד טבנקין

 אור הנר.  מחיצות בחדר האוכל בקיבוץ 
אוסף  )אדריכלית: ארנונה אקסלרוד, שנות השבעים 

 (פרדי כהנא, ארכיון יד טבנקין
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חדר האוכל בקיבוץ לוחמי הגטאות.  
 (אוסף פרדי כהנא, ארכיון יד טבנקין)אדריכלית: נעמי יודקובסקי, שנות השבעים 

 

תנופת התכנון והבנייה בשנות השבעים הביאה להקמתם של עשרות פרויקטים ציבוריים  
ואולי  בקיבוצים. חדרי האוכל הרבים שנבנו בתקופה זו משקפים ניסיון להיאחז בישן ובמוכר 

לאזן את האינדיבידואליזם המתגבר בהוויה הקיבוצית. בד בבד, בתהליך הדרגתי, ציבור הולך  
וגדל של חברים החל לסעוד את ארוחת הערב המשפחתית בדירתם הפרטית. לשם כך נזקקו  
החברים לאמצעים המתאימים, ובהדרגה נוספו בדירות החברים מטבחים ופינות אוכל. לאחר  

חולקו לחברים מכשירי טלוויזיה והצפייה הקולקטיבית פחתה; התורנויות  דיונים ממושכים 
התמעטו ובמקומם הופיעה עבודה שכירה; הטלפון הציבורי הפך למיותר, את לוח המודעות  
החליף לוח אלקטרוני בטלוויזיה, והאספות, שמספר המשתתפים בהן פחת בהדרגה, שודרו  

יחידות המגורים הורחבו והילדים עברו לישון   בטלוויזיה במעגל סגור לנוחותם של החברים.
 בבתי ההורים במקום בבתי הילדים. 

הפעילות בחדר האוכל הלכה ופחתה לקראת שנות התשעים, במקביל לתהליכי ההפרטה,  
וברבים מהקיבוצים הוא נסגר לבסוף. כיום בחלק מהקיבוצים ממשיכים החברים לסעוד בחדר  
האוכל, לעיתים רק בחלק מאולם האכילה הענק. בקיבוצים אחרים המבנים הגדולים, שחלקם  

 עומדים נטושים במרכז הקיבוץ או מושכרים כמחסנים.   נחשבים לאייקונים אדריכליים,

 שיטת המחקר 

אוסף הגלויות שהוזכר במבוא היה הבסיס לתחילת המחקר. יתרונן של הגלויות הוא בריבוי  
נקודות המבט, ובכך שהן מציגות במשפט קצר פן של החוויה. עם זאת, היות שהגלויות אינן  

של זמן, במסגרת אירוע שיש לו היבט נוסטלגי    הן נכתבו ממרחק  —  מספקות מבחינה מחקרית
התבססתי במחקר גם על ראיונות ועל איסוף חומרים   — ופומבי ובפורמט שחייב טקסט קצר

 ארכיוניים ומידע תכנוני. 
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נשים וגברים מקיבוצים שונים,   16קיימתי ראיונות נרטיביים עם  2015–ו 2014במהלך 
כזיים בתנועה הקיבוצית. לראיונות נבחרו רק אנשים  רובם קיבוצים גדולים המייצגים זרמים מר

  —  שנולדו בקיבוץ, במטרה לבחון את אופן ההתנהלות שלהם במרחב כחלק מההביטוס 
רפרטוארים יומיומיים שהוטמעו בגופם מילדות, לעיתים מבלי שיהיו מודעים לקיומם.  

צעירים. מאחר   , משמע שבתקופה הנחקרת הם היו אנשים60-45המרואיינים היו כולם בני 
(,  2008; ניר,  2006שהשינויים החברתיים שחלו בקיבוץ מאופיינים לא אחת גם כשינוי דורי )גן,  

ההלימה בין המרחב ובין התפיסה  –הנחתי שקבוצת גיל זו חוותה באופן המובהק ביותר את אי
החברתית שהשתנתה אצלם. יש לשער כי ההתמקדות זו הגבילה את יכולת ההכללה של המחקר  
הנוכחי. מחקר ממשיך, עם קבוצות גיל אחרות, יוכל לבחון למשל את האופן שבו חוויית  

 הפיקוח במרחב הייתה גם תלוית גיל.  
ם הם מתארים את המרחב כפי שנצרב בזיכרון  כדי לתקף את הראיונות, אשר כמו הגלויות ג

ממרחק השנים, קראתי "עלוני קיבוץ" ומודעות שפורסמו בשנים שבהן התמקד המחקר. עלון  
הקיבוץ היה באותן שנים המדיום המרכזי להעברת מידע ולפרסום דעות, תלונות וכדומה. הוא  

סמו באותן שנים מספקת  הודפס באופן סדיר וחולק לחברים מדי שבוע. קריאה בעלונים שפור
 הצצה ישירה, לא ממרחק של זמן, אל הנושאים שהעסיקו את החברים באותה תקופה. 

מהארכיונים הגדולים של התנועות הקיבוציות אספתי פרוטוקולים המעידים על היחסים  
בין גורמי התכנון השונים, פרוגרמות שנכתבו על ידי כל המעורבים בתהליך, וכן תוכניות  

ותצלומים של חדרי אוכל. ניתוח התוכניות האדריכליות במחקר המתואר כאן נועד    אדריכליות
בעיקר למצוא מאפיינים משותפים לחדרי האוכל שתוכננו ונבנו בקיבוצים. אני מאמינה  
שבניתוח אדריכלי מעמיק יותר יהיה אפשר לנסח קשר בין התופעות שעלו מהממצאים ובין  

 חלל, חומריות, צבע וכדומה.  מאפיינים אדריכליים דוגמת גובה ה
משיח וזילבר,  –החומרים שנאספו קודדו בשיטת הגישה התוכנית לחלקים )ליבליך, תובל

(: הטקסטים השלמים פורקו, קובצו מחדש כתמות וקטגוריות משנה, ונותחו בניתוח  2010
חשוב לציין כי למרות שראיינתי   פרשני במטרה לחקור את קשרי הגומלין בין חלקי הנתונים.

מספר שווה של נשים וגברים, ההיבט המגדרי של הפיקוח במרחב אינו מודגש במחקר. כמות  
המרואיינים והיקף הנושאים לא אפשר לי לתקף או לשלול הנחות מוקדמות שנגעו לאופנים  

 קר המשך. השונים שבהם נשים וגברים חווים את המרחב, ואין לי ספק כי נושא זה ראוי למח 
כאן המקום לציין שאני עצמי נולדתי וגדלתי בקיבוץ, ועמדתי מושפעת ללא ספק גם  
מחוויותיי האישיות מחדר האוכל הקיבוצי. עמדה זו אפשרה לי היכרות עם הלקסיקון, הבנה  
מעמיקה של הטקסים ושל משמעותם התרבותית וזיהוי של פרקטיקות והקשרים חברתיים שזר  

את אני מודעת לכך שהעובדה שאני ממוקמת, גם אם בעבר, בתוך השדה  יתקשה לפענח. עם ז
ולא מתבוננת בו לגמרי מבחוץ משפיעה על יכולת ההבחנה והפרשנות שלי. כדי לצמצם זאת  
ככל האפשר ראיינתי רק אנשים שאיתם לא הייתה לי היכרות מוקדמת ומקיבוצים שלא הייתה  

הנחות מוקדמות ולצאת מנקודת מוצא שמכירה    לי נגיעה אישית אליהם, והקפדתי שלא להניח 
 במגבלות נקודת המבט הסובייקטיבית והחלקית שלי. 
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 ממצאים

 חדר האוכל בשבילי:  
 המראה שבה אתה נבחן כל הזמן על מעמדך בקיבוץ.  

   התענוג שבלגלות שגם אחרים לא משהו... )מתוך אוסף הגלויות( 

ע בשלהי שנות החמישים צוינה באירוע חגיגי  הנחת אבן הפינה לחדר האוכל החדש בקיבוץ מזר 
מגילה בנוסח מגילת   — שבמרכזו טקס חתימה על "מגילת דברי הימים של חדר האוכל מזרע" 

העצמאות שעליה חתמו בפומבי כל מי שלקחו חלק בתכנונו ובבנייתו של חדר האוכל החדש.  
ית של הקיבוץ הארצי  בין השאר כתב שם ישראל פיינמסר, חבר הקיבוץ, מייסד המחלקה הטכנ

 ומהמתכננים הבכירים של התנועה הקיבוצית:  

היסייע חדר אוכל זה לחברתנו לעלות על שלב חברתי יותר גבוה, הישפיע הוא על  
דומיננטי לפעול בכיוון זה? )...( עלינו  –ליכוד גילים ודורות? היש בכוחו של בנין מרכזי

בניין כזה מדריך ומחנך לשקט   לשמרו ולטפחו, כי ביטוי הנהו לחיינו החברתיים.
  9ולמרגוע, ליחסים תרבותיים ולנימוסי נוהג. 

דבריו של פיינמסר וההקשר שנכתבו בו מדגימים את הקשר ההדוק שבין המרחב ובין החיים  
החברתיים: עולה מהם הציפייה שהמבנה עצמו לא רק ייתן ביטוי לערכים החברתיים אלא גם  

ה שהמבנה בעצמו יחנך, ילכד וינחיל ערכים מעידה על  ישמש כוח להנחלתם בחברה. השאיפ
חלקו הפעיל של המרחב במנגנון הפיקוח החברתי. כדי לבחון את פעולתו של חדר האוכל  
כמרחב ממשמע אפתח את הפרק הפורש את ממצאי המחקר בהצגת התפקיד המרכזי שמילא  

הפונקציונלית    —  כזיותחדר האוכל בחיים החברתיים והתרבותיים של חברי הקיבוץ. הבנת המר
בחיי הפרט והקולקטיב נחוצה על מנת להבין מדוע התקיימו בחדר האוכל   —  והסימבולית

בקיבוץ תופעות דומות לאלו המתקיימות במוסדות הטוטליים, למרות שבניגוד למוסד הטוטלי,  
השהות בו הייתה וולונטרית כביכול. בהמשך אציג את הדרכים שבהן פעלה המשמעת ואתאר  

ת הפרקטיקות והנורמות שנוצרו ושועתקו בחדר האוכל ואת תפקידן במנגנון הפיקוח; ולבסוף  א
אראה כיצד הקודים שהונהגו בחדר האוכל היו קשורים למבני הכוח בחברה ולמיקומו החברתי  
של הפרט. שלושת הפרקים יחד מספקים מבט כולל על האופן שבו הפיקוח התמרחב ופעל  

 רה טוטלית קולקטיבית. בנקודת זמן מסוימת בחב

ן ושל קודש   מרחב של חולי

 חדר האוכל בשבילי:  
 הוא לא רק מקום הסעדה.  

 הוא בית המקדש הקיבוצי! )מתוך אוסף הגלויות(

  —   בשנות השבעים חדר האוכל היה כאמור מרכז רב תכליתי, שמלבד הפונקציה העיקרית שלו
היו לו פונקציות חברתיות )מועדון, חדרי    —  נערכו בו שלוש ארוחות ביום, שבעה ימים בשבוע

ועדות(, פונקציות תרבותיות )חדר מוזיקה, מחסן תרבות, ספרייה(, פונקציות ניהוליות  

 

 מתוך חוברת שפורסמה בקיבוץ מזרע בשנות החמישים לרגל חנוכת חדר האוכל החדש, ארכיון קיבוץ מזרע.   9
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וארגוניות )מזכירות, סידור עבודה, סידור רכב( ותכנים נוספים שהשתנו מקיבוץ לקיבוץ.  
ם" ו"עולם קטן בתוך כל הקיבוץ", נכתב בגלויות. ההתייחסות לחדר האוכל  "עולם בתוך עול

כעולם בפני עצמו מדגישה את המשמעות שלו בחיי החברים: כפי שתיארה זאת דפנה, אחת  
  10המרואיינות, "הוא היה בית הכנסת, הוא היה בית העם, הוא היה ההיכל, הוא היה הכול". 

מלמדים שחדר האוכל שימש בראש ובראשונה כמרכז    הראיונות, הגלויות ועלוני הקיבוצים
חברתי למפגשים, שיחות והעברת מידע. המידע הועבר בשלל אופנים, אם באמצעים רשמיים  
כמו לוח המודעות, לוח סידור העבודה או לוח סידור הרכב ואם בשיחות סביב שולחנות האוכל.  

לא הוגשו ארוחות, וחבר הקיבוץ  המבנה היה פתוח לציבור רוב שעות היממה, גם בשעות שבהן  
כדי לאסוף דואר, לבדוק מתי הוא רשום לתורנות, להירשם    —  היה עובר דרכו לעיתים קרובות 

לגיוס או לטיול, ובכלל כדי לדעת מה קורה בקיבוץ. הסוגיות החברתיות נידונו באופן רשמי  
ם לעין הציבור,  באספות, שגם הן התקיימו בחדר האוכל. חייו האישיים של היחיד נפרשו ש

באספת הקיבוץ, על גבי לוח המודעות, בשיחות בטלפון הציבורי או ברכילות בשעת הארוחות.  
כל אלה חיזקו את מעמדו של חדר האוכל כמקום שיש לו השפעה כבדת משקל על חיי הפרט  

 והכלל.  
י  נוסף על היותו מרכז חברתי היה חדר האוכל גם מרכז התרבות של היישוב. רבים מאירוע 

התרבות, שהייתה להם חשיבות רבה בחברה הקיבוצית, התקיימו בחדר האוכל: קבלות שבת,  
מסיבות חג, הקרנת סרטים או ימי זיכרון. הערב החשוב ביותר בשבוע היה ערב שישי. בערב  
זה שינה חדר האוכל את פניו. על השולחנות נפרשו מפות לבנות, עגלות ההגשה קושטו  

ינות הוצב שולחן ועליו חלה ונרות שבת. החברים הגיעו לארוחת  בסידורי פרחים, באחת הפ 
 הערב רחוצים ולבושים במיטב בגדיהם. 

אלו היו הימים המיוחדים של חדר האוכל, הימים שהפרידו בין קודש לחול. התכונה  
המיוחדת לקראת הארוחה בחדר האוכל בערב שישי והחוויה החגיגית מוזכרות ברבות  

תב באחת מהן: "כבר ביום חמישי מתכננים מה ללבוש לארוחת ערב  מהגלויות. כך למשל נכ
ביום שישי, ומתי בדיוק להיכנס לחדר האוכל שכולם יראו". תיאורי הלחץ וההתרגשות לקראת  
ארוחת השבת, "טקס" בחירת הבגדים או ה"תהלוכה" של החברים בשבילי הקיבוץ המתכנסים  

רה מתייחסת למרחב מקודש שבו יש צורך  בדרכם אל חדר האוכל אופייניים לאופן שבו חב
 (. 2010בהגדרת כללים להתנהגות נאותה )דאגלס, 

בגלויות אכן ניכרת התייחסות לחדר האוכל במושגים כגון "היכל התהילה הקיבוצי" או  
"מקדש, בית המדרש", המעידים על תפיסת המקום גם כמרכז רוחני דוגמת מקומו של בית  

כנסת בקהילה. "זה היה בית הכנסת של הקהילה הקיבוצית ללא רב וחזן", נכתב באחת  ה
הגלויות. אלא שבשונה ממרחבים מקודשים אחרים כמו בית הכנסת, לחדר האוכל יש מאפיינים  

הוא נשאר כל העת גם מרכז   של מרחב מקודש אשר בה בעת מייצג גם את החולין והיומיום.
ו בבגדי עבודה מלוכלכים, כפי שהגדיר זאת המרואיין אריאל: "איזה  ארגוני יומיומי שסועדים ב

 מין נקודה טכנית שבה, בעלי החיים האלה שנקראים חברי קיבוץ מקבלים שלוש ארוחות ביום". 
מבנה חדר האוכל היה חריג במרחב הקיבוץ במראהו, בגודלו ובאיכותו. בניגוד למבנים  

האוכל היה מואר ורחב ידיים ותוכנן כך שיכיל את  האחרים, הפונקציונליים והחסכניים, חדר 
הציבור כולו באירוע הקיצון של ליל הסדר, התקרה הגבוהה העצימה את החוויה. בתיאורי חדר 

 

 כל שמות המרואיינים בדויים.    10
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האוכל בראיונות חזרו פעמים רבות המילים "ענק", "מרשים", "עוצמתי" ואפילו "אגדי". עם  
כשאתה חוזר מהצבא  "זאת חנן:  השנים הפך חדר האוכל לסמל של הקיבוץ. כך למשל מתאר

מכל הבלגן ואז אתה מתחיל להתקרב לבית, מגיע לחדר אוכל, זה כאילו הלב של הלב שהגעת  
הביתה. מבחינה זאת זה היה מאוד מאוד מסמל את הבית". חדר האוכל הופיע כרקע בכל צילום  

שנה )צור,  קבוצתי של חברי הקיבוץ וכיכב בגלויות ה"שנה טובה" שהפיקו הקיבוצים בכל 
(. הזהות שנבנתה בינו ובין הקולקטיב משתקפת בדברי המרואיינים בהקבלה בין מצב  2001

כך גם נתפסה   —  חדר האוכל למצב החברתי: כאשר חדר האוכל היה יפה, גדול ומתוחזק
ר האוכל  הקהילה בעיני חבריה; הוא העניק להם תחושה של כוח, ביטחון ויציבות. כאשר חד

 נתפס כעלוב וישן, הדבר השליך על האופן שבו החברה תפסה את עצמה. 
השילוב של המבנה המונומנטלי, המיקום המרכזי במרחב, תפקידיו בחיי היומיום  
והמשמעויות הסימבוליות שלו הבנו את חדר האוכל כ"מרחב המרחבים", המקום החשוב ביותר  

האוכל חידד אצל היחיד את החוויה שהוא נמדד   בקיבוץ. הזיהוי שנוצר בין הקולקטיב לחדר
דרך דרגת השתייכותו. המתח שבין היחיד לקולקטיב במקום בא לידי ביטוי למשל במשפט  

חדר האוכל שלנו... שלנו ולא שלי...". חברי   —  שנכתב באחת הגלויות, "כל העולם כולו 
בה בעת, כיחידים, הם    מהכלל.וחברות הקיבוץ חשו שייכות והזדהות עם המקום, בהיותם חלק  

 השתייכות. –חוו גם זרות, ניכור וחשש מאי

נורמות ופרקטיקות בחדר האוכל  כללי התנהגות, 

 חדר האוכל בשבילי:  
 מקום שתמיד לא רציתי לבוא אליו,  

 אבל כל פעם מחדש נכנעתי ונכנסתי. )מתוך אוסף הגלויות( 

שבו מונחלים דגמי ההתנהגות  חוקרים רבים תיארו את הארוחה המשותפת כמוסד חברתי 
המקובלים בחברה ובו מיוצרות ומשועתקות נורמות אשר היחיד נשפט על פיהן. הארוחה  

דגמים שמשולבים בהם    —  מתנהלת לאור דגמים המקובלים בתרבות המשמעותית של הסועדים
נטיות המוטמעות בגוף, המתגלמות בפרקטיקות )הביטוס(, ודפוסי התנהגות הנתפסים  

 ;Avieli, 2012; 2012ם. אלה באים לידי ביטוי בארוחות משותפות של קהילה )זימל, כראויי

Douglas, 1972 ,2013( וגם במרחב פינת האוכל הביתית )טנא  .) 
היה האתר שבו הונחלו ושועתקו   — של הבית הקיבוצי "פינת האוכל" — חדר האוכל

הנורמות והפרקטיקות של החברה הקיבוצית. הפעילות בחדר האוכל התנהלה על פי כללים  
ונהלים שנוסחו ונדונו חדשות לבקרים. על גבי לוח המודעות או בעלון הקיבוץ עלו לעיתים  

גון עישון בחדר האוכל, לבוש הולם,  קרובות תלונות, ויכוחים או הנחיות חדשות לגבי סוגיות כ 
לקיחת אוכל וכלים מחדר האוכל הביתה, וכללים המסדירים כניסה של ילדים, אורחים או  

 11כלבים לאולם. 

 

, 30.7.1971, 5, עמ' 34בוץ מזרע )להלן אק"מ(; עלון מס' , ארכיון ק6.9.1868, 6, עמ' 39ראו עלון מזרע מס'   11

, ארכיון קיבוץ יפעת )להלן אק"י(;  17.7.1970, 4, עמ' 619, אק"מ; עלון 19.11.1982, 10אק"מ; דף מידע מס' 

 , אק"י.  25.7.1980, 3, עמ' 1088, אק"י; עלון  13.10.1978, 9, עמ' 999עלון 
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חלק מהנהלים היה קשור לקביעת שעות הארוחות ומשך הארוחות. קביעת קצבים ולוחות  
זמנים משמשת על פי פוקו כאחת הטכניקות להפעלת המשמעת. מדובר ביצירת זמן מועיל,  
"זמן שאין בו זוהמה או פגם, זמן של איכות טובה שלכל אורכו נשאר הגוף מסור לעיסוקו"  

(. המרואיינים תיארו "זמן קיבוץ", שבו סדר היום מאורגן לפי שעות  188, עמ' 2015)פוקו, 
הארוחות בחדר האוכל וכך גם ימי השבוע, כפי שנכתב באחת הגלויות: "מסדר את השבוע: כל  
יום בשבוע אוכל אחר, יום ראשון גולש, יום שני פירה, וכך הלאה. לפי האוכל ידעתי איזה יום  

 היום". 
את, חשוב היה בעיקר להכיר את הקודים הלא כתובים, דגמי ההתנהגות המוטמעים  עם ז

בפעולה והנורמות שעל פיהן התנהלו במרחב. כך לדוגמה תיארו המרואיינים את הנורמות  
שקבעו מה ראוי ללבוש בחדר האוכל ולאיזו ארוחה: בארוחות בוקר וצהריים בימי חול הייתה  

  יחוד כאלה אשר העידו כי הלובש אותם עוסק בעבודת כפיים עדיפות ברורה לבגדי עבודה, בי 
לעבודה יוחס ערך רב בחברה הקיבוצית באותן שנים, והדבר התבטא ביוקרתם של בגדי   —

העבודה הכחולים בחדר האוכל. ביום שישי צריך היה להתלבש "יפה", וגם לכך היו הגדרות  
 הייתה עלולה לגרום למבוכה רבה.    ברורות מאוד אשר קבעו מה נחשב "יפה". חריגה מהנורמה

רבות מהפרקטיקות שהתפתחו בחדר האוכל היו קשורות להסדרי הישיבה. עד שנות  
השישים הייתה נהוגה בחדרי האוכל שיטת "מילוי השולחנות", שבה תורנים הגישו את האוכל  

ל פעם  לשולחן רק לאחר שנתפסו סביבו כל הכיסאות. כך היו חברי וחברות הקיבוץ סועדים בכ
בחברת אנשים אחרים, לפי מועד הגעתם לחדר האוכל. השיטה הזאת נתנה ביטוי ברור  

בורגנית של שוויון וסגפנות: כל החברים והחברות שווים,  –לאידאולוגיה הקיבוצית האנטי
לא בנוגע    —  והאוכל נועד לספק להם אנרגיה לעבודה. בשיטה זו לא היה מקום לבחירה אישית

מקום הישיבה ולא בנוגע לחברה. במהלך שנות השישים עברו מרבית  לאוכל, לא בנוגע ל 
הקיבוצים לשיטת ההגשה העצמית בחדר האוכל, והסדרי הישיבה השתנו מהותית. מטרת  
השינוי הייתה לייעל את מהלך הארוחה, אך הוא ביטא ערכים אחרים: זו שיטה הדורשת  

בחירות ולנטיות. והלגיטימציה  אקטיביות מצד החבר ונותנת לגיטימציה להעדפה אישית, ל
 הזאת התרחשה במרכז הקיבוץ, במוסד הקיבוצי הציבורי והשיתופי ביותר. 

המעבר להגשה עצמית שינה את ארגון הישיבה במרחב והוביל ליצירת מקומות קבועים  
לקבוצות מסוימות בארוחות מסוימות: שולחן הרפתנים בארוחת הבוקר, שולחן המורים  

הריים. מי שהכיר את הקודים ידע לא רק באיזה שולחן לשבת אלא גם והמורות בארוחת הצ
שממנו רואים מי נכנס לחדר   — באיזה צד של השולחן: הצד ה"נכון" היה זה עם הפנים לדלת

האוכל. פרקטיקה זו הוזכרה רבות בראיונות ובגלויות. מי שישב בגבו לכניסה הרגיש לא שייך  
לו ודיברו עליו. אותה פרקטיקה הגדירה שימוש  והתקשה לעקוב אחרי מה שהאחרים הסתכ

מסוים במרחב ושליטה עליו, הבנתה את התפתחות השיחה ומערכת היחסים סביב השולחן  
)שבה לא יושבים זה מול זה אלא זה ליד זה(, וחיזקה את החוויה של היחיד הנכנס לאולם  

 כנצפה וחשוף למבטים ולביקורת. 
הישיבה בצד ה"נכון" של השולחן, הלבוש   — יםהפרקטיקות השונות שתיארו המרואיינ

הן שהפכו את   — המתאים, נושאי השיחה הראויים או הטכניקה המדויקת של חיתוך הסלט
היחיד לשייך ואף ביטאו את המיקום החברתי שלו. זוהי דוגמה להביטוס של בורדייה:  

ר תחושת  רפרטוארים יומיומיים שהוטמעו בגוף מגיל צעיר היו גורם משמעותי בייצו
(. הפרקטיקות שהתפתחו בחדר האוכל הבנו את  ,Bourdieu 1990ההשתייכות הקבוצתית )
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המרחב ובה בעת גם את המשתמשים במרחב: הן הבחינו בין המקומי לאורח, או בין החברים  
 עצמם לאורך צירים כמו גיל ומגדר. 

פי הפרקטיקות והקודים במקום ובזמן המתאים,    אלה שההביטוס היה טבוע בהם, שפעלו על
זכו לחוויה של שייכות וביטחון, בהיותם חלק מהקבוצה. זה עולה למשל מדבריו של חנן: "יש  

,  שאף אחד אחר לא יכול להביןפה בקודים בין החבר'ה, יש פה דברים ש... את יודעת... 
תחושת השייכות עוררה  ומספיק להגיד משהו וכבר כולם מתים מצחוק" )ההדגשה שלי(. 

  —  "גאוות יחידה", אך זו לוותה כל העת גם בפחד לא להיות שייך. כל חריגה עוררה מבוכה 
החוויה של היחיד שצופים בו ומדברים עליו חידדה את ההפרדה שלו מהקולקטיב. החריגות  

כר  יכלו לבוא לידי ביטוי בפרטים קטנים. חנן, למשל, סיפר לי כבר בתחילת השיחה שהוא זו 
עד היום את אותה פעם שהופיע בחדר האוכל במכנסיים אדומים; מרואיינת אחרת, אביבה,  
סיפרה ש"רצתה לקבור את עצמה" כששמעה את צחוקה הרם מדי של אימּה מתגלגל בחדר 

 האוכל.  
שהתפתחו בחדר האוכל מעלה את השאלה כיצד הן הפכו   העיסוק בנורמות ובפרקטיקות

להיות כל כך מחייבות במסגרת חברתית שאינה היררכית. אחת הטכניקות של מנגנון המשמוע,  
על פי פוקו, היא הבניה של נורמה כ"טבעית" או "נורמלית", וכל ניסיון לחרוג ממנה נתפס  

(. כך למשל עצם ההליכה לחדר האוכל יום אחר יום נתפסה  2015נורמלית )פוקו,  –כהתנהגות לא
כחלק מעובדות החיים, ולא כאפשרות שיש בה בחירה. הדבר עלה שוב ושוב בתיאורים דוגמת  
"מקום שתמיד לא רציתי לבוא אליו אבל כל פעם מחדש נכנעתי ונכנסתי". רינת, למשל, סיפרה  

ל גם לאחר שחוו אסון שגרם לו חבר קיבוץ אחר  כי היא ומשפחתה הוסיפו לאכול בחדר האוכ
שנאלצו לפגוש שם מדי יום. כששאלתי אותה מדוע המשיכו לבוא לחדר האוכל למרות הקושי  

כשחיים בקיבוץ הוא ללכת   במפגש, ענתה: "צריך לחזור לנורמליזציה הרי, והדבר הנורמלי
לא מתפתח הצורך למרוד  לחדר אוכל". כאשר פרקטיקה מסוימת נתפסת כדבר טבעי ונורמלי,  

 בה.
טכניקה נוספת, על פי פוקו, היא האופן שבו המבט פועל ככלי בשירות הפיקוח וביסוס  
המשמעת: חדר האוכל מתואר שוב ושוב כמקום שבו היחיד הרגיש חשוף כל העת לביקורת,  

 לשיפוט ולאישור החברה. כך נכתב באחת הגלויות:  

ארוחת בוקר, ארוחת צהריים,   — ל כפייתיהייתי הולכת שלוש פעמים ביום כריטוא
ארוחת ערב ]...[ מרגישה כחשפנית שעוד רגע ימשכו מעליה את מחבוא סודותיה  

כמו אזוקות ברזל... כבדות, מסתבכות זו בזו... אוחזת במגש האוכל, שלא    —  והרגליים
ייפול, שלא אמעד. עוד קצת ומצאתי שולחן, הכיסא פנוי... ישבתי, עכשיו אפשר  

 סתכל... מי זאת?  לה

הצפייה והנצפות היו חלק מהמנגנון הממשמע בחדר האוכל, ועם זאת התיאור ממחיש את היות  
חברי וחברות הקיבוץ בחדר האוכל גם "יחיד" וגם "כולם"; גם נצפים וגם צופים; חשופים  

 למבטים ולביקורת ובה בעת נועצים עיניים ומבקרים. 
שונות לייצר באולם הרחב חציצות שיאפשרו   כאמור, המתכננים דווקא ניסו בדרכים

אינטימיות לסועדים. אלא שבפועל לא הייתה ציפייה לאינטימיות בחדר האוכל. המחיצות  
לעיתים אף הפריעו במרחב, ועם השנים מרביתן נעלמו. כששאלתי את אייל לגבי מחיצות  

לם, זה חלק מזה,  בחדר האוכל בקיבוצו הוא ענה בנחרצות: "לא! אנחנו רוצים לראות את כו
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מה זאת אומרת! זה מפריע לאסוף את המידע!" גם מרואיינים אחרים סיפרו לי כי המחיצות  
 וההפרדות לא התאימו לפעולתו של המרחב כזירה חברתית שבה הכול קורה.  

הרגע והמקום העיקרי שבו התרכזה חוויית ה"יחיד מול כולם" היו בכניסה לאולם האכילה,  
ת. ברבות מהגלויות מתוארת הכניסה במשפטים כמו "תנשמי עמוק לפני  באזור ההגשה העצמי 

שאת נכנסת", או "הלחץ שבכניסה לחדר האוכל, השנייה שלפני הדלת והשנייה שלאחר הדלת  
שכל המבטים מופנים אליך". המיקום המרחבי של החוויה מדגים את האופן שבו  

צמית תוכנן סמוך לכניסה, כמקום  הארכיטקטורה ייעלה את מנגנון השליטה: אזור ההגשה הע
שממנו אפשר לראות את כל החלל, כך שהנכנס יוכל באופן היעיל ביותר לסקור את האולם 
ולאתר מקום ישיבה בעודו מעמיס את האוכל על המגש. האולם כולו פנה אל הנקודה הזאת  

של   כדי שתוכל לשמש במה באירועים שונים. כתוצאה מכך הפך אזור ההגשה העצמית לסמל
הרגע שבו הוא נכנס ונחשף בבת אחת לעיני כל הסועדים, אשר    —   חוויית החשיפה עבור היחיד 

 כאמור העדיפו לשבת כשפניהם לכיוון הכניסה.  
המתח בין היחיד לקולקטיב בא לידי ביטוי גם בסוגיית הישיבה סביב השולחן. ישיבה לבד  

האוכל, ומהתיאור של דלית נראה כי  אל השולחן הייתה דבר שאינו מתקבל על הדעת בחדר 
 קיבל רובד של אימה ממש: 

בחיים לא ישבתי לבד! בחיים לא! ]...[ אין! בחיים בחיים לא ישבתי לבד בחדר האוכל! 
]...[ אין מצב שמישהו אוכל לבד! אין מצב כזה ]...[ אני לא זוכרת אף פעם לבד. אני  

  —  י אשב, מכמה אלטרנטיבותזוכרת את ההליכה עם המגש ואת ההתלבטות, איפה אנ 
שפה יושבים האלה ופה יושבים האלה, איפה בא לי לשבת ]...[ אם אני אמשוך כיסא  

 ואוסיף פה, או שאני אקח ואצטרף למקום הזה. 

