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סוציולוגיה ישראלית

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

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

ראו אור ויש בידם לתרום להבנת החברתי בישראל.

הנחיות למחברים:

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

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

socis@post.tau.ac.il
ורשימת מקורות מלאה.  היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות שוליים 
על המאמר לכלול תקציר בן כ–120-100 מילה בעברית ובאנגלית. טבלאות וגרפים יש 

להגיש מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.
המאמר )ללא שם המחברים/ות( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, 

שם המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא“ל ושיוך אקדמי/מקצועי של המחברים. 
.APA–הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי כללי ה

כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי–דופן. אם 
כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחברים לדאוג לגרסה בעברית. 

טיוטת דפוס תועבר להגהה למחברים לפני הפרסום.

•

•
•

•

•

•
•

•
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עיון מחודש  דרך  ליאון שלף  לציון חמש שנים להסתלקותו של  משמעותו של הסימפוזיון 
Generations Apart: Adult Hostility to Youth מונחת מעבר לתכניו וטיעוניו של  בספרו 
הטקסט הייחודי הזה. זוהי בחינה, שלא מדעת, של תכונותיה של יצירה סוציולוגית הגורמות 
לערכה הסגולי לצוף ולהציף את שדה השיח שבו היא מעוגנת, ואף להישמע במרחבי תרבות 
וידע אחרים. לעניין זה ספרו של שלף הוא בבחינת עדות לא צפויה לטקסט שלא זו בלבד 
שעמד במבחן הזמן של דור אחד לפחות, אלא שהוא משמר ואף מעצים את חיוניותו ואת 
נדרשים אליו במפורש  גם אם לא  ומחקר,  חיותו האינטלקטואלית כמעורר השראה לעיון 
ועל פי כל כללי הציטוט וההפניה השגורים. התמדת פעימתו של הדופק האקדמי של ספר או 
מאמר אינה משתקפת בהכרח במספר ההתייחסויות אליו או של המובאות הנעקרות ממנו, 
אלא במפנה ההכרתי שהוא בישר והכשיר. מהלך כזה אינו בא לידי ביטוי רק ברמת השיג 
והשיח התמטיים והמתודולוגיים התוך–תחומיים, אלא בעיקר בתמורה המפתיעה, המהפכנית, 
התרבותית, שהטקסט עשוי לחולל בשפת הסמלים שבה מדוברת, מוגדרת ומנוסחת תופעה. 
ספרו של שלף אכן היה לאבן דרך מטפורית כזו, בכך שהפך את היוצרות הפרדיגמטיות 
מהמיתולוגיה  מפתח  בדימוי  והחליפו  הפרוידיאנית  האדיפאליות  מוטה  הדורות  שיח  של 
הפרסית, שהוראתו התרבותית מנוגדת למושכלות הפסיכואנליטיות. מאז, ולא מעט בזכות 
רגליהם של חסידי ההבנה  זה, המשיכה להישמט הקרקע האקסיומטית מתחת  ספר מכונן 
הקודמת של מהות המשטר הבין–דורי, וניתנה תנופה אנתרופולוגית נוספת לכרסום בדגם 
יחסי המרות המשפחתית הבורגני המרכז אירופי. ספרו של שלף אמנם סוציולוגי במתכונתו, 
בשל  אלא  בו,  האתנוגרפיות המשובצות  העדויות  רק משום  ולא  בטבעו;  אנתרופולוגי  אך 
להבנת  מציע שפת–על  הוא  אותו.  המזינות  הדיסציפלינריות  והשפות  נקודות המבט  ריבוי 
תופעה החוצה גבולות דיסציפלינריים ועדיין מתגדרת כמושא מחקר אקדמי. זוהי סוציולוגיה 
ביקורתית מסדר ראשון, שכן היא רוויה סדר יום מוסרי, אך אינה משועבדת לממסדי ידע 
על  בצדם  שעונשים  וחשבון  דין  בעקרונותיהם,  הדבקות  בשם  ממנה,  התובעים  כובלים 
נאמנותה להם. משנתו של שלף חפה מכל אלה ואינה מחייבת להשתייך לכנסיית שיח כזו או 
אחרת. רוח החופש המרדנית המנשבת מבין דפיו היא פועל יוצא של הספר כטקסט משחרר 
ואומץ להגות באזורי  עידוד  יכולים לשאוב ממנו  ומאפשר, שקוראיו, עמיתים כתלמידים, 

הטאבו האקדמיים ולחקור את צפונותיהם.
הוא  אקדמיים:  מכתבים  המצופה  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  זה  ספר  ידועים  במובנים 
אלה,  כל  ולמרות  סדורה;  תיאוריה  אינו מפתח  מתודולוגיה,  צמוד  אינו  שיח,  ממוקד  אינו 
ואולי בגללם, הוא קלאסיקה אקדמית שראוי להתחמם לאורה ולחנך על פי דרכה. זהו אינו 
הרהור פילוסופי–פדגוגי גרידא, אלא אתגר שיפוטי המעמיד למבחן את שיקול הדעת של 
המופקדים על שמירת החומות האקדמיות. למשל, עריכת כתב עת אקדמי האמון על הקפדה 
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היצמדות, שלא  דווקא מתוך  עלולה,  וסינון,  ודקדקניות להערכה  מידה קשוחות  על אמות 
לומר התמסרות, לכללי השיח, להחמיץ יצירתיות חדשנית נוסח עבודתו של שלף. הנושא 
נבואה  ויש צורך ביותר מקורטוב של  סבוך שבעתיים מפני שאין שומרי חותם למקוריות, 
סוציולוגית כדי לדעת איזה מסלול הכרה או הדרה יעבור טקסט עד ל“אבד עליו הכלח” או 
עד ל“הקדים את זמנו”. פרסומו, תרתי משמע, של ספרו של שלף עשוי לטעת אמונה ותקווה 
באלה המשוכנעים שגורלו של פרי רוחם נחרץ לשבט. די להעיף מבט אפילו בחוברת זו כדי 
ביחסי  יסוד  לסוגיות  להידרשות  פריצת הדרך של שלף הכשירה את הקרקע  כיצד  לראות 
דורות מזווית שאולי לא הייתה נחשבת קבילה עד להופעת הספר. כך למשל, מאמרה של 
אורנה דונת על זוגות שהחליטו להימנע מהבאת ילדים לעולם, ייתכן שלא היה נהגה ורואה 
אור אלמלא צמח על המצע הרעיוני שטיפח מחקרו של שלף; ואחת היא אם הוא מצוטט בו 
אם לאו. התמורה ברוח הדיון הסוציולוגי שהביאה יצירתו של שלף נוכחת בתשתית הדברים 

כמובנת מאליה.
שנים  לפני  שפרסמתי  במאמר  שלף  של  מפעלו  זרעי  בפירות  להתברך  זכיתי  אני  אף 
הוריהם.  של  הזוגיות  לעומת  ולמקומם  צאצאים  להבאת  ההסברים  על  תהיתי  ובו  אחדות, 
לפתח  ושביקש  שלף  שעיבד  ההשראה  שדה  היה  המפורש  שמקורו  מחקרי  ניסיון  היה  זה 
מצטרף  אני  בכך  החיים.  מהלך  על  הזיקנתי  המבט  ממרומי  אך  שהציב,  מהשאלות  כמה 
לרוח הסימפוזיון החוגג בחוברת זו את הדהודיה של מורשתו של אחד המלומדים המרתקים 

והרעננים ביותר שידעה הסוציולוגיה הישראלית.

חיים חזן, עורך
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הרצאת נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנת 1:2009

החברה הישראלית: ככל החברות או מקרה יוצא דופן?

סמי סמוחה*

תקציר. פרספקטיבה השוואתית תסייע להעריך את מאפייני החברה הישראלית, 
תעמיק את ההבנה של ישראל וחברות אחרות, תגיע להכללות מדעיות ותתגבר על 

הקרתנות בחקרי מקרה. השאלה המרכזית היא אם אפשר להשוות את ישראל לדגם 

חברה מוכר כלשהו, ואם כן, לאיזה דגם, או שמא היא מקרה חריג והשוואות כאלה 

לחברות  מהפכניות,  לחברות  מערביות,  לחברות  מושווית  ישראל  ערך.  חסרות  הן 

שסועות לעומק ולחברות קולוניאליות, ואת כל ההשוואות הללו יש לבחון בקפידה. 

ישראל היא מערבית רק באופן חלקי; המהפכה הציונית שייסדה אותה טרם הסתיימה; 

היא חברה שסועה לעומק, אך יציבה וכמעט אין בה אלימות בין קבוצות אוכלוסייה; 

ותכונותיה הלא–קולוניאליות עולות על חזותה הקולוניאלית. ישראל סוטה מדגמי 

החברה שהיא מושווית אליהם וייחודית במידה רבה. עם זאת, הכללתה במחקרים 

השוואתיים תחשוף הן את ייחודה והן את דמיונה לחברות אחרות ותתרום למדע.

סוציולוגיה משווה היא סוציולוגיה במיטבה. אם מטרת המדע להגיע להכללות או לחוקים, 
ובחברה אין כמעט אפשרות לערוך ניסויים רציניים, הרי השוואות בין חברות או בין קבוצות 
הן הקירוב הטוב ביותר לניסוי שבו יש קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. סוציולוגיה השוואתית 
רק  קורית  מסוימת  שתופעה  מהחשיבה  כלומר  מפרובינציאליות,  להרחיקנו  מבטיחה  גם 
בחברות  דומה  תופעה  של  ההתפתחות  וממגמות  ממאפיינים  עליה  ללמוד  ושאין  אצלנו 
אחרות. במדעי הטבע הידע הוא ליניארי ומצטבר, והשיטה ההשוואתית מאפשרת לנו, במדעי 

.)Sasaki, 2009( החברה, להתקרב למדעי הטבע ולהגיע להכללות סיבתיות

הייחוד הישראלי בפרספקטיבה השוואתית

לישראל כמדינה אין גבולות קבע בינלאומיים מוכרים.
ישראל נתונה בלוחמה ממושכת.

לישראל אין חוקה.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה   1*
הרצאת נשיא האגודה במושב המליאה של כנס ה–40 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה   1

למנהל, המסלול האקדמי, ראשון לציון, 17 בפברואר 2009.
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החברה והמדינה בישראל נוצרו על ידי פזורה שרובה חיה עדיין מחוץ לגבולות המדינה.
החברה והמדינה בישראל נוצרו על ידי השמאל אך נתונות בתהליך היסטורי של בנייה 

מחודשת על ידי הימין.
בחברה הישראלית יש מיעוט גדול שהוא חלק מאויב פעיל.

ישראל מכריזה על עצמה, וכך היא מתפקדת, כמדינה יהודית ודמוקרטית.

דרך אחת לשבור את הייחוד הזה היא על ידי מחקר השוואתי שבו אפשר להראות שישראל דומה 
לחברות אחרות ושלייחוד הזה אין משמעות של ממש )Barnett, 1996(. זוהי הדרך להראות 
שישראל היא חברה נורמלית ככל החברות. אכן, חקר החברה הישראלית בשיטה השוואתית 

הוא הדרך המיטבית להבין את החברה הישראלית ולתרום לסוציולוגיה העולמית.
חוקרים מהזרם המרכזי בסוציולוגיה הישראלית מניחים שתי הנחות. הנחה אחת היא 
שישראל היא חברה מערבית, ולכן הידע המערבי רלוונטי להבנתה. עם זאת, חלק מהחוקרים 
מניחים שהחברה הישראלית היא מקרה יוצא דופן במבנה ובדפוסי ההתפתחות שלה, ולכן 
הללו  המנוגדות  ההנחות  שתי  את  ליישב  אפשר  אחרות.  לחברות  מהשוואתה  מסתייגים 
באמצעות הטענה שבתחומים מסוימים ישראל דומה לחברות אחרות ובתחומים אחרים היא 
שונה מהן. אמירה זו היא בנלית ואינה מלמדת כלום. על כל פנים, גם אלה הגורסים שישראל 

היא מקרה יוצא דופן, מתייחסים אליה בפועל כאל חברה מערבית ומנתחים אותה ככזו.
לחברות  דומה  שישראל  מניחים  הרדיקלי  ומהזרם  הביקורתי  מהזרם  חברה  מדעני  גם 
אחרות ושאינה יוצאת דופן, אך הם משווים אותה לחברות אחרות, השוואה שמאפשרת להם 

לבקר אותה ולהציע לה להשתנות לדגם אחר, משופר, של חברה ומדינה.
להלן אביא כמה השוואות כדי להשיב על השאלה האמפירית: האם ישראל אכן דומה 
לדגם החברה שאליו היא מושווית או שמא היא ייחודית? ייחוד יש לכל חברה, ולכן השאלה 
צריכה להיות: באיזו מידה קיימת סטייה מהדגם, והאם היא מגיעה עד כדי פסילת ההשוואה 

וביטול של מה שאפשר ללמוד מהדמיון?

דגמי חברה שישראל מושווית אליהם

כל השוואה מחייבת מציאת דמיון מבני מסוים להצדקתה. ישראל מושווית עם דגמי החברה 
הבאים:

שאליו  המרכזי,  מהזרם  הסוציולוגים  של  היסוד  הנחת  זוהי  כאמור,  מערבית.  חברה 
או  המפורשת  המחדל  הנחת  זוהי  בישראל.  הסוציולוגים  של  המכריע  הרוב  משתייכים 
המובלעת של הסוציולוג הישראלי המצוי. סוציולוג שאינו חולק במפורש על הנחה זו, קרוב 
לוודאי שהוא מקבל אותה. הנחת יסוד זו מחמיאה לישראל וגם מאפשרת ליישם את הידע 
המדעי המערבי על החיים בישראל. לפיה, ישראל אינה שונה מצרפת, מגרמניה או מארצות–
הברית. לכל חברה מערבית יש ייחוד מסוים, ולכן גם ישראל ייחודית, אך זהו ייחוד משני, 

שאינו אלא וריאציה של הדגם החברתי הזה.
על  שנוצרה  חברה  היא  שישראל  טוענים  המרכזי  מהזרם  סוציולוגים  חברה מהפכנית. 
חוללה  ואיראן. את המהפכה  סין  ברית–המועצות,  כמו צרפת, ארצות–הברית,  ידי מהפכה, 

.4
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המהפכה  בעקבות  היהודי.  העם  של  הלאומי  השחרור  תנועת  שהיא  הציונית,  התנועה 
תרבות  חדש,  יהודי  אדם  חדשה,  יהודית  מדינה  קמו  היהודי,  בעם  שהתחוללה  החברתית 
יהודית חדשה, שפה עברית חדשה ותרבות יהודית חדשה. כל אלה הם יצירות חדשות, פרי 
המהפכה, שאינן המשכיות לחיי היהודים בגולה )אבינרי, 1980; אייזנשטדט, 1967(. כמו כל 
מהפכה, גם המהפכה הציונית עוברת שלבים של ביצוע, מיסוד ואכזבה. ישראל נמצאת היום 
מהם,  לנסיגה  הציונות  ערכי  משימור  לאכזבה,  מביסוס  במעבר  לשלישי,  השני  השלב  בין 
וממחויבות לחזון להתפכחות ממנו. המגמה השלטת היא של נורמליזציה, הטמעה של הישגי 

המהפכה, אך גם נטישה של עקרונות מסוימים אגב הנהגת עקרונות אחרים. 
חברה שסועה באופן עמוק. יש הסכמה כללית שהחברה הישראלית היא חברה שסועה 
באופן עמוק. ההסכמה היא על שני שסעים לפחות: השסע הדתי–חילוני והשסע הערבי–יהודי. 
יש המוסיפים שסע פוליטי ושסע אידיאולוגי. עם החברות השסועות באופן עמוק נמנות צפון 
אירלנד, יוגוסלביה לשעבר, רואנדה, עיראק וסרי לנקה. ההשוואה מניחה שהשסעים העמוקים 

הללו יביאו לאי יציבות פוליטית ולאלימות נרחבת בין קבוצות האוכלוסייה )סמוחה, 2001(.
חברה קולוניאלית. סוציולוגים מהזרם הרדיקלי מניחים כמובן מאליו שישראל היא חברה 
קולוניאלית או פוסט–קולוניאלית )פלד ושפיר, 2005; קימרלינג, Ram, 1993 ;2004(. הם 
מבצעים מחקרים שבהם היא מושווית לחברות קולוניאליות. לאחרונה ישראל נחשבת חברה 
קולוניאלית השולטת בגדה המערבית וברצועת עזה ובאוכלוסייה שלהן, ואף יש שרואים בה 

חברה המבוססת על אפרטהייד נוסח דרום אפריקה שלפני קריסת משטר ההפרדה הגזעית.
אפשר לחשוב על דגמי חברה נוספים שהחברה הישראלית מושווית אליהם, כמו חברת 
היא  הסבורים שישראל  אף  יש  מדי.  כלליות  הללו  אך ההשוואות  וחברה מפותחת,  הגירה 

.)Ohana, 1999( חברה ים תיכונית ושטוב שתתפתח ככזו, אך השוואה זו עמומה מדי
להלן אנסה לבדוק בקצרה את תוקף ההשוואה עם ארבעת דגמי החברה הנ“ל.

הבעייתיות של ההשוואות

ישראל כחברה מערבית. אין ספק שיש לישראל תכונות של חברה ומדינה מערביות, לרבות 
דמוקרטיה, מדע וטכנולוגיה, מוסדות להשכלה גבוהה, מערכת משפטית, צבא, מדדי פיתוח 
אנושי, הכנסה לאומית לנפש, אתיקה פרוטסטנטית, דימוי עצמי ודימוי גלובלי של חברה 

מערבית, וקשרים ענפים עם המערב.
ברם, בדיקה לעומק תחשוף את הבעייתיות של שיוך ישראל לדגם המערבי. הדמוקרטיה 
הישראלית אינה מערבית ממש: אין חוקה; יש מצב חירום תמידי שלא הוסר מאז 1948; השוויון 
אינו עיקרון המעוגן בחוק מפורש, ויש אי שוויון בחוק בין ערבים ליהודים ובין נשים לגברים; 
יש כיבוש ממושך בשטח המשכי לגבולות הריבוניים של המדינה; בחברות המערב כל אזרחי 
המדינה נחשבים בני עם אחד, כלומר יש אומה אזרחית, ואילו בישראל אין עם ישראלי, ויש 
התנגדות אידיאולוגית ליצירת עם משותף לכל אזרחי המדינה; אין במערב מדינה שמכריזה על 
עצמה כשייכת לרוב האתני שלה, לעם אתני שרובו בכלל לא חי בה, ולא לכל אזרחיה ותושביה; 
בחברות מערביות יש הפרדה דה–פקטו בין דת למדינה, ואילו בישראל המדינה מחלקת את כל 
האזרחים לקבוצות דת )מילת(, אינה מאפשרת להם לצאת מהן, ומסדירה את המעמד האישי 
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שלהם באמצעות קבוצות הדת הללו; ישראל היא אמנם מדינה מפותחת עם מדדים גבוהים 
של פיתוח אנושי, אך רבע מאוכלוסייתה מסווגת כענייה, ויותר ממחצית העובדים משתכרים 
ולא בגלל רמת מיסוי נמוכה; רוב הציבור בישראל שייך  מתחת לסף המס בגלל שכר נמוך 
לשכבות נמוכות או חושב את עצמו למקופח: ערבים, מזרחים, חרדים, רוסים ואתיופים; אפילו 
הדמוגרפיה בישראל אינה מערבית. למשל, שיעורי הילודה בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל 
גבוהים מאוד לעומת המקובל במערב )לדוגמה, אומדני מספר הלידות לאלף תושבים ב–2009 
הם 19.77 בישראל לעומת 12.57 בצרפת ו–8.18 באיטליה( )CIA, 2009(. כל אלה אינן סטיות 
קטנות מהדגם המערבי אלא הבדלים ניכרים המחייבים דיון והסבר. קשה למצוא חברה מערבית 

עם גודש כזה של סטיות מהמודל )סמוחה, 2006(.
ישראל כחברה מהפכנית. השוואה זו היא בת תוקף. את החברה הישראלית הקימה אליטה 
ציונית בעלת אידיאולוגיה מהפכנית להקים מדינת לאום יהודית בארץ ישראל ההיסטורית. 
של  ההצלחה  בגולה.  היהודית  החברה  של  המשך  שאינה  חדשה  חברה  היא  ישראל  ואכן, 
הפרויקט הציוני היא מעל למשוער, אף שרק מיעוט קטן מקרב היהודים שעלו לארץ לפני 

קום המדינה ואחריו היו ציונים.
החברה הישראלית שהקים השמאל אמנם נתונה בתהליך של פירוק ובנייה מחודשת על 
ידי הימין, אך הבנייה המחודשת נעשית על פי מודל ציוני ימני, שהוא לאומי יותר מהמודל 
הציוני של תנועת העבודה. לכן אין כאן אכזבה מהאידיאולוגיה שבנתה את החברה, אלא 

דווקא חיזוק שלה.
בה  שיש  לעומק,  שסועה  חברה  אכן  היא  ישראל  עמוק.  באופן  שסועה  כחברה  ישראל 
הבדלי תרבות והפרדה חברתית בין קבוצות השסע ובסיס אידיאולוגי לחילוקי הדעות ביניהן. 
לדתיים יש מערכת מוסדית נפרדת, מערכת ערכים נבדלת ותפיסה שונה של אופי המדינה 
הרצוי לעומת החילונים. האזרחים הערבים הם מיעוט מתנגד משטר שחי בקהילות נפרדות, 
ובעיני היהודים והמדינה הוא חשוד באי נאמנות. שסעים בעומק כזה גרמו בחברות אחרות 

למלחמות אזרחים ולקריסת המשטר.
דתיים  בין  אלימות  מאוד  ומעט  מופלאה  משטרית  יציבות  יש  בישראל  זאת,  לעומת 
מפגינים   13 למוות  נורו  שבהן   ,2000 אוקטובר  מהומות  ליהודים.  ערבים  ובין  לחילונים 
ערבים, היו שקטות בהשוואה לרצח העם ברואנדה, למלחמות העקובות מדם ביוגוסלביה, 
לאלימות הממושכת בצפון אירלנד ולמלחמת האזרחים הקטלנית בסרי לנקה. השקט היחסי 
הזה מייחד את החברה הישראלית. האם הוא נובע מהעובדה שהשסעים הללו נראים בטעות 
כעמוקים אך אינם כאלה, או שמא יש מנגנוני סולידריות יעילים ביותר בישראל? השסעים 
הללו עמוקים ללא ספק, אך כך גם מנגנוני הלכידות. לא קשה להצביע על הסולידריות בין 
דתיים לחילונים, אך יקשה לשכנע את המפקפקים בקיומם של מנגנוני סולידריות חזקים 
בין הערבים ליהודים. אלה כוללים את הדמוקרטיה הישראלית בעלת האיכות הנמוכה אך 
הערבים  הנגשת  את  הערבי,  המיעוט  עם  המיטיבה  הרווחה  מדינת  את  והיעילה,  היציבה 
לאורח חיים מודרני, את הזכויות הקולקטיביות המאפשרות להם לשמור על זהות ועל קיום 
נפרדים, את החסינות מפני השתלטות אסלאמית שניתנת להם, ועוד אבני יסוד של החיים 

המשותפים ליהודים וערבים )סמוחה, 2005(.
הציוני  הפרויקט  את  מתארים  הרדיקלים  הסוציולוגים  קולוניאלית.  כחברה  ישראל 
כקולוניאלי. הם מקבלים כמובנת מאליה את התפיסה הפלסטינית של היהודים כמתנחלים 
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זרים מאירופה שבאו והשתלטו על אדמתם. אכן נראה שהרכיבים של המודל של התיישבות 
חלק  תפסו  שלישי,  עולם  של  בארץ  להתיישב  באו  אירופאים  קיימים:  היו  קולוניאלית 
מהמשאבים המקומיים, גיבשו חברה חדשה, התנגשו עם הילידים הפלסטינים, ולבסוף הביסו 

אותם במלחמה, גירשו חלק מהם והקימו מדינה אתנית משלהם.
ואולם, להשוואה למודל הקולוניאלי יש לא מעט בעיות. המתיישבים היהודים ראו את 
עצמם כבעלים של הארץ כי היה להם קשר היסטורי, דתי ולאומי אליה, קשר שלא היה לשום 
קולוניאלית,  מדינה  או  באו כשליחים של מעצמה  לא  היהודים  קולוניאלית אחרת;  חברה 
והגיעו כשההתיישבות הקולוניאלית בעולם כבר הסתיימה; הארץ הייתה ענייה במשאבים 
הושגה  לא  שהתגלע  הממושך  בסכסוך  חדשות;  הזדמנויות  שחיפשו  מהגרים  משכה  ולא 
הכרעה בין הצדדים. שום צד לא ניצח, וגם לא היה יכול לנצח, כי כל צד היה חזק וידע לגייס 
תמיכה מסיבית; כל צד שמר על זהותו ולא פיתח אידיאולוגיה של מיזוג וחיים משותפים, 
ולכן ההשוואה לדרום אפריקה מוטעית ביסודה ־ שם התנועה הלאומית של השחורים הייתה 
וזכויות פוליטיות שוות.  תמיד אינטגרטיבית וכיוונה לחיים במדינה אחת עם זכויות אזרח 
בארץ הערבים לא הכירו בזכויות היהודים, ולאחרונה המתונים שבהם מוכנים להשלים עם 

חיים בצד היהודים במתכונת של חלוקה לשתי מדינות, אך לא במדינה אחת.

לקחים

נחזור לשאלה המרכזית. האם ישראל היא חברה מערבית ככל חברה מערבית אחרת? האם היא 
חברה קולוניאלית ככל חברה קולוניאלית אחרת? או שמא הייחוד שלה הוא כה ניכר עד שיהיה זה 

מוטעה לראות בה חברה מערבית או חברה קולוניאלית? או אולי היא אכן חברה יוצאת דופן?
משתי  באחת  תומכת  אינה  הישראלית  החברה  בסיווג  עליה  שהצבעתי  הבעייתיות 
חברה  היא  שישראל  שסבור  מי  גם  דופן.  יוצאת  חברה  או  החברות  ככל  חברה  התפיסות: 
יוצאת דופן צריך לערוך מחקר השוואתי כדי לבסס תזה זו. הנטייה של המשווים את ישראל 
לחברות אחרות היא להדגיש את הדמיון ולהמעיט בחשיבותו של השוני. מן הראוי לשמור 

על איזון בהשוואה ולא לחשוש גם מהשוני.
הייחוד של ישראל הוא שהיא נוצרה על ידי קהילת פזורה חוזרת למולדתה ההיסטורית. 
אין בעולם מקרה כזה של פזורה חוזרת שהצליחה מעל למשוער להקים לה חברה ומדינה 
במולדת ההיסטורית. המדינה החדשה היא לא רק עבור החוזרים אלא גם עבור כל הפזורה, 
הפזורה  של  כמולדתה  שהוקמה  המדינה  על  מכריזה  החוזרת  הפזורה  בחוץ.  עדיין  שרובה 
־ החוזרת ושאינה חוזרת. תהליך השיבה טרם הסתיים. הפזורה החוזרת יוצרת סכסוך קשה 
עם הילידים, הרואים בשבים מתנחלים זרים אף שאינם כאלה בעיני עצמם, וגם לא בעיני 
הקהילה הבינלאומית שתומכת בהם. זהו קונפליקט ללא הכרעה, שאינו מתיישב עם המודל 
הקולוניאלי, שכן במצב הקולוניאלי מושגת לבסוף הכרעה, אם על ידי השמדה של הילידים 
כפי  הילידים  ניצחון  ידי  על  ואם  זילנד,  וניו  אוסטרליה  אמריקה,  ארצות  בכל  שקרה  כפי 
שקרה בדרום אפריקה וכפי שהולך וקורה בצפון אירלנד. לפלסטינים אין סיכוי להכריע את 
היהודים, כי נראה שהמצב אינו קולוניאלי, או שהוא קולוניאלי חריג לגמרי שאין להקיש 

אליו ממצבים קולוניאליים אחרים.
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בשל אופיו הדתי–אתני של העם היהודי, אופייה האתני של הציונות שצמחה במזרח אירופה, 
והסכסוך עם הפלסטינים שדרש גיוס מרבי של היהודים, ישראל לא התפתחה כחברה מערבית. אין 
ספק שיש לה מאפיינים מערביים מסוימים, והיא מתפתחת בכיוון מערבי, אך בסך הכול אין היא 

עומדת באמות המידה של חברה מערבית. לישראל יש גם ייחוד כחברה שסועה באופן עמוק.
יש לחזור ולהדגיש שתהיות אלה, המצביעות על אופייה הייחודי ויוצא הדופן של החברה 
הישראלית, אין פירושן שעלינו לחדול מהשוואתה לחברות אחרות. להפך, יש לערוך יותר ויותר 

השוואות כדי למצוא את מקומה הנכון של ישראל במפה העולמית וכדי להבין את ייחודה.
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מודל הדמוקרטיה האתנית: מהו ייחודה של ישראל?

משה ברנט*

תקציר. מודל הדמוקרטיה האתנית של סמי סמוחה קרא תיגר על הדעה המקובלת 
לסוג  כאבטיפוס  אותה  שהציב  בכך  ישראל  של  הלאומית  זהותה  ייחוד  בדבר 

ממזרח  רובן  אחרות,  מדינות  של  לצדן  ־  אתנית  דמוקרטיה  ־  דמוקרטיה  של 

אירופה. המאמר הנוכחי טוען, גם באמצעות בחינת דוגמאותיו המזרח אירופיות 

של סמוחה, שבניגוד למה שסובר סמוחה, הזהות הלאומית הישראלית היא אכן 

של  אירופיות  המזרח  בדוגמאותיו  וכך  עצמה.  בפני  כקטגוריה  ועומדת  ייחודית 

סמוחה קיים, לצדו של רעיון “אומת הליבה” האתנית, גם מושג של אומה אזרחית–

הדומיננטית  הלאומית  בתרבות  לשלב  או  להטמיע  שמאפשר  טריטוריאלית 

מיעוטים שאינם שייכים לאומת הליבה. המקרה הישראלי הוא ייחודי בכך שאינו 

אזרחית–טריטוריאלית,  ישראלית  אומה  של  בקיומה  הכרה  מאפשר  ואינו  מכיר 

ובכך אינו מאפשר להטמיע בתרבות העברית הדומיננטית מיעוטים לא יהודיים, 

בעיקר ערביים. 

הקדמה

עד לפני זמן לא רב היה מקובל לחשוב שישראל אינה מדינה–אומה )nation-state( רגילה,1 
שכן מדינת לאום נתפסת כשייכת לאומתה הטריטוריאלית, ואילו ישראל נתפסת כשייכת לעם 
היהודי כולו, וקיומה של אומה ישראלית טריטוריאלית אינו מוכר. ההסבר המקובל לסטייה 
זו ממודל המדינה–אומה הרגיל הוא שהיהדות היא ייחודית בהיותה דת ולאום בו בזמן. וכך, 
בעוד במדינה–אומה הרגילה קיימת זהות פורמלית בין לאומיות לאזרחות, בישראל קיימת 
בין לאומיות לדת. היעדר הנורמליות במקרה הישראלי מתבטא בעובדה שלישראל,  זהות 
חוקה,  אין  הצרפתית,  המהפכה  מאז  בעצמאות  שזכו  המדינות  מכל,  לא  אם  מרוב,  בשונה 

ושבאופן רשמי היא מעולם לא הוגדרה כרפובליקה )אגסי, 1993(.
היעדר הנורמליות בזהותה הלאומית של ישראל נתפס בדרך כלל כמובן מאליו, אלא 
שלאחרונה שוב הגיעה למרכז הדיון האקדמי השאלה באיזו מידה זהותה הלאומית של ישראל 
סמי  של  האתנית  הדמוקרטיה  מודל  דווקא  זה  היה  פרדוקסלי  באורח  נורמלית.  אכן  היא 
סמוחה שקרא תיגר על התפיסה שישראל היא ייחודית )סמוחה, Smooha, 1997 ;2000(. על 

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה  1*
המונח nation-state מתורגם בדרך כלל “מדינת לאום”, אך אני מעדיף את המונח “מדינה–אומה” שכן   1

הוא משקף יותר את החפיפה בין המדינה לאומה. ישראל אינה מדינה–אומה, שכן אין בה חפיפה בין 

האומה לגוף האזרחי, אך היא אולי מדינת לאום, שכן היא שייכת ללאום מסוים )“הלאום היהודי”(.
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פי מודל זה ישראל היא בבחינת אבטיפוס לסוג ייחודי של דמוקרטיה ־ דמוקרטיה אתנית 
־ שסמוחה מבדיל אותה מדמוקרטיה אזרחית: דמוקרטיה אזרחית מאופיינת בקיומם של 
ואילו דמוקרטיה אתנית משלבת את  ניטרלית מבחינה אתנית,  מוסדות פוליטיים במדינה 
מיסודה של דומיננטיות של קבוצה אתנית אחת עם מתן זכויות אזרח וזכויות קולקטיביות 
מסוימות למיעוטים לאומיים. וכך בדמוקרטיה האתנית המדינה מזוהה עם אומת ליבה אתנית 
ולא עם הגוף האזרחי כולו כפי שמקובל בדמוקרטיה אזרחית )סמוחה, 2000, עמ‘ 579—580; 

.)Smooha, 1990, p. 391; 1997, pp. 199–200

תפיסתו של סמוחה את ישראל כדמוקרטיה אתנית אולי לא החמיאה לישראל כדמוקרטיה 
זיהויה,  באמצעות  הלאומית  זהותה  ואת  ישראל  את  לנרמל  ניסיון  בה  היה  אך  ליברלית, 
 Smooha, 1990, p. 391; ;566—565 ‘כמו דמוקרטיות אחרות, כאתנית )סמוחה, 2000, עמ
p. 477 ,2002(. ואכן, מודל הדמוקרטיה האתנית של סמוחה הושפע בבירור מהטיפולוגיה 
מחד  וליברלית  אזרחית  מערבית,  ללאומיות  האירופית  הלאומיות  את  שחילקה  הקלאסית 
גיסא, וללאומיות מזרחית, אתנית ולא ליברלית מאידך גיסא. במסגרת הטיפולוגיה הזאת, 
 Shimoni,( כאתנית  כלל  בדרך  סווגה  לאומי,  לשחרור  אירופית  מזרח  כתנועה  הציונות, 
pp. 46–51 ,1995(. ההתעוררות המחודשת של הלאומיות המזרח אירופית לאחר נפילת 
הגוש הסובייטי, לאומיות שסווגה באופן מסורתי כאתנית, בצד הניסיון לגבש דמוקרטיות 
כמה  ואכן,  הלאומית.  בזהותה  ייחודית  כה  אינה  שישראל  לסברה  תרמו  הללו,  בארצות 
אירופיות:  מזרח  הן ארצות  זה,  גם במסגרת מאמר  נידונות  מדוגמאותיו של סמוחה, אשר 

אסטוניה, לטביה וסלובקיה.
המודל של סמוחה הותקף משמאל ומימין כאחד. באופן כללי הדיון במודל נטה להתמקד 
בשאלה אם הקהילה הפוליטית האתנית שתיאר המודל, ובייחוד זו של ישראל, אכן יכולה 
)Dowty, 1999; Smooha, 2002, p. 495(. הביקורת משמאל גרסה  להיקרא דמוקרטיה 
שהמונח דמוקרטיה אתנית סותר את עצמו, ולכן ארצות שהן אתניות אינן דמוקרטיות אלא 
כן,  כמו   .)Ghanem, Rouhana & Yiftachel, 1998; Yiftachel, 1999( אתנוקרטיות 
בכל  בעיקר  במודל,  המתוארת  הפוליטית  המערכת  של  ביציבותה  ספק  הטילה  זו  ביקורת 
הנוגע לישראל. הביקורת העיקרית של המבקרים מימין הייתה נגד הטיפולוגיה המקובלת 
של הלאומיות, שאף היא נעשתה מקובלת, כלומר נגד החלוקה המסורתית ללאומיות אזרחית 
וללאומיות אתנית. כאן הייתה מרכזית הדעה שאין לאומיות אזרחית טהורה, או שאין מדינה 
שהיא ניטרלית מבחינה תרבותית, ולכן, כפי שאמר אלן דוטי )Dowty, 1999, p. 9(, אין 
כל ייחודיות באפיונה האתני של ישראל. מנקודת מבט זו ישראל היא דמוקרטיה ליברלית 
מערבית, גם אם היא דמוקרטיה עם פגמים )נויברגר, 2000(. אחד הניסיונות הנועזים לראות 
את ישראל באור זה הוא ספרם של אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין ישראל ומשפחת 

העמים )2003(.
משמאל  למבקריו  סמוחה  בין  המשותף  מן  יש  הדיון,  משתתפי  בין  המחלוקת  למרות 
ומימין. הם אמנם חלוקים בשאלה באיזו מידה מאפשרת זהותה האתנית של ישראל לראותה 
כדמוקרטיה או בשאלה מה אפשר לעשות, אם אפשר, כדי לשפר את הדמוקרטיה בישראל, 
אך כולם תמימי דעים שזהותה הלאומית של ישראל אינה ייחודית. על פי רוב מסווגים את 
לאומית  זהות  כבעלת  אותה  מסווגים  אתנית, אחרים  לאומית  זהות  בעלת  כמדינה  ישראל 



305    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

אזרחית, ויש אף הרואים את החלוקה ללאומיות אתנית וללאומיות אזרחית כשגויה, אך נראה 
שכולם מסכימים עם קביעתו של דוטי )Dowty, 1999, p. 8( כי “ישראל אינה קטגוריה בפני 
עצמה; יש ארצות אחרות שבהן האתניות שזורה בהגדרה של המדינה”.2 אם ישראל מצוינת 
כייחודית, הרי ייחודיותה מיוחסת לתנאים חיצוניים או להיעדרה של מדיניות זו או אחרת, 

ולא לקשר בין זהותה הלאומית לאתניות.
אם כך, באיזו מידה זהותה הלאומית של ישראל היא אכן ייחודית? במאמר הנוכחי אטען, 
גם באמצעות בחינת דוגמאותיו של סמוחה במזרח אירופה, שהזהות בין דת ולאום שמאפיינת 
את האתוס הלאומי העכשווי בישראל היא אכן ייחודית, וכי ככל שאפשר לסווגה כאתנית, 
כפי שטוען סמוחה, היא ייחודית ויוצרת קטגוריה בפני עצמה. ייחודיות קשריה של ישראל 
עם האתניות מתבטאת בכמה מרכיבים: ראשית, כמעט כל הלאומיויות המסווגות כאתניות הן 
בעצם אתנו–תרבותיות, כלומר מבססות את הזהות הלאומית על תרבות יותר מאשר על מוצא. 
דבר זה נכון גם לגבי הדוגמאות המזרח אירופיות של סמוחה, ואילו הזהות בין דת ללאום 
הנהוגה בישראל שונה בכך שהיא יוצרת זהות לאומית המבוססת בעיקרה על קשר דם ומוצא. 
שנית, כפי שאומר חוקר הלאומיות אנתוני סמית )Smith, 1986, Ch. 7(, קבוצות אתניות, 
כשהן שואפות להיהפך לאומות, צריכות לאמץ לזהותן מרכיבים טריטוריאליים ואזרחיים. 
במאמר הנוכחי אטען שכל הארצות המזרח אירופיות המזוהות על ידי סמוחה כדמוקרטיות 
אתניות אכן שילבו מרכיבים טריטוריאליים ואזרחיים בזהותן הלאומית, ואילו הזהות בין הדת 
ללאום הנהוגה בישראל היא יוצאת דופן בהיעדרם של מרכיבים טריטוריאליים ואזרחיים. 
וכך כל הארצות המזרח אירופיות המזוהות על ידי סמוחה כאתניות עדיין שומרות על הזהות 
הבסיסית בין אזרחות ללאומיות, זהות המאפיינת את מדינת הלאום. במילים אחרות, ככל 
שהמדינות הללו רואות עצמן כשייכות לאומת ליבה אתנית, הן עדיין מכירות באומה אזרחית 
טריטוריאלית הקיימת לצדה של האומה האתנית, המזוהה עם הגוף האזרחי שהוא רב אתני. 
אומה אזרחית זו אמנם אינה ניטרלית מבחינה תרבותית ומוטית לטובת תרבותה של הקבוצה 
האתנית הדומיננטית, אך היא בכל זאת מאפשרת לפרטים שאינם משתייכים לאומת הליבה 
להשתלב בתרבות הדומיננטית ולהיות שווי זכויות באומה )הטריטוריאלית(. בעניין זה מציין 
וויל קימליקה )Kymlicka, 1995, p. 24(: “מה שמבחין בין אומות ‘אזרחיות’ ובין אומות 
בזהות הלאומית, אלא העובדה שכל אחד  היעדרם של מרכיבים תרבותיים  אינו  ‘אתניות’ 
יכול להשתלב בתרבות המשותפת, ללא הבדלי גזע או צבע”. כאן אטען שישראל מתייחדת 
בכך שאינה מכירה בקיומה של אומה ישראלית, ולכן אינה מאפשרת את השתלבותם של אלו 

שאינם מזוהים כבני אומת הליבה בתרבות הדומיננטית. 
ייחודה של הזהות הלאומית הישראלית מציבה קושי בפני מודל הדמוקרטיה האתנית 
של סמוחה. הצבת ישראל כאבטיפוס של המודל, ולא כאחת מנגזרותיו הייחודיות, מונעת 
מסמוחה לראות את האפשרות שבניגוד לישראל, הדמוקרטיה האתנית במזרח אירופה יכולה 

להיות אמצעי לבניין אומה או שלב מעבר לקראת דמוקרטיה ליברלית.
יש כמובן מידה מסוימת של שרירותיות בניסיון לקבוע את ייחודה של ישראל ביחסה 
כאן הציעו  אירופיות של סמוחה בלבד.  דוגמאותיו המזרח  לאתניות על סמך השוואה עם 
יפתחאל וגאנם )2004( לסווג את ישראל כמשטר אתנוקרטי, שאינו דמוקרטי ואינו עריצי. 

כאן ובהמשך, כל הציטוטים ממקורות בלועזית הם תרגום חופשי שלי ־ מ“ב.  2
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העיקרית  מטרתם  ]אך[  כדמוקרטים,  לרוב  עצמם  “מציגים  אמנם  אתנוקרטיים  משטרים 
ושלטון”  עצמה  מנגנוני  ושל  במחלוקת  שנויות  טריטוריות  האתניזציה של  את  לקדם  היא 
)שם, עמ‘ 761(. וכך יש גם מדינות אחרות המתוארות כאתניות, כדוגמת מלזיה, סרי לנקה, 
סודן או פקיסטן, שבחרתי שלא להתייחס אליהן, לא רק מפני שסמוחה עצמו אינו מתייחס 
אליהן, אלא מפני שאף שהן רואות עצמן כדמוקרטיות, לא מקובל לראותן ככאלה, ולכן קשה 
לראותן כדמוקרטיות אתניות. כלומר הן אינן נתפסות כמקיימות את התנאים הפרוצדורליים 
המינימליים הדרושים לקיומה של דמוקרטיה. כאן אני מקבל את הנחת היסוד של סמוחה, 
אכן  הן  מביא  שהוא  אירופיות  המזרח  הדוגמאות  והן  ישראל  שהן  עליה,  לחלוק  שאפשר 
דמוקרטיות, לפחות מבחינת ההגדרה הפרוצדורלית המינימלית של הדמוקרטיה. את ישראל 
מקובל לראות כדמוקרטיה, וגם הדוגמאות המזרח אירופיות של סמוחה ־ אסטוניה, לטביה 
וסלובקיה ־ נחשבות דמוקרטיות ואף חברות באיחוד האירופי. כאן עולה שאלה מעניינת: 
באיזו מידה הזהות בין הדת ללאום מייחדת את ישראל במסגרת מודל המשטר האתנוקרטי? 

כאמור, שאלה זו לא תידון במאמר הנוכחי.

הזהות הלאומית הישראלית והחלוקה המסורתית 
ללאומיות אזרחית וללאומיות אתנית

אם כך, באיזו מידה זהותה הלאומית של ישראל היא ייחודית? חשוב שלא לזהות שאלה זו 
של  העברית  למהדורה  בהקדמה  לאומי.  לשחרור  כתנועה  הציונות  של  ייחודה  שאלת  עם 
ספרו לאומים ולאומיות קובע ארנסט גלנר שהציונות אינה בגדר בעיה מיוחדת לתיאוריית 
הלאומיות שלו )גלנר, 1994, עמ‘ 9(. גם אנתוני סמית )Smith, 1995(, במאמר שיוחד לשאלה 
באיזו מידה הלאומיות היהודית ייחודית, טוען שככל שהיא ייחודית )כמו כל לאומיות אחרת( 
היא עדיין תואמת את תיאוריית הלאומיות שלו, ואף יש כאלה הטוענים שתיאוריית הלאומיות 
של סמית לא זו בלבד שהיא תואמת את הציונות, אלא בעצם מבוססת עליה )בן ישראל, 1996, 
עמ‘ 216(. וכך, ואולי במפתיע, נציגים בולטים של הגישה המודרניסטית כלפי הלאומיות מצד 
ושל הגישה האתניציסטית כלפי הלאומיות מצד שני מסכימים שהלאומיות היהודית  אחד 
לא הייתה ייחודית במסגרת הלאומיויות האירופיות. אלא שכאן חשוב להבחין בין הציונות 
כתנועה לשחרור לאומי שפעלה לפני קבלת העצמאות ובין הציונות כאתוס רשמי, או חצי 
רשמי, של ישראל העצמאית. בלשונו של רוג‘ר ברובייקר )Brubaker, 1996, p. 79(, עלינו 
 )polity–seeking or polity upgrading nationalisms( להבחין בין לאומיות המבקשת מדינה
 polity–based, nation shaping( ובין לאומיות המבוססת על מדינה או מבקשת לעצב אומה
or nation promoting nationalisms(. לפיכך אי אפשר להסיק מהטענה שהציונות הטרום 
מדינתית לא הייתה ייחודית את הטענה שזהותה הלאומית של ישראל אינה ייחודית, כשם 
לאתוס  הדיון  יוגבל  הנוכחי  פנים, במאמר  כל  על   .)2003( ורובינשטיין  יעקובסון  שעושים 

הישראלי שלאחר העצמאות.
לאומיות  קטגוריות:  לשתי  האירופית  הלאומיות  את  חילקה  המסורתית  הטיפולוגיה 
מערבית אזרחית ולאומיות מזרחית אתנית. בהתאם לטיפולוגיה הזאת, הלאומיות המערב 
פוליטית  או  אזרחית  או  טריטוריאלית  הגדרה  לה  הייתה  כלומר  אזרחית,  הייתה  אירופית 
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של האומה, ואילו הלאומיות המזרח אירופית הגדירה את האומה באופן אתני או תרבותי 
)Plamenatz, 1976). טיפולוגיה קלאסית זו מצויה בבסיס מודל הדמוקרטיה האתנית של 
בדמוקרטיות  אתניות.  דמוקרטיות  ובין  אזרחיות  דמוקרטיות  בין  מבחין  סמוחה  סמוחה. 
אזרחיות היסוד המגדיר הבסיסי הוא האזרחות, ואילו באתניות היסוד המגדיר הבסיסי הוא 
חברות בקהילה האתנו–דתית. על פי סמוחה, דמוקרטיות אתניות הן פחות דמוקרטיות ופחות 
ללאומיות  מערביות  דוגמאות  גם  מביא  אמנם  סמוחה  אזרחיות.  מדמוקרטיות  ליברליות 
 ]The Quiet Revolution[ השקטה  המהפכה  עד  וקנדה   1972 עד  אירלנד  )צפון  אתנית 
בשנות השישים(, אך הוא מצביע כאמור בעיקר על הנטייה הקיימת בארצות מזרח אירופיות 
שכתנועה  מדגיש  סמוחה  לישראל,  באשר   .)Smooha, 2002, p. 476( אתנית  ללאומיות 
 Smooha, ;622 ‘מזרח אירופית הציונות סווגה באופן מסורתי כאתנית )סמוחה, 2000, עמ
p. 489 ,2002(. ברור אפוא שמודל הדמוקרטיה האתנית של סמוחה מבוסס על הטיפולוגיה 
הקלאסית הזאת. עם זאת, ההבחנה של סמוחה בין אתני לאזרחי שונה מזו הקלאסית בכך 
שלעתים  )כפי  תרבותית  מבחינה  ניטרליות  הן  אזרחיות  דמוקרטיות  כי  גורס  אינו  שהוא 
קרובות מאשימים אותו מבקריו(, כלומר שאינן מעדיפות או מאפיינות עצמן גם באמצעות 
לקדם  מבקשות  שאינן  כלומר  אתנית,  מבחינה  ניטרליות  שהן  אלא  פרטיקולרית,  תרבות 
ואף שהן מעדיפות תרבות מסוימת היא אינה  קבוצה אתנית מסוימת על חשבון האחרות, 
מזוהה עם קבוצה אתנית מסוימת. במילים אחרות, בדמוקרטיה אזרחית האתניות היא עניין 

פרטי בלבד.
כאמור, כתנועה לשחרור לאומי מזרח אירופית סווגה הציונות באופן מסורתי כאתנית. עם 
זאת, כפי שהוסבר למעלה, ענייננו כאן אינו בציונות הקדם מדינתית, אלא בציונות כאתוס 
הלאומי הישראלי הנוכחי. וכך השאלה שאני מבקש לדון בה עתה היא באיזו מידה אפשר 
לסווג את הזהות בין דת ללאום, המקובלת כיום כאתוס הלאומי הרשמי בישראל, כאתנית? 
המונח “לאומיות אתנית” עשוי להטעות, שכן הוא מעורר את הרושם שמדובר בזהות לאומית 
המבוססת על קשר דם, גזע, מוצא )ביולוגי( משותף וכדומה. לאומנים אתניים אמנם מדברים 
במונחים כאלה לעתים קרובות, אך מטרתם העיקרית היא אחרת; מה שהם באמת מעוניינים 
בו הוא ההצלחה והדומיננטיות של תרבות מסוימת )שהם מזהים עם הקבוצה האתנית שלהם( 

:)Brubaker, 1998, p. 299( כפי שמציין ברובייקר .)Brubaker, 1999, pp. 59–60(

אפשר לפרש לאומיות אתנית באופן צר, ככזו שמדגישה מוצא או גזע או ביולוגיה. 
במקרה כזה, תימצא רק מעט לאומיות אתנית, שכן על פי דעה זו, דגש על תרבות 
משותפת בלא דגש מיוחד למוצא צריך להיות מסווג כלאומיות אזרחית. הקטגוריה 
של לאומיות אזרחית הופכת אפוא להטרוגנית כל כך עד שאינה יכולה להיות לעזר, 

ואילו הקטגוריה של הלאומיות האתנית נותרת כמעט ריקה.

גם המונח “לאומיות אזרחית” עשוי להטעות, שכן הוא מעורר את הרושם שמדובר בלאומיות 
שהיא אזרחית במובן זה שהיא ניטרלית מבחינה תרבותית:

כלומר כאתנו–תרבותיות,  יותר,  רחב  במובן  גם  לאומיות אתנית  וכך אפשר לפרש 
מרכיב  החסרה  אזרחות  של  במשמעות  הצר,  במובן  מפורשת  אזרחית  כשלאומיות 
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תרבותי. אך כאן צצה בעיה הפוכה: הלאומיות האזרחית כלל אינה קיימת, בעוד כל 
הלאומיויות הקיימות יסווגו כאתניות או תרבותיות. וכך אפילו המקרים הפרדיגמטיים 
של לאומיות אזרחית ־ צרפת ואמריקה ־ אינם מסווגים עוד כלאומיות אזרחית, 

שכן יש להם מרכיב תרבותי מכריע.

אין זו מטרתו של המאמר הנוכחי לקבוע באיזו מידה הבחנותיו אלו של ברובייקר הופכות 
את ההבחנה הקלאסית בין לאומיות אזרחית לאתנית לחסרת משמעות )Kuzio, 2001(. מה 
שאפשר לומר הוא שמדברים אלה נובע שהלאומיויות, רובן ככולן, הן אזרחיות ואתניות כאחת 
)אם כי ייתכן שהן נבדלות זו מזו במשקל המרכיב האתני או האזרחי(, וכך כל הלאומיויות 
שבאופן מסורתי נחשבו אזרחיות הן במידה זו או אחרת גם אתניות, שכן הן כוללות מרכיב 
כל הלאומיויות שבאופן מסורתי  במיוחד למקרה שלנו,  ומה שחשוב  כן,  על  יתר  תרבותי. 
נחשבו אתניות משום שהן אתנו–תרבותיות הן במידה זו או אחרת גם אזרחיות, או לפחות 
בעלות פוטנציאל להיהפך לאזרחיות. הפוטנציאל האזרחי של הלאומיות האתנו–תרבותית 
מצוי בעובדה שתרבות, בניגוד למוצא, אפשר לרכוש. וכך יכולים בני קבוצות מיעוט אתניות 
להיות חלק מהתרבות הדומיננטית )שבמקרים מסוימים שייכת לקבוצה האתנית הדומיננטית 
או מזוהה עמה( בתהליך בניין אומה היוצר אומה אזרחית טריטוריאלית ורב אתנית. לחלופין, 
את  לכפות  יכולה  דומיננטית  אתנית  קבוצה  וכך  לכפות,  אפשר  תרבות  מוצא,  כמו  שלא 
התרבות שלה באמצעות המדינה גם על מיעוטים אתניים אחרים תוך כדי יצירתה של אומה 
אזרחית או לפחות אומה טריטוריאלית רב אתנית. מלבד זאת, בדמוקרטיות תרבות לאומית 
ניתנת גם לשינוי בהליך דמוקרטי, כלומר קבוצות מיעוט יכולות לא רק להצטרף לתרבות 
הדומיננטית, אלא גם לשנותה. בעניין זה אמר קימליקה )Kymlicka, 1995, p. 24(: “מה 
שמבדיל אומות ‘אזרחיות’ מאומות ‘אתניות’ אינו היעדר כל מרכיב תרבותי בזהותן הלאומית, 
אלא העובדה שכל אחד יכול להשתלב בתרבות המשותפת, ללא הבדלי גזע או צבע”. היות 
לפחות  יכולות,  אתניות  ארצות  אתנו–תרבותיות,  הן  כאתניות  המזוהות  הלאומיויות  שרוב 
באופן פוטנציאלי, לשלב מיעוטים או לאפשר להם אינטגרציה לתוך התרבות הדומיננטית. 
כאן הלאומיות היהודית–ציונית הטרום מדינתית לא הייתה שונה מלאומיויות אחרות מבחינת 
היותה אתנו–תרבותית ומבחינת הזיהוי של היהודי הלאומי עם העברי. אלא שהמצב שונה 
בישראל שלאחר העצמאות, שכן לזהותה הלאומית של זו אין מרכיב תרבותי, והיא מבוססת 
בני  על מוצא בלבד. לכן היא אינה מאפשרת, לפחות באופן פוטנציאלי, את שילובם של 
מיעוטים לא יהודים בתרבות הדומיננטית. כדי לראות זאת עלינו לבחון בקצרה את המונח 

“מדינה יהודית” כפי שהוא מקובל כיום בישראל. 

מדינה יהודית

רוב הישראלים, אם לא כולם, מסכימים שישראל היא מדינה יהודית, אך לא ברור, לפחות 
מבחינה רשמית, מה פירוש הדבר. כאן יהיה זה מועיל להשתמש בהחלטות של בית המשפט 
העליון, שפסיקותיו נתפסות על ידי ישראלים רבים כמניחות את היסודות החוקתיים של ישראל. 
דוטי )Dowty, 1999, p. 10(, בנסותו לענות על השאלה מהם היסודות המינימליים שממנה 
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מורכבת יהדותה של ישראל, מצביע על כך שבית המשפט העליון, כשהוא דן בזכאותן של 
מפלגות להשתתף בבחירות, ניסה לענות על השאלה הזאת )שכן חוק המפלגות קבע שמפלגה 
שמתנגדת לקיומה של ישראל כמדינה יהודית אינה זכאית להשתתף בבחירות(. יהדותה של 
ישראל, קבע בית המשפט העליון, פירושה לפחות: )א( קיומו של רוב יהודי; )ב( הכרה בזכותם 
של יהודים להגר אליה; )ג( קשר עם קהילות יהודיות מחוץ לישראל )רובינשטיין, 1996, עמ‘ 
548—549(. בפסיקה זו של בית המשפט העליון3 אפשר להבחין מיד בהיעדר כל מרכיב תרבותי 
מהאפיון המינימלי של יהדותה של ישראל. כך למשל אין היא מציינת שיהדותה של המדינה 
יהודית  מתבטאת בדומיננטיות של התרבות העברית, או לחלופין בדומיננטיות של תרבות 
כלשהי. פסיקה זו עניינה העיקרי הוא דמוגרפיה ומוצא: מדינה יהודית היא מדינה שיש בה 
רוב יהודי והיא נותנת עדיפות להגירה יהודית. במקומות אחרים מציין בית המשפט העליון 
בשבתו כבג“ץ את השפה העברית ואת מורשת ישראל, אך לא ברור באיזו מידה הללו נתפסות 
כמגדירות את המדינה היהודית או כפועל יוצא של יהדותה, או באיזו מידה הן ראשוניות כמו 

הרוב היהודי. וכך מדבר השופט חשין על תמצית יהודיותה של המדינה:4 

יהודיות המדינה תתבטא ברוב יהודי מסיבי, שכן רק רוב יהודי מסיבי יהיה בכוחו 
לערכים  כמובן,  נתכחש,  לא  ונושם.  חי  יהודי  כגוף  המדינה  את  ולקיים  להמשיך 
נוספים שביהודיות המדינה ־ כך למשל השפה העברית ־ ואולם אנו בקשנו לדבר 
בתמצית–שבתמצית, במידת הטוהר הנעלה ביותר של ההוויה בישראל. ואידך פירושה 

הוא ־ זיל גמור.

העברית  את  ברק,  אהרן  העליון,  המשפט  בית  נשיא  מציין  קעדאן5  בבג“ץ  זאת,  לעומת 
ומורשת ישראל כמסקנות הנובעות מערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בעוד 
זכות השיבה מוזכרת כנגזרת של ערכים אלו. הקושי של בג“ץ לאפיין את המדינה היהודית 
באמצעות העברית נובע גם מהעובדה שלעברית אין מעמד רשמי בלעדי במדינה, אלא היא 
עומדת לצדה של הערבית, וכך למשל בבג“ץ קעדאן כותב הנשיא ברק שמהיותה של המדינה 
יהודית “מתבקש כי העברית תהיה שפה עיקרית” )ולא “השפה העיקרית”( )שם, עמ‘ 31(. 
במקום אחר כותב ברק שמהיותה של המדינה יהודית נובע ש“השפה העברית ־ בצד השפה 
הערבית ־ היא שפתה הרשמית של המדינה” )ברק, 1993, עמ‘ 452(. במקומות אחרים נכתב 
כבר ברור יותר כי “העברית היא לשונה הרשמית והמרכזית של המדינה”.6 עם זאת, בניסוח 
“הלשון העברית אינה נחלתם של קבוצה זו או אחרת של יהודים בישראל. הלשון העברית 
היא נכס האומה כולה”,7 אין בג“ץ מתכוון לאומה או למדינה הישראלית, אלא לעם היהודי. 

ע“ב 2/88, בן שלום נ‘ יו“ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים–עשרה, פ“ד מג )4( 221.  3

בג“ץ 6427/02, התנועה לאיכות השלטון בישראל נ‘ הכנסת, עמ‘ 76.  4

בג“ץ 6698/95, קעדאן נ‘ מנהל מקרקעי ישראל, פ“ד נ“ד )1( 258.  5

בג“ץ 11280/02, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש–עשרה נ‘ ח“כ אחמד טיבי וח“כ עזמי בשארה,   6

עמ‘ 96.

בג“ץ 294/91, חברה קדישא גחש“א “קהילת ירושלים” נ‘ קסטנבאום, עמ‘ 519. ראו גם ברק )1993, עמ‘   7

.)452
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יש סיבות אחדות לכך שהזהות בין דת ללאום המקובלת בישראל יוצרת זהות לאומית 
וזו אינה הסיבה העיקרית דווקא, הזהות בין  המבוססת על מוצא ולא על תרבות. ראשית, 
יהודי הוא  הדת ללאום הביאה לאימוץ הקריטריון הדתי–אורתודוקסי להשתייכות לאומה: 
הגיור,  מעניין  נתעלם  אם   .)Smooha, 2001, p. 50( התגייר  או  יהודייה  לאם  שנולד  מי 
הרי להגדרה זו אין כל מרכיב תרבותי, והיא מבוססת על מוצא בלבד, ובאשר לגיור, לזה 
יש יסוד תרבותי, אך אופייה הלא מיסיונרי של היהדות האורתודוקסית הופך אותו לזניח. 
יתרה מזאת, כל ניסיון לעשות רפורמה בגיור צריך להתגבר על העובדה שאין כל הסכמה בין 
הישראלים או בין הזרמים היהודיים על נוסח הגיור. וזה מביא אותנו לסיבה השנייה שבגינה 
דת  היא  כיום  היהדות  המדינה:  של  יהדותה  של  הרשמית  מההגדרה  תרבותי  מרכיב  נעדר 
אוניברסלית במובן זה שיהודים הם בנים ובנות של מגוון אומות ותרבויות. דבר זה הופך את 
ההגדרה האתנית או התרבותית של העם היהודי לכמעט בלתי אפשרית ומביא אותנו לסיבה 
החשובה ביותר להיעדרותו של מרכיב תרבותי בהגדרת יהדותה של ישראל: היעדר הסכמה 
בקרב הישראלים באשר למשמעותה של היהדות. בכרך הנושא את הכותרת מדינת ישראל 
בין יהדות לדמוקרטיה )דוד, 2000(, הכולל ראיונות ומאמרים של דמויות ישראליות מובילות 
ומנסה לענות על השאלה מהי משמעותה של המדינה היהודית, מביעה אניטה שפירא את 
התנגדותה למונח “מדינה יהודית”. שפירא טוענת שמונח זה בעייתי שכן אין הסכמה בין 
הישראלים בדבר משמעותה של היהדות )א‘ שפירא, 2000, עמ‘ 18(. הרצון להימנע מוויכוח 
על טיבה של היהדות מחד גיסא ועל הזהות בין מדינה יהודית למדינה דתית מאידך גיסא 
מוליכים את שפירא לשלול את המונח “מדינה יהודית” לטובת המונח “מדינת היהודים”, 
שפירושו מדינה שיש בה רוב יהודי ושהאופי היהודי שלה הוא “בתוקף היותה מדינה בעלת 
רוב יהודי וגם דמוקרטית” )שם, עמ‘ 25(. השקפה זו אכן תואמת את פסיקת בית המשפט 
העליון שהובאה למעלה, ונראה ששותפים לה ישראלים רבים הרואים עצמם כציונים מצד 
וכך,   .)196—195 עמ‘   ,2003 ורובינשטיין,  )יעקובסון  שני  מצד  ליברלים  או  וכחילונים  אחד 

באותה אסופה, אומר מנחם ברינקר )ברינקר, 2000, עמ‘ 78(:

אני הייתי מוותר על המדינה “היהודית”. אני חושב שהיהודיות של המדינה נקבעת 
אינני חושב שיש בסיס   ]...[ זה הכל  יהודים,  פי העובדה שרוב האזרחים שלה  על 
אחר לאופי היהודי של מדינת ישראל, לבד מהעובדה ש–83% מאזרחיה הם יהודים, 
ישראל  מדינת  של  היהודי  לאופי  אחר  בסיס  להיות  שצריך  סבור  שאינני  ומכיוון 
לבד מהעובדה שרוב האזרחים שלה יהודים, חביב עלי הניסוח של הרצל, “מדינת 

היהודים”, יותר מאשר הניסוח של בן גוריון והכרזת המדינה “מדינה יהודית” ]...[

במקום  יהודי  רוב  בה  שיש  מדינה  של  במשמעות  היהודים”  “מדינת  המונח  שהצבת  אלא 
כל  אין  פירושה הצבת מוצא במקום תרבות כמגדיר האומה, שכן  יהודית”  המונח “מדינה 
יהודי  ייחשב  מי  שיקבע  טריטוריאלי(  או  אזרחי  קריטריון  לא  )ובוודאי  תרבותי  קריטריון 
כשמנסים להשיג רוב יהודי. במקרה זה, אם תרבות מופיעה כמאפיין של האומה, היא אינה 
מגדירה אותה, אלא היא תוצאה של מה שהיהודים עושים. וכך אומר ברינקר: “אנו מופקדים 
על העובדה, על המציאות, שרוב אזרחי המדינה יהיו יהודים, דוברי עברית, קשורים לתרבות 
העברית  התרבות  מופיעה  כאן  )שם(.  היהודי...“  העם  של  להיסטוריה  קשורים  העברית, 
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אלא  אותה  מגדירה  אינה  שהיא  לב  לשים  יש  אך  בישראל,  היהודים  קבוצת  של  כמאפיין 
היא תוצר פעולתה, ולכן אינה בבחינת גורם מגדיר של המדינה. זו אינה המדינה )או האומה 
הטריטוריאלית( שדוברת עברית, אלא היהודים. אך כיצד אנו קובעים מיהו יהודי, כלומר 
אנו  וכך  מוצא.  לפי  תיקבע  התשובה  העברית?  לתרבות  קשור  להיות  שעליו  האדם  מיהו 
מגיעים לאפיון פרדוקסלי משהו של המדינה היהודית: מדינה יהודית היא מדינה שיש בה 

רוב של אנשים שיש להם אם יהודייה.
אכן, על פי סמוחה, אחד התנאים ליציבותה של הדמוקרטיה האתנית הוא רוב מספרי 
לתמיכתן  שתזדקק  בלי  דמוקרטי  באופן  לשלוט  לה  מאפשר  כזה  רוב  הליבה.  אומת  של 
המזרח  אף שהמדינות  זאת,  עם   .)Smooha, 2001, p. 37( האחרות  המיעוט  קבוצות  של 
של  מספרי  לרוב  שואפות  אכן  אתניות  לדמוקרטיות  כדוגמאות  מביא  שסמוחה  אירופיות 
)כשהיסוד  תרבות  באמצעות  לאתניות  שלהן  הקשר  את  להביע  בוחרות  הן  הליבה,  אומת 
הדומיננטי הוא השפה(, ולא באמצעות הדרישה לרוב מספרי של אומת הליבה. וכך בארצות 
הללו לבני הקבוצה האתנית הדומיננטית יש זכויות יתר מפני שהם שותפים לתרבות שעליה 
הכריזה המדינה כמועדפת. בישראל, לפחות מבחינה פורמלית, המצב הפוך: תרבות מסוימת, 
התרבות העברית, היא המועדפת, מפני שהשותפים לה שייכים לקבוצה האתנית שהמדינה 

הכריזה עליה כמועדפת. 
אף על פי שהגישה הישראלית שונה מזו המאפיינת ארצות אתניות, אין לזהות אותה עם 
גישת ה–laissez faire כלפי התרבות, שמיוחסת בדרך כלל )ואולי בטעות( לארצות אזרחיות. 
בעלת  היא  הישראלית  האזרחים  “חברת  כשר:  אסא  אומר  למעלה  המוזכרת  ובאסופה 
המסגרת  בתוך  בחייהם,  הנותנים  יהודים  הם  בניה  של  המכריע  שהרוב  מפני  יהודי  צביון 
אלא שמשמעותה   .)119—118 עמ‘   ,2000 )כשר,  האישית שלהם”  לזהות  ביטוי  הדמוקרטית, 
אפשר  בצרפת  שכן  הצרפתים,  כמדינת  צרפת  של  מזו  שונה  היהודים  כמדינת  ישראל  של 
לומר שאופייה הצרפתי של המדינה הוא תוצאה של מה שהצרפתים עושים, כאשר הכוונה 
היא לכל אלה שחיים בטריטוריה של המדינה הצרפתית או לכל אזרחי המדינה הצרפתית. 
המקרה הישראלי שונה, שכן יהדותה של המדינה אינה ביטוי למה שהישראלים עושים, אלא 
למה שהיהודים הישראלים עושים, כך שעדיין צריך להכריע בשאלה מיהו יהודי כדי להחליט 
הגדרה  עם  אותנו  מותירה  האומה  של  תרבותי  מאפיון  הימנעות  וכך  עושים.  היהודים  מה 

המבוססת על מוצא בלבד. 
את אופייה הייחודי הזה של הזהות בין דת ללאום אפשר לראות מזווית שונה במקצת: 
חוקר הלאומיות אנתוני סמית )Smith, 1986, Ch. 7( טוען, כאמור, שקבוצות אתניות, כשהן 
האומה,  ואזרחיים.  טריטוריאליים  מרכיבים  גם  לאמץ  צריכות  לאומות,  להיהפך  מבקשות 
ואזרחיים  רכיבים אתניים  סימביוזה, לא תמיד שלווה, אך הכרחית, של  היא  אומר סמית, 
מאפיינים  מאמצת  אתנית  לאומיות  שבו  שהרגע  נראה   .)Smith, 1996, pp. 100–101(
טריטוריאליים ואזרחיים כמגדירי האומה הוא רגע השגת העצמאות, שכן באמצעות הזהות 
בין לאומיות לאזרחות המאפיינת את המדינה–אומה המודרנית יסודות אלה הופכים להיות 
בעלי השפעה בעיצובה של הזהות הלאומית. אלא שהזהות בין הדת ללאום הנהוגה בישראל 
היא יוצאת דופן בכך שהיא נעדרת מרכיבים טריטוריאליים ואזרחיים בזהותה של האומה. 
של  ללאום  להצטרפות  הדרכים  ולכן  אזרחית,  או  טריטוריאלית  ישות  אינו  היהודי  העם 
ישראל אינן יכולות להיות מובעות במונחים טריטוריאליים או אזרחיים. בהקשר זה טענו 
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יעקובסון ורובינשטיין שהזהות הלאומית הישראלית אכן מכילה יסודות אזרחיים )2003, עמ‘ 
:)392—391

גיור;  ידי  ניתן לאמץ את הזהות היהודית על  צריך כמובן לציין כי באופן מסורתי 
העם היהודי לא היה אפוא מעולם קבוצה אתנית סגורה. אולם במדינה ריבונית ראוי 
שיתקיים מסלול הצטרפות אזרחי, שאינו כרוך בהמרת הדת. בפועל, מסלול כזה אכן 
קיים, ובהקף רחב: עולים ממוצא לא יהודי, הזכאים למעמד עולה לפי חוק השבות 
)ואף  המדינה  קיום  שנות  בכל  לארץ  הגיעו  שונות,  בדרגות  משפחה  קשרי  בשל 
לפני הקמתה(. הצטרפותם לחברה היהודית הישראלית תואמת את דגם ההצטרפות 
והתרבות  השפה  אימוץ  במדינה,  האזרחות  קבלת  אזרחית:  ללאומיות  האופייני 

העברית, השתלבות מלאה במדינה ובחברה, לרבות השירות הצבאי. 

אלא שנראה שיעקובסון ורובינשטיין מזהים את עובדת קיומה של אינטגרציה לתוך התרבות 
ייתכן  אמנם  כזו.  אינטגרציה  המאפשרים  אזרחיים  ערוצים  של  קיומם  עם  הדומיננטית 
שהתוצאה של חוק השבות בניסוחו הנוכחי הייתה יצירתה של חברה ישראלית רב דתית, או 
אפילו אומה ישראלית רב דתית, אלא שאין פירוש הדבר שקיימות דרכים אזרחיות להצטרפות 
לאומה הזאת או שהעובדה הסוציולוגית )קיומה של חברה רב דתית( “הופכת את הלאומיות 
לראות  יש  ראשית,   .)392 עמ‘  )שם,  פחות”  ולאתנית  יותר  לאזרחית  הישראלית  היהודית 
שעל פי הניסוח הנוכחי של חוק האזרחות, המהגרים לישראל על פי חוק השבות מקבלים 
לאזרחים  החדשים  המהגרים  את  שהופך  מה  הישראלי,  במקרה  וכך,  אוטומטית.  אזרחות 
אינו עמידה בתנאים אזרחיים, אלא, כפי שיעקובסון ורובינשטיין עצמם מציינים, העובדה 
אתניים.  אלא  אזרחיים  תנאים  אינם  אלו  היהודי.  לעם  משפחה  בקשרי  לקשרם  שאפשר 
העובדה שחלק מהם לא נחשבים יהודים על פי הגדרה אורתודוקסית או אחרת של יהודי 
אין פירושה שקריטריון החברות באומה נעשה אזרחי, אלא שההגדרה של האתנוס נלקחה 
מידי הרבנים ונמסרה למדינה. מכאן ש“אימוץ השפה והתרבות העברית, השתלבות מלאה 
במדינה ובחברה, לרבות השירות הצבאי” הם התוצאה של ההכרה בהם כיהודים או כקשורים 
ליהודים, ולא מה שהפך אותם לזכאים לאזרחות )או לחלופין להכרה כיהודים( כפי שדורשת 
הגישה האזרחית כלפי הלאומיות. כמו שרובינשטיין עצמו מציין במקום אחר, אלו שאינם 
מוכרים על ידי המדינה כיהודים אינם יכולים לקבל אזרחות, ולכן “הבעיה בישראל היא... 
 .)Rubinstein, 2000( ”היעדרותה של אופציה מעשית עבור לא–יהודים להיהפך לאזרחים
אזרחי  מסלול  בבחינת  אינה  מציינים  ורובינשטיין  שיעקובסון  התנאים  שרשימת  העובדה 
להצטרפות לאומה מודגמת היטב בכך שמסלול זה אינו כולל ערבים. יעקובסון ורובינשטיין 
אמנם ממהרים להכריז ששאלת האינטגרציה או הלאומיות האזרחית אינה רלוונטית ליחסים 
בין הרוב היהודי ובין המיעוט הערבי, שכן “הציבור הערבי אינו מבקש לאמץ את תרבותו 
הלאומית של הרוב, אלא לשמור על תרבותו וזהותו הנפרדות” )יעקובסון ורובינשטיין, 2003, 
עמ‘ 391(. ככל שהדברים הללו נכונים, הרי שרבים הם הערבים המעוניינים להשתלב, והם 
אזרחים ישראלים דוברי עברית ואף משרתים בצבא, ובכל זאת אינם יכולים להיחשב בני 

האומה ולא ניתנת להם הזדמנות להשתלב במדינה ובחברה.
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דמוקרטיה אתנית, מזרח אירופה הבתר–קומוניסטית וישראל

הגוש  נפילת  שלאחר  אירופה  מזרח  ממדינות  בכמה  טענותיו  את  כאמור,  מדגים,  סמוחה 
הקומוניסטי, בייחוד אסטוניה, לטביה וסלובקיה. כאן ברצוני להראות שאלה שונות מישראל 
בכך שהן שילבו גם מרכיבים טריטוריאליים ואזרחיים בזהותן הלאומית הרשמית. בניסוח 
מחודש של דברי סמית המובאים לעיל אפשר לומר שבארצות הללו קיימת סימביוזה, לא 

תמיד שלווה, אך הכרחית, בין המושג האזרחי של האומה ובין זה האתני. 
כששבו וזכו בעצמאותן לאחר התמוטטות הגוש הסובייטי חוקקו לטביה ואסטוניה חוקי 
לברית–המועצות  סיפוחן  ערב  אזרחים  שהיו  לאלה  אוטומטית  אזרחות  שהעניקו  אזרחות 
ולצאצאיהם, ואילו לאחרים )בעיקר דוברי רוסית ־ רוסופונים ־ שהתיישבו בארצות הללו 
הותנתה  ההתאזרחות  להתאזרח.  בקשה  להגיש  אפשרות  ניתנה  הסובייטי(  הכיבוש  בזמן 
שלא  המועמד  של  מטעמו  והכרזה  המקומית  בשפה  שליטה  שהייה,  תנאים:  כמה  במילוי 
המחסום  הייתה  השפה  דרישת  הללו  התנאים  מכל  הסובייטי.  הכיבוש  לשלטון  קשור  היה 
העיקרי, שכן בשתי הארצות הללו המיעוטים הרוסופונים לא דיברו את השפה המקומית. 
התוצאה של חוקי האזרחות הייתה אפוא שינוי קיצוני במעמדן החברתי והפוליטי של כשליש 
מאוכלוסיותיהן של שתי הארצות הללו, שכן המיעוטים דוברי הרוסית הפכו מאזרחים )ככל 
שאפשר להשתמש במונח זה לדיקטטורות של הגוש הסובייטי( לזרים. העובדה שהשליטה 
הביאה  הציבורי  בסקטור  להעסקה  מוקדם  תנאי  הארצות  בשתי  הייתה  המקומית  בשפה 
לפיטורים המוניים של רוסופונים, והם הוחלפו בבני הקבוצה האתנו–לאומית המקומית. כך, 
המדיניות הכללית בשתי הארצות הללו טמנה בחובה יתרונות חברתיים וכלכליים ברורים 
 Linz & Stepan, 1996, pp. 402–403; G.( הליבה האתנית  אומת  בני  לאלה שנחשבו 

.)Smith, Law, Wilson, Bohr & Allworth, 1998, p. 94
אכן, קיים דמיון רב בין המצב בישראל ובין זה שבלטביה ובאסטוניה, הן בדומיננטיות 
ביתרונות  והן  לה,  שייכת  שהמדינה  כקבוצה  שנתפסת  היהודים,  אחת,  אתנית  קבוצה  של 
זאת, יש לשים לב לכמה  והכלכליים המתלווים לדומיננטיות האתנית הזו. עם  החברתיים 
אמנם  ולטביה  אסטוניה  ראשית,  הללו:  הבלטיות  לארצות  ישראל  בין  חשובים  הבדלים 
של  האינטרסים  את  לקדם  כדי  הרוסית  דוברי  המיעוטים  כלפי  אגרסיבית  מדיניות  ניהלו 
שמרו  האתנית  האומה  רעיון  בצד  אך  אתניות,  לכנותן  אפשר  ולכן  שלהן,  הליבה  אומות 
הזהות  ידי  על  למערכת  הוכנס  והוא  האזרחית,  האומה  רעיון  על  גם  הללו  הארצות  שתי 
הוצדקו  האזרחות  חוקי  מכך,  יותר  המדינה–אומה.  את  המאפיינת  לאזרחות,  לאומיות  בין 
בין השאר באמצעות המודל של המדינה–אומה שבו המדינה והאומה חופפות, כלומר מודל 
שלפיו הגוף האזרחי הוא אומה. לשון אחר, האזרחות נשללה מהרוסופונים בין השאר בשל 
הטענה שאינם חלק מהאומה, ולכן )בהתאם למודל של המדינה–אומה( אינם יכולים להיות 
אזרחים )זאת בניגוד למקרה הישראלי שבו אין זהות בין לאומיות לאזרחות, ולכן הערבים 
 Linz & Stepan, 1996, pp. 432–433; G.( )יכולים להיות אזרחים בלי שיהיו בני האומה

.)Smith et al., 1998, p. 97
חוקי האזרחות החדשים הגדירו אזרחות על בסיס הגדרת  שנית, בשתי הארצות הללו 
שלא  פרטים  גם  וכללה  במהותה  אזרחית  ושהייתה   ,1940 לפני  קיימת  שהייתה  האזרחות 
היו אסטונים אתניים, ובהם רוסופונים. כך, חוקי האזרחות החדשים הגדירו אומה אזרחית 
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את  מעניקות  כלומר  רפובליקות,  הן  אסטוניה  והן  לטביה  הן  אחרות,  במילים  אתנית.  רב 
הריבונות לעם שמזוהה עם הגוף האזרחי שהוא רב אתני.

שלישית, חוקי האזרחות של לטביה ואסטוניה עדיין אפשרו לרוסופנים להצטרף לאומה 
)האזרחית(. הקריטריונים להצטרפות הם אכן אזרחיים: שהייה במקום, ידיעת השפה המקומית 
נוגע  שהדבר  “ככל  טוענת:   )Diatchkova, 2005, p. 113( דיאצ‘קובה  סבטלנה  וכדומה. 
ל‘חברות מלאה’ של מיעוטים באומת הליבה ובמדינה, אי הכללתם אינה מבוססת בשיטתיות 
על אתניות, שכן מיומנות בשפה ונאמנות למדינה–אומה הלטבית הם תנאים חשובים לאי 
הכללה הרבה יותר מאשר אתניות”. וכך, בצד הרעיון של אומת ליבה אתנית מתקיים בלטביה 

ובאסטוניה גם הרעיון של אומה אזרחית טריטוריאלית. 
 Järve,( הסימביוזה בין שני המושגים הללו בולטת בפתיח של החוקה האסטונית. יארבה
האתנית  הדמוקרטיה  של  המשפטי  “הבסיס  בגדר  הוא  שהפתיח  גורס   )2000, pp. 1, 7
באסטוניה”. הוא מצביע על כך שהפתיח מכיל שני מושגים: eesti rahvus, שפירושו אומה 
אסטונית אתנית, ו–Eesti rahvas שפירושו העם )האזרחים( של אסטוניה, ללא קשר למוצאם 
אזרחית.  אומה  פירושו  השני  ואילו  אתנית,  אומה  פירושו  הראשון  יארבה,  פי  על  האתני. 

:)Ibid., p. 1( יארבה מצטט מהפתיח לחוקה

זכותו  על  שמיוסדת  מדינה  ולפתח  להבטיח  רצון  כוח  ובעלי  באמונתם  נחושים 
המוחלטת של העם האסטוני ]באסטונית Eesti rahvas[ להגדרה עצמית לאומית ]...[ 
אשר תבטיח את שימורה של האומה האסטונית ]eesti rahvus[ ואת תרבותה עתיקת 

היומין. העם האסטוני ]Eesti rahvas[ אימץ ]...[ את החוקה הבאה ]...[

:)Smooha, 2001, p. 73( פרשנותו של יארבה לפתיח דומה לזו של סמוחה

הגיונו של הפתיח, גם אם אינו גלוי, הוא פשוט: האזרחים )כל הקבוצות האתניות 
־  אחת  אתנית  קבוצה  לשמר  כדי  חוקה  ומאמצים  המדינה  את  מייסדים  יחד(  גם 
האסטונים ־ ואת תרבותה. וכך, קבוצה אתנית אחת הציגה את דרישותיה הייחודיות 

למדינה שבה היא מציבה עצמה באופן חוקתי כאומת ליבה אתנית יחידה.

