
 125   [1] כ ישראלית סוציולוגיה 2019–ט"תשע
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 *ארז צפדיה

תופעות חברתיות ופוליטיות נוטות להצמיח מתוכן סמלים, מעין מגדלים רמים שמתיימרים 
 — לשקף באופן המיטבי דפוס חברתי, להכיל אותו, לייצג אותו. כאלה הן הערים לוד ורמלה

רת ישראל. מדוע דווקא לוד ורמלה נחקקו בתודעה מגדליה של העיר המעורבת תוצ
הציבורית כסמליה של תופעת העיר המעורבת? אין לי תשובה טובה. אולי כי הציבור 

אביב –שלא כתל — הישראלי אינו יודע לייחס להן סגולה מיוחדת פרט להיותן מעורבות
החומוס והדגים.  )יפו?( ללא הפסקה, חיפה עיר הנמל, ירושלים המאוחדת לנצח, עכו מעצמת

ן השלא כנצרת עילית, כרמיאל ובאר שבע, שעליהן לא רגילים )עדיין( לחשוב כעל ערים שב
 חיים גם אזרחים פלסטינים. שלא כחברון/חליל, שהיא בכלל בספֵרה אחרת. אבל לוד ורמלה

 ת.כל הווייתן ותדמיתן החיצונית הן של ערים מעורבו —
יהודים ופלסטינים. אבל זו תשובה  — מעורבות? לכאורה, כי חיות בהן שתי קהילותמדוע 

שכבר איננה יכולה לספק, מכמה סיבות: ראשית, כל עיר היא מעורבת בהווייתה, כלומר 
מכילה יותר מקהילה אחת. את זה כבר למדו ראשוני הסוציולוגים האורבניים של ראשית 

(. במובן זה, עיר שבה חיים צמחונים וקרניבורים יכלה גם 2004לוי, –המאה העשרים )מנדה
היא להתהדר בכותרת "מעורבת". שנית, כל עיר, למעט הספציפיות בישראל, בהגדרתה אינה 
מעורבת: המונח "מעורבת" אינו משמש בלימודים עירוניים, פרט לישראל. ואכן, מדובר 

ושלישית, תדמיתו הנייטרלית של המושג "מעורבת" מחפה על  במונח פרי פיתוח ציוני.
היסטוריה קולוניאלית סדורה ומאורגנת של יישוב יהודים והדרת פלסטינים מערים שהיו 

 (.Yacobi, 2009, כפי שחשף במחקריו חיים יעקובי )1948פלסטיניות עד שנת 
ערכה במסגרת פרויקט "בניית שלום מלמטה" של עבודת המחקר של אילן שדמה, שנ

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, בוחרת, במתכוון או שלא במתכוון, לאמץ את המושג 
"מעורבות" בדיון על לוד ורמלה כדי לתאר את המפגש בין מה ששדמה מכנה "גורמים 

ן יהודים אנכיים" ו"גורמים אופקיים". לשיטתו, גורמים אנכיים הם ביטויי היחסים בי
ופלסטינים בערים, המושפעים ממאבק אידאולוגי ומדיני, ואילו גורמים אופקיים הם ביטויי 
המפגש היומיומי בין הקהילות בעיר ובעיקר בין פרטים משתי הקהילות. זו אמנם טיפולוגיה 
גסה, ולא תמיד ברור מדוע מערכת יחסים מסוימת מסווגת כגורם אנכי ולא אופקי או ההפך, 

סיסה היא מבקשת להראות שאין לגזור גזרה ישירה משדה המדיניות והיחסים בין אך בב
יהודים לפלסטינים ברמה הארצית אל שדה היחסים המקומיים. כלומר, תחת מעטה של 
סכסוך ממושך, אפליה שיטתית, עוינות וחשדנות, בלוד, ובמיוחד ברמלה, מתקיימים מבעים 

, שמבטאים לאו דווקא אהבה רבה אלא חיים בין של יחסי שותפות בין יהודים ופלסטינים
 שכנים במרחב משותף.
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כמובן, אין נתק מוחלט בין הגורמים האנכיים לאופקיים. טיב היחסים היומיומיים בערים 
לוד ורמלה מושפע ממצב היחסים בין יהודים ופלסטינים ברמה הארצית. ויש עוד: מידת 

ליטיות, מידת אמונתם הדתית, החיים הסובלנות של אינדיבידואלים, השקפותיהם הפו
כל אלה בתורם מעצבים  — בשכנות, מדיניות הרשויות המקומיות, נוכחות גרעינים תורניים

את מערכות היחסים האופקיות. ובכל מקרה, החיים במרחב משותף מזמנים הזדמנויות 
גם סוכן  יומיומיות לטיפוח ולפיתוח יחסי שכנות, מבלי להשכיח את העובדה שכל תושב הוא

 של האידאולוגיות של קבוצתו.
את המידע העשיר על מערכות היחסים שאב שדמה מתוך ראיונות עומק שניהל עם 
שלוש קבוצות מרואיינים משתי הערים: תושבים, עובדי הרשויות המקומיות ופעילים 
 בארגוני חברה אזרחית. הראיונות הללו מגובים בסקירת הכלכלות המקומיות ותחומי התכנון
העירוני והפיתוח, ומוצגים בהרחבה. לכל קבוצת מרואיינים מוקדש פרק נפרד, והדבר מבליט 

 את השונות בעמדותיהם )רשימת המרואיינים והשאלות מוצגים כנספחים(.
ה מציג ובין שדמבתום הקריאה בספר מתעוררות מחשבות על הזיקה בין הממצאים ש

הפוליטי בשימוש במושג "ערים מעורבות" ועל הספרות שדנה בערים "מעורבות", על 
פעילויות שנרקמות בימים אלו בארגוני חברה אזרחית שחותרים להמשגה נורמטיבית של 
העיר כמרחב משותף. מפתיע כי שדמה בחר בסיכום קצר שאינו מעמת את ממצאי מחקרו עם 

כללית על הסוגיות הללו וגם אינו מייצר המשגה תאורטית של הממצאים, למעט אמירה 
הגורמים האופקיים והאנכיים. חבל. בלי אלה החיבור נותר כבול למסגרת של דוח מחקר, 
מהסוג שחוקרות וחוקרים נוהגים להגיש לרוב כדוח ביניים או כדוח מסכם של מחקר. עם 
הכרה במגבלה זו, יוכלו הקוראות והקוראים להפיק תועלת רבה מהמידע והנתונים שמספק 

 שדמה בחיבור זה.
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