כמו דלית, גם מרואיינים נוספים סיפרו כי היו מגיעים בקבוצות, מתאמים הגעה מראש או  
ההגשה העצמית, מישהו שיוכל לשמש כחברה   מנסים לאתר, בעודם עומדים עם המגש באזור

הולמת. מהשיחות שקיימתי עלה כי חברות וחברי הקיבוץ העדיפו לשבת בחברה כלשהי גם  
אם לא הרגישו בנוח והשיחה הייתה מאולצת, ובלבד שלא ייתפסו כ"זה שיושב לבד". הישיבה  

מות. אריאל,  לבד נתפסה כדחייה חברתית ולעיתים אף כתגמול שלילי על חריגה מהנור 
לדוגמה, תיאר את אביו כ"טיפוס אוהב פרובוקציות", בין השאר משום שנהג להיכנס לחדר  
האוכל לבוש בגופייה, במחאה על הכלל שהתיר רק לנשים להיכנס כך לאולם. כאשר ראה  
לעיתים את אביו יושב לבדו בחדר האוכל, תפס זאת כעונש לגיטימי על התנהגותו. תפיסה זו  

לבד" ממחישה כי בניגוד לפוקו, שהמשיג את המשמעת כמנגנון הפועל להפריד   את ה"ישיבה
בין יחידים כדי לאפשר שליטה נוחה יותר, בחדר האוכל הפיקוח פעל דווקא כאמצעי שחיבר  

 בין יחידים, ממש עד כדי איסור על "היות מבודד". 

י כוח והיררכיה   מיקומים חברתיים, מבנ

 "חדר האוכל בשבילי:  
 טובה, איזו יפהפייה,  הבת של  

 למה כבר אפשר לצפות ממנה?" )מתוך אוסף הגלויות(
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לכאורה, אם כן, חדר האוכל היה מרחב ממשמע הפועל באופן אחיד על כל המשתמשים בו.  
אבל מבט מקרוב מגלה שלא כל החברים חוו את הפיקוח באותו האופן. הקודים שהונהגו בחדר 

תיים ואת מבני הכוח בחברה, והחוויה של הפיקוח  האוכל שיקפו וביטאו את היחסים החבר
במרחב הייתה קשורה למיקומו החברתי של הפרט. השיוך החברתי עלה באופן בולט בכל  
השיחות שערכתי, למרות שהגדרת הנושא הייתה "חדר האוכל". במילותיו של אריאל, "בסופו  

 זה 'קאסט' קבוע".   של דבר זה מרחב שמתארגן ב'קאסטות' ]...[ זה לא מקומות קבועים, 
מהשיחות עלה כי חבר הקיבוץ היה קשור לשלושה מעגלי שיוך אשר קבעו את מיקומו  
ואת הסטטוס החברתי שלו למשך כל חייו. שניים מתוך השלושה היו סטטוסים שיוכיים:  

היה לכאורה הישגי, אולם בפועל גם    —  מקום העבודה  —  משפחתו וקבוצת הגיל שלו. השלישי
 היה נתון לבחירה.   הוא לא תמיד

משפחתו של חבר הקיבוץ הייתה אחד הגורמים המשפיעים ביותר על הסטטוס החברתי  
שלו. עובדה זו מפתיעה משום שהניסיון לערער על מוסד המשפחה הגרעינית היה מרכיב חשוב  
באידאולוגיה הקיבוצית. השיוך המשפחתי קבע באופן כמעט מוחלט את הסטטוס החברתי של  

רך כל חייו הוא תויג כ"הבן של", כמעט ללא אפשרות לשינוי. היה ונולד אדם  הפרט: לאו
למשפחה "חזקה", מקומו החברתי היה מובטח, הוא נתפס מראש כמוצלח וחווה את החיים  
בקיבוץ מתוך תחושת ביטחון ושייכות עמוקה. אולם אם נולד למשפחה שנחשבה ל"חלשה"  

 ת הצל הזה.  יותר בקיבוץ, כל חייו בקיבוץ התנהלו תח 
משפחה נחשבה לחזקה כאשר להורים היה סטטוס חברתי גבוה. לרוב הם מילאו עמדות  
מפתח בקיבוץ ובדרך כלל היו להם שורשים עמוקים בקיבוץ, כלומר היו צאצאים להורים שאף  
הם בעלי סטטוס חברתי גבוה. גם גודל המשפחה היה חשוב: ככל שהמשפחה הייתה גדולה  

ה" כך התחזק הסטטוס החברתי של בניה ובנותיה. השיחה שלי עם ברק  יותר והפכה ל"חמול
 ממחישה את האופן שבו השייכות למשפחה קבעה את המעמד החברתי: 

כמובן שגם כל אחד עוד זוכרים לו את מי שהוא היה בגיל ארבע, ואיך הסבתא שלו  
ם עוד יותר  הייתה ואיך ההורים שלו היו, והכול הולך פה... פה אבות אכלו בוסר והבני

אתה הנין של ההיא והנכד של   — אוכלים בוסר. כל מי שאתה, בהקשרים המשפחתיים
ההוא ואלה פולנים ואלה לא פולנים... כל הזמן, אין יציאה! אין יציאה! לחלוטין, אתה  
לא יכול להתקדם לשום מקום, אם יש עליך איזושהי תווית מגיל עשר או מגיל שנתיים  

זאת, לא תהיה נביא בעירך לעולם. אתה תצא החוצה, ותהיה  אז אתה בתוך התווית ה
יגידו בוא תקפל כביסה בקומונה. למה? כי   — מנכ"ל של חברת הייטק, תבוא לקיבוץ

 זה מי שאנחנו חושבים שאתה. לא יעזור ולא תוכל אף פעם לפרוץ את המעגל הזה. 

ל בורדייה, והוא  דבריו של ברק ממחישים כיצד השיוך המשפחתי משמש כהון, במונחים ש
עובר בירושה מדור לדור. ההון של השיוך המשפחתי בא לידי ביטוי גם במרחב, המכיל, כפי  

(. כך, למשל, למשפחה גדולה  2005שאמר לפבר, את היחסים החברתיים של השעתוק )לפבר, 
שולחן גדול, לתפוס נפח  בחדר האוכל היו יותר כוח ושליטה במרחב. חבריה יכלו לשבת יחד ב 

במרחב ולהפגין נוכחות, והדבר העניק להם ביטחון רב יותר. כך יכלה להיווצר אצלם אפילו  
אינטימיות משפחתית ותחושת לכידות מול שאר החברים, בניגוד למשפחות קטנות שעל פי  

 רוב חלקו שולחן עם משפחות קטנות אחרות.  
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ק שנולד בקיבוץ שויך לקבוצה שכללה את  נוסף על השיוך והייחוס המשפחתי, כל תינו
שאר בני גילו. שם הקבוצה ליווה את היחיד לאורך כל חייו כמו שם משפחה נוסף, הוא תמיד  
זוהה ותויג כחלק מאותה קבוצה. אם התמזל מזלו והוא נולד בשנה "מוצלחת", הוא הצטרף  

שפחתי( וזו העניקה  לקבוצה גדולה שלחבריה מיקום חברתי גבוה )על פי רוב בשל שיוכם המ
לו כוח והשפיעה על תחושת הביטחון העצמי כשהתהלך בקיבוץ. אם נולד בתקופה שנולדו בה  
מעט תינוקות, או שרובם היו בנים למשפחות שאינן חזקות בקיבוץ, הייתה לכך השפעה על  

 חייו ועל התנהלותו בקיבוץ.  
לחרוג ממנה. בחלק מהארוחות  גם לשייכות לקבוצת הגיל היה ביטוי במרחב וקשה היה 

 בחדר האוכל הנורמה חייבה ישיבה בחברת בני הגיל. כך למשל מספר אריאל: 

המעמד החברתי שלך נקבע פחות או יותר ]לפי[ איפה שאתה יושב. אני ממש זוכר  
חוויה בתור נער ]...[ הייתי עסוק באיזשהו פרויקט או משהו, עם אנשים שהם היו  

  — אני ]בכיתה[ ט' — וחת ערב אחת ישבתי, תחשבי שישבתיב]כיתה[י"ב נגיד, ובאר
ישבתי עם בחור ובחורה בכיתה י"ב! אני ממש זוכר איך, שמישהו שבא לדבר איתם,  

הטי"תניקים   — זה היה נראה לו כל כך מוזר שהוא שאל! זה לא עובד ביחד הדבר הזה 
 יושבים שם ו... זה לא מתחבר! 

הגדירה ליחיד וליחידה בחברת מי עליהם לשבת בחדר  לילדים ולנוער, השייכות לקבוצה 
האוכל. מרואיין מאחד הקיבוצים הוותיקים והגדולים סיפר לי שבקיבוצו עד היום בחגים  
מסוימים יושבים החברים בחדר האוכל לפי קבוצות הגיל ולא עם משפחתם, גם כשמדובר  

ור בו אלא השתייך אליו בעל  בחברים בני תשעים. זהו עוד מנגנון סיווג, שהחבר לא יכול לבח 
 כורחו ואשר השפיע על מיקומו החברתי.  

לעומת ארוחות הערב, שהתקיימו בחדר האוכל על פי רוב במסגרת משפחתית, ארוחות  
הבוקר והצהריים התקיימו לרוב בחברת הצוות של מקום העבודה. השייכות ל"ענף" זה או אחר  

מד וליוקרה. מקומות העבודה היוקרתיים  סימלה גם היא הבדלי סטטוס והייתה קשורה למע
באותה תקופה היו בדרך כלל הענפים החקלאיים, בעיקר הפלחה )גידולי השדה( או המטעים.  
הבדלי היוקרה ביטאו את הערכים החשובים בחברה באותה תקופה: לעבודה ככלל יוחס ערך  

י עבודה מלוכלכים  רב, בעיקר לעבודת כפיים ולעבודת אדמה. התייצבות בארוחת צהריים בבגד
הייתה מקובלת ואף רצויה, והישיבה בחברת שאר העובדים בענף החקלאי הייתה מקור לגאווה  
אדירה ולתחושת כוח. קבוצות אלו תפסו נפח בחדר אוכל, חבריהן ישבו יחד, בדרך כלל במקום  
מרכזי, שוחחו וצחקו בקולות רמים והפגינו בעלות ושליטה בחלל. השיחה שלי עם אייל  

   מחישה זאת:מ

. באים מהכותנה, עם  במרכזגידולי שדה היינו יושבים באמצע פחות או יותר, יושבים 
זה היה מרכז המשק! גם אידאולוגית. הייתה   —  הבוץ על הנעליים ]...[ כל החקלאות

הבגדי עבודה הכחולים, ויש לך פה   — את יודעת — גאוות יחידה ]...[ והתדמית של ה 
 את הסכין חיתוך, את הטסטר ומחשבון כיס...  

 ]עידית[: זה היה סמלי סטטוס?  

 בטח! מה זה!  
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 ]עידית[: ואתה היית נכנס עם זה לחדר אוכל?  

עם הכובע גם בלילה! כשהיינו באים מהקטיף, כשהיינו עובדים עד    ברור! מה, הולכים
מאוחר, אז נכנסים לחדר אוכל, נכנסים עם הבגדים, זה היה חלק מה"בוא נלך לחדר  

 אוכל שיראו שיש לנו קצת כותנה על הבגדים, כי אני עובד בגידולי שדה". 

 ]עידית[: ובחדר אוכל יכול לבוא רפתן ולהתיישב לידכם? 

וא יקבל קיתונות של... הרפתנים יושבים רחוק, לרפתנים יש פחות או יותר  אייל: ה
שולחן קבוע. לא הייתי יושב איתם, אני בגידולי שדה, אני אלך לשבת עם הרפתנים?  

 חס וחלילה!  

לעומת שני מעגלי השיוך שבהם לא יכול החבר לבחור, אפשר היה לצפות כי אופן הקבלה  
תר שוויון הזדמנויות, אולם לא כך היה. גם כאן הייתה עדיפות  לענפים ה"יוקרתיים" יאפשר יו

למי שנולד למשפחה חזקה, או למי שאחד מהוריו עובד באותו הענף. פה בא גם לידי ביטוי  
השוויון המגדרי: לנשים היה קשה להתקבל לעבודה בענפים החקלאיים, אשר זכו ליוקרה  –אי

כנערות הן הופנו, במקרים רבים בניגוד לרצונן,  רבה יותר. המרואיינות ששוחחתי עימן סיפרו ש 
לעבודה בבתי הילדים, במטבח או במחסן הבגדים, ענפים שזכו להרבה פחות יוקרה חברתית.  
מאחר שלמיקום החברתי הייתה השלכה על חוויית הפיקוח, השיוך ל"ענפים" השליך גם על  

 כך שנשים חוו את המרחב אחרת מגברים. 
ביטוי בחדר האוכל באמצעות מקומות הישיבה באולם. לסוגיה  מעגלי השיוך באו לידי 

איפה ובחברת מי לשבת הייתה משמעות חברתית עמוקה, והיא יצרה סביב שולחנות חדר  
האוכל מעין מפה ששרטטה את מבני הכוח והמעמדות בחברה. אנשים ישבו בחדר האוכל  

 במסגרת קבוצת השיוך שלהם. כך מתארת זאת דלית: 

של המסכנות, תמיד אוסף כאלה, מין טיפוסיות כאלה ש... הן לא   יש את השולחן
נחשבות, הן לא ממשפחות טובות, ההורים שלהן לא נחשבים, האחים שלהן... הן לא...  
מהאצולה. הם יושבים ביחד. אין להם גם משפחות רחבות וגדולות כאלה, שהם תופסים  

, זו הייתה  xזה משפחת  שורה ]...[ מצד שני יש משפחה קבועה שישבה כל החיים,
משפחה מאוד גדולה אז היא הייתה יושבת בשולחנות הראשונים ]...[ היו גם מעמדות  

ה"מספואיניקים" היה להם סטייל כזה, היה להם וספות זה היה נחשב   — של העבודה
אין ספק שהטובים יושבים עם הטובים והעלובים  נורא ]...[ זה מאוד תלוי, אבל 

 )ההדגשה שלי(  . לא היה ערבוב!יושבים עם העלובים

התיאור מדגיש כיצד ההיררכיה חברתית באה לידי ביטוי במרחב שתוכנן להיות אחיד ושוויוני:  
בחדר האוכל אנשים ישבו עם הדומים להם, עם בעלי סטטוס חברתי זהה לזה שלהם. החזקים  

בשולי האולם.   יותר ישבו במרכז. מי שהיה בתחתית הסולם ישב עם אנשים כמוהו, בדרך כלל 
מוזרים או מסכנים, או אפילו משוגעים. אותם אנשים ישבו   — מי שישבו לבד נתפסו כחריגים 

לעיתים בחברת חריגים אחרים כמוהם, אך על פי רוב לא עם שאר החברים. שולחנות כאלה  
כונו "שולחן הבודדים", או לפעמים "שולחן המשוגעים", ועמדו בניגוד חריף ל"פרלמנטים"  

לחנות האחרים. בדרך זו המרחב, מעוצב דרך דפוסי השימוש, גם ביטא את ההיררכיה  שבשו
 החברתית וגם תרם לשימורה ולשעתוקה. 
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חוויית המרחב השתנתה לפי הסטטוס החברתי של הפרט. דלית, למשל, סיפרה שהתהלכה  
  בקיבוץ בתחושת ביטחון שנבעה משיוכה המשפחתי: "אני יצאתי לעולם נסיכה. נסיכה בלי 

 גרוש, אבל נסיכה". הדבר התבטא באופן שבו חוותה את הפיקוח החברתי בחדר האוכל:  

אמא שלי גידלה אותי: "שידברו עליך!" כאילו זה החיים! את תלכי וידברו עליך, תארי  
מדברים עליך, רואים אותך... מה   — לך שלא ידברו עליך? ]...[ אתה הולך לחדר אוכל

? מה, מה יגידו עליי? כאילו, מה זה כבר משנה? וגם  כבר אפשר להגיד עליי משהו רע
 מי? 

מירב, לעומת זאת, שבאה ממשפחה "חזקה" פחות, תיארה את השהות בחדר האוכל כ"הליכה  
לאורך הקירות" כדי שלא יבחינו בה. תיאורים אלו ממחישים כיצד התגמול על המיקום החברתי  

היא התנהלה במרחב וחוותה את הפיקוח.    של היחידה היה יכול לבוא לידי ביטוי גם בדרך שבו
יש לציין כי השרטוט של מיקומים והיררכיות סביב שולחנות חדר האוכל יצר חוויה משמעותית  
בעיקר בקרב אלו שמקומם בהיררכיה היה נמוך, ואילו מי שתפסו מקום גבוה היו בדרך כלל  

אלא כעמדה שעומדת כל    עיוורים לה. עם זאת, המיקום החברתי לא נחווה כמשהו קבוע ויציב
הזמן למבחן ויכולה תמיד להשתנות. כל טעות נספרת, כל מעידה נרשמת. איש לא יכול לנוח  
במקומו; הטעויות החברתיות ארבו ללא הרף והיו עלולות לגרום לחבר מבוכה, במקרה הטוב.  

 במקרה הרע, הן היו עלולות לגרום נזק של ממש לסטטוס החברתי שלו. 

 דיון ומסקנות

חדר האוכל הקיבוצי, כפי שעולה מממצאי המחקר, פעל כזירה חברתית מרבדת וממשמעת,  
מכילה ומדירה כאחד; מרחב ממשמע שבו יוצרו ושועתקו נורמות התנהגות שהיחיד והיחידה  
נשפטים על פיהן, שקבעו מי שייך ומי מודר, באופן סמלי או ממשי. בתהליך ייצור המרחב  

, האידאולוגיה והערכים הייחודיים של החברה הקיבוצית, אך  השתתפו הדגמים האדריכליים 
גם הפרקטיקות של חיי היומיום, דפוסי השימוש והיחסים החברתיים שאפיינו את דרך החיים  
הקיבוצית. חקר קשרי הגומלין בין כל אותם גורמים מלמד, למשל, כיצד התפתח אולם האכילה  

לעמדת המתכננים, שהעדיפו את חלוקתו   בשנות השבעים והיה לאולם רחב ואחיד, בניגוד
לחללים קטנים יותר ליצירת אינטימיות. התפתחות זו נבעה מן הצורך בחלל גמיש שיאפשר  

מרכז   — מגוון פעילויות, מהמרכזיות והנגישות שלו במרחב, אך גם מתפקידו כ"כיכר העיר"
 חברתי שבו הכול קורה והכול ידוע וחשוף.  

שייעל את פעולת המבט; מבני הבטון הענקיים בעלי התקרות  אולם האכילה הרחב והאחיד  
הגבוהות, שגרמו לחבר להרגיש קטן כיחיד אך גדול כחלק מהקולקטיב; החלונות הגדולים  
הפרושים על פני כל החזיתות, שאפשרו שליטה על הסביבה; אזור ההגשה, שתוכנן כך שהיחיד  

הגשה העצמית אשר אפשרה לכל אחת  נחשף עם כניסתו לעיני כל הסועדים בבת אחת; שיטת ה
לבחור את מקום הישיבה; הפרקטיקות שהתפתחו, כדוגמת ישיבה שפונה אל הכניסה; הנורמות  

כל אלו חיזקו והיבנו את הממדים הממשמעים של    — שיוצרו במרחב וקבעו מי שייך ומי מודר
   אשר אפשרו שליטה מרבית בסובייקטים שבתוכו. המרחב, 

חדר האכילה המשותפת הוא מרחב ממשמע ומפקח גם בבית הפרטי, שכן נורמות מיוצרות  
ומשועתקות בו, וכך גם במוסדות טוטליים. באלה וגם באלה יש הבחנה בין מפקח למפוקח,  
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והשהות במרחב נקשרת בעיקר לשעות הארוחות. לחדר האוכל הקיבוצי, לעומת זאת, הייתה  
שמעויות שנקשרו לו כמקום מכובד ואף "מקודש" היו חלק  נוכחות בכל תחומי החיים, והמ

מהבנייתו כמרחב ממשמע. השהות בחדר האוכל נחוותה אצל החברים כמצב קבוע ומודע של  
נצפות וחשיפה לביקורת ולשיפוט. אולם שלא כמו במודל הפנאופטיקון, הנורמות לא נכפו בו  

מנגנון הפיקוח הופעל על ידי  מלמעלה על ידי גוף מפקח, גלוי או משוער; במקרה הזה 
הקולקטיב. אפשר לראות בחדר האוכל רבדים של אינדיבידואציה, שבאים לידי ביטוי בשאלה  
התמידית "האם אני שייך?", ובה בעת גם רבדים של קולקטיביזציה הרואה את האינדיבידואציה  

בקבוצת השווים    כאויב המערער על יסודות החברה; היו בו היררכיות, אולם הפיקוח התקיים גם
   והמפקחים הם גם המפוקחים.

הדגמתי כיצד הטכניקות להפעלת המשמעת שציין פוקו, כמו קביעת קצבים, פעולת המבט  
וקביעת נורמות, פעלו בחדר האוכל בשירות המשמוע. אלא שעל פי ממצאי המחקר, במקרה  

יקטים לשם  הזה הנורמות שנקבעו ושועתקו במרחב הממשמע לא שימשו להפרדה בין סובי
ייעול השליטה, כפי שטען פוקו, אלא דווקא לייעול השליטה באמצעות חיבור בין יחידים  
והגנה על ה"יחד". נוסף על כך, חקר החוויה של ה"ממושטרים" במרחב, הנעדרת מהדיון  
התאורטי העוסק במרחב ופיקוח, מעלה כי חוויית הפיקוח לא הייתה זהה אצל כולם אלא  

ות שייכות ולפי המיצוב החברתי. אף שאולם האכילה תוכנן כאחיד  התארגנה לפי קבוצ
וכשוויוני, בפועל התפתחו בו קריטריונים של ריבוד אשר ארגנו את השימוש במרחב ולקחו  
חלק בתהליך הבלתי פוסק של ייצורו. ההשלכה של המיקום החברתי על הארגון של החברים  

מיקומים החברתיים מיוצגים קונקרטית  במרחב חדר האוכל מראה כיצד מערכות היחסים וה
בייצור החברתי של המרחב: המרחב ארגן את הפרקטיקות הנהוגות בו, ובה בעת גם הובנה  

 והשתנה דרך דפוסי השימוש ודגמי ההתנהגות. 

 חדר האוכל בשבילי: 
 פה בישלו "תבשילים" 

 פה נולדו רעיונות 
 פה התערבבו היחד והבדידות 

 הופתעתי והובכתי פה התעדכנתי, 
 בסך הכול כאן היה המרכז 

 ומי שלא היה כאן,  
 לא היה שייך. )מתוך אוסף הגלויות(

 מקורות

הדים לשאלות החברה  חברה ייחודית, בנייה ייחודית?  — (. הקיבוץ 1986ארליק, אברהם )
 . 6-4, 13,  הקיבוצית: ביטאון הקיבוץ הארצי 

חדר האוכל  רן )עורכת(,  – . בתוך עידית שכנאי(. תפאורת החג בחדר האוכל2009בר אור, גליה )
 . עפולה: המועצה האזורית עמק יזרעאל. כמשל

 . שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. חיינו מחייבים אמנות(. 2010) –––––
 . עין חרוד: משכן לאמנות. הקיבוץ: אדריכלות בלא תקדים(.  2010בר אור, גליה, ויובל יסקי )
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.  1967-1950(. אמנות קיר בחדרי אוכל בקיבוצי "הקיבוץ הארצי"  2010נברג, תמר )גרי – גיספאן
 . 180-149, 135, קתדרה

,  עיונים בתקומת ישראל(. שינויים חברתיים בתנועה הקיבוצית בשנות השישים.  2006גן, אלון )
16 ,372-343 . 

 ביב: רסלינג. . תל אטוהר וסכנה: ניתוח של המושגים זיהום וטאבו(.  2010דאגלס, מרי )
)עמ'   כיצד תיתכן חברה(. הסוציולוגיה של הארוחה. בתוך גיאורג זימל, 2012זימל, גיאורג )

 (. בני ברק: הקיבוץ המאוחד. 210-204
ירושלים:   אדריכלות החברה האוטופית: קיבוץ ומושב. (.2010חיוטין, ברכה, ומיכאל חיוטין )

 מאגנס. 
הדים, לשאלות החברה הקיבוצית:  (. תכנון פיסי והשתקפות תפיסה חברתית.  1986חריף, מוסה )

 .12-10, 13 ,ביטאון הקיבוץ הארצי 
קתדרה  (.  1935-1926(. פרקים בהתהוותו ועיצובו של חדר האוכל הקיבוצי )1994טל, עמנואל )

 . 160-134, 70  ,לתולדות ארץ ישראל ויישובה
. תל  הבתים הלבנים יימלאו: חיי יומיום בדירות תל אביב בתקופת המנדט(. 2013טנא, עפרה )

 אביב: הקיבוץ המאוחד. 
. רמת גן: הוצאת יד  1990-1910לא עיר לא כפר: האדריכלות של הקיבוץ  (.  2011כהנא, פרדי ) 

 טבנקין. 
לשם קבלת התואר   עבודה המקום הציבורי בקיבוץ: מחקר טיפולוגי.(. 1985כלימור, תגית )

 . מכון טכנולוגי לישראל  —  מוסמך, הטכניון
(. בין השלם לחלקיו ובין תוכן לצורה.  2010משיח ותמר זילבר )– ליבליך, עמיה, רבקה תובל

 )עמ'   ניתוח נתונים במחקר איכותנינבו )עורכות(, –בתוך לאה קסן ומיכל קרומר
 גוריון בנגב. –(. באר שבע: אוניברסיטת בן42-21

תרבות אדריכלית:  (. ייצור המרחב. בתוך טלי חתוקה ורחל קלוש )עורכות(,  2005לפבר, אנרי )
 (. תל אביב: רסלינג. 200-177)עמ' מקום, ייצוג, גוף 

הדים לשאלות החברה הקיבוצית: ביטאון   (. פירמידת התכנון הקיבוצי. 1986מאור, ענת )
 . 71-70, 13 , הקיבוץ הארצי

תרבותית  –(. ממרחב כליל לעצימות המרחב: דינמיקה בין2015רפלוס )מאיר, אבינועם, ויובל ק
 . 60-40, 8,  הרשת הגאוגרפיתשל ייצור מרחב ומשמעותה הפוליטית. 

הדים לשאלות החברה הקיבוצית: ביטאון   (. קיבוץ: תכנון נקודה. 1986מסטצ'קין, שמואל )
 . 12-10, 13 , הקיבוץ הארצי

. ירושלים ובאר שבע: מוסד  רק שביל כבשו רגלי: תולדות התנועה הקיבוצית (.  2008ניר, הנרי )
 גוריון בנגב והקיבוץ המאוחד. – ביאליק, אוניברסיטת בן

 . תל אביב: רסלינג. לפקח ולהעניש: הולדת בתי הסוהר (. 2015פוקו, מישל )
. גבעת חביבה: יד יערי, המרכז  ץ בשנה הבאה: שנות טובות מן הקיבו(.  2001צור, מוקי )עורך( )

 גוריון ויד טבנקין. –למורשת בן
 . תל אביב: ספריית פועלים.הקיבוץ בתכנונו(. 1984פיינמסר, ישראל ) 

. חיפה: המכון לחקר  תמורות בקיבוץ על רקע תמורות בחברה הישראלית(.  1993רוזנר, מנחם )
 הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה. 
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חדר האוכל כמשקף התמורות בחברה הקיבוצית: הדגמה על קיבוצי גוש  (. 2007שביט, קרן )

 לת התואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה. עבודה לשם קב זבולון.
  ."פה התערבבו היחד והבדידות": ניתוח מרחב חדר האוכל בקיבוץ(. 2015רן, עידית )–שכנאי

 עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, האוניברסיטה הפתוחה. 
(. קרקע, עבודה ואוכלוסיה בקולוניזציה הציונית: היבטים כלליים  1993שפיר, גרשון )

 )עמ'   החברה הישראלית: היבטים ביקורתייםורי רם )עורך(, וייחודיים. בתוך א
 (. תל אביב: ברירות. 119-104
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. סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות מנאר חסן.
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד. 

 יםעמוד 207. 2017

 

 להיות לעירוניות

 * דוד דה פריס

העיור  בהיסטוריוגרפיה העוסקת בתקופת המנדט בולט פער בין הידע הרב על אודות 
בפלשתינה ועל צמיחתה של חברה עירונית מצד אחד, ובין ניתוח ההשפעות שלה מהצד האחר.  
לתהליך האורבניזציה שהחל בתקופה העות'מאנית ונמשך בתקופת השלטון הבריטי יש היבטים  
רבים שאוששו מזה זמן במחקר: צמיחתה של אוכלוסייה עירונית בקרב יהודים וערבים, זינוק  

ה, בתעשייה, במסחר ובשירותים, התפתחותם של מעמד פועלים ומעמד בינוני  כלכלי במלאכ
בעיר, פריחתן של עיתונות ותרבות עירונית, והפיכתה של העיר למוקד של עשייה פוליטית.  
אולם האפקט המצטבר והדרמטי של תהליכים אלו נחקר אך מעט. כך, למשל, ידועה חשיבותה  

ערבי; אולם הזיקה בין האופן  –על הסכסוך היהודי של העיר הארצישראלית והשפעתה הרבה
שבו התפתח הסכסוך ובין התהליך האורבני הכלכלי והחברתי טרם נחקרה. היותה של העיר  
אתר עיקרי של תיעוש וקפיטליזם בפלשתינה ידוע; אולם מועט המחקר על הזיקה בין תהליכים  

ר חוו אותם. רב הידוע על הנוכחות  אלו ובין האופן שבו קבוצות חברתיות וגורמים כלכליים בעי 
של השלטונות הבריטיים במרחב ובבירוקרטיה העירוניים, אולם מעט מאוד ידוע על היחסים  
האינטנסיביים בין השלטונות )הצבאיים והאזרחיים( ובין קבוצות כלכליות ערביות ויהודיות  

וגרפי במישור  ומוקדים של כוחות פוליטיים בעיר. לא פחות מאלה בולט הפער ההיסטורי
הפוליטי: רב הידוע על צמיחת מוסדות בעיר ועל פעילות דתית, פילנתרופית ופוליטית בה;  
אולם מעט נידונה חשיבותה העצומה של העיר המנדטורית והחברה העירונית שצמחה בה  
לתהליכי המעבר משלטון בריטי לישראלי, ולאופן שבו הממסד העירוני השפיע על מעבר זה,  

. מכאן חשיבות ספרה של מנאר חסן, המתמקד בהשפעתה של האורבניזציה  1948בפרט לאחר 
 על נשים פלסטיניות. 

נקודת המוצא של חסן ביקורתית. לטענתה, בניגוד להנחות ההיסטוריוגרפיות המבוססות  
על דומיננטיות של החברה החקלאית, העיר בתקופת המנדט הפכה למוקד חיוני ותוסס בחייה  

ית, ונשים מילאו תפקיד מכריע בתהליך הזה. את הטענה הזאת היא  של החברה הפלסטינ 
מוכיחה באמצעות גישה ייחודית של קרטוגרפיה חברתית: פחות באמצעות נתונים כמותיים  
ויותר דרך שרטוט הנוכחות הגוברת של נשים פלסטיניות במרחב העירוני המנדטורי; לא 

מיננטיות אלא מתוך הסתכלות על  בהתבסס על טקסטים דתיים ופוליטיים של אליטות דו 
 
 אוניברסיטת תל אביב  ,החוג ללימודי עבודה  *
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הפעילות היומיומית של נשים, על גווניה; לא באמצעות השוואה לקבוצות עירוניות ביישוב  
היהודי, שהיו הנשאיות הדומיננטיות של התהליך האורבני שהתחולל בתקופת המנדט, אלא  

נית  בעולמן החברתי והתרבותי ובעשייתן הארגו  — בהתמקדות בנשים הפלסטיניות עצמן
 והפוליטית, שאפשרו את התעצבותן כנשים שעירוניות היא חלק משמעותי בזהותן. 