האתנית  הדמוקרטיה  של  ביטויה  את  החוקה  של  בפתיח  רואים  וסמוחה  יארבה  כך,  אם 
באסטוניה. במאמר מאוחר יותר )Järve, 2005( נוטש יארבה את פרשנותו המחמירה ורואה 
בדמוקרטיה האתנית באסטוניה שלב מעבר לקראת דמוקרטיה ליברלית. ואכן, אפשר להבחין 
גם ביסודות אזרחיים בפתיח. ראשית, חשוב לראות שהזכות להגדרה עצמית נטענת בשמה 
של האומה האזרחית ולא האומה האתנית, והמשימה לשמר את האומה האסטונית האתנית 
מוטלת על כל הגוף האזרחי ללא הבדלי מוצא אתני, כלומר מוגדרת באופן מכליל. שנית, 
שורות אחרות של הפתיח, שאינן מצוטטות על ידי סמוחה ויארבה, מלמדות שמטרת ההגדרה 
העצמית של האומה האזרחית האסטונית אינה רק שימורה של הקבוצה האסטונית האתנית 
ותרבותה, אלא גם “להגן על השלום הפנימי והחיצוני ולהבטיח את הקדמה והתועלת הכללית 
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של הדור הזה והדורות הבאים”.8 אלו הן בוודאי הצהרות רפובליקניות שמתייחסות לעתידו 
נוגע לחוקה האסטונית, הדמוקרטיה  נראה שעד כמה שהדבר  של העם האסטוני האזרחי. 
האתנית מתבטאת במיסודה של דומיננטיות של התרבות האסטונית יותר מאשר במיסודה 
“גוררת  תרבותית  שדומיננטיות  ככל  האסטונית.  האתנית  הקבוצה  של  דומיננטיות  של 
דוברי  שאינם  לפרטים  בהשוואה  בפרט  העבודה  ובשוק  בכלל  חברתי  סטטוס  של  העדפה 
אסטונית רהוטה” )Järve, 2000, p. 13(, כן נודעת חשיבות לכך שהעדפה של אומת הליבה 
מובעת כהעדפה תרבותית, ואף שהזכויות והרווחה של האזרחים קשורות במדינה, היא אכן 
ניטרלית מבחינה אתנית. ואכן, אסטוניה היא רפובליקה. הסעיף הראשון בפרק הראשון של 
החוקה האסטונית אומר “אסטוניה היא רפובליקה דמוקרטית ריבונית ועצמאית שבה הכוח 
העליון מצוי בידי העם”. כאן ברור שהַעם מזוהה ִעם האזרחים, ולא עם האומה האסטונית 
האתנית. על פי המודל של סמוחה, פירוש הדבר שאסטוניה תואמת את המאפיין הראשון 
אתנית  אומה  שיש  קובעת  השלטת  האתנית  “הלאומיות  כלומר  האתנית,  הדמוקרטיה  של 
)סמוחה, 2000, עמ‘ 582(. באשר למאפיין השני,  זכות בלעדית על הארץ”  אחת שיש לה 
שלפיו המדינה מבחינה בין ההשתייכות לאומה האתנית ובין האזרחות, כאן אנו רואים את 
אזרחות  בין  הבחנה  קיימת  אכן  בישראל  שכן  הישראלי,  מהמקרה  שבהשלכה  הבעייתיות 
לחברות באומה, וזכויות היתר ניתנות ישירות לפרטים בני הקבוצה האתנית הדומיננטית, 
חברות  ובין  אזרחות  בין  זהות  קיימת  רשמי,  באופן  לפחות  שראינו  כפי  באסטוניה,  ואילו 
הדמוקרטיה  של  השלישי  המאפיין  גם  לפרטים.  ולא  לתרבות  ניתנת  היתר  וזכות  באומה, 
האתנית על פי סמוחה ־ שהמדינה נמצאת בבעלות ובשליטה של האומה האתנית המרכזית 
־ אינו תואם את המקרה האסטוני, לפחות מבחינה רשמית–חוקתית, שכן כפי שראינו, זו 

גורסת שריבונות שייכת לעם )במשמעות של ציבור האזרחים(.
כל מה שנאמר כאן נכון גם לגבי לטביה. הסעיף הראשון בחוקה הלטבית גורס: “לטביה 
היא רפובליקה דמוקרטית”, והסעיף השני אומר: “הכוח הריבוני של המדינה הלטבית מצוי 
לטביה  ושל  אסטוניה  של  החוקות  רשמית,  מבחינה  לפחות  וכך,  לטביה”.  של  העם  בידי 
בדבריו  להשתמש  אם  או  אתנית,  רב  )אזרחית(  אומה  של  ליצירתה  היסודות  את  מניחות 
של קימליקה, הן מאפשרות לפרטים שאינם נחשבים בני אומת הליבה האתנית להשתלב 

בתרבות הדומיננטית. 
אנליזה של החוקה הסלובקית, דוגמה נוספת לדמוקרטיה אתנית לפי סמוחה, מוליכה 
הבסיס  את  מביע  לחוקה  שהפתיח  נראה  אסטוניה,  של  במקרה  כמו  דומות.  למסקנות 
האידאולוגי האתנו–לאומי של הרפובליקה הסלובקית )Van Duin, 2001, p. 123( )ההדגשה 

שלי ־ מ“ב(:

אבותינו  של  והתרבותית  הפוליטית  המורשת  את  בזוכרנו  הסלובקית,  האומה  אנו, 
ואת ניסיון מאות השנים של מאבק לקיום לאומי ולקיום של מדינתנו, ברוח המורשת 
של  ההיסטורית  והמורשת   ]Methodius[ ומתודיוס   ]Cyril[ קירילוס  של  הרוחנית 
עם בני  זכותן הטבעית של האומות להגדרה עצמית,  האימפריה המוראבית, לאור 

 :International Constitutional Law (ICL) המובאות מהחוקות של הארצות לקוחות מהאתר  8

www.oefre.unibe.ch/law/icl, והן מובאות בתרגום חופשי )מ“ב(.  
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הסלובקית,  הרפובליקה  של  בתחומיה  החיים  אתניות  וקבוצות  לאומיים  מיעוטים 
למען השלום ושיתוף הפעולה עם מדינות דמוקרטיות אחרות, מתוך רצוננו לייסד 
צורת ממשל דמוקרטית ולהבטיח את חיי החופש ואת התפתחותה של תרבות רוחנית 
ושגשוג כלכלי, וכך אנו, אזרחי הרפובליקה הסלובקית, מאמצים באמצעות נציגינו 

את החוקה הבאה: ]...[ 

שוב בולטת הסימביוזה בין המושג האתני של האומה ובין זה האזרחי. הנטייה האתנית של 
הפתיח ברורה: הוא מייחד את התרבות, ההיסטוריה והאומה הסלובקית האתנית. עם זאת, 
הוא כולל גם יסודות אזרחיים חשובים; ראשית, הוא הכרזה של כל האזרחים, כולל המיעוטים, 
והוא מאושר על ידי כולם באופן שווה. במילים אחרות, כמו שמציינים הפתיח והסעיף הראשון 
לחוקה, סלובקיה היא רפובליקה שבה, כמו שמציין הסעיף השני, המדינה שואבת את כוחה 
מהאזרחים. נראה שזה סותר את קביעתו של סמוחה: “שבחוקתה מכריזה סלובקיה על עצמה 
כמדינת האומה הסלובקית ולא כעל המדינה של אזרחיה” )Smooha, 2002, p. 476(. זאת 
ועוד, הפתיח כולל גם הצהרה רפובליקנית שמטרתה של סלובקיה היא גם “שלום בר קיימא 
החופש”  “הבטחת  דמוקרטי”,  ממשל  של  “ייסודו  אחרות”,  דמוקרטיות  עם  פעולה  ושיתוף 
ו“התפתחות של תרבות רוחנית ושגשוג כלכלי”. אלו הן הכרזות רפובליקניות המתייחסות 
לאומה האזרחית ולא לאומה האתנית, והן אינן עולות בקנה אחד עם קביעתו של סמוחה ש“על 
פי הפתיח של החוקה, הסלובקים האתניים והאזרחים האחרים חייבים לפתח את סלובקיה 
כמדינה–אומה אתנית למען הסלובקים האתניים” )Smooha, 2001, p. 66(. החוקה מבחינה 
אפוא בין האומה האתנית הסלובקית ובין הגוף האזרחי שהוא אומה אזרחית. מעניין לראות 
כיצד המובן של המילה “אנו” משתנה לאורך הפתיח. בהתחלה משמעותו האומה הסלובקית 
)“אנו,  האזרחית  האומה  משמעותו  הפתיח  בסוף  אך  הסלובקית”(,  האומה  )“אנו,  האתנית 
האזרחים של הרפובליקה הסלובקית”(. על פי הפתיח, האומה האזרחית הסלובקית מורכבת 
מהאומה הסלובקית האתנית שאליה מצטרפים “בני מיעוטים לאומיים וקבוצות אתניות החיים 
בתחומי הרפובליקה הסלובקית”. יש לשים לב לניסוח הזהיר של הכתוב: הפתיח אינו אומר 
“האומה הסלובקית... עם מיעוטים לאומיים וקבוצות אתניות”, אלא “האומה הסלובקית... עם 
בני מיעוטים לאומיים וקבוצות אתניות”, כלומר בנים ובנות של לאומיויות אחרות הצטרפו 
אלינו, בני האומה הסלובקית, כפרטים, לא כקולקטיב, כדי ליצור את “אנו” המזוהה עם הגוף 
האזרחי )או עם האומה הסלובקית האזרחית(. וכך, על פי החוקה שלה, אף שסלובקיה היא 
מדינה רב אתנית, היא אינה מדינה רב לאומית, שכן הגוף האזרחי שלה הוא אומה סלובקית 
אזרחית. במילים אחרות, הצטרפות בני מיעוטים אחרים לאומה הסלובקית האתנית פירושה 

שהגוף האזרחי הוא אכן בגדר אומה גם במובן התרבותי של המילה. 
וכך, אף שסמוחה שואב חלק ניכר מההוכחות שלו לקיומה של דמוקרטיה אתנית בארצות 
מזרח אירופה מחוקותיהן, הוא מתעלם מהעובדה שכל דוגמאותיו, בניגוד למקרה הישראלי, 
הן רפובליקות, לפחות באופן רשמי. נגד מבקריו הרואים בישראל סוג )פגום ככל שיהיה( 
של דמוקרטיה ליברלית, מתריס סמוחה שישראל אינה רפובליקה ושאינה מכירה או מבקשת 
 Smooha, 1997, p. 202; 2002, pp. ;252 ‘לבנות אומה טריטוריאלית )סמוחה, 2000, עמ
495–494(. הוא מתעלם מהעובדה שהארצות המזרח אירופיות שהוא מציין בדוגמאותיו הן 

רפובליקות, ואינו נותן מקום מספק למחשבה שהן אכן עוסקות בבניין אומה. 
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ואכן, השאלה באיזו מידה הארצות הללו עוסקות בבניין אומה, או לחלופין באיזו מידה 
לטעון  אפשר  במחלוקת.  שנויה  האתנית,  המציאות  את  תואמות  הפורמליות  ההצהרות 
הן  וארצות מזרח אירופיות אחרות בעידן הפוסט–קומוניסטי  שאסטוניה, לטביה, סלובקיה 
)Brubaker, 1996, p. 105( למשל מבטל את ההצהרות  רפובליקות רק בשמן. ברובייקר 
המיועדים  כדברים  הללו  הארצות  דוברי  ידי  על  המושמעות  והחוקתיות  הרפובליקניות 
לקהל השומעים הבינלאומי, שאין להם כל השפעה על המציאות האתנית והפוליטית. מנגד 
נשללת עמדתו של ברובייקר מכול וכול על ידי קוזיו )Kuzio, 2001, p. 148(: “רוב מדינות 
אירופה הקומוניסטית לשעבר אינן יכולות להיות מוגדרות עוד כאתניות או כמלאימות. רובן 
דמוקרטיות טריטוריאליות, אזרחיות ומכלילות... הדבר משתקף בכך שהן מוכנות לאפשר 

אינטגרציה לתוך התרבות החברתית.”
גדול מדי לרמה הפורמלית–חוקתית, שכן ככל שהחוקות  צריך להיזהר ממתן משקל  אכן, 
תכונותיהם  ולכן  ללאומיות,  אזרחות  בין  זהות  נוצרה  אם  רב  ספק  מכלילות,  הללו  בארצות 
המכלילות של המשטרים הללו צריכות להיבחן לאורך זמן. עם זאת, אין צורך להכריע בוויכוח בין 
קוזיו לברובייקר כדי לקבוע באיזה אופן ישראל שונה; לפחות מהבחינה הפורמלית או החוקתית 
ומכשירות את הקרקע  וסלובקיה מכירות בקיומה של אומה אזרחית  ברור שלטביה, אסטוניה 
להשתלבותם של בני מיעוטים שאינם שייכים לאומת הליבה בתרבות הדומיננטית. הסיכויים 
שהשתלבות כזו אכן תתרחש תלויים הן במדיניות הנוהגת )כלומר ברצונם של בני אומת הליבה 
הדומיננטית( והן ברצונם של בני המיעוטים האחרים. אחד המאפיינים של דמוקרטיה אתנית על 
 ,)Smooha, 2001, p. 27( )no assimilation policy( פי סמוחה הוא שאין לה מדיניות הטמעה
אלא שהמקרה של ישראל אינו מאופיין בכך שאין לה מדיניות הטמעה, אלא שלא יכולה להיות לה 
מדיניות הטמעה. כדי שתהיה מדיניות כזו, יש צורך בקיומה של ישות לאומית מטמיעה. המקרה 
האסטוני והלטבי שונה, שכן שם האומה האזרחית מוכרת לפחות באופן פורמלי, ואינטגרציה 
האתנית  בדמוקרטיה   )Linz & Stepan, 1996( וסטפן  לינז  של  בדיון  אפשרות.  לפחות  היא 
בשתי הארצות הללו הם גורסים שבשתיהן מתקיימים למעשה שני מודלים מתחרים: מודל אחד 
רב בהטמעת  ומודל אחר ש“משקיע מאמץ  לו מדיניות הטמעה,  של דמוקרטיה אתנית, שאין 
מיעוטים לתוך התרבות הלאומית ואינו מעניק הכרה מיוחדת לזכויות פוליטיות או לתרבויות של 
מיעוטים” )Ibid., p. 429(. השניים אמנם סבורים שהמודל הראשון הוא הדומיננטי, אך ייתכן 
שהתפתחויות של השנים האחרונות יכולות להצביע גם על התפתחותה של תפיסה אינטגרטיבית 
בארצות הללו. גם אם הכוונה המקורית של חוקי האזרחות הייתה לנשל את הרוסופונים ממעמדם 
ואף לאלץ אותם לעזוב, יש הגורסים שהמדיניות הנוכחית בשתי הארצות מתחילה להיות מכוונת 
לאינטגרציה שלהם. הכיוון הזה הוכתב, בין השאר, על ידי הלחץ הבינלאומי, ובייחוד על ידי 
הלחץ והפיקוח של הקהילה האירופית, שכן שתי הארצות ביקשו להתקבל כחברות בקהילה זו, 
 .)Diatchkova, 2005, p. 112; Kuzio, 2001, p. 145; Järve, 2005, pp. 76–77( ואף התקבלו

גם יפתחאל וגאנם )2004, עמ‘ 776( מציינים לגבי אסטוניה:

האתנוקרטיה האסטונית מתמתנת בשנים האחרונות, בעיקר עקב הצטרפותה לאיחוד 
האזרח  זכויות  לגבי  האיחוד  של  המחמירים  התנאים  רוב  את  וקבלתה  האירופי 
ומיעוטים )אם כי עדיין לא את כולם(. שינוי זה מביא ליתר שוויון למיעוט הרוסי, 

וכך מעביר את המשטר לתהליך של דמוקרטיזציה מבנית.
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יכולת  או  עניין  כל  לו  שאין  בעוד  הללו,  בארצות  הרוסופוני  שהמיעוט  גם  נראה  בבד  בד 
להיטמע לתוך האומה האתנית, מכיר בכך שעליו לשלוט בשפות המקומיות. כך מסכם סטפן 

9:)Stepan, 1998, p. 34( את המקרה האסטוני

העבר.  כלפי  מאשר  יותר  העתיד  כלפי  ליחס  קשר  יש  דמוקרטיה  של  לעיצובה 
הספר  בבתי  האסטונית  השפה  של  הסטטוס  לשאלת  הרוסופונים  של  תשובותיהם 
מלמדת שהם מקבלים את סמכותה של המדינה האסטונית לדרוש שילדיהם ילמדו 
אסטונית. פירוש הדבר שבתוך שני דורות, אם המדינה האסטונית תספק את האמצעים 
המתאימים ללימוד השפה, הרוב המכריע של הרוסופונים מתחת לגיל ארבעים יהיו 
להיות  יוכלו  אך  אתניים”,  “אסטונים  עדיין  יהיו  לא  שהם  נראה  אסטונית.  דוברי 

בוודאי אזרחים נאמנים של אסטוניה ולהזדהות עם אומת המדינה של אסטוניה.

מעמדם  עם  הקצר  בטווח  השלימו  הללו  אירופיות  המזרח  בארצות  שהמיעוטים  נראה 
הללו  המיעוטים  מבני  ניכר  שחלק  מפני  היתר  בין  המדינה,  של  האתניזציה  ועם  החדש 
יוכלו ליהנות בטווח הארוך  וכך  )האזרחית( היא אפשרות סבירה,  ראו שהצטרפות לאומה 
רלוונטי  אינו  הזה  הניתוח  כל  זה.  והכלכליים שנשללו מהם בשלב  מהיתרונות החברתיים 
לישראל. מאחר שאין אומה ישראלית, אין כל אפשרות לכלול בה בני מיעוטים לא יהודים. 
בניגוד ללטביה ולאסטוניה, אין לבני המיעוט הערבי בישראל כל סיבה לתמוך באתניזציה 
של המדינה, לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך. אכן, לפי סמוחה, הטוב ביותר שישראל 
יכולה לקוות לו הוא דמוקרטיה אתנית משופרת. זו מותנית, כך נראה, בשלום ובייסודה של 
מדינה פלסטינית שתעודד את ערביי ישראל לקבל את מה שמכונה “אופייה היהודי–ציוני” 
של ישראל. עם זאת, גם בדמוקרטיה האתנית המשופרת לא תחול השתלבות של בני המיעוט 
הערבי בחברה הישראלית ובכלכלתה, והשיפור במצבם יגיע בעיקר מהתפתחות יחסי הסחר 
עם ארצות ערב ומהיותם מתווכים בין ישראל ובין העולם הערבי )סמוחה, 2000, עמ‘ 613(. 
כך גם בדמוקרטיה אתנית משופרת לא צפוי שהערבים ייהנו מהיתרונות שישראל מעניקה 
לאזרחיה היהודים. בהקשר זה טען יפתחאל (Yiftachel, 1992, p. 115( שמודל הדמוקרטיה 
האתנית של סמוחה אינו יציב, ושטענתו של סמוחה שהערבים אינם שואפים להזיק למדינה 
הכלכלה  במסגרת  בהטבות  יזכו  הערבים  אם  רק  נכונה  להיות  יכולה  ממנה  להתנתק  או 
והפוליטיקה הישראלית. עוד טען שרוב העדויות מורות על כך שהטבות כאלו לא הושגו, וכך 
הן מטילות ספק בנחרצות קביעותיו של סמוחה. גם אם יהיו כאלו שיחלקו על קביעותיו של 
יפתחאל ויטענו שהמיעוט הערבי אכן זוכה להטבות ניכרות במסגרת הדמוקרטיה האתנית 
)למשל כשמשווים את מצבו למצבם של הערבים בארצות ערביות(, הרי ברור  הישראלית 
הישראלית  האליטה  של  מחויבותה  אם  סתירה;  בחובו  טומן  האתנית  הדמוקרטיה  שמודל 
לשוויון ולדמוקרטיה היא אמיתית, כפי שסמוחה טוען, ואם מחויבות זו אכן מועברת לציבור 
הישראלי הרחב כמאפיין בסיסי של ישראל )בצד היותה מדינה יהודית(, הרי ברור שקביעתו 
של יפתחאל היא במקומה, ולא רק לגבי ישראל אלא לגבי מודל הדמוקרטיה האתנית בכלל. 
וכך אפשר להטיל ספק בטענתו של סמוחה בדבר יציבותה של המערכת הישראלית וההשלמה 

.)Laitin, 2003( ראו גם לייטין  9
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ומסמך החזון  לנוכח אירועי אוקטובר 2000  גם  של המיעוט הערבי עם המדינה היהודית, 
שפורסם לאחרונה על ידי ועדת המעקב של ערביי ישראל וועד ראשי הרשויות המקומיות 
הערביות, שדרש את ביטול יהדותה של המדינה וייסודה כמדינה דו לאומית על בסיס שוויון 

מלא בין המרכיב היהודי לערבי שלה.10

מדוע ישראל ייחודית?

ייחודה של הדמוקרטיה האתנית  ייחודית.  ישראל היא  עד כה עסקנו בשאלה באיזה מובן 
או  הזאת,  הזהות  של  לאימוצה  הסיבות  היו  מה  אך  ללאום.  הדת  בין  בזהות  הוא  בישראל 
התשובה  ללאום?  דת  בין  המזהה  כמדינה  ישראל  את  שעיצבו  הגורמים  היו  מה  לחלופין, 
המקובלת לשאלה זו היא שהיהדות היא דת ולאום כאחד ושהזהות בין הדת ללאום היא שיקוף 
של עובדה זו. אלא שהטענה שהיהדות היא דת ולאום מעלה שאלות לא פשוטות מנקודת 
המבט של חקר הלאומיות המודרנית. אחת המחלוקות העיקריות בחקר הלאומיות היא בין 
המודרניסטים לאתניציסטים. המודרניסטים גורסים שהאומות הן תוצר של העידן המודרני 
מייחסות  אומות  שאותן  מודרנית  הטרום  האתנית  התרבות  ובין  בינן  הכרחי  קשר  ושאין 
לעצמן. האתניציסטים, לעומת זאת, טוענים שגם אם האומות נוצרו בעולם המודרני, הרי 
 Hutchison, 1994,( שהן המשך של קבוצות אתניות ותרבויות של העולם הטרום מודרני
pp. 1–38(. הזהות בין הדת ללאום, כלומר הטענה שהיהדות היא דת ולאום כאחד, נראית 
לכאורה כהכרעה לטובת הצד האתניציסטי, אלא שגם האתניציסטים אינם סבורים שקיימת 
חפיפה בין האומות ובין הקבוצות האתניות שמהן הן יצאו, או מתיימרות לצאת, וכבר צוינו 
דבריו של סמית, הנמנה עם קבוצה זו, שהאומות הן עירוב של מרכיבים אתניים ואזרחיים. 
בזהות  לראות  שקשה  המודרני,  הלאומיות  חקר  של  המבט  מנקודת  לפחות  הדבר,  פירוש 
ואכן, מנקודת מבט  בין הדת ללאום הנהוגה בישראל את שיקופה של עובדה סוציולוגית. 

סוציולוגית נראה שאין אומה יהודית, שכן היהודים הם בני אומות שונות. 
כאן כמובן אפשר לטעון שגם אם הזהות בין הדת ללאום אינה משקפת עובדות סוציולוגיות 
היא משקפת דעה רווחת, לפחות בקרב היהודים, ובעיקר בקרב הציונים. באשר ליהודים בכלל 
256( על כך שהמודלים של הזהות היהודית  )2003, עמ‘  צ‘לנוב  מצביע האתנוגרף מיכאל 
שהיו קיימים הן בימי הביניים והן בתקופה המודרנית היו תלויים באופייה של החברה שבה 
חיו היהודים יותר מאשר במאפיינים פנים–יהודיים. מודל ימי הביניים היה מבוסס על הארגון 
הקורפורטיבי המשפטי, שלפיו נושא המשפט לא היה הפרט אלא הקורפורציה או הקבוצה 
הביניים,  מימי  קורפורציה  של  קלאסית  דוגמה  ייצגה  המסורתית  היהדות  וכך  החברתית. 
הנבדלת מקבוצות אחרות בחומה אטומה של בידול משפטי. הבידול החברתי מצא את ביטויו 
העיקרי בבידול הדתי. עם זאת, המודל הימי ביניימי “כלל בתוכו באופן אורגני הן מאפיינים 
דתיים והן מאפיינים אתניים” )שם(. מכאן גם ברור שביהדות המסורתית )שהיא בעצם היהדות 
הימי ביניימית( תהיה נטייה גדולה יותר לזהות בין הדת ללאום, וכך אפשר למצוא נטייה 
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כזו בקרב המהגרים שהגיעו לישראל מארצות ערב. ברגע שהתפורר הארגון הקורפורטיבי 
היהודיות  והזהויות  היהודית,  הקורפורציה  עמו  ונעלמה  התפוררה  הביניים  ימי  חברת  של 
החדשות שהתפתחו היו תלויות בחברות שבתוכן חיו היהודים )בן–רפאל ובן–חיים, 2006, עמ‘ 
לרעיונות  ובהתאם  הצרפתית  בעקבות המהפכה  אירופה  המודל שהתפתח במערב   .)87—57
ההשכלה היה מודל המזהה את היהודים כדת בלבד דווקא )“צרפתים בני דת משה”(. מודל זה 
התפתח מאוחר יותר, בעיקר באמריקה, למה שצ‘לנוב )שם, עמ‘ 261( מכנה “אינקלוסיביות 
אתנית, כלומר ההיכללות במבנים הלאומיים, או האתניים, של מדינות המגורים, תוך שמירה 
על ההתבדלות הדתית”. לעומת זאת, התפתח מודל של מובחנות אתנית בקרב יהדות מזרח 
אירופה. השוני בין מזרח למערב לא היה קשור רק בנתונים דמוגרפיים שונים במזרח )שפה 
ייחודית, יידיש, השונה מהשפות הסלביות והלטיניות הסובבות, וחיים בצפיפות טריטוריאלית 
יחסית(, אלא גם בעובדה “שבחלק זה של העולם שולטת גם היום התפיסה שהאנושות כולה 
נחלקת לקבוצות אתניות, או לאומיות )עבורם הדבר הינו היינו הך(, ושלכל הקבוצות הללו 
התפתח  אירופה  שבמזרח  פי  על  שאף  לציין  חשוב  כאן  )שם(.  עצמית”  להגדרה  זכות  יש 
מודל של זהות יהודית אתנית או לאומית, לא נבעה ממנו בהכרח הזהות בין הדת ללאום. 
גישה המזהה את היהדות כלאום או כקבוצה אתנית עשויה להפריד את הדת מהלאום אם 
היא מגדירה את הלאום על פי מרכיבים אתניים או תרבותיים ולא על פי הדת. וכך התכוונו 
ישראל  מעם  מובחנת  הייתה  שבוודאי  יידישיסטית  לאומה  בעיקר  והאוטונומיסטים  הבונד 
ההיסטורי. עם זאת, נראה שבמודל הזהות היהודית המזרח אירופית תהיה נטייה גדולה יותר 
מזו שבמודל המערבי לזהות את הדת עם הלאום. אם נוסיף לכך את העובדה שגם במודל 
המסורתי )הימי ביניימי( קיימת נטייה כזו, ברור מדוע הזהות הזאת נתפסת כמובנת מאליה 

בישראל הכוללת ציבורים יהודיים נרחבים שהגיעו מארצות מזרח אירופה ומארצות ערב.
ובכל זאת, אף שהזהות בין הדת ללאום הנהוגה בישראל משקפת תפיסות עממיות, היא 
לא הייתה יכולה להיות תוצר של התפיסות הללו, שכן הלאומיות היא מודרנית, וככזו אינה 
יכולה להיות מצויה במסורת. במילים אחרות, תפיסות יהודיות עממיות יכולות להסביר מדוע 
הזהות הזאת, ברגע שהוצגה לאתוס הציוני או הישראלי, נעשתה מובנת מאליה, אך הן אינן 
יכולות להסביר את עצם הצגתה לאתוס הציוני או הישראלי. גלנר )1994, עמ‘ 72—73( גורס 
שיש לדחות את תזת היפהפייה הנרדמת, שלפיה תנועה לשחרור לאומי מעירה את האומה 
הרדומה לקראת עצמאות. במקרים רבים, אומר גלנר, האומה נוצרת על ידי התנועה לשחרור 
עממיות  דעות  בהכרח  משקפת  הלאומיות  אין  הזאת,  התפיסה  פי  על  אחר,  לשון  לאומי. 
הרווחות בקרב הציבור שמתוכו התנועה לשחרור לאומי מנסה לבנות אומה. כאן אין צורך 
להיכנס לוויכוח בין מודרניסטים לאתניציסטים באשר להיווצרותן של אומות, אלא לבדוק 

באיזו מידה אכן זיהתה הציונות הקלאסית הטרום מדינתית את הדת עם הלאום. 
הדעה המקובלת בשאלת היחס בין דת ללאום בציונות היא כי “בלאומיות היהודית לא 
היה הוגה או זרם בעל השפעה שתבע הפרדה בין הדת ללאומיות או שהאמין בה” )שלמון, 
אם  לאומיות,  תנועות  שמעט  טוענים   )15—14 עמ‘   ,1999( וזיסר  דון–יחיא   .)116 עמ‘   ,1996
בכלל, ייחסו חשיבות למרכיב הדתי בזהותן הלאומית כפי שעשתה הציונות. לפיהם, המגמה 
הדומיננטית בלאומיות היהודית המודרנית היא לראות את מדינת ישראל כביטוי של ישות 
את  מכנה  זאת,  לעומת   ,)1993( אגסי  יוסף  כאחד.  ולאום  דת  בהיותה  המתייחדת  לאומית 
דווקא  לדומיננטיות  זכתה  שהיא  וטוען  החדש”,  הציוני  “המיתוס  ללאום  הדת  בין  הזהות 
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לאחר העצמאות. גם יונתן שפירא )1996, עמ‘ 52—60( אומר שהזהות בין הדת ללאום זכתה 
לדומיננטיות לאחר העצמאות, ובכך הוא מזהה נסיגה לתקופה הטרום ציונית “כאשר היהודים 
היו קהילה דתית”. עם זאת, הוא סובר שלזהות הזאת יש “לוגיקה אידיאולוגית פנימית”, שכן 
בין  הפרדה  הייתה  לא  המדינה(  קום  הציונות שלפני  תקופת  את  להוציא  )כלומר  “מעולם 
לאומיות ודת בהיסטוריה היהודית ולכן קשה להפריד ביניהן בישראל כיום”. זו הסיבה, על 
פי שפירא, שהישראלים לא היו מסוגלים להגדיר סטטוס חברתי של יהודי שהוא חבר באומה 

בלי שיהיה בהכרח בן הדת היהודית )י‘ שפירא, 1977, עמ‘ 22—23(. 
הקלאסית  הציונות  הבחינה  מידה  באיזו  בשאלה  מעמיק  לדיון  להיכנס  המקום  זה  אין 
בין הדת ללאום, אך אפשר להצביע על מגמות של הפרדה בין הדת ללאום בציונות הטרום 
השלטת  האליטה  של  בגישה  רדיקלי  שינוי  חל  העצמאות  לאחר  שמיד  כך  ועל  מדינתית 

לשאלת היחס בין הדת ללאום.
התנועה הציונית, כתנועה לשחרור לאומי, אמנם פנתה באופן גורף ליהודים באשר הם, אך 
היא גם הבחינה בין האומה היהודית, שזוהתה עם האומה העברית שאותה ייצגה, ובין היהדות 
בכלל או עם ישראל ההיסטורי המיתי, שעתיד להיגאל באחרית הימים. הבחנה זו נשענה על 
שני יסודות עיקריים: רצון ותרבות. יסוד הרצון פירושו שרק יהודים שירצו להצטרף לאומה 
ולהגר לארץ ישראל יהוו בסופו של דבר את האומה היהודית. כלומר רוב ההוגים הציוניים, 
אם לא כולם, הניחו מלכתחילה שחלקים מעם ישראל ההיסטורי, בעיקר אלו שחיו במערב, 
יעדיפו להשתלב באומות מגוריהם )“גרמנים בני דת משה”( או לחלופין להגר ממקומותיהם 
למקומות אחרים מחוץ לארץ ישראל. במובן זה הציונות פנתה בעיקר ליהדות המצוקה, כלומר 
ליהודי מזרח אירופה. היסוד הוולונטרי היה דומיננטי בתפיסת הציונות המדינית של הרצל, 
ובחוזר שהפיץ הוועד המכין של הקונגרס הציוני הראשון נאמר שמטרת הקונגרס לכונן ועד 
פועל שישאף “לכונן בית לאומי בטוח ובר קיימא לאותם יהודים שנבצר מהם או אין ברצונם 
להתבולל בארצות מושבם” )אילון, 1975, עמ‘ 251, הדגשה שלי(. ארבעה עשורים לאחר מכן 

חזר ציוני מדיני אחר, זאב ז‘בוטינסקי, על העקרונות הללו )ז‘בוטינסקי, 1937, עמ‘ 5(:

אפשר תמיד למצוא אנשים, המוכנים בלב שלם להיענות למצוקה היהודית, להעריך 
בכנות את האידיאלים של הציונות; אנשים, שהיו שמחים מאוד, אילו הצליחו להקל 
על מצוקתנו ולהגשים את האידיאל הציוני. כמו כן משוכנע אני, שאנשים כאלה, 
כשהם משמיעים את הביטוי “ציונות”, הרי הם מבינים אותו כמוני ־ באופן הוגן 
וישר: כשיבה לארץ ישראל של אותם האנשים ־ ורק אותם האנשים ־ השואפים 

כעת, או ישאפו להבא בעצמם לשוב לציון.

האומה היהודית הובחנה מהעם היהודי ההיסטורי גם בתרבותה שהייתה עברית ומודרנית, 
זאת בניגוד לתרבות או לתרבויות העממיות של עם ישראל ההיסטורי מחד גיסא ולתרבויות 
המודרניות של היהודים שהעדיפו להיקלט באומות שבתוכן ישבו מאידך גיסא. כך שהאומה 
היהודית זוהתה מלכתחילה כאומה העברית. הפער בין האומה העברית ובין היהדות או העם 
היהודי ההיסטורי גדל עוד יותר ולבש גם צורה אחרת תחת ההגמוניה של הציונות המעשית, 
שתנועת העבודה הייתה דומיננטית בה. הציונות המעשית דחתה את רעיון הקמתה המיידית 
של המדינה ונטשה את רעיון ההגירה ההמונית לארץ ישראל )שהיו רעיונות מפתח בציונות 
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המדינית של הרצל ונורדאו( לטובת יצירה של קהילת עילית של חלוצים. על פי הציונות 
המעשית, הגירה המונית תוכל להתרחש רק כשייווצרו התנאים ההכרחיים בארץ ישראל על 
ידי אותה קהילה חלוצית הבונה אותה. וכך היה מיתוס החלוץ למרכזי בציונות המעשית. 
מיתוס זה זיהה את היהודי הלאומי, או העברי, עם החלוץ והנגיד אותו בחדות ליהודי הגלותי 
האידיאולוגיה  כך,  על  נוסף  האומה.  של  העברי  התרבותי  הרובד  על  דגש  שימת  כדי  תוך 
השלטת בתנועת העבודה הייתה לעומתית כלפי הדת )דון–יחיא וליבמן, 1984(. בכך הורחב 
עוד יותר הפער בין האומה היהודית או העברית ובין היהדות או העם היהודי ההיסטורי. בעוד 
שכל יהודי היה יכול באופן פוטנציאלי להיות עברי, הרי באופן מעשי בני האומה היו חברי 
היישוב העברי בארץ ישראל ואותם יהודים יחידי סגולה שעמדו להגר לארץ ישראל. אניטה 
שפירא )1997, עמ‘ 156—157( מצביעה על יצירותיו של ביאליק שעניינן “מתי מדבר”: המיתוס 
שפירא,  אומרת  זה,  מיתוס  היעודה.  לארץ  להיכנס  ראויים  נמצאו  שלא  מצרים  יוצאי  של 
הלם את הלך רוחם של הציונים, שכן ההנחה המובלעת של תורת התחדשות האדם היהודי 
)כלומר עם ישראל ־ מ“ב( הוא דור המדבר  והתחייה בארץ האבות הייתה שהדור הקיים 

)ולכן לא יזכה להיכנס לארץ, כלומר אינו שייך לאומה(. 
אף שהאידיאולוגיה הציונית הטרום מדינתית לא ראתה בהכרח זהות בין הדת ללאום, 
היו כמה יסודות בדרך התפתחותו של היישוב לפני העצמאות שהגבירו את הנטייה לזהות בין 
הדת ללאום. כך למשל הגדרת היישוב על ידי השלטון התורכי והבריטי זיהתה את היישוב 
היהודי בארץ ישראל כקהילה דתית יותר מאשר כקהילה לאומית. בניגוד לתפיסה ששלטה 
במזרח אירופה, אשר נטתה לזהות מיעוטים בעיקר כמיעוטים אתניים או לאומיים, הרי תחת 
שלטון האסלאם הנטייה הייתה לזהות מיעוטים דווקא כמיעוטים דתיים. הסיבה העיקרית 
לכך הייתה העובדה שהאימפריה העות‘מאנית הייתה דתית, ושפתה הייתה שפת הדת. וכך 
המיעוטים שבתוכה בחרו את הדת כאמצעי להביע את הדבר שבו הם שונים מהרוב המוסלמי 
הזכאיות  דתיות  כקבוצות  הללו  במיעוטים  העות‘מאנית  הכירה האימפריה  בבד  בד  הסוני. 
לאוטונומיה דתית על פי שיטת ה“מילת” )Esman, 1988, pp. 271–272(. השלטון הבריטי 
אמנם ביטל את העליונות המוסלמית אך הותיר על כנה את ההגדרה של המיעוטים בארץ 
כמיעוטים דתיים. במובן זה יש בזהות בין דת ללאום הנוהגת כיום בישראל המשכיות של 
עמ‘   ,1994 )קולת,  הללו  השלטונות  ידי  על  נקבעה  שהיא  כפי  היהודית  הקהילה   תפיסת 
היישוב  של  אטית  התפתחות  שהעדיפה  המעשית,  הציונות  גישת  כן,  על  יתר   .)334—333
 תחת ריבונות בריטית ודחתה את ייסודה של המדינה לעתיד בלתי ידוע )אגסי, 1993, עמ‘ 
סמית  שאומר  כמו  הלאום.  עם  הדת  את  לזהות  הנטייה  את  לחזק  כדי  בה  היה   ,)109—102
)Smith, 1986, Ch. 7(, קבוצות אתניות, כאשר הן שואפות להיהפך לאומות, עליהן לאמץ 
נראה שהצומת המכריע שבו הקבוצה האתנית  ואזרחיים.  לזהותן מרכיבים טריטוריאליים 
מאמצת מרכיבים כאלה הוא כשהיא מייסדת מדינה. באמצעות הזהות בין המדינה לאומה 
)במקרה שזו אכן מתקבלת( נכנסים מרכיבים אזרחיים וטריטוריאליים לזהות הלאומית. וכך 
בשלב טרום לאומי תגבר הנטייה לזהות את האומה לפי מרכיבים אתניים או דתיים. הדבר 
נכון בעיקר לגבי התפתחותה של הזהות הלאומית היהודית, שלפחות בתחילתה הייתה חסרה 

מרכיבים טריטוריאליים. 
וכך, כשניסח בן גוריון את מטרותיה של הציונות בשנות העשרים, הוא דיבר על ייסודה 
התרבותית–אישית  מהאוטונומיה  אותה  להבחין  ניסה  שהוא  ואף  לאומית.  אוטונומיה  של 
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שניתנה במקרים מסוימים ליהודים במזרח אירופה, ומה“מילת” העות‘מאני, הרי בפועל היא 
הייתה שונה רק בסמכויות שניתנו לקבוצה היהודית, ולא מבחינת ההבחנה בין יהודים ללא 
יהודים. אף שבן גוריון הכחיש זאת, זו הייתה עדיין אוטונומיה אישית ולא טריטוריאלית: היא 
לא כללה את הלא יהודים החיים בתוך ריכוזים יהודיים או לידם )למשל בערים מעורבות(, 
או לחלופין, היא כללה יהודים בלבד החיים בתוך ריכוזי ערבים )בן גוריון, 1931, עמ‘ קי-קל; 
גורני, 1993, עמ‘ 31—34(. תפיסה מסוג זה הגבירה את הנטייה לזהות את הדת עם הלאום 
בתקופת היישוב, ויותר מכך פטרה את היישוב מכל דיון על המדינה העתידית ועל מעמדם 
של לא יהודים בה, ואולי יש בכך כדי להסביר מדוע איננו נתקלים בדיונים רבים בשאלות 
הטובה  שהדרך  הרעיון   .)125—124 עמ‘   ,1994 )קימרלינג,  היישוב  בתקופת  ואזרחות  חוקה 
ביותר לממש את זכות ההגדרה העצמית של מיעוטים לאומיים היא באמצעות אוטונומיה 
תרבותית אישית נעשה פופולרי במזרח אירופה בתחילת המאה הקודמת, בייחוד בקרב חוגים 
סוציאליסטיים. וכך ראתה בו המפלגה הסוציאליסטית האוסטרית פתרון לשאלת הלאומים 
באימפריה האוסטרו–הונגרית, ואילו הבונד אימץ אותו כפתרון לשאלה הלאומית ברוסיה. 
אין ספק אפוא שלרעיון זה היו מהלכים גם בקרב הנהגת היישוב שמקורה היה סוציאליסטי 
ומזרח אירופי )בן–רפאל ובן–חיים, 2006, עמ‘ 129—133; גורני, 1993, עמ‘ 29—31(. יש לראות 
שייסודה של הקהילה היהודית בארץ ישראל כאוטונומיה אישית תאם פרקטיקות יהודיות 
מקובלות הן במזרח אירופה )“הקהל”( והן במזרח התיכון )“המילת”(, ואין לתלות אותו רק 

בכישלונה של הציונות המדינית להשיג את הצ‘רטר המיוחל. 
כדאי אולי להדגים כיצד היעדרן של מדינה וריבונות יהודיות הגדיל את הנטייה לזהות 
גוריון  היישוב. אחת השאלות שבן  בתקופת  הלאום  עם  הקבוצה האתנית  או את  הדת  את 
ניסה להתמודד אתן היא שאלת ניגוד העניינים בין הפועל העברי ובין הפועל הערבי, שכן 
הדרישה לעבודה עברית פירושה היה דחיקתו של הפועל הערבי. על פי בן גוריון, בטווח 
הארוך אין ניגוד עניינים בין הפועל העברי לערבי, שכן המאפיין את העבודה הערבית הוא 
מחירה הנמוך. ומאחר שקיימת אפשרות של זרימת פועלים ערבים מהארצות השכנות, על 
פי חוקי ההיצע והביקוש אין כל אפשרות לייקר את העבודה, ויותר מכך, אין כל אפשרות 
של  החיים  ורמת  השכר  העלאת  גם  היא  שמשמעותם  הארץ,  של  ולפיתוח  למודרניזציה 
הפועל הערבי. מכאן הסיק בן גוריון שבטווח הארוך אין ניגוד בין עקרון “העבודה העברית”, 
גוריון,  )בן  הערבי  הפועל  של  המעמדי  האינטרס  ובין  הערבי,  הפועל  דחיקת  שמשמעותו 
1931, עמ‘ קא(. הבעיה היא שבפועל “העבודה העברית” משמעה היה זהות בין דת )או קבוצה 
בעבודה  להשתלב  יכול  יהודי  שאינו  פועל  כיצד  כלל  ברור  היה  לא  שכן  ללאום,  אתנית( 
עברית. ברור שבמסגרת קיומה של ריבונות יהודית היה אפשר לפתור את הבעיה באמצעים 
פשוטים למדי. ראשית, היה אפשר לחסום את הכניסה לארץ בפני ערבים תושבי הארצות 
השכנות וכך למנוע זרימת כוח עבודה זול. שנית, באמצעות חקיקה סוציאלית היה אפשר 
היה  הגנה  ומכסי  חקיקה  באמצעות  שלישית,  הוגנים.  עבודה  ותנאי  מינימום  שכר  לקבוע 
אפשר להגן על התעשיות הישראליות. צעדים אלה היו יכולים להינקט ללא הצורך להבחין 
בין הפועל היהודי ללא יהודי. חשוב להדגיש שגם כשבן גוריון אימץ כעבור זמן פתרונות 
היהודית  היחידה  כלומר  פדרטיבי–אוטונומי,  דגם  אימץ  הוא  הרי  ישראל,  לארץ  פדרליים 
יסוד  שהנחת  גורס  גורני  למעלה.  שתואר  מהסוג  אוטונומיה  עדיין  היא  הפדרלית  במדינה 
ההולם את החברה  הוא  האוטונומי  כי המבנה  “הייתה  גוריון  בן  סוציולוגית–תרבותית של 
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של  בדמותו  תלוי  אינו  היהודים  של  הציבורית  התארגנותם  אופן  כן  ועל  בארץ–ישראל... 
ובין שזו תהיה בזמן מן הזמנים ממשלת תושבי ארץ  ‘בין שזאת ממשלת המנדט  השלטון, 

ישראל’” )גורני, 1993, עמ‘ 34—37(.
כאמור, הזהות בין דת ללאום לא הייתה מובנת מאליה בציונות הטרום מדינתית. כמו 
האליטה  בקרב  חל  המדינה,  קום  לאחר  מיד  החמישים,  שבשנות  העלו  רבים  חוקרים  כן, 
בישראל שינוי בשאלת היחס בין הדת ללאום. דון–יחיא וליבמן )1984( מצביעים על המהפך 
שחל במה שהם מכנים “הדת האזרחית” בעשור ההוא. בבסיסו של המהפך עברה האליטה 
החילונית הסוציאליסטית מגישה אזרחית לעומתית כלפי הדת, שהם מכנים גם גישת העימות 
את  מחדש.11  הפירוש  גישת  מכנים  שהם  חדשה,  אזרחית  לדת  ברדיצ‘בסקיאנית,  גישה  או 
דון–יחיא  מוצאים  החמישים,  בשנות  האזרחית  בדת  שחלה  האידיאולוגי,  המפנה  נקודת 
וליבמן בקבלת תכנית התודעה היהודית במערכת החינוך הישראלית של אז. הזהות בין הדת 
ללאום כפי שהתקבלה גרסה שימוש במערכת החינוך הממלכתית כדי ליצור תודעה יהודית 
כמכנה משותף אידיאולוגי. גם יונתן שפירא )1996, עמ‘ 58( מצביע על השינוי שחל בעשור 
זה: “חזרנו בעזרת מסורת זו לתקופה הטרום לאומית כאשר היהודים היו עדה דתית. למצוות 
הדת נוספו רעיונות לאומיים”. המונח “תודעה לאומית ישראל” החליף את הנוסח הישן של 
“הכרה ציונית לאומית” ו“על ידי שינון של מנהגים ומסורות, סמלים ומיתוסים דתיים, הציגו 

את המסורת הדתית כביטוי של הלאומיות הישראלית–יהודית” )שם(. 
מה היו הגורמים למהפך שחל בשנות החמישים בתפיסת עולמה של האליטה השלטת 
ולאימוצה של הדת האזרחית החדשה? אניטה שפירא )1997, עמ‘ 230( מצביעה על כך ששנים 
אלה היו ימים של ההקצנה הפוליטית של מפ“ם וימי “המולדת השנייה” של חזן. עוד היא 
טוענת: “הצורך בהצגת אלטרנטיבה אידיאולוגית כוללנית נראה לבן–גוריון לא פחות חשוב 
מרכישת עוד כלי נשק לצה“ל” )שם(. קימרלינג )1994, עמ‘ 130( מצביע אף הוא על הבחירה 
זניחת הדרך המזרחית–קומוניסטית כמניע חשוב לאימוצה של  ועל  באוריינטציה מערבית 
הזהות בין הדת ללאום. הצורך באידיאולוגיה חדשה היה גם פועל יוצא של העצמאות. בן 
גוריון טען שהציונות הקלאסית לא תאמה את המציאות שנוצרה אחרי הקמתה של ישראל, 
שכן זו הייתה בעיקרה תנועה של יהודי מזרח אירופה. הקמתה של ישראל וחיסולה של יהדות 
מזרח אירופה ־ אם בהשמדה ואם בהגירה לאמריקה ולישראל ־ הפכו את אמריקה ואת 
ישראל למרכזים היהודיים העיקריים ואת האידיאולוגיה הציונית לבלתי רלוונטית: בשביל 
בן  ואילו באמריקה, כדברי  הישראלים המיתוס של השחרור הלאומי היה לעובדה קיימת, 
גוריון, “הציונות הייתה מלכתחילה רק תנועת עזרה ליהדות אירופה וליהדות שאר הארצות 
שמחוץ לארצות–הברית, ויהדות אמריקה מעולם לא התכוונה להגר לישראל” )בן עזר, 1986, 
אנכרוניסטי,  נעשה  “גולה”  המונח  דתית(  מבחינה  לא  כי  )אם  פוליטית  מבחינה   .)66 עמ‘ 
לפחות ככל שהדבר נגע ליהודי המערב. הללו, ובעיקר יהודי אמריקה, לא היו יהודים שחיו 
השלטת,  והאליטה  גוריון  דבן  אליבא  אך  אומותיהם.  של  שווים  ובנות  בנים  אלא  בגלות, 
סכנת הריק האידיאולוגי ריחפה לא רק על פני בני היישוב, אלא גם על החברה שלאחר קום 
המדינה, והיא אף החמירה בשל אופיים של גלי ההגירה אליה; שארית הפליטה מאירופה 

דון–יחיא וליבמן מבחינים בגישה נוספת, סלקטיבית, כלפי הדת, שננקטה במשך זמן קצר לאחר קום   11

המדינה )שם(.
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הייתה עליית מצוקה ולא הגיעה ממניעים ציוניים, כלומר בניה לא היגרו כדי להיות חלוצים 
ואשר  עצמם.  להציל  כדי  אלא  בעתיד,  ההמונית  ההגירה  לקראת  הקרקע  את  המכשירים 
להגירה מארצות ערב, גם זו לא הייתה ציונית, במובן זה שאת המהגרים לא הנחה הרצון 
ליצור תשתית לפתרון הבעיה היהודית, אלא רעיונות הגאולה המסורתיים. בדבר ההגירה 
שלאחר קום המדינה גרס בן גוריון: “העולים באים ברובם המכריע מארצות האסלאם, בלי 
בשובך  עינינו  ‘ותחזינה  הפסוק  אומר  ארצות האסלאם  ליהודי  ציוני...  אידאולוגי  רקע  כל 
לציון ברחמים’ יותר מכל הספרות הציונית שרובם המכריע לא שמעו את שמעה” )בן גוריון, 

1957, עמ‘ 11(. בן גוריון חשש מהריק האידיאולוגי שייווצר, שכן “באין חזון ייפרע עם”. 
חלק  בעצם  הייתה  גוריון  בן  את  הטרידה  הציונות הקלאסית שכה  הרלוונטיות של  אי 
רלוונטית  בלתי  נעשתה  לאומי  לשחרור  תנועה  של  האידיאולוגיה  שבו  נורמלי  מתהליך 
התפרקותה  היה  המתבקש  הצעד  לאומית.  עצמאות  ־  יעדה  את  השיגה  שהתנועה  לאחר 
על  ישראלי המבוסס  רפובליקני  וטיפוחו של אתוס  אימוצו  כדי  תוך  הציונית  התנועה  של 
 ,)1993( ואגסי   )1996( שפירא  יונתן  שטוענים  כפי  חוקתי.  ומשטר  הלאומי  השחרור  רעיון 
את  ומתרצת  כאידיאולוגיה המשלימה  ללאום  הדת  בין  הזהות  אימוצה של  את  לראות  יש 
דחיית המשטר החוקתי. האבות המייסדים העדיפו לדחות את ייסודה של הרפובליקה וגם את 
האתוס הרפובליקני ולאמץ במקומו מיתוס ציוני חדש, שלא היה אלא לבוש מדיני לרעיון 
הדתי משיחי של אחרית הימים המזהה את אומתה של ישראל לא עם האומה העברית אלא 
עם עם ישראל הדתי המיתי, ואת השחרור הלאומי לא עם העצמאות המדינית אלא עם קיבוץ 
הגלויות וייסודה של חברת מופת בנוסח חזון הנביאים. בן גוריון הבחין היטב בין המיתוס 
וכך הוא אמר בריאיון לאהוד בן עזר )אצל  ובין הציונות הקלאסית,  הציוני החדש שהציע 
בן עזר, 1986, עמ‘ 66(: “אני מבחין היטב בין האידיאולוגיה הציונית ־ ילידת המאה ה–19 
באירופה ־ ובין הכיסופים המשיחיים של העם היהודי לגאולה לאומית בארץ אבות, שהם פרי 

נביאי ישראל והיו בעם היהודי כל השנים” )ההדגשה שלי ־ מ“ב(.
כוללנית  אידיאולוגיה  היותו  בשל  ההיא  לתקופה  התאים  החדש  הציוני  המיתוס 
אוטופיסטית ברוח הנבואה )שקרובה במידה רבה לרעיונות סוציאליסטיים אוטופיסטיים(, 
וגם בגלל הצגת הרעיון “עם לבדד ישכון”, שמדגיש את ההתנגדות לחדירתם של רעיונות 
“זרים” ורצון לבסס את האוטופיזם על היהדות בלבד. אידיאולוגיה אחרת שהמיתוס הציוני 
פופולרית  שנעשתה  הכנענית  האידיאולוגיה  הייתה  נגד  משקל  לה  לשמש  נועד  החדש 
בקרב הדור הצעיר לאחר קום המדינה. כפי שנאמר למעלה, הזהות בין הדת ללאום הייתה 
יכולה לשמש מיתוס מגייס, בין היתר מפני שתאמה תפיסות יהודיות עממיות, בעיקר בקרב 

המהגרים מארצות מוסלמיות. 
מלבד הצורך של המשטר במיתוס מגייס חדש, היו גם גורמים אחרים לאימוצה של הזהות 
בין הדת ללאום, וחלקם היו קשורים לשואה. היה כאן ללא ספק רצון כן לחבוק את היהודים 
באשר הם ולהציע להם הגנה, רצון שהונע גם על ידי רגשות האשם עקב חוסר המעש של 
המדינה  קום  לפני  עוד   .)2 עמ‘   ,1987 )קניוק,  השואה  בתקופת  הציונית  וההנהגה  היישוב 
מתוך  היהודית  התרבות  להצלת  פונה  שהיא  “הזקנה”  המנהיגות  את  אבנרי  אורי  האשים 
ייסורי מצפון על כישלונה ואי רצונה להציל יהודים בזמן השואה )א‘ שפירא, 2003, עמ‘ 29(. 
את עניין רגשות האשם יש לראות במובן הרחב ביותר, שכן השואה לא העלתה רק שאלות 
בדבר הצלת יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה, אלא גם שאלות קשות בקשר להתנהלות 
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ההגירה  רעיון  את  המעשית שדחתה  הציונות  גישת  כלפי  ובייחוד  כולה,  הציונית  התנועה 
ההמונית וייסודה של המדינה לזמן בלתי ידוע. ייתכן שהניסיון של בן גוריון והיישוב לחבוק 
את היהודים באשר הם הוא בגדר תגובה שמקורה בהאשמה על ניתוק של הציונות המעשית 
מהמוני בית ישראל בגולה. מלבד זאת, להשמדת יהדות מזרח אירופה היו השלכות חמורות 
על חיותה ועל שרידותה של המדינה החדשה. יהדות מזרח אירופה הייתה המאגר העיקרי 
שממנו הייתה אמורה האומה החדשה לשאוב את חבריה, אלא שיהדות זאת הושמדה בשואה 
כמעט לחלוטין. המדינה שנוצרה זה עתה הייתה זקוקה לאומה, והמיתוס של העם היהודי 

היה דרך לספק צורך זה.
גורם נוסף לאימוצה של הדת האזרחית החדשה ולדחיית הרפובליקניזם היה קשור דווקא 
סמוחה  סמי  שטוען  כפי  ישראל.  ערביי  את  להרחיק  לרצון  כמובן  הכוונה  להרחיק.  ברצון 
)2000(, הדמוקרטיה האתנית הישראלית היא מנגנון הדרה ושליטה של הקבוצה הדומיננטית 
היהודית כלפי הקבוצה הערבית. אפשר לטעון שהזהות בין הדת ללאום שימשה אמצעי נוח 
להדרה זו. טענה מסוג זה הושמעה למשל על ידי חוקרים הסבורים שהדרך הטובה ביותר 
להסביר את התפתחותה של החברה בישראל היא באמצעות הצגתה כמפעל קולוניאלי. חברה 
שליטה  של  שונים(  )במינונים  שילוב  באמצעות  המוקמת  חדשה  “חברה  היא  קולוניאלית 
צבאית, התיישבות קרקעית וניצולן או נישולן של קבוצות ילידות, ושבה טוענים המתיישבים 
לזכות ראשונים או לעליונות תרבותית כדי להצדיק את פעולותיהם” )פלד ושפיר, 2005, 
עמ‘ 27(. מנקודת מבט זו ההדרה היא מאפיין של חברה קולוניאלית, וככזו הייתה מובנית 
או  הרשמית  לאידיאולוגיה  קשר  כל  בלא  התהוותה,  מראשית  הישראלית  ובחברה  ביישוב 
על  להצביע  אפשר  הקולוניאלית,  בתזה  התומכים  לפי  וחבריה.  מייסדיה  של  לכוונותיהם 
המשכיות בפרקטיקה של ההדרה מתקופת היישוב לאחר הקמתה של ישראל וחידוש תנופת 
ההתיישבות או ההתנחלות אחרי 1967 )שם(. במקרה זה הזהות בין הדת ללאום, או גיוסה 
 Kedar, 2003,( של האתנו–לאומיות, הגם שאינה הכרחית, יכולה להיות בבחינת מכשיר נוח
pp. 401–404; Yiftachel, 1999, pp. 366–367(. מנקודת מבט זו לא היו אימוצה של הדת 
האזרחית החדשה וההדרה שהיא טמנה בחובה כלפי הערבים בשנות החמישים בגדר מהפך, 

אלא המשך ואישור של פרקטיקות קודמות מתקופת היישוב. 
אפשר לראות את הדרתם של הערבים גם מנקודת מבט אחרת, זו המדגישה את הסכסוך 
הלאומי. כפי שציינתי קודם, בשל צורת התפתחותו של היישוב היהודי תחת השלטון הבריטי 
ותחת האידיאולוגיה של הציונות המעשית, שדחתה את ייסודה של המדינה לעתיד בלתי ידוע, 
קשה למצוא דיונים בדבר מעמדם של הערבים במדינה היהודית העתידה לקום. ואם לפני 
מלחמת העצמאות היה רצון לשלב את הערבים בחיי המדינה, הרי שאחריה היה הסיפור אחר 
לחלוטין. בהקשר זה ברצוני להדגיש סוגיה שלדעתי לא ניתנה לה תשומת לב מספקת, והיא 
ההשלכות שהיו לעוצמת ההתנגדות של ערביי ארץ ישראל במלחמת העצמאות, שהפתיעה 
את היישוב. הימים הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, החודשים ינואר-פברואר 1948, היו 
טרם פלישתן של מדינות ערב, ובהם היישוב כמעט קרס תחת המתקפות של האוכלוסייה 

הערבית המקומית בלבד. 
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סיכום: לקראת ההכרה בקיומה של אומה ישראלית

זהותה הלאומית של ישראל )או יחסה לאתניות( מתייחדת בכך שהיא אינה מאפשרת יצירה 
של אומה ישראלית אזרחית או הכרה באומה כזאת, ואינה מניחה את היסודות הדרושים כדי 
לאפשר אינטגרציה של בני מיעוטים שאינם יהודים, בעיקר ערבים, לתוך התרבות העברית 
הדומיננטית. לעומת זאת, בדוגמאותיו המזרח אירופיות של סמוחה, קיומה של אומה אזרחית 
כזו הוא מוכר, ואינטגרציה והטמעה לתוך התרבות הדומיננטית הן אפשריות. מה שמאפשר 
יצירה של אומה אזרחית בארצות הללו הוא העובדה שהיסוד האתני שלהן הוא בעצם אתנו–

תרבותי, והוא בא לידי ביטוי במונחים תרבותיים, בייחוד שפה, ואילו בישראל היסוד האתני 
מובע באמצעות הדת, ובעיקר המוצא, וכך האינטגרציה וההטמעה נעשות בלתי אפשריות, 
את  משווה  כשהוא  דומות  למסקנות  מגיע  עצמו  סמוחה  למעשה,  רשמית.  מבחינה  לפחות 

:)Smooha, 2001, p. 70( סלובקיה לישראל

גורם ממתן נוסף הוא הדגש המושם בסלובקיה על השפה ולא על אתניות ודת כבסיס 
של האומה האתנית הסלובקית ושל הלאומיות. הצפי הוא כי התפשטות הדו–לשוניות 
והדו–תרבותיות בקרב המיעוט ההונגרי תפחית את הפחדים והזרות שחשים הסלובקים 

האתניים, תגדיל את יכולת הקיום זה לצד זה ותיצור הטמעה מסוימת בקרבם.

נראה אפוא שישראל אינה יכולה לשמש אבטיפוס של דמוקרטיה אתנית כפי שטוען סמוחה, 
אלא כאחת מנגזרותיה או כקטגוריה בפני עצמה. סמוחה מטיל ספק ביכולתן של דוגמאותיו 
שנראה  אלא  חיה,  אתנית  לדמוקרטיה  ולהיהפך  ישראל  בעקבות  ללכת  אירופיות  המזרח 
שחיותה של הדמוקרטיה האתנית בישראל אינה אלא יציבותה, כלומר היותה דרך ללא מוצא 
מבחינה פוליטית. סימונה של ישראל כאבטיפוס לדמוקרטיה האתנית מונע מסמוחה לבחון 
את האפשרות שהדמוקרטיה האתנית במזרח אירופה, גם אם אינה חיה, יכולה לשמש אמצעי 
שניים  מגיעים  שאליה  מסקנה  ליברלית,  דמוקרטיה  לקראת  מעבר  שלב  או  אומה  לבניין 
 Diatchkova, 2005, p. 114; Järve, 2005, pp.( מעמיתיו החוקרים את הדמוקרטיות הללו
79–78(. במילים אחרות, אם מקובל להניח שהומוגניזציה מסוימת היא הכרחית לקיומה של 
חברה תעשייתית מודרנית )גלנר, 1994(, הרי בזירה הרב תרבותית המזרח אירופית, מדיניות 
וכך אפשר לראות  של הלאמה והאחדה תרבותית במידה כזו או אחרת היא בלתי נמנעת. 
בדמוקרטיה האתנית אמצעי לבניין אומה. לייטין )Laitin, 2007, 97–99(, הגורס שמודל 
המדינה–אומה הקלאסי אינו מתאים לזמננו, סבור שדווקא המדינות הבתר–סובייטיות )שבהן 
הוא כולל את לטביה ואת אסטוניה( מתפתחות באופן חריג בהתאם למודל זה. כך הוא מסכם 
ושל אחרים באשר לאפשרות היטמעותם של מיעוטים במדינות  את מסקנות המחקר שלו 

:)Laitin, 1996, p. 4( הבתר–סובייטיות

המסקנות הנובעות ממחקר זה מנוגדות בתכלית לאלו של כמה חוקרים של העולם 
הפוסט–סובייטי שגורסים שקיימות זהויות פרימורדיאליות נצחיות. שכן אם בווארים 
יכולים להתפתח לגרמנים, ודאי שאוקראינים יכולים להיות לרוסים, ואם איטלקים בניו 

יורק יכולים להיות לאמריקאים, ודאי שרוסים בטאלין יכולים להיות לאסטונים.
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באופן דומה טוען פטאי )Pettai, 1996( שהלטבים אינם צועדים לקראת מבנה קונסוציונלי 
או אתנו–פוליטי מעורב, אלא לייסודה, בתוך דור אחד או שניים, של “הגמוניה תרבותית 

.)Ibid., p. 49( ”בתוך גבולות מדינתם, בדומה להישגיה של התרבות הצרפתית בצרפת
אתנית  דמוקרטיה  מכנה  שהוא  שמה  האפשרות  את  מבטל  סמוחה  של  שהמודל  אלא 
במזרח אירופה יהיה בסופו של דבר מכשיר לבניין אומה או שלב מעבר לקראת דמוקרטיה 
ליברלית. על פי המודל שלו, הדמוקרטיה האתנית היא דרך ללא מוצא: היא יכולה להפוך 
יכולה  ולסגת למשטר לא דמוקרטי. היא אינה  לדמוקרטיה אתנית משופרת או להתמוטט 
להפסיק להיות אתנית ולהפוך למדינה–אומה אזרחית כמקובל במערב. בכך משליך סמוחה 
מהאבטיפוס הישראלי על דוגמאותיו המזרח אירופיות: אכן, אי אפשר לראות בדמוקרטיה 

האתנית בישראל אמצעי לבניין אומה או שלב מעבר לקראת דמוקרטיה ליברלית.
משום שהתנאים  גם  האתנית  הדמוקרטיה  למודל  אבטיפוס  לשמש  יכולה  אינה  ישראל 
 Gellner, 1983,( בישראל שונים תכלית השינוי מאלו השוררים במזרח אירופה. על פי גלנר
pp. 50–58(, המחלק את הופעתה של הלאומיות באירופה לפי אזורי זמן ממערב למזרח, 
הסוג המזרח אירופי של הלאומיות הופיע באזור הזמן השלישי, המאופיין בקיומן של כמה 
תרבויות “נמוכות” וחלשות המתחרות ביניהן בתוך מדינה שאף היא חלשה. המצב בישראל 
שונה, שכן אופייה של התרבות העברית והדומיננטיות שלה מזכירים יותר ארצות של אזור 
הזמן השני, המאופיין בתרבות “גבוהה” המחפשת מדינה, ואפילו ארצות מאזור הזמן הראשון, 
המאופיין בקיומה של תרבות “גבוהה” חזקה בצד מדינה חזקה. הדומיננטיות של התרבות 
גם חברתית:  פוליטית אלא  דומיננטיות  זו אינה רק  העברית בישראל אינה מוטלת בספק. 
אין לשייך אותה לאתניזציה או למדיניות ייהודה של המדינה בלבד. היא גם אינה פועל יוצא 
ניתן לשינוי,  בפני עצמו שאינו  כוח תרבותי שלטוני  או אחר, אלא  כזה  דמוגרפי  של מצב 
התרבות  הרי   ,)Ibid.( גלנר  של  בטרמינולוגיה  נשתמש  אם  הקצר.  הזמן  בטווח  לא  לפחות 
העברית היא תרבות “גבוהה”, היוצרת תווך הומוגני שבו חברה תעשייתית יכולה לתפקד. אם 
בשנות העצמאות הראשונות היה צורך בדמוקרטיה אתנית כדי ליצור תרבות “גבוהה” עברית 
הגמונית, הרי כיום היא בוודאי אינה נדרשת. שלא כמו המקרה האסטוני, שבו רוב הרוסופונים 
אינם דוברים את השפה המקומית, הישראלים רובם ככולם הם דוברי עברית. כמו כן, ישראל 
 .)Linz & Stepan, 1996, p. 432( שונה מלטביה משום ששם הרוסופונים הם רוב בערים
וכך, בעוד שבמזרח אירופה אפשר לראות את הדמוקרטיה האתנית כאמצעי לבניין אומה, 
בישראל היא משרתת בעיקר כאמצעי להדרה ולשליטה בלא יהודים, בייחוד בבני המיעוט 
הערבי. המצב בישראל הוא במידה רבה בלתי נצפה על ידי המודל הגלנריאני: זהו מצב שבו 
ידי המדינה, שלה  אומה ישראלית–עברית קיימת מבחינה סוציולוגית, אך אינה מוכרת על 
היא אמורה להיות “נשואה”, או על ידי בניה ובנותיה שלה. מה שהתרבות העברית ה“גבוהה” 

זקוקה לו עתה הוא הגדרה רשמית )אזרחית( שתציב את התנאים לחברות באומה.
כשבוחנים את הפתרונות המוצעים לייסודן של דמוקרטית בחברות רב אתניות, ההכרה 
פתרון  ואם  פתרון.  לכל  הכרחי  תנאי  להיות  הופכת  )אזרחית(  ישראלית  אומה  של  בקיומה 
 competitive-assimilation( אפשרי אחד הוא מה שלייטין מכנה משחק הטמעה תחרותית 
כדי לקדם את  הוא להיטמע  game(, שבו האינטרס של חלק מהמהגרים ממעמד העובדים 
סיכוייהם ואת סיכויי ילדיהם לחיות חיי רווחה, הרי האומה הישראלית צריכה להתקיים באופן 
פורמלי כדי לאפשר היטמעות כזו )Laitin, 1996; Pettai, 1996(. ריבוי זהויות, או זהויות 
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משלימות, הוא אפשרות אחרת )Linz & Stepan, 1996, pp. 709–710(, אך גם כאן יש צורך 
נוצרית  מוסלמית,  ערבית,  )יהודית,  זהויות  תת  יתקיימו  שבתוכה  ישראלית  לאומית  בזהות 
קונסוציונלית,  מדינה  של  לכיוון  הקלאסי  המדינה–אומה  ממבנה  חריגות  אחרות(.  ורבות 
של  שונות  ודרגות  טריטוריאלי(  ולא  )טריטוריאלי  פדרליזם  לאומית,  רב  או  תרבותית  רב 
אוטונומיה המוצעות למיעוט הערבי )Yiftachel, 1992, pp. 133–134(, גם הן דורשות את 
קיומה של זהות לאומית אזרחית שתאפשר הן ליהודים והן לערבים המעוניינים בכך לצאת 
מקהילותיהם לתוך תווך שהוא אזרחי וניטרלי מבחינה אתנית, ושתהיה גם מקור לסולידריות 
state-( המדינה  אומת  המודל של  את  ויאדאב  סטפן  לינז,  הציעו  כאן  האזרחי.  הגוף  בקרב 

nation( כתחליף למודל מדינה–אומה )nation-state( בשביל דמוקרטיות רב לאומיות, דוגמת 
אומת  ויאדאב,  לינז, סטפן  פי  על   .)Linz, Stepan & Yadav, 2004( וקנדה  בלגיה, ספרד 
פוליטית–מוסדית  בגישה  ומאופיינת  לאומית  רב  שהיא  בכך  מהמדינה–אומה  שונה  המדינה 
המכבדת את זהויות המיעוטים הלאומיים או התרבותיים בתוכה ומגנה עליהן, ועם זאת היא 
מצליחה, כמו המדינה–אומה, ליצור תחושה של נאמנות בקרב האזרחים. הביטוי המוסדי לרב 
 )“we feeling”( לאומיות של אומת המדינה הוא בדרך כלל המשטר הפדרלי, ותחושת האחדות
נוצרת גם על רקע השיטה הפוליטית המעודדת ריבוי זהויות ומעצבת אותן כזהויות משלימות. 
ויאדאב מדגישים שקשה  לינז, סטפן  אף שאומת המדינה שונה מהמדינה–אומה הקלאסית, 
להגדיר את ההבדלים ביניהן ושאפשר לטעון שכל מדינה רב לאומית יציבה היא גם מדינה–

אומה, היות שהיא דורשת דרגה מסוימת של הזדהות או נאמנות למדינה ודוחה את הדרישה 
לפרקה למרכיביה הלאומיים. מתברר שבדמוקרטיות המערביות הרב לאומיות הללו התפתחו 
זהויות לאומיות משלימות, כלומר יכולת של פרטים להזדהות ללא סתירה, ואף באופן משלים, 
עם היחידה הפוליטית האתנו–לאומית מחד גיסא ועם היחידה הכלל–אזרחית–לאומית מאידך 
גיסא. וכך רוב תושבי קטלוניה )או תושבי ארץ הבסקים( שבספרד מזדהים הן כקטלונים )או 
כספרדים,  מאשר  יותר  בסקים  או  כקטלונים  )לעתים  הספרדית  האומה  כבני  והן  כבסקים( 
ולעתים כספרדים יותר מאשר כקטלונים או בסקים(. ולחלופין, רוב הפלמים והוולונים מזדהים 
הן כפלמים או ולונים והן כבני האומה הבלגית )לעתים כפלמים או ולונים יותר מאשר כבלגים, 
ולעתים כבלגים יותר מאשר כפלמים או ולונים( )Ibid., p. 25(. מכאן שגם אם תהפוך ישראל 
למדינה פדרלית, או למה שמכונה דמוקרטיה הסדרית, דוגמת המדינות הללו, תעלה שאלת 
וזו לא תוכל להיות אלא עברית. לחלופין, הדרישה בנוסח “מסמך החזון”  הזהות הכללית, 
שפורסם לאחרונה והוזכר למעלה ־ לכונן מדינה דו לאומית שבה ישרור שוויון בין המרכיב 
היהודי למרכיב הערבי ־ אינה תואמת את המבנה של הדמוקרטיות הרב לאומיות הללו. הרב 
לאומיות המאפיינת אותן אינה סימטרית, כלומר הן אינן פדרציות של אומות זהות. החוקר 
אלפרד סטפן )Stepan, 2002( מדגיש שהפדרליזם המאפיין דמוקרטיות רב לאומיות יציבות 
לפרובינציה  תרבותיות(  כלל  )בדרך  יתר  זכויות  מוענקות  במסגרתו  כלומר  אסימטרי,  הוא 
מסוימת, וזאת במיוחד כדי להגן על תרבותה הייחודית והחלשה יחסית של הפרובינציה הזאת 
לנוכח קיומה של זהות לאומית דומיננטית אחרת. סטפן מוסיף ומדגיש שמבנים רב לאומיים 
זו,  טענה  לפי  כוללת.  זהות  של  היעדרה  בדיוק  היא  לכך  והסיבה  יציבים,  אינם  סימטריים 
המקבילה הישראלית לדמוקרטיות הרב לאומיות הללו לא תהיה מדינה דו לאומית סימטרית 
בעלת מרכיב יהודי וערבי שווה, אלא תהיה בה פרובינציה ערבית בעלת אוטונומיה תרבותית 

כזו או אחרת במסגרת של פדרציה או אומה שהזהות הכללית שלה תהיה ישראלית–עברית.
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אף שההכרה בקיומה של אומה ישראלית נראית תנאי הכרחי לכל פתרון, היא כמעט אינה 
פוסט–ציונים  המכונים  אלה  הכללי.  הישראלי  במישור  ולא  האקדמי  במישור  לא  לדיון,  זוכה 
אמנם הצליחו להצביע על ההשלכות הלא דמוקרטיות של הגדרת ישראל כמדינה יהודית, אך 
הפתרון שהציעו לא היה ייסודה של מדינה–אומה ישראלית, אלא הפשטתה של ישראל מזהותה 
הלאומית על ידי ייסודה של מדינת אזרחים ניטרלית מבחינה תרבותית או מדינה דו לאומית 
ישראלית  באומה  הכרה  כאחת.  שתיהן  ידי  על  או  שווים,  וערביים  יהודיים  מרכיבים  בעלת 
ואם  מוזכרת,  אינה  כזאת( כמעט  בנייתה של אומה  )או  טריטוריאלית שהיא עברית במובהק 
ליישום.  ניתנת  בלתי  או  דמוקרטית  לא  כאפשרות  הסף  על  נדחית  היא  מוזכרת  היא  וכאשר 
זו. במקרים אחדים הוא מעלה את האפשרות של הכרה באומה  נראה שסמוחה שותף לדעה 
)בניגוד לדמוקרטיה אתנית(,  ישראלית  יצירת דמוקרטיה ליברלית  ישראלית אזרחית או של 
אך הוא מבטל אפשרות זו בנימוק שהמיעוט הערבי והרוב היהודי הם מיעוטים בלתי נטמעים. 
זה כמובן מעלה את השאלה מהי הטמעה. נראה שבמובנים מסוימים המיעוט הערבי בישראל 
ישראל לאסטוניה, הרי שלגבי אסטוניה אומר  יכול להיחשב מוטמע. אם למשל משווים את 
סטפן )Stepan, 1998, pp. 233–234(: “מסיבות לשוניות בלבד... אפשר לומר שהאוכלוסייה 
הרוסופונית לחלוטין לא נטמעה מבחינה תרבותית”, ואילו המקרה של ישראל הוא שונה, שכן 
לפחות מבחינה לשונית אפשר לראות את ערביי ישראל ככאלה שנטמעו תרבותית. זאת ועוד, 
מחקריו החדשניים של סמוחה הם שהסבו את תשומת הלב לתהליך הישראליזציה של המיעוט 
הערבי בישראל. על פי סמוחה, התוצאה של תהליך הישראליזציה היא “הפיכתם של ערבים 
 .)Smooha, 1997, p. 214( היהודי”  הרוב  בתוך  שייטמעו  בלי  תרבותיים  ודו  לשוניים  לדו 
מעניין שסמוחה משתמש בביטויים זהים ־ דו לשוניים ודו תרבותיים ־ כדי לתאר את המיעוט 
ההונגרי בסלובקיה, אלא ששם הוא אומר שהדבר מוליך למידה מסוימת של הטמעה. ואכן, גם 
מלווה  אינה  היא  הדומיננטית,  על הטמעתם של הערבים בתרבות העברית  לדבר  אם אפשר 
באינטגרציה: הערבים עדיין מודרים מהערים ומחלקים חשובים בשוק העבודה. אם כן, סמוחה 
בלתי  הם  היהודי  הרוב  והן  הערבי  המיעוט  שהן  מאחר  מתרחשת  אינה  שהאינטגרציה  סבור 
נטמעים, אלא שאפשר לטעון, לפחות לגבי המיעוט הערבי, שהפיכתו לדו לשוני ודו תרבותי 
משמעותה דווקא היטמעות חלקית, והסיבה שזו אינה מלווה באינטגרציה קשורה בהגדרתה של 
והלא רשמית של ממשלות ישראל. לשון אחר, סמוחה  ובמדיניות הרשמית  המדינה כיהודית 
לומר  אפשר  אף  נטמעים,  בלתי  מיעוטים  על  מבוססת  בישראל  האתנית  גורס שהדמוקרטיה 
שהדמוקרטיה האתנית בישראל היא המגדירה ומעצבת את המיעוטים בישראל כבלתי נטמעים. 
נוסף על כך, גם אם המיעוט הערבי בישראל הוא בלתי נטמע, ודאי שהדבר אינו יכול להיות 
נכון לגבי כל אחד מבני מיעוט זה. גם המיעוט ההונגרי בסלובקיה הוגדר לעתים כבלתי נטמע 
)Van Duin, 2001, p. 127(, ובכל זאת אפשר לראות היטמעות של חלק מהם, וכמו שטוען 
סמוחה, היטמעות מסוימת כזו היא אמצעי להקל על מתחים בין הקבוצות האתניות. גם על פי 
ישראל  את  להפוך  מעדיפים  הישראלים  מהערבים  לפחות 11.4%  עצמו,  סמוחה  של  ממצאיו 
לדמוקרטיה ליברלית. במילים אחרות, הם אינם חוששים מצורה כזו או אחרת של אסימילציה, 
בין  מתחים  למתן  הצורך  מתוך  והן  דמוקרטית  מבט  מנקודת  הן  בה.  מעוניינים  אפילו  ואולי 
הקבוצות האתניות, האפשרות הזאת צריכה להיות קיימת, לפחות בשבילם. אם כך, גם אם צורה 
כזו או אחרת של אוטונומיה )תרבותית( היא הפתרון המועדף על ערביי ישראל, עדיין יהיה צורך 

לאפשר לאלה שיהיו מעוניינים בכך לעזוב את קהילתם אל מרחב ישראלי אזרחי. 



331    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

גם מנקודת מבטו של הרוב היהודי ייתכן שהיותו בלתי נטמע, בלשונו של סמוחה, קשור 
למאפייניה של הדמוקרטיה האתנית הישראלית יותר מאשר לאלו של היהדות. אפשר להצביע 
על הקהילות היהודיות במערב אירופה ובאמריקה כמוטמעות )מבחינה לאומית, לא מבחינה 
דתית( באומותיהן, וכן אפשר לעשות פרפרזה על דבריו של לייטין למעלה: “אם יהודי בניו 
יורק יכול להיות לאמריקאי, לבטח יהודי בתל אביב יכול להיות לישראלי”, ונוכל אף לגזור 
קל וחומר, שכן הישראליות קרובה ליהדות יותר מאשר האמריקאיות. כמו כן, מנקודת מבטו 
של הרוב היהודי, אי יכולתו להיטמע קשורה גם לדרך שבה רעיון הדמוקרטיה הליברלית מוצג 
בפניו על ידי אלו המכונים פוסט–ציונים. כמו שנאמר למעלה, השאלה אם אומה ישראלית 
קיימת או צריכה להתקיים כמעט אינה נדונה בישראל, והדיון בדבר זהותה הלאומית של 
ישראל לכוד בין הרעיון הציוני של המדינה היהודית )שסמוחה קורא לה דמוקרטיה אתנית( 
ובין הרעיון הפוסט–ציוני של מדינת האזרחים הניטרלית מבחינה תרבותית, המוצגת כמודל 
עם  לא  בישראל  מזוהה  הליברלית  הדמוקרטיה  אחרות,  במילים  ליברלית.  דמוקרטיה  של 
המודל של מדינה–אומה אלא עם זה של מדינת האזרחים, והיהודים הישראלים דוחים את 
הדמוקרטיה הליברלית לא רק מפני שהם חוששים שהדבר יוביל לאובדן מעמדם ההגמוני 
במערכת ובגלל העדפתם את הזהות הקיימת של המדינה היהודית, אלא גם מפני שרעיון 
הדמוקרטיה הליברלית מוצג בפניהם ככזה המפשיט את ישראל מכל זהות לאומית יהודית, 
גם האזרחית. מכאן שנותר עדיין לראות מה תהיה תגובתם של הישראלים ־ יהודים, ערבים 

ואחרים ־ לרעיון של אומה ישראלית. 
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מיליטריזם ומרחב בישראל

ארז צפדיה*12

תקציר. המאמר מתמקד באופן שבו המיליטריזם כונן את המרחב בישראל, ועוקב, 
לנוכח התמורות במיליטריזם, אחר השלכותיו על הריבוד האתנו–מעמדי בחברה 

בישראל. עיקר תשומת הלב תתמקד בהקמת יישובים חדשים. לבחינת התמורות 

)פתוח  ְספר  מונחים מרחביים מקבילים לתהליכי המיליטריזציה:  המאמר מציע 

ופנימי( ־ שקושר בין התיישבות לביטחון; ְספר גלובלי ־ שפורם את הקשר בין 

התיישבות לביטחון; וְסָפריֶפְרָיה ־ שמגייסת את הקשר בין התיישבות לביטחון 

לשם העצמת הפריפריה. מושגים אלה מנותחים בעזרת מסגרת מבנית של שלושה 

בפרספקטיבה  מדגישה  המסגרת  וחברתי.  צבאי/אזרחי  אידיאולוגי,  ממדים: 

דינמית את הטרנספורמציה שחלה בכל ממד לאורך זמן, וכיצד התמהילים בתוך 

אתנו–מעמדי  למבנה  הן  יציבות  ומספקים  המרחב  את  מבנים  וביניהם  הממדים 

שהאידיאולוגיה  האתגרים  מול  אל  כעמיד  שמתגלה  למיליטריזם,  והן  מרובד 

והמדיניות הניאו–ליברליות מעמידות בפניו. 

מבוא

הביקורתי.  מהשיח  כחלק  בישראל  החברה  במדעי  הופיע  מחקרית  כהמשגה  מיליטריזם 
קימרלינג )1993( הצביע על כך שרוב חלקי החברה בישראל שנמצאים לכאורה מחוץ לצבא 
חושבים במונחים צבאיים ומקבלים בלא ערעור את הפיכת סמליו של הצבא לחלק מרכזי 
כמובנים  הצבאיים  הפתרונות  של  הנטורליזציה  את  וכן  האתנו–לאומית,  ובזהות  בתרבות 
מאליהם ושל הצבא כמוסד שמחבר בין דורות, מעמדות וקבוצות מגדריות. לכן סוגיות של צבא 
וביטחון הן בבחינת ציר מארגן בפוליטיקה, במדיניות הציבורית ובחיי היומיום האזרחיים, 
והן מבטיחות את הדומיננטיות של הצבא. קימרלינג כינה זאת מיליטריזם קוגניטיבי. בשונה 
מקימרלינג, לוי )2003, 2007( יצק אל המיליטריזם רציונל חומרי. לטענתו, העיסוק באלימות 
מאורגנת חולל ממד של אינטרסים ויצר מבנה אתנו–מעמדי שבו הוקהה הקונפליקט המעמדי. 
לפי לוי, גם לצבא כארגון יש אינטרסים ברורים, והוא מנהל משא ומתן וקשוב להשתנות של 

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר  12*
גרסה מוקדמת של מאמר זה הוצגה בקבוצת הדיון “מרחב הביטחון” שפעלה במכון ון ליר בירושלים   

בשנת 2008. ברצוני להודות לחברי הקבוצה על הערותיהם המועילות, ובייחוד לטליה ששון, אלישע 

אפרת ויגיל לוי. תודה מיוחדת לעמירם אורן שעמד בראש הקבוצה, דחף אותי ללמוד את הנושא ותרם 

ועל  במאמר  היסודית  הקריאה  על  האנונימיים  לקוראים  תודה  זה.  למאמר  רבים  ונתונים  עשיר  ידע 

העזרה בגיבוש המסגרת הניתוחית.
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התנאים החברתיים והפוליטיים ושל מעטפת המשאבים העומדים לרשותו. ההכרה בקיומם 
לשינוי  נתונים  אלה  שאינטרסים  ובכך  מאורגנת,  באלימות  העיסוק  סביב  אינטרסים  של 
מתמיד לנוכח שינויים בתנאים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים, אפשרה ללוי לבחון את 
עוברים תהליך של דה–מיליטריזציה,  דינמית שבה חלקים מהחברה  המיליטריזם כתופעה 

ואחרים ־ רה–מיליטריזציה. 
לטענתי, ביטוייו הקוגניטיביים וביטוייו המטריאליסטיים של המיליטריזם בישראל מזינים 
בספר.  ההתיישבות  בזירת  ובייחוד  בכלל,  בישראל  המרחב  בתפיסת  ומוטמעים  זה  את  זה 
במילים אחרות, הספר ופרקטיקות ההתיישבות הם בגדר גורם מתווך בין היבטיו הקוגניטיביים 
להיבטיו החומריים של המיליטריזם. להטמעת המיליטריזם במרחב יש שני ביטויים עיקריים: 
ביטוי  משום  בה  שיש  אזרחית,  התיישבות  בקידום  הצבא  של  ועקיפה  ישירה  מעורבות 
היהודית,  בחברה  גדולים  בחלקים  שרווחת  והבנה  כסוכן;  הצבא  של  החומריים  לאינטרסים 
בפוליטיקה ובאדמיניסטרציה האזרחית, שהתיישבות מקדמת את צורכי הביטחון ־ הן במובן 
הפשוט של הגנה על גבולות הארץ מפני איומים חיצוניים, והן במובן שהיא תנאי לקיום האומה 
והישרדותה. מלבד שני ביטויים אלה ההטמעה של המיליטריזם במרחב מחוללת תהליך של 
ייהוד ודה–ערביזציה של המרחב; יוצרת ריבוד אתנו–מעמדי יציב ונטול קונפליקטים מעמדיים 

בחברה היהודית; ומביאה להצבר וחלוקה של הון במסגרת הקהילה היהודית. 
ההטמעה של המיליטריזם במרחב, כך אטען, מתעצבת ומשתנה כחלק מהתהליכים של 
מיליטריזציה, דה–מיליטריזציה ורה–מיליטריזציה שעוברים חלקיה של החברה בישראל מאז 
שנות השבעים. תובנה זו מחייבת לחרוג מהדיון החד ממדי בהתיישבות כפרויקט אזרחי/צבאי 
ולהוסיף לו עוד שני ממדים חשובים שיוצרים יחד מסגרת ניתוח תלת ממדית: הראשון הוא 
הממד האידיאולוגי, שמבחין ־ ובה בעת יוצר זיקה ־ בין אתנו–לאומיות לניאו–ליברליזם, 
וכולל גם את השלכותיהם על ההתיישבות ועל הטמעת המיליטריזם במרחב. הממד השני 
הוא ממד הספר/פריפריה, שבמרכזו ההשלכות החברתיות, החלוקתיות והזהותיות של תהליך 
ייבחן בעזרת מושגים מרחביים מקבילים לתהליכי  בין הממדים הללו  ההתיישבות. הקשר 
גלובלי  ְספר  המיליטריזציה;  לתהליך  מרחבי  כמקביל  ופנימי(  )פתוח  ְספר  המיליטריזציה: 
כמקביל מרחבי לתהליך הדה–מיליטריזציה; וספריפריה כמקביל מרחבי לרה–מיליטריזציה. 
הניתוח התלת ממדי תקף לכל התקופה שבה עוסק המאמר, אך השינויים בתמהיל של 
מרכיביו לאורך זמן מייצרים קשר דינמי בין המיליטריזם ובין המרחב. דינמיות זו תעמוד 
לתהליכי  המקבילים  המרחביים  המושגים  של  פירוט  הנה  ראשית,  המאמר.  של  במרכזו 

המיליטריזציה והקשרם לתהליכים אידיאולוגיים וחברתיים:
ומדינה  אומה  בבינוי  פרקטיקה  הוא  למיליטריזציה,  המקביל  המרחבי  המושג  ־  ְספר 
זו נשענת על  ולאומים.1 הגדרה  שמתמקדת בהרחבת השליטה הטריטוריאלית של מדינות 
ולאומים  מדינות  שבהם  האופנים  על  להצביע  ומבקשת  ללאומיות  טריטוריה  בין  חיבור 
מרחיבים בהצלחה את גבולותיהם הפיזיים, כופים את השליטה הפוליטית שלהם בטריטוריות 
מחוץ למדינה או בתוכה, ואפילו מגדירים את זהויותיהם של אלה שהמדינה תובעת שליטה 
עליהם )Citino, 2001(. מלבד שימוש בכלים של רכישת מקרקעין, הפקעות קרקע או גירוש 

של אוכלוסייה מקומית, גם התיישבות נתפסת ככלי מרכזי ביישומה של פרקטיקה זו. 

הגדרה זו חותרת תחת תזת הספר של טרנר )Turner, 1962(, המנותקת מהיבטים לאומיים.  1
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בין שתי פרקטיקות: הראשונה היא ספר פתוח/חיצוני ־  נהוג להבחין  כשדנים בספר 
בהיעדר גבולות מוגדרים של מדינות לאום, לאום אחד מתפשט לאזור מחייתו של לאום אחר 
 )Shafir, 1984( או של קבוצה אתנית אחרת כדי לקבוע את גבולות מדינתו העתידית. שפיר
מייחס פרקטיקה זו למפעלי ההתיישבות הציונית לפני הקמת המדינה ואחרי כיבוש השטחים, 
כי בשני המקרים עיצבה ההתיישבות גבולות מדינתיים לא מוגדרים. אך המקרה הישראלי 
אינו ייחודי, שכן פרקטיקות דומות יושמו בקולוניות התיישבות אחרות דוגמת צפון אמריקה, 
 internal( פנימי  ספר  היא  השנייה  הפרקטיקה   .)Pearson, 2002( זילנד  וניו  אוסטרליה 
frontier(. גם זו פרקטיקה לאומית של התיישבות, אך היא מתבצעת באזורים בתוך המדינה 
שיש בהם נוכחות של המיעוט האתני ושהמדינה מבקשת להרחיב ולחזק את שליטתה בהם. 
שורשיו של המושג ספר פנימי במושג קולוניאליזם פנימי )internal colonialism( ששימש 
את גראמשי )Gramsci, 1971( לתיאור אזורים שסובלים מתת פיתוח בתוך המדינה כתוצאה 
ממדיניות מפלה בהקצאת משאבים או בפעילות השוק. לפי הכטר )Hechter, 1977(, מאז 
שנות השישים של המאה העשרים נוסף להיבט הכלכלי של הקולוניאליזם הפנימי גם היבט 
תרבותי, כך שהאזור השולי הנחות כלכלית הוא גם מוקצה מבחינה תרבותית. הכטר חידד 
את הקשר שבין יצירת נחיתות זו ובין היווצרות הלאומיות וראה בקולוניאליזם הפנימי מעין 
שליטה לאומית, ובה בעת סימן את אפשרויות התנועה בין ספר לפריפריה ואת הבו זמניות 
של קיום ספר בצד פריפריה. כהמשך להמשגה זו העמיק יפתחאל )Yiftachel, 1996( את 
הדיון על הקשר בין לאומיות לפרקטיקות של שליטה והדגים זאת בשליטה של מדינת ישראל 

באזורים שיש בהם נוכחות של אוכלוסייה ערבית.
תהליכי הספר הפנימי והחיצוני מצביעים על קשר הדוק בין לאומיות לטריטוריה, דהיינו 
בין העם למולדתו )Storey, 2001(. קשר זה מבוסס על היכולת להְבנות נרטיב אתנו–לאומי 
לתביעת  זה  נרטיב  לתרגם  היכולת  ועל  ולטריטוריה  לקהילה  המשותפת  ההיסטוריה  על 
מרכזי  תפקיד  הספר  לפרקטיקות   .)Penrose, 2002( בהווה  בטריטוריה  בלעדיות  זכויות 
כנושאת  שנתפסת  ההתיישבות,  חדשים:  אתוסים  בייצור  גם  בעת  ובה  הנרטיבים,  בתרגום 
של  רוחם  ולעוז  הלאומי  לחוסן  עדות  גם  היא  והסדר,  הפיתוח  המודרניזציה,  בשורת  את 
החלוצים הנלחמים כל העת בסכנות המאפיינות את אזור הספר, בהן מחלות, מחסור באוכל 
ובציוד, אקלים בעייתי, וכמובן טינתם של התושבים הילידים למפעל ההתיישבות. מיתוס 
ההתיישבות, שנעשה מרכיב בסיסי בזיכרון ובזהות הלאומית של הקבוצה המתיישבת, מתוחזק 
בידי מערכת החינוך ובאמצעות חגים וריטואלים דתיים שיוצקים בהם תכנים לאומיים. גם 
הסקטור הצבאי פעיל בנושא זה ומשמש הן גורם שמחנך לאהבת המולדת והן גורם שתורם 
ופיתוח,  גבורה  בו קודים של ביטחון,  בעצמו להתיישבות. מיתוס ההתיישבות, שמוטבעים 
מעודד ומנרמל את תהליך ההתיישבות )Kellerman, 1996( ואת תחושת הבעלות הבלעדית 
על המרחב. כל הפרעה לתהליך זה, בייחוד אם מקורה בקהילות אתניות אחרות, מתפרשת 
כאיום על זכויותיה הטריטוריאליות של הקבוצה המתיישבת, ועל כן כבעיה ביטחונית במובן 

הרחב ביותר, כלומר איום על שלמות הקהילה הלאומית ועל זכותה להגדרה עצמית. 
הכללה,  לתהליכי  רב  מקום  מותירה  אינה  טריטוריה  על  הבלעדית  הבעלות  תחושת 
גבולות  על  מבוססת  הלאומיות  שבהן  במדינות  מיעוטים.  קהילות  עם  ושיתוף  סולידריות 
מוגדרים של זהות אתנית ומתגוררות בהן קבוצות אתניות נוספות יש ניסיונות לדחוק אותן 
ככל האפשר לשולי החברה והמרחב )רודד, Sibley, 1995 ;2005(. ההדרה החברתית–מרחבית, 
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וסוכניה,  המדינה  בידי  שנתונים  שליטה  מנגנוני  בעזרת  מיושמת  הביטחון,  בשם  שנעשית 
ולאחרונה גם בידי כוחות השוק, שמניעים את התפשטות חברי האומה הדומיננטית במרחב 
באמצעות פרקטיקות הספר )McGarry, 1998(. מלבד התיישבות של חברי הלאום הדומיננטי 
באזורים שבהם יש רוב למיעוטים, מנגנונים אלה כוללים תכנון מפלה של המיעוטים, שמאלץ 
אותם לחיות באזורים מרוכזים, וכן הפקעת קרקעות )Yiftachel, 2006(. לעזרתם של מנגנונים 
אלה מגויס שיח ביטחוני שמציג את השליטה במרחב כתנאי הכרחי לקיומה ולהישרדותה של 
האומה במולדתה, ואת קבוצות המיעוט כאיום ביטחוני שחותר תחת קיומה של האומה. ומכיוון 
שמדובר באיום ביטחוני, ראוי שזרועות הביטחון יהיו מעורבות בייצור ובתחזוק של השליטה 
במרחב. יצירת הקשר הזהותי בין האומה לטריטוריה וקישוריה לסוגיות ביטחוניות מכוננים 
וצבאיים בלי להיות מודעים  כוחניים  וטריטוריה במונחים  מצב שבו אזרחים חושבים מרחב 
לכך. תנאים אלה הופכים את ההתיישבות לאינסטינקט, כחלק מהמיליטריזם הקוגניטיבי שבו 
דן קימרלינג )1993(. זאת ועוד, פרקטיקת הספר, ששואבת לגיטימציה מנימוקים ביטחוניים, 
מקפלת בתוכה סגולות מטריאליסטיות בדמות העברת רכוש )בעיקר קרקע( מהמיעוטים לחברי 
הלאום הדומיננטי, ולא אחת לידי הקבוצות המוחלשות מקרב לאום זה )רודד, 2005(. מאפיינים 
הקוגניטיביים  ההיבטים  הספר.  בפרקטיקת  המטריאליסטי  המיליטריזם  על  מצביעים  אלה 

והחומריים הללו מלמדים על ההקבלה בין תהליכי הספר לתהליכי המיליטריזציה.
זהו  לדה–מיליטריזציה.  המקביל  התהליך  גלובלי,  ספר  הוא  דן  אני  שבו  השני  המושג 
חדש,  ספר  אחר  תחתם  ותר  הספר  ממושגי  מתנער  הבינוני–גבוה  המעמד  שבו  תהליך 
בעולם  הגלובלית,  במדיה  ההון,  בשווקי  נמצא  זה  ספר  וצריכה.  עושר  יוקרה,  ממון,  ספון 
העסקים ובתעשייה עתירת הטכנולוגיה. הספר הגלובלי מפנה עורף אל הלאומיות והמדינה 
)Castells, 1997(, אך משתמש בהן בעיקר כדי לקדם אינטרסים חומריים. מסיבה זו המושג 
מזוהה עם אידיאולוגיות ניאו–ליברליות )Harvey, 2005(. בספרות המחקרית משמש המונח 
ספר גלובלי בעיקר בכתיבה במנהל עסקים בהקשר של גלובליזציה. בכתיבה זו הגיבור אינו 
שמציבים  האתגרים  עם  המתמודד  העסקים  איש  אלא  הטרשים,  באדמת  המתנחל  החלוץ 
 The Adventure of Working שווקים עסקיים לא ידועים. על כך למשל מעידה כותרת הספר
Osland, 1995( Abroad: Hero Tales from the Global Frontier(. המונח מופיע גם בכתיבה 
בתחום הדיפלומטיה, ובה הוא מתאר את שיתופי הפעולה חוצי הגבולות בחיפוש אחר ְספרים 
זו אינה  ולקוחות פוטנציאליים למוצרים ולשירותים.  זולה, חומרי גלם  חדשים של עבודה 
דיפלומטיה של המדינה ולמענה, אלא למען ההון, הטכנולוגיה, ובמידה הולכת וגוברת גם 
 Citino,( למען הצבא כשחקן בשירות ההון והאינטרסים של התאגידים העסקיים הגלובליים
2001(. כמו דה–מיליטריזציה, ספר גלובלי אינו תהליך חברתי כוללני שחל על כל חלקיה 
של החברה, אלא מתרחש בעיקר בקרב המעמד הבינוני–גבוה, המרוכז בשכונות יוקרה, על 

פי רוב בתוך מרכזים אורבניים או בפרבריהם. 
המושג השלישי, שבאמצעותו אני מבקש להתחבר לרה–מיליטריזציה, הוא ספריפריה. 
תהליך זה מתרחש בד בבד עם תהליך הספר הגלובלי, ובו הספר הנחשק שוקע לתוך מציאות 
של פריפריה.2 כדי להיחלץ ממציאות זו מנסים חלק מתושבי הפריפריה, המודרים מתהליך 

יפתחאל  פיתוח אצל  בערי  מזרחיות  על  בדיון  פּותח  והוא  יפתחאל,  אורן  את המושג ספריפריה טבע   2

וצפדיה )2008(.
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הספר הגלובלי, ולצדם חלק ממעצבי המדיניות, להחיות את מיתוס ההתיישבות באמצעות 
כלים ומושגים של הספר. כך, באופן פרדוקסלי, ניסיון זה נע בין פרויקט מטריאליסטי של 
ובין אמונה של קבוצות מוחלשות  גזירת קופון כלכלי באמצעות התחברות למושגי הספר 
שהנתיבים אל מרכזי הכוח עוברים דרך אימוץ של מושגי הספר. ניסיונות אלה מונעים את 
שיח  מייצרים  הם  הגלובלי  הספר  ועם  במרחב,  ושליטה  צבא  ביטחון,  שבין  הקשר  פרימת 

כלכלי שמשתלב בתהליכי בינוי אומה ומדינה.
מתהליכים אלה נגזרות שתי תובנות מרכזיות: האחת ־ למרחב יש מקום מרכזי בדיון על 
מיליטריזם, והשנייה ־ המורכבות שמקפל בתוכו המיליטריזם מקרינה על תהליכים מרחביים 
הללו  התובנות  שתי  של  ביטוייהן  אל  עתה  יפנה  החיבור  אחת.  ובעונה  בעת  מהם  וניזונה 
במקרה הישראלי, מתוך התמקדות בעיקר בזירת ההתיישבות, קרי בהקמת יישובים חדשים. 

ספר

בין  הבחנה  מציעה  הביקורתי,  בזרם  התחומה  זו  ודווקא  הישראלית,  הפוליטית  הספרות 
הפרקטיקות הקולוניאליות שקדמו להקמת המדינה, הכיבוש של 1948, ובין אלה של 1967. 
ראוי להדגיש שתחת ההמשגה של ספר אין הבדל אנליטי בין התקופות. מה שמכונה ספר 
פנימי אינו שונה במהותו מהספר החיצוני שקדם ל–1948, וגם לא לזה שבא בעקבות המלחמה 
ב–1967. פרקטיקת הספר באשר היא ביקשה לעצב את גבולות המדינה, לשלוט באוכלוסייה 
הבינלאומית  בלגיטימציה  הוא  תקופה  כל  בין  ההבדל  אתנו–מעמדיים.  כוח  יחסי  ולגבש 
והמקומית, וכן בתפקידם של השוק והצבא. הבדל זה עומד בבסיס ההבחנה האנליטית בין 

התקופות במאמר.
שורשיה האידיאולוגיים של תפיסת המרחב בחברה הישראלית נעוצים בתקופת היישוב 
את  היהודית  המחרשה  תחרוש  שבו  ש“במקום  גורסת  זו  תפיסה   .)Kimmerling, 1983(
התלם האחרון ־ שם יעבור גבולנו”, ִאמרה שמיוחסת לטרומפלדור. הספר הפתוח הוא אפוא 
פרקטיקה בבינוי אומה ומדינה )שראשיתה בבינוי קהילה יהודית בארץ ישראל( המבוססת 
של  מתמדת  והרחבה  ערבי  רוב  היה  שבהם  באזורים  יהודים  יישובים   283 של  הקמה  על 
יש  כן  על   .)Kimmerling, 1983; Yiftachel, 1996( הטריטוריאלית  השליטה  גבולות 

לראותה כתוצר של אידיאולוגיה אתנו–לאומית.3
האחת  ביד  התבטא  האומה  ביטחון  ובין  ספר  באזורי  הציונית  ההתיישבות  בין  הקשר 
מדובר  ומגדל.  חומה  וביישובי  השומר  בארגון  במחרשה,  אוחזת  כשהאחרת  נשק  האוחזת 
בביטחון במובן הרחב של המילה, הביטחון הקיומי של העם היהודי הממומש באמצעות תפיסת 
המרחב, שליטה בו, הרחבתו ויצירת זיקה לכאורה טבעית בין האומה המתיישבת לטריטוריה 
התבססה  שבמסגרתו  קוגניטיבי  מיליטריזם  של  מרכיב  בלט  זו  בהתיישבות  המיושבת. 

הכלכליים  המוסדות  בידי  הונעה  ההתיישבותית  המערכת  רבה:  חשיבות  הייתה  זו  בהתיישבות  להון   3

בתנועה הציונית, והנהגת היישוב מינפה את אתוס ההתיישבות כדי לגייס הון יהודי בחו“ל )כץ, 2002(. 

קואזי–סוציאליסטי  משק  להצמחת  ככלי  קרקע,  בעיקר  הייצור,  אמצעי  להלאמת  שימש  זה  הון  אולם 

)כרמי ורוזנפלד, 1993( ולקידום האידיאולוגיה האתנו–לאומית.
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המשוואה התיישבות=ביטחון.4 במשוואה זו, שהתגבשה במהלך המרד הערבי )1936—1939( 
ולליווי שהגישו  נודעה חשיבות רבה לסיוע   ,)1946—1945( נגד הבריטים  והתעצמה במאבק 
הארגונים הצבאיים הגנה ופלמ“ח. אך תפקידם כסוכנים שיוזמים את ההתיישבות היה שולי, 
והם הוכפפו למערכת השיקולים של ההנהגה האזרחית של היישוב )גולני, 1997(. עם זאת, 
לארגונים הפרה–מיליטריים היו אינטרסים ברורים בהתיישבות החדשה, כי אנשיהם עסקו 
והמתיישבים  עבורם,  לוגיסטי  בסיס  היו  היישובים  ההתיישבות,  בחסות  צבאיים  באימונים 
סיפקו כוח אדם )שירן, 1998(. לכן, כפי שמציין בן–אליעזר )1995(, ההתיישבות הפכה לרעיון 

אסטרטגי–מדיני משותף לארגונים הצבאיים, להנהגה הפוליטית ולצעירי היישוב. 

ספר פנימי: 1948—1967
ההישג הצבאי של המלחמה והיישום של מדיניות אי–שבות ביחס לפליטים הפלסטינים הקלו 
את טיפוח המיליטריזם והעצמת הצבא )כרמי ורוזנפלד, 1993(,5 ואלה קיבלו ביטוי במדיניות 
בתרומתה האפשרית של  ער  דיון  התנהל  הראשונים של המלחמה  בימיה  כבר  ההתיישבות. 
האו“ם.  של  החלוקה  בתכנית  היהודית  למדינה  שהוצע  השטח  להרחבת  חדשה  התיישבות 
בתוך  “אזור  כאמור,  שהוא,  פנימי,  בספר  ההתיישבות  התחדשה  ולאחריה  המלחמה  במהלך 
מדינה שבו מהווה המיעוט האתני את הרוב ושבו מנסה המדינה להרחיב את שליטתה בשטח 
ובתושבים” )Yiftachel, 1996, p. 496, תרגום שלי, א“צ(. במונחים של השנים 1948—1967 
מדובר בגליל, בנגב, בפרוזדור ירושלים, בשפלת יהודה, במישור החוף הדרומי, באזור שסביב 
רצועת עזה ובערים מעורבות. באזורים אלה הוקמו רבים מ–465 היישובים היהודיים שנבנו 
בתקופה זו. ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון טווה את הקשר בין ביטחון להתיישבות 

במציאות החדשה של ריבונות:

התיישבותנו  דרכי  הצבאיים.  המגן  כוחות  על  ורק  אך  יושתת  לא  המדינה  ביטחון 
יקבעו את ביטחון המדינה לא פחות משיטות בניין הצבא. רק התיישבות חקלאית 
צפופה לאורך הגבולות ־ שלשלת של משקים בצפון הארץ, על חוף הים, לאורך 
הירדן, בערבות הנגב ־ תשמש תריס נאמן ביותר לביטחון הארץ מפני התקפות חוץ. 
לא ביצורי אבן דוממים, אלא חומת אדם חיה, עובדת ויוצרת ־ החומה האחת שאינה 
נרתעת ונפגעת מכלי משחית של האויב ־ יש ביכולתה לשמור על גבולות הארץ 
)מתוך נאומו של בן גוריון “צבא להגנה ולבניין” במסדר מח“ל, 13 בנובמבר 1948, 

מצוטט אצל אורן, 2003, עמ‘ 177(.

במונחים  והבנייתו  המרחב  רתימת  לשם  מרכזית  הייתה  הגנה  כאסטרטגיית  התיישבות 
מיליטריסטיים. מבחינה אנליטית זו תופעה אחת, ומקומו של הצבא כאחד מסוכני התהליך 

עמדה זו שוללת את תובנותיהם של כרמי ורוזנפלד )1993(, שלפיהן ההתיישבות שקדמה להקמת המדינה   4

לא הייתה כרוכה בחשיבה מיליטריסטית אלא בהגשמה של אלטרנטיבה סוציאליסטית.

לפעולות הפיזיות של מניעת שיבת הפלסטינים באמצעות תפיסת בתיהם ואכלוסם וירי לעבר מסתננים   5

התלווה תהליך של דחיקת הכפרים הנטושים לשולי השיח הישראלי באמצעות מחיקתם מהמפה, ִעברּות 

שמותיהם והעלמתם מן הנוף )קדמן, 2008(.
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הזה הוא תופעה אחרת. לצבא, כסוכן, הייתה תרומה עצומה להתיישבות בשנים האלה. עם 
תום המלחמה הוקמו בפיקוד הבכיר של הצבא גופי התיישבות שפעלו בתיאום עם המוסדות 
אזורי  את  קבעו  הם  יחד  החקלאי(.  המרכז  )ובכללם  ההתיישבות  תנועות  ועם  הלאומיים 
ואת ההרכב האנושי  ההתיישבות הרצויים, את מיקום היישובים, את המבנה הפיזי שלהם 
של המתיישבים, בהתאם לשיקולים ביטחוניים גרידא וכחלק ממדיניות אסטרטגית שלפיה 
ההתיישבות היא חלק מכוחות המגן )אורן, 2003(. חלק מהיישובים הוקמו במיקום שסייע 
ביצירת “תכנית אש” עם יישובים ועם בסיסים אחרים, ומבנם הפיזי נועד להמירם בקלות 
גם  פעיל  היה  הנח“ל,  באמצעות  צה“ל,   .)1998 שירן,   ;2003 )אורן,  מוצבים  למעין  יחסית 
משימת  את  למלא  התקשה  האזרחי  המגזר  שבהם  באתרים  בעיקר  כיבושית,  בהתיישבות 
ההתיישבות/הגנה. נוסף על כך, מעורבות הצבא נועדה להבהיר למתיישבים ־ רובם עולים 
בעיצוב  לסייע  וכך   ,)1998 )שירן,  היומיום  בחיי  המיליטריזם  של  חשיבותו  את  ־  חדשים 

דמותו של בן הלאום היהודי בישראל.6
המהלך המתואם של ההתיישבות באזור הספר הדיר חלקית את מערכת התכנון המדינתית. 
מערכת זו, בעזרת ניסוח תכנית מרחבית כוללת שנודעה בכינויה תכנית שרון )1951(,7 חתרה 
ותנועות  הלאומיים  המוסדות  הצבא,  שהובילו  ההתיישבותית  העשייה  ובין  בינה  לתיאום 
ההתיישבות. תיאום זה נדרש כדי לטעת רציונל כלכלי בארגון המרחב, למשל אספקת מזון 
טרי למשק באמצעות עיבוד שדות הפליטים הפלסטינים ואספקת דיור מהיר וזול למאות אלפי 
היהודים שהיגרו לישראל עם הקמתה. בפועל ניכרה השפעתה של מערכת התכנון בעיקר 
באזורים שלא הוגדרו אזורי ספר וביצירת ערי הפיתוח,8 וכאן ניכרה גם מעורבותו של ההון 
הפרטי. ההתיישבות החקלאית באזורי הספר, שהייתה רוב העשייה ההתיישבותית בתקופה 

זו, נותרה בתחום האחריות של הצבא ומומנה ברובה באמצעות המוסדות הלאומיים. 
למרות חוסר התיאום בשיקולים ובמדיניות ההתיישבות בין הצבא, המוסדות הלאומיים 
ותנועות ההתיישבות מצד אחד ובין מערכת התכנון המדינתית מצד שני, בדיעבד התיישבות 
זו תרמה ליצירת ריבוד ויציבות חברתית: שלל הקרקע שהופקע בחסות הצבא ניתן בנדיבות 
 .)2000 וקדר,  )יפתחאל  החדשים  למתיישבים  בנדיבות  ופחות  הוותיקה,  להתיישבות 
הטריטוריאלית,  השליטה  חזון  את  בגופם  מימשו  מזרחים,  רובם  החדשים,  המתיישבים 
בה  אך   .)2002 קמפ,   ;2001 )גולן,  הפלסטינים  הפליטים  שיבת  ומניעת  הקרקעות  הלאמת 

ראוי להדגיש שלצבא היו עוד שתי משימות חשובות בעיצוב המרחב באותה העת: 1. דה–ערביזציה של   6

)יפתחאל  עליהן  יהודיים  יישובים  והקמת  צבא  לצורכי  קרקעות  הפקעת  באמצעות  שבוצעה  המרחב, 

על  הצבאי  הממשל  שהטיל  מרחביות  הגבלות  ובאמצעות   )Forman & Kedar, 2004  ;2000 וקדר, 

זו כללה את פינוי הבדואים מאזור הנגב המערבי ואת ריכוזם ממזרח לבאר  יישובי הערבים. משימה 

שבע, באזור המכונה אזור הסייג )אוסצקי–לזר, 1992; בוימל, 2007; כהן, 2000; סבן, 2000; קמפ, 1999; 

Haider, 1995(; 2. פיקוח על העולים החדשים כדי שיישארו ביישובים שבהם יושבו )קמפ, 2002( ולא 
יבואו במגע עם הערבים )נוריאלי, 2005(.

אפרת  ראו  שרון.  אריה  האדריכל  בראשות  הממשלה  ראש  במשרד  התכנון  אגף  הכין  התכנית  את   7

.)2000(

יוצאת מן הכלל היא העיר נצרת עילית, שהוקמה בלחץ הצבא בשנת 1957 כחיץ בין נצרת לעין מאהל   8

)אורן ורגב, 2008(.
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בעת, הפעולות הללו חסכו מהמזרחים תחרות מול הפלסטינים בשוק העבודה, הרחיקו אותם 
־  הארץ  במרכז  העבודה  בשוק  הוותיקים  ובין  בינם  תחרות  נמנעה  כך  ־  הפריפריה  אל 
וכן חסכו מהוותיקים את הצורך לחלוק עם המזרחים את רכושם. במקום זאת הוענק להם 
בענפים  ותעסוקה   ,)2000 וקדר,  )יפתחאל  קרקע  כלומר  הנטוש,  הפלסטיני  מהרכוש  חלק 
עתירי כוח אדם )סבירסקי וברנשטיין, 1993(. מעבר להיבטים המטריאליסטיים הללו, יישוב 
המזרחים בספר יצק בהם תחושה שהתיישבותם חיונית לביטחון המדינה )יפתחאל וצפדיה, 
הפנימי  הספר  פרקטיקת  ביישום  ביטוי  לידי  שבאה  המרחבית  המיליטריזציה  כך,   .)1999
היא נגזרת של היגיון אתנו–לאומי שהבטיח בלעדיות טריטוריאלית באמצעות מניעת שיבת 
ויציקת תודעה לאומית בקרב המזרחים, ושל היגיון מטריאליסטי שכונן מערכת  הפליטים 

חברתית מרובדת לאורך קווים אתניים, אך גם יציבה ונטולת מאבק מעמדי. 
לסיכום חלק זה, בשני העשורים הראשונים למדינה תרם ההיגיון האתנו–לאומי של שליטה 
בטריטוריה לעיצוב מרחב ההתיישבות היהודית. החשיבה במונחים ביטחוניים ביחס למרחב 
קיבלה ביטוי בעיצוב מערך ההתיישבות החקלאי באזורי הספר, שעלה בקנה אחד עם צורכי 
ביטחון, הן במובן של ייצור מערך הגנה למקרה של התקפה צבאית והן במובן העמוק יותר של 
ביטחון קיומו של העם והישרדותו. זהו אפוא ביטוי נוסף למיליטריזם הקוגניטיבי שעליו הצביע 
קימרלינג )1993(. ראוי להדגיש שההתיישבות נכרכה בשיקולים רציונליים בעלי אופי כלכלי 
זו(, כמו פיתוח אזורי פריפריה, אספקת דיור ותעסוקה  מובהק )שעליהם לא עמדה רשימה 
לעולים החדשים ויצירת בסיס מרחבי לפיתוח התעשייה הישראלית. אך הצבא, כסוכן, התעלם 
לצרכיו האסטרטגיים את  ומינף  בבואו לעצב את מרחב ההתיישבות בספר  אלו  משיקולים 
האקסיומה התיישבות=ביטחון שנחרתה בתודעה הישראלית. בה בעת יצרה ההתיישבות את 
הריבוד האתנו–מעמדי שמאפיין את החברה בישראל, תוך כדי נטרול המאבק המעמדי שאמור 
ללוות ריבוד כזה. הצבא כסוכן נהנה משליטה כמעט בלעדית בתחום ההתיישבות החקלאית 
)1965( אמור היה להכפיף את הפעילות המרחבית של  והבנייה  באזורי הספר. חוק התכנון 
נכבשו  כי ב–1967  זו שרדה שנתיים בלבד,  הצבא למערכת התכנון המדינתית,9 אך הכפפה 

מרחבי ספר חדשים שהיו מחוץ לתחום אחריותו של חוק התכנון ותחת אחריות הצבא. 

ספר פתוח ופנימי: 1967—2009
עם סיום המלחמה ב–1967 מונף הצבא לשמש במשימת ההתיישבות בשטחים הכבושים בשם 

הביטחון. יפים כאן דבריו של השופט ויתקון על הקשר בין התיישבות לביטחון:

של  מוחזק  בשטח  שנוכחותם  בכך  לפקפק  אין  הטהור  הביטחוני  השיקול  מבחינת 
יישובים ־ אפילו “אזרחיים” ־ של אזרחי המעצמה המחזיקה תורמת תרומה נכבדה 
למצב הביטחוני שבאותו שטח ומקילה על הצבא את מילוי תפקידו. אין צורך להיות 

ההכפפה של מערכת הביטחון לחוק התכנון והבנייה התאפשרה באמצעות מתן זכויות יתר בחוק למערכת   9

הביטחון לעומת גופים אזרחיים: פרק ו‘ לחוק עוסק בהיתרי תכנון למערכת הביטחון באמצעות ועדה 

למתקנים ביטחוניים, שהיא אמנם ועדת תכנון לכל דבר ועניין, אך משרתת רק את מערכת הביטחון, 

ובניגוד לוועדות תכנון אחרות אינה נתונה לפיקוח ציבורי כלשהו )ראו פרז ורוזנבלום, 2007(. למרות 

זכויות היתר, נוטרלה הזכות שנטל הצבא לעצמו לקבוע את מדיניות ההתיישבות החקלאית בספר. 



345    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

וביטחון כדי להבין שאלמנטים חבלניים פועלים ביתר קלות  מומחה לענייני צבא 
בשטח המאוכלס אך ורק אוכלוסייה אדישה או אוהדת כלפי האויב, מאשר בשטח, 
שבו נמצאים גם בני אדם העשויים לעקוב אחריהם ולהודיע לשלטונות על כל תנועה 
חשודה. אצלם לא ימצאו מחבלים מחבוא, סיוע וציוד ]...[ המתיישבים כפופים למרות 
הצבא, אם באופן פורמלי ואם בכורח הנסיבות. הם נמצאים שם בזכות וברשות הצבא 

]...[ התיישבות יהודית בשטח מוחזק ]...[ משמשת צרכים ביטחוניים ממשיים.10

מדברי השופט עולה שההתיישבות היא חלק מאסטרטגיה צבאית, כפי שזו השתמרה מפרקטיקת 
הספר הפנימי של השנים 1948—1967. אך לא כך הדבר. משנת 1967 איבדה ההתיישבות את 
תפקידה האסטרטגי ככוח שניתן להסבה לצורכי הגנה. שינוי זה נעוץ בין השאר במעבר מ“ארץ 
ורגב, 2008(.  )אורן  אזרחיים להגנה  גדולה”, שייתר את השימוש במשאבים  קטנה” ל“ארץ 
אובדן התפקיד האסטרטגי של ההתיישבות בשטחים יצר מערכת יחסים חדשה בין הביטחון 
להתיישבות: במקום שההתיישבות תשרת את הביטחון, בהיבט הבינלאומי הביטחון שימש כסות 
לתכנית התיישבות אזרחית רחבת היקף. כשהוקמו יישובים אזרחיים, הצהיר שר החוץ אבא 
אבן כי “ההיאחזויות הן צעדי חירום בעלי אופי צבאי” )פדהצור, 1996, עמ‘ 196—197(. בחלק 
מהם, כמו בקוניטרה )לימים מרום גולן(, התבקשו המתיישבים ללבוש מדים ולהטמיע סממנים 
צבאיים. פרט לשיקולים בינלאומיים, הביטחון שימש להצדקת ההתיישבות האזרחית גם בהיבט 
המשפטי: לא זו בלבד שבית המשפט הישראלי התיר בשם הביטחון ליישב את אזרחיה של 
המעצמה הכובשת בשטח הכבוש, אלא הוא התיר פגיעה אף ברכושם ובזכויותיהם של תושבי 
השטח הכבוש. פגיעה זו הותרה אם הוכח בבית המשפט צורך צבאי אמיתי וממשי )אריאלי 
וספרד, 2008; בצלם, 2002(. ולא פחות חשוב מההיבט הבינלאומי והמשפטי, ההבנה שמפעל 
ההתנחלות בשטחים עולה בקנה אחד עם ביטחון חלחלה אל רוב שדרות החברה הישראלית 

ורתמה, כחלק מהמיליטריזם הקוגניטיבי, את האהדה הציבורית למפעל ההתנחלויות.11 
מדוע היה צורך בהתיישבות אם זו אינה מועילה במשימות ההגנה המרחבית? כמו בתקופה 
סוגיה  בזירה הבינלאומית, נעשו  גבולות המדינה, שהיו שנויים במחלוקת  תווי  המוקדמת, 
זו נועד  ביטחונית שחורגת מההיבט הצר של הקלה על הצבא במילוי משימותיו. במסגרת 
להתיישבות תפקיד מרכזי בחזון האתנו–לאומי של עיצוב גבולות המדינה. כך, ההתיישבות 
תרמה למימוש תכנית אלון בעזרת הקמת יישובים בבקעה )פדהצור, 1996(, ל“מסמוס הקו 
הירוק בעזרת בניית התנחלויות עליו ובקרבתו” )אלגזי, 2006, עמ‘ 178(, ובימי ממשלת שרון, 
ליצירת קנטונים פלסטיניים מבותרים בעזרת שרשראות של התנחלויות, מחסומים, גדרות 
וכבישים )אריאלי וספרד, 2008(. לכל אלה חשיבות מכרעת בעיצוב גבולותיה העתידיים של 

ישראל. 
הראשונים לכפור בפומבי באקסיומה התיישבות=ביטחון היו ראשי גוש אמונים. לשיטתם, 

שהובהרה בדבריו של מנחם פליקס בבית המשפט:

בג“ץ 606/78, איוב נ‘ שר הביטחון, פ“ד לג)2(, 113.  10

מנגד אפשר לטעון שבכל פעם שנוצר צורך פוליטי לפנות התנחלויות ־ בסיני וברצועת עזה ־ קודם לו   11

ניסיון לציירן ככאלו שאינן תורמות לביטחון המדינה, כדי לקבל לגיטימציה ציבורית למהלכי הפינוי.
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ההתנחלות עצמה ]...[ איננה נובעת מטעמי בטחון ]...[ אלא מכוח ייעוד, ומכוח שיבת 
ישראל לארצו ]...[ בין שמתנחלי אלון מורה ישולבו בהגמ“ר ]הגנה מרחבית ־ א“צ[ 
לפי תכנון צה“ל ובין אם לאו, ההתנחלות בארץ ישראל שהיא הייעוד של עם ישראל 

ומדינת ישראל, הינה ממילא ביטחונם, שלומם וטובתם של העם והמדינה.12

לנוכח הנסיגה בתחושת האיום הקיומי, עמדה זו, שהוצגה בסוף שנות השבעים, עת התנהל 
ויכוח ציבורי בעניין ההתנחלויות, ערערה בקרב חלק מהציבור היהודי את האמונה שמפעל 
ההתנחלות בשטחים משמש לצורכי ביטחון בלבד. עם חילופי השלטון ב–1977 נוצרה בציבור 
הבחנה בין אזורים מסוימים ־ כמו הגולן, הבקעה, האזור המערבי של יהודה ושומרון, ועד 
האזור  בלב  ובין התנחלות  ביטחון,  צורכי  זוהתה עם  סיני ־ שבהם ההתנחלות  גם  הפינוי 
הפלסטיני, שזוהתה עם מהלך מדיני או משיחי. למעשה, בסוף שנות השבעים נוצרו בחברה 
הישראלית שני מיתוסים ביחס להתיישבות: מיתוס הביטחון, שקנה אחיזה בקרב השמאל 
הימין הדתי–לאומי  בקרב  ישראל השלמה(, שקנה אחיזה  )לארץ  ומיתוס ההבטחה  הציוני, 

)גרינברג, 2007(. 
על אף הפער בין העמדות המשיכה ההתיישבות לשמש משאב ערכי ופיזי לייהוד ולדה–
ערביזציה של המרחב כחלק מפרויקט בינוי האומה והמדינה ועיצוב גבולותיה. לכשיתרחבו 
הסדקים במיתוס הראשון משנות השמונים ואילך, יופיע במלוא הדרו הספר הגלובלי, וזה 
יבואו  זה  ספר  של  חלוציו  האתנו–לאומית.  האידיאולוגיה  של  החלקית  דעיכתה  את  יסמן 
המעמד  בני  חילונים  ומזרחים  אשכנזים  בעיקר  אלו,  סדקים  שיצרו  החברתיות  מהשכבות 
הבינוני–גבוה. בה בעת יפלסו חלק מנאמניו של המיתוס השני דרך אל צמרת הצבא )לוי, 

2007(, ובחסות הפרופסיונליות יצדדו בפומבי באקסיומה התיישבות=ביטחון.13 
בתהליכי ספר אלה נטל הצבא, כסוכן, תפקיד מרכזי, אם כי באופן שונה מזה שבתקופה 
התכנון  למערכת  הצבא  את  מסוימת  במידה  הכפיף  והבנייה  התכנון  חוק  אכן,  הקודמת. 
המדינתית, אך הוא לא חל על השטחים שנכבשו, שם נותרו סמכויות התכנון בידי הצבא. 
גיבוש האסטרטגיה ששללה מהיישובים תפקיד הגנתי, בשנים הראשונות  ואולם, על רקע 
לכיבוש לא התערבו מפקדיו הבכירים במישרין בגיבוש מדיניות ההתיישבות, וזו נוסחה בידי 
הדרג הפוליטי. הצבא השפיע על קצב ההתיישבות, על עיתוי עליית היישובים ועל הגנה 
היתרים לראשוני המתיישבים  נתן, באמצעות המושלים הצבאיים,  ואף  עודד  הוא  עליהם. 
להתיישב, ובהמשך הם קיבלו ממנו סיוע לוגיסטי, ציוד ומזון. למעשה, הנח“ל הקים בעצמו 
השרים  ועדת  לו  שהעניקה  ההיתר  את  מימש  ובכך  שנכבשו,  בשטחים  אחדות  היאחזויות 
לענייני התיישבות בינואר 1979 ־ להקים בסיסים כראות עיניו ובמימון מחלקת ההתיישבות 
של הסוכנות היהודית )פדהצור, 1996(. בהמשך סייע צה“ל גם למפעל ההתנחלות באזורים 
פלסטיניים צפופים, בעיקר באמצעות הגנה על יישובים, סלילת כבישים עוקפים לאזרחים 
ישראלים בלבד, הקמת גדרות והצבת מחסומים, ובשנים האחרונות הוא היה מעורב במישרין 

בהקמת המאחזים הלא חוקיים )ששון, 2004(.

בג“ץ 390/79, דויקאת נ‘ ממשלת ישראל, פ“ד לד)1(, 1, 21—22.  12

דוגמה מיוחדת לנאמן כזה הוא סא“ל דני תרזה, ששימש מטעם ראש הממשלה אריאל שרון ובחסות   13

דרגותיו הצבאיות צידד בגדר ההפרדה מטעמים ביטחוניים )אריאלי וספרד, 2008(.
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הצבא, כסוכן בעל אינטרסים וצרכים, היה הנהנה העיקרי מכריכת מפעל ההתנחלות עם 
ביטחון. אמת הדבר שההתיישבות לא זוהתה עם אסטרטגיית ההגנה של הצבא, ורוב קציניו 
הבכירים פקפקו מבחינה מקצועית בקיומו של קשר בין התיישבות לביטחון )אריאלי וספרד, 
2008(. נכון גם שוועדות שונות הצביעו על ליקויים במוכנות הצבא למלחמה בשל הפניית 
משאבים צבאיים לשליטה בשטחים, שהגנה על יישובים היא חלק ממנה )סבירסקי, 2008(. 
ואולם, הנחלתו של קשר זה לציבור סייעה להרחבת תחומי האחריות של הצבא ומשאביו )לוי, 
ולהגדלת התקציב הצבאי. למשל, תוספת התקציב שקיבל הצבא בגין ההתקוממות   )2003
יועד להגנה על  וחלק ממנה  ב–36 מיליארד ש“ח,  הפלסטינית בשנים 1989—2006 נאמדת 
ההתנחלויות והמתנחלים )סבירסקי, 2008(. הצבא אמנם נמנע לכל אורך שנות ההתיישבות 
אך  ההתיישבות,  של  הביטחוניות  משמעויותיה  בדבר  מפורשת  עמדה  מלהשמיע  בשטחים 

בחסות פעילות הכיבוש הצבאי, שממנה נהנה גם הצבא, פרח מפעל ההתיישבות. 
בצד ההטבות הכלכליות שמעניק מפעל ההתנחלות לצבא, הוא מציע שני ביטויים כלכליים 
נוספים שמכוונים אל הקשר שמאמר זה טווה בין פרקטיקות הספר, ביטחון, אידיאולוגיה 
ויציבות חברתית. הראשון הוא אינטרסים של בעלי הון  אתנו–לאומית, אינטרסים של הון 
שנבעו מההתיישבות בחסות הצבא, כגון קרקעות גזולות, כוח עבודה פלסטיני זול וצייתן, 
היתרי בנייה שאינם כפופים לחוק התכנון והבנייה, הטבות באזורי תעשייה בשטחים ושוק 
פלסטיני שמחויב לתוצרת ישראלית )ראו גם אלגזי, 2006; גרינברג, 2007(. הביטוי השני 
הוא הפיכת הכיבוש וההתנחלות למנגנון פיצוי לשכבות החלשות בחברה היהודית בישראל 
מפני פגיעת ההפרטה ושחיקת מדינת הרווחה בתחומי הקו הירוק. מתן הטבות בתחום הדיור, 
התעסוקה, החינוך, המיסוי והתשתית היו הגורמים המרכזיים שהניעו את תנועת ההגירה אל 
השטחים )Newman, 1984(, ואגב כך אפשרו, מבחינת היציבות החברתית, את המהלכים 
בחסות  לטעות,  לנו  אל  אך   14.)2004 )גוטווין,  האחרונים  העשורים  של  הניאו–ליברליים 
ההטבות הללו הופכים חלק מהמתנחלים לקורבנותיה של שיטת השוק, כפי שמדגים היטב 

המקרה של נשים חרדיות במודיעין עילית המועסקות בתעשייה )אלגזי, 2006(. 
באופן  המרחב  על  ולהשתלטות  האתנו–לאומי  המודל  להשתכללות  אפוא  עדים  אנו 
שמשתלב עם הגיון השוק, תוך כדי יצירת ריבוד פנימי בקרב היהודים. פרקטיקות שנשענות 
על היצע וביקוש של כוחות השוק, אף שהן מוצגות כעיוורות צבעים וניטרליות, יוצרות מבנה 
שליטה בדרך של הדרת קבוצות מוחלשות ־ פלסטינים ומתיישבים )למרות ההבדלים החדים 

כתמונת ראי משלימה, בני המעמד הבינוני, החילוני, המשכיל והאשכנזי נהנו מהמקבילה ההתיישבותית   14

בתחומי הספר הפנימי, כלומר ממפעלי ייהוד הנגב והגליל, שכללו הקמה של ארבעים מצפים בגליל, 

לוויין  יישובי  וצמצום שטחים לשימוש הבדואים באמצעות הקמת  הרחבת ההתיישבות היהודית בנגב 

זאת  כל  הצבא.  בידי  מרעה  שטחי  וסגירת  צבא  מתקני  הקמת  אש,  שטחי  על  הכרזה  בודדים,  וחוות 

משיקולי ביטחון שכרוכים בהטיית המאזן הדמוגרפי באזורים אלה ובמניעת “השתלטות” של ערבים 

על קרקעות מדינה. גם פעילות ספר זו כרוכה באינטרסים כלכליים. עם חלוף השנים נטל צה“ל תפקיד 

נמנע מלהצהיר  נהנה מפירותיה הכלכליים. למשל, צה“ל  אינו  הוא  עוד  כל  זו,  שולי בלבד בפעילות 

רק  נשמעת  זו  הצהרה  המדינה.  ביטחון  את  משרתים  ובלכיש  בגלבוע  שתוכננו  החדשים  שהיישובים 

מפיהם של שרי ממשלה שאינם בתפקידים ביטחוניים. יתרה מזו, בשנות השבעים התבקש צה“ל לפנות 

שטחים בגליל ובנגב שהוכרזו על ידו כשטחי אש לטובת הקמת יישובים.
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ביניהם( ־ תוך כדי הענקת הטבות כלכליות ויציקת תחושת חלוציות במתיישבים היהודים. 
כלומר, הזיקה בין התיישבות בספר, ביטחון ואינטרסים כלכליים שוזרת זה בזה את המיליטריזם 

הקוגניטיבי והחומרי, ויחד הם מבטיחים את שימור המבנה האתנו–מעמדי בישראל. 
אך שזירה כזו מאותתת מאז סוף שנות השמונים על רפיון, לנוכח הקיטוב בין מיתוס 
הביטחון ומיתוס ההבטחה, נסיגת הצבא משימוש אסטרטגי בהתיישבות, הלחצים לצמצום 
תקציבה של המערכת הצבאית, החזון הכלכלי שמבטיח המזרח התיכון החדש, המחיר הכלכלי 
וחיי האדם שגבו האינתיפאדות, ועמם עיצובה מחדש של החברה בישראל כחברת שוק. כל 
אלה מייצרים דפוס חדש של שילוב בין הגיון השוק להיגיון האתנו–לאומי ומנתבים את הדיון 

למושגי ספר חדשים: ספר גלובלי וספריפריה.

ספר גלובלי
בשלושת העשורים האחרונים מתחילה לפעפע תחושה שהמיליטריזם הקוגניטיבי, שמזוהה עם 
ההיגיון האתנו–לאומי של שליטה בטריטוריה, מפנה דרך להתחזקות ההיגיון של ההון, כחלק 
אשכנזים  שרובו  החילוני,  הבינוני–גבוה  המעמד  שעובר  דה–מיליטריזציה  של  כולל  ממהלך 
עם  האחרונות  בשנים  מזוהה  ההון  של  ההיגיון   .)2005 רם,   ;2007 )לוי,  מֹוּבילים  מזרחים  או 
הקרבה  שוק.  מכוונת  אוריינטציה  בעלות  משטריות  תצורות  מגוון  זה  ובכלל  ניאו–ליברליזם, 
למען המולדת, חלוציות, גאולת אדמות וכיבוש השממה ־ שהיו הסמלים המרכזיים של הספר 
והלאומיות ־ שוקעים ומפנים את מקומם לסדר יום אזרחי. במרכזו של סדר יום זה מתבלטים 
הפרטה,  אינדיבידואליזם,  כדוגמת  הגלובלי,  הספר  של  הבסיס  את  שמהווים  חדשים  ערכים 
 ;2003 הלמן,  )ראו  אדם  ולזכויות  לסביבה  ורגישות  דמוקרטיזציה  יעילות,  הישגיות,  תחרות, 
לוי, 2003; פלד ושפיר, 2005; רם, 2005(. ההיגיון הניאו–ליברלי מבקש לחולל קומודיפיקציה 
ביטחון  בין  הקשר  את  להתיר  דהיינו  האתנו–לאומי,  מההיגיון  לשחררו  כך  ואגב  המרחב  של 
בידי השוק החופשי  פיתוח כלכלי שמובל  להתיישבות. הכפפת התכנון המרחבי לצרכים של 
 .)Harvey, 2005 מוצגת כתנאי בסיסי לצמיחה כלכלית ולאינטגרציה בכלכלה הגלובלית )ראו
תהיות שהפכו להתנגדות גלויה למפעל ההתנחלות מסמלות את ראשית התרת הקשר בין 
ביטחון להתיישבות. הרחבת הפער בין אתוס הביטחון לאתוס ההבטחה, כלומר בין אמונה 
לגאולת  הדתי  הציווי  מימוש  בדבר  ובין האמונה המשיחית  לביטחון  חיונית  שההתיישבות 
הארץ, הובילה חלקים מהאוחזים באתוס הביטחון לפקפק באמונה שהתיישבות וביטחון ־ 
בכל הנוגע לשטחים הכבושים ־ קשורים זה בזה. מקור התהיות בגורמים פוליטיים וכלכליים: 
הפיכת מפעל ההתיישבות בשטחים לפרויקט הדגל של ממשלות הימין בסוף שנות השבעים 
היישובים  פינוי  ביטחוני;  ולא  מדיני  פרויקט  היא  אותתה שההתיישבות  ובשנות השמונים 
מזו שמציעה  ביטחון  יותר להשגת  מסיני בראשית שנות השמונים רמז שיש חלופה טובה 
ההתיישבות; האינתיפאדה הראשונה הוכיחה ששליטה טריטוריאלית באמצעות התיישבות 

מסכנת את היציבות הביטחונית והצביעה על אפשרות השלום ופינוי היישובים. 
בספר  החלוץ  חיל  בבחינת  שהן  החברתיות  הקבוצות  אל  בייחוד  חלחלו  אלה  תובנות 
הגלובלי. מבחינתן, התגמולים הביטחוניים ממפעל ההתיישבות בפרט ומהכיבוש בכלל אינם 
שווי ערך למחירם המוסרי והחומרי.15 מהלך זה של דה–לגיטימציה להתיישבות בשטחים יצר 

המחיר החומרי של ההתיישבות והכיבוש זכה לסיקור נרחב, וראו סבירסקי )2008(.  15
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כמה תופעות: הוא אפשר את ההתנתקות, לאחר שהצמרת הפוליטית הצטרפה אל הקולות 
את  הנמיך  והוא  ביטחוניים,  קשיים  מערימה  השומרון  ובצפון  בעזה  שההתיישבות  שגרסו 
לא  השנייה  באינתיפאדה  מתנחלים  נגד  שפיגועים  כך  כדי  עד  המתנחלים  דם  של  מחירו 

נתפסו כהפרות חמורות של הסכמי הרגיעה למיניהם )גרן, 2007; דאום, 2001(.
הפרת המשוואה התיישבות=ביטחון חלחלה מאז שנות התשעים גם אל תוך תחומי מדינת 
יישובים  נחיצותם הביטחונית של  זו החלה בערעור על  ישראל, אל הספר הפנימי. הפרה 
וחברתיים–פוליטיים.  סביבתיים  כלכליים,  היבטים  הודגשו  זה  בדיון  ובגליל.  בנגב  חדשים 
בהיבט הכלכלי הועלו תהיות בשני תחומים מרכזיים: הראשון הוא עלויות ההקמה של יישוב 
חדש. החברה להגנת הטבע )2003( ערכה בדיקות והגיעה למסקנה שבפרויקט ייהוד הגליל 
נאמדת סך ההשקעה הציבורית בכל מתיישב בכ–250 אלף דולר. משרד האוצר שיער בשנת 
2003 שהקמת יישוב חדש עולה לקופה הציבורית פי עשרה מהרחבה של יישוב קיים עבור 
מספר זהה של תושבים.16 כך גם בחוות הבודדים בפרויקט דרך היין, חוות שמטרתן המוצהרת 
לסייע לביטחון ולשמור על קרקעות הלאום: מדיווחי המתיישבים עולה שההשקעה הציבורית 
הכלכליות  לתועלות  נוגעת  השנייה  התהייה  שקלים.17  אלפי  במאות  מסתכמת  חווה  בכל 
בפיזור אנשים במרחב. התפיסה המרחבית שגובשה מאז שנות התשעים, המבוססת על פיתוח 
המרחב סביב ארבע מטרופולינים ושמירת מרחבים ירוקים ביניהן, מדגישה את היתרונות 
ביישובים  פיזורם  לעומת  בערים  ותושבים  כלכליות  פעילויות  בריכוז  הטמונים  הכלכליים 

 .)Shachar, 1998( קטנים
גם בהיבט הסביבתי הועלו ספקות בדבר הצורך ביישובים חדשים. ארגוני סביבה רבים 
ארגונים  סביבתי.  ערך  בעלי  פתוחים  חדשים מחסלים שטחים  שיישובים  גורסים  בישראל 
כמו אדם, טבע ודין והחברה להגנת הטבע מדגישים שיישובים חדשים אינם משיגים ביטחון 
התיישבות  באמצעות  ולא  החוק  שלטון  באמצעות  להיעשות  צריכה  קרקעות  וששמירת 

)החברה להגנת הטבע, 2003(. 
ההיבט החברתי–פוליטי המעלה התנגדות להקמה של יישובים קהילתיים חדשים מדגיש 
פרשיות  וכמה  בכמה  לציבור  שנחשפה  סוגיה  מקרקעין,  בהקצאת  שוויון  אי  של  ממדים 
משפטיות, בהן סירובם של יישובים קהילתיים לקלוט ערבים )למשל קציר ורקפת(, אוכלוסייה 
בעלת צרכים מיוחדים )למשל זיו הגליל והילה( ומזרחים )תל עדשים( )ראו זיו ושמיר, 2003; 
צפדיה, 2005; קדר, Tzfadia, 2006 ;2004(. דגש חברתי–פוליטי נוסף נוגע להקשר הפוליטי 
של ההתיישבות: הרי מדובר ביישובים שהוקמו בדרך כלל על קרקעות שהופקעו מערבים 
או מרשויות ערביות במטרה מוצהרת לייהד את הארץ ולהטות את המאזן הדמוגרפי באזור 
לטובת יהודים. המתיישבים ־ שרובם נמנים עם המעמד הבינוני המשכיל החילוני ־ אמנם 
לזכויות  האגודה  כמו  אדם  זכויות  ארגוני  בידי  מודגש  הוא  אך  זה,  היבט  להעלים  מנסים 

האזרח, עדאללה ובמקום )גולני, 2002(. 
בצדק כורך אורי רם )2005( בכריכה חברתית אחת את פעילי הסביבה ואת פעילי זכויות 
האדם, המתנגדים נמרצות לפרקטיקות הספר, עם המעמד הבינוני–גבוה. על פניו נדמה שיש 
סתירה ערכית מהותית בין זכויות אדם ושמירה על הסביבה מצד אחד ובין ניאו–ליברליזם 

אביעד שר–שלום, “הולכים בתלם בשתיקה: 30 יישובים חדשים ומיותרים”, גלובס, 17 באוגוסט 2003.  16

בג“ץ 3076/08, עמותת פורום חוות דרך היין נ‘ ראש הממשלה.  17
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)דה שליט,  זה צדק סביבתי  ובכלל  מצד שני, שכן אלה חותרים למימוש ערכים של צדק, 
2004(, ואלה חותרים למימוש רווח )Harvey, 2005(. ואולם, במונחים של ספר גלובלי, אלה 
גם אלה שואבים השראה מזירות פעילות ומשיחים גלובליים, ולא אתנו–לאומיים. כל אחד 
מהשיחים האלה מייצר רציונל משלו לשלילת פרקטיקת הספר, שמקורה בהבנה שהתיישבות 

וביטחון אינם צדדים באותה המשוואה. 
שילוב של ערכים אלה בא לידי ביטוי מרחבי בתכניות המתאר הארציות שהוכנו בשנות 
ותכנית   35 ותמ“א   31 ארצית(  מתאר  )תכנית  תמ“א  דוגמת  האלפיים,  ובשנות  התשעים 
האב ישראל Shachar, 1998( 2020(, ובמידה מסוימת ברפורמה הזוחלת במקרקעי ישראל 
קרקעות  להפרטת  ובהצעות  הקרקע  במסחור  חקלאיות,  קרקעות  בהפשרת  שהתבטאה 
עירוניות )פיטלסון, 2006(. התכניות התבססו על כמה הנחות יסוד: פתיחת עידן של שלום 
שמציע חלופה מדינית על פני זו הצבאית, ובו ישראל נפרדת מהשטחים הכבושים; עלייה 
בחשיבותם של שיקולים כלכליים בניהול המרחב; חברה רב תרבותית שבה לכל אזרח זכויות 
התיישבות,  של  ביטחוניים  שיקולים  פתוחים.  שטחים  לשמר  וצורך  לקרקע;  שוות  נגישות 
פיזור אוכלוסין ושמירת אדמות הלאום נעדרו מהתכניות החדשות, ותחת זאת הן התמקדו 
בהרחבת יישובים קיימים. במשך שנות התשעים הוקמו 19 יישובים חוקיים, רובם מעבר לקו 
ביחס  יישובים שהוקמו  ביותר של  זהו המספר הקטן  הכוכבים(.  )יישובי  לאורכו  או  הירוק 
לארבעת העשורים הראשונים למדינה, וכל אחד מהם לווה, בניגוד לעבר, במאבק חברתי 

וסביבתי עיקש.
ברם, זוהי תמונה חד ממדית של הקמת יישובים חדשים ושל השתחררותו לכאורה של 
הספר הגלובלי מההיגיון האתנו–לאומי. בפועל, ההיגיון הניאו–ליברלי אינו משוחרר לחלוטין 
מההיגיון האתנו–לאומי, אלא מייצר מודל חדש של שילוב, שבו הכוח המניע להתיישבות הוא 
הגיון השוק, והמדינה נשרכת אחריו, אך גם מספקת הצדקה פוליטית ופרופסיונלית. מדיניות 
הפרטת הביצוע טמנה בחובה הזדמנות לקבלנים ולחברות עסקיות לגזור רווחים מפעילות 
ההתיישבות )ביחס לשטחים ראו אלגזי, 2006(. מכרזים בשוק החופשי, שבהם משווקת קרקע 
ליזמים במחירים מוזלים )בהיותה קרקע בלתי מתוכננת(, הם ראשית הדרך בהקמת יישובים 
חדשים. עם תכנונה של הקרקע ושינוי ייעודה למגורים מאמיר ערכה לטובת זוכי המכרז, 
והזכות לבנות בתים ביישוב ולמכור אותם הופכת למקור רווח נוסף. מעיד על כך זוהר קפלן, 
סמנכ“ל בדנקנר השקעות, החברה שזכתה במכרז להקמת יישוב בן 500 בתים באזור יתיר. 
דבריו מלמדים על האופן שבו ההיגיון הניאו–ליברלי, האמור לחולל קומודיפיקציה של המרחב 
קבלת  לצורך  האתנו–לאומי  ההיגיון  את  ממנף  האתנו–לאומי,  מההיגיון  לשחררו  כך  ואגב 
לגיטימציה, ואינו מבטל אותו: “היישוב הזה הוא לא ביזנס גדול מבחינתנו, אבל זהו יישוב 
שיש בו חשיבות לאומית... כאשר הוא יהיה בגודל המרבי ־ זה גם יהיה עסק כלכלי טוב”.18 
תמונה דומה מציירת בעלונה עמותת כפר המדע, קבוצה של בכירים במערכת הביטחונית 
והכלכלית של ישראל, שביקשה להקים יישוב בהר אבנון, למראשות המכתש הגדול: “למרות 
שמדובר במפעל התיישבותי חלוצי ממדרגה ראשונה, מדובר במיזם כלכלי לכל דבר... מיזם 
המחבר חזון, קרקע והון לנכס מניב, שתשואתו נאה לציבור ולתושב כאחד...” )מתוך עלון 

פרסומי של העמותה(. שני היישובים לא הוקמו בגלל התנגדות סביבתית וחברתית.

צפריר רינת, “קודם מאשרים, אחר כך בודקים”, הארץ, 9 בנובמבר 2003.  18
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דה– של  ממהלך  חלק  הם  וחברתיים,  סביבתיים  גם  אך  בעיקרם,  כלכליים  מניעים 
עם  נשחק  להתיישבות  הביטחוני  הצידוק  הזו.  בעת  בספר  ההתיישבות  של  מיליטריזציה 
ירידת מחויבותם של חלוצי הספר הגלובלי כלפי האידיאולוגיה האתנו–לאומית. אך החברה, 
כמכלול, אינה שותפה מלאה לפרויקט הגלובלי. חלקים גדולים ממנה נעדרים כרטיס כניסה 
לספר זה, ולכן מבקשים לשמר את מקומו של ההיגיון האתנו–לאומי. כך, בצד גורמים עסקיים 
ופוליטיים, גם קבוצות חברתיות יהודיות מצדדות בהמשך ההתיישבות מתוך עניין חומרי, גם 
אם שונה מזה של הגורמים העסקיים. אלו הן הקבוצות החברתיות הספריפריות. אלה גם אלה 

ממנפים את שיח הביטחון והאתנו–לאומיות כדי לצקת לגיטימציה לפעולת ההתיישבות.

ספריפריה
יהודית  אוכלוסייה  אותה  הפריפריה,  אוכלוסיית  נותרה  הגלובלי  הספר  תהליך  בשולי 
שמילאה, לעתים בעל כורחה, תפקיד מרכזי בתהליכי הספר. היא תוגמלה מבחינה חומרית 
על פועלה, ובכך נמנע ערעור היציבות החברתית בלי להעמיד את המעמד הבינוני–גבוה מול 
צורך לחלוק עמה את רכושו. חלקים ממנה, בעיקר הקיבוצים, תוגמלו סימבולית, ותגמול 
הספר  שקיעת  את  יצרו  לא  הגלובלי  הספר  תהליכי  חומריים.  לתגמולים  בעבר  הומר  זה 
אל הפריפריאליות. שורשיה של שקיעה זו נעוצים במנגנון שכונן את הספר: יישוב הספר 
בבני הלאום “הנכון” )במקרה זה יהודים( פטר את המדינה מהשקעה נוספת של משאבים 
מעבר לאלו שהושקעו בהקמה )חלקם משאבים שהופקעו מהאוכלוסייה הערבית ־ פליטים, 
אזרחים ונתיני הכיבוש(. בעצם פעולת ההנדסה הדמוגרפית כבר מומשו מטרותיו הביטחוניות 
של הפרויקט הטריטוריאלי האתנו–לאומי. לכן, ולנוכח העובדה שהלגיטימציה הביטחונית 
מידרדר  הספר  ההתיישבות,  האסטרטגי של  עם השתנות מעמדה  קונקרטית  פחות  נעשית 
למעמד שולי, נחות ותלותי )Hasson, 1998(. מכאן שהמיליטריזם בביטוייו המרחביים לא 
מייצר  הוא  אלא  וערבים(,  )יהודים  שונות  לאומיות  קבוצות  המתרס  עברי  משני  מציב  רק 
תהליכים אתנו–מעמדיים, שיוצרים היררכיות חברתיות בתוך הקבוצה הלאומית הדומיננטית 
עצמה בהתאם לשיוך אתני ומקום מגורים )Yiftachel, 1996(. כפועל יוצא מכך פועל פרויקט 
הספר בעד ונגד האוכלוסייה המתיישבת )או המיושבת(. כפילות סימולטנית זו מייצרת את 
)יפתחאל  לניכור  בין שייכות  כאזור דמדומים שמצוי בתנועה מתמדת  היהודית  הפריפריה 

וצפדיה, 2008(. 
ההיחלצות מאזור הדמדומים כרוכה בתביעה להחזיר את הספר למרכז העשייה המדינית. 
ממהלך  כחלק  בפריפריה,  שישקיעו  כדי  הון  לבעלי  אטרקטיביים  תנאים  דורשת  זו  חזרה 
היהודית  הפריפריה  תושבי  אל  מופנות  אינן  אלה  אם השקעות  גם  חומרי.  מיליטריזם  של 
)סבירסקי, 2007(, הן מייצרות תחושה של פיתוח, וזו מקרינה על סביבתה. אולם התהליך אינו 
רק חומרי, אלא גם סמלי: חזרת פרקטיקת הספר, אפילו אם היא מובלת בידי השוק החופשי, 
עשויה למצב את הפריפריה במרכז העשייה הלאומית, ולהעניק )מחדש( לתושביה את הילת 
וכך  פעיל בהסמלה הלאומית,  במילים אחרות, התושבים מבקשים לקחת חלק  החלוציות. 
להעצים את הממד ההרואי של הספר, כדי לחלצו מתיוגו הפריפריאלי. זהו אפוא מהלך של 
רה–מיליטריזציה קוגניטיבית וחומרית כאחת. למהלך כמה ביטויים סמליים: אימוץ רטוריקה 
של חלוציות בדיון על הקמת ערי הפיתוח, שמאפיין בשנים האחרונות את השיח המקומי 
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בערי הפיתוח;19 תמיכת המועצות אזוריות בהקמת יישובים חדשים;20 בנייה בלתי חוקית של 
מאחזים שמגובים ונתמכים בידי רשויות מקומיות, משרדי ממשלה והון יהודי )ששון, 2004(; 
ותביעה של עמותות התיישבות חדשות, כגון אור משימות לאומיות ואיילים, להרחיב את 
ההתיישבות היהודית בנגב ובגליל ככלי לשמירת אדמות הלאום מפני השתלטות של ערבים, 
תוך כדי מתן תמריצים ליוזמות פרטיות )צפדיה, 2008(. כל אלה הפכו לתביעות פופולריות 
בישראל,  היהודית  בחברה  רבים  חלקים  שהחזירה  השנייה,  האינתיפאדה  פרוץ  עם  יותר 

לנוכח תחושת הסכנה הביטחונית, אל חיק הלאומיות )פלד ושפיר, 2005(.
תחושת הסכנה הביטחונית האיצה את הדרישה לחזור אל פרקטיקת הספר, וזו מצאה את 
דרכה אל הביקורות שהופנו נגד תמ“א 35, התכנית שחתרה לרכז את הפעילות האנושית 
במרחב בארבע מטרופולינים ולחדול מהקמת יישובים חדשים. הביקורות גרסו שתמ“א 35 
המעמד  בעיקר  לה  הציוני, ששותפים  הקונצנזוס  אובדן  של  ערכית  עולם  תפיסת  משקפת 
הבינוני–גבוה, האשכנזי–חילוני, שגר במדינת תל אביב )סופר וביסטרוב, 2006(. היא גובשה, 
ובארגוני שמאל שחדלו להבחין  בידי אנשי אקדמיה פעילים במפלגות  כך טענו מבקריה, 
עמדה  הביקורת  במרכז  עסקיים.  גופים  עם  אחת  בעצה  או  ביטחונית,  סכנה  של  בקיומה 
תביעתן של מועצות אזוריות בפריפריה להקים יישובים חדשים, תביעה שיש עמה הטבות 
אספקת  נטל  וחלוקת  בנייה,  היטלי  יותר  ארנונה,  יותר  תושבים,  )יותר  וחומריות  סמליות 
לעשות,  הגדילה  נגב  רמת  האזורית  המועצה   .)2005 )גולן,  צרכנים(  יותר  בין  השירותים 
אף  )מרחבעם(,  חדש  ויישוב  היין(  דרך  )פרויקט  בודדים  חוות  כשלושים  הוקמו  ובעידודה 
שפעילות זו סתרה את תכניות המתאר התקפות )מבקר המדינה, 2000(. תביעות אלה גובו 
בידי פוליטיקאים, ראשי רשויות מקומיות ופקידות בכירה, שחזרו וכרכו ענייני ביטחון עם 
לפני  אחדים  חודשים   ,)2000( שרון  אריאל  של  בכתיבתו  מתבטאת  זו  כריכה  התיישבות. 

היבחרו לראשות הממשלה:

מדברים הרבה על השינוי לרעה שחל במאזן הדמוגרפי בנגב בין התיישבות יהודית 
לערבית. לדעתי זו אינה הבעיה האמיתית. שהרי מאזן דמוגרפי אפשר לשנות בדרך 
יחול מהפך  ומיד  גדולות,  ערים  או מספר  גדולה  עיר  לבנות  למדי. אפשר  פשוטה 
לטובתנו במאזן הדמוגרפי ושוב נהיה רוב. אבל מאזן דמוגרפי חיובי לא נותן שליטה 

בשטח. כדי לשלוט בשטח יש צורך לשבת בהרבה מקומות )עמ‘ 12(.

בישיבתה ב–14 ביולי 2002 קבעה הממשלה שהתיישבות יהודית היא הגשמה ציונית וחיונית 
לשמירה על המדינה, על ביטחונה ועל גבולותיה. על פי נתן שרנסקי, “בניית יישובים חדשים 
וחיזוק אחיזתנו בארץ הם התשובות לטרור שמכה בנו”.21 השר איתם ראה בהתיישבות פתרון 
לבעיית הבדואים )פרוטוקול ישיבת הכנסת מס‘ 140 מיום 9 בספטמבר 2004(. עמדות אלה 

למשל סרטם התיעודי של סיגלית בנאי ואהרל‘ה כהן חלוצים, וכן יפתחאל וצפדיה )2008(.  19

גדי גולן, “המועצות האיזוריות נגד תמ“א 35: יפנו לרה“מ בבקשה לדחות הדיון בעניינה עד שתוקטן   20

הפגיעה בנגב ובגליל”, גלובס, 7 במרץ 2005.

ביולי   22 הארץ,  יישובים”,   14 להקמת  בתוכנית  ייאבקו  הסביבה  “ארגוני  רינת,  וצפריר  אלון  גדעון   21

.2002
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נוסחו על רקע פעילות התיישבות נמרצת שמלווה את ישראל מאז ראשית שנות האלפיים: 
מבקר המדינה )2005( הצביע על 150 יוזמות להקמת יישובים קהילתיים בשנים 1997—2002. 
בנגב,  רובם  יישובים,  ו–18  בודדים,  חוות  וכשלושים  יישובים  הוקמו תשעה   2004 סוף  עד 
נמצאים בשלבי תכנון שונים )צפדיה, 2008(. הסוכנות היהודית וקרן קיימת לישראל, כמו 
ראשי רשויות מקומיות יהודיות בנגב, מצדדים במדיניות זו. פיני בדש, ראש מועצת עומר, 
טען ש“יש לנו טבעת חנק של יישובים ]בדואים ־ א“צ[ סביב באר שבע... אנחנו חייבים 
להקים טבעת מקבילה כדי שבאר שבע לא תיחנק”. ראש מועצת מיתר, סלומון כהן, המשיך: 
“אנחנו צריכים להקים יישובים כדי לשמור על הקרקע”, והממונה על מחוז דרום במשרד 
הפנים, דודו כהן, הוסיף: “קיימת חשיבות לנוכחות יהודית, גם אם מכל בחינה אחרת לא 

צריכים להקים יישוב במקום מסוים”.22
של  והסמלים  האידיאלים  הספר,  פרקטיקת  בהחייאת  הפוליטית  התמיכה  אף  על 
ההתיישבות ־ שהופכים בפי פוליטיקאים לטבעיים באמצעות קישורם עם ביטחון ־ נחשפים 
לאורך זמן כחלקיים וכמחפים על מציאות בעייתית של מצוקה, הזנחה, אדישות והבטחות 
שווא )Hasson, 1998; Lithwick, Gradus & Lithwick, 1996(. גם אם מוקמים יישובים 
חדשים, הם מצויים על פי רוב מחוץ להישג ידה של האוכלוסייה הוותיקה בפריפריה בגלל 
נוסף  בסביבתן.  אליטיסטיות  כבועות  מתקיימים  והם  קבלה,23  ועדות  כגון  אפליה  מנגנוני 
על כך, מונחי הספר מאבדים בהדרגה מהילתם, ואת מקומם תופסים מונחי הספר הגלובלי. 
כלומר גם אם מונחי הספר מגובים פוליטית ומתממשים, הרי העשייה ההתיישבותית אינה 

תורמת לחילוץ הפריפריה מתיוגה השלילי. 
יתרה מזו, הקשר בין התיישבות לביטחון קיבל תפנית. השיח האתנו–לאומי אמנם מציב 
להתמודד  נאלצת  ההתיישבות  אך  המשוואה,  צדי  משני  והביטחון  ההתיישבות  את  עדיין 
בעצמה עם קשיים ביטחוניים. פרשת שי דרומי, שבה ירה חוואי למוות בפורץ בדואי באזור 
יישובים  המקרים  בשני  לו:  ומעבר  הירוק  הקו  בתחומי  ההתיישבות  בין  זיקה  יצרה  יתיר, 
מבודדים ומרוחקים הם בגדר בעיה ביטחונית לתושביהם. על רקע תחושת האיום הביטחוני 
שחשים המתיישבים החדשים, צצו יוזמות הגנה מקומיות: בגליל הקימו חקלאים יהודים את 
ארגון השומר החדש, שנועד “להגנת אדמות החקלאים ואדמות המדינה”24 ובצדו מופיעות 
יוזמות מקומיות לשיטור פרטי ביישובי הפריפריה.25 גם המחוקק נרתם למשימה, ובחוק שי 
דרומי26 העניק למתיישבים בפריפריה סמכויות הגנה עצמית דה פקטו. מגמה זו מציירת דפוס 
חדש של מיליטריזם חומרי, שבו הרכוש הפרטי של המתיישבים עומד במרכז, ומקומו של 
הרכוש הלאומי, הקרקע, מאבד מעט מחשיבותו, אם כי הוא עדיין מרכזי ביצירת הלגיטימציה 

למהלך המיליטרי של התיישבות, שמירה ושיטור פרטי. 

ניר חסון, “איפה נגור, בארכובית או בעומרית?”, הארץ, 16 ביולי 2004.  22

וכחלק  הספר  אל  אוכלוסייה  למשוך  שנועד  המבני  מהמנגנון  כחלק  הקבלה  ועדות  את  לראות  חשוב   23

מחבילת ההטבות המוענקת למתיישבים: קרקע חינם, תשתיות מסובסדות והזכות לבחור את שכניהם 

)ראו גולני, 2002; צפדיה, 2005(.

אלי אשכנזי, האם “השומר” יחזור להגן על אדמות הגליל? הארץ, 7 במאי 2008.   24

רותי זינגר, “ככה שומרים על הבית”, הארץ, 11 באוגוסט 2004.  25

הצעת חוק העונשין )תיקון מס‘ 99( )הגנה עצמית(, התשס“ה–2008 )20 בפברואר 2008(.  26
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תהליכי הספר הגלובלי והספריפריה מייצרים אם כך תמהיל חדש במסגרת הניתוחית 
התלת ממדית בין אידיאולוגיה אתנו–לאומית לשוק חופשי, בין צבאי לאזרחי, ובינם לבין 
ההיבט החברתי של ספר ופריפריה: מהכוונת ההתיישבות בידי הצבא והמדינה, שהונעה בידי 
אידיאולוגיה אתנו–לאומית )אך נשאה עמה הטבות חומריות(, להכוונה מעורבת של השוק 
והמדינה. הכוונת השוק, כפי שזו מתבטאת בספר הגלובלי, שוללת בדרך כלל הקמת יישובים 
כן מערערת את  ועל  אדם,  וזכויות  סביבה  חופשי,  כחלק מהאידיאולוגיה של שוק  חדשים 
המשוואה התיישבות=ביטחון. רק לעתים, כשיש רווח מיידי מפעולת ההתיישבות, נמצא את 
השוק פועל בנושא. הכוונת המדינה נחלשת אף היא: מצד אחד, כחלק מתהליכי הספריפריה, 
ופחות  חומריים,  מטעמים  הספר  פרקטיקת  של  החידוש  לדרישות  כתובת  משמשת  היא 
מטעמים סמליים. אך מצד שני, מגבלות תקציביות ־ שהן ביטוי למורת רוח של המעמד 
מפעולת  אדם,  וזכויות  סביבה  ארגוני  של  וכן  האוצר,  במשרד  נציגיו  ושל  הבינוני–גבוה 

ההתיישבות ־ משבשות את היכולת המדינתית לממש את החזון הטריטוריאלי. 
התמהיל החדש ־ הכולל חשיבות רבה יותר לאידיאולוגיות של שוק חופשי, ספר ששוקע 
והקהיית חשיבותו הביטחונית של מפעל ההתיישבות  במהירות אל מציאות של פריפריה, 
ודה– רה–מיליטריזציה  של  המקבילים  החברתיים  התהליכים  שבין  המתח  את  משקף  ־ 
מיליטריזציה. אך דווקא בגלל הבו זמניות של התהליכים, נותרת רחוקה האפשרות של מאבק 
הניתוחית  התמונה שמצטיירת מהמסגרת  נחוץ להשלמת  כסוכן  הצבא  מקומו של  מעמדי. 

התלת ממדית של מאמר זה. 

צה“ל: בין ספר גלובלי לספריפריה
במעטפת  המתחוללים  בשינויים  מבחין  שהצבא  מראים   )2007  ,2003( לוי  של  מחקריו 
והולכת לכלליה של  גדלה  ומכפיף את התנהלותו במידה  התרבותית–חברתית של פעולתו 
ופועל  משאביו  להתכווצות  התנהלותו  את  מתאים  הצבא  אחרות,  במילים  השוק.  כלכלת 
לחיזוק הלגיטימיות שלו בקרב נשאי האתוס של כלכלת השוק, קרי המעמד הבינוני–גבוה 
והתאגידים העסקיים. הצבא לכאורה קֵטן ומתייעל, ומאמץ שפה ניהולית ודרכים חלופיות 
ועקיפות לאיוש משימות בנסיבות של שחיקת המוטיבציה להתגייס. ואף על פי כן, הוא עדיין 

מצטייר כנושאו של האתוס האתנו–לאומי ומשתמש בכך כדי לצבור יתרון בהיגיון החדש. 
התנהלות זו של הצבא ניכרת גם בזירת ההתיישבות. ככלל, הקשר בין הצבא להתיישבות 
במפורש  עוד  מכריז  אינו  צה“ל  ההגנה.  בתפיסת  האסטרטגי  השינוי  לנוכח  ונחלש  הולך 
שהתיישבות אזרחית נחוצה לצורכי ביטחון, ובמובן זה אפשר לטעון שלצה“ל יש מערכת 
שיקולים שונה מזו של הדרגים המדיניים )גרינברג, 2008(. אך מערכות השיקולים של הצבא 
בהתיישבות  המוצהרת  תמיכתו  את  הפסיק  שהצבא  בעוד  מזו:  זו  מנותקות  אינן  והמדינה 
המשוואה  את  לבסס  המדיני  לדרג  מסייעים  מתוכו  וקצינים  הוא  ישראל,  מדינת  בתחומי 
התיישבות=ביטחון בשטחים )אריאלי וספרד, 2008(, ומשוואה זו, כפי שכבר נאמר, הכרחית 
יד  זו  ואין  וציבורית.  משפטית  בינלאומית,  מבחינה  ההתיישבות  מעשה  את  להצדיק  כדי 
המקרה: כפי שהובהר לעיל, לצבא כשחקן שנאבק על משאבים במסגרת תקציבית מתכווצת 
יש עניין לשמר את ההתיישבות מעבר לקו הירוק כדי להצדיק את הזרמת התקציבים אליו 
לשם הגנה על היישובים ועל המתנחלים. בתחומי מדינת ישראל המצב שונה, שכן צה“ל אינו 
נוטל חלק בוויכוח בשאלת חידוש פרקטיקות הספר. הימנעות זו ניכרת בשני פרויקטים של 
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התיישבות, בלכיש ובגלבוע, שבהם צה“ל לא הביע תמיכה בהתיישבות, אף שהדרג המדיני 
ניסה לכרוך פרויקטים אלה עם ביטחון. 

התאמת הצבא למציאות של מעטפת תקציבית מתכווצת מחייבת אותו לעשות שימוש 
מושגי  את  מלאמץ  נרתע  אינו  והוא  לביטחון,  התיישבות  שבין  בקשר  אינסטרומנטלי 
אורן  )צפדיה,  לנגב  הצבא  מחנות  העתקת  של  במהלך  זאת  אדגים  לצרכיו.  הספריפריה 
צבא ממרכז הארץ אל  לפינוי מחנות  הכינו תכניות  ומשרדי הממשלה  צה“ל   :)2007 ולוי, 
חמישה אתרים באזור מטרופולין באר שבע. העתקת הבסיסים פירושה המרת קרקע יקרה 
צוות  יעד כלכלי. בשנת 1994 הוקם  ולכן היא משרתת  זולה בדרום,  במרכז הארץ בקרקע 
בין–משרדי בראשות משרד הביטחון ששמו “פרויקט שיווק מחנות”, ומטרתו לפנות כ–120 
מחנות ממרכזי ערים ולשווק את קרקעותיהם לבנייה של כשמונים אלף יחידות דיור. שיווק 
הקרקע צפוי להניב לקופת המדינה כ–26 מיליארד ש“ח, וחלקם יופנו לצבא לטובת הקמת 
מחנות חדישים בנגב, כתחליף למחנות המיושנים שיש לו במרכז. בה בעת, הצבא משמר 
מקצת ממעמדו כנשא של האתוס האתנו–לאומי וכמי שתורם לפיתוח הנגב, וכך מצטייר כמי 
שממלא אחר הדרישה של הפריפריה לחזור לפרקטיקת הספר.27 שימוש באתוסים לאומיים 
כוחות  מול  אל  יחסי  ביתרון  עצמו  כדי להעמיד את  נוקט  נמנה עם האסטרטגיות שהצבא 
את  לשלב  חותר  הצבא  ובשוק,  בציבור  שלו  הלגיטימציה  את  להעצים  שכדי  אלא  השוק. 
האתוס הלאומי עם כלכלת השוק. כך, הממשלה וגורמים בצבא מבטיחים שמהלך העתקת 
המחנות יביא עמו פריחה כלכלית לנגב בזכות מקורות תעסוקה חדשים, תשתיות שישמשו 
גם את האזרחים, ידע ומשפחות אנשי קבע מבוססות יחסית. העתקת המחנות צופנת גם ממד 
סמלי של דה–ערביזציה, שכן התמקמות הצבא והשימוש בקרקע לצרכים צבאיים תגדיל את 
האוכלוסייה היהודית בנגב, תהפוך את הקרקע ללא זמינה לבדואים התובעים עליה בעלות, 

ותסייע לשמור על קרקעות הלאום )שם(. 
אל  צבא  אנשי  להניע  היכולת שלו  אף שהצבא מנסה לשמר מקצת מהאתוס הלאומי, 
הספר נשחקת. גם משרתי הצבא מתאימים את עצמם למציאות המשתנה ותרים אחר הטבות 
המגורים  מקום  בין  לצמצום המרחק  ובפועל  להתיישבות,  לכאורה  תרומתם  בגין  חומריות 
שיעברו  הקבע  לאנשי  הטבות  שלל  מבטיח  צה“ל  לפיכך  הצבא(.  )מחנות  העבודה  למקום 
לדרום. למשל, העתקת יחידות התובלה של חיל האוויר מנמל התעופה בן גוריון לנבטים 
שכר.  ובהטבות  חדשים  רכב  בכלי  בנייה,  במענקי  למגורים,  הקרקע  מחיר  בסבסוד  לוותה 
בפועל, רוב אנשי הקבע בחרו בחיי הנוחות של יישובי הלוויין של באר שבע ־ מיתר ועומר 
אף  ערד,  או  בדימונה  מגורים  פני  על  נבטים,  בבסיס  צוות  אנשי  משפחות  במגורי  או  ־ 

שביישובים אלה הובטחו הטבות אטרקטיביות יותר.28
מהלך העתקת המחנות פועל בשלושת הממדים של המסגרת הניתוחית של מאמר זה: 
בממד האידיאולוגי צה“ל מתמרן לצרכיו בין האידיאולוגיה של שוק חופשי ובין האידיאולוגיה 

ממחקר קודם שערכתי עם אחרים )צפדיה ואחרים, 2007( עולה שכל ראשי הרשויות המקומיות היהודיות   27

בנגב מצדדים בהעתקת מחנות הצבא לאזורם. אחדים מהם אף תקפו ארגוני סביבה שביקשו לעכב את 

ראו  הרשויות  ראשי  חובב.  רמת  כדוגמת  סביבתיים  למפגעים  פתרונות  שיימצאו  עד  העברת המחנות 

בארגוני הסביבה “יפי נפש תל אביביים” שאינם חפצים בטובת הנגב.

נעמה סיקולר, “עלות מעבר בסיס ח“א מלוד ־ 1.6 מיליארד ש“ח”, כלכליסט, 10 באוגוסט 2008.  28
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האתנו–לאומית; בממד הצבאי/אזרחי הוא מצייר את המהלך הצבאי של העתקת המחנות 
כבעל סגולות אזרחיות; ובממד החברתי של ספר/פריפריה הוא מציע את עצמו כמי שעשוי 
לגיטימציה למהלך של העתקת  לחלץ את הפריפריה ממעמדה. כל אלה פועלים כמגייסי 
המחנות לדרום ומסייעים לפענח את המוטיבציות החומריות הנוכחיות של הצבא ושל אנשי 

הקבע בפרקטיקת הספר.29 

סיכום

זה ביקש לנתח את תופעת  הדיון השיטתי בפרויקט הקולוניאלי הישראלי שהוצג במאמר 
המיליטריזם המרחבי באמצעות מבנה בן שלושה ממדים: ממד צבאי/אזרחי, ממד אידיאולוגי, 
ניאו–ליברליזם לאתנו–לאומיות, וממד חברתי, שמתמקד במתח שבין  בין  שמתמקד במתח 
ספר )פנימי, פתוח וגלובלי( לפריפריה. ניתוח זה מלמד על הרלוונטיות של שלושת הממדים 
לכל אורך התקופה של ההבניה המרחבית של ישראל. במילים אחרות, בכל שלב בהיסטוריה 
של ההבניה המרחבית של ישראל אפשר להבחין בזיקות שמתקיימות בין הזירה הצבאית 
ריבוד  משאבים,  חלוקת  ובין  מטריאליסטיות,  לתועלות  לאומיות  תועלות  בין  והאזרחית, 
אתנו–מעמדי ויציבות חברתית. זיקות אלה מאפשרות את עמידותו של ההיגיון המיליטריסטי 
אל מול האתגרים המוצבים בפניו: שחיקה במרכזיותו של הצבא ושינוי תפקידיו, ערעור על 

האידיאולוגיה האתנו–לאומית, וחתירה של קבוצות חברתיות לשיפור מצבן.
יכולתו  בזכות  מתאפשרת  המרחביות  במשמעויותיו  המיליטריסטי  ההיגיון  עמידות 
על  מלמדים  התמהיל  שינויי  ובתוכם.  הממדים  בין  בתמהיל  השינויים  לנוכח  להתגמש 
הדינמיקה של המעבר מהמודל המסורתי של כיבוש הספר באמצעות צבא ובאמצעות חברה 
ובהישרדותה של  בזהותה  בקיומה,  בביטחונה,  היא מרכיב מרכזי  שמאמינה שההתיישבות 
ההיגיון  את  שמשלבים  גלובלי,  וספר  ספריפריה  של  יותר  משוכללים  למודלים  האומה, 
המיליטריסטי של כיבוש הספר עם כלכלת שוק ועם אינטרסים של קבוצות חברתיות. כך, 
אף שחלקים מסוימים מהחברה מתייחסים בספקנות להיגיון המיליטריסטי של כיבוש הספר, 
המרחב  של  הביטחונית  שההבניה  ההזדמנויות  בצד  מעניק,  שהוא  החומריים  התגמולים 

פותחת בפני קבוצות חברתיות שונות בישראל, מאפשרים את עמידותו.
מקומו של הצבא כסוכן בתהליך הבניית המרחב מסייע בהבהרת עמידותו של ההיגיון 
המיליטריסטי. אפשר לראות כיצד הצבא ממנף לצרכיו את ההבניה הביטחונית של המרחב 
המרחבי  בהקשר  הצבא  לעוצמתו.  לגיטימציה  לייצר  כדי  זו  בהבניה  תפקידיו  את  ומשנה 
אינו סוכן פרופסיונלי נטול ערכים וצרכים, אלא הוא נדרש ללהטט במציאות אידיאולוגית 
וחברתית משתנה כך שמקומו כנשא של האתוס האתנו–לאומי מחד גיסא, וכארגון שמתנהל 
על פי עקרונות הכלכלה החדשה מאידך גיסא, יתורגמו לעמדה ביצועית בהבניית המרחב, 

שתשרת את צרכיו. 