ששאולה מהתייחסותו המפורסמת של איטלו קאלווינו למקסם   — כותרת הספר של חסן
  —  נראּות של המתרחש בה ובקרב אנשיה–המתעתע של העיר בהיסטוריה, ובעיקר לבלתי

גידול   — מצביעה על מבנה הדיון העוסק בתהליך העיצוב הזה. תחילתו לא במסדים חומריים
אלא    —  אוכלוסיית הנשים בעיר, קליטתן בשוק העבודה העירונית, קשרי הנישואין שטוו בעיר

דווקא בשיח עליו. חסן מראה כיצד בקרב כותבים גברים ונשים התפתח מסוף התקופה  
צית הראשונה של תקופת המנדט, שיח על כוח המשיכה של העיר  העות'מאנית, ובעיקר במח 

עבור נשים ועל גורלן בה. הרגישות הציבורית הזאת שיקפה את האפשרויות שהעיר פתחה  
בפני נערות ונשים, אך גם רמזה על פאניקה חברתית מפניה. מכך עולה שבחברה הפלסטינית,  

השינוי הזה, פונה מכאן אל הממד   החקלאית ברובה, אכן התרחש שינוי. חסן, המנתחת את
המוסדי והפוליטי שלו. לטענתה, נשים פלסטיניות בתקופת המנדט ביססו פעילות ארגונית  
ופוליטית ענפה במרחב העירוני. זאת ועוד, פעילות זו חצתה גבולות וחברה להתנכחותן  

יניים  במרחבים עירוניים בארצות שכנות לפלשתינה, כפי שממחישים התצלומים מאירי הע 
בלב הספר. היא חלחלה עמוק בתוך אתרי פעילות וביטוי של הלאומיות הפלסטינית  
וההתנגדות שלה לקולוניאליזם, ובפועל החלה משרטטת רשתות של סולידריות, שבשל  
התמקדותן במרחב האורבני המשתנה של התקופה העות'מאנית נודעו אך מעט. רשתות אלו  

בהתנכחות הגוברת של נשים פלסטיניות במרחב הציבורי,  מובילות את חסן באופן טבעי לדיון  
ובעיקר לעושר ביטוייה: באתרי הפנאי והבילוי, בצריכה וביזמות כלכלית, באמנות ובספורט,  
בטקס ובחג, בפנים הבית ומחוצה לו. המגוון מעיד על מימושה של טענת הנשים לזכּות להיות  

פן קבוע; ויותר מכך, לא להיבלע במרחב הזה  נוכחות במרחב האורבני, אם באופן זמני ואם באו 
אלא להיות מובחנות בו. לטענת חסן, המימוש לא היה יכול להתאפשר ללא התנועה במרחב,  
ללא המוביליות הגאוגרפית והמעמדית שהעיר אפשרה וזימנה לנשים. התנועה החברתית הזאת  

יאחזות זמנית בעיר,  )שבחלקה התרחשה בין עיר לעיר ולא רק בין הכפר לעיר( השתקפה בה
במוזיקה, במחול ובהיקלטות   — שיכלה להישען על פעילות שהעיר אפשרה יותר מהכפר 

בעיסוקים שונים כגון תפירה ועיצוב. הזדמנויות כלכליות כאלה העמיקו את כוח המשיכה של  
העיר עבור נשים ואפשרו להן לרכוש מיומנויות מקצועיות וסוגים שונים של הון חברתי  

במלאכה, בהוראה ובשירותי בריאות. אך הן גם יצרו בקרב הנשים דיפרנציאציה   —  י ותרבות
חברתית, היררכיה על יסוד הבדלים במיומנות ובהכנסה, ומאבקים ארגוניים ופוליטיים שהכילו  
חלק מהנשים והדירו אחרות, כפי שהעיר עושה בדרך כלל. בהתרחשות חברתית ותודעתית  

הוא יצר הבדלים בין נשים )למשל בין המהגרות לוותיקות(   תוססת זו בלט הממד החומרי: 
והשפיע על הכושר היחסי שלהן להיקלט כלכלית, להינשא ולהיחשף לחיי שוליים, שהתבטאו  

 בעוני ובזנות.  

להמחשות הללו של ההתנסויות של נשים בהקשר הרחב של התפתחות החברה העירונית  
בין השאר משום שהן מאירות את מה שהצר את  הערבית בפלשתינה נודעת חשיבות רבה, 

צעדיהן של הנשים. פגיעתה הקשה של מלחמת העולם הראשונה גדעה תהליכי התפתחות  
; ולאחר הגאות הכלכלית של מלחמת העולם  19– אורבניים שהואצו בשליש האחרון של המאה ה
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בה שבמהלכה  השנייה, והשפעתה העמוקה על נשים בחברה העירונית, בא ההרס העצום של הנכ
נפגעו מרכזיים עירוניים פלשתיניים ונקטעו רבים מהתהליכים המתוארים בספר. לצד השפעתן  
של המלחמות, גם מבני הכוח הפטריארכליים והמגדריים בחברה הפלשתינית, שלעיתים  
קרובות ריסנו את ההתערות של נשים בחברה העירונית, הגבילו את פעילותן הארגונית  

שאר בזו הלאומית( והצרו את גבולות קשריהן למרחבים שבהם צמחו  והפוליטית )בין ה 
והתפרסו משפחותיהן. גורמים אלו פגעו באפשרויות שהעיר זימנה לנשים בתקופת השלטון  
הבריטי, יצרו הבחנה והיררכיה בין אזורים ומיתנו את יכולתן החברתית והפוליטית להשפיע  

בתעסוקה ממחישים זאת היטב. מבין הנשים   על האפשרויות הזמינות להן. דפוסי ההיקלטות
הנדונות בספר, מעטות התנסו בפרולטריזציה או הפכו לפועלות בתעשייה, אף שהביקוש  
לפועלות גבר והלך בתקופת המנדט הודות לגידול במספר בתי חרושת ובתי המלאכה. לעומת  

ה היה גדול  זאת, מספר הנשים הפלסטיניות שלמדו תפירה ועסקו בכך בבית ובבתי המלאכ
יחסית. התופעה הזאת נשענה בין השאר על הזיקה החברתית והכלכלית בין הכפר לעיר ועל  
רשתות הכשרה וביקוש, ששימרו היטב את הזהות הכפרית ומנעו התנתקות של הנשים  
ה"מתעיירות". מבחינה זו, ספרה של חסן עוסק בהתנכחותן של הנשים בעיר כתהליך הדרגתי,  

התנכחות הזאת, יותר מאשר בהבשלתה של העיר ובהשפעותיה ארוכות  ובקצב האיטי של ה 
הטווח על הנשים. מכאן גם ברור מדוע מרתקת ההצבעה של חסן, במילות הסיום של הספר,  
על הקבלה בין ההבשלה של השפעת העיר על הנוכחות הזאת ובין מקומה של העיר במחקר  

 ובכתיבה ההיסטורית. 
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 "אין מולדת חופשייה בלי נשים חופשיות"

 * אריס בשארה

ולוקחת    1948–חסן מכניסה אותנו אל נבכי ההיסטוריה התרבותית הפלסטינית הקודמת ל  מנאר
במועדוני תרבות, בבתי   —  אותנו למסע פנימי במרחבי התרבות והחברה בערים הפלסטיניות

קפה ובמסעדות, בבתי קולנוע, בירידי אמנות, בסלונים פוליטיים ועוד. היא מעלה מן השכחה  
, ומנפצת מיתוס רווח שלפיו  1948פלסטיניים שנחרבו בנכבה של את החיים האורבניים ה 

החברה הפלסטינית הייתה חברה פלאחית שנחשפה למודרניזציה בזכות הציונות ולאחר קום 
המדינה. הספר שופך אור על אפשרויות חדשות שנפתחו בפני הנשים הפלסטיניות במרחבים  

פלסטיניות ואת צמיחתן של תנועות   העירוניים ומציג את היווצרותן של התאגדויות נשים
 נשים, ואלה עומדות במוקד הספר. 

בהיעדר ארכיונים מסודרים לדלות מהם את המידע הנחוץ מבקשת המחברת לשחזר את  
ההיסטוריה החברתית של הנשים בעיר באמצעות מיצגים, ציורים, אירועים, קטעי עיתונות,  

. היא משרטטת את קווי  1948ות לפני ביוגרפיות וראיונות עם מי שחיו בערים הפלסטיני
המתאר של מרחבים ציבוריים, תנועות פוליטיות, אגודות חברתיות ופמיניסטיות, עיתונים,  
מועדונים ודפוסי פנאי של נשים. חסן מעמידה בצורה מופלאה את הנשים הפלסטיניות ואת  

ן הפנימי של  הערים הפלסטיניות בלב השיח ההיסטורי, מובילה את הקוראים אל תוך עולמ
הנשים ומתארת את מאבקן החברתי, הפוליטי והכלכלי האינסופי. נוכחותן של נשים במרחב  
הפוליטי השתקפה בין היתר בהשתתפות בכנסים מקומיים ואזוריים ובהקמתן של אגודות  
בערים; נשים ייסדו גם ארגונים מחתרתיים אשר פעלו בין השאר בתחום ההתנגדות הצבאית.  

ם שחלו בהשפעת תהליך האורבניזציה התבטאו לא רק בפעילותן הפוליטית של  אולם השינויי
נשים אלא גם בפעילותן מרחבים עירוניים אחרים, למשל בתחומי הפנאי והתרבות וגם במרחב  

 הכלכלי. 
הספר הוא תוספת מחקרית רבת ערך לנושא שהוזנח עד כה ותרומה תרבותית לחברה  

ת העיר כמרחב שפתח עבור נשים הזדמנויות  שקורותיה נשתכחו מלב. חסן מתארת א
תעסוקתיות, עושר תרבותי ופעילות קהילתית ואפשר להן להשתחרר מלחצים מסורתיים  

התובנה התאורטית העומדת  ופטריארכליים מגבילים ולצאת אל המרחב הציבורי הגברי. לפי 
בהן לא רק  בבסיס המחקר, העיר היא גורם מחולל של תופעות סוציולוגיות ותרבותיות, ו

חסן טוענת כי עלייתה  שינויים ביחסי המגדר ובמעמדן של נשים אלא גם התגבשות הלאומיות.  
של התודעה הפמיניסטית הפלסטינית קדמה להתגבשותה של התודעה הלאומית. היא מסכימה  
עם הטענה כי לעיר עצמה היה תפקיד מעצב בהופעתן של תנועות פמיניסטיות, וכך גם  

ת והלאומית, שכן זו אפשרה לנשים לקיים כנסים ואירועים פמיניסטיים ללא  לפעילות הפוליטי
הפרעה או התנגדות מצד הפטריארכיה הפלסטינית. כך הוקמו ארגוני נשים ואיגודי פועלות,  
שבשנות הארבעים התאגדו לראשונה והיו לאיחוד הנשים הערביות הפלסטיניות. בהקשר זה  

לנשים היה חלק חשוב  שוק התעסוקה העירוני. ואכן,  חסן מתארת את כניסתן של נשים לתוך

 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   *
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בשינויים במבנה החברה הפלסטינית ובהרחבת המעמד הבינוני לפני הנכבה, אולם המעמד  
הוקפאו ואף נהרסו תהליכי התפתחות רבים בחיי העם  הבינוני קרס לאחר אסון הנכבה, כאשר 

 (.  2015הפלסטיני )רדאי, 
נפילתה של האליטה העירונית הפלסטינית השפיעה רבות על מעמד הנשים הפלסטיניות  
לאחר הנכבה. היעלמות העיר הפלסטינית דחקה אותן לשוליים והחזירה אותן הביתה, לתפקידן  
המסורתי. עם הכיבוש הציוני התפרקה החברה הפלסטינית, ושאריתה שנותרה בגבולות מדינת  

ופטריארכלית וכיוונה להשתייכות קבוצתית ולתלות   ייתה כפרית ברובה, מסורתית ישראל ה
הדדית. למבנה חברתי מעין זה יש השלכות על התנהגותו של היחיד. סגנון חיים מסורתי  
משמעו שהיחיד חייב לציית לחוקים ולנורמות חברתיים, והישרדותו בתוך החברה המסורתית  

משפחתו וקהילתו שכן המשפחה היא המקור לתמיכה  תלויה כמעט לגמרי בקשר שלו עם 
כלכלית, חברתית ורגשית, וזו מותנית בציות לנורמות. הדבר מורגש ביתר שאת בקרב הנשים  

בשל היותן פלסטיניות המשתייכות למיעוט לאומי    —  הפלסטיניות כיום, החוות שוליות כפולה
(.  2007)עראר וחאג' יחיא, אתני מופלה ובשל היותן נשים בחברה מסורתית פטריארכלית 

האישה הפלסטינית נאלצת להסכין עם קונפורמיות ונאמנות למשפחה ולחברה. הגשמתה  
העצמית אינה מתקיימת אלא במסגרת משפחתית תחת פיקוחו של הגבר הדומיננטי, המקבל  

 (.  2007עסבה, –בשבילה החלטות הנוגעות לתעסוקה ולחינוך )אבו
עם זאת, בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי במעמד האישה הפלסטינית וניכרת, למשל,  

(. תהליכי שינוי  2017מגמת שיפור בשיעור הפונות להשכלה הגבוהה ולשוק התעסוקה )פוקס,  
נהגותיות מערביות והושפעו מתהליכי  אלו היו מלווים תחילה בחשיפה לערכים ולנורמות הת 

אורבניזציה, מהפנמת ערכים כמו חופש אישי, שוויון חברתי ודמוקרטיה פוליטית ומשינוי  
(. לפי  2017; פוקס, 2007עסבה, –במבנה המשפחה הפלסטינית וירידה בשיעור הפריון )אבו

(, הפלסטינים עברו תהליך מודרניזציה מואץ המתבטא בעלייה  1996ג', מאג'ד אלחאג' )אלחא
מתמדת ברמת ההשכלה הגבוהה וברמת החיים. בהתאם לכך, נשים פלסטיניות פונות להשכלה  
גבוהה בשיעורים הולכים וגדלים. בזכות הישגים אלו מצטרפות יותר ויותר נשים פלסטיניות  

(. השינויים הללו גרמו לשינוי במעמדן החברתי של הנשים 2017קה )פוקס, למעגל התעסו 
הפלסטיניות, ואולי גם לתחילתו של שינוי במבנה החברתי של כלל החברה הערבית בישראל  

(; נשים פלסטיניות בעלות השכלה גבוהה ממלאות כיום תפקיד חשוב  2007עסבה, –)אבו
 בהרחבת המעמד הבינוני העירוני הפלסטיני.  

נדים כרכבי כותב על העיר חיפה ומתאר כיצד היא אפשרה לנשים ולגברים פלסטינים 
מהדור השלישי לנכבה לשחזר, ולו חלקית, את דמותה של העיר הפלסטינית שהתקיימה לפני  

48( 'Karkabi, 2018  העיר תמיד היוותה, והיא עודנה מהווה, מקום מפלט עבור האישה .)
הפלסטינית. על אף אובדן זהותה הערבית ועל אף המציאות הקולוניאלית והפטריארכלית,  
העיר עדיין מאפשרת לנשים הפלסטיניות שנדחקו לשוליים לאחר אסון הנכבה מרחב יצירה  

הן יכולות ללמוד, לעבוד, לצמוח ולהשתתף במגוון פעילויות חברתיות. לאחרונה למשל   שבו
יצאו נשים פלסטיניות אל רחובות הערים, ובהן חיפה, יפו, ירושלים ורמאללה, למחות על  
האלימות נגד נשים. יוזמות הפעילות דרשו ביטחון וכבוד לנשים הפלסטיניות וטענו כי  

הנשים, אלא היא עניין מהותי בלב השיח הפוליטי. בפעילות למען    "פלסטין היא לא רק בעיית
– (. לדבריהן, אי2019השחרור הפלסטיני, אין מולדת חופשיה בלי נשים חופשיות" )עראף, 

אפשר לנתק את המאבק הפמיניסטי מהמאבק הלאומי הפוליטי. יוזמה זו מחזירה אותנו אל  
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ת שחסן מציגה בספרה וממחישה היטב את טענתה שהשחרור הלאומי  ההיסטוריה הפלסטיני
 לא יושלם בלי שחרור האישה הפלסטינית מכבלי הפטריארכיה. 
לשפה תפקיד חשוב בהנכחת   לבסוף, ברצוני להתייחס בקצרה לשפה שבה נכתב הספר.

( על האופן שבו  2006כותב רבאח חלבי )  דיאלוג בין זהויותהנרטיב הקולקטיבי לאומי. בספרו  
השפה מבטאת זהות וטוען כי השפה, נוסף על היותה כלי לתקשורת בין בני אדם, מבטאת גם  

על כן, היה נכון וראוי בעיניי לכתוב את הספר בשפה הערבית ולתרגמו    זהות, תרבות ומורשת.
 לשפות אחרות.  

 מקורות

. ירושלים: מכון  בישראל דילמות של מיעוט לאומיהחינוך הערבי (. 2007, ח'אלד )עסבה–אבו
 פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  

. ירושלים: מאגנס  חינוך בקרב הערבים בישראל: שליטה ושינוי חברתי(.  1996אלחאג', מאג'ד )
 ומכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  

. תל אביב:  וה שלוםדיאלוג בין זהויות: מפגשי ערבים ויהודים בנ(. 2006חלבי, רבאח )עורך( )
 הקיבוץ המאוחד.  

מרפיח עד ביירות: הפלסטיניות יוצאות למאבק באלימות  בספטמבר(.  24, 2019עראף, סוהא )
 .  10.10.2019–ב  אוחזר. שיחה מקומית. נגד נשים

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב  (. 2007עראר, ח'אלד, וקוסאי חאג' יחיא )עורכים( )
 . תל אביב: רמות.  הערבים בישראל: סוגיות ודילמות

השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים. ירושלים: מרכז טאוב לחקר  (. 2017פוקס, הדס )
 .  10.10.2019–ב אוחזר. חברתית בישראלהמדיניות ה

המעמד הבינוני הערבי בירושלים בתקופת המנדט הבריטי: חברה  (. 2015רדאי, איתמר ) 
 .  468-467,  25,  עיונים בתקומת ישראל. בורגנית תחת שלטון קולוניאלי 

Karkabi, Nadeem (2018). How and why Haifa has become the “Palestinian Cultural 

Capital” in Israel. City & Community, 17(4), 1168–1188. 

https://mekomit.co.il/מרפיח-עד-ביירות-הפלסטיניות-יוצאות-למא/?fbclid=IwAR3qdQcxOWWX_h5D_Pasr1kYSIXUEmdbLts7ppIuM0wAXwurnlni123JwK8
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/arabisraeliinhighereducationheb.pdf
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יה קורה אילו״: על "סמויות מן העין" מנקודת ״מה ה
 פמיניסטית–המבט של הגאוגרפיה הפוליטית

 * חן משגב 

 ספרה של מנאר חסן מתמקד בנושא אשר המחקר והכתיבה האקדמית מיעטו מאוד לעסוק  
. אבל חשיבותו של הספר  20–נשים והעיר הפלסטינית במחצית הראשונה של המאה ה — בו

אינה בשום אופן היסטורית בלבד. זהו ספר המחבר כמה תחומי ידע אשר ממעטים להצטלב  
היסטוריה אורבנית ואינטלקטואלית, סוציולוגיה חברתית, פוליטיקה של   — במחקר האקדמי

ודי נשים ומגדר ואפילו כלכלה וגאוגרפיה תרבותית  תנועות חברתיות, תכנון ערים, לימ
תחומית, אשר הופכת אותו לא רק למחקר אקדמי מעמיק וחשוב  –ועירונית. לצד חשיבותו הבין

אלא גם למסמך תיעודי מרתק, הספר כתוב בשפה נגישה וברורה הן לחוקרות וחוקרים  
ית רחוקה יחסית, הוא  באקדמיה והן לקהל הרחב והמשכיל. על אף עיסוקו בתקופה היסטור

לאומי של הערים  –תרבותי והאתנו–מעורר מחשבות גם בנוגע לימינו אנו ולקונטקסט החברתי
 פלסטיניות כיום.  –היהודיות

קריאת הספר גרמה לי להרהר רבות בסרטה של מייסלון חמוד ״לא פה, לא שם״, שיצא  
  —  ידת נצרת, סלמאעורכת דין יל — . הסרט מספר את סיפורן של לילא2016–לאקרנים ב

פחם. שלושתן  –סטודנטית דתייה מאום אל — תקליטנית וברמנית ילידת תרשיחא, ונור
מחפשות את ״העיר״ בתל אביב היהודית וביפו הסמוכה, נעות ביניהן, פעילות במרחביהן  

תרבותיים, ומדי פעם גם פועלות מחוצה להן.  –הפרטיים, הציבוריים, הכלכליים והחברתיים
ונור שונות כמובן במובנים רבים מהנשים פורצות הדרך העומדות במוקד ספרה   לילא, סלמא

של מנאר חסן. ההבדלים אינם רק הבדלים היסטוריים של זמן או גאוגרפיה הנוגעים לאופיו  
של המרחב אלא הם הבדלים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים משמעותיים. עם זאת, ספרה של  

בר בין ההיסטוריה של נשים במרחבים העירוניים של  חסן מאפשר להרהר בקו הישיר העו
היסטוריה שנקטעה, נשכחה, או, כפי שטוענת חסן בסיכום הספר,   — פלסטין לפני הנכבה

ובין המציאות הנוכחית, הרחוקה שנות אור מזו המתוארת בכישרון רב   — הושכחה ונמחקה
ממגוון שכבות מעמדיות,  בספר החשוב הזה. הספר חושף בפנינו מציאות יומיומית של נשים 

בשלל הקשרים תרבותיים וחברתיים ובערים שונות. הוא מתאר את מרחבי הפעילות של נשים,  
את מסגרות הפעולה הקולקטיביות שלהן, את תנועתן בין המרחבים הפרטיים והציבוריים ואת  

לית  פעולתן בספֵרות ובמרחבים סימבוליים כגון התקשורת )בעיקר עיתונות(, הספֵרה הכלכ
 והפוליטית המקומית ושוליה של הפוליטיקה הלאומית.  

למרות ריבוי התחומים ושדות הידע המחקריים והאינטלקטואליים שהזכרתי לעיל, ואשר  
הקריאה בספר תורמת להם תובנות חשובות, הספר עוסק קודם כול בהעמקת הידע החסר על  
חייהן של נשים פלסטיניות בתקופה הנדונה. ולא בחייהן של נשים פלסטיניות באשר הן  

אשר כשלעצמו נדון מעט מדי בספרות ובמחקר המקומי(,  ובאופני ההתארגנות שלהן )נושא 

 
 , האוניברסיטה הפתוחה ואמנויות לשון, לספרות המחלקה  *
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אלא בחייהן של נשים פלסטיניות עירוניות, אשר מסיבות שונות שחסן עומדת עליהן הן  
נעדרות כמעט לחלוטין גם מהמחקר המועט הקיים. סיבות אלו כוללות, בין השאר, את היעדרם  

פלסטינית מהנוף יחד עם חלק  של ארכיונים, מחיקה והשכחה מכוונות, והיעלמות הערים ה
ניכר מתושביהן בעקבות המלחמה והנכבה. במסגרת ספרות המחקר המקומית העוסקת במגדר,  

( מכנה ״השלב החמישי״ בכתיבה ובמחקר בנושא מגדר  2000הספר משתייך למה שחנה הרצוג )
חית בישראל, בוודאי זו הביקורתית.  ופמיניזם בישראל, שלב המאפיין חלק ניכר מהכתיבה הנוכ

שלב זה, לפי הרצוג, מאופיין בשני שינויים פרדיגמטיים. הראשון והמרכזי הוא המעבר מתפיסה  
של נשים כקבוצה אחידה להדגשת ההבדלים בין נשים לבין עצמן. השינוי הזה עודד מחקר על  

מכּוננים תמיד בהצלבה   ריבוי קבוצות של נשים, ריבוי של קולות ופרספקטיבות נשיות. אלה 
של כמה צירי כוח, כגון מגדר, לאומיות, אתניות, מעמד כלכלי, העדפה מינית, דיכוי גילי או  
נכויות. השינוי הפרדיגמטי השני הוא שאיפתו של המחקר להתרחק מתפיסת הנשים כקורבן  

סדר  ולהתמקד בחיפוש מקורות הכוח שלהן ואיתור דרכי ההתנגדות הנתונות בידיהן נגד ה
הפטריארכלי הדכאני. את זאת בדיוק עושה חסן במחקרה. מתוך התעמקותה הדקדקנית  
בחומרים ההיסטוריים ויצירתו של ארכיון כמעט יש מאין )שכן הארכיונים הרשמיים נבזזו,  
נהרסו או הועלמו במלחמה ואחריה( היא מספרת את סיפורן הנשכח של אותן נשים, ודרך  

ת, לא הגמונית ולא גברית, להסתכל הן על ההיסטוריה, הן על  סיפורן היא מציעה דרך אחר
 המרחב והן על הפוליטיקה. 

העבודה העמלנית ופורצת הדרך של חסן תורמת לא רק בחשיפת העבר הנשי של הערים,  
מטרה חשובה בפני עצמה, אלא יש לה גם חשיבות פוליטית ופמיניסטית. הספר תורם תרומה  

מהשנים האחרונות ומאפשר לחשוב מחדש על נשים   חשובה למדף הספרים והמחקרים
פלסטיניות כקטגוריה פוליטית וכסובייקטים פוליטיים ופמיניסטיים. הנסיבות הפוליטיות  
וההיסטוריות אמנם הביאו לקטיעת התארגנותה והתפתחותה של התנועה הפמיניסטית  

ונקטה דרכי פעולה  הפלסטינית, אך חסן מראה כי היא כללה מגוון זרמים וקבוצות חברתיות 
  1948–פוליטיות ואקטיביסטיות. במובנים רבים תנועה זו נמחקה והושכחה בעקבות המלחמה ב

והנכבה שחוללה המלחמה. אם כדי לזהות ולאתר סובייקט נשי יש להכיר את ההיסטוריה ואת  
המציאות החברתית, התרבותית והפוליטית שהשתנתה כמעט בן לילה, הרי ספרה של חסן  

 בודה מצוינת בהעמקת ההיכרות הזאת.  עושה ע
במובנים מסוימים, ובזהירות המתבקשת )כדי לא ליפול למלכודת האנכרוניזם(, אפשר  

למרות   — לראות כי לילה, סלמה ונור, גיבורותיה של הקולנוענית מייסלון חמוד, הן אולי
גלגול מחודש של כותבות   — הבדלי הזמן, המקום, המעמד והנסיבות הפוליטיות והתרבותיות

הטורים בעיתונות המקומית, יושבות בתי הקפה, התופרות, חברות תנועת הצופים והמפגינות  
משנות השלושים והארבעים שחייהן נחשפים בספר: קבוצה מגוונת ותוססת של נשים מּודעֹות  

וא מובן  פוליטית ובעלות יומרות וכוונות לשינוי חברתי, תרבותי וכלכלי, פמיניסטיות במל
המילה. כלומר, ספרה של חסן מאפשר לנו אולי לדמיין רצף היסטורי אשר במציאות  

 ההיסטורית, החברתית והתרבותית המקומית נקטע בעקבות האירועים הפוליטיים.  
נוסף על כך, ומלבד החשיבות הפמיניסטית והפוליטית של הספר, זהו ספר חשוב גם משום  

י ולהיסטוריוגרפיה את המסמנים העירוניים שחסן טוענת,  מטרתו להחזיר לזיכרון הקולקטיב 
פוליטי ולומר  – ובצדק, כי הועלמו, נשכחו והושכחו. פה עליי לחבוש את כובע הגאוגרף החברתי

פוליטית המקומית,  – כי המחקר המוצג בספר מעלה תרומה חשובה לחקר הגאוגרפיה החברתית
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ננטיות הרבה של גברים בתחום והיותה  שמיעטה לעסוק בנשים משני טעמים. האחד הוא הדומי 
(. 1999פמיניסטי במהותו )בלומן,  –של הגאוגרפיה הישראלית שדה אינטלקטואלי ואקדמי אנטי

יחסים שהובילו   — פוליטית עם הממסד–השני הוא יחסיה ההדוקים של הגאוגרפיה החברתית
טית ולא תאורטית )למשל בקידום פיתוח  למחקרים ״מעשיים״, כלומר בעלי משמעות פרק

ותכנון( בשירות המדינה ומוסדותיה המיישבים וה״מפתחים״, ולא השאירו מקום למחקר  
הגמוניות בכלל, למשל  –גאוגרפי פמיניסטי בפרט או למחקר ביקורתי על קבוצות לא

ת  פלסטינים. מחקרים כאלה, תאורטיים ברובם וביקורתיים באופיים, לא שירתו את מטרו 
המדינה ומוסדותיה אשר עסקו ביישוב, פיתוח והתנחלות, ואף הטילו ספק בעקרונות הייסוד  

 (.  1993גל, –; בר1999של המוסדות האלה )בלומן, 
אכחל ואסמאעיל שמוט  –כבר בפרק הראשון חסן דנה ביצירות האמנות של תמאם אל

כדי להציג את טיעונה המרכזי, שלפיו במקביל להשכחתה של ההוויה   ומשתמשת בהן 
האורבנית הפלסטינית נמחק מן הזיכרון גם מקומן של הנשים שפעלו במרחב העירוני. זוהי  
טענה קלאסית של הגאוגרפיה הפמיניסטית, המבקשת להוסיף לדיון האקדמי הגאוגרפי את  

חבי הפעילות האנושית וכמובן את הִמגדור  ממד המגדר ולהנכיח בו את מגוון הזהויות במר
שלהם. הגאוגרפיה נוכחת לכל אורך הספר, מכותרתו ועד העיסוק בזיכרון, ברגש ובחוויות  

נושאים שהגאוגרפיה האנושית מרבה לעסוק בהם. גם עולם המושגים של חסן   —  אורבניות 
מים אחדות  מתכתב היטב עם ההמשגות הגאוגרפיות, ואתן דוגמה אחת: חסן משתמשת פע 

במושג הלפבריאני ״הזכות לעיר״, שהגאוגרפיה הביקורתית מרבה לעסוק בו ובעשור וחצי  
האחרונים עושה זאת גם מנקודת מבט גאוגרפית פמיניסטית. עם זאת, ולמרות התרומה לשדה  
הגאוגרפיה, הספר ממעט לעשות שימוש בתאורטיזציה משדה הידע הזה ונותר בשדות  

וריים. אולי בעתיד ובמחקרי המשך אפשר יהיה לחבר בין הדיסציפלינות  הסוציולוגיים וההיסט
 באופן הדוק יותר. 

חשפו בשיטתיות את הדיכוי    1מחקרים מהשנים האחרונות, בעיקר של חוקרות פלסטיניות, 
הכפול של נשים פלסטיניות, שהן קבוצה שולית בתוך המיעוט הפלסטיני בישראל ולכן מופלות  
פעמיים: הן על ידי מנגנוני ההפרדה והאפליה של המדינה היהודית והן בתוך החברה  

מסורתית. מחקרה של  –הפלסטינית עצמה, בעיקר באמצעות מבנה המשפחה והתרבות הדתית
חסן חשף לראשונה את הנסיבות ההיסטוריות והפוליטיות שאפשרו דיכוי כפול זה וטענותיה  

במחקרים עתידיים, שלה ושל אחרות. המחקר הנוכחי מאפשר לדמיין לא  עוד יהדהדו בוודאי 
רק את השורשים של הדיכוי אלא גם את ניצני ההתארגנות, האקטיביזם והפעולות לשינוי  

פנאר, שחסן הייתה  –חברתי שיבואו שנים מאוחר יותר, למשל בארגון הפמיניסטי הפלסטיני אל
 ממייסדותיו. 

שר להפליג במחשבות ״מה היה קורה אילו״: אילולא הייתה  כפי שכבר ציינתי, הספר מאפ 
מלחמה, אילולא הסתיימה בנכבה, בגירוש ובנישול, אילו החברה האזרחית הפלסטינית  
המשיכה להתפתח, על התנועות וארגוני הנשים שהיו בה, על העיתונות ועל הכלכלה הזעירה  

מיניסטיים; מה היה קורה אילו  שחסן מראה בספרה כיצד נפתחו אט אט לאג׳נדה ולרעיונות פ
מלאך ההיסטוריה היה פועל אחרת. מי היו אז נכדותיהן של הנשים המככבות בספרה של חסן?  

 
לוי –המגמה שהם מייצגים ראו את מאמר הסקירה הביקורתי של ששוןלסקירה תמציתית של מחקרים אלו ושל    1

 (, העוסק בחקר מגדר בישראל בשנות האלפיים. 2017ומשגב )
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האם היו בנות דמותן של גיבורות ״לא פה, לא שם״, או שמא מאבקן בפטריארכיה היה קל  
לפחות?    יותר? האם פגיעתה הרעה של הפטריארכיה בגיבורות הסרט הייתה נמנעת, סימבולית

מובן שאין תשובה לשאלה זו. אלה רק הרהורים שהספר העלה במוחי, שהרי מחקר אקדמי  
במדעי החברה חושף את המציאות החברתית, בהווה או בעבר, ואת ההבניות הפוליטיות  
והתרבותיות שיוצרים אותה, ואינו עוסק בשאלה "מה היה אילו". ובכל זאת, כשקוראים ספר  

 , תוססת וממשית, קשה שלא להפליג במחשבות.  המתאר מציאות כה חיה 

 מקורות

אופקים  (. השומר אחותי אנוכי? על "גדר למגדר" בגאוגרפיה הישראלית.  1999אורנה ),  בלומן
 .  71-57, 51  בגיאוגרפיה,

 . תל אביב: עם עובד. מולדת וגיאוגרפיה במאה שנות חינוך ציוני(.  1993גל, יורם )–בר
  חברה במראהכוח ופוליטיקה פמיניסטית. בתוך חנה הרצוג )עורכת(,  (. ידע,  2000הרצוג, חנה )
 (. תל אביב: רמות. 294-269)עמ'  

–: בין נאו21–(. חקר מגדר בישראל בתחילת המאה ה2017לוי, אורנה, וחן משגב )–ששון
 . 206-165 ,(2)נא, מגמות  .קולוניאליזם–ליברליזם לנאו
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אתנו יותר מתמיד: הנכחת הרבי בחב״ד יורם בילו.  
 עמודים  370.  2016. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.  המשיחית

 *עידו תבורי 

הוא הצצה מרתקת לעולם המשיחיות בחב״ד. שנים   אתנו יותר מתמידספרו של יורם בילו 
  —  לאחר מותו של מנחם מנדל שניאורסון, חלק מחסידי חב״ד רואים ברבי התגלמות משיחית

לא רק משיח בכוח, תפיסה שרבים מחסידי חב״ד החזיקו בה, אלא משיח בפועל ממש, מי  
תרה מזו, בשולי חב״ד שמותו אינו אלא למראית עין ובכל רגע עשוי הוא לחזור לעולמנו. י

הרבי הופך אט אט להתגלמות אלוהית, ויש חסידים שהחליפו את הקריאה המשיחיסטית ״יחי  
אדוננו, מורנו ורבנו״ בקריאה ״יחי אדוננו, מורנו ובוראנו״. ההשוואות לשבתאות ולנצרות  

 המוקדמת ברורות. 
וג עם  ברמת התאוריה, בילו עומד בצומת שבין שלוש תובנות. ראשית, בדיאל

האנתרופולוגית טניה לורמן ואחרים בילו בוחן כיצד לומדים לראות את הרבי ולחוות את  
הניסים שהוא מחולל. כפי שנוצרים אוונגליסטים לומדים לשמוע את ישו, כך החסידים לומדים  
לראות את הרבי, כפשוטו ממש. זוהי סוגיה חשובה. כפי ששנים קודם לכן הראה הווארד בקר  

(Becker )במקום לשאול כיצד אנשים ״נופלים״ לעישון המריחואנה מעניין הרבה יותר  ש
לשאול כיצד אנשים לומדים לחוש את השפעתו וליהנות מהחוויה, כך בילו )לצד לורמן( שואל  
 כיצד אנשים לומדים לחוש בהימצאותו של הרבי בכל מקום, הן ברגעי משבר והן בחיי היומיום. 