מקרה מבחן מעניין הוא פרויקט ייהוד הגליל בשנות השבעים והשמונים. צה“ל נמנע מלהתערב בפרויקט   29

לא  כשצה“ל  כלומר,   .)9 )שטח  ממנו  אימונים  שטחי  להפקעת  הביאה  לתמונה  מחוץ  והישארותו  זה, 

השתמש בהתיישבות לצרכיו, נפגעו האינטרסים האסטרטגיים שלו במרחב )ראו אורן ורגב, 2008(.
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ובין  הקוגניטיבי  המיליטריזם  בין  כמתווכת  שימשה  זה  במאמר  המרחב  הבניית 
מאליהם  כמוָבנים  הצבאיים  הפתרונות  של  הנטורליזציה  בין  דהיינו  החומרי,  המיליטריזם 
ושל הצבא כמוסד שמחבר בין דורות, מעמדות וקבוצות מגדריות ובין האינטרסים שמקנה 
המרחבית.  בעשייה  שזורים  המיליטריזם  של  הביטויים  שני  מאורגנת.  באלימות  העיסוק 
בחינה עתידית באמצעות המבנה התלת ממדי המוצע של תחומי הבניה נוספים שמתווכים 
בין שני ביטויי המיליטריזם עשויה להאיר את כושר ההשתמרות של המיליטריזם בישראל, 
ואת האופן שבו  את האופן שבו ההיגיון הניאו–ליברלי נשזר היטב בהיגיון האתנו–לאומי, 

למרות העמקת הריבוד האתנו–מעמדי, הקונפליקט המעמדי מתקהה.
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 החינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל:
נפרד אך שווה?!1

אברהם יוגב,* עדית ליבנה* ואורן פזמוני–לוי**

תקציר. מאמר זה מתמקד בחינוך העל תיכוני הלא אקדמי בישראל, ומועלית בו 
הטענה שהאפשרות להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה בישראל אינה טמונה 

רק באוניברסיטאות ובמכללות, אלא גם בחינוך זה. המאמר מתאר, לראשונה, את 

התפתחות החינוך העל תיכוני ואת המגמות המאפיינות אותו מבחינה מערכתית 

ומבחינת הרכב הסטודנטים הלומדים בו. במהלך השנים ניכר ביקוש ללימודים 

על תיכוניים, אולם התברר שביקוש זה מאפיין במידה רבה בני קבוצות חברתיות 

מוחלשות המודעים לחשיבותן של תעודות השכלה וחותרים להשיגן. ממצאים אלה 

מחזקים את הטענה שלפיה הרחבת האפשרות לשדרוג אקדמי של הלימודים העל 

בנגישות  השוויון  את  ותקדם  הגבוהה  להשכלה  חדשות  קבוצות  תקרב  תיכוניים 

להשכלה זו. לפיכך המאמר מצביע על הצורך לגבש מדיניות מכילה יותר כלפי 

החינוך העל תיכוני בישראל ועל כיוונים אפשריים למחקר עתידי על אודותיו. 

מבוא

האחרונות  בשנים  תופסת  בישראל  הגבוהה  להשכלה  בנגישות  ההזדמנויות  שוויון  סוגיית 
 ;2002 ויוגב,  איילון  לדוגמה  )ראו  הסוציולוגי  במחקר  והן  הציבורי2  בשיח  הן  נכבד  מקום 
Shavit, Bolotin-  ;1997 וסבירסקי,  סבירסקי   ;2005  ,1996 וולנסקי,   ;2007 דגן–בוזגלו, 

בית הספר לחינוך והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  1*
המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון  **

שמות המחברים מוצגים בסדר אלפביתי לציון תרומתם השווה למאמר. חלק מהמחקר שהמאמר מתבסס   

עליו בוצע בתמיכת היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה על שם ישראל פולק בבית הספר לחינוך 

בנושא  קבוצת המחקר שדנה  בכינוס של  הוצגה  מוקדמת של המאמר  גרסה  אביב.  תל  באוניברסיטת 

ריבוד חברתי וניעּות חברתית )RC 28( של האגודה הסוציולוגית הבינלאומית )ISA(, שנערך בברזיל 

בשנת 2004. תודתנו נתונה לפרופ‘ חנה איילון, לפרופ‘ ג‘ודית זלצר ולפרופ‘ חיה שטייר, וכן לקוראים 

המומחים של סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם המועילות. 

המאמר התקבל לפרסום בשנת 2007.  1

חברתיות  כלכליות,  לזכויות  הבינלאומית  האמנה  על   1991 בשנת  חתמה  ישראל  מדינת  למשל,  כך   2

ותרבותיות )ICESCER(, שבה נכתב: “השכלה גבוהה תהיה נגישה לכול באופן שווה, על בסיס יכולת, 

בכל האמצעים הראויים, ובעיקר על ידי התקדמות הדרגתית לקראת השכלה גבוהה חינם”.
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Chachashvili, Ayalon & Menahem, 2007(. אחד הביטויים הבולטים לניסיון להרחיב 
אקדמית  הכרה  הוענקה  שבעקבותיה  התשעים,  בשנות  שבוצעה  הרפורמה  הוא  זו  נגישות 
למכללות הציבוריות והותרה פעילותן של מכללות פרטיות ושל שלוחות של אוניברסיטאות 
זרות )קדוש ומנחם, 2000(. רפורמה זו הגדילה במידה ניכרת את יכולת הקליטה של מערכת 
השתלבו  לא  שכמעט  למגזרים  האקדמי  החלום  להגשמת  צוהר  ופתחה  הגבוהה  ההשכלה 
זו בעבר. בד בבד היא אפשרה נגישות רבה גם לקבוצות חברתיות דומות לאלה  במערכת 
הלומדות באוניברסיטאות מבחינת מאפייניהן החברתיים, שיכולתן הלימודית נמוכה יחסית 

)איילון ויוגב, 2002(.
להשכלה  הנגישות  את  להרחיב  שהאפשרות  שייתכן  היא  זה  במאמר  שתועלה  הטענה 
העל  בחינוך  גם  אלא  במכללות,  או  באוניברסיטאות  רק  טמונה  אינה  בישראל  הגבוהה 
ולא  מקצוע  תעודת  רוב  פי  על  המעניק  תיכוני(,3  העל  החינוך  )להלן  אקדמי  הלא  תיכוני 
תואר אקדמי. אנו מבקשים לאמץ שינוי מסדר שני )Trowler, 1998(4 הבוחן ומאתגר את 
חדשה  הגדרה  ומציע  ומרכיביה  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  גבולות  של  המקובלת  ההגדרה 
למערכת זו. הניסיונות שהיו עד כה להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה התמקדו באימוץ 
שינויים מסדר ראשון. ניסיונות אלה התבססו על ההגדרה המקובלת של מערכת ההשכלה 
הגבוהה והתאפיינו בהקמת מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה הדומים אלה לאלה מבחינת 
מבנה ותפקוד:5 הקמת האוניברסיטאות החדשות משנות החמישים והכרה אקדמית במכללות 
בשנות התשעים. אנו, לעומת זאת, מציעים ניסיון מסוג אחר ־ תפיסת החינוך העל תיכוני 
בו,  הלימודים  של  אקדמי  לשדרוג  האפשרות  והרחבת  הגבוהה  ההשכלה  ממערכת  כחלק 
דהיינו מעבר מחינוך זה להשכלה הגבוהה האקדמית על ידי הכרה בלימודים העל תיכוניים.
כדי לחזק טענה זו נסקור תחילה את המדיניות הנהוגה כלפי החינוך העל תיכוני במדינות 
מערביות אחרות. כפי שנראה, החינוך העל תיכוני במדינות אלה הוא חלק בלתי נפרד מן 
ההשכלה הגבוהה, גם אם מאפייניו שונים. לאחר שנדון בקצרה במקורות המידע המוגבלים 
שעמדו לרשותנו, נפנה לחינוך העל תיכוני בישראל: נציג את שלבי התפתחותו של חינוך 
כיום מבחינה מערכתית  ואת המגמות המאפיינות אותו  זה בד בבד עם ההשכלה הגבוהה, 
ומבחינת הרכב הסטודנטים הלומדים בו. לבסוף נציע שִמיסּוד הזיקה בין החינוך העל תיכוני 
זו  במערכת  המרכיבים  בין  המעבר  הסדרת  ידי  על  בעיקר  ־  הגבוהה  ההשכלה  למערכת 
והכרה אקדמית חלקית או מלאה בלימודים העל תיכוניים ־ עשוי לפתוח את שערי המערכת 

בפני קבוצות חברתיות מוחלשות, וכך לקדם את שוויון ההזדמנויות בנגישות למערכת.

יש הגורסים שהמושג “השכלה על תיכונית” עדיף על פני המושג “חינוך על תיכוני”, מאחר שהשכלה   3

מרמזת על הקניית מיומנויות, ואילו לחינוך יש משמעות ערכית יותר. עם זאת, אנו מעדיפים להשתמש 

במושג “חינוך על תיכוני”, המקובל יותר בישראל.

שינוי מסדר שני מתאפיין בתהליכים משמעותיים המערערים על מסגרת חשיבה מסוימת ועל הנחות   4

היסוד שלה. לעומת זאת, שינוי מסדר ראשון מתאפיין בתהליכים המתבססים על מסגרת חשיבה קיימת 

ואינם מנסים לאתגר אותה )Argyris & Schön, 1996(. מחקרי מדיניות המתארים ומציעים שינויים 

מוגדרים  ואילו מחקרים המתמקדים בשינויים מסדר שני  הנדסי,  מודל  כבעלי  מוגדרים  מסדר ראשון 

 .)Trowler, 1998( כבעלי מודל הארה

בהקשר זה הכוונה בעיקר לתנאי הקבלה ולמשך הלימודים.  5
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החינוך העל תיכוני בהקשר בינלאומי

החינוך העל תיכוני אינו תופעה ייחודית לישראל, והוא קיים במדינות מערביות רבות. חינוך 
זה בא לידי ביטוי במגוון דרכים במדינות השונות, ולעתים אף בתוך אותה מדינה. הסיבה 
לכך היא המגוון הרחב מאוד של המסגרות הכלולות בו, הנבדלות זו מזו במשך הלימודים, 
באיכות כוח ההוראה, בהיצע תחומי הלימוד ועוד. הבדלים אלה הקנו לחינוך העל תיכוני 
)Goedegebuure, 1992(, השכלה  אוניברסיטאית  גבוהה לא  כגון השכלה  כינויים,  מבחר 
 .)Kokosalakis, 1999( )Zeleny, 1994( או השכלה גבוהה לא פורמלית  מקצועית גבוהה 
מלבד מגוון המסגרות והכינויים, יש הבדלים, לפחות במידת מה, גם במעמדו של החינוך העל 
תיכוני במדינות השונות. בנורבגיה למשל שמות התארים והתעודות המעידים על השכלה על 
תיכונית מוגנים בחוק, ולכן הענקת תואר ומתן תעודה מחייבים אישור של משרד החינוך. 
המדינה,  מטעם  מוענקות  תיכונית  על  השכלה  על  המעידות  תעודות  שם  בצרפת,  גם  כך 
ובניו–זילנד  בבריטניה  באוסטרליה,  זאת,  לעומת   .)Ibid.( רשמי  בפנקס  נרשמים  ובעליהן 
ידי המדינה במסגרת ארצית כוללת להכשרה על  ומפוקח על  החינוך העל תיכוני מאורגן 
לכל  אחידה  לימודים  תכנית  המגדירה   ,)national qualifications framework( תיכונית 

 .)Young, 2003( תעודה וקובעת את מסלולי ההתקדמות בכל תחום
גם ההכרה האקדמית בחינוך העל תיכוני שונה ממדינה למדינה, לפי ההבדלים במעמדו. 
מדינות כגון איסלנד, דנמרק, הונגריה, לטביה, סלובניה, ספרד, קפריסין ושבדיה מאפשרות 
בלימודיהם  מכירות  והן  ראשון,  תואר  לקראת  בלימודים  להשתלב  זה  בחינוך  לסטודנטים 
כשנה אקדמית אחת, ולעתים אף כשנתיים. אולם מדינות כגון אוסטריה, בולגריה, גרמניה, 
סלובקיה, פולין, צ‘כיה ורומניה כמעט שאינן מאפשרות מעבר מהחינוך העל תיכוני להשכלה 

 .)Eurydice, 2005( הגבוהה האקדמית
אונסק“ו  הגדרת  על  כאן  מתבססים  אנו  תיכוניות  העל  המסגרות  בין  להבחין  כדי 
השוואתי  במחקר  העוסקים  וחוקרים   OECD–ה ארגון  שאימצו   ,)UNESCO, 1997(
ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי   ,)Ellis, 2005; Thomas & Quinn, 2003( החינוך  בתחום 
בפרסומים רשמיים בישראל, בעיקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הגדרת אונסק“ו 
קובעת שמסגרת לימודים נחשבת חלק מן החינוך העל תיכוני )ISCED 5B( אם היא עומדת 
גישה  מקנה  שאינה  ומעשית  מקצועית  אוריינטציה  בעלת  להיות  עליה  תנאים:  בשלושה 
ישירה לתארים מתקדמים; להימשך שנתיים לפחות; לחייב כתנאי קבלה השכלה על יסודית 
מלאה )12 שנות לימוד(, עם או בלי תעודת בגרות. על פי הגדרה זו, לחינוך העל תיכוני יש 
מגדיר אחד על דרך השלילה )אוריינטציה שאינה מקנה גישה ישירה לתואר שני ושלישי( 

ושני מגדירים על דרך החיוב )משך לימודים ותנאי קבלה(. 
למרות ההבדלים הניכרים בחינוך העל תיכוני במדינות השונות, החלה להתפתח בשנים 
הן  שחל  השינוי  בעקבות  התפתחה  זו  הכרה  ובחשיבותו.  בייחודו  כללית  הכרה  האחרונות 
מערכת  בתפיסת  והן  אישית,  להתפתחות  הדרוש  אנושי  כהון  הגבוהה  ההשכלה  בתפיסת 
ההשכלה הגבוהה כבעלת גבולות רחבים וגמישים )Schofer & Meyer, 2005(. בהתאם לכך 
החלו מדינות לפעול למען קידום שוויון ההזדמנויות בנגישות למערכת ההשכלה הגבוהה, 
בעיקר על ידי הסרת החסמים המקשים על ניעּות )מוביליות( במערכת ועל מעבר בין מוסדות 
 .)Thomas, 2001; Thomas & Quinn, 2003; UNESCO, 1998( ותכניות לימוד בתוכה
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כך התגבשה מדיניות מכילה יותר, הרואה בחינוך העל תיכוני חלק בלתי נפרד מן ההשכלה 
הגבוהה.

כחלק ממדיניות זו הוכרו מוסדות על תיכוניים בכמה מדינות מערביות כמכללות אקדמיות 
למוסדות  הפוליטכניים  המוסדות  הפכו  שבה  בבריטניה,  הדבר  כך  השמונים.  בשנות  כבר 
 Ahola, 1997; Kokosalakis,( ובפינלנד  בנורבגיה  באוסטרליה,  וכן  דבר,  לכל  אקדמיים 
Thomas, 2001 ;1999(. יתר על כן, מדינות האיחוד האירופי אימצו בסוף שנות התשעים 
את אמנת בולונה כדי ליצור מערכת אחידה של תארים אקדמיים באירופה ולאפשר מעבר בין 
מוסדות לימוד במדינות השונות )גורי–רוזנבליט, 2005(. מערכת ההשכלה הגבוהה, כפי שהיא 
כולל   )undergraduate cycle( זו, מורכבת משני שלבים: השלב הראשון  משתקפת באמנה 
 )graduate cycle( לימודים לקראת תואר ראשון שמשכם שלוש שנים לפחות, והשלב השני
 European Union,( מתבסס על השלמת השלב הקודם וכולל לימודים לתארים מתקדמים 
1999(. יש להבהיר שאמנת בולונה בגרסתה המקורית אינה מתייחסת לחינוך העל תיכוני, אך 
היא מכירה בשונות הקיימת בין המדינות בכל הנוגע למעמדו של חינוך זה ומאפשרת להעניק 

.)Heitmann, 2001( לבוגריו נקודות זכות אקדמיות על לימודיהם הקודמים
 community( בארצות–הברית מדיניות זו משתקפת בחיזוק הזיקה בין המכללות הקהילתיות
colleges( ובין ההשכלה הגבוהה האקדמית. המכללות הקהילתיות, שהתפתחו במחצית השנייה 
 associate( של המאה העשרים, מעניקות לסטודנטים בתום תקופת לימודים של שנתיים תואר
degree( המאפשר להם לבחור בין השתלבות בשוק העבודה ובין מעבר למוסדות לימוד אקדמיים 
על  ברמה  עובדים  להכשרת  כמוסדות  נתפסות  ראשון. המכללות הקהילתיות  תואר  המקנים 
שהן משמשות  היא  כלפיהן  המופנות  הביקורות  אחת  קצר.  זמן  בפרק  אקדמית  לא  תיכונית 
אמצעי לצינון השאיפות ההשכלתיות של בוגרי החינוך התיכון בארצות–הברית, כמכניזם נוסף 
 Brint &( להבטחת ההגמוניה של הקבוצות החברתיות החזקות במערכת ההשכלה הגבוהה 
Karabel, 1989; Karabel, 1972(. מחקרים שהתמקדו במכללות הקהילתיות מלמדים שהן 
משרתות בעיקר סטודנטים בני קבוצות חברתיות מוחלשות, ואלה מהם הממשיכים ללימודים 

.)Dougherty & Kienzl, 2006( אקדמיים הם בדרך כלל בני קבוצות חזקות יחסית
המכללות  בין  הזיקה  בארצות–הברית  אפוא,  והולכת,  מתמסדת  האחרונות  בשנים 
רבות  ומכללות  אוניברסיטאות  גבוהה.  להשכלה  האקדמיים  המוסדות  ובין  הקהילתיות 
לעבור  קהילתיות  מכללות  ממגוון  לסטודנטים  המאפשרות  מסודרות  מעבר  תכניות  גיבשו 
לשורותיהן. לדוגמה, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג‘לס הכינה תכנית מעבר למוסדות 
 Hoyler, Hexter & Casey,( קהילתיות  מכללות  בשלושים  גבוהה  להשכלה  אקדמיים 
2002(. המכללות הקהילתיות מייצגות מודל ייחודי לזיקה שבין החינוך העל תיכוני להשכלה 
הגבוהה, משום שהן מרחיבות את האפשרות של סטודנטים יחידים לרכוש השכלה אקדמית, 
ואינן כרוכות בשינוי מקיף של מוסדות לימוד. הבדל זה יכול להסביר מדוע מודל המכללות 
 Kintzer &( בעולם  רבות  במדינות  אחרת,  או  כזאת  במידה  והוטמע,  אומץ  הקהילתיות 

.)Bryant, 1998
אפשר לראות שמערכת ההשכלה הגבוהה נעשתה במדינות רבות פתוחה ודינמית. היא 
מאפשרת לרכוש השכלה גבוהה בדרכים חלופיות ומעודדת מעבר בין מוסדות ותכניות לימוד. 
שינוי זה חל עקב תפיסת ההשכלה הגבוהה כלמידה בלתי פוסקת במהלך החיים, התורמת 

לקידום עצמי ונחשבת בגדר צורך אנושי בסיסי. 
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הדפוסים  את  התפתחותו,  אופן  את  ונבדוק  בישראל  תיכוני  העל  בחינוך  נתמקד  כעת 
המאפיינים אותו ואת הרכב הסטודנטים הלומדים בו.

שיטת המחקר

הוא מסמכים ארכיוניים  עיקריים. המקור הראשון  מידע  המאמר מתבסס על שני מקורות 
המתארים את הקמת החינוך העל תיכוני בישראל )למשל ועדת ליפסון, 1971( ואת התפתחות 
וכן מסמכים שהפיקו בשנים   )1982 ישראל,  כנסת  )למשל  לו  הנוגעת  הציבורית  המדיניות 
האחרונות המועצה להשכלה גבוהה, המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית וכדומה )למשל 
המועצה להשכלה גבוהה, 2005(. המקור השני הוא פרסומים שונים של הלשכה המרכזית 
 ,1979  ,1977  ,1972( תיכוני  העל  החינוך  בנושא  מיוחדים  דו“חות  )הלמ"ס(:  לסטטיסטיקה 

1985, 2000( ולוחות הנכללים בשנתון הסטטיסטי לישראל )1972—2006(.6 
ברצוננו לציין כי נתוני הלמ“ס הם מצומצמים, מקובצים בקטגוריות לא קבועות ואינם מתייחסים 
לשנים 1948—1970. מגבלות מתודולוגיות דומות דווחו בנוגע לחינוך העל תיכוני בארצות–הברית 

.)Kerckhoff & Bell, 1998( ופורשו כהוכחה נוספת ליוקרה הנמוכה של חינוך זה

התפתחות החינוך העל תיכוני בישראל

החינוך העל תיכוני בישראל היה קיים עוד לפני הקמת המדינה. מוסדות הלימוד הראשונים 
ספר  ובית  לוינסקי  שם  על  וגננות  למורים  מדרש  בית  "בצלאל",  לאמנות  הספר  בית  היו 
1976(. בשנות החמישים כבר  )מרגלית,  בירושלים  להכשרת אחיות מוסמכות של "הדסה" 
פעלו כמה וכמה מוסדות על תיכוניים להכשרת מורים ובתי ספר להכשרת טכנאים וטכנאים 

בכירים )אביגד, 1991(. 
מראשיתו היה החינוך העל תיכוני בעל זיקה מעשית ונועד להקנות מקצוע לתלמידים שלא 
השיגו תעודת בגרות, ולכן לא יכלו להתקבל למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה. נוסף על כך, 
לחינוך זה היו מטרות חברתיות חשובות, בעיקר לתרום לפיתוחן הכלכלי של עיירות פיתוח ושל 
ערים מרוחקות ממרכזי אוכלוסייה ולהכשיר כוח אדם מקצועי ברמה על תיכונית על פי צורכי 
הכלכלה )הלמ“ס, 1972(. החינוך העל תיכוני נוסד והתפתח במידה רבה ביוזמתם ובמימונם של 
משרדי ממשלה ושל גופים ציבוריים שהיו מעוניינים בהכשרת כוח אדם מתאים לצורכיהם )וקס, 
רישיון לעסוק במקצוע  היו מעין  זה  בחינוך  1986(. התעודות שהוענקו לסטודנטים הלומדים 
מסוים והוכרו על ידי המעסיקים והאיגודים המקצועיים, אך על פי רוב לא אפשרו לקבל זכויות 

במקצועות אחרים או להתקבל ללימודים במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה )מרגלית, 1976(.

כאמור, איסוף הנתונים במאמר זה התבסס על פרסומי הלמ“ס כפי שיצאו מדי שנה, ולא על פרסומים   6

הבדלים  קיימים  שלעתים  התברר  שערכנו  בבדיקה  קודמות.  משנים  נתונים  גם  הכוללים  מאוחרים 

בנתונים המופיעים בשני סוגי המקורות האלה, ומכאן שייתכן הבדל מסוים בין הניתוח במאמר זה ובין 

ניתוחים במאמרים אחרים.
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בראשית שנות השישים, ובהתאם למדיניות הממשלה באותה עת בנושא פיתוח הכלכלה 
והתעשייה, הופנתה תשומת הלב להכשרת כוח אדם ברמה על תיכונית בתחומי הטכנולוגיה, 
 ;1977 ושטופטל,  )דיאמנט  אלה  בתחומים  וההסמכה  ההכשרה  תהליכי  של  מיסוד  והחל 
ממשרד  כחלק  טכנולוגית7  להכשרה  הממשלתי  המכון  הוקם   1961 בשנת   .)1976 מרגלית, 
העבודה, וכעבור שנתיים החלה לפעול ועדת גג ממשלתית שתפקידה היה לקבוע את תנאי 

הקבלה למוסדות הציבוריים ואת תכניות הלימודים בהם.8 
בזיכרון הדברים של הוועדה כתב מאיר אביגד, שעמד בראשה בשנים 1963—1991, כך 
)אביגד, 1991, עמ‘ 1(: “עם הקמתה של ועדת הגג נקבעו באופן הדרגתי עקרונות ההכשרה 
שאותם מוסדות פרטיים ]בתחומי הטכנולוגיה ־ המחברים[ לא יכלו לעמוד בהם ונאלצו 
להעלם מהאופק. במהלך הזמן נוצר מיסוד ממשלתי להכשרת כוח אדם זה”. לעומת זאת, 
התמסדה  כך  אלה.  מעין  מיסוד  תהליכי  התקיימו  לא  הפרטיים  תיכוניים  העל  במוסדות 
להתייחס  מבקשים  שאנו  תיכוני,  העל  בחינוך  הכשרות  שתי  בין  הבחנה  השנים  במהלך 
ציבורית(,  הכשרה  )להלן  וטכנאי  הנדסאי  למקצועות  בעיקר  ציבורית,  כהכשרה  אליהן 
שנות  בתחילת  פרטית(.  הכשרה  )להלן  טכנולוגיים  שאינם  למקצועות  פרטית  והכשרה 
השבעים הייתה ההכשרה הפרטית גדולה יותר וכללה כ–70% מן הסטודנטים בחינוך העל 
שנות  של  השנייה  מהמחצית  בעיקר  בהדרגה,  גדלה  הציבורית  ההכשרה  אולם  תיכוני. 
המרכזית  ההבחנה  כך,  אם  זה.  מחינוך  מ–50%  יותר  מעט  מקיפה  היא  והיום  התשעים, 
בין הכשרות אלה היא מידת המעורבות הממשלתית הבאה לידי ביטוי בפיקוח ובבקרה, 

בתקצוב ובתעודת הגמר.
המעורבות הממשלתית בהכשרה הציבורית מתבטאת בכך שהממשלה היא הגורם המסדיר 
הפועל  טכנולוגית  להכשרה  המכון הממשלתי  באמצעות  זו,  בהכשרה  הלימוד  מוסדות  של 
כיום במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )כנסת ישראל, 2003; המכון הממשלתי להכשרה 
טכנולוגית, 2002(. המכון ממונה על הסדרת פעילותן של סוכנויות הביצוע )הכוללות יותר מ–

75 מוסדות(, כלומר על תקצוב, פרסום תנאי קבלה, פיתוח תכניות לימודים ועריכת מבחנים 
זאת, מתאפיינת  ארציים המזכים בתעודת הנדסאי ממשלתית.9 ההכשרה הפרטית, לעומת 
בנוכחות ממשלתית מזערית ובמעורבות רבה של המגזר העסקי. מוסדות הלימוד בהכשרה 
זו, ולא הממשלה, הם הקובעים את תנאי הקבלה ומפתחים את תכניות הלימודים בהתאם 
לבוגרים  לאפשר  יישומית שמטרתה  “גישה  ולפי  והמוסדיים”  הפרטיים  הלקוחות  “לצרכי 
כלים שימושיים ומיומנויות מעשיות” )המכללה למנהל, 2004(. בקרב מוסדות אלה קיימת 

שונות רבה מבחינת ותק, ניסיון, פיזור גיאוגרפי, תחומי לימוד ומוניטין. 

להכשרה  הממשלתי  “המכון  טכנולוגית  להכשרה  הממשלתי  המכון  מכונה  יותר  מאוחרים  בפרסומים   7

טכנולוגית מדעית ־ היי–טק”. נראה שכינוי זה משקף את הרצון להתאים את יעדי המכון להתפתחויות 

במשק הישראלי.

הוועדה כללה נציגים ממשרדים ממשלתיים )משרד החינוך והתרבות, משרד העבודה, המכון הממשלתי   8

גוריון(,  בן  אוניברסיטת  אביב,  תל  אוניברסיטת  )הטכניון,  אקדמיים  מוסדות  טכנולוגית(,  להכשרה 

הסתדרות הטכנאים ורשת “אורט”.

רישום  זכות  ומקנה  המכללות,  מן  ובחלק  בתעשייה  בארגונים,  מוכרת  הממשלתית  ההנדסאי  תעודת   9

בפנקס ההנדסאים של מדינת ישראל.
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הבחנה נוספת בין ההכשרה הציבורית לפרטית היא שהאפשרות לשדרג לתואר ראשון 
את תעודת הגמר המוענקת בסיום הלימודים העל תיכוניים קיימת רק בהכשרה הציבורית, 
וגם אז היא מוגבלת מאוד. כך, למשל, בשנת 1958 הוקם “אורט טכניקום גבעתיים”, שהיה 
בית הספר הראשון להכשרת טכנאים בכירים ברמה על תיכונית והיה בבחינת מודל למוסדות 
טכנולוגיים אחרים. מוסד זה התאפיין ברמת לימודים גבוהה ובקבוצה סלקטיבית מאוד של 
נענתה,  שלא  הסטודנטים,  של  דרישתם  אקדמיים.  בלימודים  להמשיך  שדרשו  סטודנטים 
עוררה ספקות בדבר מתכונת זו של הכשרה על תיכונית טכנולוגית מתקדמת והעלתה את 
הצורך לבדוק את מעמדו של החינוך העל תיכוני כחלק ממערכת ההשכלה הגבוהה )מרגלית, 
1976(. כמו כן, עד היום סטודנטים המבקשים לשדרג את לימודיהם העל תיכוניים ללימודים 
אקדמיים נדרשים להציג תעודת בגרות מלאה נוסף על תעודת הנדסאי )ראו לדוגמה מכללת 
ועדת ליפסון11 מתחילת שנות השבעים  זאת למרות ההמלצה של  ושומרון, 2007(.10  יהודה 
־ שהייתה הוועדה הראשונה שמינתה המועצה להשכלה גבוהה כדי לבחון את החינוך העל 
תיכוני בכללותו ולהציע עקרונות לתכנון ולפיתוח חינוך זה ־ שקבעה כך: “מדיניות הפיתוח 
של ההשכלה העל תיכונית תחתור להרחבה ולהעמקה של החינוך העל תיכוני במגמה לכלול 

במסגרתו גם השכלה חלקית או שלמה לקראת תואר ראשון” )ועדת ליפסון, 1971, עמ‘ 24(.
בשנות השמונים, ובעיקר לקראת סוף העשור, החלה המועצה להשכלה גבוהה )2001, 
אישרה   1991 בשנת  ההנדסאי.  תואר  של  השדרוג  אפשרויות  בהרחבת  לדון   )2005  ,2002
להכיר  רשאי  גבוהה  להשכלה  מוסד  כל  שלפיהן  נסים,  ועדת  דו“ח  מסקנות  את  המועצה 
בלימודים על תיכוניים בהיקף של סמסטר אחד. בסוף שנת 2002, בעקבות המלצות ועדת 
גרוסמן, החליטה המועצה לאפשר הכרה אקדמית בלימודים על תיכוניים בהיקף של שני 
ההחלטה  “בעקבות  במפורש:  נכתב   )12 עמ‘   ,2005( המועצה  של  וחשבון  בדין  סמסטרים. 
יוכלו מוסדות להשכלה גבוהה להעניק ]...[ פטור של עד שני סמסטרים, כך שתתגבש מסגרת 
]...[ של מסלול ארבע–שנתי לתואר אקדמי,  הדומה למכללות הקהילתיות בארצות–הברית 
מוגבלות  אלה  החלטות  ואולם,  מקצוע”.  גם  רוכש  הסטודנט  הראשונות  בשנתיים  כאשר 

בהיקפן, כוללות כמה וכמה תנאים ואינן מתייחסות להכשרה הפרטית.
וולנסקי )1996( מציין שתי אפשרויות עיקריות לשדרג תואר ההנדסאי לתואר אקדמי. 
תואר  לקבלת  מאושרות  במכללות  סמסטרים  חמישה  השלמת  היא  הראשונה  האפשרות 
מהנדס יישומי ).B.Tech(.12 אפשרות זו, מלבד תרומתה לסטודנטים ההנדסאים, נועדה ליצור 

הידרשות לסוגיה דומה נמצאת בדו“ח נציב תלונות הציבור 2001: המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית   10

סירב לחתום על תעודת הנדסאי של אחד הבוגרים והתנה את החתימה בהשלמה של בחינות בגרות. 

נציב תלונות הציבור הורה למכון לחתום על תעודת ההנדסאי של המתלונן ולהעניק לו אותה ללא תנאי. 

סוגיה זו משקפת את מעמדה השולי של תעודת ההנדסאי בהשוואה לתעודת הבגרות.

הוועדה כללה חברים במועצה להשכלה גבוהה )ליפסון, אורבך, יורטנר, סולטמן ושלון( וגם נציגים שלא   11

היו חברים בה )ברקאי, כץ וכהן(. כעבור זמן התפטרו חברים בוועדה והצטרפו אחרים.

בשנת 2002 החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאפשר הסבה של התואר .B.Tech לתואר .B.Sc. במרוצת   12

השנים שאחרי כן אושרו כ–15 תכניות ל–.B.Sc, והתהליך עדיין בעיצומו. כמו כן, המועצה החליטה שלא 

יפותחו תכניות חדשות ל–B.Tech אלא רק ל–.B.Sc, כך שבתוך שנים אחדות לא יתקיימו עוד לימודים 

לקראת התואר .B.Tech )המועצה להשכלה גבוהה, 2005(.
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רצף לימודי לתלמידי המסלול הטכנולוגי בחינוך התיכון, בין שהם מחליטים לרכוש תואר 
)מלמד, 1992(. האפשרות האחרת היא  ובין שהם בוחרים להמשיך לתואר אקדמי  הנדסאי 
נוספות  לימוד  שנות  שתי  של  והשלמה  אקדמית  לימודים  כשנת  ההנדסאי  בלימודי  הכרה 
חושפת  הלימוד  מוסדות  פרסומי  סקירה של   .)B.A.( הנדסאי אקדמאי  תואר  לצורך קבלת 
לימודי  של  והעמקה  תגבור  כגון  אחר,  או  זה  למוסד  הייחודיות  נוספות  שדרוג  אפשרויות 
 )2004 )אורט,  בלוגיסטיקה  ראשון  תואר  המקנה  אחת  לימודים  שנת  בתוספת  ההנדסאי 
של  בשלוחות   B.Sc. או   B.Eng.–ל לימודים  מתכנית  כחלק  הנדסאי  בלימודי  הכרה  או 

אוניברסיטאות זרות )תעודה זו לא בהכרח מוכרת כתואר אקדמי בישראל(. 
תרשים 1 מציג מיפוי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כפי שאנו רואים אותה, ואת 

אפיקי ההתקדמות הקיימים בין רמותיה. 

תרשים 1. מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

שתי ההכשרות נבדלות גם בזיקתן למערכת ההשכלה הגבוהה: זיקה זו חזקה יותר בהכשרה 
הציבורית. הזיקה להשכלה הגבוהה באה לידי ביטוי, בין השאר, באופן התפתחותם של המוסדות 
העל תיכוניים הציבוריים. לאחר הקמתו עיבד המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית תכנית 
ארצית, ולפיה הוקמו המוסדות הראשונים להנדסאים סמוך למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה 
הכוללים פקולטות טכנולוגיות, כגון הטכניון, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון. 
לימודית  רמה  ויבטיחו  ופיקוח  הכוונה  גורמי  ישמשו  האקדמיים  שהמוסדות  הייתה  המטרה 
נאותה במוסדות להנדסאים )מרגלית, 1976(. בשנים שלאחר מכן זכו בהכרה אקדמית תחומי 
לימוד שהתקיימו בדרך כלל במוסדות על תיכוניים בצד האוניברסיטאות, בעיקר ראיית חשבון 
ומקצועות עזר רפואיים וסיעוד, ובמידה רבה יצאו מהחינוך העל תיכוני )ועדת ליפסון, 1971(. 

כיום אפשר להצביע על קשר בין מיקום המוסדות העל תיכוניים הציבוריים ־ כלומר 
מוסדות הממוקמים בקמפוס אקדמי )אוניברסיטה או מכללה( או מוסדות עצמאיים ־ ובין 
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מספר המסלולים שהמוסדות מציעים. לוח 1 מלמד שמוסדות על תיכוניים הממוקמים בקמפוס 
אקדמי מציעים לסטודנטים הלומדים בהם מגוון רחב יותר של מסלולים: כ–80% מהמוסדות 
העצמאיים מציעים עד ארבעה מסלולים בלבד, לעומת כ–33% מהמוסדות הפועלים בקמפוס 
אקדמי. כמו כן, כ–40% ממוסדות הלימוד הפועלים בקמפוס אקדמי מציעים עשרה מסלולים 
ויותר, לעומת כ–3% מהמוסדות העצמאיים. לפיכך נראה שהמוסדות האקדמיים להשכלה 
גבוהה יכולים לשמש תשתית יעילה להעצמת המוסדות העל תיכוניים הציבוריים ולפיתוחם 

מהבחינה האקדמית. 

לוח 1. התפלגות המסלולים במוסדות העל תיכוניים הציבוריים לפי מיקום המוסד

מיקום המוסד 
10 מסלולים 5—9 מסלוליםעד 4 מסלולים העל תיכוני הציבורי

סך הכולויותר 

80.30%16.40%3.30%100%עצמאי
)61(

33.33%26.67%40.00%100%בקמפוס אקדמי
)15(

18.42%סך הכול
)14(

71.50%
)54(

10.53%
)8(

100%
)76(

מקור: המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית, 2004. 

χ2=19.85, DF=2, p<.05

מאפייני החינוך העל תיכוני

החינוך העל תיכוני התפתח בד בבד עם מערכת ההשכלה הגבוהה, ובהדרגה התמסדה בו 
הבחנה בין שתי הכשרות שנבדלות זו מזו במידת המעורבות הממשלתית, באפשרות לשדרג 
הציבורית,  להכשרה  בניגוד  הגבוהה.  להשכלה  ובזיקה  אקדמיים  ללימודים  הלימודים  את 
יותר לבעיות כגון תעודות  ההכשרה הפרטית פועלת כמעט ללא פיקוח ממשלתי וחשופה 
זכויות הצרכן. לפיכך המאפיין הראשון של החינוך העל  וקושי להגן על  שערכן לא ברור 
תיכוני מתייחס למדיניות הממשלתית הנהוגה כלפיו, כלומר היעדר מוסד מרכזי האמון על 
הבקרה, הפיתוח והקידום של חינוך זה בכללותו, וכן היעדר תיאום ושיתוף פעולה בין הגופים 
הנוגעים לו. החינוך העל תיכוני אינו נמצא בתחום האחריות של המועצה להשכלה גבוהה, 
חינוך  על  האחריות  הגבוהה,  להשכלה  ובניגוד  מזאת,  יתרה  החינוך.13  משרד  של  לא  ואף 
האחריות  עברה  למשל,   ,2001 בשנת  לשינויים.  רבה  במידה  נתונה  והיא  קבועה,  אינה  זה 
והתעסוקה.  המסחר  התעשייה,  למשרד  והרווחה  העבודה  ממשרד  תיכוני  העל  החינוך  על 
כזכור, משרדים ממשלתיים אלה והמוסד האחראי באופן ישיר על החינוך העל תיכוני )המכון 

הממשלתי להכשרה טכנולוגית( מפקחים רק על ההכשרה הציבורית. 
מכיוון שלא מונה מוסד ממשלתי מרכזי לפיקוח על החינוך העל תיכוני, אין פלא שלא 
קיימת מסגרת שתפקידה לאסוף נתונים על אודותיו. אליס )Ellis, 2005( מצא שהנתונים על 
החינוך העל תיכוני במדינות שונות נוטים להיות מוגבלים בהשוואה לנתונים על השלבים 

למעט הלימודים לתעודת הוראה ולימודי הנדסאות בכיתות י“ג-י“ד.  13
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גבוהה  )השכלה  לו  והמאוחרים  המקבילים  יסודי(,  ועל  יסודי  )חינוך  הקודמים  החינוכיים 
אקדמית(. לטענת החוקר, הסיבה לכך היא שבמדינות רבות חינוך זה נמצא מחוץ לתחום 
האחריות של משרד החינוך או המשרדים הממשלתיים להשכלה הגבוהה, שמתפקידם לדווח 
זו נכונה גם בהקשר הישראלי, אך בהחלט  על מצב החינוך במדינה. אין לדעת אם טענה 
אפשר להצביע על מיעוט הנתונים הנוגעים לחינוך העל תיכוני בכלל ולהכשרה הפרטית 
1971 להקים מרכז ארצי  ועדת ליפסון המליצו כבר בשנת  זאת אף שחברי  שבו בפרט. כל 
ידי המועצה להשכלה גבוהה  ואף שהמלצתם אושרה באותה השנה על  זה,  שיחקור חינוך 
)ועדת ליפסון, 1971(. בעקבות המלצת הוועדה אמנם החלה הלמ“ס לאסוף נתונים על אודות 

החינוך העל תיכוני, אך גם נתונים אלה חלקיים ביותר.
מאפיין נוסף של החינוך העל תיכוני שאפשר להצביע עליו למרות הנתונים המוגבלים 
הוא ההתרחבות שחלה בו בהדרגה, במקביל לזו שחלה באוניברסיטאות ובמכללות. שיעור 
בשנים האקדמית  הגבוהה  ובהשכלה  תיכוני  העל  בחינוך  הסטודנטים  במספר   הגידול 
1971—2005 דומה מאוד: מספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני גדל בערך פי שלושה וחצי 
)מ–15,041 ל–53,168(, בשעה שמספר הסטודנטים לתואר ראשון גדל בערך פי ארבעה )מ–
38,358 ל–154,553(. נכון להיום, אחד מתוך ארבעה סטודנטים הממשיכים בלימודיהם לאחר 
הניכר  הגידול   .)2006  ,1972 )הלמ“ס,  תיכוני  העל  בחינוך  לומד  בישראל  התיכון  החינוך 
שהתאפיינו  התשעים,  בשנות  חל  ובמכללות  באוניברסיטאות  והן  תיכוני  העל  בחינוך  הן 
זו  )Trow, 1974( על כל שלושת מרכיביה. התרחבות  במסיפיקציה של ההשכלה הגבוהה 
בחינוך העל תיכוני נמשכה למרות ההכרה האקדמית שניתנה בשנות התשעים לכמה מוסדות 
לאמנויות  ומכללות  טכנולוגיות  מכללות  מורים,  להכשרת  מוסדות  בעיקר  תיכוניים,  על 

)סבירסקי וסבירסקי, 1997(. 
ובין  תיכוני  העל  החינוך  בין  מסוים  דמיון  על  מצביעה  הנתונים  של  מעמיקה  בחינה 
האוניברסיטאות והמכללות לא רק מבחינת ההתרחבות ההדרגתית, אלא גם מבחינת אופייה 
הגיאוגרפי של התרחבות זו. לוח 2 מלמד שההבדל בפיזור מוסדות הלימוד העל תיכוניים 
בסוף שנות התשעים לא בא לידי ביטוי בסוג היישובים שבהם הסטודנטים לומדים )ערים 
שיעור  היה   1998 בשנת  מהמרכז.  שלהם  במרחק  אלא  אחרים(,  יישובים  לעומת  גדולות 
הסטודנטים  ושיעור  הגדולות,  הערים  מבין  ביותר  הגדול  אביב  בתל  הלומדים  הסטודנטים 
הלומדים במחוז מרכז ותל אביב היה הגדול ביותר מבין היישובים האחרים. משמעות הדבר 
היא שסטודנטים רבים יותר לומדים במוסדות על תיכוניים במרכז הארץ לעומת הפריפריה.14 
בערים  הלומדים  הסטודנטים  בשיעור  ניכרת  ירידה  חלה   1998—1994 בשנים  זאת,  לעומת 
ותל  מרכז  במחוז  בעיקר  אחרים,  ביישובים  הלומדים  הסטודנטים  בשיעור  ועלייה  בכלל 
אביב, אך גם במחוזות הפריפריאליים. במילים אחרות, מתפתח והולך ביזור רחב יותר של 
הסטודנטים בחינוך העל תיכוני, אם כי רובם עדיין לומדים במרכז הארץ, הן בערים גדולות 

והן ביישובים אחרים.

כמובן, רוב האוכלוסייה בישראל חיה במרכז הארץ )אפרת, 1988(.  14
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לוח 2. שיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לפי סוג היישוב שבו הם לומדים והשנים 
)מספרים מוחלטים(

סך הכוליישובים אחריםערים גדולות

מחוז צפון חיפהתל אביבירושלים
וחיפה

מחוז מרכז 
מחוז דרוםותל אביב

197115%
)1,348(

31%
)2,827(

23%
)2,064(

6%
)588(

18%
)1,666(

7%
)624(

100%
)9,153(

197918%
)2,508(

29%
)4,103(

14%
)2,000(

9%
)1,229(

17%
)2,471(

13%
)1,830(

100%
)14,141(

198516%
)3,023(

35%
)6,639(

15%
)2,741(

4%
)820(

17%
)3,180(

13%
)2,431(

100%
)18,834(

199414%
)4,850(

41%
)14,341(

10%
)3,537(

9%
)3,296(

19%
)6,582(

7%
)2,309(

100%
)34,915(

199810%
)3,538(

28%
)9,927(

13%
)4,730(

15%
)5,283(

24%
)8,662(

11%
)3,787(

100%
)35,927(

מקור: הלמ“ס, פרסומים מיוחדים, 1972, 1979, 1985, 2000.

איילון ויוגב )2002( מראים שבקרב הסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, 
למעט המכללות האזוריות, קיימת מגמה מסוימת של מעבר מהפריפריה למרכז. הנתונים 
שסקרנו כאן מרמזים על מגמה דומה בחינוך העל תיכוני. עם זאת, יש להזכיר שנתונים אלה 
מתייחסים למיקום המוסדות העל תיכוניים ולא למקום המגורים של הסטודנטים הלומדים 
בהם, ולכן יש להתייחס אליהם בזהירות רבה. עדיין נראה שהחינוך העל תיכוני אינו מגשים 
בפרובינציה אחרי מקצוע  הצעיר  הדור  “הביקוש של  לספק את  קם:  את המטרה שלשמה 
והשכלה, לשם קידום כלכלי, חברתי ותרבותי” )ועדת ליפסון, 1971, עמ‘ 25(, למרות טענת 
הוועדה שהכרחי ש“פיזור האוכלוסייה ילווה במאמץ מרוכז לפיזור אוכלוסיית הלמידה העל 

תיכונית” )שם, ההדגשה במקור(. 
לוח 3 מתייחס לשיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לא רק לפי סוג היישוב שהם 
לומדים בו, אלא גם לפי תחומי הלימוד. אפשר ללמוד ממנו שתחומי לימוד שונים מאפיינים 
את הערים הגדולות לעומת היישובים האחרים, ושחלו שינויים במאפיינים אלה במשך השנים. 
עד לשנות התשעים היה שיעור הסטודנטים הלומדים סיעוד ומקצועות עזר רפואיים גדול 
יותר ביישובים האחרים. לעומת זאת, שיעור הסטודנטים הלומדים מקצועות מנהל ואמנויות 
בערים הגדולות גדול יותר, אם כי יש לשים לב לעלייה בשיעור הסטודנטים הלומדים מנהל 
ביישובים אחרים. במהלך השנים חלה ירידה ניכרת בשיעור הסטודנטים הלומדים בערים 
הגדולות הנדסה, שהוא התחום העיקרי בחינוך העל תיכוני המעניק תעודה מוכרת ומאפשר 

שדרוג אקדמי של הלימודים, כך שתחום זה החל לאפיין גם יישובים אחרים.
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לוח 3. שיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לפי סוג היישוב שבו הם לומדים, 
תחומי הלימוד והשנים )מספרים מוחלטים(1

סוג שנה
היישוב

תחומי הלימוד

סך הכול סיעוד ומקצועות הנדסה
אחראמנויותמנהלעזר רפואיים

ערים 
גדולות

74%
)2,574(

40%
)674(

90%
)898(

79%
)694(

69%
)1,435(

69%
)6,275(

יישובים 19712
אחרים

26%
)920(

60%
)1,031(

10%
)95(

21%
)182(

31%
)650(

31%
)2,878(

100%סך הכול
)3,494(

100%
)1,705(

100%
)993(

100%
)876(

100%
)2,085(

100%
)9,153(

ערים 
גדולות

64%
)3,678(

38%
)916(

79%
)1,583(

87%
)1,418(

44%
)1,016(

61%
)8,611(

יישובים 1979
אחרים

36%
)2,101(

62%
)1,517(

21%
)417(

13%
)219(

56%
)1,276(

39%
)5,530(

100%סך הכול
)5,779(

100%
)2,433(

100%
)2,000(

100%
)1,637(

100%
)2,292(

100%
)14,141(

ערים 
גדולות

63%
)6,944(

42%
)982(

80%
)2,084(

87%
)1,761(

72%
)632(

66%
)12,403(

יישובים 1985
אחרים

37%
)4,070(

58%
)1,333(

20%
)519(

13%
)267(

28%
)242(

34%
)6,431(

100%סך הכול
)11,014(

100%
)2,315(

100%
)2,603(

100%
)2,028(

100%
)874(

100%
)18,834(

ערים 
גדולות

55%
)7,233(

54%
)1,184(

73%
)8,375(

75%
)4,676(

68%
)1,260(

65%
)22,728(

יישובים 1994
אחרים

45%
)5,948(

46%
)1,002(

27%
)3,107(

25%
)1,532(

32%
)598(

35%
)12,187(

100%סך הכול
)13,181(

100%
)2,186(

100%
)11,482(

100%
)6,208(

100%
)1,858(

100%
)34,915(

מקור: הלמ“ס, פרסומים מיוחדים, 1972, 1979, 1985, 2000.

אין התייחסות בלוח לשנים מאוחרות יותר, מפני שבשנים אלה לא פרסמה הלמ“ס נתונים.  1

בשנה זו הקטגוריה “אחר” כוללת גם לימודים רב תחומיים.   2

תיכוני  העל  בחינוך  השנים  במשך  שחלה  הכללית  ההתרחבות  הגיאוגרפי,  הפיזור  מלבד 
האפשריים  ההסברים  אחד  להערכתנו,  הסטודנטים.  בקרב  זה  לחינוך  הביקוש  על  מעידה 
אמנם  זה  קשר  תיכוני.  העל  החינוך  את  המאפיין  העבודה  לשוק  הקשר  הוא  זה  לביקוש 
מבחין בין החינוך העל תיכוני להשכלה הגבוהה, אך הוא יכול להיות גם גורם משיכה בעיני 
הסטודנטים, בייחוד לנוכח הנטייה של סטודנטים מקבוצות מוחלשות להשתלב בחינוך זה, 

שבה נדון בהמשך. 
העל  בחינוך  הסטודנטים  למספר  האבטלה  שיעור  בין  הזיקה   ,2 מתרשים  שעולה  כפי 
תיכוני חזקה יותר מן הזיקה בין שיעור זה למספר הסטודנטים לתואר ראשון. נראה שהחינוך 
ואנו  ולמכללות,  כוחות השוק בהשוואה לאוניברסיטאות  רגיש להשפעות של  תיכוני  העל 

נוטים להסביר זאת באופיו של חינוך זה. 
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תרשים 2. שיעור האבטלה )בשנה קודמת( ומספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני ובתואר ראשון

מקור: הלמ“ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 1971—2005.

)Muller & Shavit, 1998( מראים כיצד המסלול הטכנולוגי בחינוך התיכון  מולר ושביט 
מתעסוקות  בו  הלומדים  התלמידים  את  מדיר  הוא  אחד  מצד  פנים.  שתי  בעל  מנגנון  הוא 
הידרדרות לתחתית הסולם  מונע מהם  הוא  ומצד אחר  גבוהה,  והכנסה  יוקרה רבה  בעלות 
העל  החינוך  ובין  התיכוני  הטכנולוגי  המסלול  שבין  הדמיון  לנוכח  תעסוקתית.  מבחינה 
תיכוני )מרגלית, 1976(, אנו סוברים שחינוך זה יכול לשמש רשת ביטחון בעבור הסטודנטים 
הלומדים בו. ייתכן שבתקופות קשות של המשק, כששיעור האבטלה גבוה במיוחד, סטודנטים 
רבים יותר פונים לחינוך העל תיכוני כדי להעלות את סיכוייהם למצוא עבודה בעתיד, ולּו 
מוסיפה   )2007( צ‘אצ‘אשווילי–בולוטין  יחסית.  נמוכה  והכנסה  מעטה  יוקרה  בעלת  עבודה 
שחינוך זה, ובייחוד ההכשרה הציבורית שבו, הוא רשת ביטחון בעבור הסטודנטים לא רק 
היחסית  והגמישות  יותר  הקצר  הלימודים  משך  במהלכם.  גם  אלא  הלימודים,  סיום  לאחר 
של תכנית הלימודים בחינוך העל תיכוני מאפשרים לסטודנטים לעבוד למחייתם במהלך 
החינוך העל  ומסבירה את הקשר שבין  זו, המתמקדת ברמת הפרט  בצד טענה  לימודיהם. 
תיכוני לשוק העבודה בבחירה הרציונלית של הסטודנטים, טענה אחרת מתייחסת למישור 
שיטה  לגבש  טכנולוגית  להכשרה  הממשלתי  המכון  ניסה  האחרונות  בשנתיים  הממשלתי. 
תכנון  את  לשפר  הייתה  הניסוי  מטרת  והטכנולוגיה.  ההנדסה  למקצועות  הביקוש  לחיזוי 
עתודת כוח האדם הטכנולוגי לפי הביקוש לעובדים במגוון תחומים ולעודד צמיחה כלכלית.15 
 תכנון כזה מתאפשר בזכות הגמישות היחסית המאפיינת את החינוך העל תיכוני גם מבחינה 

גדי גולן, “תכנון משקי: התמ“ת מגבש שיטה לחיזוי הביקושים להנדסאים וטכנאים”, גלובס, 2 בפברואר   15

 .2006
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ארגונית, כך שאפשר להתאים את כושר הקליטה שלו לשוק העבודה במהירות רבה ובעלות 
נמוכה בהשוואה להשכלה הגבוהה.16

תרשים 3. שיעור האבטלה )בשנה קודמת( ומספר הסטודנטים בתחומי הלימוד בחינוך העל תיכוני

מקור: הלמ“ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 1971—2005.

הקשר בין שיעור האבטלה ובין מספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני קיים גם כשמבחינים 
בין תחומי הלימוד בחינוך זה. תרשים 3 מצביע על קיומה של זיקה חזקה במשך השנים בין 
למחצית  )עד  ההוראה  ההנדסה,  בתחומי  בעיקר  הסטודנטים,  מספר  ובין  האבטלה  שיעור 
השנייה של שנות התשעים(, ובמידת מה גם המנהל והאמנויות, בהשוואה לתחום הסיעוד 
ולמקצועות עזר רפואיים. תחומי ההנדסה, המנהל והאמנויות נלמדים בהיקף נרחב יחסית 
בחינוך העל תיכוני. לעומת זאת, תחום ההוראה בחינוך זה עבר תהליך אקדמיזציה מואץ 
בשנות התשעים )איילון ויוגב, 2002(, ובו זכו בהכרה אקדמית מוסדות לימוד שעמדו בהצלחה 
 .)B.Ed.( בהוראה  בוגר  לתואר  מורים  להכשיר  והחלו  גבוהה  להשכלה  המועצה  בבדיקות 
דוגמאות לכך הן מכללת בית ברל, מכללת לוינסקי, סמינר הקיבוצים ועוד )כפיר, אריאב, 
פייגין וליבמן, 1997(. כיום תחום ההוראה נלמד בעיקר במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, 
במהלך  אקדמיזציה  תהליך  הוא  אף  שעבר  רפואיים,  העזר  ומקצועות  הסיעוד  תחום  כמו 

דוגמה לגמישות הארגונית המאפיינת את החינוך העל תיכוני מצויה בחוברת הכרה במכללות )2006(   16

המזכים את המכללות העל  זו מפורטים התנאים  בחוברת  טכנולוגית.  של המכון הממשלתי להכשרה 

תיכוניות בהכרה. למשל, אחד התנאים הוא שסגל ההוראה יהיה בעל תואר ראשון, אך לא בהכרח תואר 

מתקדם כנהוג ברוב המוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה. 
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השנים. ייתכן שזה ההסבר לזיקה החלשה יותר בין תחומים אלה, הנלמדים יותר במוסדות 
ההשכלה הגבוהה האקדמית, ובין שיעור האבטלה.

הסטודנטים בחינוך העל תיכוני 

ההתרחבות שחלה בחינוך העל תיכוני במהלך השנים מלמדת על הביקוש לחינוך זה בקרב 
עם  בבד  בד  לעבוד  להם  המאפשרת  ביטחון  רשת  בו  למצוא  יכולים  שחלקם  הסטודנטים, 

הלימודים ולהשתלב בשוק העבודה בסופם. 
סטודנטים  של  נטייתם  לנוכח  רבה  חשיבות  יש  תיכוני  העל  החינוך  של  זה  לתפקיד 
מקבוצות מוחלשות להשתלב בו יותר מאשר באוניברסיטאות ובמכללות. ועדת ליפסון )1971( 
הייתה הראשונה שהצביעה על ההרכב החברתי–כלכלי החלש של הסטודנטים בחינוך העל 
תיכוני והסיקה שזה הדבר שפוגע ביוקרתו של חינוך זה וגורם לו להיתפס כמנותק ממערכת 
השכלה הגבוהה. בדומה לכך, במחקר שהתמקד בשלושה בתי ספר גדולים להנדסאים )בתל 
תל  באוניברסיטת  הסטודנטים  על  לנתונים  השוואה  כדי  תוך  שבע(,  ובבאר  בחיפה  אביב, 
אביב )שפירא ועציוני–הלוי, 1973(, נמצא שהסטודנטים בבתי הספר להנדסאים הם ממעמד 
חברתי נמוך יחסית: 45% הם בנים לאבות בעלי השכלה יסודית ומטה, 43% בנים לאבות 
בעלי השכלה תיכונית, ו–12% בלבד בנים לאבות בעלי השכלה אקדמית )לעומת 29%, 48% 
ו–23% בהתאמה בקרב הסטודנטים באוניברסיטה(. החוקרות אף מצאו ששיעור הסטודנטים 
המזרחים בבתי הספר להנדסאים גבוה בהשוואה לשיעורם באוניברסיטה )27% לעומת 5% 
בהתאמה( וטענו שבתי ספר אלה מושכים אליהם מזרחים שאינם מצליחים להשתלב במערכת 

ההשכלה הגבוהה )דיאמנט ושטופטל, 1977(. 
של  החברתי–כלכלי  ההרכב  הבאות  בשנים  שגם  מלמדים  יותר  מאוחרים  נתונים 
באוניברסיטאות  הסטודנטים  להרכב  יחסית  חלש  נותר  תיכוני  העל  בחינוך  הסטודנטים 
ובמכללות. כך למשל, צ‘אצ‘אשווילי–בולוטין )2007( מראה שבשנות התשעים היה שיעורם 
של גברים מהגרים מברית–המועצות לשעבר בחינוך העל תיכוני גבוה משיעורם בהשכלה 
הגבוהה האקדמית, וששיעור זה גדל בהדרגה במהלך השנים. היא מסכמת בטענה שמהגרים 
מגברים  יותר  הטכנולוגית,  בהכשרה  ובייחוד  תיכוני,  העל  בחינוך  להשתלב  נוטים  אלה 
תיכון  ספר  בית  מסיימי  בקרב  כך,  על  נוסף  הגירה.  באילוצי  זאת  ומסבירה  הארץ,  ילידי 
בשנת 1996 היה שיעור בוגרי המסלול הטכנולוגי שהשתלבו בחינוך העל תיכוני גבוה מאוד 
מתוך  עיבוד  בהתאמה;  וכ–14%  )כ–61%  ובמכללות  באוניברסיטאות  לשיעורם  בהשוואה 
למ“ס, 2004—2006(. לבסוף, בשנת 2000 כ–24% מקרב הסטודנטים במוסדות העל תיכוניים 
בלבד  כ–8%  לעומת   ,)2001 והרווחה,  העבודה  )משרד  יהודים  לא  היו  הנדסאים  להכשרת 

בקרב הסטודנטים במוסדות האקדמיים להשכלה גבוהה )הלמ“ס, 2001(.
זו עלינו להסתייג ולהזכיר שההתייחסות להשכלה הגבוהה האקדמית כמכלול  בנקודה 
אינה מבטאת את ההבדלים הניכרים הקיימים בין הסטודנטים באוניברסיטאות )יוגב, 2000(, 
במכללות )איילון ויוגב, 2002( ובמגוון תחומי הלימוד )Ayalon & Yogev, 2005(. הסטודנטים 
בחינוך העל תיכוני נבדלים במידה רבה מהסטודנטים באוניברסיטאות, אך קיים דמיון מסוים 
בינם ובין הסטודנטים במכללות. לדוגמה, נמצא שבקרב מסיימי בית ספר תיכון בשנת 1991, 
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השכלת האב החציונית של תלמידים שהשתלבו לאחר מכן בחינוך העל תיכוני הייתה זהה 
לזאת של תלמידים שהשתלבו במכללות )9—12 שנות לימוד(, ונמוכה מהשכלת האב החציונית 
של תלמידים שהשתלבו באוניברסיטאות )13—15 שנות לימוד; עיבוד מתוך הלמ“ס, 2000(. 
כך גם בקרב מסיימי בית ספר תיכון בשנת 1996 היה שיעור המזרחים שהשתלבו בחינוך העל 
תיכוני דומה לשיעורם במכללות וגבוה משיעורם באוניברסיטאות )כ–28%, כ–30% וכ–22% 

בהתאמה; עיבוד מתוך הלמ“ס, 2004—2006(.17 
ממצאים אלה מחזקים את טענתנו שהרחבת האפשרות לשדרוג אקדמי של הלימודים העל 
תיכוניים תקרב להשכלה הגבוהה קבוצות חברתיות שייתכן שלא היו פונות לאוניברסיטאות 
הרכב  על  מתבססת  זו  טענה  זו.  להשכלה  בנגישות  השוויון  את  תחזק  וכך  ולמכללות, 
של  לחשיבותן  להשערתנו,  מהם,  חלק  של  המודעות  ועל  תיכוני  העל  בחינוך  הסטודנטים 
תעודות ההשכלה. כפי שנראה בהמשך, מודעות זו יכולה להסביר את מאפייני הסטודנטים 
הן מבחינת מגמות השינוי שחלו בגילם במשך השנים והן מבחינת רצונם בשדרוג אקדמי של 

לימודיהם.
לוח 4 מלמד שלמרות העלייה הכללית שחלה במספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני, 
שיעור ההשתתפות של קבוצת הגיל הצעירה )18—24( בחינוך זה ירדה בהדרגה. בשנת 1971 
עמד שיעור הסטודנטים בקבוצת הגיל הצעירה על 76%, ואילו בשנת 2005 עמד שיעור זה 
ובקבוצת הגיל   )29—25( זאת, שיעור הסטודנטים בקבוצת הגיל הבינונית  על 57%. לעומת 
ו–21% בשנת  1971 ל–22%  ו–9% בשנת  )מ–15%  ומעלה( עלה במשך השנים   30( המבוגרת 
בחינוך  יחסית  המבוגרים  בגילים  הסטודנטים  בקבוצת  שחלה  העלייה  בהתאמה(.   2005
חדשות  הזדמנויות  פותח  זה  שחינוך  הדבר  פירוש  חיובי.  אופי  כמובן  נושאת  תיכוני  העל 
העל  למוסדות  פונים  והם  גבוהה,  להשכלה  אקדמיים  במוסדות  השתלבו  שלא  אלה  בפני 
יותר בחייהם. ככל שמדובר בהזדמנות שנייה לקבוצות מוחלשות,  תיכוניים בשלב מאוחר 
במקרה זה לאוכלוסייה מבוגרת יותר, יש בכך תרומה חשובה של החינוך העל תיכוני לסיכויי 

ההתמקצעות של קבוצות אלה ולקידום נגישותן למערכת ההשכלה הגבוהה.
תיכוני  בחינוך העל  פחות  לנטייתם של הסטודנטים הצעירים להשתלב  הסבר אפשרי 
אפשר למצוא בהתחזקותה של החברה המסמיכה )Collins, 1976(, כלומר חברה המעניקה 
צעירים   .)1992 ושפירא,  )יוגב  בישראל  התעסוקה  בשוק  ההשכלה  לתעודות  רבה  חשיבות 
הנמצאים בשלב בחייהם שבו עליהם לבחור את המקצוע בו יעסקו בעתיד, מודעים היטב 
לכוחן של התעודות. מודעות זו יכולה להניע אותם לפנות ללימודים המעניקים תואר ראשון 
ולא ללימודים על תיכוניים, וזה אולי ההסבר לירידה הכללית שחלה בשיעור הסטודנטים 

בגילים הצעירים בחינוך העל תיכוני. 

יש לציין כי אף שהסטודנטים בחינוך העל תיכוני הם בעיקר גברים )הלמ“ס, שנתונים שונים(, ההבחנה   17

המגדרית בין תחומי הלימוד המאפיינת את ההשכלה הגבוהה נשמרת גם בחינוך זה: נכון לשנת 2005, 

תחום ההנדסה כולל רוב של סטודנטים גברים )72%(, ואילו תחומי המנהל, האמנויות, ובעיקר הוראה 

וסיעוד, כוללים רוב של סטודנטיות )67%, 68%, 87% ו–88%, בהתאמה; הלמ“ס 2006(.
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לוח 4. שיעור הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לפי תחומי הלימוד, קבוצות הגיל והשנים 
)מספרים מוחלטים(1

קבוצת שנה
גיל

תחומי הלימוד

סך הכול הוראההנדסה
סיעוד 

ומקצועות 
עזר רפואיים

אחראמנויותמנהל

1971

24—1868%
)3,120(

94%
)4,733(

95%
)1,668(

37%
)500(

87%
)762(

84%
)601(

76%
)11,384(

29—25 23%
)1,056(

6%
)320(

3%
)60(

29%
)396(

11%
)95(

21%
)266(

15%
)2,193(

9%מעל 30
)405(

0%
)0(

1%
)23(

34%
)468(

2%
)19(

31%
)398(

9%
)1,313(

100%סך הכול
)4,581(

100%
)5,053(

100%
)1,751(

100%
)1,364(

100%
)876(

100%
)1,265(

100%
)14,890(

1979

24—1816%
)4,316(

82%
)9,514(

77%
)1,881(

23%
)464(

70%
)1,005(

37%
)846(

67%
)18,026(

29—2528%
)1,976(

18%
)2,071(

9%
)215(

44%
)914(

28%
)403(

34%
)785(

24%
)6,364(

12%מעל 30
)148(

0%
)0(

14%
)337(

33%
)682(

2%
)29(

29%
)661(

9%
)2,550(

100%סך הכול
)7,133(

100%
)11,585(

100%
)2,433(

100%
)2,060(

100%
)1,437(

100%
)2,292(

100%
)26,940(

1994

24—1871%
)12,171(

77%
)14,473(

63%
)1,387(

43%
)4,948(

46%
)2,879(

39%
)726(

63%
)36,584(

29—2520%
)3,364(

23%
)4,323(

17%
)381(

34%
)3,940(

40%
)2,487(

20%
)371(

26%
)14,866(

9%מעל 30
)1,651(

0%
)0(

19%
)418(

23%
)2,594(

14%
)842(

41%
)761(

11%
)6,176(

100%סך הכול
)17,096(

100%
)18,796(

100%
)2,186(

100%
)11,482(

100%
)6,208(

100%
)1,858(

100%
)57,626(

1998

24—1865%
)14,006(

74%
)5,412(

47%
)1,090(

26%
)2,097(

43%
)2,497(

27%
)545(

54%
)25,647(

29—2517%
)3,613(

13%
)945(

24%
)556(

37%
)2,939(

40%
)2,331(

38%
)775(

24%
)11,159(

19%מעל 30
)4,012(

 14%
)1,001(

30%
)695(

36%
)2,886(

17%
)996(

35%
)713(

22%
)10,303(

100%סך הכול
)631,21(

100%
)7,358(

100%
)2,341(

100%
)7,922(

100%
)5,824(

 100%
)2,033(

100%
)47,109(

2005

24—1855%
)13,928(

89%
)11,071(

35%
)1,264(

29%
)1,158(

34%
)972(

22%
)663(

57%
)29,056(

29—2525%
)6,321(

6%
)742(

27%
)954(

32%
)1,282(

42%
)1,199(

30%
)901(

22%
)11,399(

20%מעל 30
)5,024(

5%
)642(

38%
)1,355(

39%
)1,577(

23%
)663(

49%
)1,479(

21%
)10,740(

100%סך הכול
)25,273(

100%
)12,455(

100%
)3,573(

100%
)4,017(

100%
)2,834(

100%
)2,043(

100%
)51,195(

מקור: הלמ“ס, פרסומים מיוחדים, שנים נבחרות.

אין התייחסות בלוח לשנת 1984, מפני שבשנה זו לא פרסמה הלמ“ס נתונים.  1
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לוח 4 גם מראה שנטייה זו של הסטודנטים הצעירים משותפת לרוב תחומי הלימוד בחינוך 
העל תיכוני, למעט הוראה והנדסה. לאחר שתחום ההוראה בחינוך העל תיכוני עבר בהדרגה 
תהליך אקדמיזציה, הוא כולל כיום בעיקר סטודנטים מהמגזר החרדי )כפיר ואריאב, 2004(.18 
עלייה  על  מעיד  זה  בתחום  צעירים  סטודנטים  של  הגבוה  שהשיעור  ייתכן  לכך,  בהתאם 
במספר הפונים להכשרה מקצועית בקרב צעירים בחברה החרדית, ובעיקר לתחום המסורתי 
של הוראה )לופו, 2004(. השיעור הגבוה יחסית של סטודנטים צעירים בתחום ההנדסה, נתון 
2001(, מחזק את השערתנו  1977; מורג,  ושטופטל,  )דיאמנט  גם במחקרים אחרים  שנמצא 
בדבר המודעות לחשיבותן של תעודות ההשכלה בקרב סטודנטים אלה. ההכשרה הציבורית 
בהכשרה  ההנדסה  שתחום  לכך  הסיבה  שזו  ונראה  מוכרת,  ממשלתית  תעודה  מעניקה 
גם  אחר,  לשון  הצעירה.  הגיל  בקבוצת  הסטודנטים  בעיני  משיכה  גורם  להיות  ממשיך  זו 
בקרב הסטודנטים הצעירים שפנו ללימודים על תיכוניים הנטייה היא לבחור בתחומי לימוד 

שיעניקו להם תעודה מוכרת בשוק העבודה. 
של  רצונם  את  גם  הנראה  ככל  מסבירה  ההשכלה  תעודות  של  לחשיבותן  המודעות 
הסטודנטים בחינוך העל תיכוני לשדרג את לימודיהם ללימודים אקדמיים. הדוגמה הראשונה 
לכך היא כאמור דרישתם של הסטודנטים ב“אורט טכניקום גבעתיים” לשדרוג אקדמי של 
לימודיהם עוד בסוף שנות החמישים )מרגלית, 1976(. נתונים מאוחרים יותר מצביעים על 
ניסו  ההנדסאים  הסטודנטים  מבין   18% כי  הראו   )1977( ושטופטל  דיאמנט  דומה:  מגמה 
להתקבל למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, וכי 65% מתוכם ציינו במפורש שהם שואפים 
לרכוש השכלה גבוהה אקדמית )לממצאים דומים ראו מורג, 2001; משרד העבודה והרווחה, 
2001(. בדומה לכך, 85% מבין הסטודנטים ההנדסאים המשיכו בלימודיהם במוסדות להכשרה 
בשנת  שנערך  בסקר   19.)1976 )מרגלית,  אחרות  במדינות  או  בישראל  אקדמית  טכנולוגית 
1995 בקרב סטודנטים בשלושה מוסדות בהכשרה הציבורית, נמצא שכ–63% מהם מתכוונים 
פורשו  אלה  ממצאים  יותר.  מתקדמים  לתארים  ואף  ראשון  לתואר  בלימודיהם  להמשיך 
להמשך  הנוגע  בכל  המכללות  ובין  הציבורית  תיכונית  העל  ההכשרה  בין  לדמיון  כהוכחה 
הרשות  שערכה  בסקר  גם  כך   .)Hazan, 2004( הטכנולוגיים  הלימוד  בתחומי  הלימודים 
לתכנון כוח אדם בשנת 2003 )טרם פורסם( בקרב סטודנטים בהכשרה הציבורית, בו נמצא 
שכ–38% מהם שוקלים לשדרג את לימודיהם ללימודים אקדמיים וכ–11% שוקלים להמשיך 

לתואר אקדמי בתחום לימודים אחר. 
נתונים אלה מתייחסים רובם ככולם לסטודנטים בהכשרה הציבורית בחינוך העל תיכוני. 
אין לדעת אם הסטודנטים בהכשרה הפרטית אינם מעוניינים בשדרוג אקדמי או שאין בנמצא 
מן  חלק  של  מהשאיפות  להתעלם  קשה  פנים,  כל  על  כך.  על  להצביע  היכולים  מחקרים 
הסטודנטים בהכשרה הציבורית להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה ומניסיונם לעשות זאת 

אור קשתי ותמרה טראובמן, “רפורמה במכללות להוראה: פחות מוסדות, שיטת תקצוב חדשה וחשש   18

מקיצוץ נוסף”, הארץ, 11 ביוני 2007.

העלייה  לוועדת  המשותפת  הכנסת  ועדת  טענה  השמונים  שנות  בתחילת  שכבר  לציין  יש  זה  בהקשר   19

והקליטה ולוועדת החינוך והתרבות כך: “הנדסאים רבים המבקשים להפוך למהנדסים מעדיפים להשלים 

לימודיהם בארצות–הברית, משום שיש שם יותר התחשבות בלימודיהם בארץ ומאפשרים להם מסלול 

לימודים מקוצר” )כנסת ישראל, 1982, עמ‘ 1(.
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בפועל. אלה מרמזים שבניגוד לדעת קובעי המדיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי כבר בדו“ח 
)1971(, לא כל הסטודנטים בחינוך העל תיכוני מתאפיינים בזיקה מקצועית,  ועדת ליפסון 

וחלקם בעלי זיקה אקדמית לכל דבר ועניין.

דיון

במאמר זה בחנו את אופן התפתחותו של החינוך העל תיכוני בישראל בד בבד עם ההשכלה 
הגבוהה והצבענו על המגמות המאפיינות אותו ועל הרכב הסטודנטים הלומדים בו. ראינו 
משתקף  שהדבר  כפי  הגבוהה,  ההשכלה  ממערכת  כמנותק  כלל  בדרך  נתפס  זה  שחינוך 
למדינות  בניגוד  וזאת  תיכוניים,  העל  הלימודים  לשדרוג אקדמי של  בהגבלת האפשרויות 
מערביות אחרות ולמרות הזיקה הקיימת בינו ובין ההשכלה הגבוהה בישראל. ממצאים אלה 
מחזקים את הצעתנו לגבש הגדרה מחודשת של גבולות מערכת ההשכלה הגבוהה ואופייה. 
הגדרה זו תוכל לפתוח את ההשכלה הגבוהה בפני קבוצות שעל פי רוב אינן זוכות לה ולקדם 

את שוויון ההזדמנויות בנגישות למערכת. 
ומתבסס על מקורות מידע  זה הוא ראשוני  ולהזכיר שמאמר  זאת, עלינו להסתייג  עם 
מוגבלים, ולפיכך תרומתו העיקרית היא באיסוף הנתונים ובניתוחם. תרומה זו מקבלת משנה 
חשיבות נוכח היעדר תשומת הלב המחקרית לתחום החינוך העל תיכוני בישראל. בשל הידע 
המועט על חינוך זה, כל ניסיון מחקרי לקדם את ההבנה הסוציולוגית לגביו היא בגדר חידוש 
מעניין וחשוב, גם אם הוא נשען על מקורות מידע משניים ולא סדורים. מכיוון שהנתונים 
שאנו מתבססים עליהם אינם מאפשרים לנו לנסח ולבחון השערות מחקר הנוגעות לחינוך 
העל תיכוני, ננסה להציע קווי מתאר כלליים למדיניות בתחום ההשכלה הגבוהה ולהצביע 

על כיוונים אפשריים למחקר עתידי. 
מהשכלה  בהדרגה  משתנה  המערביות  המדינות  מן  בחלק  הגבוהה  שההשכלה  ראינו 
בין  ההבדלים   .)Trow, 1974( לאוניברסלית  דבר  של  ובסופו  רחבה,  להשכלה  אליטיסטית 
שלבים אלה מתבטאים לא רק בשיעור ההשתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה, אלא גם בתפיסה 
חקיקתית  כלכלית,  חברתית,  מבחינה  ממש  של  בשינויים  וכן  לחינוך,  הזכות  של  עקרונית 
וארגונית. בשלב האחרון, שבו ההשכלה הגבוהה הופכת אוניברסלית, שיעור ההשתתפות בה 
אמור לעלות על מחצית מבני קבוצת הגיל. כמו כן, תפיסתה של ההשכלה הגבוהה נעשית גמישה 
יותר ומעודדת כניסה ויציאה ממערכת ההשכלה הגבוהה והשתלבות בה גם בגילים מבוגרים, 
והגדרתה מתרחבת וכוללת גם לימודים שאינם קלאסיים, ובהם הכשרה מקצועית )צדוק, 1997(. 
בהתאם להתפתחות זו בהשכלה הגבוהה אימצו מדינות מערביות רבות גישה מכילה יותר כלפי 
החינוך העל תיכוני, המתייחסת אליו כחלק בלתי נפרד ממערכת ההשכלה הגבוהה וממסדת את 
אפשרויות המעבר בין המרכיבים במערכת. זאת בד בבד עם הסדרת הלימודים העל תיכוניים 

.)Young, 2003( באמצעות יצירת תכנית אחידה בעבור מגוון מסגרות הלימוד
בעת  ובה  לרחבה,  מאליטיסטית  השנים  במשך  הגבוהה  ההשכלה  נעשית  בישראל  אף 
ובסטודנטים  הלימוד  במוסדות  גם  גיוון  חל  זו  בהשכלה  ההשתתפות  בשיעור  העלייה  עם 
 Campbell &( בינארי  באופן  רבה  במידה  מתפתחת  המערכת  ואולם,  בהם.  המשתלבים 
Rozsnyai, 2002(, תוך כדי יצירת מעגלים נפרדים ובהחלט לא שווים: החינוך העל תיכוני 
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וההשכלה הגבוהה. איננו יכולים לקבוע אם ההבחנה בין המעגלים האלה נוצרה כאן בגלל 
המודעות הרבה לחשיבות התעודות האקדמיות )מרגלית, 1976( או בגלל גורמים אחרים, אך 
אנו יכולים להצביע על השלכותיה החשובות של הבחנה זו, ובעיקר על חוסר תיאום בין שני 
המעגלים, המקשה מאוד על המעבר ביניהם )וולנסקי, 1996( ואינו נותן מענה לסטודנטים 

בחינוך העל תיכוני המעוניינים בהשכלה גבוהה אקדמית.
ממצאי המאמר מלמדים שההבחנה בין החינוך העל תיכוני להשכלה הגבוהה לא זו בלבד 
שאינה הולמת את ההתפתחות שחלה במערכות ההשכלה הגבוהה במדינות מערביות אחרות, 
אלא היא אינה הולמת גם את הזיקה הקיימת בין שני מעגלים אלה בישראל ואת הדמיון 
עלייה  חלה  הגבוהה  ההשכלה  התפשטות  שבמסגרת  ראינו  בהם.  המתרחשים  בתהליכים 
ניכרת במספר הסטודנטים בחינוך העל תיכוני, בד בבד עם עלייה במספרם באוניברסיטאות 
ובמכללות, ומכאן שיש ביקוש גבוה ללימודים על תיכוניים. ביקוש זה בא מקרב בני קבוצות 
חברתיות מוחלשות, שלפחות מקצתם מודעים לחשיבותן של תעודות ההשכלה בכלל ושל 
התעודות האקדמיות בפרט. לטענתנו, הרחבת האפשרות לשדרוג הלימודים העל תיכוניים 
להשכלה  אלה  סטודנטים  תקרב  ־  ומקיף  מבוקר  ממוסד,  באופן  ־  אקדמיים  ללימודים 

הגבוהה ותקדם את השוויון בנגישות להשכלה זו בישראל.
לפיכך אנו מעלים את ההצעה לאמץ שינוי מסדר שני )Trowler, 1998( בנוגע למערכת 
ההשכלה הגבוהה ולגבש במסגרתו הגדרה חדשה של אופי המערכת, מרכיביה וגבולותיה. 
חידוש ההגדרה ייעשה תוך כדי בחינת השינויים שחלו במערכות ההשכלה הגבוהה במדינות 
החדשה  ההגדרה  בישראל.  זו  מערכת  של  ותפקידה  מקומה  על  וחשיבה  אחרות  מערביות 
רואים אותה, עליה להכיר בראש  כפי שאנו  ומגוונים, אך  רבים  יכולה להתבטא באופנים 
מכילה  מדיניות  לקדם  ולנסות  הגבוהה  מן ההשכלה  כחלק  תיכוני  העל  בחינוך  ובראשונה 
זו תכלול שני שלבים: השלב הראשון הוא האחדה והסדרה  כלפיו. אנו מציעים שמדיניות 
של פעילות המוסדות העל תיכוניים, הן בהכשרה הציבורית והן בהכשרה הפרטית, בעיקר 
ואופן ההסמכה. השלב השני הוא  מבחינת תנאי הקבלה, תכניות הלימודים, סגל ההוראה 
הכוונה ותיאום בין החינוך העל תיכוני להשכלה הגבוהה, תוך כדי הרחבת אפשרויות השדרוג 

של הלימודים העל תיכוניים ללימודים אקדמיים המזכים בתואר ראשון. 
אנו מקווים שאימוץ ההגדרה החדשה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל יוביל, בצד 
השינוי במדיניות, להרחבת המחקר על החינוך העל תיכוני, ובייחוד על ההכשרה הפרטית 
שעליה כמעט לא נאספו נתונים עד כה. החינוך העל תיכוני אינו זוכה לתשומת לב מספקת 
של המחקר הסוציולוגי בישראל, שהתמקד באוניברסיטאות ובמכללות )לדוגמה, איילון ויוגב, 
2002; בן דוד, 1985; יוגב, 2000; סבירסקי וסבירסקי, 1997( וכמעט שלא התייחס לחינוך זה. 
קשה לקבוע אם חוסר תשומת הלב המחקרית נובע מתפיסה שהחינוך העל תיכוני הוא בלתי 
מתאים למחקר, מהמחקר הסוציולוגי המתבצע רובו ככולו באוניברסיטאות ובמכללות, או 
ממחסור בנתונים על חינוך זה. מכל מקום, היעדר זה הוא ביטוי נוסף למעמדו השולי של 
החינוך העל תיכוני בישראל, בעיקר בהשוואה למחקר הפורה על חינוך זה המתבצע במדינות 
 Dougherty & Kienzl, 2006; Goedegebuure, 1992; Kerckhoff &( מערביות אחרות

.)Bell, 1998; Pratt, 1992; Robertson, 2002; Zeleny, 1994
הממשלתית  המדיניות  פיתוח  ־  המעשי  בהיבט  הן  לתרום  יכולה  המחקר  הרחבת 
תהליכים  בחשיפת  כלומר  התיאורטי,  בהיבט  והן  ־  תיכוני  העל  לחינוך  באשר  והמוסדית 
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המובילים לאי שוויון בנגישות ללימודים לאחר סיום החינוך בתיכון. מחקר זה יכול להתפתח 
במבחר כיוונים, למשל התמקדות בסטודנטים בחינוך העל תיכוני שעליהם לא נצבר מידע 
ללמוד  הסטודנטים  בחרו  מדוע  לשאלות  תשובות  לנו  אין  עדיין  לדוגמה,  כה.  עד  מספיק 
בחינוך העל תיכוני, כיצד הם תופסים חינוך זה בהשוואה לאוניברסיטאות ולמכללות, מהן 
שאיפותיהם בתחום ההשכלה והתעסוקה ועוד. מעניין לעמוד גם על טיבו של הקשר, שעליו 
הצבענו במאמר זה, בין החינוך העל תיכוני ובין המסלול הטכנולוגי בחינוך התיכוני מצד 
מבחינה  משמעותו  ומה  זה  קשר  התפתח  כיצד  ולהבין  אחר,  מצד  העבודה  שוק  ובין  אחד 
חינוכית, כלכלית וחברתית. לשם כך יש לבדוק אם החינוך העל תיכוני הוא המשך “טבעי” 
בעבור בוגרי המסלול הטכנולוגי המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה, ואם הגורם לכך הוא 
בחירה רציונלית של התלמידים השוקלים את כישוריהם ונטיותיהם ומעריכים באיזו מסגרת 
סיכוייהם להצליח הם הטובים ביותר, או לחלופין, הְכוונה גלויה או סמויה לחינוך זה במהלך 
לימודיהם בבית הספר התיכון. ייתכן שההסללה שעדיין קיימת במידה זו או אחרת בחינוך 
התיכוני למסלול העיוני לעומת הטכנולוגי )סבירסקי, 1990(, ממשיכה גם בלימודים שלאחר 
חינוך זה ומשפיעה על אופן ההשתלבות של בוגרי המסלול הטכנולוגי בשוק העבודה ועל 

הנגישות העתידית שלהם. 
תיכוני  העל  החינוך  תפיסת  בישראל  והתמסדה  התפתחה  כיצד  לבדוק  מעניין  לבסוף, 
כהכשרה מקצועית בלבד, ואילו גורמים עומדים מאחורי תפיסה זו ומונעים את שדרוגו האקדמי 
המלא של החינוך העל תיכוני ממניעים מגוונים. במילים אחרות, אנו מציעים לבחון כיצד נוצרה 
קטגוריה השכלתית מיוחדת שאינה זוכה להכרה מטעמים שונים.20 בין השאר אפשר למנות את 
הגורמים הבאים כשומרי סף אפשריים: האוניברסיטאות באמצעות המועצה להשכלה גבוהה, 
המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במסגרת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד 
החינוך, רשתות לימוד ברמה תיכונית ועל תיכונית, וכן המגזר העסקי. מובן שהמעקב אחר 
שומרי הסף דורש מחקר נוסף, שונה מזה שהוצג עד כה. מחקר מסוג זה מחייב בחינה מעמיקה 
של מסמכים ותעודות, וכן ראיונות מפורטים עם נציגי המוסדות הרלוונטיים. אלה דרושים כדי 
לעמוד באופן מחקרי מסודר על כוונותיהם של גורמים אלה ולברר למי מהם אכן היה ויש עניין 
לשמר את ההבחנה בין החינוך העל תיכוני ובין מערכת ההשכלה הגבוהה. אנו מקווים שכיווני 
המחקר שהצענו ימשיכו את המחקר הנוכחי ויקדמו את ההבנה הסוציולוגית על אודות החינוך 

העל תיכוני בישראל ועל יחסי הגומלין המורכבים בינו ובין שומרי הסף. 
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 סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט:
רטוריקה, היגדים ואיקונוגרפיה

אורן גולן*21

נעורים  של  חדשות  פרקטיקות  ושל  סמלים  של  בהבניה  דן  זה  מאמר  תקציר. 
ברשת. ניתוח סמיוטי של סמלים ודפוסי שיח בין בני נוער באינטרנט מעיד על 

נוער  תרבויות  של  וביטויים  יחסים  הבניית  שייכות,  קבוצות  של  יצירתן  אופן 

קבוצות  בארבע  ותצפיות  נוער  בני   38 עם  עומק  ראיונות  כולל  המחקר  ברשת. 

דיון ברשת. המאמר בוחן לקסיקון חדש של בני נוער המורכב משלושה אמצעים 

 )1( באינטרנט:  השווים  בקבוצת  ופעילויות  משמעויות  יחסים,  ליצירת  מרכזיים 

מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג; )2( רטוריקה של יחסי אחווה; )3( 

היגדים של האנשה וסולידריות. בניגוד לטענה של חוקרי אינטרנט, חינוך ונוער 

בדבר דלות, ניכור ובידוד חברתי של בני נוער מול המחשב, מחקר זה מצביע על 

וכן על  נוער מבטאים משמעויות מתוך עולמות חווייתיים,  האופנים שבהם בני 

על  השפעה  ובעלי  אוטונומי  תרבותי  מרחב  ביצירת  פעילים  משתתפים  היותם 

התרבות ועל השפה. 

מבוא

האופי  נוער.  בני  של  ותרבויות  יחסים  בתחום  המחקר  את  מאתגרת  הווירטואלית  הזירה 
הדינמי של הסביבות הדיגיטליות ־ שם כלים וממשקים משתנים כל הזמן, סביבת העבודה 
זמנית )ephemeral(, דפי הרשת משתנים ללא היכר במרוצת הזמן, והמערכת הטקסטואלית 
בסביבה  הנעורים.  תרבות  בגילויי  שינוי  מזמן  ־   )Aarseth, 1997( קבועים  אינם  והידע 
ויזואלית–וירטואלית הסמלים, הקודים והיחסים החברתיים הנבנים מקבלים תפנית, והזירות 
נעשות מקום לצמיחה של מבנים חברתיים ושל יחסים לא צפויים. במאמר זה אבקש לבחון 

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, והמסלול לחינוך בלתי פורמלי, מכללת בית ברל  21*
מאמר זה מוקדש לזכרו של פרופ‘ ראובן כהנא )1931—2003(. מורה יקר וסוציולוג מוביל בחקר תרבויות   

הנוער בישראל. המחקר נתמך על ידי האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך ומרכז לוי אשכול לחקר 

הכלכלה, החברה והמדיניות בישראל באוניברסיטה העברית. ברצוני להודות להערותיהם המועילות של 

חברים–עמיתים שקראו גרסאות מוקדמות של המאמר והאירו לי על תוכנו. תודות לפרופ‘ אייל בן–ארי, 

זוהר קמפף. על  וד“ר  יעקב הכט  זיבצנר, ד“ר  נורית שטדלר, ד“ר בתיה  ז“ל, ד“ר  פרופ‘ ברנדה דנט 

עזרתם, שלמי תודות. ברצוני גם להודות לקרן פולברייט )Fulbright( על המלגה ולאוניברסיטת ניו יורק 

)NYU( על הארוח המוסדי.
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את משמעותם של הסמלים המתהווים בתקשורת מתּווכת המחשב בקרב בני נוער בישראל 
באמצעות ניתוח סמיוטי, ולהאיר את אופן יצירתן של קבוצות שייכות, את הבניית היחסים 

בתוכן ואת ביטויי הנעורים ברשת. 
מחקרים על יחסים ועל פעילויות של בני נוער ברשת הדגישו את יכולתם של הנערים 
ליישם ולהפעיל תוכנות, משחקים ופעילויות בלוגיקה של טכנולוגיה מתקדמת וסביבה משתנה, 
ואף להסתגל ולהתרגל אליהן. חוקרים הצביעו על אפשרויות פיתוח של יחסי ידידות ואהבה 
ניידים,  טלפונים  וירטואליים,  בכלים  שימוש  בשל  ומשתנים  המתחזקים  יחסים  באינטרנט, 
 Ben-Ze’ev, 2004; Castells, Fernandez-Ardevol, Qiu משחקי מחשב וכדומה )ראו למשל
 & Sey, 2007; Kasesniemi & Rautianen, 2002; Mesch & Talmud, 2006; Rafaeli &
Sudweeks, 1998(. טענה מרכזית העולה מהספרות על נוער ואינטרנט היא שהסדר החברתי 
בני  נחשפים  לביטוי עצמי, שאליהם  כלים  הדיגיטלי מתאפיין במערכת חדשה של  במרחב 
 Livingstone, ;2001 ,נוער הנוטים לאמצם בקלות רבה יותר מכל קבוצה חברתית אחרת )הכט
 2002; Rideout, Roberts & Foehr, 2005; Suoranta & Lehtimaki, 2004; Thurlow &
McKay, 2003(. כפי שאראה במאמר, בני הנוער מאמצים טכנולוגיה וכלים הנבנים ברשת 
ומסתגלים אליהם במהירות רבה, אך הם גם משתמשים בהם לבניית יחסים חדשים, ליצירתיות 

תרבותית )של סמלים ושפה( ולהגדרה מחודשת של צביון הנעורים. 
בשביל בני נוער ההשתתפות בקבוצות שווים היא בעלת חשיבות רבה לפיתוח העצמי 
קרובות  לעתים  מצטיירים  המחקרית  ובספרות  הפופולרי  בשיח  נוער  בני  זהות.  ולהבניית 
כתלותיים, כבעלי נטייה לקונפורמיות ולנהירה אחרי אופנות משתנות וכסוכנים המונהגים 
 Coleman, 1974; Dornbusch,( השווים  בקבוצת  הדומיננטיים  המשתתפים  ידי  על 
השווים  קבוצת  כיצד  אראה  זה  במאמר  אלו,  לדימויים  בניגוד   .)1989; Maxwell, 2002
מרצון  ולהשתתפות  חדשני  סימבולי  לביטוי  מסגרת  הנוער  בני  עבור  יוצרת  הווירטואלית 
בשיח התרבותי. בני הנוער בפעילותם ברשת אינם רק מיישמים ומסגלים קודים טכנולוגיים 
וויזואליים המובנים ומאורגנים בעבורם ברשת, ואינם משתמשים ברשת רק כזירה למפגש 
של  ובשינוי  בבנייה  ביצירה,  פעיל  חלק  לוקחים  אלא  יחסים,  ליצירת  וכאמצעי  ולמשחק 

מרחב הנעורים. 
המאמר מבוסס על מחקר שערכתי בשנים 1998—2006 על פעילותם של בני נוער ברשת. 
כדי לבחון היבטים מגוונים של יצירתיות ובניית יחסי נעורים ברשת קיימתי ראיונות עומק 
עם נערים, וירטואוזים טכנולוגיים, וניתחתי את הלקסיקון של בני הנוער בארבע קבוצות דיון 
ברשת, כפי שהוא מתגבש בקבוצות דיון ישראליות )תמונות, אווטרים וביטויים מילוליים(. 
בניתוח המערכת הסמלית שעלתה מהראיונות ומהפורומים בלטו שלושה אמצעים מרכזיים 

ליצירת יחסים, משמעויות ופעילויות:
1. מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג ־ ניתוח הדימויים האיקונוגרפיים של 
בני הנוער מבליט אופנים חדשים של הצגת העצמי בקרב קבוצת השווים ברשת. הצגת העצמי 
של בני הנוער מובנית במסגרת הכללים החדשים של האינטרנט, זירה שבה נורמות מוכרות של 
אינטראקציה חברתית מאורגנות מחדש. כמו כן, בני הנוער יוצרים סמלים ויחסים תוך כדי שינוי 

המבנים הקיימים ברשת ויצירת עולמות של פנטזיה והומור המאפשרים התנסויות מגוונות. 
להעמיק  מאפשרים  והרטוריקה  הסמלי  המערך  ־  ואמון  אחווה  יחסי  של  רטוריקה   .2
יחסים וליצור קודים של התקשרות בין המשתתפים בקבוצה. רטוריקה של היכרות, מחויבות 
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את  ומפתחת  הווירטואלית  השווים  לקבוצת  היחיד  השתייכות  את  במבחן  מעמידה  וקשר 
האמון החברתי בקרב בני הנוער.

על  מצביעה  האידיומטיים  בצירופים  התבוננות  ־  וסולידריות  האנשה  של  היגדים   .3
הצירופים  השווים.  קבוצת  את  המכוונות  הנורמות  את  הנוער  בני  יוצרים  שבהם  האופנים 
מבליטים את האופן שבו בני הנוער מנהלים משא ומתן על הגדרת גבולות הקהילה כלפי 
חוץ ואת הריבוד הפנימי של חבריה. בתהליך זה השימוש בסמלים מאפשר הבניית מציאות 
המשכית ורב ממדית המגלמת את המתחים השוררים בקבוצת השווים )הבאים לידי ביטוי 
גילויי  כמו  הקבוצתי,  במבע  חדשים  ובאלמנטים  בקהילה  ובפולמוסנות  באסרטיביות 

אינטימיות פומביים(.
בני  היחסים מלמדים על הרחבת המערכת הסימבולית של  ליצירת  שלושת האמצעים 
הנוער הישראלים באינטרנט. באמצעי הראשון מודגשים ביטויים של ניהול הצגת העצמי, 
ובשני האמצעים האחרים מודגשת הבניה של סולידריות באמצעים סימבוליים: אחווה, אמון 
והאנשה. הרחבת המערכת הסימבולית של בני הנוער באה לידי ביטוי במעבר מיחסים של 
אופן  על  השלכות  שלהם   ,)performance( והיצג  חברתית  לאינטראקציה  פנים  אל  פנים 

הבניית היחסים והאינטראקציה של בני נוער.

שיטת המחקר

המחקר מבוסס על 38 ראיונות עומק עם נערים ונערות שנערכו בשנים 1998—2006. מרואיינים 
אלה הם וירטואוזים וירטואליים, כלומר בני נוער פעילים ברשת שהגיעו לדרגות גבוהות של 
מומחיות בתחומי הטכנולוגיה ויוצרים תרבות אקסקלוסיבית בעלת קודים ייחודיים. בהמשך 
לכך בחרתי לנתח מקרה מבחן קיצוני )critical case study(.1 הנחקרים נבחרו לפי שלושה 
קריטריונים: )1( התבוננות בפעילותם היומיומית של הגולשים; )2( הנחקרים רואים עצמם 
כפעילים בתחומי המחשב ותקשורת המחשבים; )3( טווח הגילים שלהם הוא 13—21. איתור 

המרואיינים נעשה בשתי דרכים עיקריות:
1. כדור שלג ־ מרואיינים שאותרו בדרך זו הם כאלה שאינפורמנטים2 הפנו אותי אליהם 
וסייעו לי לפגוש אותם, וכן מרואיינים שהגעתי אליהם באמצעות אנשי קשר, כגון הורים, 

וליבס,  )למיש  ויצירת קשרים באוכלוסייה  שלא כמו מחקרים הבוחנים את היקף השימוש באינטרנט   1

Lenhart & Madden, 2007; Mesch, 2001;1999( ומחקרים שסיכמו את שיעורי הופעתם של יחסים, 

במחקר זה נבחן אופי היחסים והקשרים המתהווים בין בני הנוער באמצעות המחקר על הווירטואוזים 

 Smelser, 1976, pp.( סמלסר  ראו  להרחבה   .critical/deviant case analysis בבחינת  הטכנולוגיים 

.)158–159
הדרגתי,  בתהליך  והפכו,  דוא“ל שלהם  כתובות  או   ICQ מספרי  מרואיינים  לי  העבירו  רבות  פעמים   2

אחר  ולעקוב  בפורומים  בהם  שצפיתי  חומרים  בדבר  ולהתייעץ  לחזור  יכולתי  שעמם  לאינפורמנטים 

פעילויות המבוצעות על ידם באינטרנט. עם אינפורמנטים אחדים שמרתי על קשר של פנים אל פנים 

יכולתי לחלוק לבטים שעלו במחקר מתוך  והממסר המיידי  ועל קשר טלפוני, אך באמצעות הדוא“ל 

התאמה לשעות פעילות ולרמות אינטנסיביות משתנות של המשתתפים.
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אנשי  ידי  על  רבה  במידה  נבחרו  אלה  מרואיינים  וחברים.  אנשי מחשבים מהצבא  מורים, 
הקשר הללו, שהעידו על מיומנותם הנצפית של הנבדקים בתחומי המחשוב והאינטרנט.

ובחדרי  הדיון  בקבוצות  אינטרנט,  באתרי  פגשתי  רבים  מרואיינים  ־  אינטרנט   .2
השיחה )צ‘טים(. מרואיינים אלה נבחרו בעיקר לאחר שהבחנתי בהופעתם החוזרת ונשנית 
בחדרי הצ‘ט, על סמך דיווחם שהם פעילים בתחום תקשורת המחשבים, או לאחר שזיהיתי 
היכרות  אישיים,  ובלוגים  אתרים  הקמת  לרבות  מגוונים,  אינטרנט  בתחומי  פעילותם  את 
גרפיקה,  )מוסיקה,  אמנות  של  וההפצה  היצירה  מתחום  וכן  משתתפים,  מרובי  ממשחקים 

איורים דיגיטליים וכדומה(. 
האישיים.  מחשביהם  וליד  הנוער  בני  של  ובחדריהם  בבתיהם  נערכו  הראיונות  רוב 
ושיח.  סמלים  והסבירו  פירשו  באינטרנט,  בפעילותם  הנוער  בני  אותי  שיתפו  זו  בדרך 
)כגון קובצי מוסיקה, תמונות, קובצי משחק  נבחנו ארטיפקטים המועברים ברשת  כן,  כמו 
וגרפיקה ממוחשבת(, ונערך ניתוח הרמנויטי של טקסטים מארבע קבוצות דיון שנבחרו לפי 
העדפותיהם של המרואיינים ושל אנשי המפתח, בהתאם לנושאי תוכן ופעילות שהתבררו 

כפופולריים בקרב בני נוער:
אתר  )מכונה  מובילה  ישראלית  כדורסל  לקבוצת  הערצה  קבוצת  במסגרת  ־  ספורט 

צהבת(.
.)Fresh באתר Warez תוכנה ־ קבוצה של בני נוער הדנה בפעילות טכנולוגית )פורום

משחקים ־ קבוצת שחקני רשת )גיימרים( המתמקדים במשחק תפקידים מסוים )דיאבלו 
.)]Diablo[

יחסים בין–אישיים ־ קבוצה הדנה ביחסים בין–אישיים ומתמקדת בקבוצת גיל הנעורים 
)פורום וואלה ־ 16 פלוס–מינוס(.

)posts( שהועברו בין המשתתפים  ארבע קבוצות הדיון כללו קורפוס של כ–500 תשדורות 
ונאספו בשנים 2001—2003. תשדורות אלו נתנו מושג על גודל הקבוצה הווירטואלית, שיעורי 
ההשתתפות ואופי ההתנהגות.3 מאחר שהשפה והתחביר של התשדורות קשורים במשמעויות 
 Holquist,( תרבותיות, הם חושפים את הדינמיקה של בינוי הקבוצה, את דפוסי הדיאלוג 
את  לבאר  כדי  אינפורמנטים  של  סיוע  דורשים  וכן  והאמון,  החליפין  הידידות,   ,)2002

משמעויותיהם של הסמלים, הסמויות לעתים מעיניו של מתבונן חיצוני.
מבחינת הרכב האוכלוסייה הנחקרת, רוב המרואיינים )יותר משני שלישים( היו בנים. 
הרכב זה נובע מדומיננטיות הבנים בתרבות הנעורים באינטרנט )בייחוד בסוף שנות התשעים 
בשנים  משתנה  שהיא  מעידים  שאינדיקטורים  במגמה  מדובר  האלפיים(.4  שנות  ותחילת 
שנערות  ניכר  זאת,  עם  נערים.  של  לזו  משתווה  נערות  של  שפעילותן  כלומר  האחרונות, 
 Thurlow & McKay, ;2005 ,נוטות לאמץ תרבות נעורים דיפרנציאלית באינטרנט )וייסמן
2003(. הטיה זו בהרכב הנחקרים מותָנה במידת מה באמצעות שימוש באינפורמנטים בני 
שני המינים. למרות זאת, בחרתי לראיין בעיקר בנים בשל ההבדלים המגדריים בין פעילות 

הווירטואוזים ובין זו של הווירטואוזיות. 

דוגמה לניתוח מסוג זה ראו אצל ביים )Baym, 2000(, ודוגמה לניתוח ההיבטים הוויזואליים ראו למשל   3

.)Danet ,2001( אצל דנט

.)Losh, 2004( על הפער הדיגיטלי בתחום המגדרי במחקר אורך ראו אצל לוש  4

•

•
•

•
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מטפורות איקונוגרפיות של פנטזיה, צחוק ולעג

עיון במערך הסימבולי של בני נוער מאפשר להתבונן באופיו של המרחב החברתי של קבוצת 
בני  של  פעילותם  את  המאפיינת  הסימבולית  המערכת  כללי  באופן  באינטרנט.  השווים 
הנוער באה לידי ביטוי במערך דימויים וסימנים המאפשר דרגות גבוהות של הבעה עצמית 
מתחומי הבדיון )כגון מדע בדיוני(, הדמיון )הקשורים לעולם הפנימי של הנער או הנערה( 
ואקספרסיביים.  יצירתיים  בממדים  הרוויים  וכדומה(,  קסומות  ממלכות  )כישוף,  והפנטזיה 
מניתוח הראיונות והטקסטים עולה שהתרבות הסמלית של המרואיינים מתאפיינת באמצעים 
דמיוניים מחד גיסא, ובביטויים לגלגניים מאידך גיסא. סמלים אלו גזורים ממושגים מוכרים 
בעולם הילדים והנוער, ולפיכך הם מעודדים פיתוח יחסים המתבססים על חליפין של הומור 
למשל,  כך  השווים.  בקבוצת  ההשתתפות  של  האטרקטיבי  היסוד  את  המגדילה  ויצירתיות 
כששאלתי את ש‘ בן ה–15 מירושלים מה הוא חושב על כינויים של אנשים אחרים בצ‘טים, 
אוהב.  הכי  שאני  הכינויים  לדעתי  אלה  שמצחיקים.  טיפשיים  כינויים  “יש  השיב:  הוא 
מיני  וכל  ‘קרא–מן’5  מיני  כל  עליי,  אהוב  הכי  השני  הכינוי  שהם  דמויות,  של  כינויים  יש 
לסכם  אפשר  ומשמעותם.  ברשת  הכינויים  בדבר  לשאול  נהגתי  בראיונות  כאלה”.  דברים 
יפים  כינויים  “יש  ומצחיקים”;  “משעממים  הזה:  באופן  המרואיינים  של  תשובותיהם  את 
מטומטמים”;  וחלק  נחמדים  “חלק  משעממים”;  או  חולניים  ממש  כינויים  ויש  ויצירתיים, 
“לפעמים מצחיקים ולפעמים די מטופשים”; “חביב, כינויים מקוריים ומצחיקים”; “מגוחכים” 
דביליים”;  ולפעמים  “מצחיקים  טובים”;  דברים  להם  יש  ולפעמים  “מטומטמים,   ;)2(
“מצחיקים” )9(; “נחמדים” )2(; “די ילדותי”; “הכינויים האחרים מתאימים בחלקם לאנשים 
שזהו כינוים, וחלקם נראים לי די טיפשיים”; “הכינויים של האחרים מתאימים להם”; “אני 
חושב שהם רגילים בסך הכול. לכולם יש כינויים שנוצרים בצ‘ט”; “לא מעניין אותי, השם 
גמור”;  “בסדר   ;)2( “נחמדים”  “יצירתיים”;  אליו”;  אתייחס  שאני  כדי  בולט  להיות  צריך 
ה, חלקם מטופשים בעיניי”;  ּבָ ַסּבַ ומצחיקים”; “חלקם  “מגוחכים אך מצחיקים”; “סתמיים 
“מגוונים ומיוחדים”; “מצחיקים ומוזרים”; “מדליקים” )2(; “מעצבנים ולפעמים מצחיקים”; 

“מעניינים לפעמים”. 
בתשובותיהם של בני הנוער אנו רואים התייחסות הומוריסטית לכינויים, שמעודדת יחסי 
ידידות והמשכיות לאינטראקציה. הנשאלים מביעים התייחסות קלילה ומקבלת כלפי כינויים 
ברשת, גם אם חלקם מסתייגים מהם )בתשובות “די ילדותי” או “מוזרים”(. תשובות נוסח 
ה” או “מדליקים” מעידות על יחס אוהד לסמלים אלו. תשובות נוסח “מצחיקים  ּבָ “חלקם ַסּבַ
ומוזרים”, “משעממים ומצחיקים” ו“יש כינויים יפים ויצירתיים, ויש כינויים ממש חולניים 
או משעממים”, מצביעות על ניגודים של משמעות. אותם נחקרים ביקשו לנתח את משמעות 
כדי להצביע על משמעות מעורפלת  בניגודים  ובהתבטאותם המילולית השתמשו  הטקסט, 
הפרשנויות  לרוב  משותף  מכנה  הוא  ההיתולי  ההיבט  בעיניהם.  טומן  שהטקסט  ורבגונית 
שניתנו לייצוג הווירטואלי. כשביקשתי ממרואייניי לדרג את המידה שבה הם מפעילים את 
כן  עושים  שהם  השיבו  מהנשאלים(  רבעים  )כשלושה  רובם  בפנטזיה,  ומשתמשים  הדמיון 
במידה רבה. נכונותם להפעיל את משאבי הדמיון והפנטזיה, בצד התייחסות קומית לביטויים 

כינוי גנרי של הדובר לגיבורי על, כגון סופרמן, ספיידרמן או באטמן.  5
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השאובים מעולמות אלה )כפי שעלה בתגובותיהם לגילויי היצירתיות והפנטזיה בכינויים(, 
עוררה עניין בדבר הקישור שבין הדמיוני לקומי בתודעה ובשיח של בני הנוער באינטרנט.

התבוננות במרחבי הכתיבה של בני הנוער בפורומים הדגישה את מקומם של האָווָטרים 
)avatars( כדפוסי הסמלה שכיחים. אווטרים הם ייצוגים גרפיים של הגולשים באינטרנט.6

לא בכל פורום של קבוצות הדיון ניתנת האפשרות הטכנית לסימון ויזואלי של המשתתפים, 
אך באלה שקיים בהם ייצוג גרפי של אווטרים מתגלה לפנינו עולם ייצוגי המגדיר מחדש 
את מושג הֵשם,7 ואנו רואים את הכינוי המטפורי של המשתתפים. בניגוד לאתרים ישראליים 
של רומנטיקה והיכרות שנועדו לצעירים, שם הצגת המראה החיצוני היא העיקר, הרי סימני 
כינויו,  בצד  הדיון האלקטרוניות  בקבוצות  הנמען  זהותו של  לסימון  הם תחליף  האווטרים 
וברוב המקרים נעדר הגוף הממשי )תצלום או אפילו איור המייצג את הנער או את הנערה(. 
לפיכך אפשר לראותם כסימנים אינדקסליים המצביעים על זהות הגולשים. גם כשהקבוצה 
ביקשה לחשוף את פעיליה, הדבר לא בא לידי ביטוי על פי רוב בייצוג האווטרים )למשל 
באמצעות הצגת תצלום של הגולש או הגולשת(. כך תפסו לעצמם האווטרים מקום מרכזי 

בניהול הרשמים של הגולשים ובביטוים העצמי.

איור 1. אווטר של המכונה Wolverine))) המציג מעוף של עוף דורס

המושג אווטר שאול מרעיון הגלגול או ההתגלות בצורה אנושית של דבר מה מופשט וטרנסצנדנטלי   6

 Murray et al., 1961,[ על פי רוב )למשל, גלגול של אל במיתוסים ההינדיים, ראו מילון אוקספורד

ובין  טבעי  לעל  האנושי  בין  והתיווך  הדמיון  יסודות  על  מעיד  האווטר  של  הגרפי  הייצוג   .)]p. 579
הווירטואלי לאנושי כפי שהוא בא לידי ביטוי במחקר הנוכחי.

והעלו סוגיות רלוונטיות לייצוג  בעבר הבחינו חוקרים במדעי החברה בחשיבות המחקרית של שמות   7

העצמי של כינויים ולחקר האווטרים. למעשה, השם הוא סמל המייצג את הפנימיות ואת החיצוניות של 

האדם. אף שסמל הוא טקסט מצומצם, הוא יכול לעורר דימוי מורכב בקרב הנחשפים אליו. עניין זה בולט 

אף בצורות שתוארו בעבר כצורות יסודיות של האדם. כך, למשל, הספרות הפסיכולוגית ההתפתחותית 

מדגישה את מיקומו הראשוני של השם בהתפתחות האנושית של הילד, שלומד לבטא את שמו עוד לפני 

שהוא לומד את מושגי העצמי )Piaget, 1975(. פרייזר )Frazer, 1951( מבטא גישה דומה בתארו את 

האדם הפראי )savage( המייחס לשמו חשיבות רבה ומדגיש את היותו נתון לכישוף. לדידו, האדם הפראי 

אינו מבחין בין מילים לאובייקטים )Ibid., p. 271(, ומכאן שהוא רואה בשם חלק אימננטי מעצמיותו. 

ואולם, חוקרים הצביעו על כך שגם בחברות מודרניות ובטווחי גיל שונים קיים קשר בין שמות לפרשנות 

קולקטיבית, והוא בא לידי ביטוי בדפוסים החברתיים בבחירת שמות ובראייתם כמכונני זהויות אישיות 

.)Lieberson & Bell, 1992( וחברתיות
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האווטר שלעיל, הפשוט לכאורה, מסמן גולש יחיד בפורום הגיימרים דיאבלו, ומציג בעת 
ובעונה אחת כמה רובדי משמעות הממוסגרים לכדי איור אחד.

 Where–מוצאו מסומן ב ,Jo Wannabe שנלווית אליו האמירה ,(((Wolverine בעל הכינוי
Eagles Dare, ומספר ההודעות שהשאיר בפורום )3,147( מעיד על השתתפותו הפעילה )והוא 
בבחינת תיעוד ממוּכן שאינו נתון לשליטת הגולש(. כדי לפענח את מארג המשמעויות המובע 
כאן יש לדון בכל מרכיב סמלי של הצגה עצמית זו ובשילוב של כל המרכיבים יחד, המצביעים 
על היצירתיות בבניית הכלים לדיאלוג. בציור אנו רואים דמות איקונית של עוף דורס ממין 
עיטם לבן ראש, הנקרא באנגלית גם נשר לבן ראש )White-Headed Eagle(, והוא סמלה 
של ארצות–הברית. דימוי הנשר מוכר ומקובל במגוון תרבויות. לוי שטראוס )1973( כבר עמד 
על משמעות הנשר כחיה חזקה וחדת ראייה, הקשורה למושגים של גבורה ואומץ. יתר על 
ביטוי  אפילו  או  אביב,  תל  צפון  ירושלים,  )למשל  הכותב  של  מוצאו  את  לציין  במקום  כן, 
זו  לא  זה,  כינוי   .Where Eagles Dare לרשום  הכותב  מעדיף  הארץ”(,  “דרום  כגון  כללי 
בלבד שהוא מחדד את האנונימיות של המחבר, אלא הוא אף מדגיש את מוטיב הנשר ומוסיף 
רמיזות בדבר נחישות ואומץ לב. ביטוי זה הוא עקיפה קומית–דרמטית של הדרישה לוותר 
לניב לשוני באנגלית שפירושו מקום של  ומתייחס  גיאוגרפי(,  )ולתת מיקום  על אנונימיות 
חופש. כמו כן, מרואיינים ציינו בפניי כי כינוי זה מציין שלב במשחק מחשב אחר ממשפחת 
משחקי הדיאבלו.8 כלומר יש כאן התייחסות מטא–טקסטואלית למגוון משחקים ולמה שפיין 
)Fine, 1983, p. 136( מכנה Fantasy Idiocultures, כלומר מערכת ידע והתנהגות הנובעת 
מפרקטיקות ומהתנסויות משותפות היוצרות ציפיות ותפיסות קולקטיביות בולטות בקהילות 
משחק. מאפיין נוסף בטקסט הוא הכינוי של הגולש, ”וולברין“ )Wolverine(, דמות בדיונית 
מתוך סדרת הקומיקס, הסרטים ותכנית הטלוויזיה הפופולרית “אקס–מן”. מרואיינים ששוחחתי 
עמם על דמות זו תיארו לי את וולברין כגיבור על טוב בעל מאפיינים אפלים. וולברין, המשלב 
מאפייני אדם וזאב, הוא דימוי למצב האנומלי של האדם, הטבע והמכונה )הוא ניחן בציפורני 
ענק עשויות מתכת קשיחה(. כלומר מדובר ביצור ספק מפלצתי ספק אנושי, אפל וישר גם יחד. 
זהו גיבור חיובי בעל מאפיינים החוצים את גבולות הטבעי והנורמטיבי. ניגודים אלו מצטרפים 
לחלקים האחרים של הטקסט )תוכן ההודעה, הכינוי או הצגת מיקומו הגיאוגרפי של הדובר(, 

ויוצרים יחד תחושת מבוכה או זרות למי שאינו בקיא בתרבות זו.
ואמתלה  רבה תחבולה  במידה  הוא  כאן  הווירטואלי המוצג  הייחודי של הסמל  המבנה 
סדרה  מציג  שלפנינו  המשמעויות  פסיפס  כהומוריסטית.  לתארה  שאפשר  אחרת,  לכוונה 
תשובת  עם  שמתיישבים  ניגודים  קומי,  מבנה  המאפיינים  חברתי  ודואליזם  ניגודים  של 
המרואיינים שהטקסטים “מצחיקים” ו“מגוחכים”. למעשה, אפשר לומר על דוגמה זו שהיא 
 Where Eagles )מ:  וצחוק  )וולברין(   יצירה חלומית, חסרת צורה, המעוררת בו בזמן פחד 

משפחת משחקים היא קבוצת משחקים מבית אותו היצרן )חברת Blizzard במקרה זה(, המקבצת באתריה   8

ובפורומים סמוכים משחקים פופולריים נוסח וורקרפט )WarCraft(, סטרקרפט )StarCraft( ודיאבלו. 

יש לציין שקיימת חפיפה רבה בין השחקנים הפעילים של המשחקים הללו, הן בפעילותם המשחקית והן 

בפעילותם האינטראקטיבית במשחקי הרשת ובפורומים המקוונים.
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המקובל  העקיבות  עקרון  את  המפירות  סותרות  ישויות  מגלמות  הדמויות  כלומר   .)Dare
ביצירת הדמויות בקנון הספרותי והמקובל יותר בתרבות הפופולרית של הנעורים.9 

והמוסכם,  הנורמלי  המצוי,  עם  הווירטואלי  הסמל  של  עימות  מתוך  נברא  כאן  הטקסט 
כדי ליצור סיטואציה אירונית, מצחיקה או מגוחכת, המקובלת בעיקר בקרב בני נוער )בניגוד 
לגולשים מבוגרים(. החוויה הקומית נוצרת מתוך פירוק של תחושות פחד ויראת כבוד שמעורר 
השימוש בסמל הנשר כמייצג שררה, לאומיות אמריקאית, כוח וחופש, בשילוב אלמנט בידורי 
־ Jo Wannabe ־ כסלנג אמריקאי המאתגר את הקורא. ניגודים אלה יוצרים דיאלוג וֶהקשר 
וירטואלי המאפשרים למתבונן להימלט מאילוצי הלוגיקה )והסמלים המוסכמים שמייצרים 
המבוגרים( אל נבכי האבסורד והנונסנס. אלה הם מאפיינים חירותניים שאינם תלויים בלוגיקה 

החיצונית המוכרת ומעובדים על ידי היסודות הסמליים שיצרו בני הנוער.
בדוגמאות אחרות אפשר למצוא ביטויים דומים המדגישים את מאפייני הניגודים הרווחים 

בתרבות זו, ועליהם אעמוד בקצרה:
 10.Archy דוגמה אחת היא של הגולש הקרוי

איור 2. אווטר Archy המייצג דמות ממשחק מחשב )סטרקרפט(

גם גולש זה הוא גיימר פעיל בפורום דיאבלו )3,061 הודעות(, ואף הוא ממעט לחשוף פרטים 
 .Aiur–על עצמו ושומר על אנונימיות. כינויו ניטרלי מבחינה מגדרית, והוא מציין שהוא מ
אחר  מחשב  ממשחק  דמיונית  מדמות  לקוח  שבחר  שהסמל  מעידים  המוצא  וציון  התמונה 
ממשפחת משחקי הדיאבלו. הדמות נושאת עמה משמעויות מפחידות וגרוטסקיות, המחדדות 
את שיוכו לקבוצת הגיימרים. גולשים אחרים מאמצים אף הם אפשרויות גרוטסקיות המשלבות 
ממדים קומיים ומבעיתים כאחד. כך‘ למשל, הכינוי kibinimat מתאר דמות דמונית הנושאת 
כלי נשק )כדור או טיל(. דימוי זה מצטרף לכינוי כפול הנע בין גידוף להתייחסות למשרה 

רמה )חבר קונגרס(. בשילוב בלתי צפוי זה יוצר הגולש מערך פרודי ייחודי:

.)Fiske, 1989( ראו דיון בווידיאוקליפים אצל פיסק  9

עם  שמתכתב  מילולי  בכינוי  שדובר  שטענו  היו  לכינוי.  ברור  פירוש  ממקורותיי  לקבל  יכולתי  לא   10

מושג האנרכיסט )המתייחס לצורה של חופש( או הארכיאולוגי )המרמז על הוותק שלו(. בחיפוש השם 

בלקסיקונים ובאתרים מקוונים הצביע הכינוי על מקק דמיוני מתוך רצועת קומיקס משנות השלושים. 

נראה שהאסוציאציות המגוונות של הכינוי והפרשנות המעורפלת הן מוקד העניין בכינוי זה, הניצב בין 

הג‘יבריש חסר המשמעות ובין משמעויות המציתות את דמיון הגולשים.
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איור 3. אווטר של המכונה kibinimat, המסמן דמות שטנית האוחזת פצצה

ובכך  אנומלי,  אדם  או  יצור  כל  מייצגות  מפלצתיות,  ובייחוד  דמוניות,  דמויות  בהכללה 
הופכות לאחר תרבותי. הדבר בא לידי ביטוי ביצירות רבות )למעשה כמעט בכולן( הדנות 
בחדירה אל התפיסה ההומוגנית של המציאות. בספרות למשל מפלצות נתפסות כהפרה של 
הסדר הטבעי )אדם, חיה, צמח או מינרל( או של הסדר הקיברנטי )מכונה(. מפלצות מסוימות 
מקבלות לגיטימציה רק לאחר שחצו גבולות ־ את גבולות הסדר הטבעי )אנושי/חייתי; יופי/

כיעור; דומם/אנימיסטי וכדומה( ־ או שילבו בין מאפיינים מכמה מרחבים. מכאן שהמפלצת 
בספרות נוהגת לעורר שאלות אתיות ואסתטיות, שכן השונה צריך להישפט בסופו של דבר 
כיפה/מכוער, טוב/רע, מהימן/בלתי מהימן וכיוצא באלה. הספרות משתמשת בכלים הללו 

.)Kordecki, 1988( כדי להעמיק בחקר גבולות הנורמלי
במקרה של הגולש הקרוי Master_of_Disaster אין פנייה למבנה מפלצתי, אלא שימוש 
צופים  הגולשים  מגדרית.  ובאנומליה  קונבנציות  בין  מפתיעה  בהתנגשות  בדמיון,  דואלי 
באיור של אישה המציין גולש גברי, המכנה את עצמו גם לוחם מנוסה, וגם בכינוי מעורר 
בעתה שפירושו “אדון האסונות”.11 חיבור זה בין שלושת הדימויים יוצר ניגוד קומי שניכר גם 

באופן ציון מוצאו: “מ: טולה”.

איור 4. אווטר של המכונה Master_Of_ Disaster המציג דמות נשית באנימציית מנגה

כינוי זה, Master_of_Disaster, מקובל גם ככינויים של מתאבקים. כמו כן, בגלישה באתרי שיח של   11

צעירים בתחום זה )בקבוצות דיון שאינן ישראליות( כינוי זה שב וייצג צעירים נוספים.
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יפה  נערה  של  בדיונית  בדמות  להיעזר  גם  בוחר   Master_of_Disaster המכונה  הגולש 
)באנימציית מנגה(. הדמות אמנם נשית ובעלת מראה המאפיין קומיקס יפני, אבל היא בעלת 
משמעות בתרבות הנעורים. כמו כן, בעל הכינוי Master_of_Disaster משתמש גם בחריזה 

)Master/Disaster(, וחושף לפיכך וירטואוזיות מילולית. 
כמעט  נשים  של  ארוטיות  בתמונות  משתמש  על(  )שטן   Extremediablo הכינוי  בעל 
עירומות כדי להציג את עצמו. הדמות השטנית המגולמת בשמו מנוגדת לתמונות של גוף 

נשי עירום. 

איור 5: אווטר של המכונה Extremediablo המציג שתי נשים בחוף הים

עצמו  על  בעדותו  למצוא  אפשר  הווירטואלי  לייצוגו  מייחס  שהגולש  למשמעות  רמז 
כ“הרפתקן” ובמילים “מ: סתכל על האווטר שלי” כתחליף לציון מיקומו הגיאוגרפי.12 משפט 
מסוג זה מעורר יחס הומוריסטי, והתמונה מחדדת משמעויות ארוטיות ואסתטיות. השילוב 
בין הכינוי, התואם את רוח הקבוצה, ובין הנימה הקומית והדיווח העצמי כ“הרפתקן”, פועל 
עושים  הנוער  שבני  השימוש  הגולש.  של  וכריזמטית  אטרקטיבית  עצמית  הצגה  ליצירת 
בצחוק ובלעג הוא יסוד להגדרה מחודשת של היחסים הבין–אישיים. מבעים הומוריסטיים 
אלו אף מפרקים מבנים חברתיים המאיימים על פיתוח יחסים חברתיים מאוזנים ועל חיזוק 
ערכם העצמי )כגון אלה הנוצרים על ידי התמחות במשחק, סטטוס פעיל בפורום ומעמד 
בכיר בקהילה(. כך נעזרים בני הנוער בשלל כלים, לרבות משחקיּות של דימויים וסמלים, 
כדי לפרק את האופי התחרותי של המשחק או של הסביבה החברתית, ויוצרים בסיס להבניה 
אישית על יסוד סימטרי יותר, המקנה לביטוי העצמי של הפרט יתרון יחסי על פני יסודות 
תחרותיים ומצטברים של מעמד. פעילות זו, הנעשית בקבוצות דיון וירטואליות, מאפשרת 

גם כאן אנו רואים כיצד בני נוער משתמשים ביצירתיות בפלטפורמה הטכנולוגית הוויזואלית. במקום   12

לציין את מיקומם הגיאוגרפי, כפי שציפו יצרני הממשק, הם הופכים את השאלה לאמצעי נוסף לביטוי 

עצמי. בעל הכינוי Extremediablo עושה זאת באופן בולט במיוחד כשהוא הופך את מיקומו הגיאוגרפי 

למשחק מילים, “מ: סתכל על האווטר שלי”, המתפרש בשתי דרכים: או כבקשה וציווי )“סתכל”, כלומר 

“הסתכל” או “הבט”(, או כבחינה עצמית, כאילו במעשיו הוא “מסתכל על האווטר שלו”, אמירה המשדרת 

ְלָחיִים, תוך כדי התבוננות באחוריהן של  מיניות והומור )באווטר יש גם התייחסות ל–cheeks, כלומר 

נשים( ומביעה קשר הומוריסטי עם הגולשים. בדרך זו יוצרים גולשים אמצעים אלטרנטיביים לביטוי 

עצמי ולפעולה חברתית במסגרת הכלים הטכנולוגיים הנתונים.
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להם ליצור ביטוי עצמי אלטרנטיבי, לתרגם את הישגיהם בתחום המשחק להישג בקבוצת 
השווים או לאפשר לשחקנים שזכו בהישגים מוגבלים בתחום המשחק להגדיר את מקומם 

בקבוצה באמצעות שימוש בהומור, יצירת פרסונה כריזמטית, מגע חברתי וכדומה. 
בני  של  השימוש  אופן  את  חושף  וההומור  הדמיון  הפנטזיה,  במושגי  השימוש  כן,  כמו 
הנוער בסמלים הללו כדי ליצור מסגרת התייחסות המקובלת בקבוצת השווים הווירטואלית. 
הווירטואלית המתוארת קיבעון או המשך  זאת בניגוד לפרשנות אפשרית הרואה בפעולה 
של מושגי המאגיה והאנימיזם המאפיינים את עולמם הפנימי–קוגניטיבי של ילדים )כהן–רז, 
Symonds, 1961 ;1977(. בני הנוער משתמשים במטפורות ובדימויים מתחום הפנטזיה מתוך 
הכלים שהם עצמם יצרו, תוך כדי שאיבה ממחסן דימויים הגזור מהתרבות הפופולרית של 
הילדות והנעורים. הסביבה החדישה של האינטרנט מאפשרת אפוא ביטוי לתפיסות ולפנטזיות 
משמעויות  של  וליצירה  להבעה  עצמם(,  במשחקים  וכן  משחקית,  טקסטואלית  )בהבעה 
ורעיונות חדשים לקהילה רחבה, כפי שהודגם ביצירת טקסט הומוריסטי מתוך משמעויות 
מוכרים  ושימוש במבעים  הייצוגים האווטריים  יצירת  מוכרים בקהילה. באמצעות  וסמלים 
של פנטזיה, צחוק ולעג, בני הנוער מייצרים שדות לחשיבה ולהתנסות חברתית. בני הנוער 
שופטים את המיצגים של חבריהם ומפתחים אסטרטגיות לפרסום עצמי, לחדירה לקבוצת 
וחדשניות  ליצור מטפורות מקוריות  ומוטלת עליהם המשימה  ולהתנהלות בתוכה,  השווים 
שיהוו בסיס למגע עתידי עם מגיבים בין המשתתפים ולאשרור קבוצת השווים. כך היצירה 
הווירטואלית החדישה אינה הבעתית גרידא )כפעולה אמנותית למשל( ואינה משמשת רק 
אלא  למשל(,  כ“יצירתיים”  או  )כ“מצחיקים”  אינדיבידואלים  של  הווירטואוזיות  להבלטת 
היא בגדר כלי מרכזי להתקשרות ולהתנסות ביצירת יחסי ידידות אגב ניהול אקלים חברתי 

חיובי ונוח.

רטוריקה של יחסי אחווה

אופן  כלומר  קולקטיביים,  אחווה  יחסי  של  רטוריקה  עולה  והפורומים  הראיונות  מניתוח 
השימוש בלשון כדי לחזק את היחסים בקבוצה. מדובר בעצם ביצירת גוף של צורות הבעה 
שהגולשים משתמשים בהן כדי לבטא את עצמם מחד גיסא, וכדי לטפח ולחזק את הקשרים 
בקבוצת הדיון מאידך גיסא. בהקשר זה המערכת הסימבולית מכוונת ליצירת תחושה ומצב של 
אחדות והתאגדות המבוססת על מטרות, אינטרסים ועניין משותף של חברי הקבוצה. אחווה 
זו מעוגנת הן בבחירת מערכות הדימויים והשיח בפורום, והן במערכת הריטואלית הטבועה 
בשיח הרשת )כמו במקרה הֵאֶבל, כפי שיפורט בהמשך(. לדוגמה, בפורום Fresh מדווח הכותב 
 הראשון, המכונה Hacker2k, על רשימת תוכנות השיתוף המוכרות לו. הקבוצה הגיבה על 
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כך במגוון התייחסויות חיוביות בשיח הכותרות )שברוב המקרים שלפנינו היו חלק הארי של 
הטקסט המועבר או כולו(:13 

תרשים 1. שיח כותרות בפורום פרֵש

מספר 
הודעה

תאריך 
הודעה

כינוי מחבר 
ההודעה נושא ההודעה

1 18.12.01 Hacker2k ~~**!!כל תוכנות השיתוף כאן בפנים !! **~~

2 18.12.01 HolyBanana תודה על המאמץ... )): )ל“ת(

3 18.12.01 Hacker2k אין בעיה :( אגב רעיון )ל“ת(

4 18.12.01 SoftIce השקעה יפה )ל“ת(

5 18.12.01 Elgard 01X )ל“ת(
6 18.12.01 Hacker2k אין בעיה, נהניתי לעזור :( )ל“ת(

7 18.12.01 Sub Zero תודה, אתה ענק:(( )ל“ת(

8 18.12.01 Gal2k יפה מאוד :( )ל“ת(

9 18.12.01 Asafn88 מה עם eDonkey? זה לא בדיוק תוכנת שיטוף אבל שיהיה
01 18.12.01 Maayan תודה :( ושאלה ־ קאזה הטובה ביותר מבין כולן?

11 18.12.01 Brazg תודה רבה! בדיוק חיפשתי קאזה! )ל“ת(

21 19.12.01 TheAcE
.DC אני לא מאמין שאתם לא מכירים את

*)תוכן ההודעה:( אחת התוכנות היותר טובות מבין כל תוכנות 
השיתוף. יש הרבה אפשרויות, יש הרבה דברים, הרבה משתמשים, 

Direct Connect .והכי טוב, התוכנה מאוד פשוטה

31 19.12.01 WebMaster9000 יפה מאוד, ותודה רבה )ל“ת(

כפי שניכר בתכתובות אלה, מקצתן היו אינפורמטיביות, ולרובן יש משמעות חיוביות. הדבר 
גם פונקציות המאפיינות  )המבליעות בתוכן  ונשנות  בא לידי ביטוי בהבעות תודה חוזרות 
מבעים פאטיים(: “תודה על המאמץ”, “אתה גדול”, “השקעה יפה” ושלל החיוכים המסומנים 
בסימן :(. גם פניות ישירות לעזרה, דוגמת זו של המכונה Maayan או juda, נענו באופן חיובי, 
והתגובה אליהן אף זכתה לחיזוקים בקרב חברי קבוצה רבים. לנוכח המעשה האלטרואיסטי 
החלוצי של מנהיג הקבוצה Hacker2k, נענו חברי הקבוצה כולם לשתף בידע שהצטבר אצלם 
ולעבות את הנושא שפתח Hacker2k. פתיחתו זו הצביעה על מטרה משותפת. זהו שיח יוצא 
דופן במידה רבה, שבו בני נוער מאמצים קוד לשוני הדומה להבעות של הכרת תודה והבעת 
ידידות בקרב מבוגרים. גם במקרים אחרים מצאנו שימוש ניכר במבעים חיוביים. במקרה 

אפשר לראות בכותרות כשלעצמן יחידות שיח, כלומר קבוצה של מבעים או משפטי טקסט המצטיינים   13

בתכונת על ־ לכידות )ניר, 1982( ־ ודומים למשל לכותרות בעיתון מבחינת המבנה הבלשני והתפקידים 

הקומוניקטיביים שהם ממלאים. במקרים רבים הכותרות מסומנות כנושאי הטקסט כולו )ומסומנות באותיות 

ל“ת, שפירושן ללא תוכן(. במקרים אחרים אפשר להיכנס לתוכן ההודעה ולהגיב עליה. ההתבוננות בשיח 

הכותרות מקובלת בקרב גולשים רבים, לרבות בני נוער ששוחחתי עמם, החולפים במהירות על הנכתב 

בפורום ומתעכבים רק במקומות שהתכנים או הדוברים יוצרים גירוי לתגובתם. כמתבוננים, אפשר לעתים 

לצפות בשיח כותרות בלבד, כלומר בשיחות המתנהלות על יסוד הכותרות שלהן בלבד. מטבע הדברים יש 

בהן מעט מאוד טקסט, שכן המסרים מיוצגים אך ורק באמצעות הטקסט שבכותרת עם האווטרים המלווים 

אותו, אך הן מעניקות מבט על )overview( על השיח בין חברי הקבוצה.
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הבא תוצרי הידידות, ובייחוד אלה הקשורים בשיתוף פעולה סביב מטרה משותפת, מועצמים. 
את אשכול השיח פותח RMSS בתכתובת הזאת:

Fresh תרשים 2. אשכול שיח בפורום

המלצה: תוכנה לניהול הזכרון 
MemMonster 2002 :שם

Magellass :חברה
תאריך: 11.07.02 שעה: 23:40

Memmonster היא תוכנה נחמדה מהחברה שפיתחה גם את Winboost, לטיפול ב–Ram. התוכנה מראה לך 
כמה מקום בשימוש, כמה פנוי, איזה אחוז פנוי, מראה גרף של הזכרון המנוצל ועוד... התוכנה מאחה זיכרון 
פזורים לגוש אחד, ובכך מפנה זכרון )דיפרגמנטר(. תוכנה מאוד נחמדה, אצלי היא עשתה עבודה מצויינת, 

מומלץ לנסות.
www.Magellass.com

http://www.winboost.com/monsters.zip

ב“ט דניס בליומן )Dennis 7( תנצב“ה

מספר 
ההודעה

תאריך 
ההודעה כינוי מחבר ההודעה נושא ההודעה

1 12.07.02 Proffesor_X  תודה רבה )ל“ת(

2 12.07.02 Cadillac
.release ram–אני גם משתמש ב

)תוכן ההודעה:( תוכנה מעולה ומקצועית ביותר, פועלת ברקע 
בשקיפות מלאה. יש לה המון אפשרויות וביניהם אפשרות לבחור 
את אופי המשתמש: רגיל, מולטימדיה,power user ועוד ועוד.

3 12.07.02 Proffesor_X תודה גם לך

4 12.07.02 Kame Cadillac תודה על התוכנה, אהלן
5 12.07.02 Guza הייתי צריך דבר כזה

6 12.07.02 Guza
עכשיו כשניסיתי את כל התוכנות

 Release ,תוכן ההודעה:( אני חושב שהתוכנה שקאדילק הביא(
MemMonster–טובה יותר מ ,RAM

7 12.07.02 Cadillac Cadillac—Only The Best
8 12.07.02 _ED_ אני משתמש ב–ram idle. מכירים אותה?

בתגובתו של בעל הכינוי Cadillac הוא מצביע על היתרונות הגלומים בתוכנה המוצעת. בעל 
הכינוי Guza אף מציע ידע מניסיונו בתוכנות שונות בתחום זה, ובעל הכינוי _ED_ מציע 
תוכנה נוספת. כמו במקרה הקודם, שיתוף הפעולה הוא מוטיב מרכזי אצל חברי הקבוצה, 

והוא הופך אותה לקבוצת חשיבה המתבססת על יחסי גומלין.
עשויה  ולכן  מחווה,  לאחר  שבאה  ידידותית14  הסמלה  מתארים  שלעיל  המקרים  שני 
להתפרש כנובעת מאינטרס עתידי אינסטרומנטלי )נוסח חליפין פרופסיונלי(. מקרי מבחן 
נוספים מעידים על הרחבת ההסמלה הידידותית אל מעבר לאינטרסים צרים, כמו במקרים 

של אֶבל או של מחלוקת.

או  האמוטיקונים,  כמו  )וירטואליים,  בביטויים  בסימנים,  לשימוש  היא  הכוונה  ידידותית”  ב“הסמלה   14

מילוליים( ובמגוון דרכי מבע המכוונים ליצירת הדדיות או לביטוי של מערכת יחסים חברתית שאינה 

מבוססת על כללים חיצוניים מחייבים )כגון בקבוצות שארות או בהסדרים מוסדיים מחייבים, נוסח בית 

הספר(. באינטרנט, כמרחב שבו ממשק המחשב מחייב ביטוי סימבולי, ההסמלה הידידותית מתורגמת 

את  בקבוצה,  היחסים  את  המחזקות  תמיכה  אמירות  ומגוון  מחייכים  פרצופונים  מילוליות,  למחוות 

הקשרים בעלי האופי הוולונטרי, וכן טווח רחב של אפשרויות בחירה ביחס למעגלים החברתיים.
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ומבחן  קהילתית  להתנהגות  מרכזיים  מאפיינים  הם  למוות  הציבורית  והתגובה  האבל 
לסולידריות הקבוצה. במקרים של מוות נחשפת למעשה הרשת החברתית של האדם, ובצדה 

נחשפים סמלים חברתיים בתרבות. הדבר בא לידי ביטוי למשל באשכול התגובות הזה:

תרשים 3. אשכול הודעות הדנות באבל
4.1.2002

כותרת: הודעה עצובה מאוד

כותבת אני את ההודעה לפי בקשה של אחותי ז“ל. אחותי נ‘ נפטרה לפנות בוקר של יום שישי האחרון. נ‘ 
סבלה במשך השנתיים האחרונות מסרטן המוח. רבים ממכם לא ידעו זאת אבל נ‘ אהבה את פרום ]הפורום 
־ א“ג[ וחלק מכם. נ‘ גם אהבה מאוד את המשחק הזה. יותר מכל הוא חיזק ועזר לה לעבור משברים שהיא 

התמודדה. לבסוף הכריע אותה המחלה הארורה הזאת. אני מקווה מאוד שאחותי נחה סוף–סוף.
אני כותבת זאת לזכרה. היום אנו מתחילים את השבעה

ביי לכולם

מ‘ אחות של נ‘

the big כתב:
LLLLLL חבל מאוד

LLL
ז"ל אני משתתף בצערך

LLL
“sometimes I cannot take this place

sometimes it’s my life I can’t taste
Sometimes I cannot feel my face

You’ll never see me fall from grace”

LLLLLLLLL
אני מאוד מקווה שאת לא עובדת עלינו כי על נושאים כאלה לא צוחקים…

LLLLLLLLL

emperor כתב:
לזכר BADOM–HOLY שמת ברמה 67 ]רמה גבוהה במשחק המחשב ־ א“ג[ בגלל הידרות הלווח שישמח 

למעלה ויהרוג את דיאבלו ובאאל שם! ]הידרֹות, דיאבלו ובעל הם אלמנטים ויריבים במשחק המחשב 
דיאבלו ־ א“ג[.

אני א.ר. מקווה שאת לא עובדת עליננו

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

המממ אני מקווה מאוד שאת לא צוחקת פה עלינו כי זה ממש עצוב, עמצוב ]עצוב ־ א"ג[ על כל בן אדם 
שמת…

משתתפת בצערכם 
מי יתן ולא תדעו עוד צער בימי חייכם.

LLLL
ר"א ]מוסר שם מלא ־ א"ג[

אחראי על המחיקות, הצינזורים והגירוש מהפורום

אין פה שום צחוק וזה לא בדיחה זה חלק מהדברים 
שאחותי ביקשה ממני

היא אהבה את המקום הזה ואת המשחק הזה גם 
היא ביקשה ממני להפרד ממכם 

עצוב לי מאוד שאני עושה את זאת במקומה

L ...ידעתי שלנ' יש אחות שקוראים לה טל אבל לא ידעתי שיש עוד אחת

יהיה זכרה ברוך...
LLLLL
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נדבר אחים שלי

לזכר נ' ז"ל, שיהיה זכרה ברוך

Dragon כתב:
אני מצטער... ואני מצטרף לרועי... 

אם מישהו יוכל לכתוב עליה כמה מילים, אני ישים מודעה בכניסה לקהילה.

אלון, סגן מנהל פורום ‘דיאבלו’

תגובתו של emperor מבטאת את המצב העמום שבו מצויים גולשים רבים הניצבים על קו 
התפר שבין הווירטואלי למציאותי. מותה של חברת הקהילה )שלא כמו מקרים של מוות או 
אונס וירטואליים, ראו למשל אצל טרקל ]2001[( יוצר סיטואציה בעלת משמעות דרמטית 
לחברי הקהילה, ועם זאת מחדד שאלות בדבר מורכבות היחסים ברשת: לעג אירוני מצד אחד 
וביטויי אֶבל כנים מצד אחר: “אני א.ר. מקווה שאת לא עובדת עלינו... כי זה ממש עצוב”, 
 ,emperor בצירוף רצף של אמוטיקונים המסמנים פרצופים עצובים. תגובתו הדואלית של
הידרֹות  של  וירטואלי  למוות  אנושי  מוות  )המשווה  אחד  מצד  צינית–הומוריסטית  שהיא 
דמיוניות( ומלאת פתוס מצד שני, מבטאת את הייחוד של ביטויי הרגש והאבל הקולקטיבי 

באינטרנט, כמו את האמביוולנטיות ואת המורכבות של מתן אמון במסגרתה.
הזיכרון  בהבעת  השתתפו  בקהילה  רבים  שחברים  ניכר   ,emperor של  המקרה  למעט 
הדנה   ,)Argyle, 1996( ארגייל  של  התיאוריה  עם  אחד  בקנה  עולה  הדבר  הווירטואלי.15 
בתפיסה הקולקטיבית המובעת בעקבות חוויית מותו של חבר בקהילה וירטואלית. כלומר 
בולטת הישנותם של ביטויי האחווה הסימבוליים והבעת ההשתתפות בצער: “אני משתתף 
 ;”LLLL“ חייכם”;  בימי  צער  עוד  תדעו  ולא  יתן  “מי  בצערכם”;  בצערך”; “משתתפת 

"נדבר אחים שלי".
וירטואליות– זירות  קיימות  אבל,  במקרי  המצופה  זו,  ידידותית  לנימה  בניגוד  ואולם, 

גם  להלן,  שנראה  כמו  תוקפנית.  וברטוריקה  מתלהמת  באווירה  המאופיינות  חברתיות 
במקרים אלה הקהילה משתדלת לשמר שיח בעל חזות ידידותית, וחברי הקהילה משתדלים 
לשמור על יחסי ידידות גם על חשבון ביסוס דעתם או על חשבון הצגת דעה נחרצת המחייבת 
שימוש במונחים בוטים. כך למשל בשיחה בין אוהדי מכבי תל אביב ברשת )מ–2 באוגוסט 

2002( כותב "המלך 2":

קודם כל, כמו שהודעתי לכם. צדקתי מכבי החתימו שחקנים לא מוכרים. נראה לי 
שמכבי נפלו עם הרכז. הוא פשוט ילד תחשבו על זה שזו שנה ראשונה שלו מחוץ 
לסלובניה הוא אפילו לא מגיע לקרסוליים של מקדונלד או ג'נקינס. לגבי גורי הוא 
מזכיר לי את דיויד בנואה שבסופו של דבר לא פגע בכלום. גורי מזכיר לי את וילי 
אנדרסון שהוא נפילה שלא לדבר על בשוק שלא פוגע ועושה עבירות, ויצ'ץ שנה 
שעברה שהיה במכבי ממש לא פגע כסנטר וכששיחק 4 התגעגענו ]גוף ראשון רבים 

של  מותו  בעקבות  למשל  כך  הישראלית.  זו  לרבות  האינטרנט,  בתרבות  רווחים  אֶבל  של  ביטויים   15

Fresh, בעקבות מותו של  האסטרונאוט הישראלי אילן רמון הוקמו פורומים רבים לזכרו. גם בפורום 

חבר הקהילה, הפכו תמונתו וציור של נר לחתימה אלקטרונית שכיחה בקרב חבריה.
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המרמז על תודעה קבוצתית ־ א"ג[ לנדב. בקיצור נראה לי ממש נפילה וחלקם לא 
יזכו לראות את הכריסמס בארץ.

:“Quincy” ועונה לו

קודם כל ]...[ אתה מאוד אופטימי ]...[ ]:([
דבר שני, על הרכז אני לא יכול לדבר אני לא מכיר אותו ]...[ למרות שהוא נראה 
]...[ הוא הוביל  כישרון לא קטן. גורי פשוט נראה תותח לפי דעתי, ויש לו קבלות 

קבוצה קטנה ולא מוכרת כמו פרנקפורט להצלחה באירופה.
בקיצור, דווקא לפי דעתי מכבי עשו רכש טוב מאוד אפילו מצויין השנה. כולם יזכו 

לראות את הקריסמס פה בישראל.

“אייל בירן 11” מוסיף:

מעניין שאנחנו ]בגוף ראשון; יודעים ־ א“ג[ איך השחקנים עוד לפני שראינו אותם 
משחקים פעם אחת ביחד. יכול להיות שזה יהיה נפילה ויכול להיות שלא.

מה שלא יהיה, בדבר אחד אני בטוח: יהיה מעניין העונה ביד אליהו.

“פיני? פיני? פיני?!
פייינייייי!

פיני אתה שם?”

ההסתייגויות מהתלהמות והשימוש בגוף ראשון רבים מעצימים את יחסי האחווה בקבוצה. 
כמו כן, הגולשים מתארים את המשחק )כדורסל( במונחים יומיומיים ופרופסיונליים. בפורום 
זה, כמו ברבים אחרים, כמעט שלא קיימת עגה )סלנג( או הסמלה וירטואלית ייחודית של שפת 
המכֹוָנה והרשת. טקסט במשלב ובשפה דומים יכולנו למצוא גם בפאב שכונתי למשל. כאן 
הווירטואוזיות הטכנולוגית נמוכה לעומת ביטויי הידע בתחום הספורט, והמסגרת הידידותית 
נשמרת כסביבה המדומה לסביבה אנושית. הדיון הפרופסיונלי במשחק והרטוריקה הידידותית 

תורמים לצמצום מתחים פוטנציאליים במקרה של מחלוקות ולצמצום הנשירה מהקבוצה. 
פוטנציאלית  נשירה  ובין  להתחדשות  בין שאיפה  במתח מתמיד  מצויות  הדיון  קבוצות 
דפוסים  תואם  הדיון  בקבוצת  המורטוריום  קבוצתי.  וכאוס  התלהמות  לדפוס של  מעבר  או 
מוכרים במסגרות נוער בלתי פורמליות )תנועות הנוער, טיולים, מחנות קיץ וכדומה(, ונע בין 
מתירנות חסרת גבולות להתנהגות בעלת גבולות מוגדרים )כהנא, 2007(. כדי להתמודד עם 
מתח זה ולחזק את סולידריות הקבוצה נוקטים חברי הקהילה אסטרטגיות של שימור המרחב 
הידידותי. שימור זה נעשה באמצעות שימוש בסמלים ידידותיים ופיקוח עליהם ובאמצעות 
הגיימרים של  ובמבעים המופצים. למשל, באתר  חנופה המובלעת באמירות  רטוריקה של 
דיאבלו התנהל ביולי 2002 דיון בין חבר חדש ובין חברי הקבוצה )ארבע הודעות בקבוצה(. 
Diablo4Ever, ביקש עזרה טכנית מהקבוצה והתרעם על ההיענות  החבר החדש, שכינויו 
המועטה בשלבים הראשונים. חברי הקבוצה, בדרכם, הפיסו את דעתו, ובסופו של דבר סיפקו 
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לו את הפתרון לבעייתו. בטבלה שלהלן מוצגים בעמודה אחת התכנים שהועברו ברב שיח 
הווירטואלי.16

תרשים 4. הבניית גבולות קהילה בשיח של פורום דיאבלו

משמעות פרגמטית 
)פונקציה חברתית(

משמעות סמנטית הדיון

בקשת עזרה מחברי קבוצת הדיון עזרתם של חברי הקבוצה.אני רוצה מאוד להתחבר ומבקש את  אני מתתתתתתתתתת להתחבר

הפעלת לחץ לקבלת עזרה מדוע אינכם עוזרים לי לפתור את 
הבעיה שהעליתי? אתם מה זה מגעילים!

נימה של בקשת עזרה מחברים פרצוף עצוב, מסכן (:

הדובר מתריע על השימוש 
בנורמה פסולה )“אתם מגעילים”( 
ובהמשך מציע אפשרויות לפנייה 

ולעזרה.

דבר )כלל( ראשון בחיים: אל תפתח 
הודעה ב“אתם מה זה מגעילים”, כי 
כשרואים דבר כזה מתעצבנים מאוד, 

וזה לא קשור לתוכן ההודעה.

דבר ראשון בחיים! שלךה, אך 
תפתח הודעה אתם מה זה 
מגעילים כי שרואים דבר קזה 
אז מאד מתעצבנים......... ןזה לא 

ממש קשור להודע.....

שימוש בשירים ־ מדגיש ביטוי 
אקספרסיבי.

קטע משיר פופולרי: “ראיתי את 
החלום, וארץ עוץ אינה קיימת”.

 I’ve seen the dream. There’s no
land of Oz…

גינוי הקבוצה והוקעתה על חוסר 
יכולת וירטואלית–טכנולוגית.

מה, הוא לא מוריד את ה–Patch? ]תוכנה 
שמוסיפים לתוכנה קיימת לצורך שדרוג 

ושינוי של תכונותיה ־ א“ג[
מה הוא לא מוריד את הפתצ‘

]גודל האותיות במקור ־ א“ג[1

אחד מסימני ההיכר של הגיימר שכינויו =zombics= הוא שימוש באותיות גדולות ושיבושי כתיב מכוונים.  1

במקרה זה אנו רואים כיצד הקהילה מבנה את גבולותיה ומחברתת את משתתפיה החדשים 
ידידות  מבעי  הם  הנורמטיביים  ההתנהגותיים  המבעים  ההתנהגות שלה.  ולסמלי  לנורמות 
ואחווה, וחריגה ממתכונת זו נתפסת ככזו שאינה תואמת את רוח הפורום, והיא עומדת למבחן 

שומרי הסף של הקהילה.
האקלים  לשימור  כאסטרטגיות  הם  אף  פועלים  לאירוע  חיצוניים  ואמירות  סימונים 
הידידותי ביחסי הגומלין ברשת. הדוגמה המובהקת לכך היא הסימנים הטיפוגרפיים, בעיקר 
אלה   . והשפתיים  הבלון    , הקריצה  כגון  נוספים,  סימנים  יש  אבל  הסמיילי, 
להמשיך  כדי  למשל,  אלה,  במקרים  וחנופה.  התנצלויות  של  סימבולית  למסכת  מצטרפים 
)למשל  מוסכמים  ובסימנים  בתכנים  הנוער  בני  משתמשים  האינטראקציה,  את  ולקיים 
קריצה(. נער המספר בדיחה או מבטא אמירה קומית גסה לדוגמה, מסייג לעתים את דבריו 
באמירה מפורשת, כמו “בצחוק”, “חה חה”, או “J”. כך, כמו באסטרטגיות אחרות )נוסח 
המבעים הפאטיים(, מאומצות אמירות מקבילות שאינן קשורות לתוכן הדברים )כמו הבדיחה 
עצמה(, שבעזרתן אפשר להפחית את הפוטנציאל לעימותים ולאי הבנות הטמון בתקשורת 

הסימבולית המוצעת ברשת.

תהליך ההיקש הפרגמטי אינו מבוסס מן הסתם על ידע לשוני בלבד, אלא על מערכת מורכבת של ידע   16

בין  רבים פער  וציפיות משותפות. למעשה, אפשר לתאר במקרים  נסיבתיות  הנחות מוקדמות  לשוני, 

תוכנם של הדברים הנאמרים )שדר המבע( ובין התפקיד הקומוניקטיבי שממלא המבע בתקשורת )המסר( 

 key( במקרה הנדון ההיקש הפרגמטי פורש פעמים רבות באמצעות אנשי המפתח .)בלום–קולקה, 1982(

informants( שסייעו בגישור בין השדר המובע ובין משמעותו עבור הפעילים בקהילה.
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היגדים של האנשה וסולידריות

ש‘: בצ‘ט אתה מדבר בסלנג, או בשפה מיוחדת?
ת‘: בטח שבסלנג, כי אם תדבר עם מישהו לא בסלנג, הוא יחשוב: מי זה 

הלפלף הזה... )שחר, בן 14(.

כיצד  ללמוד  אפשר  נוער  בני  של  הניביים17  או  האידיומטיים  והביטויים  המבעים  מניתוח 
מתבגרים מאנישים את המרחב הקיברנטי. בני נוער יוצרים ברשת מבעים לשוניים הכוללים 
ביטויים מגוונים בטווח האידיומטי. בניתוח בלשני נהוג לראות בניבים “צירוף מילים קבוע 
שאי אפשר להבין אותו לפי פירוש כל מילה שבו בלבד” )בהט ומישור, 1995, עמ‘ 466(. כפי 
שהראיתי, המרחב הקיברנטי מאפשר צירופים חדשים של מבעים אידיומטיים הבאים לידי 
גם  הכוללים  נוספים  באמצעים  אלא  ניב(,  במושג  )המגולם  המילולי  בהיבט  רק  לא  ביטוי 
איקונוגרפיה, טיפוגרפיה וכדומה, המאפשרים ליצור יחסים קרובים בשלל אמצעים. לשון 
אחר, יש הרחבה של מושג האידיום או הניב למשמעות רב–גונית יותר מהאופי המילולי שלה 
כשהיא מטמיעה בתוכה משמעויות נעוריות )של מחאה, הומור, פנטזיה וכדומה, כפי שיודגם 
בהמשך(, ומסייעת לתקשר ולגבש יחסים חברתיים בקבוצה. בחלק זה אדגיש את המבעים 
ואת צירופי המילים הנתפסים לעתים כסלנג ומשלבים שפת דיבור ולשון תקנית עם אמצעים 

טיפוגרפיים )גודל אות, צבע וכדומה(.
סימבוליזם המשלב לשון מדוברת עם לשון כתובה בולט בתרבותם של בני נוער ברשת 
באופן כללי,18 לרבות שיבושים מכוונים )ושאינם מכוונים( ויציקת משמעויות חדשות, לעתים 
ביקורתיות, למושגים קיימים, למשל “ביצפר” )בית ספר(, “איציק” )תוכנת הממסר המיידי 
ניכר המאפיין  ידע מוקדם  דורש  זה אינו  )גולש חדש בפורום(. סגנון  ICQ( או “פטרייה” 
קבוצות בעלות מפתחות חברתיים מפותחים, ובראשן קבוצות הגיל הבוגרות הניחנות בניסיון 
ללשון  דבּורה  לשון  צופן  בין  ומשחקיות  יצירתיות  משקפות  אלו  דוגמאות  מצטבר.  ובידע 
כתובה עד כדי יצירת מושגים נעוריים בעלי אופי אירוני או קומי. “ביצפר” למשל הוא שיבוש 
של בית ספר, מוסד הנתון לביקורת מתמשכת בתרבויות הנעורים המודרניות )למשל דייויס 
]Davis, 1996[(; הכינוי “איציק” הוא ניכוס ישראלי והאנשה של תוכנה בעלת אופי מערבי 
זרות,  לציון  גנאי  ביטוי  וכן  דימוי המרמז על צמיחה פתאומית,  הוא  ו“פטרייה”   ;ICQ ־ 
חשש ממגע וסטטוס נמוך בקבוצה. כמו כן, בולטים מקרים של החלפת צופן, כלומר שימוש 

לסירוגין בשתי שפות. ביטוי לכך הוא כתיבת מושגים באנגלית בתעתיק עברי, למשל:
אי מייל

פריק של...
רד הוט צ‘ילי פפרז )שם של להקת רוק אמריקאית ־ א“ג(

סמיילי

 Murray et al., 1961, p.( אוקספורד  מילון  שלפי   ,)idiom( האידיום  ממושג  גזור  אידיומטי  ביטוי   17

וכדומה; ב( הצורה  20( פירושו: א( לשון או דיאלקט של קבוצה פרטיקולרית, מעמד, אזור גיאוגרפי 
המקובלת שבה מילים משפה מסוימת מצורפות זו לזו ליצירת ביטוי מחשבתי.

 Baron,( וברון )Danet, 2001( דנט ;)על שילוב שפה דבּורה וכתובה ברשת ראו ליפץ‘–אליאסי )2006  18

.)2000

•
•
•
•
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אי סי קיו 
סֹורי 
פתצ‘

מדסקסים 
בורמיאו

אן בי אי 
קריסמס

רק  נחקרה  אולם  הווירטואלית  בתרבות  מוכרת  לשוניים  צפנים  החלפת  של  הסוגיה 
 Journal of Computer Mediated )Danet & Herring, 2003(. בגיליון מיוחד של  מעט 
Communication, שיוחד לאינטרנט הרב לשוני )שבעקבותיו הופקה אסופה ברוח זו בשנת 
2007 בעריכת דנט והרינג( ולשילובים ייחודיים של התרבות הקיברנטית בתרבויות מקומיות, 
נטען שאפשר לראות בהחלפת צפנים סמן ואמצעי סימבולי להבעת זהות ואוריינטציה אתנית 

או חברתית, וכן פעילות מכוונת ורציונלית של יוצרי הטקסט.19
החלפת הלשון אינה באה לגשר על מתחים בין קבוצות של בני נוער, אלא מעידה על 
העברית  ללשון  מנוכסת  שהאנגלית  נראה  זה  במקרה  ביניהם.  משותף  וקוד  אחווה  יצירת 
ולתודעתם של בני נוער. מילים כמו אי סי קיו, אי מייל וסֹורי מציינות אוריינטציה אנגלו–

אמריקאית, אבל יותר מכך הן מסמנות ביטוי קומונלי משותף. ביטויים אחרים, כמו פתצ‘ 
או פריק, מסמנים משחק כפול של שתילת מושג אנגלי לתוך העברית ואימוץ קוד התנהגות 
שמוכר מתרבויות ההאקרים האנגלו–אמריקאים ותרגומו לשדה התרבותי הישראלי. המושג 

 .Phreak–למשל מסומן לעתים בלשון תרבויות המחשב וההאקרים כ )freak( פריק
המשחק הלשוני המיוצר על ידי ההאקרים זוכה אף לתרגום ישראלי בתרבות הנעורים 
של בנות, המכונה לעתים “לשון הָפַקצֹות”. לשון זו, המתאפיינת בשיבוש מכוון של סימני 
האקרים  של  הביטוי  אופני  של  היריעה  את  מרחיבה   ,)ASCII תווי  )המכונים  המקלדת 
אמריקאים בכך שהיא מערבת את סימני המקלדת העבריים עם הלועזיים. כתיבה זו מאפיינת 

את הכתיבה בבלוגים של נערות במרחבים וירטואליים כגון “ישרא–בלוג” )וייסמן, 2005(.
)או  גם המושג פתצ‘  בפורום שבחנתי,  הווירטואוזים הטכנולוגיים  עבור  במקרה שלפנינו, 
“פטץ‘” בכתיב תקני( מנוכס מלקסיקון ההאקרים: פירושו תוכנה שמטרתה להגדיר מחדש את 
תכונותיה של תוכנה קיימת )ואינה מיוצרת על פי רוב בידי החברה של התוכנה המקורית, אלא 
קבוצת ההתייחסות  בצורה המאפיינת את  מובע  והוא  והאקרים(,  טכנולוגיים  וירטואוזים  בידי 
)אנגלית באותיות עבריות(. מקרה זה הוא ביטוי נוסף למשחקיות נוסח לשון ההאקרים שמתאר 
ריימונד )Raymond, 1993( ־ השימוש באותיות גדולות. כך, שמה של תוכנת עזר )פתצ‘( מובא 
בשיחה בהדגשה ובאותיות גדולות יותר: “מה הוא לא מוריד את הפתצ‘”. ההדגשה במקור מקבילה 
)upper case letters( באנגלית, המבטאות מעין צעקה, כך על פי ריימונד.  לאותיות הגדולות 
למעשה, שתי הצורות )אותיות גדולות באנגלית או הדגשה בעברית( הן צורות של מבע מובלט 

ומשחִקי המשלב טיפוגרפיה )גודל אות והדגש( עם טקסט מילולי השאול מביטויי ההאקרים.
החלפת הקודים הלשוניים ושילובם עם צפנים הקשורים בעולם המחשוב )כגון התרבות 
ההאקרית(, מצטרפים לביטויים אחרים של מבעים נעוריים הממצבים את בני הנוער כקבוצת 

על גישות להחלפה וערבוב של צפנים ראו וולטרס )1982(.  19

•
•
•
•
•
•
•
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שייכות נבדלת בעלת קוד לשוני חלופי. כך אפשר לסווג גם את ביטויי הידידות וההאנשה 
השכיחים בפורומים שנבחנו לחמש קטגוריות:

1. ביטויים אקספרסיביים ־ ביטויים המעידים על יחסי ידידות ומשמעויות אקספרסיביות 
שלהם  בדיאלקט  לערוך  נוטים  נוער  שבני  מראה   )Danesi, 1994( דנסי  הדוברים.  בין 
ניכרת  זו  עובדה  הגזמה.  של  בלשון  בשימוש  ביטוי  לידי  שבא  השפה,  של  רגשי  תכנות 
מרובים,  ובסימנים  באותיות  השימוש  גם  ו“מגניב”.  “מדהים”  דוגמת  במושגים  כאן  גם 
)להרחבה  לכך  ביטוי  הוא  אתך!!!!!!!!!!!”,  קורה  ו“מה  “חמממממממממממממודה”  כגון 
לשונית ראו ליפץ‘–אליאסי, 2006(. בהקשר זה בולטים ביטויים נוספים המעידים על לשון 
למשל,  כך  נעוריים.  ובסמלים  בסימנים  ומשולבים  עממי  מלקסיקון  גזורים  אקספרסיבית, 
ובא  המקובל  בסלנג  משמעו  את  משנה  היהודי–דתי,  מהלקסיקון  השאוב  ָרה”,  “ַקּפָ המושג 
לציין משמעות אקספרסיבית עמוקה20 של אהבה וחיבה. שיבוש הכתיב )האות קו“ף במקום 
כ“ף( תורם לצביון המורטורי ולבידול של הביטוי מהביטוי העממי המקובל. דוגמאות נוספות 
לביטויי חברּות מצויות במושגים כגון “ככה תעשי מה שבראש שלך” כחיזוק חברי לנערה, 
מהלשון  מוכר  לשוני  שיבוש  המשלב  אחווה  של  כביטוי  אתכם”  להכיר  רוצה  מזה  ו“אני 
במקום  “מזה”  חדשה:  אחת  מילה  ליצירת  מילים  שתי  והצמדת  אותיות  )השמטת  הדבּורה 
“מה זה”( עם לשונם הכתובה של בני נוער באינטרנט. שיבושים אלו של השפה ותיבולם 
בלשון דבורה מעניקים צביון רגשי לביטוי במסגרת גילויי החברות ומקנים משמעות רגשית 

לסיטואציה הווירטואלית.
פי  על  מעידים  ואינטימיות  קרבה  יחסי  של  מושגים  ־  פומביים  אינטימיות  ביטויי   .2
רוב על יחס מיוחד בין מעטים,21 ואילו ביטויים של אינטימיות גלויה הם בגדר ציר מארגן 
במקרים  בין–אישיים.  יחסים  של  פומבי  כגילוי  הקבוצה  של  לסולידריות  ויסוד  צפוי  בלתי 
לקהילה  פתוח  בפורום  ביטוים  את  מוצאים  כפרטיים  הנתפסים  גומלין  ויחסי  רגשות  אלה 
ניכר שמושגים מרכזיים מלקסיקון הסלנג הישראלי מוצאים את  זה  הווירטואלית. בתחום 
מקומם בביטויים הלשוניים של בני הנוער ברשת. לדוגמה, הביטוי “מת כבר לראות אותך” 
)פורום 16 פלוס–מינוס, 3 באוגוסט 2002(: המושג “מת” הוא ביטוי עממי המביע השתוקקות 
יחס  על  הן  מצביע  כולו  והביטוי   ,)260 עמ‘   ,2003 )יהלום,  הערצה  או  אהבה  וכן  גדולה, 
יחסים  ובין  הווירטואליים  היחסים  שבין  המתח  על  והן  הקשר,  לחיזוק  וכוונה  אהדה  של 
 ,)2002 בדצמבר   2 צהבת,  )פורום  דלוקה”  “אני  נוסח  ביטויים  היא  אחרת  דוגמה  ישירים. 
שפירושו אוהבת, רוצה מישהו נואשות )יהלום, 2003, עמ‘ 97(; “אם בא לך” )פורום צהבת, 2 

מושג הכפרה מציין סליחה על חטא ומובע גם כלשון חיבה והגנה מפני עין הרע בלשון העממית )ראו   20

בהט ומישור, 1995, עמ‘ 231(, ובמילון הסלנג בלשון פופולרית הוא מוסבר ככינוי המביע חיבה וכמילה 

נרדפת ל“נשמה”, “מותק”, “הכי יקר” )יהלום, 2003, עמ‘ 210(.