שני בספרו של בילו היא מה מקומו של התיווך בהנכחת  השאלה השנייה העוברת כחוט ה
הרבי. המשיחיות של הרבי, אולי יותר מזו של כל משיח שקדם לו, הופכת לממשית דרך  
תמונותיו, סרטוני הווידאו שהוא מצולם בהם וכרכי המאמרים והאיגרות שכתב לחסידיו.  

ם הפותחים את הברית  העיסוק בטכנולוגיות של ההנכחה מרתק. כמו נוצרים אוונגליסטי
החדשה בעמוד מקרי כאשר הם מחפשים תשובות לבעיות המציקות להם, כך גם חסידיו  
המשיחיסטים של הרבי פותחים את כרכי האיגרות. תמונותיו של הרבי, ובעיקר התמונה  
המפורסמת שבה הוא מנופף בידו )ומתברר כי אפשר לראות ביד פני תינוק(, מלוות את  

ת תלויות על כל קיר, משמשות כמחזיקי מפתחות, מופיעות על כריכות  החסידים. התמונו
גם על כריכת ספרו של בילו עצמו. דמותו של הרבי נוכחת בכל מקום בחיי   — הספרים

 החסידים, יותר מאשר איקונות בנצרות הקתולית.  
כפי שבילו מראה, תהליכי ההנכחה והאופנים שבהם החסידים לומדים לראות ולחוש את  

י משתלבים זה בזה. בעולם שבו תמונתו של הרבי נמצאת בכל מקום, אין זה מפתיע שהוא  הרב
מופיע בפני החסידים, במיוחד כשהדבר מתרחש במקומות הנכונים )בית הכנסת המרכזי של  
חב״ד בברוקלין( וברגעים המתאימים )ביום שעלה לראש חסידות חב״ד, או ביום שבו נפטר,  

עולם חברתי שבו הרבי שולח כל העת מסרים אישיים והדרכה פרטית  או נעלם(. באופן דומה, ב
– שיח המתרחש באמצעות טקסטים ובין דו– דרך ספרי איגרות ומאמרים מיטשטש הגבול בין דו

 שיח פנים אל פנים ממש, אם בחלום ואם במצבי ערות. 

 
 החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת ניו יורק   *
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  הספר גדוש בחומרים אמפיריים. למרות שכמעט אינו מבוסס על תצפית משתתפת, העושר 
הטקסטואלי המרשים שבילו מתבסס עליו משכנע. לעיתים יש תחושה שהספר כמעט גדוש  
מדי, למשל כאשר הסיפורים על הניסים שהרבי מחולל עוקבים ורצופים. הקורא, קצת כמו  
החסידים עצמם, מוצא את עצמו בעולם שבו תמונתו של הרבי מופיעה בכל מקום, נמצאת בכל  

כך, מתוך הטקסט של הספר מודגשים ומונכחים הטיעונים   רגע נתון, עונה על כל צורך.
 האמפיריים והתאורטיים, והדבר הופך את חוויית הקריאה למעניינת במידה בלתי צפויה. 

את השאלה השלישית העולה מהספר בילו מפתח מעט פחות. ממצא מרתק שעולה מן  
המשיחיסטים. כפי שמראה בילו, אלה באים לעיתים קרובות  הכתוב נוגע לזהותם של החסידים  

דווקא מה"פריפריה" של חסידות חב״ד; חוזרים בתשובה, נשים וחסידים מזרחים הם מהדמויות  
הבולטות בנוף המשיחי. לטענתו של בילו, המשיחיות של הרבי הופכת אותו לנגיש יותר, גם  

אליה רק לאחר מותו. משיחיותו ונוכחותו  לאלה שעמדו קודם לכן בשולי התנועה או שהצטרפו  
בחייהם של החסידים מייצרת דמוקרטיזציה של תנועת חב״ד, או לפחות מערערת על מערכי  
הסטטוס הקיימים. כך, למרות שחסידי חב״ד, כמו חסידים אחרים, מדגישים את אילן היוחסין  

של חב״ד לארצות  של משפחות מסוימות )משפחות שנמנו עם חסידי חב״ד עוד לפני המעבר 
הברית, וכמובן משפחות האצולה של הרבנים הבולטים בתנועה(, הנכחת הרבי והיכולת להיות  

 איתו בקשר כמעט יומיומי דרך האיגרות ואמצעי הנכחה אחרים מערערים על הסדר הזה.  
נדמה גם כי בחב"ד מתפתח מערך סטטוסים חדש. בהשוואה לחצרות חסידיות אחרות חב״ד 

דות ״ליטאית״ כמעט, שאיזנה בין הדגש החסידי על האמונה הפשוטה והחוויה  ידועה כחסי
הדתית ובין תרבות הישיבות הליטאית, שבמרכזה דמותו של ה״עילוי״. המשיחיסטיות  
החסידית מערערת על מערך הסטטוס והמומחיות הזה ומציבה במקומו מערך אחר, שעומד על  

אפיין דורי; דווקא החסידים הצעירים, שלא זכו  הקרבה החווייתית למשיח. נראה כי זהו גם מ
לראות את שניאורסון בעודו בחיים, יכולים להיות קרובים אליו יותר מהחסידים הוותיקים  
 מהם, שאולי היו קרובים אליו בחייו אך בחלקם הגדול לא קיבלו אותו כמשיח כפשוטו ממש. 

חב״ד בארצות הברית, תובנה  כסוציולוג של הדת, וכמי שבילה לא מעט זמן במחיצת חסידי  
זו נראית לי מעניינת. במאמרו החשוב על כריזמה ובר טוען בקצרה כי הכריזמה של המנהיג  
נשענת על מה שהוא מכנה ״האריסטוקרטיה של הכריזמה״: אלו הקרובים ביותר אל המנהיג  

הפוך.  הכריזמטי מתווכים את הכריזמה להמונים. עבודתו של בילו מראה דווקא את התהליך ה
המשיחיות והנוכחות של הרבי מאפשרת את פריחתם של שחקנים חדשים, שאינם חלק  
מהאריסטוקרטיה המקורית המקורבת אל המנהיג הכריזמטי. מנקודת מבט זו, ייתכן שחלק  
מהדינמיקה הפנימית בתנועות משיחיות נובעת מהצוהר הזה שהמשיחיות פותחת בתוך מערך  

ורית, הן מבחינת סוג המומחיות המומרת לסטטוס בשדה  הן מבחינה ד  —  הסטטוסים הדתי 
 הדתי, והן בשל הערעור על האריסטוקרטיה הישנה של הכריזמה. 

כוחו של הספר הוא באופן שבו שלושת הטיעונים האלה קשורים זה בזה ברמה האמפירית  
הטכנולוגי  והתאורטית גם יחד. הקריירה של החוויה המשיחית, הדינמיקה של התיווך 

אפשר להבין אף אחד משלושת  –והדינמיקה של הסטטוס בתנועות משיחיות תלויים זה בזה. אי
שילוב   — התהליכים מבלי להבין את האחרים, והספר מציע סינתזה תאורטית חשובה ביניהם

טכנולוגי. סינתזה זו, אני מקווה, תעזור לחוקרי דת  – של הסבר מבני, פנומנולוגי ומטריאלי
לחשוב לא רק על יהדות ומשיחיות אלא גם על נושאים שלכאורה הם רחוקים מחקר  וחוויה 

  היהדות או אף מחקר הדת. בפרק האחרון בספר בילו משווה את חב״ד לא רק לשבתאות 
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ולחסידות ברסלב, השוואות המתבקשות מאליהן, אלא גם לפולחן של צ׳ה גווארה ולזה של  
לו מתמקד בשאלת התיווך, אך מעניין יהיה לבחון אלביס פרסלי, להבדיל. בהשוואות אלו בי

 שהוא מציע.     אתרים אלו ואחרים דרך הסינתזה המקיפה יותר
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Iddo Tavory. Summoned: Identification and Religious 

Life in a Jewish Neighborhood. Chicago: University of 

Chicago Press. 2016. 226 pages 

 * טובי–מיכל קרבאל

הספר של עידו תבורי עוסק בשכונה של יהודים אורתודוקסים בלוס אנג'לס, וליתר דיוק  
ים שבהם האינטראקציות והסיטואציות בשכונה מזמנות ליהודים אורתודוקסים הזדהות  באופנ 

וקיום ככאלה. הפועל שהשתמשתי בו אינו מקרי. כפי שמתגלה בכותרת המדויקת לספר, תבורי  
נשען על המושג "זימון" כדי לנתח תאורטית את טקסטורת החיים הסמיכה )סמיכה כמו דבש,  

טוע כמובן בשיח היומיומי של יהודים המקיימים תורה ומצוות  כלשונו( בשכונה. המושג נ 
)ומצווים "לעשות זימון"(, ותבורי עושה בו שימוש מורחב ומטפורי כדי ללמד אותנו על  
הממשקים המעניינים, הטריוויאליים למראית עין בלבד, בין סוציולוגיה של דת לסוציולוגיה  

 ונה".  אורבנית: בין "לעשות זימון" ובין "לעשות שכ
תבורי מתבסס על ניתוח של היסטוריה עירונית, על עבודת שדה מרשימה ועל ניתוח  
קרטוגרפי של מרחבים ורשתות מוסדיות כדי לזקק את הרגעים ואת ההסדרים שדרכם העצמי  
האורתודוקסי נקרא לפעול, להימצא באינטראקציה ולחוש בעול האחריות והמוסר שהעולם  

יאה "הי, אתה" פונה אל העצמי האורתודוקסי מכל עבר בשכונה:  האורתודוקסי מַתְחזק. הקר 
היא פונה אליו בשיחת טלפון המבקשת ממנו להשלים מניין בשעת בוקר מוקדמת מדי, היא  
מתדפקת על דלתו וקוראת לו לתת נדבה לקבצנים המתקבצים בשכונה, היא מזמנת בעלי בתים  

ארוחות שבת, והיא מזמנת חשיבה  להזמין אורחים )סהרוריים ושתקנים ככל שיהיו( ל
אסטרטגית של הולך הרגל אשר צריך לחשב צעדים ומסלולים בצהרי שבת. דווקא משום  
שהשכונה אינה מובלעת או עולם טוטלי בפני עצמו, וכולם יודעים שהטומאה נמצאת ממש  

יהודי  כאן ממול, העצמי האורתודוקסי צריך להפגין בציבור את נכונותו העקבית להיות מזומן כ
 אורתודוקסי.  

תבורי מבחין בין שיח דתי של זימון לשיח משפטי ואזרחי של אינטרפלציה, ומבכר כאמור  
את האפשרות הראשונה. אך גם הוא עוסק בקריאה "הי, אתה". הוא מראה ש"המוסדות  

בתי כנסת, מוסדות חינוך ומוסדות צדקה, שצמחו בשכונה בתהליך   — החמדניים" בשכונה
כל אלה קוראים ליחיד בקצבים   —  ועד בספר וזוכה לכותרת "ניסים נדל"ניים"היסטורי המת

ידועים וצפויים. המוסדות הללו תובעים מהיחיד את כל כולו: כסף, זמן, קשב, מחויבות, מוסר.  
למעשה, הם תובעים את העצמי שלו, שנוצר אגב היענות לתביעות המרובות הללו. לצד  

זרחות דתית העושות שימוש מתוחכם ברעיון של  עבודות אנתרופולוגיות על דת וא
 אינטרפלציה, תבורי מציע אפשרות אלגנטית לא פחות של עיסוק בזימון. 

הקריאות המרובות אל היחיד מקנות לו תחושת אינטימיות ושייכות מנחמת ליהודים  
אורתודוקסי; עם זאת, אחת התובנות היפות  –אחרים החולקים איתו את המרחב והזמן היהודי

 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   *
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ספר היא שהקריאות הללו מעצבות עצמי מותש, המזומן לחיים בקצב תזזיתי עמוס  ב
במחויבויות, בהזדמנויות ובקריאות. זוהי "מלחמת התשה" בונה ופרודוקטיבית, החל במניין  
הראשון של הבוקר וכלה בשיעור הלילי. אפילו המותשּות של תבורי עצמו הופכת בהקשר זה  

ווח לממצא אתנוגרפי. אנחנו אמנם לומדים פחות מדי לטעמי  מנדבך של עבודת שדה ארוכת ט
על מי שנשארים בצד הדרך עם הלשון בחוץ, מי שאינם עומדים בקצב הזימונים, אך אנחנו  
לומדים מהם המנגנונים המרובים שדרכם כולם מתישים זה את זה בזימונים הדדיים במידה לא  

 בכוח, במעמד, בְסוג   — מזויפת מבוטלת של הצלחה. מבלי לכפות סימטריה או אחדות
– תבורי מראה באופן משכנע שהיררכיות מבניות אינן מכתיבות בהכרח זימונים חד — העצמי

אלה וגם   — כיווניים. חזקים וחלשים, קרובים ורחוקים, אורתודוקסים מבית וחוזרים בתשובה
אלה נקראים זה על ידי זה לשאול את עצמם איזה מין יהודים אורתודוקסים הם. תבורי מלמד  
שהזימונים מפלחים מבנים חברתיים ועובדים במקום זאת תוך תנועה בין מצבים  
ואינטראקציות, למשל עם יהודים שאינם אורתודוקסים ועם "גויים". כאשר הם חולפים על פני  

ניים, למשל ביציאה לזמן לא יהודי, ביצירת קשרי עבודה עם קולגות "גויים"  גבולות סיטואציו
וברתימת שכנים לתפקידם כ"גויים של שבת", מתגלה מרחב תמרון פרגמטי שבו יהודים  

  אורתודוקסים "עושים זימון" ונענים לזימון ללא הרף. 
יעו אותי.  לא מעט מהאתנוגרפיה הקרובה והדקדקנית של תבורי מתעדת פרטים שלא הפת

אנתרופולוגים של דת, ובכללם אנתרופולוגים של יהדות אורתודוקסית בארצות הברית )לרבות  
בנאור(, עמדו זה מכבר על היבטים רבים שעומדים במרכז  –סם היילמן, איילה פדר ושרה בונין 

סקטוריאליים בין זרמים, הפרויקט המוסרי של בניית העצמי  –למשל קשרים על — הספר 
סי או ההיררכיות הפנימיות בין קטגוריות שונות של אדיקות וילידיות דתית. הספר  האורתודוק 

יכול היה להרוויח מהתכתבות ערה יותר עם חוקרים וחוקרות אלו. עם זאת, באמצעות מושג  
הזימון תבורי מצליח להאיר חלק מההיבטים האלה באור חדש. הוא מראה למשל איך בעלי  

בעת שבעלי תשובה הולכים ברחוב הם חשודים )יותר מאשר  כיצד   — תשובה מזומנים ככאלה
אורתודוקסים מלידה( בהתפתות אחר ריח הנקניקיות בקרן רחוב, וכיצד משפחה שרוצה לגדל  
כלב בביתה חשודה יותר בהתנהגות "לא יהודית". גם כאן תבורי מראה שהסיטואציה  

את העצמי האורתודוקסי.  הקונקרטית, ולא המבנה הסוציולוגי האבסטרקטי, היא שמגדירה 
שדה השידוכים מתואר גם הוא כזירה שאליה מתנקזים האפקטים המצטברים של תהליכי זימון  
לאורך החיים, ואפילו מעשה התרומה אינו מתואר כמנהג אוטומטי במערכת קהילתית מפוקחת  

ת  ומתוזמרת היטב אלא כפרקטיקה אשר, בתיבול של נרטיב הצדיקות הנכון, עשויה לעורר א
המוסר האורתודוקסי המתאים. מול כל אלה ובד בבד איתם, העצמי האורתודוקסי מזומן לא  
רק "לעשות משהו" אלא גם "להיות מישהו". על הגבול המטושטש במכוון שבין מרחבים  
פרטיים לציבוריים )למשל בסלון או בחדר שינה הפונים אל הרחוב(, בין זמן מוסדי לזמן  

ת(, יהודים אורתודוקסים חולקים בינם לבין עצמם את נטל  משפחתי )למשל בארוחת השב
 העבודה של תחזוק החיים הדתיים. במרחב אורבני מהול כמו לוס אנג'לס, זהו הישג מרשים.  

לסקור את הספר, כנראה בשל עבודתי   סוציולוגיה ישראליתאני הוזמנתי על ידי מערכת 
ורי, אפשר לומר שההזמנה הזאת מזמנת  האתנוגרפית במרחבים דתיים וחרדיים. במונחיו של תב

אותי לסיטואציה שבה, באמצעות קריאת הספר, אני נקראת אל אחת הקטגוריות שאני מאיישת  
כאנתרופולוגית, זו של "אנתרופולוגית של דת" או "אנתרופולוגית של יהדות". אולם משום  

( מזמנת בעיקר קריאה  שתבורי הוא לפני הכול סוציולוג תאורטי, הקריאה בספרו )כמו במאמריו
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וחשיבה דרך פריזמה של תאוריה סוציולוגית. הזימון הזה קשור בשאיפותיו לפתח מה שהוא  
מכנה "סוציולוגיה של זימון", שאיפות אשר נוכחות לכל אורך הספר, מנוסחות בצלילות בפרק  

תרומה  הדיון ומתבהרות ככרונולוגיה של חידות אתנוגרפיות בפרק הנספח. תבורי מצביע על ה
הפוטנציאלית של המחקר להבנה של עצמי חברתי במגוון של הקשרים מעבר לשכונה  
האורתודוקסית ואפילו מעבר לחיים במרחבים דתיים )למשל בקרב חסרי בית או ידוענים(. הוא  
מציע לראות בזימון תאוריה של פעולה ופרובוקציה מתודולוגית, ובניסוח שאפתני במיוחד  

 ודים בקורי זימונים".  הוא טוען שאנשים "לכ
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שכנגד בחרדיות –המצנפת והדגל: לאומיותנסים ליאון. 
ליר והוצאת הקיבוץ  . ירושלים ותל אביב: מכון וןהמזרחית
 עמודים 156. 2016המאוחד. 

 * יואב פלד

נסים ליאון הוא בכיר חוקרי החרדיות המזרחית בעת הנוכחית והספר הזה מהווה נדבך נוסף  
במבנה המחקרי המרשים שהוא הולך ומקים. "לאומיות שכנגד", להגדרתו, מקבלת מלכתחילה  

כגורם היסטורי מארגן, תוך הצגת מודל תרבותי ופוליטי חלופי  את "העיקרון הלאומי המודרני  
למודל הדומיננטי הקיים". מתוך כך, עמדתה הלאומית של ש"ס, שהיא נושא הספר, "אינה  

ציונית, אלא עמדה צפה ]...[ אמביווולנטית לציונות; באמצעות הצעת  – ציונית וגם לא אנטי
צה' ליטורגית הנעה בין דבקות בציונות  חלופה של סמכות ממלכתית לה; או באמצעות 'קרי 

– (. חרדיות, אליבא דליאון, היא "אידיאולוגיה דתית אולטרה14-13להסתייגות ממנה" )עמ' 
אורתודוקסית המתאפיינת במתח גבוה עם סביבת חיים השונה ממנה ונרתעת מחיכוך עם  

היא "חרדיות  (. ה"חרדיות הרכה" של ש"ס, לעומת זאת, 15השונה או המאיים עליה" )עמ' 
רחבת שוליים שיסודה ביצירת תשתית של הוויה דתית עדינה ושברירית היכולה לחבר בין  

חרדי, לכדי מסגרת דתית ולא רק פוליטית  –היהודי החרדי לבין היהודי שומר המסורת הלא
 (. 23משותפת" )עמ'  

שורשיה של החרדיות המזרחית של ש"ס בעלייה המזרחית הגדולה של שנות החמישים  
והשישים ובאופן שבו נקלטו העולים המזרחים בתחתית הסולם החברתי היהודי של ישראל.  

"גזיזת הפיאות" של ילדי העולים מתימן    —  ליאון מדגיש את ההיבט התרבותי של אופן הקליטה
אשכנזית, על העולים  –במחנות העולים וההתנשאות התרבותית האשכנזית, גם החרדית

חברתי, למשל בשיגורם של העולים  –ה לעסוק בהיבט הכלכליואינו מרב — מארצות האסלאם
אל הפריפריה הגאוגרפית והחברתית על מנת שייעשו לחוטבי עצים ושואבי מים עבור המדינה  
ועבור המגזר האשכנזי הוותיק. דגש זה עולה בקנה אחד עם תפיסתו של אבי החרדיות המזרחית  

ל חילוניותה של המדינה עם הודיה על עצם  ה"רכה", הרב עובדיה יוסף, ששילב את ביקורתו ע
קיומה ה"ניסי", שילוב שליאון מכנה אותו "חרדיות לאומית". ביטויה המובהק של החרדיות  

בכל ממשלה,   — הלאומית הוא נכונותה של ש"ס, שלא לומר תשוקתה, להשתתף בממשלה
 בניגוד דרמטי למפלגות החרדיות האשכנזיות.  

ת" של ש"ס מתבטאת גם בכך שבמונחים ובריאניים של  החרדיות ה"רכה" או ה"לאומי
הסוציולוגיה של הדת, ובניגוד לחרדים האשכנזים, היא "כנסייה" ולא "כת": היא מאמצת אל  
חיקה את כל הבאים בשעריה, ללא דרישות מוקדמות כלשהן, ופועלת לחזק אותם מבחינה  

כולם, נובעת מחילוניותה של  דתית. אם מצוקתם של המזרחים, ומכאן של היהודים הישראלים  
"זיכוי   — חזרה בתשובה. ואכן, ההחזרה בתשובה — הציונות, הדרך לפתרון המצוקה ברורה

היא אבן פינה בפעילותה של ש"ס והיא משקיעה בכך משאבים רבים. גם סגנון   — הרבים"

 
 אוניברסיטת תל אביב , בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים  *
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ה  ההחזרה בתשובה של ש"ס שונה מזה של החרדים האשכנזים והוא דומה יותר לסגנון ההחזר
בתשובה של הציונות הדתית. ש"ס איננה דורשת מהחוזרים בתשובה להינתק ממשפחותיהם  
ומאורח חייהם הרגיל ולהסתגר בישיבה; היא גם איננה כופה עליהם את סגנון הלבוש החרדי.  
בהניחה כי המזרחים המסורתיים הם ביסודם אנשים מאמינים, ש"ס מבקשת רק שיחזרו לשמור  

  22%–מהחרדים ו 11% 2009–לו בהדרגה. ואכן, על פי הלמ"ס, בעל מסורת אבותיהם, ו 
, בהתאמה, גדלו בבתים חילוניים )הלמ"ס,  6%–ו 8%מהדתיים גדלו בבתים מסורתיים ורק 

2010.) 
רבות נכתב על הפער שהיה קיים, עד לעידן אלי ישי, בין עמדותיה המתונות יחסית של  

ערבי ובין עמדותיהם המיליטנטיות של מצביעי המפלגה.  –בשאלת הסכסוך היהודיהנהגת ש"ס  
פרסם הרב עובדיה יוסף איסור הלכתי לעלות   1967–ארבעה חודשים בלבד אחרי המלחמה ב

להר הבית, בשל קדושתו ובשל טומאתם של כל היהודים בעת הנוכחית. בסוגייה של שטחים  
י חצי האי סיני, שלפיה קדושת החיים גוברת על  תמורת שלום ידועה קביעתו של הרב לגב 

קדושת הארץ ולכן, אם לדעת המומחים הצבאיים והמדיניים אפשר למנוע מלחמה באמצעות  
החזרת שטחים, יש לעשות זאת. ליאון מייחס את עמדתו זו של הרב עובדיה גם לשאלת הגדה  

כולה פנתה ימינה  הנהגת ש"ס  21– המערבית אך מציין, ובצדק, כי מאז תחילת המאה ה
והתאימה את עמדותיה המדיניות לעמדותיהם של מצביעיה. עם זאת, לדעתי ליאון ממעיט  

 בחלקו של הרב עובדיה ובחשיבות חילופי ההנהגה הפוליטית של ש"ס בתפנית הזאת.  
, בעת ביקורו במצרים, ביקש הנשיא מובארכ מהרב  1989–מן המפורסמות היא כי כבר ב

ביעתו כי פיקוח נפש דוחה שטחים גם על הגדה המערבית, אך הרב סירב  עובדיה להחיל את ק
, בשלהי האינתיפאדה השנייה, ביקר הרב עובדיה לראשונה  2002לעשות כן. באוגוסט 

בהתנחלות בגדה המערבית, בעמנואל. הוא בירך את תושביה כגיבורים, הביע את משאלתו כי  
ודמת קבע כי מצוות יישוב הארץ שקולה כנגד  יהיו עוד מיליונים כמותם, ובניגוד לעמדתו הק

(  1(. זאת ועוד, במכתב ל"יקירינו" )כדבריו; ראו תצלום 2002כל המצוות האחרות )בן חיים, 
 , כשמונה חודשים לפני מותו, כתב: 2013תושבי יש"ע בינואר 

ר כי פסק ההלכה אשר  ברצוני להבהיר את עמדתי בעניין יש"ע. לא פעם הסברתי מכב
נתתי בזמנו "שטחים תמורת שלום" אינו תקף כלל לרגל המצב הנוכחי. אני התכוונתי  
אך ורק לשלום אמת, בו ירושלים וסביבותיה ישכנו לבטח, בשלום בשלווה. אולם עתה,  
עינינו רואות וכלות כי אדרבה מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת לסכנת נפשות.  

 חלנו ולא לנער הזה התפללנו. לפיכך הסכם אוסלו בטל ומבוטל ]...[. לא לשלום כזה יי

, אימוץ תפיסת ה"אין  2000אפשר כמובן לטעון כי אחרי כישלון ועידת קמפ דיוויד ביולי 
פרטנר" בידי הממסד הישראלי כולו ובקרב מרבית הציבור היהודי בישראל, פרוץ האינתיפאדה  

ובדיה ביטא את הדעה הרווחת כי הנוסחה "שטחים  השנייה וההתנתקות מרצועת עזה, הרב ע
תמורת שלום" נכשלה כישלון חרוץ. אולם זוהי פרשנות אחת בלבד של האירועים, ואפשר היה  
לפרש אותם גם אחרת. ליאון מייחס את השינוי בעמדתה של ש"ס, בין היתר, להתיישבותם של  

י, עמדתו של הרב עובדיה,  רבים ממצביעיה בערים החרדיות החדשות בגדה המערבית. לדעת
כפי שביטא אותה בעמנואל ובמכתב לתושבי יש"ע, הושפעה במידה רבה מחילופי המנהיגים  

  אפשרה לרב  — שהחליף את אריה דרעי — הפוליטיים בש"ס. הנהגת המפלגה בידי אלי ישי
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דרעי ידע לתמרן בין עמדותיה המתונות של   1לבטא ביתר חופשיות את דעותיו שלו עצמו. 
נהגה הפוליטית לעמדותיהם הקיצוניות של המצביעים, בעוד ישי, בעל דעות מתונות  הה

   בעברו, נאלץ לבסס את מנהיגותו על אימוץ דעותיהם  של המצביעים )דרעי אמנם חזר להנהגת 

 לדרעי שלפניו(. , אולם דרעי שלאחר הכלא אינו דומה 2012–ש"ס ב

 

 
תנהל שם ישיבה של מועצת  שנכנס למשרדי ש"ס בעת שהייתה אמורה לה אדם ת כי אנקדוטה ידועה מספר  1

 בו ישן אריה דרעי. שחכמי התורה ושאל היכן מתכנסת המועצה, נענה כי "המועצה ישן", תוך הצבעה על החדר  

 מכתבו של הרב עובדיה יוסף אל תושבי יש"ע  .1תצלום 
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לאחר הרשעתו    —  התקשורת החילונית, על סוקריה ופרשניה, הספידה את ש"ס כבר כמה פעמים
של אריה דרעי, עם פטירתו של הרב עובדיה, עם הפיצול במפלגה בעת פרישתו של אלי ישי,  

. אולם ש"ס מוכיחה בכל פעם מחדש כי יש לה  21–ובפעם האחרונה לפני הבחירות לכנסת ה
כלכלית של המגזר המזרחי.  – בסיס אלקטורלי יציב, המעוגן בשכבה הנמוכה מבחינה חברתית

לאומית עם העם  –אומיות שכנגד", כפי שהגדיר אותה ליאון, המשלבת הזדהות דתיתנוסחת ה"ל
אשכנזי המדכא, היא נוסחה פוליטית אפקטיבית המוכיחה  – היהודי והתנגדות לממסד החילוני

אפשר   שנים. בהיעדר שינויים דרסטיים, פוליטיים או כלכליים,  35את כוחה המגייס כבר 
 ק מהנוף הפוליטי הישראלי עוד שנים רבות. להניח כי ש"ס תמשיך להיות חל

 מקורות

  אוחזר . Ynet. ראשי ש"ס בעמנואל: מתקרבים אל הימיןבאוגוסט(.  14, 2002אבישי ), בן חיים
 . 3.10.2019–ב
: שמירה על המסורת היהודית ושינויים  2009החברתי  לקט נתונים מתוך הסקר  (.  2010הלמ"ס )

. ירושלים: הלשכה  במידת הדתיות לאורך החיים בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל 
 המרכזית לסטטיסטיקה.  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2061493,00.html
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וש הכוח: כוח וגבורה מגבורת הרוח לקידגרינבלום.  דרור
. רעננה: האוניברסיטה בציונות הדתית בין תש"ח לתשכ"ז

 עמודים 431. 2016הפתוחה. 