מבחינה סוציולוגית קיים קושי להגדיר אינטימיות, ומושג זה נתפס לעתים כמילה נרדפת לרגש חם,   21

לקשר בעל אופי מיני או להיכרות עמוקה בין שני צדדים. עמימות זו אפשרה לסוציולוגים להיעזר במושג 

בכמה אופנים כסמן לשינויים בדפוסי היחסים בין המינים, כאמצעי להגדרה מחודשת של הזירה הפרטית 

 Giddens, 1991; Solomon,( משפחה  כמו  נתונה,  חברתית  ביחידה  הקשר  רמת  להגדרת  כסמן  או 

את  המדגישה  מבנית  בהגדרה  להסתפק  אפשר  שלנו  בהקשר   .)Warin, Lewis & Langford, 2002
.)Sharabany, 1974( ההדדיות ואת הבלעדיות שביחסים בין מעטים
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בדצמבר 2002(, כלומר מתחשק לך )יהלום, 2003, עמ‘ 42(; “נשמה” )פורום 16 פלוס–מינוס, 
4 באוגוסט 2002( ככינוי שבח לאדם טוב לב העוזר לזולת )יהלום, 2003, עמ‘ 274(; או “יא 
שידוע  מוניטין,  בעל  אדם  לקליבר,  כבוד  כקריאת   ,)2002 במאי   15 צהבת,  )פורום  תותח” 

ומפורסם בתחומו )יהלום, 2003, עמ‘ 210(.
טווח.  ארוך  קשר  על  ולשמירה  אמון  ליצירת  אמצעי  היא  הפומבית  האינטימיות 
אינטימיות זו באה לידי ביטוי גם באמצעות השתתפות וחשיפה עצמית, שאף הן אינן מובנות 
 16 )פורום   ”! אותי  די דפק  אז המגן   !“ נוסח  מאליהן בתקשורת מתווכת המחשב. בביטוי 
לטקסט  משמאל  קריאה  בסימני  הטיפוגרפי  השימוש  מלבד   ,)2002 ביוני   18 פלוס–מינוס, 
ומימינו, הכותב גם מדווח לגולשי הפורום על חולשה עצמית. חשיפה של היבטים שליליים 
)ברמה  בין–אישי  ואמון  כנות  ויוצרת  המוטיב האקספרסיבי  את  מחזקת  מעוררת אמפתיה, 
של  בא–פרסונליות  מרכזי  מרכיב  היא  האמון  סוגיית  הקולקטיבית(.  דווקא  ולאו  האישית, 
המחשב, ומודגשת בפרקטיקות האנונימיות השכיחות ברשת. לעומת זאת, רטוריקה אישית, 
הומניים  רגשות  שמזמן  אמון  מעצים  כמנגנון  פועלת  הדובר  של  ורפלקסיבית  שלילית 
לפעולה הווירטואלית. דוגמאות לכך הן אמירות כגון “ממש באסה” להבעת ייאוש, “איזה 
 16 )פורום  דופן  יוצא  אישי  ייאוש  להבעת  הזמן(  על  חבל  פירושו  )חבל“ז  חבל“ז”  ביעוש 
פלוס–מינוס, 19 ביוני 2002(, או דבריה של גולשת הקרויה “שרית 17”: “אז ככה, אני חווה 
אהבה אמיתית. הבעיה היחידה שזה חד–כיווני”. מצוקתה הפומבית קושרת בין ממדי הכנות 
והאמון לתקשורת המחשבים ויוצרת מיצג סימבולי אנושי, מעורר אמון וידידותי. כך ביטויי 
השאובים  ובמושגים  בסמלים  השימוש  א.  היבטים:  שני  מחדדים  הפומביים  האינטימיות 
מעולמות הידידות והאינטימיות )בעיקר סלנג יומיומי וביטויי רגש המוכרים לילדים ולבני 
נוער( במרחב הפומבי של האינטרנט הופך את המרחב הווירטואלי לזירה נוחה עבור בני 
נוער. הוא מצמצם חרדות פוטנציאליות משימוש במחשב דווקא בנקודה קריטית של ִחברות 
שבה ילדים ובני נוער משלבים עצמם בעולמות המחשב והאינטרנט. זאת בניגוד למבוגרים 
שלא חוו תהליך זה, ורבים מהם מגלים סימנים של חשש ורתיעה מהעולם הקיברנטי )ראו 
Brosnan, 1998(; ב. הרחבה והגדרה מחודשת של מושג האינטימיות כיסוד מרכזי בדפוסי 
אחווה וידידות, באופן שיכלול לא רק צורות חדשות של מבע )סמיוטי, טקסט, תמונה וכדומה( 
אלא יבטא גם ממדים לא מוכרים של פומביות ופרטיות של רגשות ומחשבות אישיות )באופן 
אנונימי או גלוי(. גילויים אלו של אינטימיות ברשת מרחיבים את גבולות המותר והאסור 

הבין–אישיים ומעידים על חדשנותו על מושג אנושי בסיסי.
במפגשים  הכללית  הציפייה  פנים,  אל  פנים  לקבוצות  בניגוד  ־  בקבוצה  היכרות   .3
פומביים )כמו בחלק ניכר מהמפגשים הפרטיים( היא לאנונימיות. במסגרת זו הפנייה לאנשים 
בשמות פרטיים במקום בכינויים שרירותיים ממגוון סוגים מחזקת את הדמיון בין המציאות 
הווירטואלית לזו המתקיימת פנים אל פנים ויוצרת סימולציה וירטואלית למציאות הממשית. 
אמירה כגון “היא פצצה” )פורום 16 פלוס–מינוס 25 במרס, 2003(, המשקפת יחס של גולשים 
כלפי גולשת נוספת )בגוף שלישי( ומרמזת על המראה החיצוני שלה;22 “רועי, אתה מזה מגזים” 
)פורום צהבת, 26 באוגוסט 2003(, אמירה שבה ציון שמו של הנמען הוא מרכזי )המשלבת 
שימוש בסלנג “מזה” כשיבוש לשוני מקובל(; “מצטרף לחששות של מושיק”, פנייה המזדהה 

על המושג “פצצה” בסלנג ראו יהלום )2003, עמ‘ 307—308(.  22
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עם פרסונה מוכרת בקהילה ־ כל אלה מצביעות על יסוד של היכרות קהילתית ועל מועדון 
.)]Oldenburg, 1997[ חברים נוסח פאב שכונתי )או “המקום השלישי” אצל אולדנבורג

4. אסרטיביות ופולמיות בקהילה ־ רטוריקה אסרטיבית עד מתלהמת היא תופעה שכיחה 
ומוכרת בתקשורת מתווכת המחשב )ראו למשל Lea, O’Shea, Fung & Spears, 1992(, עד 
כדי שימוש במבעים פאטיים טורדניים )כמפורט אצל בלייס ]2001[(. כך למשל כתב “גוגו הגבר” 
ל–”rasta girl“, שנהגה לפרסם את תגובותיה כמה פעמים,23 ב–13 באוגוסט 2002 )בפורום 16 
פלוס–מינוס(: “לא יקרה כלום אם תכתבי כל הודעה שלך רק פעם אחת”. אף שדבריו של “גוגו 
הגבר”  “גוגו  דבריו של  הקהילה.  אנשי  בקרב  כמקובלת  נתפסת  זו  גישה  הגבר” מתלהמים, 
הם התייחסות אישית לכותבת מסוימת, ועם זאת משמשים מבע פומבי שמחזק את הסטטוס 
שלו בקבוצה כמבסס הסדר מתוך קבוצת השווים. הלבנת הפנים הקבוצתית, כלומר הניסיון 
לעורר בושה ולהוקיע אנשים ברבים, היא תופעה חוזרת ונשנית בתקשורת מתווכת המחשב. 
גם בצ‘טים של צעירים )בחדר “עד 20” בוואלה או בצ‘ט של ערוץ הילדים( שהתבוננתי בהם 
להביך  בניסיון  לקהילה  פרטי  באופן  שנאמרו  רבות  אמירות  מצאתי  למחקר  ההכנה  בשלבי 
משתתפים. במקרים אלו הקהילה משמשת סוכן ממשטר כשבמסגרתה ה“נודניק” והמטרידן 
מוקעים בגלוי או במובלע, והנורמה הקבוצתית מועצמת על ידי הוקעת החריג והסוטה. פעילות 

זו נעשית גם באמירות אסרטיביות ופולמיות באופיין בין היחיד ובין הקבוצה, כמודגם להלן: 
“אתם עונים להודעות אחרי המון זמן וזה די מעצבן” )פורום דיאבלו, 19 ביולי 2002(.

“אנשים אתם לא מגיבים כמעט בפורום, התעוררו!” )פורום 16 פלוס–מינוס, 21 בינואר 
.)2002

“מישהו מוכן להכניס אותי בבקשה לעניינים?” )פורום דיאבלו, 28 באוגוסט 2002(.
“אני נכנס כל 10 דקות לבדוק הודעות ואתם לא מגיבים אז יאללה תתעוררו!” )פורום 

דיאבלו, 21 ביולי 2002(.
ואם  כי אני רגישה  ואני פעם ראשונה בפורום אז תהיו ממש ממש נחמדים  יעל  “אני 

תעליבו אותי אני אביא לכם בוקס” )פורום 16 פלוס–מינוס, 5 בפברואר 2002(.

כך, באופן פרדוקסלי, הפעולה האסרטיבית משמשת כלי לחיזוק הקהילה בהתאם למסורת 
הדורקהיימית ולמחקר הדן בזיקה שבין סטייה לסולידריות חברתית בסוציולוגיה.

סיכום

במאמר זה הראיתי שבני נוער אינם שבויים בכלים ובתשתיות המוגדרים עבורם באינטרנט, 
הווירטואלי. טענתי שהסמלים המבנים  ומשמעויות תרבותיות במרחב  יחסים  יוצרים  אלא 
בקרב  יחסים  לגיבוש  ומכוונים  אקספרסיביים  פרסונליים,  ביסודות  מאופיינים  אלו  יחסים 

בני נוער.
צורות  ביטוי בשלל  לידי  בקוד מטא–טקסטואלי שבא  במערכות הסמלים אפשר להבחין 
)אייקונים, אמירות, מטפורות(, המייצגות את השילוב בין המבנה המיצגי המורכב של הטקסט 

פעולה העשויה לנבוע מהכרה חלקית של הממשק, כפי שהובהר לי בשיחה עם איש מפתח.  23

•
•

•
•

•
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חוקרים  וירטואלי.  החוץ  התרבותי  עולמם  ובין  וכדומה(  )תמונה/טקסט  הנחקר  הווירטואלי 
הצביעו על שינוי בדפוסי הפעילות, הבילוי וההתארגנות החברתית של בני נוער )כהנא, 2007( 
והדגישו נתוני סקרים המורים על שהייה הולכת וגדלה של בני נוער בחדריהם, בגפם, בבדידות 
עלייה  עם  בבד  בד  התבודדות,  של  אלו  מצבים   .)Schneider & Stevenson, 1999( פיזית 
בצריכת המדיה, העלו חששות שמדובר במצבים פתולוגיים של התמכרות לשימוש במחשב 
)Young, 2004( ובידוד חברתי )Funk & Buchman, 1996; Kraut et al., 1998(. מחקרים 
אתגרו תפיסות אלה ברמה התודעתית–התנהגותית )כפי שעלה בסקרים שניתחו פעילות של 
בני נוער, ראו מש ]Mesch, 2001[(. במאמר זה, לעומת זאת, הראיתי כיצד היחסים הנרקמים 
באינטרנט בקרב בני נוער מתאפיינים בתודעה משותפת ובהסכמה על סוגיות יסוד, תוך כדי 
המשך עיסוק בנושאים נעוריים, כגון יחסים, דמיון ותרבות פופולרית. האינטרנט מציע מרחב 
מוגן לפיתוח אוטונומי של תרבות נעורים, שבמסגרתה נוצרת תחושה של שותפות גורל בקרב 
של  מושגיו  את  מזכירה  הגורל  שותפות  תחושת  זו,  מבחינה  דומה.  במצב  המצויים  צעירים 
טרנר )2004( בעניין נעורים ואת דיוניו על לימינליות ועל יצירת קומיוניטס. בניגוד לדוגמאות 
שהדגישו טרנר וממשיכיו בחקר תרבויות הנוער, חקר הנעורים באינטרנט מצביע על מרחב 
שמתקיימות בו דרגות גבוהות במיוחד של חופש בכניסה ויציאה מהאירוע )וולונטריזם במונחי 
כהנא ]2007[(, מורטוריום חברתי, אפשרות להתנסות, ניסוי וטעייה והבניית תודעה נעורית 
ייחודית. בניגוד לחששם של החוקרים שמא בני נוער היושבים במשך שעות ארוכות מול מחשב 
סובלים מבידוד חברתי, אפשר להצביע על הרחבת עולם המושגים והסמלים שבני הנוער מאמצים 
בפעילותם היומיומית ועל מעורבות ויצירתיות חברתית ותרבותית, מעורבות המאותגרת על 

ידי הכוחות החברתיים והכלכליים המזינים את תרבות הרשת בשנים האחרונות.
למרות תהליכי המסחור, הביורוקרטיזציה והסטנדרטיזציה המאפיינים את חיי היומיום 
של בני נוער ברשת, מחקר זה מראה שבני הנוער מבטאים משמעויות אוטונומיות ויוצרים 
אנושיות– ויצירת משמעויות  רטוריקה קהילתית  איקונוגרפי,  מרחב תרבותי הכולל מערך 

חברתיות. אלה באו לידי ביטוי בהאנשתם של סימנים מקוונים וביצירת מערך סימבולי בעל 
משמעות הומוריסטית חיובית מחד גיסא, ומשמעות בלתי מחייבת מבחינה חברתית מאידך 
גיסא. מבחינה זו מצטייר לפנינו דפוס יחסים בלתי פורמלי שאינו מחויב לסדר החברתי הקיים 
או לתפיסות רומנטיות ביחס לעצם ההתקשרות. דפוס זה מציב את בני הנוער הדיגיטליים 
בישראל לא רק כצרכנים פסיביים או כלקוחות של שירותי אינטרנט של פורטלים מסחריים 
האינדיבידואליות  את  גם  מדגיש  זה  דפוס  עצמם.  בפני  תרבותיים  כיצרנים  אלא  גדולים, 
)כגון חוגים, ספורט, צפייה  נוער בבחירה תרבותית הטרוגנית24 של דפוסי הפנאי  של בני 
בטלוויזיה או גלישה באינטרנט(, וכן את קבוצת השווים הווירטואלית כקבוצה אוטונומית 

המעניקה לגיטימציה לפיתוח תרבותי ייחודי.
במאמר הראיתי כיצד הרשת משמשת זירה להתנסות וליצירת ביטויים לשוניים חדשים 
וסמלים מגוונים. לכאורה, הביטויים היו יכולים להיות אזוטריים ונעוצים בתרבות דיגיטלית 

בהטרוגניות הכוונה לטווח הרחב של תחומי פעילות ומיומנות שבהם עוסקים בני הנוער ברשת, למשל   24

 )My Space או Facebook נוסח SNS( כתיבת בלוגים, ניהול עמודי בית, ניהול זהות ברשתות חברתיות

ההטרוגניות   ,)2001 בלייס,  )ראו  והשיח  המשחק  קהילות  בתוך  מעמדיים  הבדלים  למרות  ומשחקים. 

מחזקת את הבחירה החופשית של הגולשים ומגדילה את טווח בחירת הנושאים והפעילויות ברשת.
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מקומית, נוסח לשון ההאקרים שמתאר ריימונד )Raymond, 1993(, המחדדת את גבולות 
ייחודית שאינה מוכרת לאלה המצויים מחוץ לקהילה. אך  ידי שימוש בלשון  הקהילה על 
לפיכך,  ואינקלוסיבית.  הפוכה  היא  המגמה  בישראל  במחשב  הפעילים  הנוער  בני  בקרב 
באמצעות הדיאלקט הווירטואלי של המתבגרים, מתגבשת קבוצה מכלילה הפונה לקהילה 
רבגונית של גולשים תוך כדי שימוש בסימבולים ישראליים ובדיאלקט נעורי ישראלי המעלה 
זהות חדשה,  בכיוון המחזק  הנוער באינטרנט  בני  ידי  הזהות המתגבשת על  שאלות בדבר 
אינדיבידואלית ותלויית רשת )אנונימית(, זהות ישראלית–מקומית או קוסמופוליטית. דומה 
דיאבלו,  של  מחשב  )משחקי  גלובליים  בסמלים  בשימוש  דואליות  על  מעיד  זה  שמחקר 
ויהודיים  ישראליים  בסמלים  השימוש  לעומת  וכדומה(,  העיטם  המנגה,  מתחום  אווטרים 
)איורי דגל ישראל, התייחסות לאבל במושגים יהודיים כמו ז“ל ו“יהי זכרה ברוך”(, שימוש 

בלשון הסלנג המקומית )“ביצפר”, “איציק”( וכדומה. 
ממצאי מחקר זה יכולים לתרום להבנת ביטויי הריבוד והִחברות באינטרנט. ריבוד וִחברות 
בעידן המקוון נוגעים לשאלת הפער הדיגיטלי, כלומר הנגישות למשאבי המחשב והאינטרנט, 
כלכלי  מעמד  השכלה,  )מרכז–פריפריה(,  גאוגרפי  מיקום  מגדר,  מהבדלי  העולים  הפערים 
וכדומה. בהקשר זה חוקרים מציינים בעיקר את הפער הגילי והבין–דורי, כלומר את הנטייה 
של צעירים לאמץ טכנולוגיות מתקדמות בקלות רבה יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה הם 
אמצעי הִחברות המכשירים בני נוער להשתלב במערכת תרבותית זו ביתר קלות והיוצרים 
עבורם אקלים תרבותי נוח? הסבר חלקי להבנת הפער הדיגיטלי טמון בהבנת הפרשנויות 
הדיגיטליים  הסמלים  באינטרנט.  הסימבולית  למערכת  מייחסים  נוער  שבני  והמשמעויות 
שבני הנוער יוצרים, מאמצים ומייצאים נטענים משמעויות אנושיות )הומוריסטיות, דמיוניות 
אחר.  באופן  לבטאם  ומושגים שקשה  להבעת משמעויות  יעיל  אמצעי  ומשמשים  ואחרות( 
נוסף על כך, סמלים דיגיטליים אלה מסייעים ללמוד, להבין ולהעביר ידע נעורי–דיגיטלי.25 

בכך הם תורמים להפצת מונחים חדשים ולהטמעת הידע הדיגיטלי. 
גם  לעתים  )המתוארת  דינמיים  וחברתיים  טכנולוגיים  שינוי  בתהליכי  הנתונה  בחברה 
כחברה טכנולוגית, פוסט–תעשייתית, פוסט–מודרנית או מודרנית מאוחרת(, סמלים המתגבשים 
לחוויות  להסתגל  בחברה  לפרטים  מאפשרים  המחשב  מתווכת  בתקשורת  נוער  בני  בקרב 
ומחוויית  מהעבר  מוכרים  מושגים  בין  ולקשר  בכלל,  ולטכנולוגיה  המגוונות  הדיגיטליות 
היומיום החוץ–וירטואלית ובין משמעויות ומושגים תרבותיים חדשים. בני הנוער, שתרבות 
זו נגישה להם, משמשים לפיכך מתווכים של סוגי ידע אלו וסוכנים פעילים ההופכים את 
החוויה הווירטואלית לחוויה יומיומית ולאמצעי לניהול חייהם וליזמות תרבותית וחברתית 

בעולמם המשתנה.

ידע דיגיטלי משלב שני אלמנטים: )א( ידע טכנולוגי הכולל יישום של חוקים ותיאוריות מדעיות במצבים   25

קונקרטיים ושימושיים )כהנא וסטאר, 1990(; )ב( ידע חברתי הניזון מנורמות הפעילות הטכנולוגית )כפי 

שהודגש על ידי אתנוגרפים שבחנו זירות אלה ]ראו למשל בלייס, Danet, 2001 ;2001[(. שילובם של שני 

סוגי הידע מחזק את האטרקטיביות ואת המוטיבציה של בני נוער לבצע פעולות וירטואליות, בעיקר בשל 

הקסם החברתי והאנימיזם הטבועים בפעילות החברתית במחשב. בני נוער הופכים מתווכי ידע לאוכלוסיות 

רחבות יותר מחוץ לקבוצות ההתארגנות הנעוריות )מבוגרים, ילדים וקבוצות שאינן נעוריות בטיבן(.
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 פרו–נטליזם סדוק:
נרטיבים של הולדה ואי–הולדה בישראל

אורנה דונת*26

תקציר. מדינות מערביות רבות ומדינת ישראל בכללן מזוהות עם אידיאולוגיה 
ילודה,  המעודדות  ופרקטיקות  עמדות  אמונות,  של  מערך  קרי  פרו–נטליסטית, 

מרוממות את תפקיד ההורות ומדגישות את היתרונות שבהולדת ילדים וגידולם. 

תוך  באידיאולוגיה,  סדקים  של  הלוקלי  מופעם  את  לראשונה  בוחן  זה  מאמר 

פרו–נטליסטית,  בחברה  נון–נטליסטית  תרבות–נגד  של  בהיווצרותה  התמקדות 

ובמילים אחרות, את הסירוב להורות במדינת ישראל. ראיונות עם זוגות שאינם 

ילדים  רוצות  שלא  נשים  האינטרנט  פורום  של  תוכן  ניתוח  בצד  ילדים,  רוצים 

שחקנים  של  היומיומיות  ובחירותיהם  פעולותיהם  שפרשנויותיהם,  מלמדים 

שאינה  סדוקה,  מקרו–תרבותית  מסגרת  של  בחסותה  מתאפשרות  חברתיים 

קוהרנטית וסטטית כפי שהיא מוצגת בספרות המחקרית שעניינה פריון ורבייה. 

הסירוב להורות ממשיך להעמיק סדקים אלה, ובכך מגדיל את אוטונומיית הבחירה 

הרבייתית גם בתוך מסגרת תרבותית הנתפסת כהגמונית.

אבל  על–בטוח!  תשתני  כשתגדלי  להיות!  יכול  לא  ילדים???  רוצה  לא  את  מה, 
את  שמעת  נפש!  חולת  את  בחיים!  כזה  דבר  על  שמעתי  לא  הנשיות!  מהות  זו 
המשפטים האלו כבר מיליון פעמים? לפעמים את בעצמך חושבת שמשהו לא בסדר 
איתך? המשפחה והחברים לא מבינים? כל נהג מונית שני מנסה לשכנע אותך שאת 
טועה בגדול? איך בונים זוגיות שאינה מבוססת–ילדים? מה המשמעויות הפוליטיות 
של הבחירה האישית הזו? האם יש טעם בכל הטיעונים הדמוגרפיים, הפוליטיים, 
הפמיניסטיים, הפסיכולוגיים והאישיותיים או שפשוט נולדנו בלי הגן הנכון? איך 
מתמודדים עם כל החברים שלא מפסיקים לדבר על הילדים הנפלאים שלהם? איך 

משפיעה הסוציאליזציה על האפשרות לבחירה חופשית? ועוד ועוד.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  26*
מאמר זה הוא נגזרת של עבודה בנושא פרו–נטליזם סדוק: הבחירה בחיים ללא ילדים בישראל, שנכתבה   

נכתבה  ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. העבודה  לשם קבלת תואר מוסמך בחוג לסוציולוגיה 

בהנחייתם של פרופ‘ חיים חזן וד“ר סיגל גולדין. תודות רבות נתונות למנחיי, לפרופ‘ חנה הרצוג, לכנרת 

להד ולד“ר רות לומברוזו–ברזילי.
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אין לנו תשובות לשאלות האלו. מטרת הפורום הזה היא להוות מוקד תמיכה חברתית 
לנשים שבוחרות לא ללדת ילדים ולא לספק תשובות. זה המקום להתלבט, לתהות, 
לחזק, ללוות ולתמוך בנשים כמונו; נשים שמערערות, גם אם בלי כוונה, את הבסיס 
בשום– שום–מקום  להן  היה  לא  עכשיו,  שעד  נשים,  בפרט;  והנשי  בכלל  החברתי 

שיח.

פסקה זו, המקדמת את פני הגולשים בפורום האינטרנט נשים שלא רוצות ילדים, מספרת 
את סיפורו של המאמר כולו: היא מציגה את עוצמתה של האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית 
נון–נטליסטית1  תרבות  של  היווצרותה  בתחילת  היתר  בין  הגלומים  סדקיה,  את  בעת  ובה 

בישראל.
מדינות מערביות רבות ומדינת ישראל בכללן מזוהות עם אידיאולוגיה פרו–נטליסטית, 
קרי מערך של אמונות, עמדות ופרקטיקות המעודדות ילודה, מרוממות את תפקיד ההורות 
ומדגישות את היתרונות שבהולדת ילדים וגידולם. הספרות המחקרית שעניינה פריון וילודה 
בישראל מדגישה את תפקודן ואת חשיבותן המכרעת של נטיות פרו–נטליסטיות )ברקוביץ, 
 Amir & Benjamin, 1997; Kahn, ;2002 ,1999; גולדין, 2007; השילוני–דולב, 2004; מלמד
Yuval-Davis, 1985 ;2000( ובמידה רבה אף רואה בהן ביטוי מובהק לייחודיות המדינה 
בישראל עבודה תרבותית  זו מתבצעת  אידיאולוגיה  והחברה הישראלית. תחת חסותה של 
רחבת היקף המגויסת לעידוד ילודה, כאשר מתוקף עבודה זו הורות נתפסת כברירת מחדל 

תרבותית שאין בלתה.
עם זאת, ולמרות ההגמוניה של האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית, נתונים דמוגרפיים כלל 
בעולם  ילדים:  להולדת  הציפייה  ונשחקת  הולכת  האחרונים  עולמיים מלמדים שבעשורים 
בהיסטוריה,  אחרת  תקופה  מבכל  יותר  בילד  הרוצים  של  שיעורם  יורד  המודרני  המערבי 
 ,)de-population( והאוכלוסייה המערבית ניצבת בפני שיעורי ילודה שליליים ודה–פופולציה
שפירושה הזדקנות והתמעטות של האוכלוסייה עקב יחס שלילי בין שיעורי ילודה לשיעורי 
נון– נגד  תרבות  של  והתרחבותה   )Gillespie, 2003  ;1992 גריר,   ;2007 )גולדין,  תמותה 
 Bartlett, 1994; Cain, 2001; Campbell, 1985; Gillespie, 2003; Ireland,( נטליסטית
 1993; Letherby, 2002; Lunneborg, 1999; Macintyre, 1976; McAllister & Clarke, 

ואולם,  אנטי–נטליזם.  במונח  השימוש  רווח  ילדים  ללא  בחיים  בבחירה  העוסקת  המקצועית  בספרות   1

בחרתי לכנות את תרבות הנגד של פרו–נטליזם ־ נון–נטליזם, על משקל נון–קונפורמיזם, מכיוון שהמונח 

אנטי–נטליזם אינו מייצג נכונה את תפיסת עולמה של רוב אוכלוסיית המחקר, שהיא “חיה ותן לחיות”: 

“אין לנו שום דבר נגד ילדים באופן כללי, או נגד הורים באופן כללי, או נגד האנושות באופן כללי. כל 

מה שאנו מבקשות הוא קצת... סובלנות. הכרה בזכותנו לחיות כראות עינינו”, כך כתבה גרטרוד, מייסדת 

הפורום נשים שלא רוצות ילדים ומנהלתו בעבר.
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 1998; Neal, Groat & Wicks, 1989; Safer, 1996; Seccombe, 1991; Veevers,
2.)1980

מאמר זה מבקש לפרוש לראשונה, באמצעות עיון אנתרופולוגי וסוציולוגי, את מופען 
הלוקלי של תמורות אלה, תוך התמקדות בהיווצרותה של תרבות נגד נון–נטליסטית בחברה 
פרו–נטליסטית. תרומתו תהיה בפתיחת צוהר לידע אודות הסירוב להורות במדינת ישראל, 

ששתיקה רועמת שררה סביבו עד כה.3 
ראיונות עומק שקיימתי עם 12 גברים ונשים שאינם רוצים להיות הורים, וכן ניתוח תוכן 
של פורום האינטרנט נשים שלא רוצות ילדים שערכתי בשנים 2004—2007, מציבים במרכז את 
הגורם האנושי ־ הסוכן ־ שאינו פועל רק כמשעתק של שיחים הגמוניים, אלא בוחר ומקבל 
סקה הפותחת  החלטות מכריעות בנוגע לחייו אל מול מבנים אידיאולוגיים ומשטרי הצדקתם. הּפִ
מאמר זה, כמו דבריהם של המרואיינים שיוצגו בהמשך, מלמדים שפרשנויותיהם, פעולותיהם 
ובחירותיהם היומיומיות של שחקנים חברתיים מתאפשרות בחסותה של מסגרת מקרו–תרבותית 
פרו–נטליסטית סדוקה, רוויית מתחים וסתירות פנימיות, שאינה קוהרנטית וסטטית כפי שהיא 
מוצגת על פי רוב בספרות המחקרית שעניינה פריון ורבייה. דוגמה למורכבות זו ניתן למצוא 
במציאות שבה מצד אחד חלות תמורות עולמיות בדמוגרפיה המעידות כאמור על תהליכי דה–
פופולציה במערב, ומצד שני גדלה והולכת הלגיטימציה לכניסתן של קבוצות שונות ל“עולם 

השייכים” באמצעות הולדת ילדים, דוגמת הורות יחידנית, הורות חד מינית וכו‘.
הבחירה  אוטונומיית  את  מגדיל  ובכך  אלה,  סדקים  להעמיק  ממשיך  להורות  הסירוב 
בין  הרוחש  זה,  מתח  כהגמונית.  נתפסת  שלכאורה  זו,  תרבותית  מסגרת  בתוך  הרבייתית 

מפקדי אוכלוסין שנערכו באירופה מלמדים שבשנת 1990 לא הייתה בה מדינה עם שיעור פריון נמוך מ–1.3.   2

עד 2002 כבר היו 15 מדינות כאלה, ובשש מדינות נוספות שיעור הפריון היה נמוך מ–1.4. בבריטניה, שבה 

שיעור הילודה הוא 1.78, לאחת מתוך עשר נשים שנולדו ב–1950 )14%( לא היו ילדים, וזאת לעומת אחת 

 Gillespie,( על פי גילספי .)Stanley, Edwards & Hatch, 2003( מתוך חמש שנולדו בשנות השישים

2003(, ההערכה היא שלכרבע מהנשים בבריטניה שנולדו ב–1973 לא יהיו ילדים. שיעור הילודה הגרמני 
הוא הנמוך ביותר באיחוד האירופי ועומד על 1.3 ילדים לאישה, מחצית מהשיעור שהיה לפני ארבעים 

שנה, והרבה פחות משיעור התחלופה הנחוץ לשמירה על יציבות בגודל האוכלוסייה )2.1 ילדים לאישה(. 

בשנים 2002—2005 עמד שיעור הילודה הממוצע באירלנד על 1.9, בצרפת ־ 1.89, בדנמרק ־ 1.77, בהולנד 

־ 1.72, ביפן ־ 1.32, באוסטריה ־ 1.28, ביוון ־ 1.27, באיטליה ־ 1.23, בהונגריה ־ 1.2, בצ‘כיה ־ 1.16, 

בספרד ־ 1.15, ובלטביה ־ 1.1 )גולדין, 2007(. המרכז האמריקאי לניבוי אוכלוסין צופה שבשנת 2010 יחיו 

ילדים רק ברבע ממשקי הבית בארצות–הברית. על פי לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית, שיעור הנשים 

.)Lawler Dye, 2008( ללא ילדים בגיל 40—44 היה 20% ביוני 2006, לעומת 10% לפני כשלושים שנה

שתיקה זו בישראל רועמת במיוחד על רקע הכתיבה והחשיבה הענפה אודות הורות בכלל ואמהּות בפרט   3

כמוסד חברתי וכחוויה רגשית, ולנוכח המחקרים והספרים הרבים שנכתבו אודות הסירוב להורות במדינות 

מעבר לים מבעד למושגיהן של דיסציפלינות כגון פסיכולוגיה, פסיכואנליזה, סוציולוגיה וספרות אישית–

התופעה  היקף  את  לאמוד  מאפשרת  שאינה  מעורפלת  מצב  בתמונת  מצויה  זו  לשתיקה  עדות  חווייתית. 

בישראל בשל היעדר מחקר אודות הבחירה בחיים ללא ילדים. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמנם 

עולה שנכון לשנת 2009 חיים בישראל כ–398,100 זוגות ללא ילדים )כ–23.5% מכלל המשפחות בישראל(, 

אך נתונים אלה אינם מעידים על אלמנט הבחירה באורח חיים זה, ובהחלט ייתכן שמדובר בזוגות צעירים 

הנמצאים בשלב טרום ילדים או בזוגות ללא ילדים שלא מבחירה )למשל עקב בעיות פריון(. 
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העומדים  נרטיבים  שלושה  של  הצגתם  באמצעות  במאמר  ייבחן  לסדקיה,  אידיאולוגיה 
נרטיב  יוצג  מהם  אחד  כל  כשלמול  בישראל,  הפרו–נטליסטית  האידיאולוגיה  של  בבסיסה 

אלטרנטיבי4 שמציעים הבוחרים בחיים ללא ילדים.

מתודולוגיה ושיטות מחקר

מחקר  בהיותו   .2007—2004 בשנים  שערכתי  איכותני  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר  כאמור, 
שנגזר מהגישה הפנומנולוגית, הקשובה להבנת משמעויות כפי שהן מיוצרות ומנומקות על 
ידי הסובייקטים עצמם, מצאתי לנכון לשלב בין שני כלי מחקר איכותניים: ראיונות עומק 
עם בני זוג שבחרו בחיים ללא ילדים וניתוח תוכן של הפורום נשים שלא רוצות ילדים באתר 
האינטרנט תפוז. השילוב בין שני הכלים פרש בפניי תמונה פנורמית רחבה ביותר ודינמית 
במיוחד, משום שאינה מורכבת מדבריהם של המרואיינים כפי שנלכדו בנקודת זמן נתונה 
הכותבות  עם  פורה  מדיאלוג  גם  בלבד, אלא  בריאיון  לנושאים חתומים שהועלו  בהתייחס 

והכותבים בפורום, שנמשך על פני שלוש שנים.

ראיונות עומק
למרות הקושי הראשוני במציאת מרואיינים, בסופו של דבר ראיינתי שמונה נשים וארבעה גברים5 
שהצהירו שאינם רוצים ילדים והביעו עניין רב בהשתתפות במחקר כדי להשמיע לראשונה את 
קולם ואת משנתם מעל במה אקדמית. המרואיינות/ים יהודיות/ים, אשכנזיות/ים, חילוניות/ים, 
ממעמד חברתי–כלכלי בינוני–גבוה, בנות/י 31—61, רובן/ם בעלות/י השכלה אקדמית ומתפרנסות/
)בין שהן/ם  ל–35 שנה  בין חמש  בזוגיות  חיות/ים  מגוונים, הטרוסקסואליות/ם,  ים מעיסוקים 

נשואות/ים ובין שלא(,6 שבחירתן/ם בחיים ללא ילדים נעשתה במסגרת זוגית זו.7 

בנרטיב אלטרנטיבי אין כוונתי לנרטיבים הממציאים עצמם יש מאין, אלא לנרטיבים לעומתיים הדוחים   4

את הנרטיב ההגמוני ומסרבים לקבלו, וכך מהווים מעין תמונת ראי שלו. ואף שנרטיב מעין זה אינו עומד 

עצמאית כשלעצמו, אני בהחלט מוצאת בו אלטרנטיבה בהיותו קול ראשון המושמע נגד מה שנתפס עד 

כה כאילו אין בלתו.

כדי לשמור על פרטיותם יוצגו ציטוטיהם תחת שמות בדויים.  5

הרציונל שעמד מאחורי בחירתי לראיין הטרוסקסואלים בלבד, שעשו את בחירתם בתוך מערכת זוגית   6

ולא כיחידים, הוא היותם היחידה החברתית הנתפסת כלגיטימית ביותר להולדת ילדים, כלומר אותה 

לנוכח  ־  בחירתם  אחרת.  חברתית  יחידה  מכל  יותר  ילדים  להוליד  מצופה  שממנה  חברתית  יחידה 

ולנוכח הציפייה הדרוכה מהם  זוגי הטרוסקסואלי  ילדים בתא משפחתי  הניתנת להולדת  הלגיטימיות 

לעשות זאת ־ נתפסת בעיניי כקול מהדהד במיוחד.

יש לציין שפרופיל חברתי–כלכלי זה אינו מייחד את אוכלוסיית מחקרי בלבד. על פי חוקרים נוספים   7

נראה   ,)Gillespie, 2003; Lunneborg, 1999; McAllister & Clarck, 1998; Veevers, 1980(

שאנשים הבוחרים בחיים ללא ילדים נוטים להיות בעלי השכלה אקדמית והכנסה גבוהה. ייתכן שאפשר 

וכן לקודים  ולטכנולוגיה,  נגישות גבוהה לאמצעי מניעה  זו מעמד פריבילגי בעל  לראות באוכלוסייה 

עצמי  מימוש  של  שיחים  החלטות,  בקבלת  עלות/תועלת  של  )שיח  ליברליים  שנחשבים  תרבותיים 

והגשמה עצמית וכו‘(, ונגישות זו מאפשרת לבחור בחיים ללא ילדים. 
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ניתוח תוכני פורום האינטרנט
בין השנים 2004 ל–2007 כתבתי ועקבתי אחר ההתכתבויות בפורום נשים שלא רוצות ילדים.8 
ותמיכה  מפגש  נקודת  בהיותו  הישראלי  במרחב  ייחודית  תרבותית  כזירה  מתפקד  הפורום 
יחידה עבור אותם אנשים המציעים דרך אלטרנטיבית להתבוננות על הורות, לעומת עשרות 
פורומים הקיימים בארצות–הברית למשל. בצד המעקב אחר התכנים נכחתי במהלך השנים 
האחרונות בחמישה מפגשים שחברי הפורום מקיימים בינם לבין עצמם אחת לכמה חודשים,9 

ובמהלכם הכרתי אישית לא מעט מהכותבים הראשיים בו. 
הגרעין הקשה של הכותבות והכותבים בפורום מונה כשבעים איש )רובם המכריע נשים(, 
אך יש מעגל רחב נוסף של קוראות וקוראים שכותבים מדי פעם בלבד, וכן קוראים סמויים 
)גילאים, תעסוקות  הבוחרים שלא לכתוב כלל. מדובר באוכלוסייה מגוונת במובנים רבים 
וכו‘(, אך הומוגנית במובנים אחרים )למשל מוצא ודת(. מעטים הם יוצאי ארצות ערב, ורובם 

חילונים, למעט שניים–שלושה יוצאים בשאלה.10 
הגיוון הניכר ביותר הוא בעמדות אודות החוויה ההורית והשקפת העולם בנוגע לילדים: 
שאינם  וגברים  נשים  ילדים;  ולגדל  ללדת  רוצים  שאינם  וגברים  נשים  בפורום משתתפים 
רוצים ללדת ילדים אך שוקלים לאמץ בעתיד; אמהות לילד אחד שחוות בשל כך לחץ חברתי 
שדומה לדבריהן ללחץ שחוות נשים שאינן רוצות ילדים כלל; גברים עם בעיות פוריות; הורים 
 גרושים שאינם רוצים ילדים נוספים; אמהות המתחרטות על בחירתן באמהּות וחוות קשיים 

שמו של הפורום )נשים שלא רוצות ילדים ולא אנשים שלא רוצים ילדים( הוא פועל יוצא של חלוקת   8

התפקידים המגדרית המסורתית, לפיה נשים הן אלה המצופות ונדרשות לבצע את השינויים הגדולים 

או  חלקית  במשרה  לעבודה  מלאה  במשרה  מעבודה  מעבר  )לדוגמה,  ילדים  מהולדת  כתוצאה  בחייהן 

לאמהות במשרה מלאה(, ולפיכך הן גם אלה שסופגות את רוב חצי הביקורת על סירובן לאמהות. ואף 

על פי כן, בפורום משתתפים ומתקבלים בברכה גם גברים שאינם רוצים ילדים.

ברצוני לציין שלא נכחתי במפגשים אלה על תקן חוקרת, ומכאן שאין מדובר בתצפית משתתפת. נכחתי   9

בהם כחברת פורום לכל דבר, אך דאגתי להציג עצמי כעורכת מחקר בנושא, כמקובל על פי הקוד האתי 

במחקר חברתי. מפגשים אלה אפשרו לי לפגוש ולהכיר את הנשים והגברים שמאחורי הכינויים בפורום, 

כך שהם לא נותרו עבורי דמויות וירטואליות. 

הייתכן שבשלב זה יציאה בשאלה היא הדרך היחידה לבחור בחיים ללא ילדים במגזרים הדתי, הדתי–  10

המשך  מחקר  שנדרש  ספק  אין  פרו–נטליסטית?  אידיאולוגיה  עם  מכל  יותר  המזוהים  והחרדי,  לאומי 

בהקשר זה. הצירים העדתי והדתי לא נבחרו כתמות מארגנות במחקר זה, משום שבמהלך שלוש השנים 

שבהן עקבתי אחרי ההתכתבויות בפורום נפתחו דיונים מעטים ביותר בנושאים אלה. הנתונים הסוציו–

דמוגרפיים אמנם מעידים, כאמור, שרוב הבוחרים בחיים ללא ילדים המשתתפים במחקר הם אשכנזים 

לבחור  שנאלצתי  מאחר  אך  סוציולוגית;  בפריזמה  אדירה  משמעות  זה  שלנתון  ספק  ואין  וחילונים, 

למחקר ראשוני זה בין תמות רבות ומגוונות, בחרתי להיות עקבית עם אלה המצויות במרכזם של דיונים 

חוזרים ונשנים בקרב אוכלוסיית המחקר עצמה ולא להכתיב סדר יום שנובע מקטגוריות אתיקיות שלי 

כחוקרת.
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בהחלטתן  שבטוחות  נשים  ילדים;  אוהבות  שאינן  ונשים  ילדים  שאוהבות  נשים  כך;  בשל 
ונשים שעדיין מתלבטות בה; ונשים שהן אמהות לכמה ילדים, ביולוגיים ומאומצים.11 

תחושתם  הרי  שונות,  מסיבות  בו  חברים  עצמם  מצאו  בפורום  וכותבת  כותב  שכל  אף 
המשותפת היא שהפורום הוא בבחינת מרחב של קבוצת השווים מעצם היותו מרחב אלטרנטיבי 
לחשיבה אודות הורות ולהתמודדות עם הלחץ הנלווה לחשיבה נון–קונפורמיסטית זו, תהיינה 

הסיבות לה אשר תהיינה.

שלושה נרטיבים במשא ומתן

הנורמטיבי  המשפחה  מוסד  של  לפתחו  אתגרים  ניצבים  אמנם  ואילך  התשעים  משנות 
מיניות  חד  משפחות  כמו  אלטרנטיביים  משפחתיים  לתאים  אפשרויות  ומיוצרות  בישראל 
ניתן לזהות בחברה הישראלית מאפיינים מסורתיים של חברה  יחידנית, אך עדיין  והורות 
משפחתית ופרו–נטליסטית:12 החברה הישראלית מאופיינת בשיעורים גבוהים של נישואין 
וילודה, בשיעורי גירושין נמוכים ובאחוז הנמוך ביותר בעולם של לידות מחוץ לנישואין )בר–

כך למשל עונה אחת מהכותבות–אמהות בפורום לנוכח תמיהה חוזרת על נוכחותה בו:  11

Kalla )אם לילדים ביולוגים ומאומצים הכותבת בפורום(:  
אני פה כדי לתמוך בזכותם של אנשים לא לרצות ילדים ולא להביא ילדים לעולם. המטרה שלי אינה   

לחזק את האנשים שכותבים פה בהחלטותיהם האישיות, כי הם לא זקוקים לכך, בדיוק כמו שאני לא 

זקוקה למזלי בחיזוקים להחלטות שלי. הסיבה שאני פה היא יותר הכרזה אידיאולוגית–חברתית שלי. 

זו לא תמיכה באדם זה או אחר אלא ברעיון. חשוב לי לבטא את תמיכתי בזכותו של כל אחד לעשות 

גם אם הבחירה שלו היא בחירה שרק  ומזלזל,  עוין  ביחס  את הבחירות שלו בחיים מבלי להיתקל 

מעטים בוחרים בה. כמו כן, חשובה לי במיוחד סוגיית חופש הבחירה של נשים... למעשה אנחנו באותו 

צד והימצאותי בפורום אינה באה בסתירה לעובדה שאני הורה ורציתי ילדים ואתם לא.

בחרתי להתייחס גם לדבריהם של כותבים בפורום שהם הורים או סינגלים משום שדבריהם מייצגים   

כותבת  לטעמי,  בזוגיות.  כאמור  החיים  המרואיינים,  ידי  על  גם  שהובעה  העולם  תפיסת  את  נאמנה 

תפיסת  את  ילדים משקפת  בהולדת  זוג שמעוניין  בבן  לבחור  מאשר  לבד  להישאר  שטוענת שתעדיף 

העולם הנון–נטליסטית כפי שהיא נשקפת גם מבעד לעיניהם של אנשים שחיים בזוגיות; ומבחינתי ֵאם 

שכותבת כי “יש לי ילדים בוגרים ואני לא חושבת שהם שווים את המאמץ שמושקע בהולדתם וגידולם. 

אם הייתה לי אופציה לא להביא ילדים, לא הייתי מביאה אותם” מאפשרת אף היא התבוננות שונה 

ומורכבת על האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית בישראל.

אידיאולוגיים  משיחים  חלק  הם  ־  ופרו–נטליזם  משפחתיות  ־  אלה  מושגים  ששני  לציין  הראוי  מן   12

חשוב  ולכן  מהראיונות,  עלתה  זו  מובחנות  מובחנות.  גם  ביניהם  קיימת  אך  קשר,  ביניהם  המקיימים 

לעמוד עליה: אנשים ללא ילדים מבחירה אמנם בוחרים בחירה נון–נטליסטית בחברה פרו–נטליסטית, 

אך אין זה אומר שהם בוחרים שלא להיות משפחה. אף שבספרות המחקרית לגווניה ובהיגיון החברתי 

הרווח משפחה נתפסת כיחידה של זוג ושני ילדים ביולוגיים לפחות, מהראיונות עולה שמבחינת רוב 

המרואיינים גם זוג ללא ילדים הוא בגדר משפחה.
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יוסף, 1991, 1996; גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין, 2003; פוגל–ביזאוי, 1999(. כמו כן, ישראל 
מאופיינת בנגישות הגבוהה ביותר בעולם שמאפשרת המדינה לטכנולוגיות פריון ובשיעורים 
Birenbaum- ;2004 ,הגבוהים ביותר בעולם של שימוש בהן )גולדין, 2007; השילוני–דולב

 .)Carmeli, 2004; Portugese, 1998; Shalev & Gooldin, 2006
במחקר העוסק בפוליטיקה של טכנולוגיות פריון בישראל טענה גולדין )2007( שמאפיינים 
משפחתיים–מסורתיים אלה והציפייה להורות בישראל הם פועל יוצא של שלושה נרטיבים 
זכות  ובעונה אחת: נרטיב לאומי–דתי–דמוגרפי שעניינו  קולקטיביסטיים המתקיימים בעת 
ורגשות:  זכויות  של  נרטיבים  ושני  הפלסטיני–יהודי,  הסכסוך  של  בהקשר  היהודי  הקיום 
נרטיב אוניברסלי הנשען על האתוס הפרו–נטליסטי אודות “המוסר הביולוגי” של המשפחה, 
בילדים. בהמשך  כמגולם  נתפס  לאושר, כשמימוש האושר  הזכות  ליברלי שעניינו  ונרטיב 
הדברים ארחיב את ההתייחסות לנרטיב האוניברסלי–ביולוגי ואציג את מופעו הנוסף באתוס 

פסיכולוגי של “התבגרות תקנית” באמצעות הורות.13 

)1( נרטיב דתי–לאומי–דמוגרפי
מוטיבציה פרו–נטליסטית: אמהֹות בשליחות יהודית 

הגּברת הילודה היא תנאי הכרחי לקיומה של ישראל, ואישה יהודית שאינה 
מביאה לעולם לפחות ארבעה ילדים... מועלת בשליחות היהודית )דוד בן 

גוריון, מצוטט אצל הייזלטון, 1978, עמ‘ 53(.

ובייחודה  היהודית  הדת  של  התרבותי–סמלי  בעולמה  נטוע  בישראל  זה  נרטיב  של  עוגנו 
ההיסטורי: מצוות פרו ורבו פוגשת את “איום המאזן הדמוגרפי”, ויחד הם מתארגנים סביב 
תוקפה  ורבו מקבלת את  פרו  מצוות  טרור.  ופעולות  הגירה, מלחמות  זיכרונות של שואה, 
מעצם הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הגדרה זו מפורשת בהענקת מעמד רשמי 
לדת היהודית, וזו רואה בהורות ציווי מוסרי ודתי. עקרותה של אישה היא ארכיטיפ של סבל 
 Kahn,( בדמיון היהודי, ועל פי שיחים תיאולוגיים–ביאוריים, אדם שאין לו ילדים משול למת

 .)2000; Shalev & Gooldin, 2006
אך מדינת ישראל אינה מוגדרת יהודית בלבד, אלא גם ציונית, ומכאן שהשמירה על רוב 
יהודי במדינת ישראל ניצבת כנר לרגליה, הן באמצעות הגירה של יהודים אל המדינה )עלייה 
חיצונית( והן באמצעות שיעור ילודה גבוה של המגזר היהודי )עלייה פנימית( )מלמד, 2002(. 
בהקשר זה נכתב רבות בספרות הסוציולוגית על הקריאה לנשים להתייצב בקו הראשון של 
החזית בתפקיד נושאות הקולקטיב )bearers of the collective(; רחמן נתפס כרחם לאומי, 
וסביב כוח ההולדה הביולוגי של נשים ומיניותן מתבצעת עבודה תרבותית–סימבולית ופוליטית 
באידיאולוגיה הלאומית, כך שנתיבן לאזרחות במדינת ישראל עובר דרכו )ברקוביץ, 1999; 

.)Amir & Benjamin, 1997; Kahn, 2000 ;2002 ,הייזלטון, 1978; מלמד
חיוניותם  בשל  לאומי  כנכס  נתפסים  שילדים  עולה  הדתי–לאומי–דמוגרפי  מהנרטיב 
להמשכיות החברה, ומימושה של אמהות ביולוגית בישראל נתפס בראש ובראשונה כחובה 

ככזו  אישה  של  זהותה  על  הסופית  החותמת  שלפיו  המגדרי,  זה  רביעי,  לנרטיב  גם  להתייחס  אפשר   13

מוטבעת באמצעות הולדת ילד. לקריאה נרחבת בעניין זה ראו דונת )2007(.
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מוסרית–אזרחית בסיסית וכמשימה פטריוטית ממדרגה ראשונה. מכאן שמתוך שיח לאומי זה 
כפייתה של אמהות פועלת כך שהיעדרה עשוי להיחשב בגידה לאומית כמעט.

מוטיבציה נון–נטליסטית: נשים בשליחות עצמן
לאחר מלחמת לבנון השנייה, באוגוסט 2006, שיתפתי את חברי הפורום במחשבותיי אודות 

הקשר שבין מלחמות14 לתופעת הבייבי בום.15 זו הייתה אחת התגובות שנתקבלו:

efroch99 )מנהלת הפורום(:
ברמה הרגשית, אני מבינה את זה לגמרי. למה? אני מרגישה שהקיום שלי פה מאוים. 
אני מרגישה שהחיים שלי במדינה תלויים כרגע בשני דברים ־ קיום של רוב יהודי, 
וקיום של צבא חזק. אני לא תורמת לאף אחד משני הדברים האלה, ובכך למעשה 
אני תולה את קיומי פה בכך שאנשים אחרים יביאו ילדים ויגדלו חיילים. ויש בזה 
צביעות, אם אני מכירה בעובדות הקודמות, אבל עדיין לא מוכנה לתת את חלקי ־ 
ובמקרה הזה, הבאת ילדים וחיילים, כמה שזה ישמע מעוות, זה חלקי. כמו שעשיתי 
צבא, וכמו ששילמתי מסים. למעשה פעם ראשונה שאני מבינה את הקריאה לילודה. 
אני פשוט מרגישה מאוימת, ולא יכולה לצפות שאנשים אחרים יגדלו ילדים שילכו 
להקריב את חייהם במלחמות. זה לא אומר לרגע שאני שוקלת לעשות משהו בנדון, 
או חס וחלילה להביא ילדים בשביל המדינה, אבל אני מרגישה במצב הנוכחי, פעם 

ראשונה בחיי, דילמה מוסרית בנוגע לאי הבאת ילדים.
תמיד שואלים אותנו ־ מה אם כולם היו עושים כמוכם? וברמה הגלובלית, ברור שזה לא 
משנה, ועדיף לעולם הזה שהילודה תצטמצם. אבל ברמה שלנו, הקטנה, במדינה שלנו, 

אם כולם יעשו כמוני, עוד 20 שנה בוודאות לא תהיה פה מדינה שאני אוכל לחיות בה.

אף שתגובה זו נדירה בקרב הבוחרים בחיים ללא ילדים, בחרתי לצטטה משום שהיא חושפת 
החרכים  את  והן  עצמו  את  הן  בחובו  הטומן  הלאומי–דמוגרפי,  הנרטיב  של  מורכבותו  את 

כותבת   )1978( הייזלטון  השנייה.  העולם  מלחמת  מארצות–הברית שלאחר  מוכרת  בום  הבייבי  תופעת   14

אחרות  לתקופות  יחסית  לידות  של  מודגשת  גאות  הייתה   1973 בשנת  הכיפורים  יום  מלחמת  שלאחר 

שלאחר מלחמה, שנבעה מרצון הגברים יותר מאשר מרצון נשותיהם. הטענה היא שגברים חזרו מן החזית 

הזדעזעו  רבים  התועלת שבמלחמה.  חוסר  ומתחושת  שראו  האימים  ממחזות  כתוצאה  הלם  של  במצב 

כשהבינו עד כמה חשופים הם: חברים נהרגו לידם, וכפסע בלבד הפריד בינם ובין המוות. הגילוי שהם 

בני תמותה הוביל את הגברים לחשוב אודות הנצחה עצמית: אם הם עצמם לא יישארו בחיים, לפחות 

יהיו אלה צאצאיהם שיישארו. לטענתה, ישראלים מיישמים את הרעיון שהרחם הוא אנטיתזה למלחמה, 

למחצה  מודעת  שאיפה  כאן  ויש  העתיד,  וחיי  האישיים  החיים  החיים,  את  מסמל  הרחם  למוות.  קרי 

להעניק למוות משמעות באמצעות יצירתם של חיים.

ברצוני לציין שזו אחת הפעמים היחידות בהן עשיתי שימוש בתכנים מן הפורום שאני העליתי לסדר   15

עם  שמגיע  הוא  החוקר  שבו  ריאיון,  של  מחקר  לטכניקת  זהה  בפורום  שכזה  שימוש  מבחינתי,  היום. 

שאלות מוכנות מראש הנוגעות בסוגיות עליהן ברצונו לתת את הדעת. ברוב המקרים במהלך שלוש שנות 

המחקר בחרתי להיצמד ללוגיקה הפנימית של השדה, והעבודה הושתתה, כאמור, על תכנים שנכתבו 

בפורום המעסיקים את הבוחרים בחיים ללא ילדים עצמם, והם לא הוכתבו ויוצרו על–ידי כחוקרת.
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הסודקים אותו, זאת משום שאף על פי שתגובה זו מנהלת דיאלוג עם השיח הלאומי–דמוגרפי 
הרווח, בשורה התחתונה efroch99 בוחרת שלא להוליד ילדים. 

ציינתי שתגובה זו נדירה בקרב הבוחרים בחיים ללא ילדים משום שהממצאים מלמדים 
בחייה  נוכח  ואינו  האתיקית,  או  המקרו–תיאורטית  ברמתו  נותר  זה  נרטיב  רוב  פי  שעל 

היומיומיים של אוכלוסיית המחקר עצמה. 

כותבת בפורום:16
האמת שעד שהגעתי לפורום מעולם לא שמעתי את הטיעון הזה.

isola bella )כותבת בפורום(:
הטיעון הלאומי לא מעסיק אותי כלל. אף פעם לא העמידו אותו בפניי.

HollyGoLightly )כותבת בפורום(:
זה מעולם לא עלה על דעתי.

התגובות שהתקבלו כשהועלה הנרטיב הדתי–לאומי–דמוגרפי כנימוק לצורך בילודה בישראל 
מלמדות על דחייתו החד משמעית ועל כך שאינו מובא במערך השיקולים בבחירה בסגנון 

חיים כזה על ידי הסוכנות החברתיות עצמן. 

אורלנדה )כותבת בפורום(:
הרחם שלי לא שייך למדינת ישראל או לעם היהודי ואני חיה בשביל עצמי. וכמו 
כן, באותה מידה שאני חיה פה אני גם יכולה לחיות במקום אחר. אני אישה שלמה 
ולא אוסף של איברים להשכרה לצרכים קולקטיביים כאלה ואחרים. החפצה כזאת 

מרתיעה אותי מאוד.

I s t a r )כותבת בפורום(:
זה טיעון שלקוח מאמונות פשיסטיות/דיקטטוריות קשות ביותר. הטיעון של ילודה 
למען המדינה הוא טיעון שאותי אישית מזעזע יותר מכל. הוא מזעזע משום שהוא 
לוקח את הפרט והופך אותו לכלי של המדינה ־ מה שהיטלר דרך אגב עשה מצוין 

)nicks( ותחתם הם  נוהגים לבחור לעצמם כינויים  בהתאם למקובל בפורומים אינטרנטיים, הכותבים   16

כותבים את שעל לבם ומחשבתם. מצאתי לנכון לקבל את הסכמתם של חברות הפורום וחברי הפורום 

ובכינוייהם. אף שידוע שכתיבה וקריאה בפורום נגישות לכל, עדיין הכותבים בו  להשתמש בדבריהם 

משתפים בפתיחות במידע מעולמם האישי בשל תחושתם שדבריהם ממוענים לחברי קהילתם האינטימית 

והתומכת בלבד. מכאן ששימושי בדבריהם ללא הסכמתם משמעו ניתובם לערוץ תקשורת נוסף שאליו 

לא היו מודעים ושלו לא נתנו את אישורם. רוב הכותבים נתנו את הסכמתם לשימוש זה, ואילו אחרים 

הסכימו שדבריהם יצוטטו אך ביקשו שלא אנקוב בכינוייהם בפורום, ובעקבות בקשתם הוא שונה. אל 

דבריהם של כותבים שלא הגיבו לבקשתי לחיוב או לשלילה התייחסתי תחת הכינוי הכללי והבלתי מזהה 

“כותב/ת בפורום”.
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כמו גם צ‘אושסקו ברומניה ועוד כמה “מנהיגים מקרסולם ומטה”. בטיעון הזה אין 
שום מקום לאישיות, אופי, תחושות, רצונות, שאיפות, חלומות או בחירה בטוב עבור 
עצמך משום שהוא מתעלם לחלוטין מהאדם כולו ומתעסק אך ורק בטובת המדינה 

ולכן אני תופשת אותו כטיעון פשיסטי מסוכן ביותר.

לטובת  פריונן  את  לנכס  המציע  נרטיב  הפורום,  חברות  של  מדבריהן  לראות  שניתן  כפי 
המשך הישרדותה של החברה הישראלית–יהודית נדחה על הסף,17 וניתן לטעון שעבור חלק 
מהמסרבות לאמהּות, לא זו בלבד שילדים אינם נתפסים כמעניקי זכויות במימוש אזרחותן 

ה“תקנית”, אלא הם נחשבים מפרי זכויות של ממש.

)2( נרטיב אוניברסלי: על הישרדות והתבגרות
מוטיבציה פרו–נטליסטית: כך רוצות וצריכות כולן

בדומה לנרטיב הלוקלי–ישראלי, גם הנרטיב האוניברסלי סביב ילודה מייצר ציפייה להורות, 
וזאת בשל תפיסת האדם כיצור ביולוגי בעל דחפים יצריים של רבייה לשם הישרדות. על 
בסיס שיח זה הורות ביולוגית נתפסת כצורך אוניברסלי המצוי בבסיסו של האנושי )גולדין, 

.)Ireland, 1993; Macintyre, 1976; Veevers, 1980 ;2007
ריץ‘ )1989( כותבת כי “האמהּות הממוסדת תובעת מן הנשים ‘יצר’ אמהי במקום אינטליגנציה, 
)עמ‘  העצמיות”  בניית  במקום  הזולת  כלפי  יחס  עצמית,  הגשמה  במקום  אנוכיות  כל  היעדר 
71—72(. דבריה מכניסים לתמונה ממד שיחי נוסף מעבר לממד הביולוגי–הישרדותי, הלוא הוא 
הממד הפסיכולוגי–התפתחותי, הנתפס אף הוא כאוניברסלי, כחלק מהמסלול ה“תקני” שאמור 
זה נשען על כל אותם קונספטים מודרניים דוגמת צמיחה,  לעבור כל אדם באשר הוא. ממד 
גדילה, הגשמה ומימוש עצמי, אך בהבדל מרכזי אחד: ריץ‘ רואה באמהות גורם הבא על חשבון 
הקונספטים האלה, ואילו בשיחים הפסיכולוגיים הרווחים )הן הפרופסיונליים והן בקרב הדיוטות( 
הורות נתפסת דווקא כשער הכניסה אליהם: בשיחים אלה הולדת ילדים נתפסת כשלב קריטי 
בהתפתחות אישיותו של אדם, משום שהיא נתפסת כמבססת את בגרותו הרגשית והחברתית 
)Safer, 1996; Veevers, 1980(. במובן זה הורות היא מעין סף כניסה לחברה הבוגרת, יותר 

 .)Hoffman & Hoffman, 1973( מסיום בית ספר, עבודה או חתונה
כל  שנישאו,  שמרגע  היא  הקונבנציונלית  המשפחה  מושתתת  שעליה  היסוד  הנחת 
מהוללת  הורות  ההורות.  תפקיד  את  לקבל  מחויבים  וה“נורמלים”  ה“בריאים”  המבוגרים 
כתפקיד חברתי רצוי, וגורמים רבים משולבים כדי לייצר סביבה שבה הולדת ילדים מוגדרת 
לא רק כבלתי נמנעת אלא אף כנחשקת )Veevers, 1980(. הנורמות שלפיהן לאנשים צריכים 
להיות ילדים משולות לִמרשם )prescription(. ויוורס ).Ibid( כותבת שלמילה מרשם יש שתי 
משמעויות בהגדרה המילונית: האחת ־ to lay down as a course to be followed, והשנייה 
ציווי  to order as a remedy or treatment. במובנה הראשון של המילה, מרשם הוא  ־ 
מוסרי הממקם אדם כשווה בין שווים בחברה שבה הוא חי. במובנה השני, ההורות מומלצת, 

אם לא כתרופה לכל המחלות, אזי לפחות כמענה חלקי ל“בעיות” של צמיחה אישית.

כאמור, עבורי דחייה זו היא היא הנרטיב האלטרנטיבי, גם אם אינה אלא סירוב לקבל את הקיים, ואף   17

שאינה מציעה נרטיב חלופי הניצב בזכות עצמו.
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ברמת האינדיבידואל הולדה וגידול של ילדים נתפסים כחוויות של הענקת משמעות עבור 
העצמי, שנעשה מפותח ומורכב יותר מבעבר כפועל יוצא מהיתקלות בתהליכים ובמצבים שלא 
 .)Beck & Beck-Gernsheim, 1995( היו מוכרים לו קודם לכן, כשנדרש לדאוג לעצמו בלבד
תפיסת  הם  האוניברסלי  בשיח  ההורות  כפיית  של  שמקורותיה  לומר  אפשר  כן,  אם 
החברתי  המרשם  וכן  הישרדות,  לשם  כהכרחי  הביולוגי–רבייתי  הפוטנציאל  של  המימוש 
לבגרות והגשמה עצמית באמצעות ילדים, שהתקבל ככתב ציווי שאין בלתו. כך, היעדרה של 

הורות נתפס כמעיד על שיבוש דרכו של הטבע ועל תהליך התבגרות שלא הושלם. 

מוטיבציה נון–נטליסטית )1(: על טבע מתורבת וטבע אישי
העמדה הנחרצת שהוצגה לעיל, לפיה יש טבע אנושי אחד שמטרתו הולדת ילדים ומסלול 
טיעונם  לנוכח  נסדקת  ילדים,  הולדת  דרך  לעבור  אחד שחייב  תקין  התפתחותי–פסיכולוגי 
הבסיסי ביותר של אנשים שאינם רוצים ילדים, המעידים על אי קיומו של צורך או של יצר 

ביולוגי, כהגדרת המרואיינים והכותבים בפורום: 

:I s t a r
הרבה פעמים ניסיתי לתת סיבות, עד שהבנתי שזה לא נחוץ. מגיל 5 בערך ־ הייתה 
ידיעה פנימית ברורה, צלולה ואמיתית של “לא לעשות ילדים”!!!! בגלל כל האשמה 
הכרוכה בידיעה כזו מבפנים עקב מסרי החברה מבחוץ, היה גם אצלי צורך עז לתרץ 
ולהסביר ולתת לעצמי ולאחרים סיבות. האמת היא שאין סיבות חיצוניות אצלי, ולא 
צריכות להיות. זו ידיעה פנימית עצומה, חזקה, מושרשת ־ בדיוק כמו הידיעה שכדי 
לחיות צריך לאכול, לישון ־ עבורי זה עניין של הישרדות טבעית, ידיעה מבפנים 
מה נכון לי במאה אחוז ללא שום עוררין. הדבר היחידי שערער והפחיד היה תחושת 
האשמה, המוסר, האיום החברתי והמסרים הדתיים/חברתיים בנושא. מעולם לא היה 
לי קונפליקט פנימי בנושא. מבפנים תמיד היתה ידיעה ברורה לגמרי. מהן הסיבות 

שלי? כל הסיבות שבעולם ואף לא אחת מהן ־ פשוט, כי ככה אני.

התייחסותה של I s t a r ל“ידיעה פנימית עצומה, חזקה ומושרשת” בנשימה אחת עם צרכים 
“טבע”, משום  במושג  ביולוגיים–טבעיים אחרים מחייבת התבוננות מחודשת  הישרדותיים 
שהיא מצביעה על קיומו של ריבוי ולא אחד. דבריה מפרקים את הטבע האנושי ומוסיפים 
קורה  מה  השאלה  ונשאלת  האותנטי,  והאני  האישיות  קרי  האישי,  הטבע  את  לתמונה 
כש“הטבע האישי” סותר את “הטבע האנושי”, וכשהיענות לטבע האנושי פירושה לא להיות 
המוגדרים  ובצרכים  ביצרים  עוסק  הביולוגי  השיח  אחרות,  במילים  האישי.  לטבע  נאמנה 
טבעיים, אך היעדרו של רצון, צורך או יצר להוליד ילדים בקרב אוכלוסיית המחקר נתפס 
על ידה כעין הוכחה לקיומה של ביולוגיה אחרת, טבע אחר ונוסף שיש להביאו בחשבון. כך 

מתארים זאת מרואיינים וכותבות אחרות בפורום:

אבנר )מרואיין(:
אני מתנדב בעמותה עם ילדים, זאת אומרת, זה לא שאני לא אוהב ילדים או לא 

מסתדר עם ילדים, ממש לא. משלי ־ אני פשוט לא מרגיש צורך להביא אותם.



פרו–נטליזם סדוק  אורנה דונת    428

שרי )מרואיינת(:
אני יכולה להעיד על עצמי שבלי קשר לזוגיות שלנו מעולם לא משך אותי הנושא 
פשוט   ]...[ ילדים”  שונאת  “אני  כמו  קשה  דבר  חלילה  להגיד  יכולה  לא  אני  הזה. 
הזה.  היצר  בי  קינן  לא  פעם  אף  אותו.  מרגישה  לא  ואני  אמהי,  יצר  על  מדברים 
מה שמפתיע הוא שאנשים אמרו לי שעם הזמן זה יגיע, ואמרתי “או קיי. אולי הם 
צודקים”. אני בת 37, כמה זמן? את יודעת מה, למדתי שלא לבטל אף פעם, לא להגיד 
אף פעם “לא יכול להיות, לא יהיה”. אבל נכון להיום, נכון לרגע זה, לא השתנה 
אצלי שום דבר. כל פעם אני אומרת לעצמי “נעים לי, טוב לי, לא חסר לי”. אין לי 

את החוסר הזה. זה מסכם את כל התמונה ־ לא חסר לי ואין לי רצון וצורך.

gertrude )מייסדת הפורום ומנהלתו בעבר(:
הביולוגית  האינסטינקטיבית,  הבסיסית,  ברמה  רצון,  שום  לי  אין  ־  פשוט  הכי 
והפסיכולוגית ללדת או לגדל ילדים )וממש משונה לי שכל כך הרבה נשים רוצות 
זה. כלומר, הרצון לא ללדת נראה  זה לא סביר בעיני, אני לא תופסת את  ילדים, 
לא  שאני  אותי  מפתיע  תמיד  ללדת.  כן  מהרצון  יותר  הרבה  ומתבקש  הגיוני  לי 

הנורמה(.

ייתכן שיהא זה נוח להתייחס אל הדוברים שצוטטו לעיל כסוטים חברתיים שאינם מעידים 
אך  הנורמה.  של  גבולותיה  את  מחדש  מסמנת  שבכך  שלהם,  חריגותם  על  מלבד  דבר  על 
התערסלות בנוחיות כזו לא תהיה אלא מכשול באבחון הבנייתה החברתית של הנורמה, קרי 

נפילה למלכודת הקבלה כמובן מאליו את קיומו של יצר הורי בכלל ושל יצר אמהי בפרט. 
היצר ההורי )ובייחוד היצר האמהי( הוא קונספט המרמז שלבני אנוש בכלל ולנשים בפרט 
יש דחף אינסטינקטיבי להתרבות; שלדחף זה יש ערך הישרדותי הן ברמה האינדיבידואלית 
והן ברמת המין האנושי; שהיריון הוא נורמלי וגידול ילדים הוא הפונקציה הנעלה והבסיסית 
ביותר עבור נשים. התפיסה לפיה כל אדם באשר הוא אמור לרצות להרות, להוליד ילדים 
ודורש  עושה  הרי  הוא  לטבע,  לסרב  אפשרי  בלתי  ולכאורה  הטבע,  כדרך  נתפסת  ולגדלם 

 .)Macintyre, 1976( כרצונו, בהתאם לצרכיו, וסביר שלצורכי הישרדות
סימון דה–בובואר )1949( העמידה בסימן שאלה את עצם קיומו של יצר זה כשהציעה מהלך 
דה–קונסטרוקטיבי שחשף שיצרים ביולוגיים, ובהם רבייה ופריון, אינם מושגים חד משמעיים 
המתייחסים לטבע ההולדה האנושי, אלא הם תלויי הקשר היסטורי ותרבותי ונטועים במארג 
מורכב של יחסי כוח ושליטה בחברה פטריארכלית. הסוציולוג האמריקאי וויליאם תומאס  
)Thomas( טען שאם מצב מוגדר כאמיתי, הוא יהיה אמיתי בתוצאותיו. מכאן שאם רבייה 
היא מעשה חוצה תקופות ותרבויות, אם היא נתפסת כמצב הנורמלי, ואם רעיון קיומו של יצר 
אמהי מחלחל תמידית לתוך חיי היומיום, אזי לכאורה לא נדרש להסבירה, משום שהיא המובן 
מאליו בסדר החברתי הנורמטיבי )Macintyre, 1976(. בעקבות דה–בובואר ומקינטאייר, גם 

באדינטר )1985( מקשה ושואלת:

שנועדה  אדירה  לא? מהתלה  ותו  אלא מהתלה  זו  אין  או שמא  יצר אמהי  קיים  כלום 
לשכנע את הנשים כי עליהן מוטלת “העבודה השחורה” ]...[ איזה מין “יצר” הוא, הקיים 
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אצל נשים מסוימות, אך לא אצל האחרות? ]...[ במקום על יצר, האם לא מוטב לדבר על 
לחץ חברתי כביר שתכליתו לאפשר לאישה להגשים עצמה באמהותה? )עמ‘ 264(

מחייבים  שדבריהן  ומכאן  התרבות,  את  לתמונה  מכניסות  מקינטאייר  והן  באדינטר  הן 
אנחנו  “טבע”. אפשר לטעון שגם כשאנחנו מדברים על טבע,  במושג  התבוננות מחודשת 

מדברים למעשה על תרבות, משום שהיא זו שמכוננת אותו באופן סמלי באמצעות השפה.
המתח המתקיים בין טבע לתרבות נבחן בהרחבה בספרות העוסקת במורכבות היחסים 
ההיסטוריים–סמליים ביניהם, ואפשר ללמוד ממנה שטבע הוא קטגוריה המיוצרת בצורתה 
המסוימת בתוך תרבות מסוימת, ואין בעצם טבע שהוא טבעי, שידה של התרבות לא נגעה 
בו, שלא עבר תהליך של ִתרבות. קביעות אלה מאפשרות לנו להתבונן מחדש על קונספטים 
שנחשבים טבעיים, דוגמת היריון ולידה. סטראתרן )Strathern, 1992( טוענת שמה שנחשב 

.)enterprised-up( עד כה טבעי נעשה מושא בחירה, ומכאן שהטבע מוגדר ומובנה מחדש
מתוחמת  בהורות  החברתית  שההכרה  וככל  טכנולוגיה,  על  ונסמך  הולך  שהטבע  ככל 
בלתי  וכגורם  מתרבות  במנותק  טבע  על  לחשוב  יותר  קשה  כך  לגליזציה,  של  בפרקטיקות 
תלוי בהתערבות חברתית. פעולות של פריון ורבייה נתונות לעבודה תרבותית רחבת היקף, 
שהתערבות טכנולוגית )הווה אומר תרבותית( הולכת ומתפתחת סביבן: אמצעי מניעה, שאיבת 
ביציות, שיבוט, הפריות מלאכותיות, פונדקאות ועוד, כל אלה מעידים שביולוגיה אינה גורל, 

ועל כן עלינו להסב את תשומת הלב לאותן הבניות תרבותיות שלאורן היא מעוצבת ככזו:

The “myth” of nature is a system of arbitrary signs which relies on a social 
consensus for meaning… Our mind structures myth, and in a feedback 
loop myth instructs our perceptions of the phenomenological universe 
(MacCormack, 1980, p. 4).

הוא  לכאורה  טבעי  שיח  שגם  מעידים  המחקר  אוכלוסיית  של  דבריה  זה,  חלק  לסיכום 
נטול  אין,  חוסר,  כגון  מונחים  הדיון  במרכז  המעמידה  שרטוריקה  מפני  תרבותי–לעומתי, 
והיעדר מניחה שהצורך היה אמור להתקיים, והיעדרו נתפס כדורש הסבר או הצדקה בתרבות 

פרו–נטליסטית.18

מוטיבציה נון–נטליסטית )2(: מבוגרים מגדלים את עצמם

קרן )מרואיינת(, בתשובה לשאלה מהי המשמעות של ילדים עבורה:
את ממש ]מדגישה בקולה[ מאבדת את האני העצמי שלך כי אין לך זמן פנוי, גם אם 
את מאוד רוצה. כשאני מאבדת את האני העצמי שלי, אני מתכוונת גם לזמן, שאין 

מאחר שהורות בחברות פרו–נטליסטיות מכוננת לא רק כבלתי נמנעת אלא גם כנחשקת, הרי כל שיח   18

אלטרנטיבי המתקיים למולה מחויב להיות לעומתי. במילים אחרות, אלה הבוחרים בחיים ללא ילדים 

מונחים  באמצעות  אלא  זאת  לעשות  באפשרותם  אין  אך  ה“סוטה”,  התנהגותם  את  להסביר  מצופים 

 .)Campbell, 1985( לעומתיים אל מול האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית
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לך זמן לעצמך. את לא עושה את מה שאת ]מדגישה בקולה[ באמת רוצה, את עושה 
את מה שאת חייבת בשביל יצור אחר. איפה את בכל הסיפור הזה? איפה התחביבים 

שלך? הרצונות שלך? הזמן הפנוי שלך? איפה הזמן בשבילך להעשרה? 
פנימיים  תהליכים  עובר  האדם  הזוגיות  חיי  בתוך  גם  בחיים.  שינוי  עובר  אדם  בן 
עם עצמו והוא משתנה ואולי הוא רוצה ללמוד עוד משהו ולהתפתח ולנסוע ברחבי 
הזמן  ילדים,  כשיש  חוגים.  ולקחת  דברים  וליצור  אחרות  תרבויות  ולראות  העולם 
כאילו עוצר. את אמא, והזמן עוצר מלכת, וזהו. את צריכה רק להשקיע בילד ובמה 

שהוא צריך להתפתח וללמוד, בחברים שלו ובחוגים שלו, בלימודים שלו, וגמרנו.

בעוד שבנרטיב הפרו–נטליסטי הולדת ילדים היא בבחינת החותמת הסופית המאשרת את 
היות האדם סובייקט שלם, בוגר ואחראי, מבעד לעיניה של חלק מאוכלוסיית המחקר הורות 
ילדים נעשים מרכז עולמו של ההורה  אינה מתיישבת עם היות סובייקט. מנקודת מבטם, 
זהותו  את  מהפרט  הם  גוזלים  בכך  בקיומו.  טובה  חלקה  כל  ותופסים  היוולדם  מרגע  כבר 
הטרום הורית, ומכאן שאינם מַתקפים אותו כישות שלמה, בוגרת ומורכבת יותר, ואף להפך. 
לתחושת חלק מהמרואיינים והכותבות בפורום הם רואים מדי יום ביומו אנשים שאין להם כל 
זהות נוספת מלבד זהותם ההורית, שמסתובבים בעולם כשעיקר סיפוקם נובע מבילוי ימים 
מבודדים  ילדיהם,  החיים של  קצב  פי שגרה שמכתיב  על  ומונוטוניים שמתנהלים  ארוכים 
מחייהם בימי טרום ההורות, מנותקים מחיים גדושים של מבוגרים שמתקיימים שם בחוץ, 
ומופרדים מקצב אינדיבידואלי משל עצמם. לשיטתם, הורה מאבד את ממדי זהותו הטרום 

הורית, וממד הזהות החדש שלו, ההורי, הוא היחידי שנותר, ועבורם הוא אינו מספק.
לסיכום חלק זה אפשר לומר שבעוד שבנרטיב ההגמוני הולדת הילדים מעניקה גושפנקא 
לזהותו של אדם כסובייקט שהשלים את שלבי התפתחותו התקינים, בנרטיב האלטרנטיבי 
עוד  התקינה.  ההתפתחות  את  כבולמים  דווקא  נתפסים  ילדים  המחקר  אוכלוסיית  שמציעה 
אפשר לומר שבעוד שהורה נתפס כמשלים את התפתחותה של זהותו הבוגרת במלאו תפקידים 
של הוראה, הנחיה, הדרכה ומודל לחיקוי עבור הדור הבא, הסירוב להורות ממקם את הבוחרים 
ולליטוש  עצמי  ללימוד  המובהקת  ההעדפה  בעל  התלמיד,  כותרת  תחת  ילדים  ללא  בחיים 
מיומנויות על פני הוראת האחר )Veevers, 1980(. מכאן שלדידם, תפקיד התלמיד דווקא, ולא 

ההורה, טומן בחובו את פוטנציאל המימוש העצמי והתפתחותה של זהות שלמה. 

)3( נרטיב ליברלי: הזכות לאושר
מוטיבציה פרו–נטליסטית: הדרך אל האושר

אנו חיים בעידן שבו בני התרבות המערבית מצויים בצורה זו או אחרת במרדף אחר אושר 
)Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton, 1996(, רגש שהוגדר כערך עליון לפני 
כמאתיים שנה. האנציקלופדיסטים הצרפתים מהמאה ה–18 היטיבו לנסח בערך “אושר” את 
סטנלי  פי  על  החיים.  הכרחיים של  נתונים  אינם  וסבל  כאב  לפיה  החדשה,  האידיאולוגיה 
ואחרים )Stanley et al., 2003(, מדובר במדד סובייקטיבי של רווחה אנושית, והם מתייחסים 

למונח “אושר” כאל הרגשה טובה והנאה מהחיים.19 

לעיתים נעשה שימוש במונחים “סיפוק” או “רווחה רגשית”, כתחליף למונח “אושר”.  19
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ארגייל )Argyle, מצוטט אצל בילסקי, 2004( טוען שיחסים בין–אישיים דוגמת נישואין, 
מחקרים  אדם.  של  באושרו  ביותר  חשוב  מרכיב  הם  וכו‘  בעבודה  יחסים  הורות,  חברים, 
הורים  ואהבת  התאהבות  ־  ביותר  האינטנסיביים  שהיחסים  מלמדים  שערך  אמפיריים 
לילדיהם ־ הם הגורמים לשמחה הגדולה ביותר, ושביעות הרצון שהם מסבים נובעת בעיקר 
יכולים  מתחושות האינטימיות, החום, החיבה והאמון ההדדי ומקיומו של אדם שבו אנחנו 

לבטוח. 
מקורה של ראיית ההורות כזכות לאושר טמון בתפיסת האהבה של המאה ה–18, לפיה 
במיקרוקוסמוס  ובראשונה  בראש  להימצא  הוא  חייב  הרי  הזה,  בעולם  אפשרי  אושר  אם 
המשפחתי: “הנישואים החדשים, המושתתים על החופש, הם משכנם המובהק של האושר, 
של החדווה ושל רגש החיבה. נקודת–השיא של נישואים אלה היא ההולדה” )באדינטר, 1985, 
עמ‘ 130(. הקישור בין ילדים לאושר הדוק אף יותר, כמעט בלתי ניתן להתרה, בכל הנוגע 
לנשים: “מכיוון שיכולה האישה להיות אם, הסיקו מכך שלא זו בלבד שהיא צריכה להיות אם 

אלא גם חייבת, וכי רק באמהּות יכולה היא למצוא את אושרה” )שם, עמ‘ 264(.
נראה שבישראל, תמונת המצב של אושר וילודה נחרצת וחד משמעית אף יותר: בשנת 
2003, במסגרת פרויקט ה–ISSP שנערך בין היתר בישראל, נמצא כי 90% מכלל הציבור 
היהודי מסכים עם הטענה שלראות את הילדים גדלים זה האושר הגדול ביותר בחיים, ו–57% 
מכלל ציבור זה מסכים עם הטענה שלאנשים שמעולם לא היו ילדים יש חיים ריקים )גליקמן 

ואח‘, 2003(. 

מוטיבציה נון–נטליסטית: על אושר ורטוריקה של הימורים 
האלטרנטיבי  הנרטיב  לאושר.  הבטחה  הם  שילדים  מניח  לעיל  שהוצג  הנרטיב  כאמור, 
לא  או  לא תקוים במלואה  זו  אוכלוסיית המחקר מעלה את האפשרות שהבטחה  שמציעה 
תמומש כלל, מכיוון שהולדת ילד משמעה יצירתו של אדם חדש שטבעו וטיבו אינם ידועים 
מראש, ולכן טמונים בה באופן אינהרנטי גם אובדן שליטה וחוסר ודאות. מכאן שאי–הוודאות 
 .)McAllister & Clarke, 1998( מובילה לתפיסתם של ילדים כהימור, הן כלכלי והן רגשי
את אחד השרשורים בפורום פתח אב ששיתף בחוסר החשק שחש בתחילה כלפי רעיון 
הבאת הילדים, אך בהתאהבות הגדולה בילדתו לאחר שנולדה )“תחשבו על ההתאהבות הכי 
בהימור  העוסקת  שנתקבלו,  התגובות  אחת  זוהי  מאה”(.  פי  ותכפילו  לכם  גדולה שהייתה 

ובנטילת הסיכון הכרוכים בהולדת ילדים כשלא לגמרי בטוחים שרוצים אותם:

XUXA141 )אם לילד אחד הכותבת בפורום(:
איך לקחת כזה סיכון? ]...[ ואם לא היית מתאהב בילדה? האם הילדה המסכנה היתה 
ועדיין רואה בה “גוש בשר”? האם אתה מוכן  אשמה שאבא שלה לא אוהב אותה 
להתחייב, נניח על תשלום של שני מליון שקל, שכל אחד שמביא ילד, למרות שלא 
ילדים  נטושים,  ילדים  יום  כל  רואים  אנחנו  בו בהכרח?  יתאהב  בתחילה,  בו  רצה 
ממש  לא  הנראה  שכפי  שלהם,  ההורים  על ידי  ומוזנחים  נפגעים  ילדים  מוכים, 

“התאהבו” בהם. אז? מגיע לילדים הללו?
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מהממצאים עולה שההימור בא לידי ביטוי בשלושה מישורים: )1( הימור על אופיו, כישוריו 
הוריו;20 עבור  ביקור”  כ“כרטיס  להציגו  האפשרות  על  כלומר  הנולד,  הילד  של   ויכולותיו 
)2( הימור על הבטחתם של ילדים לִזקנה מכובדת; )3( הימור על אושר, הן אושרו של ההורה 
והן אושרו של הילד. במאמר זה ברצוני להתייחס למישור השלישי, הנרטיב האלטרנטיבי 
לאושר. תפיסת הילד כהימור סודקת את התפיסה ההגמונית, לפיה ילד הוא נתיב ודאי לרווחה 
רגשית, ומפרקת את הקשר הגורדי בין ילד לאושר. הפירוק מתקיים בשני היבטים: היבט 
אחד שעניינו אושרם של אנשים מהרגע שבו הפכו להורים, והיבט נוסף שעניינו אושרם של 

הילדים העתידיים. 

הימור על אושרם של ההורים

טרול21 בפורום:
אתם יודעים, יש 7 דרגות אושר קוראים לזה נדמה לי “פירמידת האושר”. אתם פעם 
הרגשתם אושר אמיתי? האם זה שנהניתם בסרט זה נקרא אושר? האם זה שעשיתם 
סקס זה נקרא אושר? האם החתונה שלכם היא אושר? לקצה של הפירמידה לא תגיעו 
בלי הילדים. היו לי רגעים שהגעתי לשלב ה–5 בפירמידת האושר וזה בזכות הילד 

שלי!!!

דבריה הבאים של גאטו נגרו חושפים את הבנייתו התרבותית של המושג הכה שכיח בעידן 
זה, עד לכדי אינפלציה ־ “אושר”:

גאטו נגרו )מנהלת הפורום(:
“אין אושר כמו...”

בתור ילדה שגדלה בראשון לציון, זכורים לי סיפורי המורשת על הקמת המושבה, 
ועל חיפושי המים. תמיד נאמר בקשר לזה “אין שמחה כשמחת בית השואבה”. על 
הרבה דברים שמעתי שאומרים דברים דומים. אני שואלת את עצמי האם זהו סוג של 
מטבע לשון או שבאמת יש דברים מאחורי האמירה הזו. אני מנסה לדמיין לעצמי 
מצבים שונים ־ את השמחה של מציאת מים אחרי חודשים ארוכים, את השמחה 
שבגידול ילדים ודברים כאלה ־ ושואלת את עצמי: האם באמת ניתן לכמת )מלשון 

כמות( אושר? האם ניתן להשוות אושר אחד לאושר אחר, שונה?

על פי בירנבוים–כרמלי )2000(, הורים מקבלים על עצמם את האחריות לעיצוב התינוק והילד. מספרה   20

רבת  היא  והילד  התינוק  לעיצוב  האחריות  הבינוני,  המעמד  בני  במחקרה,  המשתתפים  עולה שבעיני 

חשיבות ובגדר עיקרון מארגן מרכזי של ההורות. לטענתה, התינוק הנולד נתפס כטבולה רסה שנתון 

לעיצוב על ידי סביבתו, ובעיקר על ידי הוריו, ולכן הילד הוא מוצר או אביזר לתצוגה בידי הוריו–מעצביו: 

כשהוא נחשב מוצלח, הוא נעשה מרכיב מרכזי בהצגה העצמית של הוריו בפני עצמם ובפני זולתם.

“טרול” הוא מונח בשפה האינטרנטית שפירושו כותב הזורע מחלוקות ברשת. בפורום נשים שלא רוצות   21

בליווי  לעתים  הפורום,  חברי  של  בחירתם  את  ושופטים  המבקרים  כותבת  או  כותב  הוא  טרול  ילדים 
אמירות נאצה, קללות, עלבונות וגידופים.
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אין לי ספק שהבחירה לגדל ילדים חושפת את האדם לקשת רחבה של התנסויות, 
את  חושפת  האחרת  הבחירה  זאת,  לעומת  מעטות.  לא  מאושרות  חוויות  גם  שבה 
האדם לקשת אחרת לגמרי של התנסויות. לדעתי, גם בקשת זו יש חוויות מאושרות 
לא מעטות. מדוע אם כן, הבחירה שלא להביא ילדים נראית לנו כבחירה עצובה? אני 
סבורה שהתשובה היא זו: גידול ילדים הוא נורמה כל כך מוחלטת )במיוחד בארץ(, 
שקשת החוויות הקשורות בה נתפסת כחלק בלתי נפרד ממסלול החיים. בדיוק כמו 
שלב הילדות או שלב ההתבגרות המינית. מכיוון שכך, אנו רואים בוויתור על חוויות 
מסוימות מהקשת הזו, פספוס של קטע מסוים ממסלול רצוי והכרחי. לכן הוויתור 
הזה נראה לנו עצוב. בהשוואה, גם טיפוס על האוורסט מספק קשת של חוויות, שיש 
בה גם לא מעט אושר. יחד עם זאת, טיפוס על האוורסט איננו הנורמה ההתנהגותית 
הבחירה  שלנו.  החיים  ממסלול  נפרד  בלתי  כחלק  נתפס  אינו  ולכן  שלנו,  בחברה 
האחרת  משום שהאפשרות  בעינינו,  עצובה  אינה  האוורסט  על  לטפס  שלא  שלנו, 
היא לגיטימית ומקובלת בחברה, ומשום שאנו מכירים אנשים רבים שלא טיפסו על 

האוורסט, ולמרות זאת יש להם חיים טובים ומאושרים.

efroch99 )מנהלת הפורום(:
אני חושבת שההחלטה לא להביא ילדים גם נובעת מתוך שינוי של התפיסה מה זה 
אושר, ומה מטרת החיים ]...[ היום אנשים )חלקנו( שואלים את עצמנו, בעצם ־ מה 
אני צריך לעשות בחיי כדי להיות מאושר? ומתוך זה נכנס השיקול, האם ילדים זה 

משהו שיגדיל את אושרנו או יקטין אותו?

לנורמה  מחוץ  להימצא  עשויות  לאושר  הקדם  דרישות  מבחירה,  ילדים  ללא  אנשים  עבור 
 baby( התינוק  מלכודת  ילדים.  של  ידם  להישג  מחוץ  אחרות,  במילים  או   ,)Safer, 1996(
trap(, כך מכנה ויוורס )Veevers, 1980( את תחושתם של מרואייניה, משום שהורה מדומה 
בעיניהם למי שנלכד במלכודת החוסמת אותו ומֹונעת ממנו אפשרויות אחרות בחיים שעשויות 

להסב לו אושר, לא רק בהווה אלא אף בעתיד. 
כל אחת ואחד מאוכלוסיית המחקר מציבים סימן שאלה מעל לאקסיומה התרבותית לפיה 

ילדים הם שער הכניסה היחיד לחיים מאושרים, ומציעים במקומם שערים אלטרנטיביים.22

הימור על אושרם של הילדים
הורות נתפסת כיום כאחריות מוסרית כלפי הילדים שנולדו.23 הורים מצופים לספק לילדיהם 
קורת גג, להגן עליהם ולהכין אותם לבגרות אחראית, אך לא פחות מכך הם רואים עצמם יותר 
ויותר כאחראים לרווחתם הרגשית, קרי לאושרם או למצוקתם של ילדיהם. תפוצת שיא של 

לקריאה נרחבת יותר אודות שערים אלטרנטיביים אלה ראו דונת )2007(.  22

התרבותיות  המשמעויות  של  היסטורית  סקירה  בעניין.  להרחיב  באפשרותי  אין  היריעה  קוצר  מפאת   23

ותלמדנו  הילד  בתפיסת  רה–קונספטואליזציה  ואילך תחשוף מהלך של  ה–18  לילדים מהמאה  שהוקנו 

שתפיסה זו של אחריות הורים כלפי ילדיהם, המוצגת כמובנת מאליה, אינה א–היסטורית אלא מעוגנת 

.)Ariès, 1962; Zelizer, 1985( בהיסטוריה הפוליטית והכלכלית של השיח הליברלי
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מחקרים המלמדים מה נחשב הורות ראויה מעלה יותר מאי פעם שאלות נוקבות של בחינה 
עצמית בקרב נשים וגברים המודעים לחשיבה פסיכולוגית עכשווית. אנשים משופעים בידע, 
מודעים לנקודות החוזק והחולשה שלהם וחפצים לעשות את הבחירות “הנכונות” מהסיבות 
“הנכונות”: אם אישיותו של הילד תלויה בי, האם אני בוגר/ת רגשית די הצורך כדי לטפל 
ילד כראוי?24  ולפתח  כדי לגדל  בי האיכויות הדרושות  יש  זו כהלכה? האם  בסוגיה עדינה 
)Beck & Beck-Gernsheim, 1995(. אם התשובה שלילית, המשמעות חד משמעית: ילד 

= לא! 

efroch99 )מנהלת הפורום(:
שלומם  את  לוודא  שאוכל  דרך  אין  ילדים,  אביא  שאם  מציאותי  באופן  לי  נראה 
ואת ההתפתחות התקינה של נפשם. מדובר באין–סוף גורמים, רובם לא בשליטתי, 
שיכולים להשפיע עליהם, ואני כבן אדם אנושי לא רואה את עצמי מסוגלת להבטיח 

מראש שאעמוד במשימה.

גאטו נגרו )מנהלת הפורום(:
גידול ילדים הוא משימה שלא מתאימה לכל אחד. הניסיון של החברה שלנו לכפות 
על כל אדם את אורח החיים הזה הוא לדעתי בגדר פשע ממש. פשע כנגד הילדים 
שייוולדו להורים הלא נכונים. הרדיפה אחר אושר הנה כל–כך בדמנו בעידן זה, עד 
כי אנשים בוחרים שלא להוליד אם אינם סמוכים ובטוחים שהילדים יגדלו בעצמם 
להיות אנשים מאושרים. כלומר, אם אפריורית אדם יודע שלא יוכל לספק לילדו את 

כל אותם דברים אשר יהפכו אותו לאדם מאושר ־ הוא יימנע מכך מראש.

מחשבות אחרית דבר

בחיים  בחירה  של  התופעה  ומתרחבת  הולכת  האחרונות  בשנים  דווקא  מדוע  לתהות  ניתן 
ללא ילדים, והספרות המחקרית אכן מנסה לספק מענה לתהייה זו. סיבות אפשריות לעלייה 
בהיקף התופעה בקרב קבוצות משכילות ממעמד חברתי–כלכלי בינוני–גבוה הן כלכלות שוק 
חדשות המציעות מגוון גדול יותר של תצורות משפחתיות;25 נגישות גבוהה וחוקית לאמצעי 
יותר של נשים בשוק  יותר להשכלה; השתתפותן הרחבה  גבוהה  נגישות  ולהפלות;  מניעה 
העבודה; ועליית “הגל השלישי” של פמיניזם, שתבע בין היתר את יצירתה של זהות נשית 
 Bartlett, 1994; ;1989 ,‘אחרת, שאינה מחויבת לאמהּות כדי להיחשב נשית ובוגרת )ריץ

שאלות כאלה סודקות אף הן את האקסיומה לפיה הולדת ילדים היא תוצאה של יצר ביולוגי–הישרדותי   24

שאינו מערב תהליכים קוגניטיביים של חשיבה ובחירה. ערעור אקסיומה זו בא לידי ביטוי באמירתם 

של בק ובק–גרנשיים )Beck & Beck-Gernsheim, 1995( שכיום הולדת ילדים היא תוצר של תכנון 

רציונלי ולא של דחפים ויצרים: masterminded births או headbirths, במונחיהם.

 double ראשי תיבות של ,DINK התצורה המשפחתית של זוג ללא ילדים מוכרת בארצות–הברית בכינוי  25

.income no kids
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 Cain, 2001; Campbell, 1985; Gillespie, 2003; Ireland, 1993; Letherby, 2002;
 Lunneborg, 1999; Macintyre, 1976; McAllister & Clarke, 1998; Neal et al.,

.)1989; Safer, 1996; Seccombe, 1991; Veevers, 1980
זאת  שמכנה  כפי  או  תודעתי–חברתי,  נוסף,  הסבר  מספקת   )Ireland, 1993( איירלנד 
של  השישים  בשנות  איירלנד,  לטענת  בחירה”.  של  “אקלים   ,)Bartlett, 1994( בארטלט 
של  למשמעותה  למיניות,  לגזע,  בנוגע  בהשקפות  דרמטיים  שינויים  חלו  העשרים  המאה 
מלחמה ולתפקידים מגדריים. זו הייתה תקופה מיתית שבה שאפו בני אדם לאינדיבידואליזם 
אותנטי מתוך שמירה על קשר ותרומה לקהילה.26 מרכזיותו של האינטרס האישי על פני אלה 
של הקבוצה )הלאומית למשל( באה לידי ביטוי גם בשינויים במבניה ובתכניה של המשפחה 
post-( ”המשפחה הפוסט–משפחתית“ ,)Beck, 2002( המודרנית, או כפי שמכנה אותה בק

familial family(. במשפחה זו מרכז התא המשפחתי הוא הפרט, רצונותיו ושאיפותיו, והיא 
משקפת ערכים של חופש בחירה אינדיבידואלי,27 החלים גם על נורמות הנישואין והגירושין. 
יתר על כן, נראה שהשיח הליברלי, המעמיד במרכז את זכות הבחירה האישית החופשית 
ואת השחרור ממחויבויות קומפולסיביות לאחר, מחלחל גם אל תוך עולם הרבייה והילודה 
)Campbell, 1985(. במובן זה, מוטיבציות לאי–הולדה בישראל הנגזרות מהשיח הליברלי 
 Bartlett, 1994; Gillespie,( זהות לאלה שתועדו במחקרים במדינות אחרות דוגמת אנגליה
Letherby, 2002; Lunneborg, 1999; McAllister & Clarke, 1998 ;2003(, סקוטלנד 
 Cain, 2001; Ireland, 1993;( וארצות–הברית )Veevers, 1980( קנדה ,)Campbell, 1985(

.)Lunneborg, 1999; Safer, 1996
של  יוצא  פועל  היא  הפרו–נטליסטית  בקוסמולוגיה  הסדקים  שהעמקת  להציע  ברצוני 
שני תהליכים טרנספורמטיביים שהתרחשו במאתיים השנים האחרונות ומתח שורר ביניהם. 
בעולם  ובמיקומם  ילדים  של  החברתיות  במשמעויות  טרנספורמציה  הוא  הראשון  התהליך 
הוא  כיום  הרי  מטריאלי,  ונכס  חשיבות  רב  עבודה  כוח  הילד  נחשב  בעבר  אם  המבוגרים: 
נכס סנטימנטלי יקר ערך שמשקיעים בו )Zelizer, 1985(, ועל כתפיו מועמסות משמעויות 
סמליות כבדות משקל, בין שהוא נתפס כמשאב כוח לאומי ופוליטי עבור האומה ובין שהוא 
גורל  גידולו לובש אפוא פנים הרי  נתפס כמפתח לעולמות של אושר עבור הוריו. תהליך 
ונעשה משימה רבת אחריות הדורשת משאבים אדירים מהוריו. בד בבד עם תהליך זה מתקיים 
תהליך של טרנספורמציה בחשיבותו ובמיקומו של העצמי, קרי מעבר הולך ומתעצם לכיוונו 

.)the me generation( מתייחסת לעידן זה כדור האני )Bartlett, 1994( בארטלט  26

מן הראוי להדגיש שדברים אלה תקפים לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, אותה קבוצה המצויה במרכזו של   27

מחקר זה: אינדיבידואלים אשכנזים, משכילים, ממעמד בינוני–גבוה, שלהם מתאפשרת מידה של חופש 

שאינה מנת חלקן של קבוצות אחרות באוכלוסייה. בהקשר זה ברצוני לציין שבאפריל 2007 נכחתי בכנס 

שארגנה הקשת הדמוקרטית המזרחית בנושא בחירתן של נשים בחיים ללא ילדים. היה זה כנס ייחודי 

שהושיב תחת קורת גג אחת נשים מזרחיות ונשים שאינן רוצות ילדים. מניסוח דבריי משתמע שמדובר 

בשתי קבוצות נפרדות, ולא בכדי. אין כוונתי שאין בישראל נשים מזרחיות שאינן רוצות ילדים, אך הן 

המרכזית  כשהטענה  והיעדרה,  הבחירה  סוגיית  סביב  נסב  הכנס  עיקר  מיעוט.  בתוך  המתקיים  מיעוט 

נשים  של  חלקן  מנת  שאינו  פריבילגי  שיח  הוא  והאינדיבידואליזם  הבחירה  ששיח  הייתה  שהושמעה 

מזרחיות כשם שהוא של נשים אשכנזיות.
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של אינדיבידואליזם המעלה על נס את זכויותיו של הפרט הבוגר, מסורת ששורשיה נעוצים 
במחשבה הליברלית של הנאורות. 

המתח המתקיים בין שני מהלכים טרנספורמטיביים אלה הוא בין שיח אינדיבידואליסטי–
דֹוֶצנְטִרי,28 שבמרכזו  ליברלי שבו נמצאים במרכז צרכיו ותשוקותיו של האדם הבוגר, לשיח ּפֶ
מצוי הילד. מתח זה מוביל כיום יותר מבעבר לבחירה שלא להוליד ילדים כלל, להתרחבותה 
של אוטונומיית הבחירה הרבייתית ולהיפערותם של סדקים באידיאולוגיה שעד כה נדמה 

היה שאין שנייה לה.
אך האם סדקים אלה אכן מאיימים למוטטה כליל? נראה שהתמוטטות כזו אינה צפויה 
)Beck & Beck-Gernsheim, 1995(, בכל הקשור  ובק–גרנשיים  פי בק  בזמן הקרוב. על 
 ,)no longer but not yet( לא”  עוד  אבל  לא  “כבר  של  בעידן  חיים  אנו  המשפחה  לחיי 
חדשים.  דפוסים  גובשו  טרם  אך  המסורתיות,  מההגדרות  רצון  שביעות  חוסר  קיים  כלומר 
המשפחה היא בבחינת חלל פתוח להגדרות שונות או להיעדרה של הגדרה, וגברים ונשים 
בעולם  חדשים  סטנדרטים  לייצר  ונדרשים  משפחתיות  זהויות  של  לקלידוסקופ  חשופים 
מבלבל בהקשר זה. סטנדרטים חדשים כאלה באים לידי ביטוי במגמות דמוגרפיות המעידות 
אך  מפותחות(.  באומות  )בעיקר  האוכלוסין  בגידול  והאטה  הילודה  בשיעורי  ירידה  על 
למרות מגמות אלה, אתוס ההולדה וגידול של ילדים עדיין חי ובועט בעולם המערבי, ורבים 
הממשיכים לבחור באמהות ובאבהות. מכאן שהסירוב להורות אינו מלמד בהכרח על דעיכתה 

של האידיאולוגיה הפרו–נטליסטית. 
עם זאת, בהחלט אפשר לומר שסדקים אלה מעידים על התרחבותה של אוטונומיית הבחירה 
הרבייתית ועל יכולתם ההולכת וגדלה של הסוכנים החברתיים לבטא התנגדות כלפי ציוויים 
חברתיים הגמוניים בדרכים שלא היו זמינות בדורות קודמים )Gillespie, 2003(. שלא כמו 
גילספי, קמפבל )Campbell, 1985( אינה רואה בבחירה בחיים ללא ילדים עדות להתנגדות 
במלוא  שדיכוי  טען   )1996( פוקו  לפעולה.  תשוקה  לתרגם  היכולת  להתרחבות  אלא  דווקא 
עוצמתו פועל על ידי כך שהוא מצווה על תשוקה באשר היא להיעלם, אך גם על ידי כך שהוא 
פוקד עליה לשתוק ושולל את עצם קיומה. מכאן שעימותו של הסובייקט עם דיכוי מתבצע 
מעצם יכולתו לזהות כיצד ברצונו לחיות את חייו, גם אם רצון זה אינו תואם את המסגרות 

המקרו–תרבותיות שבתוכן הוא פועל, ולעשות מעשה כדי לממשו, לתרגמו לפעולה. 
החופש  ובין  התשוקה  דיכוי  שבין  זה  מתח  בתוכה  מגלמת  ילדים  ללא  בחיים  הבחירה 
לתרגמה לפעולה ולשאת במחירים הכבדים הכרוכים בכך;29 בין שעתוקה של אידיאולוגיה 
מתוך משא ומתן עמה, ובין הסדקים הממשיכים להיפער בה; מתח בין הסובייקט ובין המבנה 

החברתי שבתוכו הוא חי.

פדוצנטריות הוא התרגום שבחרתי למונח child centered society. ביוונית pedo פירושו ילד, בלטינית   28

centrum פירושו מרכז.
מפאת קוצר היריעה אין ביכולתי לפרט אודות הפאניקה הציבורית הנלווית לבחירה בחיים ללא ילדים   29

ו“נהגי  החברים  המשפחה,  של  הקשות  תגובותיהם  קרי  בה,  הכרוכים  הכבדים  המחירים  ואת  בישראל 

המוניות” )אותם רחוקים המרשים לעצמם לפלוש למרחב האישי כאילו היו קרובים(, וכן הרחמים המופנים 

כלפיהם והדרישה הציבורית מהם לעמוד על דוכן הנאשמים ולספק הסברים לבחירתם ה“סוטה”. לקריאה 

נוספת ומעמיקה אודות תגובות הסביבה והמחירים הכבדים הנלווים לבחירה ראו דונת )2007(.
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 יזמות זעירה של נשים כמסלול ניעות חברתית,
מספר היבטים פרדוקסליים

עמליה סער*30

תקציר. המאמר מציג אתנוגרפיה של קורס יזמות זעירה לנשים מעוטות הכנסה 
ומעלה שמרכיב מרכזי בתהליך שעוברות הנשים הוא האופן שבו הן תופסות את 

הסיכויים, את הזכאות ואת האחריות שלהן להרוויח כסף. ניכרת השפעה ברורה 

של החוזה המגדרי המודרני, המכונן נשים נורמטיביות כמפרנסות משניות שעיקר 

נוטות להתנהל מתוך “אתיקה של אהבה”  תרומתן היא העבודה הרגשית. נשים 

העוסק  הלמידה,  תהליך  ניתוח  כסף”.  “לעשות  מפורשת  משאיפה  ולהימנע 

בהקניית אוריינות עסקית ותרבותית, מחדד את מרכזיות העבודה כפרקטיקה של 

השתתפות אזרחית, מלבד הפונקציה המיידית של התפרנסות, ומאפשר לפרש את 

הכמיהה לגלם נשיות נורמטיבית כחלק ממסע היחלצות מן השוליים. אני טוענת 

שהפורמליזציה של עבודת הנשים מייצרת אפקט פרדוקסלי של הכלה והדרה: אימוץ 

פרקטיקות הגמוניות של עבודה וצריכה סולל את הדרך להתקבלותן האזרחית, אך 

בו בזמן מעודד הפנמה של השיח שסימן אותן מלכתחילה כסובייקטים פגומים.

מאמר זה עוסק בהתעצמות כלכלית של נשים מעוטות הכנסה. אביא תיאור אתנוגרפי של 
קורס יזמות שמסייע לנשים לפתוח עסקים זעירים, ואעמוד על הדרכים האופייניות שבהן 
המשתתפות מתמודדות עם המסרים ועם המיומנויות המוקנים בו. תשומת לב מיוחדת תינתן 
כסף.  להרוויח  שלהן  האחריות  ואת  הזכאות  את  הסיכויים,  את  תופסות  נשים  שבו  לאופן 
מהסֵכמה  מאוד  מושפעות  הקורס  הוא שמשתתפות  עבודתי  של  המרכזיים  הממצאים  אחד 
התרבותית של החוזה המגדרי המודרני, המכונן נשים נורמטיביות כמי שאמונות על עבודת 
ייצור  על  לכאורה  לגברים שאמונים  בניגוד   ,)reproduction( הרגשית  והתחזוקה  הטיפול 
המשאבים החיצוניים של המשפחה )production(. רובן המכריע תופסות עצמן כמפרנסות 

משניות, ולא עיקריות, ולתפיסה זו השפעה מעצבת על התנהלותן ביחס לעסק. 
ככלי  הזעירה  היזמות  יעילות  בדבר  לכאורה  המתבקשת  בשאלה  יעסוק  לא  הדיון 
להתמודדות עם עוני. תחת זאת הוא יתמקד בתהליך ההכשרה כזירה שבה מתמודדות הנשים 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  30*
כלכלית  להעצמה  העמותה  של  הצוות  ולנשות  ואמונן,  פתיחותן  על  הקורסים  לבוגרות  נתונה  תודתי   

חיפה, ובעיקר לאיילת אילני, על נכונותן לחלוק אתי את המומחיות הייחודית שלהן. המחקר מומן על 

ידי הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי, ואני מודה לטניה ליף ולשרית בייץ–מוראי על 

תמיכתן הפעילה לכל אורך התהליך.
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א/נשים  שבתוכו  מורכב  מכלול  פירושה  זה  בהקשר  אזרחות  שלהן.  האזרחית  ההדרה  עם 
מקבוצות דחוקות לשוליים חווים פיחות מוחשי בזכויות הכלכליות והחברתיות שלהם )למשל 
אזרחות  של  זו  תפיסה  וכדומה(.  לבריאות  לחינוך,  סבירה,  לתעסוקה  הוגן,  לשכר  הזכות 
מדגישה את תפקידם של מבני כוח ואידיאולוגיות בכרסום בזכויות פורמליות, אך מאפשרת 
גם מקום אנליטי לסוכנות של קבוצות ופרטים ששואפים לשנות את מיקומם במדרג על ידי 
הגדלת משאביהם החומריים והסימבוליים )Ong, 2003(. במקרה של נשים ויזמות זעירה 
נשיותן ־  דרך הפריזמה של  עובר  ידי תרבות,  על  הממד העסקי–הפיננסי, שמתּווך תמיד 
ניתוח  זהות דומיננטי שכולל בין היתר גם את ההדרה החברתית והאזרחית שלהן.  מרכיב 
הגלוי  המאמץ  מעלה שבצד  בקורס  הלמידה  תהליך  בתוך  הנשים  והתפיסות של  התגובות 
גם אם סמוי, בהתכווננות  רב,  הן משקיעות מאמץ  זעיר,  ולנהל עסק  כיצד לפתוח  ללמוד 
עבודת  של  הפורמליזציה  אטען שתהליך  זה  בהקשר  בורגנית.  נשיות  של  אידיאלי  למודל 
הנשים, או הבידול שלה מעבודה ביתית ־ שכן רוב העסקים מתבססים על כישורים שנרכשו 
כחלק מהעבודה הביתית ־ מייצר אפקט פרדוקסלי של הכלה והדרה: מחד גיסא, העבודה 
פתח  ופותחת  הציבורי  במרחב  הנשים  להתקבלות  הדרך  את  סוללת  פורמליזציה  שעוברת 
והן  לניעות מעמדית ואזרחית, הן משום שהיא מגדילה את פוטנציאל ההתפרנסות שלהן, 
מעצם היותה פרקטיקה מרכזית של משילות עצמית. מאידך גיסא, האימוץ של פרקטיקות 
תרבותיות הגמוניות הכרוכות באתיקה של “עבודה נכונה” מעודד הפנמה של השיח שסימן 
ביקורתית  תודעה  של  לפיתוח  מחסום  בגדר  והוא  פגומים,  כסובייקטים  מלכתחילה  נשים 

.)Rankin, 2001(

עסקים זעירים בעולם ובישראל

אחת האסטרטגיות המועדפות כיום למאבק בעוני בקרב סוכנויות פיתוח בינלאומיות קרויה 
מימון זעיר או אשראי זעיר )micro-finance, micro-credit(. מדובר בתכניות שמיושמות 
בעיקר במדינות עניות ומתמקדות בעידוד חסכונות ובמתן שירותים פיננסיים ללקוחות שחיים 
על פחות משני דולרים ליום. המודל הראשון והמוכר ביותר, בנק גרמין )Grameen(, שפותח 
באמצע שנות השבעים בבנגלדש על ידי ד“ר מוחמד יונס )Yunus(, התבסס על מודל תרבותי 
קיים ־ קבוצות חיסכון בערבות הדדית של נשים ־ והמיר אותו למושגים בנקאיים.1 לקראת 
סוף שנות השמונים החלו ארגונים בינלאומיים לפעול גם במדינות עשירות, כגון ארצות–
הברית, קנדה ואחרות, כחלק משדה דינמי של אסטרטגיות למאבק בעוני, שמדגישות אחריות 
 Mathie & Cunningham, ;2005 ,חברתית ושילוב מחדש של אוכלוסיות בשוליים )אילני
משירותים  הפרויקטים  ברוב  הדגש  עבר  הלאומית  הכלכלה  אופי  בגלל  ואולם,   .)2003

דו“ח שהוכן לוועידת הפסגה של ארגוני האשראי הזעיר ב–2007 מדווח על כ–3,300 ארגוני אשראי זעיר   1

הפועלים בארצות מתפתחות ומשרתים יותר מ–130 מיליון איש. קצת יותר משני שלישים מהלקוחות 

ביותר  עוני עמוק כשלקחו את ההלוואה הראשונה. 85% מהלקוחות העניות  היו בעלי מאפיינים של 

זעיר בעיקר בשטחי הרשות  )Daley-Harris, 2007(. באזורנו קיימים פרויקטים של מימון  היו נשים 

הפלסטינית.
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פיננסיים, כמו הלוואות, להכשרה וליווי בתהליך הקמת העסק. בהתאם לכך הוחלף הכינוי 
המקובל ממימון זעיר ליזמות זעירה )micro enterprise(. בארצות–הברית לבדה מדובר כיום 
על כעשרים מיליון עסקים זעירים ועל יותר מ–650 תכניות שמשרתות עסקים כאלה ומגיעות 
ל–150 עד 170 אלף לקוחות בשנה. תעשיית היזמות הזעירה בארצות–הברית מתאפיינת בין 
היתר בסבסוד פדרלי נדיב, במחקרי משוב מקיפים להערכת הצרכים וההצלחות ובהרחבת 
 Edgcomb &( המעורבות של התכניות לליווי העסקים החדשים גם בשיווק, ואפילו בייצור

.)Klein, 2005
בישראל עסק זעיר מוגדר ככזה שהמחזור העסקי שלו אינו עולה על 120 אלף ש“ח בשנה. 
נכון להיום לא קיימות הערכות ממצות על היקף מגזר העסקים הזעירים בישראל, בין היתר 
משום שהמושג טרם הוטמע בתודעה הכלכלית המקומית. השיח הקיים בקהילה הכלכלית 
 ,)]Westman, 2002[ הפורמלית מתייחס בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים )ראו למשל וסטמן
וב–1994 אף הוקמה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה )התמ“ת( רשות מיוחדת לתמיכה 
בעסקים אלה. דו“ח של מכון מילקן משנת 2005 מגדיר עסקים קטנים ובינוניים בישראל 
כאחד המקורות היציבים והיעילים ביותר ליצירת מקומות עבודה והכנסה ומציין שבעשור 
האחרון זה היה המגזר היחיד בארץ שסיפק מקומות עבודה חדשים, בעוד שפירמות גדולות 
הם  כאלה  עסקים  של  המרכזיים  היתרונות   .)Yago & Zeidman, 2005( עובדים  פיטרו 
גמישותם, יכולתם להיות חדשניים, העלות הנמוכה של הפעלתם, וכן יכולתם להציע פתרון 
כגון בדואים, ערבים, חרדים  תעסוקתי סביר לאוכלוסיות שמופלות לרעה בשוק העבודה, 

ונשים.

המחקר

המאמר מבוסס על מחקר הערכה שערכתי בשנים 2002—2006 אודות פרויקט יזמות זעירה 
בעידוד  זו מתמקדת  עמותה  העמותה(.  )להלן  לנשים  כלכלית  להעצמה  העמותה  שמנהלת 
יזמות עסקית בקרב נשים מקבוצות פגיעֹות בחברה הישראלית, והמיזם המרכזי שלה בשנותיה 
הראשונות, שאותו חקרתי ושמתואר להלן, נקרא “עסק משלך”. מיזם זה כולל קורס הכשרה 
לקיום  הראשון  בעשור  פרטני.  עסקי  וליווי  הלוואה  בקבלת  סיוע  כשנה,  שנמשך  עסקית 

העמותה השתתפו במיזם קרוב ל–1,200 נשים.
ל–250  קרוב  נכחו  “עסק משלך”, שבהן  קבוצות של   15 ליוויתי  המחקר  שנות  בשלוש 
משתתפות. המחקר שילב שיטות כמותניות ואיכותניות ומגוון כלי מחקר: שאלונים מובנים 
הועברו לכל המשתתפות, ועם 63 מתוכן נערכו גם ראיונות עומק; ערכתי תצפית משתתפת 
בשני קורסים של העצמה כלכלית בחיפה, אחד בערבית ואחד בעברית; קיימתי ארבע קבוצות 
מיקוד עם משתתפות הקורסים באזורים שונים בארץ; ערכתי 16 ראיונות עם נשות הצוות של 
העמותה, מלוות עסקיות ומנחות העצמה; ביקרתי בפעילויות העמותה וקיימתי התייעצות 

שוטפת עם נשות הצוות המרכזיות שלה. 
יהודיות  כמחציתן  עסקית,  הכשרה  קורסי  שעברו  נשים   239 במחקר  נדגמו  הכול  בסך 
ומחציתן ערביות, ובכל קבוצה לאומית השתתפו נשים מפיזור אתני או דתי וגיאוגרפי רחב. 
קרוב לחצי )48%( מהנשים היהודיות ו–10% מהנשים הערביות היו “חד הוריות”, גרושות 
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היו  הנשים  רוב  משלך”,  “עסק  פרויקט  של  היעד  אוכלוסיית  הגדרת  פי  על  רוב.2  פי  על 
אמורות להיות בעלות הכנסה משפחתית קרובה לקו העוני או מתחת לו. בפועל, הקבוצות 
כללו אוכלוסייה הטרוגנית יותר, אם מבחינת רמת ההכנסה המשפחתית ואם מבחינת כישורי 
ההון האנושי, משום שהרצון לקבל לתכנית נשים שיש להן רעיון עסקי ומוטיבציה להיכנס 
ליזמות יצרה הטיה מסוימת כלפי מעלה. בעניין זה חשוב לציין שסיפורי החיים של הנשים 
מעידים שגם אלה שמאופיינות ביציבות יחסית נותרות פגיעות מאוד וחשופות לעוני )אין 
באפשרותי לעמוד כאן על סיפורי החיים, אבל ראו במאמרי ]Sa’ar, 2009[(. הגיוון היחסי של 
המדגם במובן המעמדי, והגיוון הרב יותר במובן האתני והלאומי, הם בגדר יתרון של המחקר, 
משום שהם מאפשרים לראות נשים מעוטות הכנסה כקטגוריה מורכבת. מאידך גיסא, הם 
מאתגרים את הניסיון לנסח הכללות. לדוגמה, אל מול הנטייה הפופולרית, שחצתה גבולות 
מיעוט,  גם  היה  משניות”,  מפרנסות  של  “אתיקה  שאכנה  במה  לדבוק  ולאומיים,  אתניים 
בעיקר של ערביות–כפריות וחרדיות, שאימץ לעצמו גישה פחות מתנצלת לכסף. בלי לבטל 
כדומיננטית למרות  נטייה שהתגלתה  זה לסמן  את ההבדלים התרבותיים, מטרתי במאמר 

ההבדלים, ואנסה לנסח אותה באופן מורכב אך בו בזמן מכליל. 
הממצאים הכמותניים לא יוצגו במאמר זה, אך אציין שקרוב ל–40% מהמשתתפות דיווחו 
בסיום הפרויקט שנכנסו לפעילות עסקית )כלומר היה להן מוצר או שירות, הן קבעו עבורו 
וקנו ציוד(, אם כי רק רבע הצהירו במפורש שפתחו עסק.  מחיר, גבו שכר, הכשירו מקום 
ההכנסה השכיחה הייתה מעל 4,000 ש“ח, והרווח השכיח עמד על 3,000 ש“ח.3 מבחינה 
 Ehlers & Main,( ענפית, חלק הארי של העסקים היו מהסוג שטרייסי אהלרס וקארן מיין
1998( מכנות “עסקי צווארון ורוד”, כלומר התבססו על עבודות או תחביבים שנשים עושות 
בבית, בדרך כלל בתוספת הכשרה מקצועית קצרה. מבחר מייצג כולל עסקים בתחומי המזון, 
הילינג  )עיסויים,  הוליסטיים  טיפולים  רות,  וסּפָ קוסמטיקה  ותיקונים, משפחתונים,  תפירה 
וכו‘(, אמנות ותכשיטים, חוגים, שיעורי עזר או הפעלות לילדים. כמו כן, שיעור נמוך יחסית 

של נשים פתחו חנויות, בעיקר למתנות ובגדים, וכן קיוסקים או מכולות. 

הקורס ־ העצמה והקניה של רציונליות עסקית4 

מאחר שמוקד ענייני כאן הוא השיח המנסח עבור הנשים את השינוי שהן נדרשות לעבור, 
בקורסים  המשתתפת  בתצפית  שעלו  המרכזיים  והערכים  התכנים  לתיאור  עכשיו  אעבור 
ונערכו פעם בשבוע במשך  15—30 משתתפות  ניתנו בקבוצות של  ובהשתלמויות. הקורסים 

 Sa’ar,( סער  ראו  הישראלי  בהקשר  הוריות”  “חד  המושג  של  המרובות  הסימבוליות  המשמעויות  על   2

.)2009
לממצאים מפורטים ראו סער )2007א(.  3

המושג empowerment נתון בשנים האחרונות לביקורת בטענה שהוא מייצג גישה פטרנליסטית )ראו   4

תחבירי  במשקל  שימוש  אגב  כהתעצמות,  לתרגמו  הבחירה   .)Lennie, Hatcher & Morgan, 2003
רפלקסיבי משקפת את עמדתי המקבלת את הביקורת באופן חלקי אך אינה מוותרת על המושג לחלוטין. 

עם זאת, בתיאור האתנוגרפי אשתמש גם במילה “העצמה”, מאחר שהיא זו המשמשת בשטח.
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כחצי שנה. בסוף השלב הראשון קיבלו כל המשתתפות תעודה, ואלה שהגישו תכנית עסקית 
הוזמנו להשתתף במפגשי ליווי חודשיים במשך חצי שנה נוספת, כדי לדון בבעיות ובאתגרים 
עסקית  לפעילות  שנכנסו  הבוגרות  הקבוצתי,  הליווי  מלבד  שלהן.  בעסקים  שהתעוררו 
והוזמנו במהלך השנים להשתתף בכנסים,  ייעוץ פרטניים  זכאיות גם לסל של מפגשי  היו 
בירידים ובהשתלמויות שהעמותה מארגנת לבוגרות שלה. רוב המשתתפות חוו את המפגשים 
הקבוצתיים כחיוביים ותומכים. האווירה במהלכם נטתה להיות חברית ומפרגנת, ונשים חלקו 
חוויות ולבטים בפתיחות רבה. חלקן שמרו על יחסי חברות גם בהמשך וניסו להפנות לקוחות 

זו אל זו.
לכל קורס היו שתי מנחות קבועות, אחת להכשרה עסקית ואחת להעצמה כללית, כשמדי 
פעם הוזמנה מרצה אורחת לדבר על נושא מסוים בתחום העסקי. המפגשים העסקיים היוו 
כשני שלישים מהקורס. הם ניתנו כהרצאות, לּוו בדוגמאות רבות מהפעילות העסקית של 
המשתתפות, ועסקו בנושאים כגון גיבוש רעיון עסקי והכנת תכנית עסקית, תמחור והמחרה, 
הוצאות משתנות וקבועות, שיווק, ניהול ספרים, ביטוח, מיסוי והכרת הרשויות הרלוונטיות. 
ועסקו במגוון היבטים של תהליכי  מפגשי ההעצמה נשאו אופי דומה לדינמיקה קבוצתית 
שינוי. כאן עסקו הנשים בהגדרת מטרות וציפיות ובזיהוי מכשולים פנימיים וחיצוניים, וכן 
באסרטיביות,  עצמי,  בניהול  ובחסמים,  בפחדים  שעסקו  ובסימולציות  בתרגילים  השתתפו 
בתקשורת ובמחשבות על כסף. באופן כללי אפשר לומר שמפגשי ההעצמה אפשרו לנשים 
לערוך בחינה רפלקסיבית של היבטים שונים בחייהן. על פי רוב, המנחה העסקית הייתה 
אישה שבאה מתחומי כלכלה, ראיית חשבון או מנהל עסקים, ואילו מנחות ההעצמה היו נשים 
שצמחו בארגונים הפמיניסטיים ועסקו במהלך השנים בהנחיית קבוצות. העמותה השקיעה 
במנחות ימי השתלמויות רבים כדי לקרב אותן לתפיסת עולמה ולהדק את האינטגרציה בין 

שני המרכיבים של התהליך.
את  שיקפו  ובכך  האחר,  בתחום  חסמים  לגלות  נטו  המנחות  סוגי  ששני  לציין  מעניין 
הצומת המרכזי שבו ממוקם הפרויקט, המתיימר לשלב נשים ואנשים מהשדה העסקי ומשדה 
האקטיביזם החברתי. לדוגמה, באחת ההשתלמויות שבהן נכחתי העידו כמה מנחות עסקיות 
אישיות  סוגיות  שלהן  השיעור  במהלך  שפותחות  נשים  עם  להתמודד  כיצד  יודעות  שאינן 
מורכבות. לעומת זאת, היו מנחות העצמה שהעידו על עצמן )או שהמנחות העסקיות המצוותות 
אליהן העידו עליהן( שהן מרגישות אי נוחות כשמשתתפות בקבוצתן מעלות שאלות שקשורות 
ישירות לפן העסקי. עיבוד הפערים הללו היה אחת המטרות של אותה השתלמות. פן משלים 
של הצומת המפגיש שדות שונים של משמעות ופעולה עלה גם ברמת המשתתפות, שרבות 
מהן נטו להתחבר בקלות רבה למרכיב ההעצמה ולחוות במסגרתו תפוקה משמעותית ביותר, 
ואילו רק מעטות התאכזבו מכך שהקורס לא היה עסקי מספיק. על פי הרציונל של התכנית, 
הפן של ההעצמה והפן העסקי הם מרכיבים משלימים הכרחיים להצלחת היזמות הזעירה, אך 
האינטגרציה ביניהם בפועל אינה פשוטה. במידה מסוימת אף נדמה שהמשיכה של הנשים 

לתהליך הרגשי והסיפוק שהן שואבות ממנו עומדים ביחס הפוך למרכיב העסקי המאיים. 
חשיפה  מלבד  כאב.  של  מחיים  באות   ,)2006( קרומר–נבו  מיכל  כותבת  בעוני,  נשים 
לאלימות מגדרית בתוך הבית, שלפי המחקר שלי חלה על רבע מהנשים לכל הפחות, הן 
של  החינוך  במוסדות  העבודה,  במקומות  וטראומות  השפלות  של  רחבה  לקשת  חשופות 
ילדיהן, ובבית ־ אל מול מחסור, עיקולים, ניתוקים, פינויים וצפיפות. הפרויקט של העמותה 
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מכיר בכאב שנושאות הנשים, ולכן מכוון להעצמתן. ואכן, במהלך הקורסים, הסדנאות וימי 
העיון נשים צוללות היישר לעובי הקורה. לדוגמה, במהלך תרגיל שמטרתו התמודדות עם 
מגיבה  כיום,  שהן  האישה  לעומת  שבהן,  הילדה  את  לדמיין  המשתתפות  התבקשו  לחצים 
לסיטואציות מהתחום העסקי. עוד בטרם חלפה שעה מתוך סדנה של יום שלם, ושמונה מתוך 

עשר המשתתפות חשפו שעברו התעללות מינית בילדותן. 
עסקית  הצלחה  בין  הקשר  בדבר  ויכוח  שורר  הזעיר  והמימון  הזעירה  היזמות  בשדה 
ניאו–ליברלית  רציונליות  של  תפיסות  ידי  על  הנשלטת  הפיתוח,  בתעשיית  להתעצמות. 
)Rankin, 2001, 2002(, ההנחה הפופולרית היא שעלייה בהשתכרות היא כשלעצמה בגדר 
ולכן ההשקעה צריכה להתמקד בהכשרה טכנוקרטית–ביורוקרטית עם סובסידיות  העצמה, 
פיננסיות קצרות טווח. לעומת זאת, ביקורות פמיניסטיות בתוך התעשייה גורסות שהצלחה 
עסקית אינה מביאה בהכרח להתעצמות, משום שהיא עשויה לגרום לאינטנסיפיקציה של 
עבודת הנשים או לניסיונות לגזול מהן את הרווחים. לכן הן מעלות את הצורך להכשיר נשים 
להתמודדות בזירה העסקית, הנשלטת על ידי ערכים והסדרים גבריים פטריארכליים. גישה 
זו מדגישה את הצורך בליווי ארוך טווח והוליסטי, גם אם על חשבון השגת היעד של קיימות 
פיננסית ).Ibid, וכן סער, 2007א(. העמותה להעצמה כלכלית לנשים מאמצת את הקו השני, 
ולכן משקיעה חלק ניכר מההכשרה בחשיפה, במתן שם לכאב ובהתמודדות אתו, כדי לסייע 
לנשים להיחלץ מדפוסים של הכשלה עצמית שמקורם בחוויות חיים של דיכוי פטריארכלי, 
מעמדי או גזעני. ואכן, רבות מהנשים שרואיינו )הראיונות נערכו עד שנה מסיום הפרויקט( 
נפעמו  רבות  משתתפות  ממש.5  של  מהפך  בחייהן  חוללו  העמותה  של  שהקורסים  העידו 
מהאמון שקיבלו, מהתמיכה, ובלשונן “מהאהבה”. האינטנסיביות שבה הביעו הנשים שוב 
ושוב חוויות של התעצמות וצמיחה מעלה את השאלה כיצד התהליכים הללו, שהם ללא ספק 
משמעותיים מאוד עבור כל אחת מהן, מומרים להתנהלות עסקית, וכיצד הם מקדמים את 

המטרה הגדולה של חילוץ הנשים הללו מאזור הדמדומים של שוליות חברתית.

מאפיינים מרכזיים בגישת הנשים

בעקביות, הנשים המשתתפות בפרויקט נוטות לנתב את תחושת ההתעצמות שלהן למרכיב 
הייצור או מתן השירות, אך התקשו הרבה יותר להעז ולדמיין את עצמן מרוויחות כסף רב. 
לפני שאפתח נקודה זו יש מקום להקדים משפטים אחדים אודות ההנחה העומדת בבסיסה. 
בשיח הפרופסיונלי המקיף אותן, אין כל ציפייה מנשים מעוטות הכנסה שירוויחו כסף רב, 
אלא שירוויחו משהו, שישפר במעט את מצוקתן. גישה זו ניכרת למשל בתקנות המנתקות 
אותן מיידית מקצבאות הבטחת הכנסה בגין כל הכנסה שחורגת מרצפת המינימום, בגין קיום 
חסכונות, או בגין בעלות על רכב )גם אם הוא ישן וזול וגם אם הוא חיוני לפרנסתן(, והיא 
ניכרת גם בסוג קורסי ההכשרה הפתוחים בפניהן. ואולם, במאמר זה איני עוסקת במסגרת 
החשיבה הפרקטית, המעריכה את יעילותה של היזמות הזעירה לפי מידת התאמתה למגבלות 
המתווך  הסימבולי  במסנן  מתמקדת  אלא  הנשים,  של  והפיננסיות  הפיזיות  הביורוקרטיות, 

ממצא זה מקבל חיזוק בעבודתה של שרית סמבול )2005( על משתתפות אחד הקורסים של העמותה.  5
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יותר  הממוקדת  הסוגיה  שהיא  לכסף,  הנשים  של  הגישה  זו,  מזווית  התהליך.  את  עבורן 
המעסיקה אותי, אמנם מהדהדת את המציאות הפרקטית של חישובי עלות–תועלת, אך לא 
רק אותה. לפחות שני שדות שיח נוספים, מלבד זה של הצורך לשרוד בשוליים, משפיעים על 
המתרחש בקורס: האחד הוא השיח העסקי, הרווי בדימויים של הצלחה וסגנון חיים בורגני, 
ניו–אייג‘ית  בגישה  והן  פמיניסטית–פוליטית  בראייה  הן  הנטוע  שיח ההעצמה  הוא  והאחר 

אינדיבידואליסטית.
פתיחת עסק זעיר, בעיקר מסוג של צווארון ורוד, מובילה את הנשים בשביל מּוּכר וזר 
גם יחד. הוא מוכר כי הן חשות בטוחות בכישרון שלהן לייצר או לתת שירות. הוא זר ומאיים 
כי הן מרגישות חוסר ביטחון גדול ביכולתן להרוויח כסף. כשנשים נתמכות קצבאות פותחות 
עסק, זעיר ככל שיהיה, הן מצהירות סימבולית, לעצמן ולסביבתן, שהן מאמינות שיצליחו 

להתפרנס, וזאת בשעה שרובן לא באמת מאמינות בכך, לפחות לא בתחילת הדרך. 

אתיקה של אהבה או המרכזיות של אלטרואיזם בעבודת הנשים
רבות ממשתתפות המחקר חושבות על חוויית העבודה שלהן במושגים של חליפין רגשיים. 
וטיפול, אחת היא אם  ועלו תיאורים של חיי העבודה במושגים של נתינה  בראיונות חזרו 
קרובות  נשים השתמשו לעתים  בניהול מכולת.  או  בבנק  בילדים, בעבודה  בטיפול  מדובר 
ו‘טיפול’, והתגאו באמון שהמעסיקים  )“נתתי אהבה” ו“קיבלתי אהבה”(  במושגים ‘אהבה’ 
שלהן נתנו בהן בכל הנוגע לניהול הקופה, לקשר עם לקוחות וכדומה. גישה זו, שאני מכנה 
“אתיקה של אהבה”, ללא ספק נותנת תחושת ערך ומשמעות לחוויית העבודה של הנשים. 
עם זאת, מעסיקים נוטים לנצל את הלהיטות של נשים לתת ולהשקיע ואינם מתגמלים אותן 
כלכלית על כך. הנשים שתיארו את חוויית העבודה שלהן במושגי אהבה ונתינה סיפרו גם על 
פיטורין טראומטיים, שכר נמוך )לעתים מתחת לשכר המינימום, בעיקר באזורים הערביים( 
ועל היעדר קידום למרות שנים ארוכות של השתתפות בשוק העבודה והשקעה רבה מצדן. 
במקרים מסוימים הראייה הרומנטית של נשים את חוויית עבודתן הביאה לכך שעבדו תחת 
חוזי העסקה גרועים. הן לא התעקשו על תנאים סוציאליים נאותים, כגון ביטוחים והטבות 
סיפרה  כגננת  שעבדה  אישה  לדוגמה,  מצדם.  כאלה  הטבות  יזמו  לא  והמעסיקים  אחרות, 
בגאווה שבמשא ומתן עם בעל הגן הפרטי שהעסיק אותה היא דרשה שהחוזה יכלול סעיפים 
כמו כבוד הדדי, שיפור פני הגן וכדומה )אישה זו השתמשה במושג חוזה במובן מובהק של 
יחסים חברתיים ולא של מחויבות כלכלית(. היא ציינה בסיפוק את פליאתו של הבוס על 
שלא דרשה דבר שקשור לגמול השתלמות, הפרשות לפנסיה, ביטוח מנהלים וכו‘. בחירתה 
של אישה זו לנהל משא ומתן על תנאי העסקתה מתוך אתיקה של אהבה בלטה בייחוד לנוכח 
העובדה שרק חודש קודם לכן עברה חוויה כואבת של פיטורין מגן שבו עבדה במשך חמש 

שנים מתוך השקעה רגשית רבה.
מרכיב בולט אחר בחוויית העבודה בשכר של הנשים הוא נטייתן להתנדב, הן בתוך המשרה 
והן מחוצה לה. התנדבות בתוך המשרה פירושה שהאישה מגלה נכונות ויוזמה למלא קשת 
רחבה יותר של מטלות מאלה שנופלות בהגדרת התפקיד שלה. לעתים קרובות מטלות אלה 
כרוכות בשעות נוספות שהנשים אינן מקבלות ־ ואף אינן דורשות ־ שכר עבורן. כדוגמה 
אפשר להתבונן במקרה של מוכרת בחנות צעצועים שנהגה דרך קבע לנקות את החלונות, 
העבודה,  מקום  בתוך  ההתנדבות  על  נוסף  המעסיק.  עבור  סידורים  ולבצע  סחורה  לפרוק 
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מרואיינות לא מעטות סיפרו שבשעות הפנאי הן מתנדבות בארגונים חברתיים. נשים אחדות 
סיפרו שתפקידים זהים לאלה שהן מילאו בהתנדבות ניתנו אחר כך בשכר לאחרים. 

הנטייה להתנדב ניתנת למגוון פרשנויות. למשל, שרה שלו )2003( טוענת שאלטרואיזם 
הוא עיקרון מארגן של מוסר נשי ושהוא בגדר היפוך של עקרון האגואיזם, שהוא מודל גברי 
שמאפיין דינמיקה של יחסי חליפין. אם נחיל גישה זו על המקרה שלפנינו, נשים כלל אינן 
תחושת  את  נוגד  אותה  המניע  שהקוד  משום  הקיימת,  העסקית  בסביבה  להשתלב  בנויות 
 (Baker Miller, 1987; di Leonardo, 1987( המוסר הבסיסית שלהן. פמיניסטיות אחרות
יוצאות נגד ראייה דיכוטומית–מהותנית מסוג זה ומפרשות נתינה אלטרואיסטית ככוח בלתי 
פורמלי שמניב עבור נשים תגמולי יוקרה. על פי הגישה השנייה, אפשר לפרש את ההתנדבות 
של הנשים שהשתתפו במחקר זה כהתנהגות שאולי אינה נותנת להן תגמולים פורמליים, אך 
תעסוקה  של  בסביבה  במיוחד  חשובים  משאבים  מסוגלות,  ובתחושת  בסיפוק  אותן  מפצה 
פוגענית, ומאפשרת להן לתמרן את סביבתן. מזווית שלישית, שלכאורה אינה תלויית מגדר, 
התנדבות יכולה להתפרש כיוזמה וכקבלת אחריות לתפקוד הכולל של העסק, שהן ציפיות 
משכנע,  מרכיב  מהן  אחת  הללו, שבכל  הגישות  שלוש  לדעתי,  העבודה.  בשוק  לגיטימיות 
אינן מסבירות די הצורך את המקרה שנדון כאן. הגישה הראשונה עיוורת לחלוטין להבדלים 
נה באשר היא )ראו מוס, 2005(. הגישה  ּתָ בין נשים )ובין גברים( ולממד האינטרסנטי של הּמַ
וחותרת להבליט  נועדה לתת מענה לבעייתיות שבגישה הראשונה  השנייה, שבמידה רבה 
את הסוכנות של נשים במערכות פטריארכליות, מייצגת נטייה רווחת בספרות הפמיניסטית, 
הבלתי  הכוח  של  בהשפעתו  להגזים  2007ב(,  )סער,  אחר  במקום  בהרחבה  עליה  שכתבתי 
אך קשה  בקרב מקבלי המתנה,  מוסרי  חוב  לטיפוח  יתרונות  יש  נשים. אמנם  פורמלי של 
להתעלם מהבעייתיות של התנדבות כשהיא נעשית בדיוק בתחומים שבהם הנשים מנסות 
להתפרנס. ואחרונה, בכל הנוגע ליוזמה ולקבלת אחריות במסגרת העבודה, הרי במקצועות 
החופשיים, המאופיינים בשכר גבוה ובדרגה גבוהה של סמכות ואוטונומיה אישית, אלה הן 
נורמטיביות שנחשבות תנאי לקידום, אך העבודות של נשים מאוכלוסיות  אכן התנהגויות 
הצעצועים  בחנות  האישה  )למשל,  מאוד  נמוך  עד  נמוך  בשכר  רובן  רוב  שונות:  הן  עניות 
השתכרה פחות משכר המינימום אף שבפועל עבדה יותר ממשרה מלאה(, אין בהן כל יציבות 
זו פוטרה לאחר שנים אחדות בלא נימוק ונותרה מובטלת עד שפתחה עסק זעיר(,  )אישה 

מידת האוטונומיה בהם קטנה או אפסית, ואין בהם גם כמעט סיכוי לקידום. 
במעבר מעבודה שכירה לעצמאית, הגישה האלטרואיסטית של רבות מהנשים מייצרת 
היזמות  ריאלי עבור עבודתן. בתרגיל שערכה המרצה בקורס  קושי של ממש לדרוש שכר 
נתבקשו חמש בעלות עסקים פעילים לפרט את המחזור העסקי שלהן, כך שהקבוצה תוכל 
יוצאת מן הכלל, אינן  לחשב במדויק כמה הן מרוויחות לשעה. התחוור שכל החמש, ללא 
מצליחות להשתכר במידה סבירה. גם אלה שגבו תעריף מקובל הרוויחו בפועל מעט מאוד, 
)ואזכיר שמדובר בלקוחות  יחידה  משום שהשקיעו שעות רבות בהכנת המוצר או בלקוחה 
בעלות כוח קנייה נמוך(. קוסמטיקאיות או מטפלות הוליסטיות למשל בלטו בנטייתן להקדיש 
ואפילו  ומעבר למקובל, כך ששעת טיפול הפכה בקלות לשלוש שעות  זמן מעל  ללקוחות 
שעבדו  תופרות  או  ספריות  חינם;  ניתנו  המטופלת  אותה  של  עוקבים  וביקורים  לארבע, 
וכן  שירות,  לקבל  שבאו  פעם  בכל  כיבוד  להן  ולהציע  לקוחותיהן  את  לארח  נאלצו  בבית 
הלאה. בעיה נלווית מתעוררת כשהלקוחות קרובות לבעלת העסק קרבת משפחה או שכנּות. 
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במקרים כאלה עולה תדיר הדרישה לקבל הנחות מופלגות, לשלם בהקפה ולקבל תוספות 
שירות חינם, ובעלות העסקים מוצאות שקשה להן מאוד לסרב, עד שלעתים הן מעדיפות 
לסגור את העסק, או לפחות למראית עין. לדוגמה, תופרת הודיעה לכל המכרות שפנו אליה 
שהפסיקה לעבוד, אף שלמעשה המשיכה להיות פעילה, משום שלא רצתה להמשיך לשרת 
אותן חינם ולא מצאה את האומץ להעמיד אותן על מקומן. אישה זו החלה לחשוש לענות 
לטלפונים ונאלצה לתמרן את עבודתה בבית כך ששכנותיה לא יבחינו שהיא בעצם ממשיכה 
נטו  מלקוחותיהן,  כסף  לגבות  התקשו  עדיין  לממוצע  מעל  שהצליחו  נשים  אפילו  לעבוד. 
לדחות את הגבייה גם כשהדבר גרם להן למצוקת מזומנים, ונמצאו תדיר בעמדת התנצלות 
וזמנן  מרצן  את  להשקיע  בעקביות  העדיפו  נשים  בכסף.  הקשורות  אינטראקציות  במהלך 
בפיתוח המוצר או השירות, בשיווק וברישות ולמזער את הזמן שהוקדש לפעולות הנוגעות 
ישירות לכסף, כגון ניהול חשבונות. יוצאות מן הכלל במגמה שתוארה כאן הן נשים שעוסקות 
במסחר. שלא כמו נותנות שירותים או נשים שמוכרות מוצרים שהן עצמן מייצרות, נשים 
שפתחו חנויות לסוגיהן בדרך כלל ניחנו ביכולת טובה לכלכל את מאזני הרווח וההפסד שלהן. 
אכן, עסקי המסחר נטו להיות בין העסקים המצליחים ביותר, הן מבחינת היכולת לגבות שכר 

ולהגדיל את המחזור העסקי, והן מבחינת פוטנציאל ההעסקה של עובדות נוספות.

אתיקה של מפרנסות משניות
בצד הגישה האלטרואיסטית, מאפיין נוסף של העסקים הזעירים של נשים הוא שחלק גדול 
מהם מבוססים בלעדית על כוח עבודתה של האישה עצמה, ולכן פוטנציאל הגדילה שלהם 
)שם בדוי(, שנותנת שיעורי אנגלית למבוגרים, סיפרה שתלמיד שלה אמר  מוגבל. אורנה 
החריפה  התובנה  ולמרות  כסף”.  לעשות  זמן  לך  יהיה  לא  קשה,  כך  כל  תעבדי  “אל  לה: 
הגלומה במשפט, כשאורנה חלקה אותו עם הקבוצה היא התעקשה שאינה יכולה לחשוב על 
האפשרות להעסיק עובדת בתקופות של ביקוש גבוה משום שהשם הטוב של העסק שלה בנוי 
כולו על כישרונה האישי. גישה דומה נמצאה אצל נשים שפתחו עסקים בתחום הקוסמטיקה, 
הטיפולים ההוליסטיים, טיפול בילדים, תפירה, בישול וכדומה. הגישה של רוב הנשים בתכנון 
העסק שלהן הייתה של התמקדות מוחלטת בכוח העבודה ובכישרון שלהן עצמן, וזאת עוד 

לפני השיקול הענייני האם ומתי נכון עסקית להכניס לעסק עובד/ת נוספ/ת.6 
הנטייה הספונטנית של רוב הנשים לבנות עסק שמבוסס כמעט בלעדית על כוח עבודתן, 
זעירים  עסקים  של  הנמוך  ההכנסות  בהיקף  בהתחשב  הגיונית  נראית  שהיא  לכך  מעבר 
מהיזמות  הנשים  של  הציפיות  להיקף  שנוגעת  בסיסית  נקודה  מהדהדת  דרכם,  בראשית 
הפיננסית  האחריות  של  והאופי  ההיקף  וכלפי  כסף  כלפי  הכללית  תפיסתן  קרי  העסקית, 
שלהן. באחד הקורסים שבו ערכתי תצפית משתתפת התקיימו כמה דיונים שמאירים נקודה 
זו. בדיון שהוקדש להגדרת מטרות הקורס סיפרו נשים שהן רוצות להתפתח, לתת מהידע 
ומהכישרון שלהן, לממש את עצמן, להצליח, אך כמעט אף פעם לא נקבו בסדר גודל של 
סכום שהן רוצות להרוויח. יוצאת דופן יחידה אמרה שהיא רוצה לשלש את הכנסתה כשכירה 
ו“להיות אישה אמידה. לנסוע באוטו חדש ולנסוע לחו“ל כל שנה”. אמירה זו נותרה ללא 
גיבוי או פיתוח, ולכאורה לא היו נשים נוספות שהזדהו עם הצבה כזו של מטרה עסקית. בדיון 

רק שש נשים מתוך כלל המדגם, שהן כ–12% מבעלות העסקים, דיווחו על העסקת עובדים בשכר.  6
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אחר, שיוחד למחשבות על כסף, נשים אמרו דברים כגון “כסף הוא אמצעי להשגת מטרות... 
אמצעי להגשמת חלומות... יש לנהל אותו נכון כדי שלא לשקוע...” גם כאן בלטה העובדה 

שכמעט אף אחת מהנשים לא ציינה סדר גודל של רווח שאליו היא שואפת.
המגמה  כסף”,  לעשות  זמן  לך  יהיה  לא  קשה,  כך  כל  תעבדי  “אל  למשפט  לחזור  אם 
הבסיסית המאפיינת נשים שפותחות עסקים זעירים היא שהן צריכות לעבוד, וכמובן להרוויח, 
אבל לאו דווקא “לעשות כסף”. לא שנשים באשר הן לא יודעות להרוויח. חלק קטן מהנשים 
שנדגמו התנהלו לפי אינסטינקטים עסקיים מובהקים, ולמעשה קורס ההכשרה, גם אם נתן 
להן כלים חשובים, לא היה הגורם שהכריע את יכולתן לתפקד בעולם העסקי. אלא שרוב 
המשתתפות שקלו כניסה לעסקים בעיקר משום שלא הייתה להן ברירה. היחידות שהכרתי 
במהלך הזמן, שהפעילו עסק רווחי מעל שלוש או אף חמש שנים, נהגו להצהיר מדי פעם 
שהיו מוותרות על העסק לו נקרתה בדרכן הזדמנות להתפרנס אחרת. אפשר לומר שעבור 
נשים שפתחו עסקים, השאיפה “לעשות כסף” לא נתפסה כחלק מהאחריות הראשונית שלהן. 
בהתחשב בכך שסכמת החוזה המגדרי מכוננת נשיות נורמטיבית כנתמכת כלכלית )כמפורט 
בהמשך(, שאיפה כזו סתרה במידה מסוימת את זהותן הנשית, ולכן המתח, או אף החרדה, 
הכרוכים במרדף אחר ההצלחה העסקית לא הומרו ברוב המקרים לכוח מניע. הן רצו כסף, 
אפילו הרבה כסף, אך ההתנהלות העסקית שלהן לא הונעה על ידי תשוקה לפרוץ קדימה. 
כולן ללא יוצאות מן הכלל רצו להצליח עסקית וכלכלית. אך את האחריות האולטימטיבית 

“לעשות כסף” כמעט כולן היו מעדיפות בכל רגע נתון לגלגל על גבר. 

ובכל זאת, גישה מעשית לכסף
עד כה הצגתי את הנטייה של נשים להתמקד בפן היצרני של היזמות מתוך התפתלויות בכל 
דומיננטית  הגם שהיא  זו,  נטייה  אך  הכספים.  גביית  למרכיב  ובעיקר  הניהולי  לצד  הנוגע 
למדי, אינה מאפיינת באופן גורף את כל משתתפות המחקר, ובצדה מתקיים גם מה שנראה 
כהיפוכה, קרי נטייה להסתרה מחושבת של הכנסות. לעתים קרובות במהלך המחקר עלה 
היועצות הכלכליות של העמותה,  וגם  הכנסותיהן,  על  דיווח אמת  נתנו  לא  החשד שנשים 
נותרו לעתים  שרכשו מידה רבה של אמון במהלך ביקורי הייעוץ שלהן בבתים ובעסקים, 
עם הרושם שנשים משקרות לגבי הכנסותיהן. המוטיבציה של נשים שלא לדווח על ההיקף 
הריאלי של הכנסותיהן אינה מפתיעה, בהתחשב בכך שבישראל באופן כללי קיימת נורמה 
זעירים,  עסקים  של  המסוים  שבהקשר  אלא  עסקית.7  ופעילות  הכנסות  על  דיווח  אי  של 
מלבד החשש מהפסדים של קצבאות )או של הטבות שנלוות לסטטוס של מקבלות קצבאות(, 
שעשויים להיגרם בעקבות רישום העסק, להסתרה יש גם סיבה נוספת, והיא המשוקעות של 

הפעילות הכלכלית ברשת צפופה של מחויבויות. 
להלן שלוש דוגמאות קצרות מראיונות עם נשים ערביות. במהלך ריאיון עומק עם אישה 
מכפר באזור הצפון עלתה היסטוריה אופיינית של היעדר תעסוקה פורמלית והיעדר מקורות 
בגדים  האישה  הוציאה  הריאיון  בסוף  בבית שהתקיים  בסיבוב  זאת,  עם  עצמאיים.  הכנסה 
חדשים מהארון ושאלה את המראיינת אם הייתה מעוניינת לקנות מהם. עיסוקה זה במסחר 

לדוגמה, אחוז משתתפות המחקר שלא רשמו את העסק שלהן כחוק )34%( דומה לאומדן העלמת ההכנסה   7

של עצמאים בכלל האוכלוסייה, ואף מעט נמוך ממנו )קונדור, 1996(.
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לא הוזכר ולו במילה במהלך הריאיון הפורמלי. ריאיון עם אישה אחרת מאותו הכפר, ספרית 
במקצועה, העלה בבירור שהסתרה היא חלק אינטגרלי מהאסטרטגיה הכלכלית שלה. מתוך 
לעצמה  שומרת  וכך  אחת,  על  רק  לבעלה  מדווחת  היא  אמרה,  לה,  שיש  לקוחות  כל שתי 
זו חברה גם בשתי קבוצות  מחצית מההכנסות. מלבד הכנסותיה מעבודתה כספרית, אישה 
חיסכון בערבות הדדית, שאף אחת מהן אינה יודעת על קיומה של האחרת, והיא גם מלווה 
בריבית לאנשים, כך שיש ברשותה סכומי כסף ששמורים לה אצל אחרים. כל הפעילויות 
הללו נשמרות בסוד מוקפד מפני בעלה, אמה, אחיותיה ועוד, וכך היא מתמרנת בין הדרישות 
בדוי(,  )שם  נבילה  של  סיפורה  היא  שלישית  דוגמה  כספה.  את  אתם  לחלוק  קרובים  של 
בביתה  כשביקרתי  בחיפה.  קשה  עוני  בשכונת  חדר  בדירת  ילדיהם  ושני  בעלה  עם  שחיה 
קוננה נבילה על מצבה הקשה, התחננה שאתן לה פתרון, והדגישה שיש לה פגיעה ברגלה 
שבגללה היא מקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. זמן מה קודם לכן עברה נבילה 
קורס בסיסי בקוסמטיקה, ובתחום זה התעתדה לפתוח עסק, אלא שלא היה לה מקום בביתה 
לקבל לקוחות, וברחוב שלה היו עוד נשים אחדות שיכלו להציע את אותו השירות בדיוק. 
אולי בשל הקשיים, ביקוריה בקורס היזמות לא היו סדירים, והיא נדמתה לי כאחת הנשים 
המוחלשות ביותר בקבוצה. למרות הרושם הזה, נשים אחרות נהגו לרכל בטון שנמהלו בו 
הורדת  לכלות.  שיער  מהורדת  רע  לא  מרוויחה  דווקא  כך שהיא  על  וקנאה  זלזול  רחמים, 
ואחדות הצהירו  ביותר בתחום טיפולי הגוף,  שיער, הסבירו הנשים, היא המלאכה הבזויה 
שאינן מסכימות לעסוק בה גם כשאינן מצליחות להתפרנס אחרת. אם כן, אף שהזמינה אותי 
לביתה ביוזמתה וסיפרה בהרחבה על מצבה ועל תכניותיה, נבילה למעשה הסתירה ממני 
את הפעילות המרכזית שמניבה לה הכנסה. ייתכן שהסיבה לכך הייתה שהיא התייחסה אליי 
כאל עובדת סוציאלית שיש להסתיר ממנה עבודה שנעשית “בשחור”, ואולי היא התביישה 

בעיסוק “הבזוי” שלה; וייתכן גם ששאלתי את השאלות הלא הנכונות.
ידע, שנטועה  הסתרה מהסוג המודגם כאן מעידה על התנהלות אסטרטגית של מידור 
במזרח  שנשים  מלמדת  ההיסטוריה  הכנסה.  מניבת  ביתית  עבודה  של  אקטיבית  במסורת 
התיכון ניהלו תמיד עסקים והתפרנסו ממכירת מוצרים או שירותים )Lobban, 1998(. נשים 
יהודיות בתקופת היישוב, למשל, עבדו לפרנסתן ולעתים קרובות גם היו מפרנסות ראשיות או 
יחידות )ברנשטיין, טרם פורסם; מרגלית–שטרן, 2006(. גם נשים פלסטיניות עסקו ועוסקות 
ביזמות )Kuttab & Bargouti, 2002; Rubenberg, 2001(. בנקודת הזמן הנוכחית, שרידים 
מופיעים בעיקר במרחבים של כלכלה משנית,  נשים  של התנהלות כלכלית מסורתית של 
כגון במקרה של קהילות ערביות כפריות או של נשים חרדיות, אך במקרים רבים גם נשים 
רחוקות  קהילה,  או  של משפחה  צפופה  פחות  הרבה  ברשת  שמוקפות  חילוניות,  עירוניות 
ממנה מרחק פסיעה בלבד. נשים לא מעטות זוכרות את אמותיהן מוכרות מוצרים, מסתירות 
הכנסות מהבעל, מממנות בסתר ילד זה או אחר, או עושות “שביתת בישול” כשהן רוצות 
יותר מזומנים. להלן אנסה להציע פרשנות לסוג זה של התנהלות, אך אגביל אותה לנשים 

הפלסטיניות בלבד, מאחר שחרדיות יוצגו במדגם במספר קטן.8 
מעוני  קולקטיבי  באופן  הסובלות  בישראל,  הפלסטינים  כמו  וצפופות  סגורות  קהילות 
מערכות  הקפיטליסטית  הכלכלה  בתוך  מקיימות  מבניים,  וממחסומים  מאפליה  חומרי, 

בסך הכול 21 חרדיות, מתוכן שש רואיינו ראיונות עומק.  8
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כלכליות משניות שפועלות לפי קודים חלופיים של ערך, רווח ומחויבות. פעילות יצרנית של 
נשים מתקיימת בקהילות כאלה ביתר שאת, בניגוד בולט להיעדרה מהכלכלה הקפיטליסטית 
הפורמלית. גם כאן אמנם מתקיים חוזה מגדרי, אך הוא אינו זהה לזה הקשור לשוק העבודה 
הוא  הביתי  המרחב  אחרים,  היסטוריים  מהסדרים  השואב  הזה,  המגדרי  בחוזה  הפורמלי. 
מרחב יצרני. זהו מרחב כלכלי כשלעצמו, ויש לנשים לגיטימציה לפעול בו, אך הציפייה היא 
שהוא יהיה גם המוקד העיקרי, אם לא הבלעדי, של התשומות שלהן ואליו בלבד ינותבו רווחי 
עבודתן. כלומר נשים יכולות להרוויח כסף, והוא אף ייחשב שלהן במובן זה שהן, ולא הגבר 
של המשפחה, תחלטנה על השימושים בו, אך בני משפחה שידעו שיש להן משאבים ירגישו 
לגיטימציה מלאה לתבוע מהן עזרה ומתנות, כפי שיצפו שתתגייסנה לעבודה פיזית וטיפולית 
לפי הצרכים המשתנים של הסובבים אותן. אישה שיש לה כסף פרטי תהיה נתונה ללחצים 

חזקים ולסנקציות אם תסרב לחלוק אותו, ולכן הסתרה היא פרקטיקה מתבקשת.
קהילות  בקרב  המוכרת  הנטייה  הוא  הנשים  של  הזאת  ההתנהלות  את  שמעצים  גורם 
כפריות בשולי המערכת העולמית לקיים מנגנון השוואה )leveling mechanism(. בקהילות 
נתונה לסנקציות של קנאה או להאשמות  רווחים שחורגים מהנורמה  כאלה, מי שאוגר/ת 
)Dow, 1981(, מנגנוני השוואה תרבותיים מַגנים  בכישוף, ואף לנידוי. על פי ג‘יימס דאו 
אגירת הון אישי למטרות קפיטליסטיות כפעולה אנטי מוסרית, נצלנית ומפרקת קהילות, 
של  הקפיטליסטי  המושג  מסורתיות  בחברות   ,)Schoeck, 1969( שואק  הלמוט  פי  ועל 
 Dow,( הצלחה שקול לבגידה או לעריקה של חבר מהקבוצה לצד היריב. אלא שכפי שדאו
ואנטגוניזם.  קנאה קשה  סוגי ההכנסות החריגות מעוררות  כל  לא  1981( מקפיד להבחין, 
בניגוד להכנסות שמופנות לצריכה ביתית )במסגרת אופן ייצור ביתי( ושנחשבות לגיטימיות, 
ההכנסות השנויות במחלוקת הן אלה שנצברות למטרות של התרחבות עסקית או יזמית )אופן 
ייצור קפיטליסטי(. קהילות פלסטיניות בתוך ישראל אינן מבודדות מהכלכלה הקפיטליסטית 
כלל ועיקר, אך בשל החסמים המבניים והפוליטיים הבולמים את התפתחותן הכלכלית, הרי 
בד בבד עם השתתפות פרטים מתוכן בכלכלה הלאומית, האזורית והגלובלית, הן ממשיכות 
לקיים גם קודים של כלכלה מסורתית, ובכללם מנגנון השוואה, ואלה חלים על נשים באופן 
)Peteet, 1993(, העודפים שהן  מוגבר. כמי שאחראיות לשימור הבית והקולקטיב גם יחד 
קנאה.  תעורר  האינדיבידואליסטית  והצלחתן  הביתית,  בצריכה  בקלות  ייבלעו  מייצרות 
אם כן, הנטייה שתוארה להסתיר הכנסה נובעת מהמיקום של הנשים על התפר שבין אופן 
הייצור הביתי לזה הקפיטליסטי, תפר שבהשאלה מאפיין גם את המיקום של קהילות ערביות 

בישראל בכלל. 

חוזים מגדריים

בקרב חוקרות פמיניסטיות של שוק העבודה קיימת הסכמה רחבה שהפרדת התחומים ־ כלומר 
ההיווצרות של מרחב ביתי כתחום נפרד ממרחב השוק מבחינה פיזית, כלכלית וסימבולית 
 Abramovitz, ־ היא תופעה מודרנית ששורשיה נעוצים במהפכה התעשייתית )ראו למשל
1988(. אחד הסמלים המובהקים של האישה הבורגנית כמגלמת ביתיות הוא הידיים המטופחות 
והלבנות המשקפות את העובדה שהיא לכאורה אינה עובדת, משום שבעלה יכול לספק לה 
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את כל צרכיה, כולל משרתת. אמנם, גם בכלכלות מסורתיות התקיימת חלוקת עבודה מגדרית 
ברורה, אך ההפרדה המודרנית בין ספרה ביתית לספרה ציבורית יצרה חלוקת עבודה מגדרית 
חדשה: נשים בורגניות הודרו מעבודת כפיים יצרנית שאותה ביצעו בעבר, ותחת זאת הלכו 
והתמחו בעבודה רגשית וטיפולית, שמצדה אפשרה לגברים לעבוד שעות ארוכות מחוץ לבית. 
למרבה האירוניה, לא זו בלבד שההפרדה בין שתי הספרות לא ניתקה בין שני סוגי העבודה, 
 .)Crompton, 1997; Walby, 1986 ;2005 ,אלא שהם נעשו שזורים זה בזה במהודק )שטייר
במסגרת הסֵכמה התרבותית של החוזה המגדרי, גברים ונשים מתועלים, כל אחד ואחת, לסוג 

צר וספציפי של עבודה, וסוגים אלה תלויים הדדית זה בזה.
למרות אותו המהלך ההיסטורי שבו העמידה הבורגנות הגבוהה את הרעיה שאינה עובדת 
כמודל חדש של נשיות, נשים השתלבו כמובן בשוק העבודה הקפיטליסטי על שלל רבדיו, 
מעמדית  פטריארכלית,  דומיננטיות  של  היררכיים  מבנים  בתוך  נעשתה  ההשתלבות  אך 
שאפשר  תוספת  היא  בשכר  שעבודתן  כרעיות,  נשים  של  הנורמטיבית  התפיסה  ואתנית. 
והטיפולית  הרגשית  לעבודתן  הדרישות  עם  מתנגשת  שהיא  בתקופות  עליה  לוותר  וצריך 
בתוך הבית, השפיעה על רמת השכר, על הקידום ועל הסמכויות שהוצעו להן בכוח העבודה. 
הן נותבו בשיטתיות לעבודות מעוטות שכר וזמניות והשתכרו פחות מגברים שביצעו עבודה 
זהה )ראו למשל ברקוביץ, 1996; יזרעאלי, 1999; פוגל–ביזאוי, 2003; שטייר ולוין–אפשטיין, 
Gottfried, 2000; Lewis & Smithson, 2007; Moghadam, 1997 ;1999(. חשוב לציין 
שבמקרה הישראלי עצם יציאתן של נשים ואמהות לעבודה מחוץ לבית נתפסה כלגיטימית, 
כפי שאפשר ללמוד מהמנגנונים הסוציאליים התומכים, מהמעבר ההדרגתי מחוקי עבודה 
משנות  ומסקר  שוויונן,  את  שמקדמים  לחוקים  נשים  של  העיסוקים  טווח  את  שהגבילו 
יותר  כנשית  עובדת  אישה  תופס  הבוגרת  האוכלוסייה  מייצג של  השמונים שמצא שמדגם 
מעקרת בית )יזרעאלי, 1990(. ואף על פי כן, נשים בכוח העבודה הישראלי נתקלות בתקרת 

זכוכית, נוטות יותר לעבוד במשרות חלקיות וסובלות מאפליה שיטתית בשכר. 
החוזה המגדרי, בהיותו סכמה תרבותית, לא רק משקף את אי השוויון המבני, אלא גם 
מעצב את תחושות הזכאות הסובייקטיביות של נשים וגברים. נשים רבות מגבילות מלכתחילה 
ומאחר  הבית,  במשק  שלהן  לתפקוד  יפריעו  שלא  לעבודות  התעסוקתיות  שאיפותיהן  את 
שהאחריות הראשונית על פרנסה נופלת על הגבר, הן מפתחות ציפיות נמוכות להגנות של 
 Rankin, 2002, p.( וכו‘. כך, אם לשאול את הניסוח של קתרין רנקין  המעסיק, המדינה 
10(, “ערכים תרבותיים ־ ותודעת הסובייקט של נשים ־ מתפקדים כאסטרטגיות יעילות 

של משילות”.
ושכר  תעסוקה  של  שהזדמנויות  הוא  המגדרי  החוזה  במושג  מרכזי  עיקרון  כן,  אם 
מתעצבות בתוך שזירה הדוקה והדדית בין המשפחה, שוק העבודה והמדינה. עיקרון חשוב 
נוסף הוא שנשיות וגבריות נורמטיביות מתכוננות בתוך צמתים של מבני כוח היסטוריים. 
שתפרנס  משכורת  להרוויח  יכולים  שגברים  ־  המודרני  המגדרי  בחוזה  הגלומה  ההנחה 
משפחה ברווחה ־ מוציאה למעשה מן הכלל גברים מהמעמד הנמוך או מקבוצות שסובלות 
ולכן  וכדומה,  ולאומיים  אתניים  מיעוטים  בני  עבודה,  מהגרי  כמו  אחרת,  מבנית  מאפליה 
מלכתחילה מבנה את בני הקבוצות הללו ואת בנותיהן כמי שגבריותם או נשיותם פגומה. 
מימי אברמוביץ )Abramovitz, 1988(, למשל, כותבת שבארצות–הברית של המאה ה–19, 
האתיקה של המשפחה התעשייתית, שכוננה נשים נורמטיביות כנתמכות כלכלית ומתמחות 



יזמות זעירה של נשים כמסלול ניעות חברתית  עמליה סער    454

בעבודה רגשית, בעצם שללה מנשים שחורות ומנשים עניות את הזכות לנשיות. הדינמיקה 
כשהקבוצות  אדפטציה:  עוברת  עצמה  התרבותית  כשהסֵכמה  גם  כנה  על  נותרת  הזאת 
האתניות או הגזעיות שהיו מסומנות בעבר מצליחות לעלות במדרג האזרחי ולעבור “הלבנה” 
)Ong, 2003(, נכנסות לתמונה קבוצות אחרות, פגיעות יותר, שעוברות תהליכים דומים של 
סטיגמטיזציה מגדרית שמייצרת דחיקה מעמדית והצדקה של תנאי העסקה נצלניים. צ‘נדרה 
ובנות  עבודה  מהגרות  נשים  של  בהקשר  מצוין  זאת  מדגימה   )Mohanty, 1999( מוהנטי 
הדמיון  אחרות.  עשירות  כלכלות  ושל  ארצות–הברית  של  העבודה  בכוח  אתניים  מיעוטים 
הפופולרי מבנה נשים אלה כמשתלבות “באופן טבעי” )קרי תרבותי( בעבודות של טיפול, 
ניקיון ותחזוקה, וכך מכשיר את הלבבות לשלם להן מעט ולפטרן בקלות, אך בו בזמן גם 

לדרוש מהן נתינה ללא גבול )ראו גם ארנרייך וראסל הוכשילד, 2006(. 
עם המעבר לפרויקט הפוסט–פורדיסטי של כלכלה ניאו–ליברלית, יחסי העבודה ותנאי 
נעשו  והתקשורת  ההיי–טק  ניכר:  באופן  השתנו  ישראל  כמו  עשירות  במדינות  העבודה 
המאורגנת  ההעסקה  במהירות;  ומצטמצמת  נסוגה  הרווחה  מדינת  המובילות;  התעשיות 
)המבטיחה פנסיה, קביעות וביטחון תעסוקתי( הולכת ומצטמקת; התערבות המדינה במתח בין 
ייצור לביקוש יורדת; גמישות נעשתה מילת קוד המייצגת דרישת בסיס בשוק העבודה; נוצר 
קיטוב חסר תקדים בפערי השכר בקרב שכירים; חל כרסום מהיר ברמת הביטחון התעסוקתי 
ומתרחבת  הולכת  עובדים  עניים  והקטגוריה של  רוב השכירים;  הסוציאליים של  והתנאים 
)פילק, Jessop, 1997 ;2006(. בתוך השינויים המהירים הללו, החוזה המגדרי עובר אדפטציה 
אך אינו מתבטל. הוא נפרט לגרסאות ספציפיות לכל מעמד וקבוצת סטטוס, אך שומר במידה 
רבה על כוחו כמעצב של נורמליות מגדרית. הגלובליזציה של העבודה פותחת עבור נשים 
הזדמנויות חדשות ומכניסה קבוצות רבות של נשים למקצועות ולרמות שכר שהיו סגורים 
בפניהן בעבר. אלא שכפי שכותבת סילביה פוגל–ביזאוי )2005(, ההשפעה אינה אחידה. בצד 
בחברה,  דומיננטיות  מקבוצות  נשים  עבור  הגלובלי  הקפיטליזם  של  המובהקים  היתרונות 
נוצרות פגיעות חדשות בזכויות התעסוקתיות והאזרחיות של נשים בפריפריה הגיאוגרפית 

והחברתית. 
במצב הפוסט–מודרני, גיוון הוא מרכיב מפתח, וגם יחסי המגדר הולכים ומתגוונים עד 
שקשה לדבר על חוזה מגדרי ברור אחד. נשים צעירות, למשל, נכנסות ליחסי נישואין, כמו 
 Walby, )ראו  אמותיהן  של  מאלה  שונות  זכאות  תחושות  ועם  ציפיות  עם  העבודה,  לכוח 
במספר  ניכר  גידול  גם  חל  העבודה  כוח  של  וההשתנות  ההתרחבות  עם  בבד  בד   .)1997
האפשרויות התרבותיות של נשיות וגבריות לגיטימיֹות, ונוצרים מודלים חדשים ומפתיעים. 
אמהות  של  המודל  בין  שנע  רחב  מנעד  פני  על  ונפרׂשת  שבה  למשל,  טובה”,  “אמהות 
 Raijman,( בקצה האחד לאמהות טרנס–לאומית )Douglas & Michaels, 2004( טוטלית
אפשר  אחד  גיאוגרפי  במרחב  כך,  האחר.  בקצה   )Schammah-Gesser & Kemp, 2003
למצוא נשים לבנות צעירות שפורשות מעבודה בשכר לצורך גידול ילדים מתוך הסתמכות 
על משכורות של גברים שממוקמים בראש הפירמידה התעסוקתית, ונשים מוגזעות, בעיקר 
האמהית  האחריות  את  ומתיקות  ארוכות  שנים  למשך  מילדיהן  שנפרדות  עבודה,  מהגרות 
שלהן מטיפול פיזי ורגשי לפרנסה. אך אירוני הוא שמרחב העבודה בשכר של אותן מהגרות 
עבודה שרחקו מביתן הוא המרחב הביתי–אינטימי של משפחות אחרות, ועבודתן כמטפלות 
טוטליות של ילדים, חולים או קשישים היא שְמפנה את הנשים במשפחות הללו להשתלב 
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ואמהֹות  טוטליות  אמהות  של  הללו,  הקיצוניים  המודלים  שני  בין  בשכר.  בעבודה  בעצמן 
בשלט רחוק, מצויות עמדות סובייקט רבות ומגוונות שנשענות על שילובים שונים של עבודה 

בשכר וללא שכר. 
כאמור, גיוון משוקע במבנים של כוח, ולכן הסיכוי שסגנון חיים ייתפס כמימוש לגיטימי 
לנשים  אותו.  שמבצעת  מי  של  האתני  במיקום  רבה  במידה  תלוי  נשיות  של  סטיגמטי  או 
מקבוצות מסומנות יש סיכויים נמוכים ביותר לממש את מודל הנשיות הנורמטיבית של אישה 
שמפרנסים אותה. בה בעת, גם אין להן סיכוי רב להתיימר להציע אפשרות תרבותית חדשה. 
למעשה, בהתחשב במה שידוע לנו על אופן פעולתו של ההביטוס )Bourdieu, 1977(, סביר 
למודל  להתקרב  ישאפו  לסוגיהן  החברתיות  בפריפריות  שממוקמות  שנשים  לצפות  מאוד 
הגמוני של נשיות ולא למודלים חדשים שטרם התבססו במרחב התרבותי.9 מאחר שאתניות 
כמסמן של הדרה אינה תכונה סטטית, אלא מושפעת משילוב של מיקום מעמדי ואוריינות 
תרבותית )Ong, 2003; Sa’ar, 2005(, אפשר לצפות שנשים שנתונות בתהליך של ניסיון 
לשפר את מעמדן, כמו אלה הנדונות כאן, יתכווננו דווקא למודלים השמרניים והוותיקים 
לזו  קרובה  דמות  הן תשאפנה לממש  נשיים  חיים  סגנונות  הגדל של  הריבוי  יותר. למרות 
שמשרטט החוזה המגדרי הבורגני, של אישה שמאזנת בין התפרנסות ובין היסמכות כלכלית, 
שגם כשהיא משתלבת בעבודה בשכר, תחום ההצטיינות העיקרי שלה ממשיך להיות העבודה 

הרגשית והביתית )ראו למשל סער, 2007ב(.