 * בעז כהן

  ספרו של גרינבלום עוסק ביחסה של הציונות הדתית אל השימוש בכוח. לדבריו, "אתוס הכח 
הפך ]...[ למרכיב דומיננטי בזהות הציונית דתית בימינו", ובספרו הוא מבקש להתחקות אחר  
שורשיו: "האם הערצת הכח, האפיינית כל כך לציונות הדתית בימינו, היא תופעה חדשה  
שהחלה בתשכ"ז לאחר מלחמת ששת הימים, או שמא מדובר באתוס המושרש בתנועה זו  

 (. 11מראשיתה?" )עמ' 
, הנחקרות פחות, כדי  1967-1948דרכו של המחבר בבחינת שאלה זו היא להתמקד בשנים  

להציג תמונה של המצב שקדם למלחמת ששת הימים ושל ההתעוררות הגאולתית שבעקבותיה  
(. את התמונה הזאת הוא מעמת עם עמדותיהם של אהוד לוז, אניטה שפירא ואחרים,  12)עמ' 

בין תש"ח לתשכ"ז במתינות ערכית ופוליטית שהתהפכה  המאפיינים את הציונות הדתית 
בעקבות מלחמת ששת הימים. גרינבלום מציע ראייה מורכבת יותר של הציונות הדתית  
בתקופת טרום ששת הימים. לטענתו, בחינה של הציונות הדתית מגלה כי "אקטיביזם משיחי,  

ערבי  –הסכסוך היהודי מתפשרות בסוגיית– עמדות תקיפות בהפעלת הכח הצבאי ועמדות בלתי
ואינם התפרצות 'יש מאין'   60–וה 50–בארץ ישראל, מצויים כבר בשיח הציבורי ]...[ בשנות ה

 (. כלומר, זהו תהליך ולא קפיצת מדרגה. 38שתחילתה ב'מלחמת הגאולה' בתשכ"ז" )עמ' 
גרינבלום משתמש במגוון מקורות וחושף בספר שלוש תופעות בולטות בציונות הדתית  

הערצתו והסתייגות ממנו; השנייה    —  מלחמת ששת הימים. האחת היא שניּות ביחס לכוח   טרום
היא עמדה אקטיביסטית בולטת "הרואה בהפעלת הכח אמצעי נכון למימוש מטרות";  

 והשלישית היא מרכזיותו של הדיון על משמעות הגבורה בשיח.  
הציבורית הציונית   הספר מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון, "כח ומחשבה במחשבה

תשי"ח", גרינבלום מציג את השיח הציבורי על סוגיית הכוח כפי שהוא בא לידי  –הדתית תש"ח 
ביטוי בעיתונות ובכתבי עת. הוא מעמיד זה מול זה את מה שהוא קורא "הדגם הגאולי  

אקטיביסטי". כדי  –האוניברסלי בציונות הדתית", או "העמדה המתונה", ואת "הדגם המשיחי
ין את העמדות של הדגמים השונים גרינבלום דן במנעד רחב מאוד של מופעי הדיון הזה:  להב

חג החנוכה וגבורת הרוח, חרבת חזעה, היחס לצבא ולצבאיות, כיבוש הארץ, ומשמעותה  
מלחמת   — הגאולית של מדינת ישראל. הוא עוסק גם בסדרה של אירועים היסטוריים

ר קאסם ומבצע קדש. נוסף על הדיונים הכלליים המחבר  העצמאות, פעולות התגמול, אירועי כפ
יהודה קוק והרב שלמה גורן. דיון מיוחד מוקדש לכתיבה  – דן גם במשנתם של הרב צבי

 ההלכתית על סוגיות מוסר ומלחמה, שהתפתחה בתקופה זו. 

 
 התוכנית ללימודי השואה, האקדמית גליל מערבי   *
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בחלק השני, שכותרתו "כוח וגבורה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי של הציונות הדתית   
"ח לתשי"ח", המחבר עוסק בהיבט החינוכי של סוגיית הכוח. הוא מבחין בין העיסוק  בין תש 

דתית בני עקיבא. זוהי  –בכוח וגבורה בחינוך הפורמלי ובין העיסוק בו בתנועת הנוער הציונית
הבחנה נכונה, שכן שתי מערכות אלו, אף ששתיהן הגדירו עצמן כמשתייכות לציונות הדתית,  

ראו עין בעין בסוגיות מסוימות. בעיסוקו במערכת הפורמלית גרינבלום   לא פעלו בתיאום ולא 
– בוחן את הנושא לא רק מתוך הגישה של ספרי הלימוד כלפי היחס לערבים ולסכסוך היהודי

ערבי אלא גם מתוך דבריהם של מחנכים ותלמידים בנושא. בשער זה מתוארות דמותו ומשנתו  
ל תנועת בני עקיבא, שלדברי גרינבלום הסתייג מכוח  של הרב משה צבי נריה, מנהיגה הבולט ש

 (. 251צבאי ומגבורה פיזית )עמ' 
החלק השלישי נקרא "הדיון בציונות הדתית על משמעות הגבורה ביהדות בין תש"ג  
לתשכ"ז". שלא כבשני השערים הראשונים, שהתמקדו במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי  

סוגיות רעיוניות תרבותיות: הדיון על משמעות   פורמלי, בשער זה גרינבלום עוסק בשתי
שלדבריו הוא "מיתוס הגבורה המכונן   — הגבורה בשואה, והתפתחותו של מיתוס כפר עציון

(. הוא מתאר כיצד מנהיגים ופובליציסטים מקרב הציונות  350של הציונות הדתית" )עמ' 
וריה של מלחמת  הייצוג שלהם בהיסט–הדתית הביעו שוב ושוב בתקופה זו תסכול מתת

העצמאות ובאתוס הגבורה שלה, שהרי דווקא לציבור זה היה כבר במלחמת העצמאות ייצוג  
 רחב בבתי העלמין הצבאיים. 

בספר הצליח גרינבלום להראות תמונה מורכבת של עולם האמונות והדעות של הציבור  
תמונה שמופיעים בה כיוונים   — לאומי בתקופה שעד למלחמת ששת הימים–הדתי

מיליטריסטיים כאחד. עם זאת, ההסתכלות המורכבת הזאת נעדרת כאשר  – מיליטריסטיים ואנטי
הוא מדבר על הציונות הדתית, או על הציבוריות הדתית בימינו. למעשה, המוטיבציה שלו  

 לכתיבת הספר היא, לדבריו, ההקצנה שחלה בעמדותיה של הציונות הדתית: 

מיום ליום ומשנה לשנה לתנועה אשר מקצינה    ]...[ תהליך הפיכתה של הציונות הדתית
בסוגיות הקשורות לסכסוך הדמים עם שכנינו ולמאבק עם הפלסטינים על    עמדותיהאת  

ארץ ישראל ]...[. ניכרת אמונה יוקדת בתהליך הגאולה ]...[ אמונה זו מלווה בעמדות  
בו,  בלתי מתפשרות בסוגיית ארץ ישראל ובהצגת עמדות המקדשות את הכח ורואות 

 ( 11לרוב, את הפתרון המועדף, אם לא היחיד, לבעיותיה של מדינת ישראל. )עמ' 

הספר אינו עוסק בתקופה שלאחר ששת הימים, ולכן המחבר פוטר את עצמו מלהוכיח ולנמק  
את דבריו אלו אלא מביא אותם כאן ובעוד מקומות כעובדה בלתי מעורערת. הקורא אינו יכול  

ית עמוקה יותר של הציונות הדתית בתקופה שלאחר מלחמת  שלא לשאול אם בחינה מחקר 
ששת הימים ובתקופות מאוחרות יותר לא הייתה מראה אף היא תמונה מורכבת יותר בסוגיות  

 אלו. 
הספר מבוסס על ניתוח של המילה הכתובה ומסתמך על מאמרים, ספרים וקטעי עיתונות.  

מקובלת במחקר. אך כיצד נבחרים  כאשר רוצים לתאר עולם רעיונות ודעות זוהי הדרך ה 
הציטוטים? ואיזה דימוי הם משרתים? כאשר מסתכלים, למשל, על הפרק העוסק ברב נריה  
ובדמות העולה מהמקורות והציטוטים שנבחרו, נראה כי בחירה אחרת הייתה מציגה אחרת את  

 ה. עולם הרעיונות של האיש. זהו מלכוד העומד בפני כל חוקר המתבסס על חומרים כאל



 ביקורות ספרים בעז כהן   184

שאלה נוספת העולה מקריאת הספר היא אם הציונות הדתית הייתה ייחודית או שמא קולות  
מורכבים על השימוש בכוח ועל היחס לצבא נשמעו גם בתנועות ציונות פוליטיות נוספות.  
נראה שהחשש מחיי קסרקטין ומיליטריזם נכח בשיח הישראלי מראשיתו ונשמע גם הוא לצד  

ח, וגישה השוואתית הייתה מראה דמיון בין תנועות פוליטיות ודתיות  הקולות שהאדירו את הכו
שונות. הציונות הדתית הייתה חלק מהציבוריות הישראלית המתגבשת, ונשמע בה מגוון  
הקולות שעלו בחברה הישראלית באותה תקופה. המציאות הישראלית המתחדשת של מדינה  

, כלכלה וחברה השפיעה על כל הקבוצות  צעירה הנלחמת על חייה ומתמודדת עם בעיות ביטחון
 באוכלוסייה, וההתייחסויות לאתגרי התקופה חצו מגזרים ותנועות פוליטיות. 

הצורך בראייה השוואתית ומורכבת יותר עולה גם בפרק העוסק בציונות הדתית ויחסה  
ישראלית והמהפך  לגבורה בשואה. המחבר מתבסס על הפרדיגמה של מרכזיות המרד בתודעה ה

שקרה בתודעת השואה בעקבות משפט אייכמן, ועל פי אלה הוא בוחן את הציונות הדתית.  
ואולם אף שזו הייתה הפרדיגמה המקובלת בכתיבה ההיסטורית על היישוב ועל המדינה  
בראשיתה, בעשור האחרון אנו עדים למספר רב של מחקרים המערערים תפיסה זו. היסטוריונים  

עם כבר הראו כי הגבורה הלוחמת הייתה  –בע ואנוכי וחוקרות ספרות כגלי דרוקר ברכמו שרון ג
רחוקה מלהיות נקודת ההתייחסות היחידה לשואה, וכי הראייה של ההתנהגות היהודית בשואה  
והיחס לניצוליה היו מגוונים בהרבה ממה שנטען קודם לכן. אין ספק שהתייחסות למצב המחקר  

 שפיעה על ניתוח יחסה של הציונות הדתית לגבורה בשואה.  העכשווי בתחום הייתה מ
ספרו של גרינבלום אכן תורם תרומה חשובה לחקר הציונות הדתית והציבוריות הישראלית  
בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים. גם אם אפשר, באופן טבעי, לחלוק על ניתוחים מסוימים  

 ת חובה למי שעוסק בתחום. או על דרך הצגת הדברים בסוגיות מסוימות, זוהי קריא
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״כך כובשים מולדת״: תכנון ויישוב חבל לכיש סמדר שרון. 
 עמודים 347. 2017. חיפה: פרדס. בשנות החמישים

 * חן משגב 

ספרה של הסוציולוגית סמדר שרון מתמקד בתכנונו, בהקמתו וביישובו של חבל לכיש בשלבי  
. כותרת הספר, ״כך כובשים מולדת״, נלקחה ממילות  1959-1954הקמתו הראשונים, בשנים 

, שופרה של מפלגת השלטון דאז, מפא״י. בשנים  דברבעיתון  1955שיר שפורסם באוקטובר 
ו הדיווחים והכתבות בעיתון זה על פרויקט התכנון והיישוב של חבל  אלו, מספרת לנו שרון, רב

לכיש, ואלה הדגישו מוטיבים של ניגוד בין התיישבות חקלאית לשממה, המשכיות היסטורית,  
קרבה לגבול ולסכנותיו ושילוב בין נוער ותיק לעולים חדשים. הספר מתמקד באותה תקופה  

אך הוא חף מההזדהות האידאולוגית של הכתבות  סוערת של תכנון החבל, הקמתו ויישובו, 
. להפך, שרון צוללת בעקביות, בעומק ובנחישות אל אותה תקופה  דברוהדיווחים בעיתון 

  —  כבמעשה רקמה מתוחכם, ולא פחות חשוב מכך, בגישה ביקורתית וחדה — סוערת, ומציגה
רויקט התכנון  את שלל ההקשרים החברתיים, הפוליטיים, הגאוגרפיים והכלכליים של פ

 והפיתוח המכונן, שטרם זכה למחקר כה מקיף ורציני. 
לדברי המחברת, פרויקט זה, על שלל היבטיו המורכבים הנחשפים בספרה המופתי, הוא  
״מקרה מבחן הפותח צוהר לניתוח נושאי מפתח בשנות החמישים, רובם משפיעים על החברה  

מממש הבטחה זו, והוא מסמך חשוב לכל  (. הספר שלפנינו בהחלט  16בישראל עד היום״ )עמ׳  
המבקשים להבין את הסוציולוגיה, ההיסטוריה, הגאוגרפיה, מדיניות התכנון והפוליטיקה לא 
רק של תכנון חבל לכיש והקמתו אלא של פרויקט התכנון, היישוב והקליטה וגם הפוליטיקה  

ור העניין הציבורי  הישראלית בעשור הראשון למדינה. אפשר לומר כי ספר זה בא בעיתו, לא
הגובר לאחרונה במאורעות התקופה הנדונה בו ובפרט במדיניות התכנון והיישוב של המדינה  
ומוסדותיה, על העוולות והכשלים שבה, בעיקר כלפי האוכלוסייה המזרחית שהיגרה לישראל  

 זמן קצר קודם לכן.  
היחסים האתניים   מעניין במיוחד החיבור המוצג בספר בין הפוליטיקה והגאוגרפיה של 

בין אשכנזים למזרחים בישראל באותה תקופה, יחסים שכאמור עומדים לאחרונה במוקד עניין  
ערבי. בשתי הסוגיות הללו עסקו עד  – ציבורי גובר, ובין הפוליטיקה הלאומית בהקשר היהודי

  כה כותבות וכותבים ביקורתיים לא מעטים באקדמיה, אך רק מעטים השכילו להבין לעומק את 
החיבור ביניהן כפי שעשתה שרון בספרה זה. זוהי תרומה משמעותית וחשובה הן למחקר  
האקדמי והן לשיח הציבורי המתפתח, ובשל כך, וגם בזכות עושר הדיון ועומק הניתוח, יש  
לברך על פרסומו של הספר. בהזדמנות זו יש לשבח גם את הוצאת פרדס החיפאית על ההחלטה  

  —  וציא ספר שכזה לאור, ולא זו בלבד, אלא גם בעריכה משובחת)שאינה מובנת מאליה( לה
 לשונית, אקדמית וגרפית. 

הספר נפתח בתיאור היסטורי וסוציולוגי של התגבשות הרעיון לתכנן וליישב את חבל  
לכיש, על דמויות המפתח שהיו מעורבות בכך. בהקשר זה שרון מתארת בהרחבה את אחד 

 
 המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה   *
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פלסטינים שהונסו  –קט: ה"הסתננות" הגוברת של ערביםהמניעים המרכזיים לקידום הפרוי
וניסו לשוב בחזרה לשדותיהם, תופעה שהמדינה הצעירה ראתה   1948וברחו במהלך מלחמת 

בה איום על ריבונותה. לכך מצטרף החשש ששרון מזכירה בהמשך, כי בשל היעדרה של  
מדינה הערבית, לפי  שחלקו אמור היה להשתייך ל  —  התיישבות רחבה ומסודרת בחבל ארץ זה 

יופעל על ישראל לחץ בינלאומי למסור חלקים ממנו במסגרת תיקוני   — תוכנית החלוקה
 גבולות כחלק מהסדר עתידי. 

בפרקים הבאים מציגה המחברת סוגיות מרכזיות, פוקויאניות במהותן, בניהול ריבונות  
העולות מניתוח פרויקט לכיש, כגון ניהול טריטוריה וניהול אוכלוסייה. מתוך כך   וממשליות

היא דנה לעומק גם בסוגיות של זהות, ובעיקר בניסיונות לעצב ולמשטר את זהותם של  
תכנוניות ומפגינה  –המהגרים. במסגרת זו שרון מתמקדת גם בסוגיות מרחביות–המתיישבים

במושגי יסוד בתחום חקר המרחב. לאור זאת מתחדדת בקיאות רבה בהיסטוריה תכנונית ו
צניעותה בעת שהיא מגדירה עצמה במבוא כ"סוציולוגית היסטורית״, כאשר ברור שבמחקר  
ובספר נעשה שימוש בסל ידע דיסציפלינרי ומתודולוגי רחב בהרבה. בפרק החמישי, שהוא  

קרים ביקורתיים אחרים אולי החשוב והחדשני ביותר בספר, שרון ממשיכה את עבודתם של חו
ממדעי החברה כגון אדריאנה קמפ, חיים יעקובי, ארז צפדיה, רוית חננאל, אורן יפתחאל 

המהגרים בשלבים השונים  –ואחרים, ובוחנת את דפוסי המחאה וההתנגדות של המתיישבים
שעברו בדרכם מצפון אפריקה אל המושבים. הפרק מראה שהתושבים לא היו שחקנים פסיביים  

יך, ואף על פי שפעולותיהם היו במידה רבה ספונטניות ובלתי מתואמות הם הצליחו  בתהל
 לעיתים לשנות תהליכים ומגמות ולהשפיע על הממסד. 

קצרה היריעה מלפרט את שלל הדוגמאות והניתוחים ששרון מציעה בספרה. דוגמה אחת  
ה זו, היא האופן  לעושר ולהעמקה האינטרדיסציפלינריים, שעליה כבר רמזתי בפתחה של רשימ

 שבו שרון מחברת בין שתי פרדיגמות ביקורתיות שרק מעטים השכילו עד כה לקשור  
חקר המזרחים והמזרחיות, על אופני כינונה של קטגוריית המזרחיּות והבנייתה בשנות    —  ביניהן

העקירה, הגירוש, הנישול   —  פלסטינית של הנכבה –המדינה הראשונות, והסוגיה הערבית
מחדש של אדמות שבניגוד לתפיסה הציונית דווקא לא היו שוממות, אלא אוכלסו  והיישוב 

בעשרות אלפי בני אדם, עובדו ופרנסו רבבות. שרון מראה כיצד שני האידיאלים הציוניים  
שהפכו למטרות הפרויקט, אידיאל קיבוץ הגלויות ואידיאל הפרחת השממה, התלכדו יחד  

ח ממערב. שני האידיאלים הללו, אומרת לנו שרון  למציאות הרחוקה מההצהרות כמרחק מזר
ומוכיחה את דבריה באמצעות עשרות קטעי ארכיון, מסמכים ועדויות, התקיימו בדמיון יותר  
מאשר במציאות. ה"גלויות״ לא ממש התמזגו בלכיש, כשם שהאדמה בחבל הארץ הזה לא  

 הייתה שוממה עד לאכלוסו אלא פרנסה עשרות אלפי אנשים.  
מקרה מתוחם בזמן    —  ר תורם לא רק להבנת מקרה המבחן המסוים שהוא עוסק בובכך הספ

ובמרחב באמצעות קווי גבול של מועצות מקומיות, באלה של גבולות הפרויקט שהוגדרו על  
אלא גם מעלה תרומה   —  ידי מנהליו ומוסדות המדינה, ובתחום הזמן שהגדירה החוקרת 

חסי כוח בין אזרחים )אם מזרחים ואם פלסטינים(  תאורטית חשובה להבנתם של יחסי ממשל וי
ובין מוסדות מדינתיים, להבנת הפוליטיקה של התנגדות מלמטה ולתאוריה של תהליכי פיתוח  
ותכנון עיר ואזור, ובפרט אזורי שוליים לאומיים. בכל התחומים הללו הספר שלפנינו מציע  

חקר כזה יוכל לבחון למשל את  תרומה משמעותית שעוד תידון בוודאי במחקרים עתידיים. מ
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אשר הוקמה כבירת המחוז ושרון נמנעת מלעסוק בה במכוון   1תפקידה של העיר קריית גת, 
 מאחר שבתוך שנים מעטות הוצאה העיר מטיפולו של צוות לכיש.  

דיסציפלינרי ששרון מציגה היא כי ״תכנון  –ממדי והרב– המסקנה שעולה מהניתוח הרב
חלוקות וקונפליקטים, ונשען על הגיונות פעולה שונים ולעיתים  המרחב היה אפוא אתר של מ

ולא פעולה מוסכמת שהוכתבה   —  אף סותרים, אשר תוצאותיהם לא היו ידועות מראש
(. במסקנה זו יש לא מעט יושרה אקדמית, אל מול שלל הטענות הפוליטיות  297מלמעלה״ )עמ׳  

וונות הנסתרות שעמדו מאחורי מעשיה  העולות בשיח הציבורי בנוגע לתפקידה של המדינה ולכ
בתקופה הנדונה. שרון מסבירה כי ״התכנון היה תהליך מורכב, שבו לקחו חלק קבוצות שונות  

(. אמירה זו מאפיינת מהלכים תכנוניים  297בעלות אינטרסים שלא תמיד עלו בקנה אחד״ )עמ׳  
קורתית של התכנון  רבים, לא רק בחבל לכיש בשנות החמישים. היא תואמת את התפיסה הבי

אנושיים, מדינתיים    —  כמהלך פוליטי באופיו )ולא רק מקצועי(, מורכב ומושפע משחקנים רבים
ומוסדיים. מחקרה של שרון יורד לעומק תפקידם של גופים מדינתיים כגון ההסתדרות,  
הסוכנות היהודית, קק״ל והאקדמיה, וגם לזה של משרדי ממשלה ושחקנים אנושיים  

 כפוליטיקאים ואנשי תכנון, חינוך ומחקר. משמעותיים 
במבוא לספר מצוטטים דבריה של חנה ארנדט: ״העבר אינו מטען מת״. השיח הציבורי  
הנוכחי העוסק בתהליכי הקליטה והיישוב של המהגרים המזרחים בשנות החמישים מוכיח כי  

מעבר לכל ספק    אמירה זו רלוונטית גם כיום. ספרה המלומד, המחכים והעשיר של שרון מוכיח 
כפי שהגדירה זאת לאחרונה הסוציולוגית הילה   — כי העבר אינו מטען מת; ההפך הוא הנכון 

 דיין בפוסט בפייסבוק, העבר, במקרים רבים, הוא למעשה ״פצצה מתקתקת״.  

 
מתכננת הערים וחוקרת המרחב רחל קלוש חקרה בעשור האחרון את קריית גת בתקופה הנדונה, אך בהקשרים    1

שונים מעט. עיקר עיסוקה בתכנון הפיזי ובהקשרו החברתי והחלוצי, והיא מתמקדת בעבודתו של המתכנן  

 ארטור גליקסון. 
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Fran Markowitz, Stephen Sharot, and Moshe Shoked 

(Eds.). Toward an Anthropology of Nation Building 

and Unbuilding in Israel. Lincoln: University of 

Nebraska Press. 2015. 329 pages 

 * רעות ריינה בנדריהם

ליכי בינוי ופירוק של האומה בישראל. עורכי  ספר זה מציע מבט אנתרופולוגי מחודש על תה
הספר, פראן מרקוביץ, סטיבן ׁשרֹוט ומשה שוקד, במחווה לאנתרופולוג אלכס ויינגרוד, מציעים  
מבט אנתרופולוגי חדש המתייחס לא רק לפרויקט הלאומי אלא גם להתפתחותו של המחקר  

לערוך את הספר כמחווה  האנתרופולוגי בישראל העוסק בבינוי המדינה. הבחירה האמיצה 
לוויינגרוד מסמלת את הניסיון לאתגר את שיח המחקר בשדה האנתרופולוגיה בכלל ובזו  
הממסדית בפרט, שכן חלק מהכותבים באסופה, ובהם דשן ושוקד, מזוהים כאנתרופולוגים  
ממסדיים שעסקו בתחילת דרכם במחקר במסגרת החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית,  

השפיעה על התהוותה של הדיסציפלינה בישראל. החוקרים באסופה זו התכתבו עם  עובדה ש
עבודתו של ויינגרוד; יש שבחרו להרחיבה ויש שביקרו אותה. הדיון מאפשר לבחון את  
התפתחותה של האנתרופולוגיה הישראלית העוסקת בחקר המדינה, וזהו הערך המוסף בספר  

 זה.  
התהליכים של בינוי ופירוק הלאום הישראלי היא מלמטה למעלה:  נקודת המוצא לניתוח 

תרבותיים של הדרה  –האסופה מבוססת על עבודות אתנוגרפיות המתמקדות בתהליכים סוציו
והכלה ולא בניתוח מבני של ממשליּות ופרקטיקות של ניהול אוכלוסייה. בבסיס הבחינה הזאת  

הוא תהליך דינמי ומתמשך של מיסוד ושל   ניצבת הנחת היסוד המרכזית שתהליך בינוי אומה
הסכמה חברתית. מהנחה זו גוזרים עורכי הספר שלוש סוגיות מרכזיות שאותן יש לבחון,  
לטענתם, ביחס לפרויקט בינוי האומה הישראלית. הראשונה היא מודל כור ההיתוך  

היא היחסים    והאינטגרציה בין יהודים מארצות ומתרבויות שונות במהלך בינוי האומה, השנייה
הקונפליקטואליים בין ערבים ליהודים, והשלישית היא המתח השורר בין דתיים לחילונים  
בחברה הישראלית. יש לשים לב שחלוקה זו מבנה למעשה שיח המתמקד בהיבט האתני,  
הלאומי והדתי מבלי להתייחס לבסיס יצירתם של המתחים הללו. העורכים משרטטים את  

בבינוי האומה מתוך מבט פנורמי על מגוון הנושאים המרכיבים אותו,  תהליכי ההדרה וההכלה  
 אך מבלי לעסוק ביסודות ובהגיונות המדינתיים העומדים בבסיס מדינת הלאום הישראלית. 

כדי להתמודד עם שלוש הסוגיות האלה, העורכים סוקרים בפרק המבוא את המגמות  
עוסק במדינה ולאופן שבו השתמשו  הכלליות שאפיינו את המחקר האנתרופולוגי הישראלי ה 

(. כלומר, אחת המטרות  xvi"; עמ' post 48)מה שהם מכנים "  1948בידע המחקרי לאחר 
 המרכזיות באסופה זו היא לבחון את המחקר האנתרופולוגי ביחס לפרויקט בינוי האומה. 

 
 מכון טכנולוגי לישראל  — החממה החברתית, הטכניון  *
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קיום  – מאמרים הנחלקים לארבעה שערים. השער הראשון, העוסק בדו 19האסופה כוללת 
יהודים בתחומי ההשכלה, הרווחה, הצבא, התקשורת  –בקונפליקטים, מתמקד ביחסי ערביםו

זאב עוסקת במאמרה באופן שבו סטודנטים יהודים במערכת  –והמחאה. כך, לדוגמה, אפרת בן
זאב מוצאת כי ההתייחסות של  –ההשכלה הגבוהה בישראל משרטטים את גבולות הארץ. בן

ערביים" במפות המנטליות משקפת דפוס של התעלמות   אותם סטודנטים יהודים ל"מקומות
זאב מתכתבת עם עבודתם של רומן  –מהם או שרטוטם כ"חורים שחורים". הביקורת של בן

, המצביעה על "סגרגציה התנדבותית" בין ערבים  (Romann & Wiengrod, 1991וויינגרוד )
במאמרה את ההתעלמות השיטתית של מערכת החינוך הישראלית  זאב מראה – ליהודים. בן

מהכרה בגבולותיה המשתנים של המדינה, התעלמות התורמת לעיצוב הידע של סטודנטים על  
פלסטיני. מאמר זה הוא דוגמה מעניינת לשתי הפונקציות של הספר:  – הסכסוך הישראלי

ת הממסדיות וביקר אותה,  ההתייחסות לעבודתו של ויינגרוד כאנתרופולוג שיצא מגבולו
קיום וקונפליקט באמצעות בחינת פעולתם של גבולות כיסוד מרכזי  –והטיפול בתמה של דו

לבינוי האומה. גם מאמרה של שרית הלמן, הסוגר את השער הראשון, עוסק בגבולות. הלמן  
מראה את הגבולות הנזילים של שיח "האמת" שאותם מבנים ארגוני שלום בישראל ביחס  

פרקטיקות    —  פליקט הלאומי. היא טוענת כי שיח האמת עבר ממחאה המונית לעדות ווידוילקונ 
המשמשת לגיוס המוני. מעבר זה התרחש, כך מסבירה הלמן, כתוצר של השינוי שחל  

 ליברלית.  –במדיניותה של ישראל כמדינת רווחה למדיניות ניאו
חמישה מאמרים העוסקים   בשער השני, העוסק באתניות, הגירה וזהות, קיבצו העורכים

בקבוצות אתניות בישראל: יהודים מאתיופיה, מעיראק ומברית המועצות לשעבר, ופלסטינים.  
הנושא של השער הוא האופן שבו נעשית אינטגרציה בחברה הישראלית, ובמרכזו עומדות  
שאלות של זהות וקהילה. השאלות האלה מעלות מתח לכל אורך השער, ולטעמי מתח זה מפרה  

ת הדיון בדבר התפתחותה של האנתרופולוגיה הישראלית. מצד אחד יש ניסיון לטפל בזהות,  א
באתניות ובהגירה באופן חדשני ומעודכן, ואכן מוצגות אתנוגרפיות עדכניות כמו זו של ליסה  

ימיני, העוסקת במעמד הביניים של הקהילה האתיופית בישראל ומתארת כיצד הוא  –אנטבי
ממסדיות שאפיינו את מייסדי האנתרופולוגיה הישראלית שעסקו  מאתגר את התפיסות ה

בקליטת עלייה במונחים של כור היתוך. מצד שני, מקרי הבוחן מתמקדים בעיקר בקבוצות  
ה"אחרים" ואין התייחסות לקבוצות הקולטות, שהשתתפו גם הן בהבניית מערך הכוחות  

קליטתם של מהגרים יהודים   האתניים. כך, למשל, השער נפתח במאמרו של משה שוקד על 
מאתיופיה. שוקד מנסה לסתור את המגמות האנתרופולוגיות שהובילו אותו ואחדים מעמיתיו  
בעבודתם בחטיבה להתיישבות במחקריהם על מהגרים מצפון אפריקה ואסיה במושבי העולים.  

וקרטיה  הוא גורס כי תפקידם של מדעני החברה הוא לשמש כ"מגשרים" בין המהגרים ובין הביר
הישראלית, ומראה כי הקליטה של יהודים יוצאי אתיופיה הותירה אותם למעשה במעין גטאות.  
שוקד מציג אתנוגרפיה עדכנית של תהליך הקליטה של יהודים מאתיופיה, אך תפיסתו  
הפונקציונלית בדבר תפקידם של האנתרופולוגים כמומחים המגשרים בינם ובין החברה  

 וון שמרני. הקולטת משווה לניתוח ג
–מבט חדשני על ניתוח האינטגרציה של עולים מביאה ההיסטוריונית אסתר מאיר

גליצנשטיין. במאמרה היא מנתחת את הנסיבות ההיסטוריות של תהליך הישראליזציה שעברו  
יהודים שהגיעו מעיראק. בניגוד לחשיבה האנתרופולוגית הממסדית שאפיינה אנתרופולוגים  

גליצנשטיין אינה עוסקת במאפיינים התרבותיים של יהודי  – מאיר שעסקו בקליטת עלייה,
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עיראק כמו השכלה ומעמד או בהשפעת הגורמים האלה על מידת היקלטותם בחברה  
הישראלית, אלא מתארת את השתלשלות האירועים ההיסטוריים ומראה כיצד הנסיבות  

ו, לטענתה, תרמה  ההיסטוריות אפשרו ליהודי עיראק להשתלב בחברה הישראלית. עובדה ז
גליצנשטיין יש  –לכניסתם של יהודי עיראק לתוך המעמד הבינוני בישראל. במחקרה של מאיר

ערך מוסף: במרכזו עומד ניתוח הנסיבות ההיסטוריות שסבבו את תהליך הקליטה והוא אינו  
מתמקד במאפיינים תרבותיים, ולכן הוא מאתגר את האופן שבו האנתרופולוגיה הממסדית  

 התייחסה לתהליכי קליטת עלייה.  בישראל
השער השלישי מוקדש למקומה של הדת, ובפרט לזה של טקסים וסמלים, בתהליך בינוי  
ופירוק הפרויקט הלאומי. המאמרים בשער זה מתייחסים לזרמים שונים ביהדות: הדתיות של  

יות בקרב מאמיני חב"ד  יהודי ג'רבה טרם הגיעם לישראל )שלמה דשן(, משמעותה של המשיח 
)יורם בילו(, מקומה של האורתודוקסיה בקשרים הסבוכים שבין דת למדינה בישראל ) הרווי  
גולדברג(, תפקידה של הארכאולוגיה בעיצוב לאומיות ופונדמנטליזם דתי בישראל )מיכאל  

שים  פייגה(, וגם משמעות הצליינות הנוצרית בתהליך בינוי האומה )ג'קי פלדמן(. בשער נפר 
היבטים רבים של הדתיות, של סמליה ושל האופן שבו היא עיצבה את המדינה היהודית, אך  

חילוניים  –הפריזמה שמתבוננים דרכה על תהליכים אלו עדיין מבוססת על הדיכוטומיה דתיים
בישראל. המאמרים בשער זה אינם מתייחסים למאפיינים מורכבים יותר כמו מסורתיות,  

ות, תופעות חדשות יחסית המעצבות את בינוי ופירוק האומה  חרד"ליות או ש"סניקי
הישראלית. ההנחה הסמויה היא כי היחסים השוררים בין דתיים לחילונים הם קונפליקטואליים,  
והאפשרות של שיתופי פעולה על בסיס קטגוריות אחרות כמו אתניות או מעמד אינה נבדקת  

עובדה ראויה    —  ות הן שעומדות כאן לניתוח כלל. בניגוד לשאר השערים, הקבוצות הדומיננטי
 לציון לאור מיעוט המחקר האנתרופולוגי העוסק בהגמוניה ובקבוצות דומיננטיות בישראל. 

השער האחרון מוקדש למחקר השוואתי ומקבץ מקרי בוחן מחוץ לישראל. את השער פותח  
מראה כי הבניית    הרצגובינה. מרקוביץ–מאמרה של פראן מרקוביץ, העוסק במחקרה על בוסניה

המרחב, הן במקרה הישראלי והן במקרה הבוסני, מאפשרת לחשוף את תהליכי הבנייה או  
דתיים בין הקבוצות לאורך הזמן.  –הפירוק של הפרויקט הלאומי בכלל ואת יחסי הכוח האתניים

במקרה של ישראל, מרקוביץ טוענת כי הבניית המרחב בפריפריה משקפת את השתקתן של  
עוט מוחלשות ואת מאבקן להכרה לאומית. לעומת זאת, במקרה של בוסניה היא  קבוצות מי

מצביעה על האופן שבו נוצרו "בלוקים" )במונחיו של גראמשי( נגד ההגמוניה, החושפים את  
אופני ממשליותה של המדינה ואת הגיונה המוסרי. כך, מהבניית המרחב בעיר העתיקה של  

,  Inat kućaד הוא הזהות הבוסנית החרוטה במבנה של סרייבו, למשל, עולה מסר כפול. האח 
השני הוא תקווה לאיחוד,   שהוא סמל לעיקשותו של האזרח הבוסני ולהתנגדותו למשטר.

הרצגובינה אקלקטית. מתח זה חושף למעשה את הגיונה של  –לפלורליזם ולבנייה של בוסניה
המדינה ויחסי הכוח בין השולט והנמשל. בשני המקרים מרקוביץ מראה את כוחו של המרחב  
בהבניה, גם אם חלקית, של הפרויקט הלאומי ומספקת ניתוח חשוב של האופן שבו לאומיות  

 מעוצבת באמצעות הבניית המרחב. 
ם רבים של התהליכים המבנים והמפרקים את הפרויקט הלאומי.  אסופה זו סוקרת היבטי

יש ערך רב לדיון שנערך בה עם שיח המחקר של האנתרופולוגיה הישראלית ולניסיון לאתגר  
את השיח הזה, אבל קיים פער בין המגוון האתנוגרפי העשיר והעדכני שהספר מציע ובין  

בחן בעיקר על פי תהליכים חברתיים  הפריזמה השמרנית המצויה בו. תהליך בינוי האומה נ
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ותרבותיים בשולי החברה, בקבוצות מיעוט או במרחבים פריפריאליים, אבל אין כמעט  
גרמשי  התייחסות למוקדי הכוח המבנים חלוקות אלו. היכן נמצאת ההגמוניה, במונחיו של 

ן בקרב החילונים והן בקרב הדתיים,  אשכנזיות, ה–האליטות היהודיות (? מה חלקן של 2009)
בתהליך הבינוי והפירוק של האומה? איך האליטות שומרות על כוחן בתהליך זה? באילו  
אופנים משמרת המדינה את כוחה ו"ממרחבת" את עצמה, במונחים של אקיל גופטה  

(2006Gupta, הספר אכן מתמודד עם התפיסות הממסדיות שא ?)  פיינו את האנתרופולוגיה
הישראלית בראשיתה כתחום מחקר חברתי, ואף מאתגר את חלקן; אבל הוא אינו פוסע צעד  
נוסף קדימה ואינו מפרק את מנגנוני הכוח שאפשרו את התהוותן של אליטות, סייעו להן לצבור  

פי של  כוח והידקו את הקשר שלהן לפרויקט בינוי האומה הישראלי. עם זאת, עושרו האתנוגר
 הספר רב, ומתוך כך גדול גם ערכו הלימודי.  
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 * דוד גדג' 

משווה אנדרה לוי את מסעותיו במרוקו, ואת הספר שכתב    Return to Casablancaבפתח הספר  
בעקבותיהם, לערבסקות המעטרות קירות בבתים פרטיים ובמבנים ציבוריים בממלכה. במבט  

ממרחק חושף  מקרוב הערבסקה נראית כאוסף של קווים וצורות חסרי היגיון וסדר, אבל מבט 
את הדפוסים הגאומטריים והסימטריים של היצירה. בדומה לערבסקות, מסעות מחקריו של לוי  
במרוקו נראו לו מקרוב חסרי היגיון וסדר, אך במבט לאחור הבחין כי למסעות היה סדר מובנה  

י  והגיוני. כך גם בספרו של לוי: הוא כולל שבעה פרקים המחולקים תמטית במבנה מסודר והגיונ 
המשרת את מטרתו המרכזית, שהיא בחינת מערכת היחסים בין יהודים למוסלמים במרוקו.  
מערכת היחסים בין שתי הקבוצות נבחנת בהווה, אך לוי מביט גם אל העבר בסקירה היסטורית  

שבחרו   ובמחקר ייחודי. הוא דן במערכת היחסים המורכבת מתוך בחינת זהותם של היהודים
שראלים ילידי מרוקו שחוזרים לבקר בה כתיירים, ואגב כך עורך בחינה  להישאר במרוקו ושל י 
 רפלקסיבית שלו עצמו. 

. לוי מגדיר אותם "עבודת  1990הספר מבוסס על מחקרי שדה שלוי ערך במרוקו מאז קיץ 
(, הגדרה המעלה את השאלה היכן ביתו של לוי ושאלות  field work at homeשדה בבית" )

ית". לוי נולד בקזבלנקה ועלה לישראל עם הוריו בשנות החמישים  כלליות באשר למושג "ב 
כשמלאו לו חמש. המשפחה התגוררה באשדוד בתוך קהילה של עולים ממרוקו, ומרוקו נשארה  
נוכחת בכל ילדותו, בתיווכם של מבוגרים שסיפרו לו על החיים "שם". עניינו במרוקו הפך  

מחקר ואחר כך כחוקר. בפרק הראשון לוי  מקצועי לאחר שהחל ללמוד את הקהילה כתלמיד 
דן בבחירה שלו להגדיר את מחקרו "עבודת שדה בבית", ומקיים דיון תאורטי חשוב במורכבות  

שלמה   ההגדרה. הוא מציג מופעים נוספים של המונח וטיעונים הנוגעים לו מעבודותיהם של
הספר עשיר במחקר תאורטי  דשן, יורם בילו, סמדר לביא, טד סווידנברג וקירין נריאן. ככלל, 

 ובשיח המשובץ במחקרים אנתרופולוגיים, סוציולוגיים והיסטוריים.  
הפרק השני יוצא דופן משום שאינו מתבסס על עבודת שדה אלא על תעודות היסטוריות.  
לוי מבצע מהלך מרתק שבו הוא מנתח בכלים אנתרופולוגיים מאמרים שפרסם המשכיל העברי  

, שיצא לאור בוורשה.  הצפירה בעיתון  19–מוגאדור בסוף המאה היצחק בן יעיש הלוי מ 
באמצעות ניתוח המאמרים של הלוי מציג לוי את המורכבות והמשמעות של חדירת התרבות  
האירופית, ואחריה חדירת השלטון הקולוניאלי, אל קבוצות שונות בקהילה היהודית במרוקו.  

כלל זה גם את ההשפעה על מערכת היחסים  הוא מתאר את השלכותיהן בטווח הקצר והארוך, וב
בין יהודים ומוסלמים. מאמריו של בן יעיש הלוי משמשים את לוי כדי להפריך טענות של  
אנתרופולוגים וסוציולוגים ישראלים שבמשך שנים הציגו במחקריהם את יהדות מרוקו כחברה  

 
   אביב אוניברסיטת תל, ישראל עם  של להיסטוריה החוג, וארכאולוגיה היהדות למדעי  הספר  בית  *
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יכי מודרניזציה  מסורתית ונחשלת. הלוי מייצג מגזר של משכילים ומתמערבים שעברו תהל
 מוקדמים במרוקו, שהמחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי בחר להתעלם מהם.  

בהמשך מתאר לוי את מחקריו על הקהילה היהודית שנותרה במרוקו, שמרביתה מתגוררת  
בקזבלנקה. הוא מצביע על שני תהליכים השזורים זה בזה: הידלדלותה של הקהילה והסתגרותה  

מית. לוי מראה כי הקהילה היהודית שנותרה במרוקו ממשיכה  מאוכלוסיית הרוב המוסל
להצטמצם במרוצת השנים ומנתח את הדרכים שבהן חברי הקהילה, ובעיקר הנהגת הקהילה,  
בוחרים להתמודד עם התופעה. לצד זאת הוא חושף כיצד הקהילה היהודית במרוקו מצמצמת  

יות. ניתן לראות במהלך זה ביטוי  מגע עם החברה המוסלמית ומנהלת את חייה במובלעות יהוד 
של רגרסיה וחזרה מרצון אל המלאח, הרובע היהודי בערי מרוקו, שבו יהודים חיו בנפרד  
ממוסלמים לפני התקופה הקולוניאלית. מובן שנסיבות ההווה שונות לחלוטין מאלה של העבר,  

הווה הוא מציג  ולוי עומד עליהן. כבסיס לדיון על מערכת היחסים בן היהודים למוסלמים ב
סקירה היסטורית ואנתרופולוגית מפורטת של מערכת היחסים בין שתי הקבוצות, וזו יכולה  

 לעמוד כחיבור בפני עצמו.  
לאחר שלוי מתאר בפירוט את דרכי הסתגרותה של הקהילה היהודית בקזבלנקה, בפרק  

י", חוף ים פרטי  החמישי הוא דן בהרחבה במרחב ייחודי שבו דווקא מתקיים עימה מגע. "טהיט 
בקזבלנקה שבו מבלים בחודשי הקיץ יהודי העיר לצד מוסלמים, משמש לו שדה למחקר  
מערכת היחסים בין שתי הקבוצות. בתחילת הפרק הוא מראה כי ההפרדה בין יהודים למוסלמים  
נשמרת גם בחוף: היהודים נופשים באזור בחוף המכונה "תל אביב" והמוסלמים באזור הנקרא  

דס" )ירושלים(, היהודים שוכרים באופן קולקטיבי את הבונגלוס הקרובים לחוף הים  קו–"אל
ויוצרים אזור משלהם, ונשים וילדים אינם באים במגע עם נשים וילדים מוסלמים. המגע נוצר  

קודס", שם משחקים יחד משחקי  –רק בין גברים ורק בבית הקפה שממוקם בין "תל אביב" ל"אל
ת של לוי מעלות תובנות מרתקות שלפיהן יש למשחק חוקים לא  קלפים בזוגות. התצפיו

רשמיים, שמטרתם למנוע כל מתח אפשרי בין יהודים למוסלמים ולשמור על ריחוק בין שתי  
 הקבוצות האתניות גם בנקודת המפגש היחידה ביניהם.  

ר  הפרקים השישי והשביעי דנים בשני מושגים הכרוכים זה בזה: מולדת ותפוצה. לוי מאתג
את הדיון הקושר בין מולדת לתפוצה בהקשר של יהודי מרוקו. הוא בוחן את היחס של היהודים  
שנותרו במרוקו למושגים אלו ומראה כי למרות שהם חיים במרוקו, הם תופסים את עצמם  
כחיים בתפוצה של מולדת מרוקאית נוסטלגית תחת שלטון ותרבות צרפתית קולוניאלית. גם  

אמביוולנטי והם אינם רואים אותה כמרכז היחיד והאולטימטיבי ליהודים.  יחסם למדינת ישראל  
הוא בודק את הקשר שבין שני המושגים בקרב ישראלים ילידי מרוקו המבקרים במרוקו ומציג  
את יחסם האמביוולנטי למרוקו המוסלמית והערבית. גם בפרקים אלו בולטות המחיצות שנוצרו  

הצרפתי, הלאומיות הערבית, הלאומיות היהודית ומדינת  בעקבות עלייתם של הקולוניאליזם 
ישראל, ואולי גם בעקבותיו של זיכרון קולקטיבי שדורש מחקר היסטורי נוסף. כל אלה  

 משפיעים על תפיסת ההווה אך גם על עיצוב העבר, במרוקו ובישראל, במולדת ובתפוצה.  
ל כמה אלפי יהודים  ייחודו ותרומתו העיקרית של הספר הם המחקר האנתרופולוגי ש

המתגוררים היום במרוקו, בעיקר בקזבלנקה. מחקרים היסטוריים עוסקים בעברה הקרוב  
. מחקרים  20–והרחוק של הקהילה היהודית במרוקו עד שנות החמישים והשישים של המאה ה

סוציולוגיים, אנתרופולוגיים ולינגוויסטיים דנו בעיקר בקהילות שהיגרו ממרוקו אל ישראל,  
ת וקנדה, ובחנו כיצד השתלבו המהגרים בחברה הקולטת. לוי, לעומת זאת, מתרכז בקבוצת  צרפ 
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היהודים שבחרו להישאר במרוקו )או לחזור אליה( לאחר שמרבית הקהילה היגרה ליעדים  
השונים. קבוצה זו ייחודית משום שלאחר הקמת מדינת ישראל כמעט ולא נותרו יהודים  

דים בהן היגרו החוצה. מחקרו של לוי מעורר גם את הצורך  בארצות האסלאם, וקהילות היהו
האחת באי ג'רבה שבתוניסיה והשנייה באיראן.   — במחקר של שתי קהילות יהודיות נוספות

 יהיה מעניין להשוות את מערכות היחסים בין היהודים למוסלמים בשלוש המדינות.  
מי מתחומי האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה  הספר כפי שפורסם פונה לקהל קוראים אקד

וההיסטוריה העוסק במרוקו, ביהודי מרוקו, בהגירה, בלאומיות, בחקר מיעוטים ובנושאים  
נוספים שלוי דן בהם. לספר חשיבות עצומה לשיח הציבורי בישראל סביב מערכת היחסים בין  

יאות המורכבת שלוי  יהודים למוסלמים בכלל וסביב זו שבמרוקו בפרט, בעבר ובהווה. המצ 
מציג בספרו יכולה לתרום רבות לשיח, לאשרר טענות ובעיקר לאתגר תפיסות שהושרשו בקרב  
רבדים רחבים בחברה הישראלית. מן הראוי לתרגם את הספר לעברית, ובהזדמנות זו לצמצם  

 את הדיון התאורטי במטרה להנגיש את הספר לקורא המשכיל.  
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Mandatory Palestine and Israel: Studies in Legal 

History. Cambridge & New York: Cambridge University 

Press. 2017. 335 pages 

 *אריה קרמפף

ים את המיסוי כפרקטיקה שלטונית השואבת את הלגיטימציה שלה מן  חוקרים רבים תופס 
הסמכות הריבונית. אולם גישה פורמליסטית זו מחמיצה שדה רחב של פרקטיקות ממשליות  

סדר חברתי מוחלט  –המתקיימות בשטח האפור הנפרש בין ריבונות מלאה מצד אחד ובין אי
ת פוליטיות מדינתיות מתרחשים בשדה  מנגד. בפועל, תהליכי התגבשות והתפוררות של מסגרו

ובכלל זה של   — זה של ריבונות חלקית ומחוררת. חקירת ההיסטוריה של פרקטיקות המיסוי
מספקת נקודת מבט נוספת על תהליכי ההתגבשות של    —  המבנים החברתיים המאפשרים אותן

 אותן מסגרות מדינתיות.  
 Tax Law and Social Norms in Mandatory Palestine andספרו של אסף לחובסקי 

Israel ישראלית בתקופת  –עוסק בשינויים שעברו פרקטיקות המיסוי בטריטוריה הארץ
האימפריה העות'מאנית, בתקופת המנדט הבריטי ובמדינת ישראל. במקום לעסוק בסיפור  
המקובל "מיישוב למדינה", שבו חוק המדינה החליף באופן מיידי ופשוט לכאורה את הנורמות  

קהילתיות, לחובסקי טוען כי הייתה המשכיות בקיומם של מוסדות וכי "המדינה עצמה הפכה  ה
קהילתיות של הסדרה  –עצמה לקהילה מדומיינת גדולה, באמצעות שימוש בטכניקות כמו

–(. הנחת היסוד התאורטית של הספר היא כי אי10חברתית לשם הבטחת תשלום מס" )עמ' 
ל מיסוי אך ורק באמצעות המונופול שיש למדינה על  אפשר להבין ולהסביר פרקטיקות ש

הפעלת כוח לגיטימי )כלומר, באמצעות הוצאה לפועל של ריבונותה( לשם הלאמה של רכוש  
 פרטי )כלומר, כדי למסות(; יש לבדוק גם את הטכניקות החברתיות המייצרות אצל  

את הנכונות לשתף פעולה עם משטר המס, ואף לעשות זאת   — הסובייקטים — האזרחים
בשמחה. נכונות זו היא תוצאה של נורמות חברתיות והבניית זהות. הספר עוקב אחר השינויים  

 .  20– ישראלית במהלך המאה ה–שחלו בנורמות החברתיות ובזהויות אלו בטריטוריה הארץ
א העיקרי שלו להיסטוריה של  על אף כותרתו של הספר, תהיה זו טעות לצמצם את הנוש

 to levy“ — המיסוי במובן הצר והטכני של המילה. היה זה תומס הובס שטען כי הכוח למסות 

money upon the subjects” —   הוא מן המאפיינים המובהקים של הריבונות המדינתית
(Hobbes, 1998, p. 119  ,ההיסטוריה של המיסוי היא .)  אם כן, היסטוריה של אחד המופעים של

הכוח המדינתי. מה שפוקו עשה לבית האסורים, לבית החולים ולבית המשוגעים לחובסקי  
 (. שאלת היסוד בספר היא זו: מה אנו יכולים ללמוד על  5מבקש לעשות למיסוי )עמ' 

הם  מתוך חקירת האופנים שב — ובפרט על השינויים במופעים המדינתיים —  המדינתיות

 
 יפו -המכללה האקדמית תל אביבבית הספר לממשל וחברה,    *
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המערכות הפוליטיות מגייסות מס? המתודה ההיסטורית הזאת מצליחה להאיר באור חדש  
 תובנות מוכרות על ההיסטוריה של המדינתיות הישראלית ולהציע תובנות חדשות. 

גלותי, משטר המס העות'מאני, משטר  –הספר מתאר שישה משטרי מס: משטר המס היהודי
ציוני שהתקיים לצידו, משטר המס של מדינת ישראל בשנות  – המס הבריטי ומשטר המס היהודי

הוא מתמקד בארבעה האחרונים.    1החמישים, ומשטר המס הישראלי בשנות השישים והשבעים. 
המטרה אינה דווקא לאפיין כל אחד ממשטרי המס השונים בפני עצמו אלא לתאר את תהליכי  

המעבר בין נורמות מיסוי בזמן    השינוי שהתחוללו במעבר ממשטר מס אחד לאחר, את תהליכי
 ( בין משטרי המס למציאות החברתית והכלכלית. embeddednessובמרחב ואת יחסי הגומלין )

אחת התרומות של הספר להיסטוריוגרפיה של ישראל היא הדיון במשטר המס היהודי  
בתקופת המנדט. הספר מעניק למונח המוכר "המדינה שבדרך" תוכן מוסדי, משפטי וכלכלי  
קונקרטי באמצעות פירוק הדיכוטומיה של וולונטריזם וריבונות. אף שלארגונים היהודיים  

מעמד ריבוני פורמלי, טוען לחובסקי, אין להסיק מכך כי  הציוניים בתקופת המנדט לא היה 
הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי התבסס על וולונטריזם. הוא סוקר את אמצעי האכיפה הבלתי  
פורמליים ששימשו את הקהילה היהודית בארץ ישראל כדי לגייס מס מן הקהילה היהודית לצד  

(,  shamingהופעלו טכניקות של ביוש ) המס הפורמלי ששולם למוסדות הבריטיים. בין השאר
לחצים, הדרה ואף אלימות פיזית. משטר המס היהודי בתקופת המנדט מאופיין בספר כבעל  

(.  118( )עמ'  compulsory-voluntary taxוולונטרי וחבּותי בעת ובעונה אחת )  — אופי היברידי
גנת בנורמה חברתית  הלגיטימציה של אמצעי אכיפה אלו, לטענתו של לחובסקי, הייתה מעו

 (. 19( )עמ'  civil dutyשל "חובה אזרחית" )
חבותי למשטר מס  –לכאורה, עם הקמת המדינה אפשר היה לעבור ממשטר מס וולונטרי 

חבותי המבוסס על החוק הריבוני. אך המחקר מראה כי בפועל המשיכו רשויות המדינה  
י מס. לחובסקי מכנה זאת  להשתמש בנורמות חברתיות כדי לבסס את יכולתן לאכוף תשלומ 

( וטוען כי היא ביססה את יכולת גיוס  intimate fiscal state"המדינה הפיסקלית האינטימית" )
(. עם הקמת  203המס שלה על "יחסים אינטימיים וישירים בין ]המדינה[ למשלמי המס" )עמ' 

דית המקומית  המדינה גדל היקף המס הדרוש, החברה נעשתה הטרוגנית יותר שכן לקהילה היהו
המזרחים והערבים, ולפיכך הנורמות החברתיות שעליהן   — נוספו שני "סקטורים" חדשים

התבססה הלגיטימציה של המיסוי נוסחו מחדש. בתקופת המדינה מערכות ההסברה  
( וכן לשיוכו  178הממשלתיות פעלו לביסוס האמון של הציבור בהוגנות של רשויות המס )עמ'  

יפין שבין המדינה והאזרחים, שבמסגרתם האזרח רוכש שירותים מן  של המיסוי ליחסי החל
 (. 151-149המדינה )עמ'  

המעבר ממשטר מס "אינטימי" למשטר מס "מודרני" התרחש בעקבות ההמלצות של ועדת  
שחר בשנות השבעים, כותב לחובסקי. הרפורמה צמצמה במידה ניכרת את מרחב שיקול  –בן

הומוגנית.  –מיסוי הומוגני המופעל על אוכלוסייה לא הדעת של רשויות המס ויצרה מרחב
לדברי לחובסקי, הרפורמה הייתה נקודת ציון חשובה בהתפתחות משטר המיסוי הישראלי, שכן  
היא החליפה את משטר המס ה"מבוסס על משא ומתן בלתי שקוף בין משלמי מיסים ]...[  

 
 Jewish taxation ,British(, אלא במונחים tax regimeהספר אינו נוקב במונח המפורש "משטר מס" )   1

taxation ,  Ottoman taxation    )וכיוצא בזה. התרגום המילולי של מונחים אלו לעברית )"מיסוי יהודי", למשל

 אינו מדויק, ולכן בחרתי להשתמש במונח "משטר מס". 
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ר מומשו באופן אחיד ויחידני  ורשויות המס" במשטר "המבוסס על כללים משפטיים ברורים אש
 (.  278)להבדיל מקולקטיבי(, ובמקרים רבים תווכו באמצעות אנשי מקצוע" )עמ'  

לחובסקי מאמץ גישה תאורטית אקלקטית, ועובדה זו צריכה להירשם לזכותו של הספר.  
הוא נמנע מכפייה של מסגרת תאורטית אחת על כל התקופות והמקרים הנדונים בספר, ונראה  

לו העדפה לריאליזם היסטורי ולמורכבות על פני אחידות תאורטית. הפרק העוסק במעבר    כי יש
משיטת המיסוי העות'מאנית לזו הבריטית, למשל, מייחס את השינוי לתהליכי מודרניזציה  
ותיעוש שעברו הכלכלה הערבית והיהודית בארץ ישראל. הפרקים השלישי והרביעי,  

י היהודיות הציוניות בתקופת המנדט ובעשור הראשון  המתמקדים בהתגבשות נורמות המיסו
למדינה, משלבים בין גישה פוקויאנית של הבניית סובייקט ובין גישות מוסדיות סוציולוגיות  

(sociological institutionalism  המתמקדות בעיצוב, בהעברה ובהתקבלות של נורמות )
יסוי הישראלי בשנות השישים  חברתיות. ואילו הפרק החמישי, העוסק בהתגבשות משטר המ 

והשבעים, מייחס משקל מכריע לתהליך הפרופסיונליזציה שעבר שדה המיסוי בתקופה זו.  
הבחירה בגישה תאורטית אקלקטית היא הכרעה נכונה, לדעתי, בהינתן התקופה הארוכה  
שהמחקר מכסה וכן בהינתן ההיקף העצום של החומר הארכיוני שהמחקר מבוסס עליו. עם זאת,  
הכרעה תאורטית זו מותירה את הקורא עם שאלה פתוחה לגבי המנגנונים הסיבתיים שאולי  

 היו עשויים להסביר את השינויים המוסדיים ארוכי הטווח המתוארים בספר.  
ספרו של לחובסקי הוא בינתחומי באופן מובהק, והוא עוסק בנושא הדורש ידע משפטי,  

משפטנים, היסטוריונים וסוציולוגים הספר יספק רגעי  פוליטי. עבור  –סוציולוגי, כלכלי וכלכלי
הישג לא   — עניין רבים, ממצאים היסטוריים מרתקים ואף אנקדוטות משעשעות לפרקים 

מבוטל, בפרט בספר העוסק בנושא יבשושי לכאורה כמו ההיסטוריה של חוקי המיסוי. עבור  
בתחושת החמצה קלה.  פוליטיים, אני מעריך שהקריאה בספר תלווה – כלכלנים וכלכלנים

הכותב אמנם אינו מתעלם משיקולים כלכליים בהבנייתם של משטרי המס, ואף עוסק בהיבטים  
החלוקתיים של המיסוי, אך אלו תופסים בספר מקום משני בהשוואה לגורמים הסוציולוגיים.  

 על כן, הספר יעלה גם שאלות לגבי קווי התיחום בין הדיסצפלינות. 
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 * רינה נאמן

מציג חיים נוי מחקר העוסק בספר המבקרים   Thank You for Dying for Our Countryבספרו 
אתר ההנצחה גבעת התחמושת בירושלים. מטרת המחקר היא לחשוף את   שבמוזאון

דיסציפלינרי,  –ל ספר המבקרים. זהו מחקר מולטימשמעויותיו החברתיות והתרבותיות ש
כמתבקש מבחירת השדה, שמשלב מושגים, תאוריות ומתודות משלל תחומים: מחקרי תיירות  
ובהם התייחסות מיוחדת למוזאונים ולאתרי מורשת, לימודי תרבות, מחקרי תקשורת ומדיה,  

שולטת במחקר היא  לימודי מגדר, סמיוטיקה ואנתרופולוגיה. עם זאת, האוריינטציה ה
עקרון ההוליזם ועקרון   —  אנתרופולוגית. נוי משתמש בשני עקרונות יסוד של הדיסציפלינה

בדיקת הנתונים בהקשר התרחשותם. במקרה שלפנינו עקרונות אלו באים לידי ביטוי בניסיון  
של המחבר לבדוק לא רק את ספר המבקרים כשלעצמו אלא גם את ההקשר הפיזי,  
האינטראקטיבי והאידאולוגי שלו. הוא מתאר את המוזאון שהספר מוצב בו, את מיקום הספר  

את זהותם של המבקרים שרושמים בו ואת האינטראקציות ביניהם בזמן הרישום, וכן   במוזאון,
את האידאולוגיה של האתר ביחס לזהות לאומית קולקטיבית ולהנצחת מורשת. אשר על כן,  
וכפי שמקובל במחקרים אנתרופולוגיים, לשדה הנבחר אין גבולות מוגדרים, כפי שאין גבולות  

 ע או מצב בחיים. מוגדרים לשום תופעה, אירו
– זאת ועוד, במסגרת אנתרופולוגית הפרספקטיבה שאותה מפעיל נוי היא פרגמטית

. כלומר, הוא מתייחס לרישומים בספר כאל אקטים ביצועיים ושואל מהן  פרפורמטיבית
הפונקציות של ספר המבקרים לגבי החברה והתרבות הישראלית: מה מטרותיו, אילו מהן  

בהזדמנות הכתיבה בו. שאלות אלו  מושגות באמצעותו, ואילו אינטראקציות מתבצעות 
רמטיבית של ויקטור טרנר בדיוניו על  פרפו–ממשיכות את המסורת האנתרופולוגית הפרגמטית

(, וכן את המסורת של שימוש פרפורמטיבי בלשון )ראו לדוגמה  Turner, 1967, 1980טקסים )
Austin, 1962 .) 

הן הוא משתמש וכן מתאר את  בחלק הראשון מציג המחבר את הגישות התאורטיות שב
אתר גבעת התחמושת, את המוזאון על מוצגיו, ואת האידאולוגיה שמאחוריו באשר להנצחת  
מורשת לאומית. בחלק השני, שהוא המרכזי בספר, נערכת הבדיקה של ספר המבקרים עצמו.  
בניתוח מתייחס המחבר למגוון אלמנטים של הרישומים בספר: תכנים, שימושים לשוניים,  
איורים, תכונות ויזואליות, גרפיות ואסתטיות. הוא דן גם בזהות המבקרים ומתאר את  
התנהגותם בתור כותבים וגם קוראים את הרישומים של קודמיהם, וכן את האינטראקציות בין  

, שבו כותבים  VIPהכותבים. בחלק השלישי עוסק נוי בספר מבקרים נוסף של האתר, ספר 

 
 יפו -אביב המחלקה לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל  *
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ידי ההנהלה. זאת הזדמנות למחבר להשוות בין שני הספרים.   אישים מכובדים שהוזמנו על 
 בחלק זה נוי מציע גם דיון רפלקסיבי על תהליך המחקר שביצע וכן מפרט את מסקנות המחקר.
במסגרת אתנוגרפיה של טקסטים, תחום שבו רואה נוי את התרומה העיקרית של מחקרו,  

ית משתתפת, שיחות וניתוח תוכן.  הוא משתמש בשיטות אנתרופולוגיות מסורתיות כמו תצפ 
אבל בהפעלת השיטות האלה נוי שותף למגמה פוסטמודרנית רווחת הנוגעת לפעילות מדעית  

עמדה של ספקנות כלפי ידע מדעי,   — באופן כללי, מגמה שמכונה לעיתים "משבר הייצוג"
ת  כלפי אמת אבסולוטית, כלפי תאוריות רחבות וסוחפות וכלפי יכולת המדעים לשקף א

(. מתוך עמדה צנועה זו, המחבר אינו מתיימר להציע  Rosenau, 1992המציאות כהווייתה )
מחקר מדעי מוסדר אלא מבקש להציג רשמים מושכלים מהשדה; רשמים שמונעים על ידי  

ך  סקרנות וגירוי אינטלקטואליים, ושמופקים תוך קריאה קשובה ורגישה של הנתונים ומתו
 אסוציאציות אישיות. 

מגמה חדשנית נוספת שמאפיינת את המחקר הזה היא עמדתו הרפלקסיבית של החוקר.  
הוא בודק ומציג לא רק את השדה אלא גם את עצמו, את זהותו, את ציודו המדעי ואת  
תחושותיו, וכן את תהליך המחקר שביצע. בהקשר זה רלוונטיים למשל הפרטים הביוגרפיים  

במיוחד התעניינותו הרבה במוזאונים כבר אז. במהלך המחקר בודק נוי גם את  על ילדותו, ו
כצופה, כחוקר וכמבקר   —  נקודות המבט השונות שלו הנגזרות מתפקידיו השונים בשדה

במוזאון. בהקשר הרפלקסיה על תהליך המחקר מעניינת במיוחד ההבחנה של נוי בין  
ם, נוי מדגיש את ההבדלים. נוכח הזילות  אנתרופולוג לתייר. למרות הקרבה לכאורה ביניה

ביחס לאתנוגרפיות בעידן הנוכחי, כאשר גם תיירים נוטים להציג את התרשמויותיהם  
 הספורדיות כאתנוגרפיות, יש בכך ברכה. 

התובנה המרכזית במחקר של נוי היא, שספר המבקרים הוא מדיום תקשורתי שמספק זירה  
ה של זהות קולקטיבית ושל מורשת הנצחה לאומית.  לביצועים טקסטואליים ואף לארטיקולצי

לטענתו, מרבית הרישומים בספר )אם כי לא כולם( הם רפרודוקציה של האידאולוגיה הלאומית  
ההגמונית ושל הנרטיב הציוני המקובל, שעל פיהם גם עוצבו אתר גבעת התחמושת והמוזאון  

הישראלית, שמפולגת ביותר הן  בו. בצדק מעיר נוי שהדבר תמוה לנוכח המצב בפועל בחברה 
לגבי המסרים המשודרים על ידי המוזאון והן לגבי הנושאים המכוסים בספר האורחים. גם ספר  

 האורחים, כמו המוזאון, מתעלם ממצב זה. 
נוי מסביר תמיהה זו בעיקר באמצעות מיקומו של ספר האורחים במוזאון, ששונה מן הנהוג  

ב ספרי מבקרים בקצה מסלול הסיור, לפני יציאתם של  בדרך כלל. הנוהג המקובל הוא להצי
המבקרים מן האתר, בגבול שבין פנים לחוץ. והנה, הספר הנדון מוצב דווקא בחלל פנימי  
ומקודש במוזאון, שבו מצויים גם "קיר הזהב" הנושא את שמות החללים, אש תמיד וכן דגלי  

סמלים זה השפעה רבה על המבקרים.  ישראל, הצבא וירושלים. לדעת נוי, למיקום מרכזי ועתיר  
הוא מעודד מעורבות רגשית ואף הזדהות עם המסרים שהמוזאון משדר, רפלקסיה לגבי  
המוצגים שכבר נצפו ותשומת לב להמשך הסיור, וכן סקרנות כלפי הרישומים הקודמים בספר.  

פר  בהמשך לקו המחשבה הפרפורמטיבי של נוי, ניתן לדעתי לטעון שהחלל שבו ממוקם הס 
מובנה כסצנה טקסית שמבצעת מניפולציה על התרשמויותיהם של המבקרים מהמוזאון  
בכללותו. וכפי שלמדנו מהספרות על טקסים )ראו למשל את אסופת המאמרים בעריכת מור  

(, באמצעות עושר של סמלים, פנייה לחושים ולגוף  Moore & Myerhoff, 1977ומאיירהוף, 
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יטה על רגשות, טקסים מקנים תוקף ואמינות למציאות המובנית בתוכם, למרות שמצב  ופר
 הדברים בפועל שונה לחלוטין. 

דיון מרתק נוסף במחקרו של נוי עוסק באינטראקציות בין המבקרים לבין עצמם, כאשר  
בני משפחה, תלמידי בית ספר, קבוצות חיילים וקבוצות תיירים. במקרים    —  הם באים בקבוצות

אלו הרישום בספר הופך מסובך יותר, במיוחד משום שהוא מתרחש באמצע הסיור ולא בסיומו,  
מי יכתוב, מה יכתוב,   — כאמור לעיל. הרבה שאלות מתעוררות: האם לכתוב משהו, ואם כן 

העיצוב הגרפי של הכתיבה, כיצד לפרש את הרישומים   איך יכתוב, מי הנמען, מי יחתום, מה
הקודמים בספר, האם להתייחס אליהם. כפי שנוי מראה, במהלך התמודדות עם שאלות אלו,  

 באינטראקציות בין המבקרים באים לידי ביטוי יחסי מגדר, גיל וכוח. 
הוא עושה שימוש במחקר  המחבר מקווה שלא רק אקדמאים העוסקים בדיסציפלינות שבהן  

יתעניינו בספר, אלא גם קהלים נוספים כמו אוצרים ואנשי צוות במוזאונים, אנשים העוסקים  
בתעשיית התיירות, בפולקלור, בטכנולוגיה ובתרבות חומרית, וכן מבקרי תרבות ואמנים.  
הפנייה למגוון קהלים שמרביתם אינם אקדמיים מתקשרת לשיח הפנימי העכשווי  

ולוגיה בדבר הרלוונטיות של הדיסציפלינה, הנובע בין היתר מאובדן המונופול על  באנתרופ
חקר תרבות ועל עריכת אתנוגרפיות, שמקובלים כיום גם במדעים אחרים וגם בסרטי טבע  
וסדרות טלוויזיה. בהקשר זה רווחת מגמה "להמציא מחדש" את האנתרופולוגיה ולהופכה  

מעויות הטמונות בה עבור קהל שאינו נמנה עם הקהילייה  לציבורית, ולשם כך להבליט את המש 
 המדעית. 

דיסציפלינרי בספר שמסתמך על  –אבל למרות שאיפתו של נוי, בשל העיסוק המולטי
ביבליוגרפיה ענפה, הוא קריא בעיקר ל"מיטיבי לכת", גם בקרב הקהלים שנוי מבקש לפנות  

ובין הצגת נתונים ותיאור רשמים  אליהם. אמנם סגנון הכתיבה משלב בין מסרים תאורטיים 
וחוויות אישיים, והדבר מסייע לקריאה, אבל עדיין דרושים ידע ואף בקיאות בנושאים שבהם  

 דן הספר כדי ליהנות ממנו, ואלה חסרים לקהל שאינו מקצועי. 
אני מבקשת לסיים בהתייחסות לאחרית הדבר בספר. שנים לאחר עריכת המחקר מבקר נוי  

שת ומוצא כי הוא בעיצומו של פרויקט התחדשות. להפתעתו ולמגינת ליבו  באתר גבעת התחמו 
הוא מגלה כי ספר המבקרים נעלם ממנו ואין גם כוונה להציבו מחדש. כך בעצם מגיע לסופו  
גם המחקר שנערך לגביו. חוויה זו של זמניות המחקר על אף התקופה הממושכת שמושקעת  

אתנוגרפיה יחסית לזמן איסוף הנתונים. מבחינה   בהפקתו מוכרת לכל אנתרופולוג, שהרי כל 
זו, ובמקביל למחירים האישיים שקשורים בכך, אכן מייצגת האנתרופולוגיה יותר מכל  

 דיסציפלינה אחרת את החיים עצמם, שהם זמניים וחולפים, כפי שהיא מתיימרת לעשות. 

 מקורות

Austin, John L. (1962). How to do things with words. Oxford: Oxford University Press. 

Moore, Sally F., & Barbara C. Myerhoff (Eds.) (1977). Secular ritual. Assen & 

Amsterdam: Van Gorcum Publishers. 

Rosenau, Pauline M. (1992). Post-modernism and the social sciences: Insights, 

inroads, and intrusions. New Jersey: Princeton University Press. 

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב
 



 201   (2)כ ישראלית סוציולוגיה 2019-ף"תש

 Turner, Victor W. (1967). The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual. Ithaca: 

Cornell University Press. 

––––– (1980). Social dramas and stories about them. Critical Inquiry 7(1), 141–168. 



 ביקורות ספרים רינה נאמן   202

חיות מחמד במשפחה: הגלוי, הסמוי ומה גילשטרום. רחל 
 252.  2017. תל אביב: גוונים.  הקשרים טיפוליים  —  שביניהם

 עמודים

 * רינה נאמן

הוא מקומן, תפקודן   מאת רחל גילשטרום חיות מחמד במשפחההנושא המרכזי של הספר 
במסגרת המשפחה. נושא זה מתכתב עם    —  בעיקר כלבים וחתולים  —  ותרומתן של חיות מחמד

כמה תופעות מחקריות, חברתיות ואידאולוגיות עכשוויות. ראשית, המחקר החדשני במדעי  
החברה העוסק בבעלי חיים ובאינטראקציות ביניהם ובין בני האדם, והמדגיש את תרומתם  

 ;Alger & Alger, 1997הרבה של בעלי החיים לרווחתם הפיזית והנפשית של בני האדם )

Mullin, 1999( שנית, השינויים הרבים במבנה המשפחה בעידן הפוסטמודרני .)Elkind, 1995  .)
 ,Woodשלישית, השכיחות של אימוץ בעלי חיים בכל העולם, ובפרט במערב ובישראל )

2007, arcyBillie, Max, & D .)1   ורביעית, זרמים אידאולוגיים ואקטיביזם למען זכויות בעלי
 ,Donovanחיים ושמירה על שלומם ורווחתם, הפועלים לצד תנועות פמיניסטיות ואקולוגיות )

1990.)2 
שפעות הגומלין בין בעלי החיים  החידוש של גילשטרום ביחס לנושא הנדון הוא הדיון בה 

לבני האדם במסגרת המשפחה כמערכת ולא רק בין הבעלים היחיד לבעלי החיים שברשותו,  
כמקובל בספרות המקצועית בדרך כלל. מבחינה זו, השאלה המרכזית שהמחברת מתמודדת  
איתה היא משמעותה של חברות במשפחה מנקודת המבט של בני המשפחה ושל חיות המחמד  

 שותם. שבר
כדי להשיב על שאלה זו המחברת דנה במגוון סוגיות: היבטים של טיפול יומיומי בחיות  

שדורשים    —   מזון, בריאות פיזית ונפשית, פעילויות פנאי ופינוקים  —  מחמד במסגרת המשפחה
סכומי כסף גדולים, לעיתים על חשבון ויתורים מצד בני המשפחה; תרומתן של חיות מחמד  

והנפשית של בני המשפחה; מקומן של חיות מחמד בהליכי גירושין, על הסדרי    לבריאות הפיזית
המשמורת הכרוכים בכך; מקומם של כלבי שירות בחייהם של נכים ובעלי מוגבלויות  
ומשפחותיהם; ופסיכותרפיה של המשפחה באמצעות בעלי חיים. מהקצה השני של קשת  

לבתי מחסה ובהשפעת המסירה על  הסוגיות היא דנה בוויתור על חיות מחמד ומסירתן 
המשפחה כולה, על פרטים בה ועל חיות המחמד; וכן בהתעללות, בגילויי אלימות ואף בפגיעה  
מינית בחיות מחמד, שדומים לגילויים כאלה כלפי נשים וילדים במשפחה. הדיון בסוגיות אלו  

ת צעירים נשואים,  מבחין בין שלבים במחזור החיים של משפחות: צעירים לפני נישואים, זוגו
משפחות עם ילדים קטנים, משפחות עם ילדים מתבגרים, משפחות שילדיהן עזבו את הבית  

 
 יפו -אביב המחלקה לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל  *

 (. 2018דוד, –)בן כלבים 223,32אביב  היו בתל 2017בשנת   1

 companion —  ( pets)  שונו גם המונחים המתייחסים לבעלי חיים: במקום חיות מחמד ובהשפעת זרמים אל  2

animals אדונים או  , ובמקום בעלים —  guardians  אוcustodians . 
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ומשפחות בחיים המאוחרים. כן קיימת הבחנה בין גברים לנשים ובין גילים, בעיקר בין ילדים,  
 מתבגרים וקשישים. 

רים בספר  על אף מגוון הסוגיות וההקפדה על ההבחנות המוזכרות לעיל, הצגת הדב
מסודרת ובהירה. כל פרק מוקדש לסוגיה ספציפית, מחולק לסעיפי משנה מפורטים ומסתיים  
בסיכום ובהמלצות למחקר נוסף. כתוצאה מכך הקריאה קולחת וסוחפת. פרק נוקב ומרגש  
במיוחד עוסק בהשפעת האובדן של חיות מחמד על בעליהן. בפרק זה נבדקים, בין היתר,  

דן, הלבטים ביחס להמתת חסד, תסמיני ההתמודדות עם המוות מצד  תחושת הצער על האוב
 המשפחה כולה ומצד פרטים בה, ושינויים במשפחה עקב האובדן. 

המתודה שגילשטרום נוקטת היא סקירת הספרות בנושא, והיא מתארת בפירוט גישות  
תאורטיות ומחקרים אמפיריים איכותניים וכמותניים בפסיכולוגיה, באנתרופולוגיה  
ובסוציולוגיה. עקב היותה פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתית באמצעות בעלי חיים,  
מאליו מובן שמרבית הספרות היא מתחום הפסיכולוגיה. עם זאת, ניכר מאמץ לטפל בנושא  

 באופן הוליסטי, והדבר בא לידי ביטוי בביבליוגרפיה עשירה מאוד ועדכנית בכל פרק.  
חוזרים בספר משותפים למחברת ולמרבית החוקרים הבודקים  מוטיבים מרכזיים אחדים ש

יחס של כבוד ושל הוקרה לבעלי החיים   — אינטראקציות בין בני אדם לבעלי חיים. האחד
התייחסות    —   ולתרומתם המופלגת לבני האדם, מעל ומעבר לתרומות כלכליות וחומריות. השני

בעלות מזג, צרכים, רגשות ורצונות  , כלומר כאל ישויות personsלבעלי החיים כאל 
התנסות אישית, אינטימית   —  (. והשלישי Sanders, 2003אינדיבידואליים, בדומה לבני האדם )

וחווייתית של החוקרים עם בעלי חיים אינדיבידואליים וניהול יחסי גומלין ממושכים איתם  
(Candea, 2010  מכאן עולה גם נימה חמה ואפילו רגשנית באופן שבו גילשטרום מציגה את .)

 הדברים, וזו מעוררת אמפתיה ומספקת הנאה לקורא.  
 לסיכום, זהו ספר מומלץ ביותר לכל אדם שרואה את עצמו שותף לעמדות אלו. 

 מקורות

   אוחזר . ות ידיעות אחרונבמרץ(. המלך לואי, המלכה מיקה.  5, 2018דוד, עמיר )–בן
 . 3.10.2019–ב
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שוליות מרובה: אימהּות יחידנית בחברה טל מלר. 
 עמודים 220. 2017רסלינג. . תל אביב: הפלסטינית בישראל

 * ורד קראוס

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים חברתיים וכלכליים רבים הנוגעים להשכלה, לתעסוקה  
ולדפוסי המשפחה של הפלסטינים בישראל. השינויים החשובים בתחום המשפחה כוללים  

המתגרשים,   ירידה משמעותית ביותר בשיעור הפריון ועלייה בשיעור הזוגות הנפרדים או
תופעה המעלה את שיעורן של אימהות יחידניות, שבהן עוסק הספר. נוסף על פרודות וגרושות,  

גם אחר אלמנות; בין הנשים הפלסטיניות בישראל אין כמעט נשים שבחרו להיות   הספר עוקב
נשים פרודות או גרושות ושמונה   16אימהות יחידניות מבלי להינשא. לצורך המחקר רואיינו 

ורובן מוסלמיות )רק ארבע מהמרואיינות נוצריות; דרוזיות   45-30נות, כולן בנות אלמ
יהודיות,  –ומוסלמיות בדואיות לא נכללו במחקר(. מחצית הנשים גרות בערים מעורבות ערביות

ומחציתן גרות ביישובים כפריים לא מעורבים. קבוצת המרואיינות הטרוגנית גם מבחינת  
שוק העבודה. ההטרוגניות של קבוצת המחקר אמנם חשובה, אבל השכלת הנשים והשתתפותן ב 

לאור המספר הקטן של הנחקרות, אולי עדיף היה להתמקד בקבוצה מצומצמת יותר כדי לחזק  
 את התוקף של המסקנות.  

. בפרק השלישי אנו למדים כי רוב האלמנות )שש  6-3תוצאות המחקר מוצגות בפרקים 
הבית המורחב של משפחת הבעל, לעומת הגרושות שחציין  מתוך שמונה( נשארות לגור במשק  

מנהלות משק בית עצמאי וחציין חוזרות לבית ההורים. מלר סוקרת את יחסי התלות שנוצרים  
בין האימהות היחידניות למשפחות המוצא או למשפחות של בעליהן המנוחים. מכיוון שהן  

סה נמוכה, אם בכלל, הן נאלצות  צריכות לפרנס את עצמן ואת ילדיהן, ומכיוון שלרובן הכנ
להסתמך על סיוע של בני משפחה. נוסף על מקום מגורים הן מקבלות סיוע כספי מזדמן, ביגוד  
וציוד ישן, אפשרות להשתמש במכונית לצורכי עבודה או לימודים וסיוע בשמירה על הילדים  

לת המתנות  בשעות העבודה. לא פחות חשובה היא התמיכה הרגשית והלגיטימציה. אבל קב
והסיוע כרוכים ביצירת יחסי תלות ובפיקוח חברתי על הנשים, והן מרגישות מחויבות להיענות  

 לציפיות ההורים ושאר בני המשפחה.
הפרק הרביעי מתאר בצורה חיה את הפנים השונים של הפיקוח, את התחומים שבהם הוא  

גם במשפחת המוצא,    —  חה מתנהל ואת סוכניו. האימהות היחידניות מתארות כיצד קרובי משפ
 אם הן חוזרות לבית ההורים, וגם במשפחת הבעל, אם הן נשארות לגור בביתן לאחר  

שואלים שאלות לגבי כל יציאה שלהן מהבית, מונעים מהן לצאת לבד, ומגבילים   —  פטירתו 
אפילו ביקור של טכנאי אם אין בבית בני משפחה אחרים. המשפחות מתערבות גם בהתנהלותן  

נסית ובחינוך של הילדים. הנורמות המגבילות את תנועתן ואת עצמאותן של הנשים  הפינ
נותנות לגיטימציה להתערבות גם מצידם של קרובים רחוקים וגם מצד ילדיהן, שלומדים את  
נורמות ההתנהגות השמרניות מהסביבה ודורשים מהן למשל לא לנהל שיחות עם גברים "זרים"  

 
   אוניברסיטת חיפה, ההחוג לסוציולוגי  *
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על אופן הדיבור וההתנהגות, אגב היפוך יחסי הסמכות הרגילים    מאוחר בלילה או מעירים להן
 בין הורים לילדים. 

פיקוח הדוק,    —  בפרק החמישי מלר מבחינה בין שלוש רמות פיקוח על האימהות היחידניות
פיקוח מתון ופיקוח רופף. היא מתארת את מצבן של כמה נשים בכל רמה ומנסה להבין את  

דמוגרפיים של הנשים ובין רמת הפיקוח עליהן. הפרק השישי  –הקשר בין המאפיינים הסוציו
עוסק בהתנגדות של הנשים לפיקוח, במשא ומתן שלהן עם בני משפחותיהן ובגורמים שעוזרים  
להן לגבש עמדה עצמאית. מעניין שמלר אינה מוצאת הבדל גדול בין גרושות לאלמנות.  

ירגישו טוב יותר מאשר אלמנות   לכאורה יכולנו לצפות שגרושות החוזרות למשפחת המוצא
שעברו עם נישואיהן לגור במשק הבית של המשפחה המורחבת של הבעל, ולאחר פטירתו  
נותרות בלי תמיכתו מול כל משפחתו. אולם מלר מצאה שמצבן של הנשים דומה בשני  
המקרים. גם במשפחות המוצא מצבן רעוע; הן נדרשות לדבוק בנורמות התנהגות שלא יפגעו  

 ד המשפחה ומצפים מהן לדאוג למשק הבית ולא לעצמן.  בכבו
הנשים שמצבן קשה ביותר הן אלו הכפופות לפיקוח הדוק. בין הנשים שמלר ראיינה היו  

אם    —  תיכונית. כתוצאה מכך הן משתכרות–שמונה נשים כאלה. לאף אחת מהן אין השכלה על
ק את תלותן בבני המשפחה ופוגע בכוח המיקוח  שכר נמוך מאוד, והדבר מעמי  — הן עובדות

שלהן. הפיקוח ההדוק מציב אותן במלכוד, שכן הגבלת חופש התנועה שלהן מקשה עליהן  
לחפש הכשרה מקצועית מתאימה ועבודה וגם מגבילה את יכולתן לצאת מהבית, להיפגש עם  

סתייע בעובדים  חברות, להשתתף בפעילויות חברתיות שארגונים שונים מארגנים לנשים ולה
סוציאליים ובפסיכולוגים. כתוצאה מכך הן גם אינן נתקלות בצורות חשיבה ובמודלים  
אלטרנטיביים ומתקשות לפתח קול עצמי משלהן. אחת הדרכים המקוריות של מלר להבין את  
עולמן של הנשים שראיינה הייתה לשאול אותן כיצד הן רואות את עתידן. הנשים הנתונות  

מתקשות לחשוב על שיפור במצבן ומקוות רק שילדיהן יימלטו מגורלן, ולכן הן  בפיקוח הדוק  
"מקדישות את משאביהן ומאמציהן כדי להבטיח את עתיד ]ילדיהן[ וכדי לספק להם בסיס איתן  

 (.  147ככל יכולתן" )עמ'  
בפיקוח מתון נמצאו תשע מהנשים. בניגוד לנשים הנתונות לפיקוח הדוק, נשים אלו  

גבולות המרחב הפרטי, שומרות על עצמאות בתחומים רבים ואף נהנות מדרגות   "חוצות את
שונות של חופש במרחב הציבורי. עם זאת במרחב הפרטי הן עדיין נתונות למשטר פטריארכלי  

תיכונית והן  – (. לרוב הנשים הללו יש השכלה על122קפדני ולמנגנוני דיכוי שונים" )עמ' 
ר המאפשר להן לתמרן בתוך הסדר הקיים. חלקן, למשל,  עובדות ומשתכרות שכר סביר, דב 

מאמצות לבוש דתי צנוע או התנהגות דתית אחרת כדי להפגין את קבלת המסורת, והתנהגות  
זו מרחיבה את האוטונומיה שלהן. ארגונים פמיניסטיים וגורמי סיוע מקצועי חשובים במיוחד 

ות שלהן לאפשרויות התנהגות אחרות  לנשים הנתונות לפיקוח מתון, כי הם מפתחים את המודע
ונותנים להן לגיטימציה לפעול בניגוד לנורמות המסורתיות. צורת חשיבה זו באה לידי ביטוי  
באופן שבו נשים אלו מדברות על עתידן. בניגוד לנשים הנתונות לפיקוח הדוק, המתקשות  

דבר מראה שלרשותן  לדמיין לעצמן עתיד אחר, לנשים החופשיות יותר יש תוכניות לעתיד, וה
"עומד עתה חופש פעולה גדול מבעבר". הן עדיין נתקלות בקשיים רבים, אבל הן יכולות  

 (. 151"לראות בדמיונן עתיד שונה מזה של אמותיהן" )עמ'  
לפיקוח רופף היו נתונות שבע מהנשים. לכולן יש תואר אקדמי, לחלקן תארים מתקדמים,  

הן דיווחו שהן חופשיות לנוע כרצונן ומעורבות גם   והן עובדות במקצועות פרופסיונליים.
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בפעילות חברתית ופוליטית. שליטתן בחייהן מתבטאת בכך שיש להן תוכניות קונקרטיות  
לשיפור מצבן, ובכלל זה תוכניות לעבודה או ללימודי דוקטורט. למרות עצמאותן מלר מתארת  

מספרות כי היו צריכות להיאבק  אותן כנתונות לפיקוח, גם אם רופף, משום שחלק גדול מהן 
כדי שהוריהן יקבלו את התנהגותן, וחלקן סיפרו כי הן משתדלות לא להבליט את החריגה שלהן  
מהנורמות המקובלות. ברור שהמקצוע שלהן והכנסתן מאפשרים להן חופש תמרון גדול יותר.  

המספר הקטן   כל ארבע המרואיינות הנוצריות היו בקבוצה זו ומלר מתייחסת לכך, אבל בשל
 היא אינה יכולה להסיק מסקנות בעניין. נראה לי שאת הנקודה הזאת היה צריך לפתח יותר. 

הסיפורים שמלר אספה חשובים להבנה סוציולוגית של יחסי הגומלין בין מצבן הכלכלי  
רמת הפיקוח שהן   היחידניות, הרקע המשפחתי שלהן ומאפייניהן האחרים ובין של האימהות

חשופות לה, הקובעת גם את יכולתן לשפר את מצבן ואת הסיכויים של ילדיהן להצליח  
בלימודים ובשוק העבודה בעתיד. עם זאת, לא ברור בעיניי מה קובע את מידת הקבלה של  
פיקוח חברתי: מדוע חלק מהנשים שיש להן משאבים מוכנות לכבד את הנורמות המסורתיות,  

מתמרדות נגד הנורמות האלה ומשלמות על כך מחיר לא מבוטל? מדוע חלק  ואילו אחרות 
מהנשים נטולות המשאבים מציבות גבולות לפיקוח, ואילו אחרות מקבלות את הדרישות של  

 בני המשפחה ואינן מעיזות לסטות מהנורמות בכלל?  
סוף הדבר ממקם את סיפוריהן של הנשים בתהליכים שהתרחשו בחברה הפלסטינית  

מלר טוענת שהחברה הפלסטינית עדיין אינה מאמצת את ערך השוויון המגדרי, אך   שראל. בי
נשים חדרו לשוק העבודה ולזירה הציבורית והדבר מאפשר להן לשמש כ"סוכנות של שינוי  

(. המרואיינות שלה מדגישות את  195חברתי, תוך ערעור מבנה המשפחה המסורתי" )עמ' 
ירכשו הון אנושי. הן מעניקות   — בנות ובנים כאחד —  יהןהחשיבות שהן מייחסות לכך שילד 

חופש רב לילדיהן, מנהלות עימם יחסים פתוחים ומותחות ביקורת נוקבת על מנהגי  
 משפחותיהן, ובכך הן ממחישות כיצד אפשר להתנגד לסדר הפטריארכלי. 

מבחינה זו אפשר לשאוב תקווה מהשינויים הרבים שהחברה הפלסטינית בישראל עברה  
בעשורים האחרונים. רמת ההשכלה של הנשים עלתה בשיעורים גבוהים במיוחד, ורבות מהן  
מסיימות לימודים באוניברסיטה או במכללה. יש גם עלייה מתונה אך רציפה בשיעור הנשים  

 Facingובין נשים יהודיות עדיין גדול מאוד. בספרנו  בשוק העבודה, אם כי הפער בינן 

Barriers ( יובל יונאי ואני מתארים שינויים אלו בפירוטKraus & Yonay, 2018  הספר של .)
מלר עוזר להבין את המנגנונים החברתיים מאחורי המגמות הסטטיסטיות באמצעות תיאור של  

בה של נשים גרושות ואלמנות ושל השינויים שמתחוללים בקרב  דפוסי ההתנהגות והחשי
 גרושות ואלמנות בחברה הפלסטינית. 

מלר מסיימת בדיון בצעדי מדיניות שהמדינה יכולה לנקוט כדי לאפשר לנשים יחידניות  
לנהל את חייהן ואת חיי ילדיהן בהתאם לשאיפות שלהן. מסקנותיה דומות למסקנותינו שלנו.  

ל לסייע לנשים פלסטיניות לרכוש השכלה גבוהה; ליצור עבורן מקומות  על מדינת ישרא
תעסוקה נגישים באזורי מגוריהן ולשפר את התחבורה למרכזי תעסוקה אחרים; להציע דרכים  
לרכוש הכשרה מקצועית שתשפר את יכולתן של הנשים לעבוד בעיסוקים המאפשרים הכנסה  

גם מחוץ ליישובים פלסטיניים; לספק שירותי  הולמת; לבנות עבורן מקומות מגורים הולמים 
רווחה שיאפשרו להן להתגבר על קשיי ההתאלמנות והגירושים. אם המדינה תנקוט צעדים  
כאלה, נשים רבות יותר יוכלו לצמצם את תלותן במוסדות הפטריארכליים של החברה ולפתח 

עוצמתה של   את אפשרויות המימוש העצמי שלהן. מלר מדגישה בספרה יותר מאיתנו את 
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התרבות המסורתית בהקשר זה, אבל בסופו של דבר הטענה שלה תואמת את מסקנתנו: התרבות  
היא דינמית ומשתנה לפי מדיניות, לפי מבנה חברתי ולפי אופן חלוקת המשאבים הנגזר מהם.  
עוני והיעדר אפשרויות פרנסה, השכלה ודיור הולמים מקשים על נשים פלסטיניות להיות  

לפתח את עצמן ואת בנותיהן ובניהן. למדינה נוח לייחס ל"תרבות הערבית" את  עצמאיות ו
ושהראינו    —  הקושי של נשים פלסטיניות להיכנס לשוק העבודה, אבל במציאות שמלר חושפת

נשים רוצות עצמאות, שואפות להתקדם ומבקשות לספק לילדיהן סיכויים טובים   — גם אנחנו
במתכוון או   — ם בשל השליטה היהודית המפלה, התומכתיותר. בדרכן עומדים מחסומים רבי 

 בכוח של הגברים בחברה הפלסטינית.  —  שלא במתכוון

 מקורות

Kraus, Vered, & Yuval Yonay (2018). Facing barriers: Palestinian women in a 

Jewish-dominated labor market. Cambridge: Cambridge University Press. ים
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לחם חוק: עיונים במשפט יופי תירוש ואייל גרוס )עורכים(. 
 עמודים 712. 2017. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. ואוכל

 * דפנה הירש 

מה בין העולם הפורמלי וחמור הסבר של המשפט לעולם החושני והחווייתי של האוכל? כפי  
שמעיד הקובץ שלפנינו, המוקדש למפגש המורכב ורב הפנים שבין משפט לאוכל, למשפט  

ות, שאנו לעיתים קרובות איננו  השפעה מעצבת על תחום האוכל בדרכים נרחבות ומקיפ
על מגוון   — מודעות להן. אף שהמשפט אינו קובע את האופן שבו אנשים משתמשים באוכל

הוא מעורב בכל אחד מן ההיבטים   — היבטיו: התזונתיים, החברתיים, התרבותיים, הכלכליים
 הללו בדרכים ייחודיות ומעצבות.  

על היבטיו השונים, היחסים ביניהם   למרות חשיבותו של המשפט בעיצוב תחום האוכל
כמעט לא נחקרו בהקשר הישראלי )לעומת השגשוג בתחום המשפט ומדיניות האוכל בארצות  

אינו רק קובץ נושאי עשיר ומרתק אלא  לחם חוקהברית בשנים האחרונות(. מבחינה זו, הספר 
 גם מהלך של ייסוד תחום מחקר, ועל כך מגיעה לעורכיו הברכה.  

מזו, בהניחו תשתית לתחום מחקר זה הספר אינו מסתפק בהיבט הדיונים  יתרה 
הרגולטיביים, אלא מבקש להציב את הדיון בתוך הקשרים תאורטיים רחבים יותר המכירים  
בריבוי ההיבטים והפונקציות של האוכל ושל האכילה. כפי שכותבים העורכים במבוא לספר,  

תרבות, זהות וזיכרון, וגם מכונן של קהילה,   "האוכל חיוני להישרדות אך הוא גם נשא של
פונקציונלי ומטריאלי   — משפחה, מעמד, לאום, עדה ומגדר. משמעות דואלית זו של האוכל

מאתגרת כל הסדרה   — מחד גיסא, ופעולה סימבולית לשם הנאה וכינון משמעות מאידך גיסא
פן שבו ריבוי זה הופך את  (. ואמנם, הקובץ כמכלול מדגים את האו 10משפטית של מזון" )עמ'  

האוכל למושא ייחודי להסדרה משפטית. מבחינה זו הקובץ מרים תרומה של ממש לתחום  
 המתפתח של מחקר האוכל בישראל, ויעניין גם חוקרי אוכל שאינם משפטנים. 

הספר מחולק לארבעה שערים: ביטחון תזונתי והזכות למזון; אתיקה של אכילה והאכלה,  
ל, זהות ותרבות; ואוכל וגבולות. רוב הטקסטים הם מאמרים מחקריים או  תזונה והזנה; אוכ

תאורטיים, אולם הספר כולל גם מסות אשר עוסקות בשאלות שעולות בספר מזווית אחרת, וכן  
מבוא של העורכים וריאיון עם חוקרת האוכל ומחברת ספרי הבישול קלאודיה רודן. בין השאר  

חון תזונתי בישראל; לאחריות חברתית של תאגידי מזון;  נדונות בספר סוגיות הנוגעות לביט
פוליטי  – לאסדרת שוק המזון; לשאלות אתיות הנוגעות לצריכת מזונות מן החי; להקשר הביו

של הזנה בכוח; לחוק להסדרת תוצרת אורגנית והגלובליזציה בישראל; לתפקיד הגועל  
 במשפט; לשאלות של זכויות יוצרים על מאכלים, ועוד.  

עמודים,   700–שסקירה קצרה אינה יכולה להקיף את העושר המחקרי של כרך שבו כ מובן
ולפיכך אתמקד בכמה דוגמאות הממחישות את המורכבות של האוכל כמושא להסדרה  
משפטית. הפוליטיות של האוכל, אשר לה מגוון פנים, באה לידי ביטוי או נדונה ישירות ברבים  

הישרדותי מטיל על מדינת הרווחה אחריות לביטחון   ממאמרי הספר. היותו של האוכל צורך 

 
 לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה המחלקה   *
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אחריות אשר המדינה הישראלית אינה ממהרת ליטול, למרות שבשנת    —  התזונתי של תושביה
כחמישית מהאוכלוסייה סבלה מחוסר ביטחון תזונתי. כפי שמראים אייל גרוס וחלי   2011

המדינה כמעט שלא עסקה   ששון במאמרם על ביטחון תזונתי והזכות למזון בישראל,– בוזחיש
בשאלת הזכות למזון כזכות חברתית בסיסית, וכשעסקה בכך, התפיסה שאומצה כפיתרון  

התאימה למדיניות הכלכלית של חיזוק השוק ולא של   — הגברת התחרות — למחירי המזון
חיזוק מדינת הרווחה. בהקשר זה המחברים עומדים על ההבדל בין הזכות למזון ובין זכויות  

יות אחרות: בניגוד לבריאות או לחינוך, אין מערכות ציבוריות שתפקידן לספק מזון וגם  חברת
לא רצוי שיהיו, לא רק משום שאנו מעדיפים מזון "לטעמנו" אלא גם בשל האופן שבו האוכל  
הוא חלק מהחיים התרבותיים והאינטימיים שלנו, ושאין הכרח במומחיות לשם הכנתו. מלבד  

זכות לבריאות או לחינוך המשמעות של זכות זו היא החרגת המערכות  זאת, אם במקרה של ה
המספקות אותם מהשוק, במקרה של מזון לא ניתן לעשות זאת, שכן מזון הוא ממילא מצרך  

 נסחר בשוק.  
ששון הפוליטיות של המזון טמונה בפונקציה ההזנתית שלו.  –במאמר של גרוס ובוזחיש

ליטי של האוכל טמון דווקא בפונקציות החברתיות  לעומת זאת, במקרים אחרים ההיבט הפו
למשל באופן שבו מניעתן, דהיינו צמצום האוכל לפונקציה ההזנתית שלו,    —  והתרבותיות שלו

אמיר ואנדה ברק ביאנקו מראות  –יכולה לשמש כאמצעי דיכוי פוליטי. כך, למשל, טלי קריצמן
יצד המדינה מקשה על מבקשי  במאמרן על מקומו של האוכל במדיניות המקלט הישראלית כ 

המקלט להקים עסקי אוכל ולהכין אוכל בעצמם במתקן חולות, משום שאוכל הוא אמצעי  
דברים   — לשימור ולתחזוקה של זהות וקהילה וגם משמש גשר אל האוכלוסייה המקומית

שהמדינה אינה מעוניינת לאפשר. למאמר נלווים תצלומי מזון ממתקן חולות, המעידים כי מי  
זונו צומצם ל"חומרי תזונה" הוא מי שנתפס כאדם אשר אנושיותו פחותה. טענה זו נכונה  שמ

במקרה הישראלי לא רק לקהילות מהגרים אלא גם לקהיליה הילידית: כפי שמראה רביע  
אגבריה במאמרו על צמחי מאכל מהמטבח הפלסטיני וחוקי הגנת הצומח בדין הישראלי,  

עתר, ואכיפתו על ערבים בלבד, מבטא תפיסה קולוניאלית  האיסור המשפטי על קטיפת עכוב וז
אשר לא רק מקנה תוקף לעליונות של תפיסת הטבע הישראלית על פני זו הפלסטינית, אלא  

 קולינרית הפלסטינית. –גם פוגעת במורשת התרבותית
ברצוני לחדד מעט את ההבחנה שמציעים עורכי הספר בדבר המשמעות הדואלית של  
האוכל, אבל גם לערער עליה בנקודה מסוימת. בעיניי, ההבחנה החשובה ביותר לדיון  
בייחודיותו של האוכל כמושא להסדרה משפטית אינה זו שבין הממד המטריאלי לסימבולי של  

ן להישרדות ובין היותו של האוכל מושא להנאה  האוכל אלא זו שבין חיוניותו של המזו
וליצירתיות )הן ברמה המטריאלית והן ברמה הסימבולית(, כלומר בין הפונקציה ההזנתית ובין  
הפונקציה האסתטית. היותו של המזון משאב חיוני להישרדות הופכת את ההסדרה המשפטית  

ה הבלתי שוויונית של השפע  של היבטים רבים בתחום האוכל להכרחית, במיוחד לנוכח החלוק
והמרחק בין יצרנים לצרכנים. אולם יש גם מקרים שבהם השניות הזאת של האוכל היא שהופכת  
את ההסדרה המשפטית לבעייתית. אחת הדוגמאות המעניינות לכך עולה במאמרו של עמרי  

היוצרים  התאמתם של דיני הקניין הרוחני בכלל ושל דיני זכות – רחום טוויג, אשר עומד על אי
בפרט להענקת הגנה לתוצרים קולינריים. לא אוכל להתעכב כאן על כל מרכיבי הטיעון  
במאמר, אך הנקודה החשובה לענייננו היא שמשום שלאוכל יש גם היבט פונקציונלי הזנתי  
וגם היבט יצירתי אסתטי, בשל הטיות אסתטיות דיני זכויות היוצרים יעניקו הגנה יציבה  
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ם מתחום המטבח העילי ולא יגנו על תוצרים עממיים. רחום טוויג בוחן את  לתוצרים קולינריי
האפשרות להגן על שתי מנות לפי דוקטרינת יצירת האמנות השימושית, המבחינה בין התכלית  
השימושית ובין האסתטיקה הניתנת להבחנה ממנה. לטענתו, סביר להניח שאפשר יהיה  

באסתטיקה הניתנת להבחנה ולהפרדה מהתכלית    להסביר כיצד מנה מהמטבח העילי מאופיינת
השימושית שלה, כשם שסביר להניח שמנה "עממית" לא תוכר כיצירת אמנות בעלת תכלית  

 אסתטית נפרדת מהתכלית ההזנתית.  
למעשה, הבחנה נוספת משמעותית גם היא לדיון בדבר היחסים בין ההיבט הפונקציונלי  

דים לקולקטיבים. דומה כי כאשר מדובר  לזה האסתטי של האוכל: ההבחנה בין יחי
בקולקטיבים, ההבחנה בין שני ההיבטים מתערערת. לקולקטיבים נחוצים סמלים כדי לשרוד.  
קולקטיבים אינם מייצרים אוכל רק למטרות אסתטיות, אבל הם גם אף פעם אינם צורכים אוכל  

ל. מבחינה זו, לא יהיה  רק כדי לשרוד. אין קולקטיבים שאינם מפגינים יצירתיות בתחום האוכ
נכון לזהות רק את ההיבט החומרי של האוכל עם "הישרדות", כשם שלא יהיה נכון לזהות רק  

 את ההיבט הסימבולי עם "תרבות". 
האם מכך נובע שצריך לספק הגנה משפטית, לכל הפחות, לפירות היצירתיות  

י בוחן את התפתחותן  הקולקטיבית? תשובה מעניינת מספק לכך תומר ברודי במאמרו. ברוד
של מגמות במשפט הבינלאומי המתיימרות להסדיר מסורות קולינריות. בהקשר זה הוא שואל  
אם ראוי בכלל שהמשפט הבינלאומי יתערב בעיצוב תרבויות של אוכל, מהי ההצדקה  
להתערבות כזאת, ואם היא יכולה להיות אפקטיבית. תשובתו היא שיש ספקות מהותיים בדבר 

ת של עצם השימוש בהסדרים משפטיים להסדרה של מסורות קולינריות, בין היתר  הלגיטימיו
בשל המתח האינהרנטי בין טבעה הדינמי וה"חי" של התרבות ובין הנטייה של מקדמי  

 אינטרסים תרבותיים לדרוש הגנה פוזיטיבית ומשפטית בעלת אופי סטטי ומקובע. 
אפשר לסיים בלי לומר מילה  –בספר. ואיזוהי רק טעימה על קצה המזלג מהסוגיות הנדונות  

על הספר כאובייקט שימושי: השאיפה המובנת של העורכים לכלול בקובץ חומר רב ככל  
האפשר באה על חשבון נוחות הקריאה בו. אולי אני שמרנית וממילא כולם קוראים ממסך  

ניברסיטת  כלשהו )הספר כולו זמין בפורמט דיגיטלי באתר הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באו
תל אביב(, אך לדעתי אפשר היה לוותר על כמה מן הטקסטים שזיקתם לנושא המפגש בין אוכל  
למשפט חלשה יחסית לטובת קובץ מהודק יותר וידידותי למשתמש. כך או כך, הספר הוא ציון  

 דרך ותוספת חשובה למדף ספרות המחקר על אוכל בישראל. 
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Unionizing Discourse among Israeli Hi-Tech Workers  
2014–2018

Eran Fisher and Ben Fisher

Abstract. The Israeli labor market has recently witnessed an unprecedented trend 
of unionizing in the high-tech sector. Based on field research, which examined 
high-tech unionizing between 2014 and 2018, we seek to underscore how these 
workers articulate the rationale for their action and their demands. Drawing on 
Luc Boltanski's sociology of critique, we argue that high-tech unionizing signifies 
a new model of critique of capitalism, which synthesizes elements from the social 
critique with that of the artistic critique. High-tech workers, who were bred on the 
ethos of the artistic critique, protest the suppression of creativity and the lack of 
authentic personal expression prevalent under capitalism and now seek to resurrect 
the social critique, which protests inequality, exploitation, and economic insecurity. 
The resurrection of the social critique engenders an interesting dynamic of protest 
discourse, since to a large extent the social critique contradicts the artistic critique –  
responding to one is invariable linked with ignoring the other. An analysis of high-
tech workers' unionizers in seven leading firms uncovers the return of the social 
critique, its tension with the artistic critique, and the attempt to synthesize these 
two sets of critique, which can shed light on workers' struggles in other sectors. 

Keywords: Critique of capitalism, unionizing, high-tech

Sexuality and Ethnicity: Homo-Mizrahi Subjectivity 
and Queer Tourism to Tel Aviv

Gilly Hartal and Orna Sasson-Levy

Abstract. Tel Aviv is becoming a hotspot for gay tourism through the support of 
municipal and national forces. The city is marketed as a Middle Eastern gay utopia, 
drawing tourists due to its location, LGBT nightlife and Oriental flavour. Meanwhile, 
local Israeli LGBT individuals strive to produce themselves as Western, both 
performatively and politically. This paper discusses how the Tel Aviv municipality, 
the state, commercial actors and LGBT individuals utilize Israeli ethnicities. We 
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argue that the dissonance between Orientalist images and Westernization processes, 
which are particularly noticeable in the marketing of gay tourism to Tel Aviv, 
maintains a twofold construction of Tel Aviv as both Middle Eastern and a global 
city. Reinforcing the differentiation from the Middle East and other Arab countries, 
while embracing Orientalist images and tastes under the guise of authenticity, this 
particular kind of pinkwashing also differentiates the city as other than the rest of 
Israel. This in turn creates new nuances of ethnic Israeli gayness illustrated by an 
emerging gay Mizrahi culture. 

Keywords: gay tourism, Mizrahi, ethnicity, LGBT, pinkwashing, orientalism

What Happened to the Conquest Groups?  
A Sociological View of the Violent Struggle  
over Land in the Lower Galilee, 1908–1914

Daniel DeMalach and Lev Luis Grinberg 

Abstract. The article discusses the Zionist colonization of the Lower Galilee during 
1908–1914 using an "eventful sociology" perspective. It analyzes the emergence 
of a new colonization pattern, the "confrontational settlement", characterized by 
the settlers' use of physical power for defending themselves and displacing the 
local population. This pattern was encouraged by the World Zionist Organization 
(WZO) as part of an effort to lay the basis for Jewish autonomy by achieving 
control over most of the land in the area. The WZO therefore established "conquest 
groups" in Degania, Merchavia, Hittin, and elsewhere. The new colonization model, 
which developed through a process of trial and error, was more harsh than the 
JCA approach and more effective in forcing the local population off the land. Its 
implementation was followed by a cycle of violent struggles that became a key 
factor in the formation of collective identity among the Jewish and Arab populations 
in Palestine. 

Keywords: Israel-Palestine, colonization, settlement, settler colonialism, resistance, 
land control, Kibbutz Movement, World Zionist Organization



Engl ish Abstracts 214

Israel’s Biospatial Politics:  
Territory, Demography and Effective Control

Yinon Cohen and Neve Gordon

Abstract. Using Israel’s land-grabbing practices alongside its demographic 
classifications as a conceptual lens, this article advances two claims: one about 
biospatial strategies, including the construction of space as a racialized category, 
and the other historical. The article shows that the particular biospatial scaffolding 
underlying Israel’s colonial project has deployed similar strategies of dispossession 
and settling across the entire territory located between the Jordan Valley and the 
Mediterranean Sea. Simultaneously, it draws a connection between these strategies 
and statistical classifications and techniques of enumeration to delineate Israel’s 
efforts to racialize the appropriated space. Historically, the article identifies a 
boomerang trajectory, beginning with the massive confiscation and Judaization 
of Palestinian land in the wake of the 1948 war, then extending and duplicating 
many of the practices originally developed inside Israel to the West Bank in 1967, 
and finally turning back inward to solidify the racialization of land within Israel. 

Keywords: Israel/Palestine, occupation, BioSpatial, judaization of space, settler 
colonialism, statistical classifications

In Search of the Holy Grail: Indigenous Wines,  
Science and the Colonial Politics of Local Identity

Ariel Handel and Daniel Monterescu

Abstract. As a settler colonial space, Israel/Palestine is a site of struggle between 
definitions of indigeneity and settlerness. With the release of the first Palestinian 
“indigenous wine” in 2008, we witness the “indigenous turn” in the local wine 
field. This article analyzes the struggle over authentic indigeneity in Israel/Palestine 
through a political biography of the indigenous grape and the network of actors 
around it. We follow the agency of indigenous varieties such as the Marawi/Hamdani, 
which enable the Israeli and Palestinian wine industries to claim their place in history 
in an era in which terroir, or the ideosyncretic place, defines economic and cultural 
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value. From a theoretical position that foregrounds the interface between human and 
non-human agents, we show how the indigenous grape underwent a metamorphosis 
in recent years due to the combination between genetics, enology and history. This 
transformation is part of a global process of a search for place-based authenticity, but 
also a local process whereby two collectivities struggle over the title of indigeneity 
in an uneven context of settler colonialism. 

Keywords: wine, settler colonialism, politics of food, Israel/Palestine, indigeneity, 
science, multispecies anthropology

“Here Loneliness and Togetherness Are 
Intermingled”: The Kibbutz Dining-Hall as a 

Disciplined Space

Idit Ran-Shachnai

Abstract. The kibbutz dining-hall has functioned over the years as a social and 
cultural hub for kibbutz life, and was one of its most prominent icons. In this article I 
examine the role of the dining-hall in the kibbutz's social control mechanism and ask 
how it functions as a disciplined space by analyzing the interrelationship between 
the built space and daily practices and patterns of use. The theoretical framework 
of the study, which is based on an architectural analysis, and on the perspective of 
the users through narrative interviews and a selection of designated text segments, 
relates to space as an active player in the field, which operates beyond the narrative 
of representation. The findings show that the dining-hall functioned as a disciplined 
arena, reflecting both social positions and relations, while simultaneously acting 
beyond them, producing meanings and relations. An examination of the relationship 
between architecture of organized space and mechanisms of stratification shows that, 
contrary to the common perception that supervision acts uniformly on all subjects, 
in the dining-hall supervision acted differentially to individuals in different social 
positions.

Keywords: Kibbutz, dining-hall, disciplined space, surveillance, everyday-life
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في  )الهايتك(  المتقدمة  التكنولوجيا  في  العاملين  انتظام  خطاب 
2018–2014 إسرائيل 

فيشر وبن  فيشر  عيران 

موجز: يشهد سوق العمل اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة اّتجاًها غير مسبوق النتظام موّظفين في فرع التكنولوجيا 

في  نقابات  في  االنتظام  اتجاه  تدرس  ميدانية  دراسة  اعتماد  خالل  من  نسعى  نقابات.  في  )الهايتك(  المتقدمة 

2014–2018، إلى فهم كيف يصوغ موّظفو هذا الفرع اإلطار النظرّي لالنتظام في نقابات  هذا الفرع في الفترة 

االنتظام  أن  نّدعي  بولتانسكي،  لوك  اقترحه  الذي  النظري  اإلطار  إلى  استناًدا  مطالبهم.  يصوغون  كيف  وكذلك 

من  مرّكبات  بين  يدمج  الذي  الرأسمالّية  النتقاد  جديًدا  نموذًجا  يمثل  المتقدمة  التكنولوجيا  فرع  في  نقابات  في 

اإلنجازات وعلى  تربوا على تحقيق  الذين  الفرع  العاملين في هذا  إن  الفني.  والنقد  للرأسمالية  االجتماعي  النقد 

الرأسمالية،  في  السائد  الشخصي  للتعبير  الحقيقي  واالفتقار  اإلبداع  قمع  على  تحتّج  التي  الفّنّي  النقد  أخالقّيات 

النقد  إثارة  تخلق  الوظيفي.  األمن  وانعدام  واالستغالل  المساواة  لعدم  االجتماعي  النقد  إثارة  إلى  اآلن  يسعون 

النقد  النقد االجتماعي يتعارض إلى حد كبير مع  المعارضة، ألن  االجتماعي ديناميكية مثيرة لالهتمام في خطاب 

التكنولوجيا  فرع  في  العاملين  قادة  مع  المقابالت  تحليل  يوفر  اآلخر.  تجاهل  يعني  ألحدهما  فاالستجابة  الفني؛ 

المتقدمة في سبع شركات رائدة رؤى هاّمة حول عودة النقد االجتماعي والتوتر بينه وبين النقد الفني ومحاولة 

أخرى. فروع  في  العاملين  نضاالت  على  آثار  له  تكون  وقد  هاتين،  النقد  منظومتي  بين  التوفيق 

)الهايتك(  المتقدمة  التكنولوجيا  الرأسمالية،  نقد  نقابات،  في  العاملين  انتظام  المفتاحية:  الكلمات 

وسياحة  الجديدة  المثلّية  الشرقّية  الذاتّية  والجنسّية:  العرقّية 
أبيب تل  في  الميم 

ليڤي ساسون  وأورنا  هرطل  غيلي 

مدينة  باعتبارها  المدينة  تسويق  يتّم  الميمّيين.  السّياح  بين  مطلوبة  سياحّية  وجهة  حاليًّا  أبيب  تل  تعتبر  موجز: 

شرقّية.  بأجواء  صاخبة  ليلّية  حياة  وفيها   )LGBT( الميم  لمجتمع  بالنسبة  ودودة  منطقة  أوسطّية،  شرق  يوتوبيا 

المقال دور سياسة اإلثنّية  أّنهم غربّيون. يتناول هذا  ُينظر إليهم على  الميم اإلسرائيلّيون إلى أن  مع ذلك، يتطّلع 

األبحاث  إلى  استناًدا  السياق.  هذا  في  المدينة  مكانة  وتحديد  الميم  سياحة  لتشجيع  الحمالت  في  الجنسّية 

الميم،  السّياح  إلى  بالنسبة  ومتسامح  غربّي  كحّيز  أبيب  تل  تسويق  يتّم  بينما  أّنه  نّدعي  واألرشيفّية،  اإلثنوغرافّية 
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تل  موقع  إّن  جنسيًّا.  وجّذاب  مثير  كحّيز  لتشكيلها  الشرقية  اإلثنية  السياحة  ووكاالت  والبلدّية  الدولة  تستخدم 

يوّفر  مّما  والشرقّية،  العالمّية  بين  تجمع  كمدينة  يعرضها  إسرائيل،  عن  تمييزها  مع  األوسط،  الشرق  في  أبيب 

التكوين  فيها  يكون  التي  الطرق  المقال  يناقش  ومشتهاة.  شرعّية  هوّية  باعتبارها  للميم  الشرقية  الذاتّية  إمكانية 

العرقّي-الجنسّي، بما في ذلك الحّيز والممارسات والهوّية – وهو التكوين الذي نسّميه “الشرق الليبرالي الميمّي” 

ميم شرقّية. ثقافة  وُينّمي  يحتوي  حّيز  إلى  أبيب  تل  وتحّول  القومي  لالحتواء  أداة   –

االستشراق الوردّي،  الغسيل  الميمّي،  المجتمع  العرقي،  الشرقّية،  الميم،  سياحة  المفتاحّية:  الكلمات 

النضال  إلى  سوسيولوجية  نظرة  االحتالل؟  مجموعات  ُنسَيت  كيف 
1914–1908 األسفل،  الجليل  العنيف من أجل األرض في 

غرينبرغ لويس  وليڤ  مآلخ  دي  دنيئيل 

هذه  ندرس   .1914 عام  وحّتى   1908 عام  منذ  األسفل  الجليل  في  الصهيونّي  االستعمار  المقال  يتناول  موجز: 

إلى  مان،  مايكل  أعقاب  في  ونتطّرق،  األحداث”  المتعّدد  االجتماع  “علم  منظور  من  المقال  هذا  في  المسألة 

استخدام القّوة العسكرّية كمصدر قوة متمّيز عن ثالثة مصادر أخرى – االقتصادّية وسياسّية وأيديولوجّية. يتمحور 

المستعمرين  بقدرة  يتمّيز  والذي  المواجهة”  على  المبنّي  “االستيطان  استعمارّي جديد،  نمط  تبلور  التحليل حول 

عن  بعيًدا  المحّلّيين  السّكان  دفع  عملّية  في  وممتلكاتهم  أنفسهم  حماية  أجل  من  البدنّية  القّوة  ممارسة  على 

اليهودّي  الذاتّي  الحكم  لتحقيق  العالمية  الصهيونّية  المنظمة  جهود  في   ،1908 عام  في  النمط  هذا  بدأ  األرض. 

تنظيم هشومر  المنظمة  الغاية، دعمت هذه  لهذه  تحقيًقا  األراضي.  على معظم  السيطرة  المنطقة من خالل  في 

االستيطان  نمط  يختلف  وغيرها.  وحّطين  ومرحاڤيا  دغانيا  مستوطنات  في  تعاونّية  احتالل”  “مجموعات  وأنشأت 

اليهودّي  االستعمار  لجمعّية  المعتدل  النهج  عن  والخطأ،  التجربة  عملّية  خالل  من  إنشاؤه  تّم  الذي  الجديد، 

)يكا( وكان أكثر فاعلّية في دفع السّكان العرب بعيًدا عن األرض. مع اعتماده هذا النمط، نشأ صراع عنيف بين 

في  والعرب  لليهود  الجماعّية  الهوّية  تشكيل  في  مركزيًّا  عاماًل  الصراع  وأصبح هذا  اليهود وجيرانهم،  المستوطنين 

البالد. اليهودّي في  المجال لنظرة جديدة على مشروع االستيطان  إّن دراسة ديناميكّيته في بداياته تفسح  البالد. 

على  السيطرة  المقاومة،  االستيطانّي،  االستعمار  االستيطان،  االستعمار،  إسرائيل-فلسطين،  المفتاحّية:  الكلمات 

العالمية الصهيونّية  المنظمة  الكيبوتس،  حركة  األراضي، 
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الديموغرافيا  األرض،  إسرائيل:  في  الحّيزية-الحيوّية  سياسة 
الفعالة والسيطرة 

غوردون ونيڤ  كوهن  ينون 

التصنيفات  ويبحث  الفلسطينية  األراضي  سلب  في  إسرائيل  ممارسات  يدرس  الذي  الحالي،  المقال  يعرض  موجز: 

ذلك  في  بما   ،)biospatial( الحّيزّية-الحيوية  االستراتيجيات  حول  األّول  اّدعاءين:  تنّفذها،  التي  الديموغرافية 

تشكيل الحّيز بوصفه فئة عرقّية، والثاني تاريخّي، يشير إلى عملّية مستمّرة من تمّلك األراضي في جميع المناطق 

االستعمارّي  المشروع  عليها  يقوم  التي  الحيوّية-الحّيزّية  المنظومة  أّن  المقال  يوضح  إسرائيل.  لسيطرة  الخاضعة 

البحر  إلى  األردن  نهر  من  األراضي  في  واالستيطان  الملكّية  لنزع  مماثلة  استراتيجّيات  استخدمت  قد  اإلسرائيلّي 

وتقنّيات  اإلحصائّية  التصنيفات  وبين  االستراتيجّيات  بين هذه  العالقة  المقال  يتتّبع  نفسه،  الوقت  المتوّسط. وفي 

اإلحصاء، ويكشف عن جهود إسرائيل لعرقنة الحّيز الذي ضّمته إلى ملكّيتها. تاريخيًّا، يرصد المقال مساًرا ارتداديًّا 

العديد  واستنساخ  توسيع  إلى  ينتقل  ثّم   ،1948 بعد حرب  وتهويدها  الفلسطينية  األراضي  بمصادرة  يبدأ  )بمرنغ( 

المسار  هذا  يعود  وأخيًرا   ،1967 عام  في  الغربية  الضفة  إلى  األخضر  الخط  داخل  ُطورت  التي  الممارسات  من 

فيها. األراضي  عرقنة  لتعميق  إسرائيل  أراضي  إلى  الداخل،  إلى 

االستيطانّي،  االستعمار  الحّيز،  تهويد  الحّيزية-الحيوّية،  االحتالل،  فلسطين،  إسرائيل/  المفتاحّية:  الكلمات 

اإلحصائّية التصنيفات 

والسياسة  العلوم  األصالنّية،  الخمور  المقدسة:  الكأس  أعقاب  في 
المحّلّية للهوّية  االستعمارّية 

مونترسكو ودانيئيل  هندل  أريئيل 

األصالنّية  تعريفات  بين  للصراع  حلبة  االستيطانّي،  االستعمار  من  حّيًزا  بوصفها  فلسطين،  إسرائيل/  تعتبر  موجز: 

النبيذ  مجال  في  أصالنيًّا”  “تحّواًل  شهدنا   ،2008 عام  في  فلسطينّي  أصالنّي”  “نبيذ  أّول  إطالق  مع  واالستيطان. 

سياسّية  سيرة  خالل  من  فلسطين  إسرائيل/  في  الحقيقّية  األصالنّية  حول  الصراع  الحالي  المقال  يحّلل  المحّلّي. 

االستعمار  بعد  ما  أدب  في  األصالنّية  قضّية  تناولت  بها.  المحيطة  الالعبين  وشبكة  األصالنّية  الكرمة  لشجرة 

الكرمة  أنواع  وكالة  نرّكز هنا على  نحن  لهذا،  األصلّيون. خالًفا  والسّكان  المستعمرون  بشرّية مزدوجة:  مجموعات 

مكانها  احتالل  والفلسطينّية  اإلسرائيلّية  النبيذ  صناعات  يمّكن  الذي  الحمدانّي  المراوي/  صنف  مثل  األصالنّية، 
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من  للنبيذ.  والثقافّية  االقتصادّية  القيمة  الممّيز،  المنشأ  أي   ،)terroir( الـمزدرع  فيه  يحّدد  عصر  في  التاريخّي 

األصالنّي  العنب  خضع  كيف  نبيِّن  بشرّية:  غير  وأخرى  بشرّية  عوامل  بين  المواجهة  يتناول  نظرّي  موقف  خالل 

جزًءا  التحّول  هذا  يعّد  والتاريخ.  النبيذ  وصناعة  الوراثة  بين  العلمّي  الدمج  بفضل  األخيرة  السنوات  في  لتحّول 

مجموعتان  فيها  تناضل  محّلّية  عملّية  من  جزًءا  وكذلك  بالمكان،  متعّلقة  أصالنّية  عن  تبحث  عالمّية  عملّية  من 

سّكانّيتان من أجل الحصول على صفة األصالنّية في سياق استعمارّي استيطانّي تنعدم فيه المساواة. هكذا يلعب 

الفلسطينّي.  / اإلسرائيلّي  السياسّي   – الغذائّي  المشهد  قالب  تصميم  في  دوًرا  العنب 

األصالنّيون،  السّكان  فلسطين،  إسرائيل/  الغذاء،  سياسات  االستيطانّي،  االستعمار  النبيذ،  المفتاحّية:  الكلمات 

األجناس المتعّددة  األنثروبولوجيا  العلوم، 

في  والرقابة  المعمارّية  الهندسة  بالفرداني«:  الجماعّي  اختلط  “هنا 
الكيبوتس في  الطعام  غرفة 

ران-شكناي عيديت 

وكيفية  االجتماعية،  والرقابة  الفئات  إنتاج  في  نشط  والمبني كالعب  المخطط  الحّيز  الدراسة  تتناول هذه  موجز: 

اجتماعيًّا  مركًزا  السنوات،  مر  على  الكيبوتس،  في  الطعام  غرفة  شّكلت  الرقابة.  بهذه  الفئات  تلك  أعضاء  شعور 

آلية  في  الطعام  غرفة  دور  المقال  هذا  في  أتناول  الكيبوتس.  ورموز  معالم  أبرز  أحد  وأصبحت  للحياة  وثقافيًّا 

من  وذلك  االنضباط،  فارًضا  حّيًزا  بوصفها  الغرفة  هذه  تعمل  كيف  وأتساءل  الكيبوتس،  في  االجتماعّية  الرقابة 

اليومية وأنماط االستخدام. يستند هذا  الحّيز المخّطط والمبني والممارسات  المتبادلة بين  خالل تحليل العالقات 

البحث إلى التحليل المعماري للمباني وتحليل وجهات نظر المستخدمين من خالل المقابالت السردية والنصوص 

تعتبره  ولكنها  الحّيز،  في  التمثيالت  بتحليل  للبحث  النظرية  االنطالق  نقطة  تكتفي  وال  المجال،  هذا  تتناول  التي 

ساحة  بمثابة  تعمل  كانت  الكيبوتس  في  الطعام  غرفة  أن  إلى  الدراسة  نتائج  تشير  المجال.  هذا  في  نشًطا  العًبا 

على  عملت  نفسه  الوقت  وفي  االجتماعّية،  والعالقات  المواقع  عكست  لالنضباط،  وفارضة  وطبقّية  اجتماعّية 

أنه على  الطبقّي،  التقسيم  لحّيز منّظم وآليات  المعمارّي  التصميم  بين  العالقة  ُيظهر فحص  إنتاج معاٍن وعالقات. 

الطعام  غرفة  في  الرقابة  فإّن  لها،  الخاضعين  على  موّحد  بشكل  تعمل  الرقابة  أن  ترى  التي  النظر  وجهة  عكس 

االجتماعّية. المواقع  مختلف  من  لألفراد  بالنسبة  مختلف  بشكل  تجري 

اليومّية الحياة  الرقابة،  لالنضباط،  الفارض  الحّيز  الطعام،  غرفة  الكيبوتس،  المفتاحّية:  الكلمات 
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اإلسرائيلي االجتماع  علم 
للمقاالت  بالكامل  ومخّصصة   1998 عام  تأّسست  سنوّية  نصف  علمية  مجّلة  اإلسرائيلي هي  االجتماع  علم  مجلـة 

مع  المتواصلة  المحلية  العلمية  لألبحاث  منبر  عن  عبارة  المجلة  العبرية.  باللغة  االجتماع  علم  مجال  تتناول  التي 

المتنّوعة  العلمية  المقاالت  من  كبيرا  عددا  المجّلة  تستقطب  االجتماع.  علم  بمجال  العالمية  العلمية  األبحاث 

ذلك,  الى  اضافة  االجتماع.  علم  مجال  في  التنّوع  تعكس  التي  النظرية  والتوّجهات  البحثية  المناهج  حيث  من 

علم  لمشهد  موّسعة  نظرة  فيه  ُيـعرض  حيث  ألعلمية  للكتب  نقدّية  لمراجعات  واسًعا  حّيـزا  المجلة  ـُخّصص  ت

في  الحضارات  وعلم  االجتماع  علم  قسم  يد  على  تأسست  اإلسرائيلي  االجتماع  علم  مجلـة  االسرائيلي.  االجتماع 

في  الحضارات  وعلم  االجتماع  علم  قسم  انشأه  )الذي  االجتماعية  البحوث  معهد  من  بدعم  ابيب,  تل  جامعة 

اإلسرائيلية. االجتماع  علم  وجمعية  واالقتصادية  االجتماعية  للبحوث  هوروفيتس  دافيد  معهد  ابيب(,  تل  جامعة 

كاليڤ ألكسندرا  المحّررة: 

بيسح توم  الكتب:  قسم  محّرر 

فاكنين دانا  التحرير:  مساعد 

للمؤلـفين: تعليمات 
اإلسهام  ذات  البحثية  المناهج  مختلف  من  امبريقيـة  مقاالت  على  اإلسرائيلّي"  االجتماع  "علم  مجّلة  تحوي   •

والعالمي.   المحلي  اإلسرائيليي  االجتماع  بعلم  الخاص  واإلمبريقي  النظري 

اخرى,  علمية  مجالت  قبل  من  نشرها  او  مراجعتها  يتم  لن  مقاالت  نشر  على  المجّلة  تحرير  هيئة  ـُـشرف  تـ  •

أخرى.  لغة  بأي  أو  بالعبرية 

مختّصين.   قّراء  قبل  من  سّري  أكاديمي  تحكيم  تحت  ـُخضع  تـ المجّلة   الى  ارسالها  يتم  التي  المقاالت   •

يجب أن ال يتجاوز عدد كلمات المقال المقّدم للتحكيم الـ 9,000 كلمه بما في ذلك الهوامش, قائمة المراجع   •

الكاملة وملّخص يحوي على 150 كلمة بالعبرية واإلنجليزية يشمل سؤال ألبحث, منهجية ألبحث, استنتاجات 

وإسهامه. البحث 

بين  مزدوج  تباعد  وإضافة   12 الخط  David, حجم  الخط  نوع    ,Word برنامج  في  المخطوطة  كتابة  يجب   •

األسطر.

المؤلفين  اسم  البحث,  عنوان  ألتالية:  التفاصيل  وإدخال  واإلنجليزية  العبرية  باللغتين  العنوان  اضافة صفحة   •

أو  األكاديمي  واالختصاص  اإللكتروني  البريد  عنوان  ألهاتف,  رقم  البيت,  عنوان  واإلنجليزية,  العبرية  باللغتين 

لمهني. ا

البحث وبصيغة يمكن تعديلها. كما ويجب  البيانية في مكانها الصحيح بحسب سياق  الجداول والرسوم  وضع   •

منفصلة. بصيغة صورة  وإرفاقهما  البحث  في  الموجودة  الصور  ادراج 

وفًقا  المراجع  قائمة  وكتابة  بحثه  داخل  المصادر  اضافة  الباحث  او  الكاتب  على  المقال،  قبول  تم  حال  في   •

المصادر. لمؤّلفي  الكاملة  الشخصية  األسماء  كتابة  مع   ،APA الـ  لقواعد 

مع  فقط  استثنائية  حاالت  في  اإلنجليزية  باللغة  المقاالت  قبول  يمكن  فقط.  العبرية  باللغة  المقاالت  كتابة   •

العبرية.   لّلغة  بترجمتهما  المؤلفين  الزام 

socis@tauex.tau.ac.il التالي:  اإللكتروني  البريد  على  المقال  ارسال  يجب   •
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