דיון

עבור חלק לא קטן מהנשים שהשתתפו במחקר הנוכחי, החוזה המגדרי הבורגני אינו מניב 
את ההגנות המובטחות, ולעתים אף להפך. כפי שצוין, כמחצית מהנשים היהודיות במדגם 
יותר  הבית.  משק  בכלכלת  שהשתתפו  גברים  ללא  ילדים  גידלו  הערביות  מהנשים  ו–10% 
ממחצית הנשים הגרושות דיווחו שהאבות של ילדיהן אינם משלמים מזונות, ואלה שמשלמים 
נותנים סכומים קטנים שאינם מכסים את הצרכים הריאליים. בקרב הנשים הערביות, שרובן 
המכריע היו נשואות, להכנסת הבעל אמנם היה משקל חשוב בהכנסת המשפחה, אך רמת 
ההכנסות הכוללת של משקי הבית שלהן )לפני פתיחת העסק( הייתה נמוכה יותר מזו של 
גבוהים  אבטלה  שיעורי  גודל המשפחות,  של  כתוצאה משולבת  הסתם  מן  וזאת  היהודיות, 
 Sa’di & ;2005 ,מאוד בקרב גברים ערבים בשוק העבודה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 Lewin & Stier,( ואפליה לרעה של ערבים בחלוקת הקצבאות   )Lewin-Epstein, 2001
2002(. כשנתבקשו לדרג את מקורות ההכנסה העיקריים של משק ביתן, הנשים היהודיות 
דירגו את הכנסת הגברים רק במקום השלישי, אחרי קצבאות והכנסתן הן, ואילו הערביות 
דירגו אותה במקום השני, אחרי קצבאות ולפני הכנסתן הן. ולמרות הפערים, המחקר מעלה 
שהחוזה המגדרי הבורגני כמודל אידיאלי של נשיות נורמטיבית מכוון במידה לא מועטה את 

מסורתי”  מגדרי  “חוזה  מה שקראתי  לפי  שפועלות  וערביות  חרדיות  נשים  של  ברור שבמקרה  אמנם   9

המודל ההגמוני שונה מזה שתואר כאן, אך חשוב להדגיש שעדיין רוב הערביות שנדגמו )אך לא החרדיות( 

התכווננו לווריאציה מגדרית שלא הייתה רחוקה מהדפוס הדומיננטי שאני מתארת.
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ההתנהלות העסקית של הנשים. הצגתי את הקושי של רבות מהן לבקש כסף עבור עבודתן, את 
המיאון שלהן לחשוב על העסק במושגים פיננסיים, ואת היעדר השאיפה להרוויח “בגדול”. 
סיפוקים,  )לדחות  “בקטן”  להתנהל  הכנסה  מעוטות  מנשים  הפופולרית  מהציפייה  בשונה 
בניתוח  להסתכל  בחרתי  שממנה  הזווית  וכו‘(,  ארוך  לטווח  לתכנן  שצריך,  מה  רק  לקנות 
הנוכחי הייתה זו של השיח העסקי ושל שיח ההצלחה הבורגני. בחירה זו היא מהלך פרשני 
מגמתי שמטרתו להסיט את המבט מהזווית הפטרנליסטית הנפוצה כל כך בדיון על נשים 
ועוני, ולאמץ תחתיה זווית שמתבוננת בנשים כסובייקטיות שמתכווננות למרחב נורמטיבי 

אחר מזה שבו הן מרגישות “תקועות”. 
כזכור, הקורס מציג תערובת מקורית של גישה עסקית וגישה מעצימה. המרכיב העסקי 
שאפשר  למה  מכוון  הוא  וככזה  ורציונליות,  ביורוקרטיות  מיומנויות  של  בהקניה  מתמקד 
לכנות בעקבות פוקו )Foucault, 1991( משמוע עצמי או משילות עצמית. הפרויקט “עסק 
משלך” מייחס למרכיב זה משקל מרכזי בסיכויים להצלחה עסקית, ונוסף על כך, כפי שאפרט 
מיד, יש לו גם תפקיד סמוי אך חשוב בהגדלת הזכאות האזרחית של הנשים. לכאורה, מנקודת 
המבט העסקית, הנשים היו צריכות להיכנס לתהליך עם חששות ופחדים, אבל גם עם שאיפה 
ברורה לרכוש לעצמן אוטונומיה כלכלית. ואולם, התברר שאף שהנשים נוטות להזדהות עם 
הרעיון של ביטוי עצמי ושמחות להיות אוטונומיות בתהליך הייצור או מתן השירות, הן אינן 
מכוונות רגשית לרכוש אוטונומיה כלכלית. הרצון העז שמישהו יסיר מהן את העול הכבד 
של מפרנסות ראשיות, שנראה הגיוני לנוכח הסיכויים הריאליים הקלושים שלהן להתפרנס 
בכבוד, הוא פחות מובן מאליו לנוכח מציאות חיי הנישואין שלהן, שבה רובן אינן יכולות 
לסמוך על גבר שיפרנס אותן. ברור אפוא שהמקור של רצון זה אינו פרקטי או רציונלי גרידא, 
אלא נטוע בחוויה בסיסית יותר של זהות וזכאות. לטענתי, הזהות הנורמטיבית שמארגנת 
את הכמיהות ואת הדימוי העצמי של הנשים היא זו של נשיות בורגנית, שמתכוננת במסגרת 

החוזה המגדרי המודרני.
התהליך של כינון תודעת סובייקט נורמטיבית בולט במיוחד במהלך מפגשי ההעצמה, 
שמשתתפות רבות משתמשות בהם להרוות את צימאונן להתפתחות אישית. מרכיב זה של 
איכות חיים בכלל ואיכות חיי העבודה בפרט נעשה כיום מקובל וזמין עבור נשים וגברים 
ברמות שכר גבוהות יותר, שצורכים סדנאות, השתלמויות ומגוון מסגרות טיפול, מי במסגרת 
הן  שבו  הכלכלית  ההעצמה  קורס  הכנסה,  מעוטות  נשים  עבור  פרטי.  באופן  ומי  העבודה 
צרכנית  בפרקטיקה  הזדמנות מסובסדת להשתתף  בגדר  הוא  רפלקסיבית,  בחוויה  מתנסות 

של המעמד הבינוני. 
חירות מודרנית, כותבת אווה אילוז )2002(, מושגת דרך ידיעה עצמית מעמיקה יותר. 
בעידן החדש, האתוס התרפויטי, אחד המסלולים היוקרתיים ביותר בדרך לידיעה עצמית, 
עבר פופולריזציה ניכרת. תרפיה רגשית, שעלותה הגבוהה בכסף ובזמן מיקמו אותה בעבר 
 ,)coaching( כפרקטיקה של המעמד הבינוני העליון, נעשתה מצרך נגיש ועממי. אימון אישי
ליווי אישי, התפתחות אישית, גילוי עצמי, זרימה, צמיחה, שינוי אישי, פריצת דרך והתחברות 
אל העצמי הם רק חלק קטן ממילות הקסם המאפיינות את שיח העידן החדש )שמחאי, 2005(, 
כולל שיח ההעצמה. אגב, רבות ממשתתפות הקורסים מחפשות גם חוויות של ידיעה עצמית 
במסגרות צרכניות שאינן מסובסדות, כגון סדנאות של אימון אישי, צמיחה אישית, הדרכה 
הורית וכדומה, ולעתים אף מוכנות להקריב לצורך העניין סכומים ניכרים ביחס להכנסתן. 
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הרשתי,  השיווק  בשיטת  הפועלות  הקוסמטיקה,  או  התקשורת  מתחום  עסקיות  חברות  גם 
שחלק ממשתתפות המחקר רכשו לעצמן במאות שקלים את הזכות לשווק את מוצריהן ללא 
להשתתפות  ההבטחה  את  לעטוף  ויותר  יותר  נוטות  סוציאליים,  תנאים  או  בסיס  משכורת 

ברווחי העתיד בהבטחה לחוויות ייחודיות של צמיחה אישית. 

מגדר, עבודה ואזרחות
כפי שתואר, כשהנשים שמשתתפות בקורסים מדמיינות את העסק שלהן, רבות נוטות להימנע 
בנייה  של  תהליך  כעל  עבודתן  על  לחשוב  ומעדיפות  ברורים  כלכליים  במונחים  מחשיבה 
ו‘נתינה’ חזרו שוב ושוב בהגדרת הציפיות שלהן  עצמית והגשמה עצמית. המילים ‘אהבה’ 
מהקורס ומהעסק, וכן כשתיארו את נקודות החוזק שלהן. האתיקה של האהבה, כפי שקראתי 
לה כאן, ניזונה מכמה מקורות תרבותיים. שניים מהבולטים שבהם הם החוזה המגדרי המודרני, 
שמתעל נשים לעבודה רגשית, והשיח הפוסט–מודרני, שהאהבה )הרומנטית( משמשת בו ערך 
מרכזי. אמנם באופן אוטופי, ולכאורה בניגוד למקור הראשון שצוין, האהבה הפוסט–מודרנית 
“מתיימרת להציג היעדר מוחלט של מעמד ושל מגדר” )אילוז, 2002, עמ‘ 112(, אלא שבפועל 
והן מגדרית. הרומנטיקה הפוסט–מודרנית, המעוררת ערכים של  היא מתּווכת הן מעמדית 
אינדיבידואליזם, הגשמה עצמית ואישור האיכויות האישיות של הפרט, היא מבוססת שוק 
לחלוטין ומושרשת היטב בסוגי השיח ובמוסדות שעיצבו יזמי התרבות של הקפיטליזם. כך 
שכפי שכותבת אילוז, “האהבה מעניקה חופש אישי רק למי שכבר נהנים ממידה לא מבוטלת 

של חופש במסגרת מקום עבודתם” )שם, עמ‘ 274(. 
ניסיון להבין את השפעת האתיקה של האהבה על מסען של נשים מן השוליים אל המרכז, 
תוך כדי התייחסות משולבת לשני המקורות התרבותיים המזינים אותה, מעלה לפחות שתי 
הנשים שהשתתפו  סיכויי  את  לחשוב שהיא מכשילה  מצד אחד אפשר  הפוכות.  פרשנויות 
בפרויקט להצליח בסביבה עסקית ממוגדרת וחסומה מבחינה אתנית ומעמדית, משום שחסר 
היותן  בגלל  בסחורה.  אהבה  של  מוצלחת  המרה  שיאפשר  והסימבולי  התרבותי  ההון  להן 
ובמקרים רבים גם מוגזעות, הלהיטות שלהן “לתת מאהבה” משחקת לידי ההבניה  נשים, 
שני,  מצד   .)Mohanty, 1999( מוהנטי  שציינה  כפי  כלא–עבודה,  עבודתן  של  ההתחלתית 
אפשר להבין את האתיקה של האהבה גם כחלק אינטגרלי מהמסע של נשים אלה אל המעמד 
הנשים  והכלכלי,  העסקי  בהקשר  אהבה  של  הז‘רגון  את  לעצמן  מאמצות  כשהן  הבינוני: 
המיוצגות כאן בעצם תובעות לעצמן נתח ממה שקראתי לו במקום אחר “הִעסקה הליברלית” 

.)Sa’ar, 2005(
לשוליים  הדחוקות  בקבוצות  פרטים  תמיד  יש  ניאו–ליברליים  או  ליברליים  בסדרים 
ההיררכי  האופי  למרות  כלשהם  רווחים  להפיק  יכולים,  שהם  מאמינים  או  שיכולים, 
כמו  תכונות  בשל  שמודרים  אלה  בקרב  חיים.  הם  שבו  החברתי  המבנה  של  והסלקטיבי 
מוצא, מגדר או מעמד, יש מי שמצליח בכל זאת ליהנות מהדיבידנד הליברלי, קרי ההבטחה 
לחופש אישי, לסיפוק עצמי ולחיי נוחות, הודות לתכונות נרכשות שהן פחות סטיגמטיות, 
של  באימוץ  כרוך  הדיבידנד  מימוש  של  התהליך  קרובות  לעתים  עיסוק.  או  השכלה  כגון 
אפיסטמולוגיה ליברלית. ואכן, גם במקרה שלפנינו, הנשים נענות לגרסאות הפופולריות של 
השיח התרפויטי ־ שההון הסימבולי שהוא מגלם הוא מעין דיבידנד ליברלי ־ מתוך צמא 
רב. ההתמקדות של רבות מהן בהגשמה עצמית וב“מה שאני באמת אוהבת לעשות”, כפי 
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שמאמנים אישיים מעודדים לקוחות עתירי הון תרבותי לעשות, אולי לא תתרום להצלחתן 
העסקית, אך ייתכן גם שלא היא תהיה הגורם שיכשיל אותן. ייתכן מאוד ־ למעשה סביר 
זעירה  ביזמות  תצלחנה  שלא  מהמשתתפות  אחוז  ומשהו  שישים  מאותם  שרבות  ־  ביותר 
תיכשלנה בגלל התכונות המבניות של שוק העבודה )ראו למשל בנימין, 2006; ברנשטיין, 
1981( ולא בגלל האתיקה של האהבה, אך תהליך ההתעצמות שעברו יישאר שלהן. האירוניה 
היא שהאתיקה של האהבה אמנם תורמת להעלאת תחושת הערך העצמי שלהן, אך בד בבד 

היא מחזקת בתודעתן גם את האחיזה ההגמונית של הסדר שמדיר אותן מלכתחילה.

סיכום

מחקר זה מעלה ששני המרכיבים של קורס היזמות הזעירה, הקניה של רציונליות עסקית 
וביורוקרטית והעצמה כללית, מייצרים אפקט מורכב. תהליך הלמידה פועל בעת ובעונה אחת 
הן כמכשיר פרקטי להתנהלות עסקית וכלכלית והן כמכשיר סימבולי של רכישת אוריינות 
תרבותית מעמדית. במובן השני, הסימבולי, החיבור שבין עבודה למגדר כרוך בגורם שלישי, 
והוא אזרחות. על פי הגישה האנתרופולוגית )Sa’ar, 2006( אזרחות היא יותר מאשר זהות 
פורמלית או תכונה סטטית. מחוץ לקבוצות השולטות שחבריהן מגלמים את האזרחות בעצם 
הווייתם, המימוש של זכויות וזכאויות אזרחיות מותנה בהוכחת שליטה בכישורים תרבותיים 
רלוונטיים )Rosaldo, 1994(. בהקשר הליברלי–המודרני, שבו הכוח פועל באופן פרודוקטיבי 
דרך סובייקטים, אחד הכישורים המרכזיים האלה הוא משילות עצמית. במובן זה אזרחות היא 

תהליך שמתווך על ידי מגדר, מעמד ואתניות )או גזע(. 
לבלי  שזורה  מוגזעות  אוכלוסיות  של  מלאה  לאזרחות  הדרך  מודרניות  לאום  במדינות 
התר במדרג האתני של כל חברה וחברה, כך שגם כשיש בידם אזרחות נומינלית, מהגרים 
או בני מיעוטים צריכים לעבור תהליך תרבותי של “הלבנה”. במצב של קפיטליזם מתקדם, 
תהליך זה כרוך במשחק מורכב של משמוע עצמי מחד גיסא, והמצאה מתמדת של העצמי 
 Heelas & Morris, ( ־ על משמעותו הכפולה בהקשר שלנו )ראוself entrepreneurship(
1992( ־ מאידך גיסא. שתיים מזירות הביצוע המרכזיות שלו הן זירת העבודה ־ כמייצגת 
של הסתמכות עצמית, נשיאה באחריות ויצרנות )Ong, 1996, 2003( ־ והזירה הצרכנית, 
שבה מתכוננת האזרחית בה“א הידיעה )Mohanty, 1999(, זו שיודעת לצרוך את המוצרים 

“הנכונים” מתוך “בחירה חופשית אינדיבידואליסטית”. 
בשני המובנים הללו “עסק משלך” הוא בבחינת נתיב מוצלח בדרך הארוכה של הנשים 
לקבלה אזרחית. גולת הכותרת שלו, יזמות עסקית זעירה, מגלמת את השילוב שלהם. נשים 
שיצליחו הן אלה שתמצאנה מוצר או שירות שיהיה בר תכנון, ניהול וביצוע, ודרכו הן כביכול 
תמצאנה את עצמן, שוב במובן הכפול של מציאה והמצאה. מלבד תוספת ניכרת להכנסתן 
המשפחתית, פתיחת העסק מעניקה לנשים תחושת סיפוק וערך עצמי. להלן מכתב ששלחה 

בדואר אלקטרוני אחת המשתתפות במועדון נשות העסקים של בוגרות העמותה:

רציתי להגיד לכם תודה ענקית על הפגישה האחרונה שלנו ביום שני האחרון. יצאתי 
וגם  פירגון  של  אהבה,  של  תמיכה,  של  הרגשה  עם  מאוד!  יקרה  מתנה  עם  משם 
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ביקורת, למה לא? אבל ביקורת ממקום של אכפתיות, של יחד, של חום. אני גדלתי 
עברתי  הזה  שבעניין  “עסקית”,  מבחינת  רק  לא  בעמותה,  שאני  מאז  מאוד  הרבה 
מהפך. המתנה הגדולה מכולן זה אתן, כולכן, כל ה“נשים” שבנינו צוות של עבודה 
שנקרא  הזה  במסע  לבד  לא  שאני  הוא  חשוב  הכי  הדבר  אבל  ויצירתית.  מאתגרת 
לבנות  טובים,  פחות  בזמנים  לבכות  הצלחות,  לחגוג  מי  עם  לי  יש  משלך”.  “עסק 
ברגעים יצירתיים. תודה לכולכם כי מכל אחת ואחת אני לומדת. מאחלת סוף שבוע 

נפלא מלא אהבה.

לאחרות, אותן שני שלישים או מעט פחות שלא תפתחנה עסקים, הקורס הוא בגדר הזדמנות 
לרכוש משאבים )תעודה, ידע פורמלי, קשרים( ולצרוך במחיר מסובסד מוצרי צמיחה אישית. 
אלה הם טּובין חשובים בדרך הסיזיפית אל מחוץ לשקיפות ולסטיגמה, גם אם על פי רוב אין 

בצדם יכולת המרה למטבע קשה של הכנסה. 
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יזמי מדיניות, הבניות פוליטיות וחלון הזדמנויות: 
 הפוליטיקה של הרפורמה השנייה

במערכת הפנסיה בישראל

מיכל רצון*10

התיאוריה  לאור   2003 משנת  הפנסיה  במערכת  ברפורמה  דן  המאמר  תקציר. 
הניאו–מוסדית הדנה בשינוי מוסדי רדיקלי. טענת המחקר היא שיזמי המדיניות 

־ פקידי משרד האוצר ־ השתמשו בהבניות פוליטיות של משבר כדי לקדמה בעת 

שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות. הבניות אלו סייעו להם להתגבר על מכשולים 

בזירה הפרלמנטרית ובזירה הציבורית. בדפוס של שינוי התפתחותי הפכו קרנות 

הפרישה,  בגיל  העובד  של  ההכנסה  את  לשמר  החותרים  ממלכ“רים  הפנסיה 

לפי מודל ביסמרק, לגופים עסקיים הפועלים על פי עקרונות שוק, לפי המודל 

הניאו–ליברלי. בעקבות הרפורמה חלו שינויים יסודיים לא רק בשוק הפנסיה אלא 

גם בשוק ההון ובשוק העבודה. ליברליזציה של שוק ההון והטיית מאזן הכוחות 

במערכת יחסי העבודה, הנובעות מאותה פרדיגמת מדיניות, היו מניעים נפרדים 

חשוב  דרך  ציון  מסמנת  בפנסיה  הרפורמה  היבטיה,  מכלול  לנוכח  לרפורמה. 

בתהליך המיסוד של מדיניות ניאו–ליברלית בכלכלה הפוליטית הישראלית. 

מבוא

רפורמות  ובאמריקה  באירופה  רבות  מדינות  השלימו  האחרונים  העשורים  שני  במהלך 
במערכות הפנסיה, שביקשו להתמודד עם משבר כלכלי מתמשך שפקד מערכות אלו. היבטים 
החיים,  בתוחלת  עלייה  כגון  אובייקטיביים,  תהליכים  בעקבות  חלו  המשבר  של  מסוימים 
קשורים  אחרים  היבטים  אולם  הלאומי.  בתוצר  וירידה  העבודה  לשוק  נשים  של  כניסתן 
)Williamson & Williams, 2005(. גם בישראל  בעליית פרדיגמה חדשה ניאו–ליברלית 
עמדה מערכת הפנסיה במרכזן של שתי רפורמות במהלך עשור אחד, אך אם רוב מדינות 
אירופה אימצו מדיניות פרגמטית של הידוק הקשר בין ההפרשות של העמיתים לזכויותיהם, 
העלאת גיל הפרישה והעלאת דמי הביטוח )פלג, Arza, 2006 ;2006(, הרי בישראל כללה 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  10*
המאמר.  כתיבת  לאורך  והמחכימה  המסורה  הנחייתו  על  רוזנהק  זאב  לד“ר  נתונה  מיוחדת  תודה   

תודתי נתונה גם לד“ר דניאל ממן ולקוראים האנונימיים על שהאירו את עיניי והעשירו את המאמר 

בתובנותיהם.
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הרפורמה קיצוץ בזכויות כגון אלו, ואף הביאה להפרטה מלאה של מערכת הפנסיה ולביסוס 
שיעור הפנסיה על מגמות בשוק ההון. בעקבות הרפורמה חלו שינויים יסודיים לא רק בשוק 
הפנסיה אלא גם בשוק ההון ובשוק העבודה. הרפורמה העמיקה את הליברליזציה בשוק ההון 
על ידי הפיכתן של קרנות פנסיה לשחקניות מוסדיות בשוק זה, והיא הטתה את מאזן הכוחות 
במערכת יחסי העבודה בעת שניתקה את קרנות הפנסיה מן ההסתדרות. השפעה רחבה זו לא 
הייתה מקרית אלא מכוונת בתהליך של מיסוד מדיניות ניאו–ליברלית באופן עקבי, מקיף 

ואחיד יותר מבעבר. 
ניתוח מוסדי בוחן את ההשפעות המוסדיות על דפוסי מדיניות. אחת הביקורות המופנות 
נגד הפרספקטיבה הניאו–מוסדית מתייחסת להיעדר העומק בהבנה של שינוי רדיקלי. המחקר 
מצביע  הניתוח  חדש.  מוסדי  הסדר  מיסודו של  על  המצביע  רדיקלי  בשינוי  יעסוק  הנוכחי 
ורעיונות  שחקנים  מנגנונים,  מרכיבים:  לשלושה  ומתייחס  התפתחותי  שינוי  של  דפוס  על 
)Campbell, 2004; Peters, Pierre & King, 2005(. בתהליך השינוי שמאמר זה מנתח עשו 
יזמי המדיניות שימוש בהבניות פוליטיות של משבר בעת שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות 
ואלקטורליים.  מוסדיים  מכשולים  על  להתגבר  להם  סייעו  אלו  פוליטיות  הבניות  לשינוי. 
פנו  והתקשורתית,  הפרלמנטרית  בזירה  הרפורמה  להגשמת  פעלו  המדיניות  שיזמי  בעת 
המתנגדים לזירה המשפטית. בסופו של התהליך הוכלו המתנגדים בתהליך עיצוב הרפורמה, 
מוחלשת.  הייתה  עמדתם  שבו  פוליטי  חליפין  של  קיומו  בשל  מעטה  הייתה  השפעתם  אך 
במערכת  השנייה  הרפורמה  של  הדינמיקה  ניתוח  באמצעות  טענותיו  את  ממחיש  המחקר 
הפנסיה התעסוקתית שנכללה במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל משנת 2003. 
באופן ספציפי יותר המחקר בוחן מי היו יזמי המדיניות; מה היו האינטרסים שלהם; איזה חלון 
הזדמנויות פוליטי נפתח בפניהם; באילו מנגנונים הם השתמשו כדי לקדם את הרפורמה; כיצד 
הם השתמשו בהבניות פוליטיות ובעיקר באשמה, באחריות ובצורך, כדי להפר את מנגנוני 
השפעה;  להבניותיהם  הייתה  חברתי–כלכלי  הקשר  באיזה  הישנה;  המדיניות  של  השעתוק 
כיצד פעלו הכוחות המתנגדים לשינוי; באילו זירות הייתה פעולתם מוגבלת ובאילו זירות 
היא התאפשרה; ולבסוף, באיזו מידה הצליחו יזמי המדיניות למסד מדיניות חברתית–כלכלית 

חדשה לפי הפרדיגמה הניאו–ליברלית.
ושחקנים  היטב,  וממוסדים  רחבים  הפנסיה  שהסדרי  טוענים  ניאו–מוסדיים  חוקרים 
 Arza, 2006; Myles & Quadagno,( חברתיים רבים מייחסים חשיבות גדולה להמשכיותם
Pierson, 2000 ;1996(. שחקנים אלו כוללים את קרנות הפנסיה, את העמיתים ואת קבוצת 
הפנסיונרים הנשענים על מקורות אלה לצורך קיומם בהווה ואין באפשרותם לשפר את מצבם 
אם ייפגעו זכויותיהם )פלג, 2006(. בשל מאפייניה אלו הרפורמה בפנסיה היא בבחינת אתר 
חשוב לניתוח התנאים הפוליטיים, השחקנים והמנגנונים שהובילו לשינוי מוסדי. זאת ועוד, 
מערכת הפנסיה היא נדבך מרכזי של מדינת רווחה. קרנות הפנסיה גובות חמישית משכרו 
של העובד, מאות אלפי פנסיונרים נשענים עליהן לפרנסתם, הן גורם בעל חשיבות בכלכלה 
הפוליטית של החיסכון וההשקעה, והן כוח כלכלי חשוב של האיגוד המקצועי )ספיבק, 2001(. 
אם כך, ניתוח תהליך השינוי של מערכת הפנסיה הוא מעין פריזמה להבנת הדינמיקה של 

מדינת הרווחה הישראלית בעידן הזה.
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שינוי מוסדי בפרספקטיבה תיאורטית ניאו–מוסדית

מאורגנות  קבוצות  בין  עוצמה  יחסי  ושל  פוליטי  מאבק  של  פירותיו  הם  מוסדיים  הסדרים 
במהלך חלון של הזדמנויות לפעולה )Ebbinghaus, 2005(. הסדרים מוסדיים שומרים על 
גם עוברים שינויים. לעתים הסדרים אלו משתנים באופן רדיקלי.  זמן, אך  יציבות לאורך 
זו של שינוי רדיקלי מכונה בספרות המחקרית צומת קריטי. צומת קריטי מאופיין  תקופה 
)או  חוזר  היזון  מנגנוני  חלופות.  כמה  מתוך  מוסדי  הסדר  של  פרטיקולרי  דפוס  באימוץ 
זו אוכפים מחדש את ההתרחשות החוזרת של אותו  מנגנוני שעתוק( המתבססים בתקופה 
דפוס פרטיקולרי, למרות היעדרם של התנאים הראשוניים )Mahoney, 2000(. הקונפליקט 
סביב ההסדר המוסדי אינו תם עם סיום תקופת המיסוד; מאחר שהוא משפיע על העצמה ועל 
חלוקת המשאבים, קשה לערער עליו בעת שגרה, אך משנפתח חלון הזדמנויות חדש ישוב 
ויעלה הקונפליקט על פני השטח )Thelen, 1999(. השאלה היא באילו תנאים מתרחש שינוי 

מוסדי של מדיניות.
הספרות המחקרית המסורתית מציעה לראות בשינוי נקודת שבר היסטורית; היא מתארת 
את השינוי כמהפכני, וטוענת שזעזועים חיצוניים מפרים את מנגנוני השעתוק של ההסדרים 
המוסדיים ואוכפים על מוסדות המדינה לאמץ הסדרים חדשים )Anderson, 2001(. מחקרים 
עדכניים יותר טוענים כי התנאים לשינוי עשויים להיות פנימיים דווקא. הסדרים מוסדיים 
עשוי  שפתרונם  וחומריים,  סימבוליים  חדשים,  וכשלים  בעיות  אינטרסים,  ליצור  עשויים 
מאמץ  הנוכחי  המחקר   .)Schneiberg, 2005( מיסודה  המערכת  של  הלוגיקה  את  לשנות 
נושא דפוס התפתחותי המאופיין בהצטברות של שינויים  את הגישה שלפיה שינוי מוסדי 
מינוריים לאורך תקופה ארוכה. במובן זה תהליכי יציבות ושינוי שזורים אלה באלה, ותהליך 
 Campbell, 2004; Thelen,( היציבות אינו סטטי כי אם קונפליקטואלי וסתגלני במהותו 
2004(. עוד עולה מהמחקר כי בין שהתנאים לשינוי הם חיצוניים ובין שהם פנימיים, הם 
מוְבנים באופן אסטרטגי על ידי גורמים פוליטיים. ההבניה של משבר, ולא משבר כשלעצמו, 
היא המסייעת להתגבר על מכשולים מוסדיים ואלקטורליים התומכים בהמשכיות ההסדרים 
)Campbell & Pedersen, 2002; Lieberman, 2002(. כדי שהבניות פוליטיות  הקיימים 
הקיים  שבמצב  הבעייתיות  את  המבליטים  אמפיריים  לנתונים  להתייחס  עליהן  ישכנעו, 
ומחזקים את ההכרה הציבורית בחשיבותם של ההסדרים החדשים ובהכרחיותם. אך אין די 
שימוש  ידי  על  החדשים  להסדרים  לגיטימציה  להקנות  יש  לשינוי  קונצנזוס  ליצירת  בכך. 

 .)Beland, 2005; Schmidt, 2002( בערכים שנוגעים ללב הציבור
הבניות פוליטיות שהן מכוונות ומניפולטיביות, ושיש להפיצן כדי שישפיעו, מחייבות את 
קיומם של שחקנים. אפשר להתייחס לשחקנים המבקשים למסד הסדר מוסדי חדש כאל יזמי 
מדיניות )policy entrepreneurs(. כמו יזמים עסקיים, גם יזמי מדיניות משקיעים משאבים 
 .)Beland & Hacker, 2004( במימוש רפורמות כדי להשיג אינטרסים חומריים וסימבוליים
יזמי מדיניות עשויים להיות נבחרי ציבור, אך גם בירוקרטים. ככל שנגישותם למוקד מקבלי 
 .)Immergut, 1998( ההחלטות גבוהה יותר, כך עולה הסבירות שהם יצליחו לקדם רפורמות
חלון הזדמנויות לקידום רפורמה עשוי להיות קשור בקבלת תמיכה של נבחרי ציבור. חלון 
ההזדמנויות יהיה רחב יותר ככל שאותם נבחרים יזכו לתמיכה רחבה יותר של הציבור במהלך 
הבחירות למוסדות השלטון. יזמי מדיניות פועלים במגוון זירות מאחורי הקלעים ובקדמת 
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הבמה גם יחד; הם עשויים לפעול בזירה הפרלמנטרית כדי לשנות את מאזן הכוחות הפוליטי, 
וכן בזירה התקשורתית כדי לזכות בתמיכה ציבורית רחבה.

רשת  עומדת  רווחה  בתכניות  יסודיים  שינויים  לקדם  המבקשים  המדיניות  יזמי  נגד 
למפלגות  אין   ,)Pierson, 1996( פירסון  טוען  אלה,  שחקנים  בקרב  אינטרס.  קבוצות  של 
הרווחה  מדינת  של  תלותה  את  שמחליש  דבר  מיוחד,  מעמד  מקצועיים  ולאיגודים  שמאל 
בהם. אנדרסון )Anderson, 2001( טוענת שבתנאים מסוימים למפלגות שמאל ולאיגודים 
הרווחה. התפקיד הכפול של  גם בתהליכי ההסגה של מדינת  יש תפקיד מפתח  מקצועיים 
העובדים,  דרישות  את  וכמייצגים  הפנסיה  קרנות  בניהול  כמעורבים  מקצועיים,  איגודים 
)veto players(, על  עשוי להפוך אותם לשחקנים פעילים אשר הסכמתם לשינוי הכרחית 
אף הירידה בעוצמתם )Beland, 2001(. נטלי )Natali, 2003( טוען שכאשר הממשלה מנסה 
לכפות את הרפורמה על ידי אימוץ אסטרטגיה מעמתת וחד צדדית, האיגוד המקצועי יתנגד 
מאמצת  כשהממשלה  זאת,  לעומת  ייכשל.  שינויים  להכניס  הממשלה  של  וניסיונה  לכך, 
אסטרטגיה המכילה את האיגוד המקצועי, הרפורמה תאושר בתהליך של משא ומתן וחליפין 
לגיטימציה  היעדר  הצדדים,  שבין  הכוחות  מיחסי  מושפע  ומתן  שמשא  מאחר  פוליטיים. 
ועוצמה מוחלשת עשויים לצמצם את מרחב האפשרויות של האיגוד המקצועי ולהגדיל את 
הסבירות שהרפורמה תאושר תמורת ויתורים מצומצמים בלבד. במקרה כזה תסומן התקופה 

כצומת קריטי חדש, שממוסדים בו הסדרים מוסדיים חדשים.

המודל הניאו–ליברלי: מערכת הפנסיה הצוברת המופרטת 

שני העשורים האחרונים מתוארים כעשורים של עליית הניאו–ליברליזם בכלכלה הפוליטית 
מקובלת  חשיבה  מסגרת  נעשה  ניאו–ליברליזם  עם  המזוהה  העקרונות  מערך  הגלובלית. 
בנושא של כלכלה ופעולה ביחס אליה )Babb, 2001(. הציר המחשבתי שסביבו מתארגנים 
העקרונות הוא ששווקים הם ישויות אוטונומיות, ושבתנאים של מעורבות מדינית מוגבלת הם 
 .)Larner, 2000( יתפקדו ביעילות, משום שהם מזוהים עם תחרות, יעילות כלכלית ובחירה
את  הממסדות  רפורמות  מיישמות  השמאל,  מן  והן  הימין  מן  הן  רבות,  לאומיות  ממשלות 
הפרדיגמה הניאו–ליברלית וכוללות הפרטה, ליברליזציה של השוק, קיצוץ הוצאות ומסים, 
ביטול סובסידיות, דה–רגולציה, הפחתת כוחם של איגודי עובדים, עידוד אזרחים להצטרף 

לשוק העבודה ועוד. 
בתחום הפנסיה עליית הניאו–ליברליזם מעודדת אימוץ מערכת פנסיה צוברת מופרטת 
)privatized funded defined contribution(, כפי שאומצה לראשונה בצ‘ילה בשנת 1981. 
במערכת זו תמך הבנק העולמי, ובדו“ח בעל השפעה שפרסם הבנק בשנת 1994 הוא שרטט 
רבדים  שלושה  מבין  מרכזי  רובד  היא  המופרטת  הצוברת  הפנסיה  מערכת  שלפיו  מודל 
זו יש משמעות, משום שהבנק מסייע ליצירת  המרכיבים את קצבאות הקשישים. לתמיכה 
 Brooks,( כלכלית  מתוגמלות  ניאו–ליברליות  רפורמות  המכוננות  ממשלות  שבה  סביבה 
הפנסיה,  בשוק  מדינית  מעורבות  היעדר  של  עקרונות  על  מבוססת  זו  מערכת   .)2002
גובה  וביסוס  והסיכונים, השתתפות רציפה בשוק העבודה  אינדיבידואליזציה של העלויות 
הפנסיה על שיעור התשואה המושגת בשוק ההון. מנגנוניה של המערכת הם אלה: מספר 
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קרנות פנסיה מאושרות ומווסתות על ידי הממשלה; העובדים יכולים לבחור ביניהן, אולם 
סכום  הפנסיה;  לטובת  חודש  מדי  ממשכורתם  מסוים  סכום  להפריש  אותם  מחייב  החוק 
ההפרשה מוגדר מראש ומועבר לחשבון האישי של העמית; החברה המנהלת את קרן הפנסיה 
משקיעה את כספם המצטבר של העמיתים בנכסים פיננסיים, בדרך כלל בשוק ההון ובאיגרות 
חוב ממשלתיות סחירות; הממשלה מספקת רשת ביטחון בסיסית, הקצבה תלויה בהפרשות 
ניהול  דמי  רווחיה מגביית  והחברה עושה את  ובביצועיה הפיננסיים של הקרן,  היחיד  של 

 .)Huber & Stephens, 2000( מהמבוטחים
נגזרים שלושה אינטרסים מוסדיים שעמדו ביסוד הרפורמות  מן המודל הניאו–ליברלי 
במערכת הפנסיה. שלושת האינטרסים מבקשים לחולל שינוי בשלושה היבטים של מערכת 
הפנסיה )Shalev, 1996(. בהיבט הראשון מערכת הפנסיה משמרת את ההכנסה של העובד 
המערכת  של  פעולתה  אופן  את  לשנות  הוא  המדיניות  יזמי  של  האינטרס  הפרישה.  בעת 
 defined( לשיטת הפרשות מוגדרות מראש )defined benefits( משיטת זכויות מוגדרות מראש
contributions(, באמצעות הכנסת מנגנון איזון אקטוארי. אם לפי השיטה הראשונה העובד 
צובר זכויות ללא קשר להפרשות, וקרן הפנסיה סופגת את כל הסיכונים, הרי לפי השיטה 
השנייה הפנסיה נקבעת לפי כמות ההפרשות של העמיתים וביצועיה הפיננסיים של הקרן, 

והסיכונים נישאים על ידי העמית אלא אם הם נספגים על ידי הממשלה.
וההשקעה.  החיסכון  הפוליטית של  בכלכלה  היא מרכיב חשוב  הפנסיה  שנית, מערכת 
את  ולהעמיק  הפנסיה  בשוק  הממשלתית  המעורבות  את  לבטל  היא  הדרישה  לפיכך 
הליברליזציה של שוק ההון והתחרות המצויה בו, מתוך תפיסה כי מהלך זה יתרום לצמיחה 
הכלכלית. קרנות הפנסיה מחזיקות בהון עצום המצטבר מחסכונותיהם של העמיתים, ולפי 
שיטה המכונה מימון צובר, הן משקיעות את הונן בנכסים נושאי תשואה. התשואה אמורה 
לממן את הפנסיות של העמיתים. קרנות הפנסיה השקיעו הון זה באיגרות חוב ממשלתיות 
מיועדות המעניקות תשואה קבועה, ואילו יזמי המדיניות ביקשו לחסוך את הוצאות התשואה 
המשולמת מקופת המדינה, ולהפנותן למימון פרויקטים במגזר העסקי הסובל ממחנק אשראי 
יציב  הון  מקור  סברו שקיומו של  הם  לתנודות.  יתר  ומחשיפת  בנקאי  חוץ  מימון(  )מצוקת 
היא  המשמעות  העמיתים  עבור  הכלכלית.  לצמיחה  שיתרמו  יוזמות  יעודד  זה  טווח  וארוך 
שמבצעות  השקעות  על  הפנסיה  שיעור  וביסוס  והבטוח  הישיר  הממשלתי  הסבסוד  אובדן 
הקרנות ועל מגמות בשוק ההון. שיעור התשואה הפוטנציאלי אמנם עשוי להיות גבוה יותר, 
אולם כך גם הסיכונים. בתנאים אלו אין לדעת מה יהיה גובה הפנסיה בעת הפרישה, דבר 

.)Williamson & Williams, 2005( שיוצר אי ודאות ומקשה על תכנון העתיד
לקבוצות  פנסיוניות  הטבות  עבודה.  ביחסי  חשוב  גורם  היא  הפנסיה  מערכת  לבסוף, 
עובדים הן כלי למשיכת חברים חדשים לשורות האיגוד המקצועי. ההון שעליו חולשות קרנות 
ידי  על  הנגבים  הניהול  ודמי  ופוליטית,  כלכלית  עוצמה  המקצועי  לאיגוד  מעניק  הפנסיה 
הקרנות מגדילים את הכנסותיו. מבחינה זו יזמי המדיניות חותרים לנתק את קרנות הפנסיה 
מן האיגוד המקצועי, מהלך שפוגע במשאבי העוצמה של האיגוד המקצועי ומטה את מאזן 
הכוחות במערכת יחסי העבודה. החלשת כוח העבודה בכללותו מגשימה את האידיאולוגיה 
הניאו–מוסדית הרואה את האיגודים המקצועיים כגורמים המפריעים להתנהלותו “התקינה” 
של השוק. בה בעת היא עשויה להגשים אינטרסים מוסדיים: החלשת כוח העבודה בכללותו 
מסייעת למגזר המעסיקים ליהנות מכוח עבודה זול, ומכאן גם להגדיל את ההשקעות וליצור 
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מקומות עבודה חדשים, אם כי קשר זה לא הוכח מעולם. בסקטור הציבורי, הפחתת עלות 
העבודה עולה בקנה אחד עם האינטרס של הקטנת תקציב המדינה. שנית, התפיסה הניאו–
ליברלית גורסת שניהולם של גופים ציבוריים מונע מאינטרסים פוליטיים לפגוע ביעילות 
המערכת. לעומת זאת, העברת השליטה בשוק הפנסיה לגופים פרטיים תוביל להפעלתן של 
הקרנות על פי עקרונות של שוק: תשואה, תחרות ויעילות. גופים שישיגו תשואות גבוהות 
ימשכו אליהם חברים רבים יותר המבקשים ליהנות מפנסיה גבוהה יותר בזכות תשואות אלה. 
התחרות החופשית בין הגופים, מניחים יזמי המדיניות, תביא להתפתחותו היעילה של שוק 

הפנסיה.

מערכת הפנסיה בישראל

קרנות הפנסיה הוקמו על ידי ההסתדרות עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל. עם הקמת המדינה, 
מתוך חשש מפני אובדן השפעתה, אכפה ההסתדרות על הממשלה, במידת מה, לאמץ הסדר 
מוסדי דו שכבתי. הרובד הראשון הורכב ממערכת הביטוח הלאומי המבטיחה קצבת זקנה 
בסיסית אוניברסלית )Gal & Bargal, 2002(. הרובד השני היה מערכת הפנסיה התעסוקתית 
לפי מודל ביסמרק. ההצטרפות לקרנות הפנסיה נעשתה במסגרת הסכמים והסדרים קיבוציים 
במקומות עבודה או מכוח צווי הרחבה. לאורך שנות העבודה הפרישו עובדים ומעסיקים דמי 
לו  הובטחה  הפרישה  לגיל  העובד  הגעתו של  עם  מסוים.  בשיעור  הפנסיה  לקופת  גמולים 
הכנסה בשיעור תחלופה קבוע1 למשך כל חייו וחיי שאריו, וקרן הפנסיה ספגה את הסיכונים 
שבאו לידי ביטוי בהגדלת גירעונה. שיטה זו מוכרת כשיטת זכויות מוגדרות מראש, ולפיה 
והקרן פועלת על  זכויותיו הפנסיוניות של העובד מוגדרות מראש ללא קשר להפרשותיו, 
בסיס של עקרון ערבות הדדית וסבסוד צולב בין עמיתיה. כך הגשימה מערכת הפנסיה את 
העיקרון המרכזי של מדינת הרווחה ־ חלוקה מחדש של משאבים ־ ונהנו ממנה אוכלוסיות 

עובדים המרוויחות שכר נמוך.
קרנות הפנסיה ההסתדרותיות החזיקו בהון עצום המבוסס על כספיהם המצטברים של 
המבוטחים. בימים של בניית המדינה בלט המחסור במקורות כספיים להשקעה בפרויקטים 
ממשלתיים. הדבר הביא לכך שבשנת 1954 הגיעה הממשלה להסדר עם ההסתדרות, הפורט 
את כללי ההשקעה של קרנות הפנסיה. באופן זה הבטיחה המדינה כי 50% מהון הקרנות יופנה 
למימון פרויקטים ממשלתיים, ואילו ההסתדרות זכתה להגנה על החסכונות הפנסיוניים מפני 
רמות גבוהות של אינפלציה על ידי השקעתם באיגרות חוב ממשלתיות המבטיחות תשואה 
השנתית  הכספית  התכנית  במימון  זכתה  ההסתדרות  כך,  על  נוסף  וקבועה.  יחסית  גבוהה 
של חברת עובדים על ידי הפניית 20% מהכספים המיועדים למימון פרויקטים ממשלתיים 
להשקעה במפעלים הסתדרותיים. בשנת 1957 הגיעו הממשלה וההסתדרות להסכם כי 50% 
מההשקעות יהיו באיגרות חוב ממשלתיות מיועדות, והשאר יושקע במפעלי חברת עובדים 
)גרינברג, Shalev, 1992 ;1993(. הונן של הקרנות הפך למאגר כלכלי משותף של הממשלה 

שיעור תחלופה הוא היחס שבין רמת ההכנסה של אדם לפני פרישתו משוק העבודה ובין רמת ההכנסה   1

הפנסיונית שהוא זכאי לה ביציאתו לגמלאות. שיעור התחלופה המרבי שאפשר להגיע אליו הוא 70%.
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ושל ההסתדרות, ושתיהן פעלו במסגרת אותם תנאים מוגנים. נקודת המפנה אירעה בשנת 
עובדים.  חברת  של  הכספית  התכנית  את  ביטל  הורביץ,  יגאל  דאז,  האוצר  כששר   ,1981
מיועדות,  חוב  באיגרות  יושקעו  הפנסיה  קרנות  של  הצבורים  הכספים  שכל  קבע  הורביץ 
ושהשימוש בהם יהיה לצורך מימון התקציב השוטף של הממשלה. ההסתדרות איבדה מקור 
ולא התנגדו  מובטחת  קרנות הפנסיה העדיפו לקבל תשואה  ובטוח למפעליה.  זול  אשראי 
הייתה שליטה ממשלתית במקורות  זה. המשמעות הכלכלית–פוליטית של המהלך  למהלך 
האשראי להשקעות, והיעדר שוק הון התלוי בהימצאותם של משקיעים מוסדיים ובתחרות 

)פלד ושפיר, 2005(. 
אקטואריים  גירעונות  אקטואריים.  גירעונות  הפנסיה  קרנות  צברו  השנים  לאורך 
אין  זה  במצב  נכסיהן.  מהיקף  גדול  הפנסיה  קרנות  של  ההתחייבויות  כשהיקף  מתרחשים 
לקרנות מקורות כלכליים מספיקים לשלם למבוטחיהן, והן עתידות לקרוס. חישוב הגירעון 
האקטוארי אינו מדויק. הוא מבוסס על אומדנים לטווח זמן ארוך הנקבעים שרירותית על 
ידי משרד האוצר. לדוגמה, אחד האומדנים הוא השינוי הצפוי בהכנסתו של המבוטח. משרד 
האוצר העריך שצפויה עלייה שנתית של 2% בשכר, אך תחזיתו לא התממשה בשנות המיתון, 
והגירעון האקטוארי הצטמק.2 עד שנות השמונים לא הוגדרו גירעונותיהן האקטואריים של 
קרנות הפנסיה כבעיה מרכזית. רק בתחילת אותו העשור הורה אגף שוק ההון במשרד האוצר 
לקרנות הפנסיה לערוך מאזנים אקטואריים, וגירעונותיהן נחשפו לציבור. רק בשנת 1995 יזם 
לראשונה משרד האוצר רפורמה במערכת הפנסיה שהייתה אמורה להתמודד עם גירעונותיהן 
האקטואריים של הקרנות ובה בעת לחתור לקידום שינויים מבניים במערכת זו. אם כך, לא 
כוחות חיצוניים אלא יזמי המדיניות, פקידי משרד האוצר, הם שנשאו את הפרדיגמה הניאו–

ככלכלנים,  הישראלית.  הפוליטית  בכלכלה  מוסדיים  להסדרים  לתרגומה  ופעלו  ליברלית 
פקידי משרד האוצר צברו עוצמה של מומחים שאפשרה להם לקדם סדר יום פוליטי תוך כדי 
רוב  כלים,  בהיעדר   .)Babb, 2001( ומקצועיים  ניטרליים  אובייקטיביים,  במונחים  שימוש 
האזרחים אינם יכולים להתמודד עם נושא מורכב כמו פנסיה, וכל שנותר להם הוא להאמין 

במומחיות המקצוענים.
המאופיינת  תקופה  של  ראשיתה  את  מסמנת  הפנסיה  במערכת  הראשונה  הרפורמה 
בשינויים מינוריים שתוצאתם הייתה שינוי מוסדי של מערכת זו. כדי לרכך את דעת הקהל 
בישראל ולגייס את תמיכתן של קבוצות אינטרס עוד טרם העברת הרפורמה, הציגו פקידי 
האוצר את הגירעון האקטוארי של קרנות הפנסיה כגירעון ענקי הדורש פתרון דחוף, שבלעדיו 
העקרונות   .)1997 )פלג,  העיקרי  הכנסתם  מקור  את  יאבדו  רבים  וגמלאים  הקרנות  יקרסו 
מיום  ממשלה  בהחלטת  עוגנו  ההסתדרות  בהסכמת  שהתקבלו  לרפורמה  המנחים  והקווים 
29 במרס 1995. במסגרת הרפורמה נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות בפני עמיתים חדשים, 

ובמקומן נפתחו קרנות חדשות בעלות מנגנון איזון אקטוארי. 
את חלקה השני של הרפורמה אפשר לראות כחלק מתהליך הרפורמה בשוק ההון שבוצע 
החלטה  כללה  ההון  בשוק  רפורמה  הנהגת  בדבר   1986 משנת  ממשלה  החלטת  בהדרגה. 
יותר בשוק ההון, להגדיל את התחרות  לעודד את קרנות הפנסיה לנקוט מעורבות פעילה 
בשוק זה ולהפחית את המעורבות הממשלתית על ידי צמצום שיעור ההנפקה של איגרות 

גדעון עשת, “המצב קשה בכל העולם, לא רק אצלנו”, ידיעות אחרונות, 28 במאי 2003.  2
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הפחתת  המדינה,  בתקציב  הגירעון  של  צמצומו  היה  זו  להחלטה  הרקע  ממשלתיות.  חוב 
עלויות המגזר הציבורי בעקבות התכנית לייצוב משנת 1985, ונקיטת מדיניות מוצהרת של 
החדשות  הקרנות  של  ההשקעה  שיעור  הופחת  לכך  בהתאם   .)2001 )ספיבק,  ליברליזציה 
הוותיקות, לשיעור של  באיגרות חוב מיועדות מ–93% מנכסי הקרן, כפי שהונפק לקרנות 
בשוק  סולידית  להשקעה  יועדה  היתרה  ל–4.8%.  מ–5.5%  שהופחת  ריבית  ובשיעור   ,70%
משרד  של  ושוטף  הדוק  בפיקוח  הוותיקות  בקרנות  הבראה  תכנית  ליישום  בתמורה  ההון. 
האוצר ולהעברה הדרגתית של עובדי מדינה מפנסיה תקציבית3 לפנסיה צוברת, התחייבה 

המדינה להבטיח את זכויותיהם הקיימות של העמיתים, אם הקרן לא תדאג לכך. 
זכויות.  ובין  בין הפרשות  הלימה  האוצר  פקידי  יצרו  איזון אקטוארי  מנגנון  באמצעות 
אולם מהלך זה לא לווה באינדיבידואליזציה מלאה של הסיכונים, מכיוון שאלו נישאו על 
ידי הממשלה, שהמשיכה לסבסד במישרין את הפנסיה על ידי הנפקת איגרות חוב מיועדות 
בשיעור גבוה יחסית )70%(. מסיבה זו הרפורמה גם לא קידמה את כניסת קרנות הפנסיה 
משקיעים  ונעדר  תחרותית,  מבחינה  מוגבל  הבנקאית,  במערכת  תלוי  שנותר  ההון,  לשוק 
חוב  באיגרות  הקרנות  מנכסי   95% הוחזקו  עדיין   2001 שנת  בסוף  ארוך.  לטווח  מוסדיים 
מיועדות. בפועל העדיפו הקרנות להשקיע באיגרות חוב ממשלתיות למעלה משיעור החובה, 

משום שאלה הבטיחו תשואה גבוהה יחסית ללא סיכון )אבנימלך, 2003(. 
גם הגברת התחרות בשוק הפנסיה והחלת כללי השוק על תחום זה לא הושגו. הקרנות 
הוותיקות הקימו קרנות חדשות, ומנגנון שעתוק של עוצמה פעל בזכות בעלותה של ההסתדרות 
על הקרנות הוותיקות, שכן הדבר אפשר לה להשתמש במשאביהן הפיננסיים ובכוח המשיכה 
שלהן לשם גיוס עמיתים לקרנות החדשות. כך זכו הקרנות החדשות ההסתדרותיות בעמדת 
יתרון מול יתר הקרנות, והמבנה הישן נשמר. בניהול ההסתדרות היו קרנות הפנסיה מלכ“רים, 
והיררכיית המטרות נותרה כשהייתה: הבטחת הכנסה המשמרת את רמת החיים של העובד 
בין  הקשר  להידוק  אקטוארי  איזון  מגנון  של  הכנסתו  עם  העבודה.  משוק  הפרישה  לאחר 
הפרשות לזכויות, השתנו הטכניקות להשגת המטרות. הישגים חלקיים אלו הובילו את פקידי 

האוצר לכונן רפורמה שנייה במערכת הפנסיה.

הפוליטיקה של הרפורמה השנייה במערכת הפנסיה

הרפורמה השנייה בפנסיה הייתה הצעד המרכזי הבא בדפוס השינוי ההתפתחותי. העקרונות 
והקווים המנחים לרפורמה עוגנו בהחלטות ממשלה מ–25 במרס 2003, והיו עתידים להיכלל 
תקף  שההסדר  נקבע  לשניים:  נחלקה  הרפורמה  ישראל.4  כלכלת  להבראת  התכנית  בחוק 
2001. קרנות אחרות,  ב–31 בדצמבר  גדול מ–10%  גירעון אקטוארי  להן  רק לקרנות שהיה 
הוצאו  הבראה,  תכנית  שיגישו  מפעליות  וקרנות  זה,  בתאריך  מ–10%  נמוך  היה  שגירעונן 

פנסיה תקציבית הונהגה בקרב עובדי מדינה והיא מוסדרת בחוק שירות המדינה משנת 1970. הזכויות   3

ממומנות מתקציב המדינה, וכל עלותה מוטלת על המעסיק.

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות   4

הכספים 2003 ו–2004(, התשס“ג–2003.
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מן ההסדר. החלטות אלו למעשה ייחדו את ההסדר לקרנות הפנסיה ההסתדרותיות. מטרתן 
הייתה לקצץ בזכויות העמיתים כאופן של השתתפות במימון הגירעון האקטוארי.5 ההתחייבות 
הממשלתית לזכויות העמיתים נקבעה על סכום של 67.4 מיליארד שקל, סכום הכולל את 

הסובסידיה הגלומה באיגרות חוב מיועדות. 
ההחלטה החשובה ביותר ביחס לקרנות שבהסדר הייתה הדחת ההנהלות הקיימות ומינוי 
מנהלים מורשים. מדובר בהלאמת קרנות הפנסיה, מהלך שלכאורה עומד בניגוד לסדר היום 
של משרד האוצר, יזם המדיניות. אלא שבהלאמה זו קיווה האוצר להשיג שליטה מלאה על 
צמצום  עם  הממשלתי  הסיוע  את  להפחית  האפשרות  את  בידו  ולשמור  שבהסדר  הקרנות 
של  שבבעלותן  החדשות  הקרנות  את  להפריט  האוצר  תכנן  יותר  מאוחר  בשלב  הגירעון. 
גירעוניות  אינן  שהן  העובדה  חרף  זאת  הסתדרותיים.  שאינם  לגורמים  הוותיקות  הקרנות 
מאיר  האוצר  הכספים השר במשרד  לוועדת  כפי שהזכיר  גירעוניות.  להיות  עתידות  ואינן 
הן  היום  החדשות  הקופות  לזכור,  צריך  אבל  הוותיקות  על  מדברת  “התכנית  שטרית: 
כוחה  למעוז  היו  הפנסיה  שקרנות  משום  האמיתית”.6  המשמעות  זו  הוותיקות...  בבעלות 
זו רצויה בעיני  ניתוקן ממנה מביא להחלשתה. החלשה  הפוליטי האחרון של ההסתדרות, 
פקידי האוצר, כפי שמשתקף מהתבטאויותיהם. אורי יוגב, למשל, הממונה על התקציבים, 
ציין בדיעבד: “הצלחנו לנצל את תקופת המיתון כדי לשנות את כללי המשחק ולקדם את 
המהפכה הדרמטית מכולן ־ שבירת העבודה המאורגנת בישראל”. הוא רואה בכך את ההישג 
הגדול ביותר שלו בתפקיד, משום שלדידו העבודה המאורגנת הייתה “אחת המשקולות הכי 
כבדות על המשק הישראלי”.7 גם אייל בן שלוש, המפקח על שוק ההון, ציין שהוא רואה 
ברפורמה בפנסיה “עוגן לשינוי מערכת יחסי העבודה בישראל”.8 לפיכך אפשר לטעון שעל 
היה אמצעי שנדרש להבראתן  לא  מן ההסתדרות  קרנות הפנסיה  ניתוק  פי עמדת האוצר, 
אלא מטרה בפני עצמה )דוידוב, 2004(. במובן זה, הפרויקט הכלכלי–פוליטי של האוצר עלה 
המשמרת  שיזמה  המוקדמות  התשעים  משנות  אחר  כלכלי–פוליטי  פרויקט  עם  אחד  בקנה 
הצעירה של מפלגת העבודה, ובה יוסי ביילין וחיים רמון, שסברה שלטובת המפלגה, כמו 
)פלד  ותו לא  יש להופכה לפדרציה של איגודי עובדים  לטובת לקוחותיה של ההסתדרות, 

ושפיר, 2005(.
החלטת הממשלה כללה מרכיב נוסף שלא היה עתיד להיות מעוגן בחוק, ולפיו הנפקת 
הקרנות  ההון.  לשוק  יופנה  והונן  כליל,  תבוטל  החדשות  לקרנות  מיועדות  חוב  איגרות 
הוותיקות שבהסדר ישקיעו 80% מסך נכסיהן באיגרות חוב ממשלתיות מיועדות וסחירות. 
ניכרת את מעורבותה של הממשלה בשוק ההון ושחרר את המגזר  זה צמצם במידה  סעיף 

ל–67;  הפרישה  גיל  העלאת  ל–20%;  מ–17.5%  ההפרשות  העלאת   ;2% בסך  ניהול  דמי  תשלום  נקבע   5

ביטול תקנונים והסכמים קיימים ויישום תקנונים חדשים אחידים; שיעור עליית השכר המובטח לפנסיה 

והשכר הקבוע לפנסיה נתחם ל–2% לשנה; החלת מנגנון איזון אקטוארי; ושינוי שיטת חישוב הפנסיה 

משיטת השכר האחרון לשיטת הממוצעים, שיטה שמרעה עם העמיתים, שכן השכר בדרך כלל עולה עם 

השנים.

פרוטוקול מס‘ 6507 של ועדת הכספים, 15 במאי 2003.  6

מירב ארלוזרוב, “צריך לפרק את המנהל ולמכור את קרקעות המדינה”, הארץ, 5 במאי 2007.  7

סמי פרץ, “לבלום את הסחף”, דה מרקר, מרס 2003.  8
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הגלומה  הסובסידיה  עלות  את  הסעיף  צמצם  בזמן  בו  הבנקאי.  באשראי  מתלותו  העסקי 
בתשואתן של איגרות החוב הממשלתיות הממומנות מתקציב המדינה.

שזיהו  המדיניות  יזמי  האוצר,  משרד  פקידי  של  עמלם  פרי  הייתה  בפנסיה  הרפורמה 
חלון הזדמנויות להעלאתה לראש סדר היום הפוליטי. חלון הזדמנויות זה היה קשור בשיתוף 
להליך  אותה  והביא  בהחלטת ממשלה  הרפורמה  את  הפוליטי, שאימץ  הדרג  הפעולה של 
חקיקתי. הדרג הפוליטי נהנה מתמיכה רחבה של הציבור לאחר שבבחירות שהתקיימו ב–28 
היריבה.  מנדטים שקיבלה המפלגה   19 לעומת  מנדטים   38 הליכוד  קיבלה מפלגת  בינואר 
לקואליציה זו נכנסה מפלגת שינוי, הידועה בתמיכתה בכלכלה גלובלית, עם מספר מנדטים 
שגדל מ–6 ל–15. מפלגות המזוהות עם סדר היום החברתי ־ העבודה, ש“ס ומר“צ ־ נותרו 
מחוץ לקואליציה. כפי הנראה, אמונתה של הקואליציה שהיא חזקה דיה להגשים רפורמות 
 .)Pierson, 1996( רדיקליות בלי לשלם מחיר אלקטורלי עמדה בבסיס מוכנותה לעשות כן
יתר על כן, פקידי האוצר נהנו מתמיכתו של העומד בראש משרדם, בנימין נתניהו. נתניהו 
היה בעל משנה אידיאולוגית ניאו–ליברלית מוצהרת וכוח רטורי יוצא דופן. כמו כן, הוא זכה 
לגיבוי מלא וליד חופשית בספרה החברתית–כלכלית מצד ראש הממשלה דאז, אריאל שרון. 
עם מינויו לשר אוצר היו פקידי האוצר נחושים לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח בפניהם. 
יוגב, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, דיבר על הדחיפות: “אני רוצה  למשל, אורי 

להדגיש שיש משמעות גדולה לזמן, גם בגלל בעיית הנזילות של הממשלה”.9 
מבין פקידי האוצר נהוג לייחס את הרפורמה בפנסיה ואת הדחיפה למימושה לאייל בן 
שלוש, המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.10 בריאיון עיתונאי שנערך עמו 
סיפר בן שלוש: “אני חדור מוטיווציה שנסמכת לא רק על השיגעון הפרטי שלי, להעלות 
את נושא הפנסיה לראש סדר היום הציבורי”. בן שלוש ציין רצף של אירועים והתפתחויות 
ששכנעו אותו לנסח את הרפורמה בפנסיה, ובהם התכלות נכסיה של קרן הפנסיה “סולל 
מקבלי  בקרב  האקטוארי  הגירעון  של  למשמעותו  הגוברת  המודעות  השנה;  באותה  בונה” 
והגיבוי המלא שקיבל מן הדרג  והן במגרש של המעסיקים;  החלטות, הן במגרש הפוליטי 
הפוליטי, ובעיקר משר האוצר בנימין נתניהו. באותו ריאיון הודה בן שלוש שהוא רואה את 
הסדר קרנות הפנסיה כ“עוגן לשינויים גדולים אחרים בשוק ההון ובמערכת יחסי העבודה 

גם יחד”.11 
פקידי האוצר פעלו באופן אקטיבי הן בזירה הפרלמנטרית והן בזירה התקשורתית כדי 
להביא לאישור הרפורמה. הם נכחו בוועדות הכנסת וניהלו את הדיונים מול חברי הכנסת 
כן, הם פרסמו  ולהטות את מאזן הכוחות הפוליטי לטובתם. כמו  כדי לשכנעם בחשיבותה 
בתקשורת ויצאו לעתים קרובות בהודעות המכוונות לגייס את תמיכתו של הציבור הרחב. 
הבניה  של  באסטרטגיה  לשימוש  הודות  השפעה  המדיניות  ליזמי  הייתה  זו  זמן  בנקודת 

פוליטית של משבר. 
הגורם שהוצג בשיח הציבורי לרפורמה השנייה היה זהה לזה שהוצג במהלך הרפורמה 
הראשונה: הצורך לכסות את הגירעונות האקטואריים של קרנות הפנסיה הוותיקות. כאמור, 

פרוטוקול מס‘ 6507 של ועדת הכספים, 15 במאי 2003.   9

עירן פאר, “לא נאחז בקרנות”, גלובס, 1 בינואר 2004.  10

סמי פרץ, “לבלום את הסחף”, דה מרקר, מרס 2003.  11
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קרנות הפנסיה הוותיקות צברו גירעונות אקטואריים, ושתיים מתוכן ־ קרן הביטוח לפועלי 
בניין וקרן הפועלים החקלאים ־ אף עמדו בפני קריסה. אולם אופן הצגת הגירעון היה שונה. 
דומה שבמהלך הרפורמה השנייה הובנה מחדש הגירעון האקטוארי, תוך כדי קישורו לאופן 
של  הלגיטימציה  את  לערער  הייתה  המטרה  הפנסיה.  קרנות  את  ההסתדרות  ניהלה  שבו 
ההסתדרות ולפגוע ביכולתה למנוע את השינוי המוסדי. ההבניה של המשבר צברה עוצמה 
שקל.  מיליארד   137 על  העומד  גבוה  גירעון  המציגים  אמפיריים  נתונים  על  מהישענותה 
להציג  כדי  היוון.  ריבית  הוא  מהם  אומדנים שאחד  על  מבוסס  האקטוארי  הגירעון  כאמור, 
גירעון אקטוארי גבוה הופחתה ריבית ההיוון מ–5.57% ל–3.55%. בריבית ההיוון הקודמת עמד 
הגירעון על 60 מיליארד שקל. הצגה של גירעון גבוה נועדה להשתיק את המתנגדים )פלג, 
2003(, להמחיש את הצורך ברפורמה ולהדגיש את דחיפותה. בהתאם לכך כינו פקידי משרד 
האוצר את הרפורמה “תכנית הצלה לקרנות הפנסיה” ותיארו אותה כגלגל הצלה לעמיתיהן.

כדי לקדם את הרפורמה בפנסיה לא היה די בנתונים אמפיריים, ששימשו גם ברפורמה 
קרנות  של  האקטואריים  גירעונותיהן  את  שיקשרו  ערכיים  טיעונים  גם  נדרשו  הראשונה, 
הפנסיה לניהול כושל, מפלה ומושחת של ההסתדרות )פלג, 2003(: “קרנות הפנסיה הוותיקות 
נמצאות עתה בגירעון קטסטרופאלי בעקבות ניהול כושל לאורך השנים. קרנות אלה נמצאות 
שורת  של  עיתונאי  בפרסום  הודגש  המושחת  הניהול  שקל!”12  מיליארד   137 של  בגירעון 
דו“חות ביקורת חסויים מטעם חוקרים מיוחדים שמינה האוצר. לדוגמה, בתחילת פברואר 
2002 מינה האוצר משרד רואי חשבון לערוך ביקורת בקרן ההסתדרותית מבטחים. טיוטת 
הדו“ח הודלפה לעיתון מעריב, וממצאי הדו“ח הוצגו כממצאים של דו“ח ביקורת אובייקטיבי 
ונפרשו על דפי העיתון תחת הכותרת: “תחקיר ־ חוף מבטחים”.13 בעיתון ידיעות אחרונות 
פורסמה כתבה אחרת תחת הכותרת: “חגיגת הבזבוזים של קרן מקפת”.14 כך תואר בכתבה 

ניהול קרנות הפנסיה:

משוקולד,  ברכה  כרטיסי  שקיבלו  העובדים  שחיתות,  מארוחות  שנהנה  המנכ“ל 
והמקורבים שצ‘ופרו בנופש במלון יוקרה: דו“ח מיוחד של משרד הרואי חשבון ברלב 
חושף את הפזרנות המדהימה שבה חילקה קרן הפנסיה מקפת את כספי מבוטחיה, 

שמיועד לתמוך בהם לעת זקנה.

לפי הכתבה, הקרן נתנה חסויות לכנסים, הוציאה כספים רבים על יחסי ציבור, מימנה את שכר 
הטרחה של עורכי הדין שייצגו אותה אך גם את ההסתדרות, חילקה מתנות לעובדים והטבות 
לגמלאים ועוד. הוצאות אלו תוארו באופן מגמתי כפזרנות מדהימה, לא כחלק ממהלך עסקי 
של שיווק ופרסום אלא כחלוקה של כספי המבוטחים. הודגש שהנתונים נאספו במסגרת דו“ח 
מיוחד על ידי משרד רואי חשבון בעל שם ומומחיות. בכתבות אלו לא צוין מטעם מי נשכר 
משרד רואי החשבון ואת מי משרת פרסום הדו“ח בעיתונות בעיתוי כזה דווקא. הייתה להן 

מטרה אחת: לזהות את ניהולה של ההסתדרות עם שחיתות.

“התכנית הכלכלית תציל את המשק הישראלי”, פרסום מטעם משרד האוצר, מעריב, 21 באפריל 2003.  12

קלמן ליבסקינד,  “תחקיר ־ חוף מבטחים” מעריב, מוסף השבת, 21 במאי 2003.  13

שלומי גולובינסקי, “חשיפה: חגיגת הבזבוזים של קרן מקפת”. ידיעות אחרונות, ממון, 27 במאי 2003.  14
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הניהול המפלה התייחס למתן זכויות יתר לקבוצות עובדים חזקות, אגב שימוש ברטוריקה 
הניזונה מתיעוב כלפי ועדי עובדים המכונים “חזקים”, ואשר כשלעצמה מבקשת ליצור חיץ 
בין אוכלוסיות עובדים שונות ולהחליש את כוח העבודה בכללותו. כתבה עיתונאית נוספת, 
למשל, סיפרה כיצד “עובדי בזק ומקורות זכו להטבות פנסיה חריגות”.15 אפליה זו נובעת, 
לפי פקידי האוצר, מניגוד העניינים שבו הייתה שרויה ההסתדרות כאיגוד מקצועי וכמנהלת 

קרנות הפנסיה בעת ובעונה אחת:

ההסתדרות צריכה להגיע להכרה שהיא חייבת להפריד בין תפקידה כארגון עובדים, 
שליטה  כבעלת  מעמדה  לבין  שלהם,  והפנסיה  עובדים  זכויות  על  הגנה  שמטרתו 
ולהניח  וזכויותיהם  בקרנות הפנסיה. ההסתדרות צריכה להתמקד בנושא העובדים 
עניינים  בניגוד  כרוכה  אלה  מישורים  בשני  פעולה  שכן  בקרנות,  השליטה  לנושא 

מובנה.16 

מחזיק  כשהוא  המקצועי.  לאיגוד  חדשים  חברים  לגיוס  אמצעי  הן  הפנסיה  שקרנות  אלא 
במשנה שלאיגודים מקצועיים אין מקום בכלכלה הגלובלית, ביקש האוצר לטרפד אמצעי זה. 
על רקע הניהול המפלה הוצגה הרפורמה כאינטרס של עמיתים שטרם פרשו: “ומעל הכול 

הרפורמה מבטיחה כי לא יהיו עוד פרוטקציות למקורבים על חשבון כספי העמיתים”.17 
משרד האוצר הסיר מעצמו את האחריות לגירעונות והטיל אותה במלואה על ההסתדרות, 
על  וחותם  הפנסיה  קרנות  על  מהיותו מפקח  רבות  קיומם במשך שנים  על  ידע  אף שהוא 
מאזניה האקטואריים. באותה העת הוא הדגיש את “האחריות שהמדינה נוטלת להצלת קרנות 
לפשיטת  ולהגיע  בסדר  יהיה  שהכול  באשליה  להמשיך  “במקום  קריסה”:18  מפני  הפנסיה 
רגל של קרנות הפנסיה, לוקחת כאן המדינה אחריות ־ משקיעה 70 מיליארד שקל בהצלת 

הפנסיה של אזרחיה”.19
כדי לקדם את הרפורמה, לא היה די בערעור הלגיטימציה של ההסדרים המוסדיים הישנים, 
היה צורך גם לבסס את הלגיטימציה של ההסדרים החדשים. לשם כך נעזרו פקידי האוצר 
במבנים ניגודיים. מול הניהול הלקוי של ההסתדרות הוצג ניהולם של מורשי משרד האוצר 
כמקצועי, אמיתי, אובייקטיבי ונטול פניות. כדבריו של מנכ“ל משרד האוצר, אוהד מראני: 
ניהול  “ההסתדרות ניהלה את הקרנות לאורך השנים באופן לא ענייני. האוצר יתעקש על 
שהמחדלים  להבטיח  בלי  מיליארדים  עשרות  להשקיע  יכולים  איננו  פניות.  נטול  מקצועי, 

גד ליאור, “עובדי בזק ומקורות זכו להטבות פנסיה חריגות”, ידיעות אחרונות, 3 במאי 2003.  15

במאי   16—15 גלובס,  תשובות”,  לנו  נותנת  אינה  ההסתדרות  “האוצר:  לביא,  וצבי  קורין–ליבר  סטלה   16

.2003

הרפורמה בקרנות הפנסיה, חוברת הסבר, הרפורמה עובדת בשבילך, 14 ביולי 2003. אתר משרד האוצר,   17

. http://www.mof.gov.il/hon/2001/pension/pension.asp
הסדר הפנסיה ־ תכנית הצלה לקרנות הפנסיה, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, מרס   18

.http://www.mof.gov.il/hon/2001/pension/plan2003—asp ,2003

“התכנית הכלכלית תציל את המשק הישראלי”, פרסום מטעם משרד האוצר, מעריב, 21 באפריל 2003.  19
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בניהול לא יימשכו גם בעתיד”.20 מתוך הנגדה לניהולה של ההסתדרות, הציעו פקידי האוצר 
הסדר מוסדי מובחן, מזוהה עם ערכים בעלי עוצמה ונקי לכאורה מכל אינטרס. 

ההבניה הפוליטית של המשבר הגירעוני של קרנות הפנסיה התרחשה בהקשר של משבר 
חברתי–כלכלי רחב מובנה. הקשר עגמומי זה הרחיב את מבנה ההזדמנויות לשינוי מוסדי. 
הימים שבהם עברה הרפורמה תוארו בתקשורת כימים של אבטלה גואה, פיטורים המוניים 
ציבורית קמה  וקריסה של עסקים רבים. מהומה  ירידה ברווחים  ירידה בהשקעות,  במשק, 
סביב תופעת ההתאבדויות על רקע מצב כלכלי קשה. אי אפשר לקבוע בוודאות אם באותה 
שנה אכן היה מספר המתאבדים בשל מצוקה כלכלית גבוה יותר מבשנים אחרות, אך ידוע 
שלתקשורת היה תפקיד מכריע בליבוי המהומה בסיקורה הסנסציוני. מדי יום זעקו כותרות 
הצנע”,22  מימי  למשק  גרועה  הכי  “השנה  או  עמוק”21  במשבר  ישראל  “משק  העיתונים: 
ופירטו את מספר המובטלים, את מספר המפוטרים, את פשיטות הרגל של עסקים ואת מצבם 

הכלכלי הקשה של משפחות וילדים.
כגון  פנימיים,  גורמים  ־   )2003 )הלפרין,  קשה  היה  אמנם  ישראל  של  הכלכלי  מצבה 
הסלמת העימות עם הפלסטינים ואי הוודאות הכלכלית הנובעת מעימות זה, האטת הצמיחה, 
העולמי,  המיתון  כמו  חיצוניים,  שינוי  כוחות  עם  במשולב  מוניטרי,  וריסון  תקציבי  ריסון 
אולם  כלכלית קשה ־  הגלובלי, הביאו למציאות  והתגברות הטרור  כולל משבר ההיי–טק 
שביקשו  האוצר  משרד  פקידי  ידי  ועל  התקשורת  בכלי  והוקצן  הודגש  זה  עגמומי  הקשר 
לנצלו כדי לחולל רפורמות מהפכניות. אורי יוגב, למשל, טען: “זה לא מיתון אלא זו ממש 
יותר מקיפות ממה שנוקטים במיתון  סוג של פעולות שהן הרבה  נסיגה כלכלית שדורשת 
רגיל”.23 חברי האופוזיציה הסכימו שהמשבר הוא תולדה של הסלמת הקונפליקט הישראלי–

ביטוי במשל  לידי  תיאוריות אחרות שבאו  היו  נתניהו  בנימין  האוצר  אך לשר  פלסטיני.24 
“השמן והרזה”: “נכון שהמצב הכלכלי שלנו נובע גם מהמצב הביטחוני... אבל זה לא מסביר 
את גודל הנחיתה. אני חייב לציין גורם אחר שאנו מתמודדים איתו... הגורם הזה הוא גודל 

הסקטור הציבורי לעומת גודל הסקטור הפרטי”.25 
ייחוס המשבר הכלכלי לגודל הסקטור הציבורי אפשר לנתניהו לקדם רפורמות לצמצום 
סקטור “שמן” זה, ובהן הפרטת קרנות הפנסיה והפניית הונן לשוק ההון. הסלמת הקונפליקט 
ותרמה להצדקת “הצורך”  הצבאי הסיטה את סדר היום הציבורי–פוליטי ממדיניות הפנים 
של המדינה לקצץ בהוצאות. תוך כדי שימוש בדימויים מוחשיים ומאיימים הוצגה התכנית 

הכלכלית לא רק כמתאימה אלא גם כחיונית וכהכרחית:

גל ניסים, “מראני: פערים של מיליארדי שקלים בין עמדות האוצר וההסתדרות בשכר”, גלובס, 12—13   20

במאי 2003.

יוסי גרינשטיין, “משק ישראל במשבר עמוק”, מעריב, 1 בינואר 2003.  21

גד ליאור,  “השנה הכי גרועה מימי הצנע” ידיעות אחרונות, 1 בינואר 2003.  22

פרוטוקול מס‘ 9, ועדת הכספים, 8 באפריל 2003.  23

גם בנק ישראל קבע כך בדו“חותיו: “המשך האינתיפאדה והמיתון בענפי הטכנולוגיה העילית בעולם   24

־ הגורמים העיקריים לשפל בשנתיים האחרונות”. מתוך אתר בנק ישראל, ההתפתחויות הכלכליות 

בחודשים האחרונים, ינואר עד יוני 2003, 3 באוגוסט 2003.
פרוטוקול מס‘ 6, ועדת הכספים, 31 במרץ 2003.  25
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כדי להבריא את הכלכלה צריך קודם כל לעצור את הדימום. אבל אחרי ששמים את 
חסמי העורקים מוכרחים לעשות שני דברים: להקטין את הסקטור הציבורי, להגדיל 
את הסקטור הפרטי. אם לא נעשה את זה נמשיך להידרדר במדרון ונגיע מהר מאוד 

לקצה המצוק.26

התכנית הכלכלית הוצגה בשיח הציבורי כתכנית חירום המיועדת להבריא את המשק החולה, 
כאילו הייתה מרשם אובייקטיבי, ניטרלי ומדעי. שמה של התכנית שונה על ידי נתניהו מ“חוק 
ההסדרים” ל“התכנית להבראת כלכלת ישראל” ושיקף שימוש בכלי רטורי זה. הרעיונות של 
כלפי  ביקורתית  גישה  השנים  במשך  שאימץ  הבינוני,  המעמד  בקרב  לתמיכה  זכו  נתניהו 

.)Ben-Porat, 2005( מדינת הרווחה
על רקע המצב הכלכלי הקשה, נתפס האיום של קריסת קרנות הפנסיה בעקבות הגירעון 
פעם  בכל  ממילא.  קשה  במצב  הנמצאת  המדינה,  של  לפתחה  הרובצת  כסכנה  האקטוארי 
ולפיכך  הראשונה  הרפורמה  במסגרת  הגירעונות  את  לכסות  התחייבה  שהמדינה  שהוזכר 
הרפורמה מיותרת, הטעימו תומכי החוק שההתחייבות הותנתה במסגרת יכולתו של המשק. 
לנוכח התיאור הקודר של המצב הכלכלי, התקבל טיעון זה ללא עוררין. לא היה כל חשש 
מפני תביעה משפטית לאחר שבג“ץ קבע שלהתחייבות שניתנה במהלך הרפורמה של שנת 
זו,  לוותר על טכניקה  1995 אין תוקף משפטי.27 כפי הנראה, פקידי משרד האוצר התקשו 
סיוע  המבטיח  החדש,  להסדר  הן  גם  נכנסו  המשק”  של  יכולתו  “במסגרת  הקסם  ומילות 

ממשלתי של עשרות מיליארדי שקלים לקרנות הפנסיה. 
הכוחות המתנגדים לרפורמה הורכבו משני שחקנים עיקריים: ההסתדרות והאופוזיציה. 
החלטת  במסגרת  כפייה.  של  בדרך  הרפורמה  את  להעביר  אמצעי  היה  התחיקתי  המנגנון 
הממשלה אמנם נקבע שהרפורמה תתקבל בהסכמת ההסתדרות, אך בה בעת נקבע שאם לא 
תושג הסכמה זו עד 10 באפריל, תכפה הכנסת את הרפורמות באמצעות חקיקה. וכך, בעת 
שהרטוריקה של האוצר הייתה שפניו להסכמה ושזו עדיפה ורצויה על פני חקיקה, גלגלי 
החקיקה המשיכו לנוע. ההסתדרות סירבה לשבת למשא ומתן עם האוצר כשאיום החקיקה 
מרחף מעל ראשה, והיא החלה להתארגן לעיצומים ולשביתות. סלע המחלוקת העיקרי בינה 
ובין האוצר היה מינוי מנהלים מורשים לקרנות החדשות. בעקבותיו פרצה שביתה, וזו תמה 
בהסכמה בנושא קיצוצי שכר ופיטורים במגזר הציבורי. בסעיף הפנסיה הוסכם שלא להסכים. 
למשרד האוצר ניתנה האפשרות לחוקק את השינויים, ולהסתדרות ניתנה האפשרות לשבות 

שביתה חוקית ואפילו כללית נגד החקיקה.28 
משעלו בתוהו הניסיונות להגיע להסכמה בנושא הפנסיה לדידם של נציגי האוצר, ויום 
לפני הדיון בוועדת הכספים, שהייתה אמורה לאשר את הפרק הדן ברפורמה בפנסיה, הודיעו 
נציגי האוצר אורי יוגב, אוהד מראני ואייל בן שלוש על כוונתם לקדם במהירות את החקיקה 
בפנסיה ללא קשר לניהול המשא ומתן עם ההסתדרות: “היום הגענו לפי התהום, לרגע שממנו 
אין מנוס. חייבים להסדיר את נושא הפנסיה היום. כל ניסיון למשוך זמן עשוי לגרור לתוצאות 

שם.  26

בג“ץ 3975/95, פרופ‘ שמואל קניאל נ‘ ממשלת ישראל, פסק דין מאוחד מ–5 בנובמבר 1999.  27

גדעון עשת, “נתניהו ופרץ: מה עכשיו”, ידיעות אחרונות, ממון, 23 במאי 2003.  28
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הרות אסון ברמה הלאומית”.29 זאת חרף העובדה שמדובר בגירעונות אקטואריים שישפיעו 
רק בעוד שנים, ואף עשרות שנים. הסיבה הפחות מוצהרת לדחיפות הרבה מופיעה בדברי 
ההסבר לחוק: “הטיפול במשבר יהיה אפקטיבי יותר ככל שיוקדם, בין השאר, משום שלמעלה 
ממחצית ההתחייבויות של קרנות הפנסיה הן לעמיתים שעדיין לא פרשו לפנסיה וזכויותיהם 
הפנסיוניות טרם התגבשו”. במילים אחרות, התקיים מבנה הזדמנויות הקשור באי התגבשותן 
של זכויות הפנסיה של עמיתי הקרנות ההסתדרותיות, שאפשר למשרד האוצר להפעיל את 
כוחו השלטוני ולאכוף קיצוץ בזכויות אלו. כדי להצדיק את הדחיפות ולטשטש את הפגיעה 

בזכויות העמיתים הובנה ביסודיות משבר חמור שעלול לתת את אותותיו בכל רגע.
קבוצת המתנגדים השנייה הייתה כאמור האופוזיציה, ובראשה מפלגת העבודה. ביסוד 
התנגדותה עמדו טעמים פוליטיים ואידיאולוגיים, אולם התנגדותה נחלשה לנוכח העברת 
החוק בהליך חקיקה זהה לזה של חוק ההסדרים.30 הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית 
לא ברוב של חברי כנסת אלא באמצעות תמיכה של 48 חברי כנסת בלבד מול מתנגד אחד. 
למחרת, במהלך הפגנה גדולה שאורגנה במחאה על העברת החוק וכונתה “האמא של כל 
את  להשבית  בכוונתו  שאין  בהצהרה  ההסתדרות,  ראש  יושב  פרץ,  עמיר  יצא  ההפגנות”, 

המשק אלא להיאבק באמצעות הפגנות, הסברה ובזירה המשפטית. 
באמצעות המנגנון התחיקתי כפו פקידי האוצר את הרפורמה בפנסיה על אף ההתנגדות 
לה. בתגובה לכך פנתה ההסתדרות לזירה המשפטית ותקפה את החוק לאחר חקיקתו. אפשר 
לאפיין את מעבר המאבק של ההסתדרות לזירה המשפטית כחלק ממגמה רחבה של ִמשּפּוט: 
ניסיון  ובתגובה יש  ופרופסיונאליות מתערערות,  נורמות חברתיות, כלכליות  “תהליך שבו 
להיעזר בכלים משפטיים על מנת להשלים את החלל שנפער” )מונדלק, 2004א, עמ‘ 96(. 
תהליך המשפוט הוא חלק מן המעבר לכלכלה פוליטית ניאו–ליברלית, ומסמל את השינוי 
במעמד בית המשפט משופט ניטרלי לשחקן פעיל ואת מעורבותו בתהליך קבלת ההחלטות 

.)Maman, 2004( במישור החברתי–כלכלי
נגד התאחדות  תביעה  כתב  לעבודה  הארצי  הדין  לבית  ההסתדרות  הגישה  ביוני  ב–24 
לפנסיה  הנוגעים  קיבוציים  בהסכמים  מלפגוע  להימנע  דרשה  ובו  והמדינה,  התעשיינים 
ולהצהיר על בטלותו של הפרק המעגן את הרפורמה בחוק. טענתה הייתה שמדובר בסכסוך 
קיבוצי בינה ובין התאחדות התעשיינים, שבשל החוק אין באפשרותה לקיים את ההסכמים 
הקיבוציים, ולכן מדובר בתקיפה עקיפה של החוק, שהיא בסמכותו של בית דין זה. המדינה 
הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף וטענה שאין כל סכסוך עבודה בין ההסתדרות ובין 
התאחדות התעשיינים המקנה סמכות לבית הדין הארצי לעבודה. מדובר בהסוואת מהותה 
האמיתית של הבקשה: תקיפה ישירה של חוק. פסק הדין שנתקבל בבית הדין הארצי לעבודה 
בתאריך 16 ביולי קבע שמדובר בנושא הקשור ביחסי עבודה וביטחון סוציאלי, היינו בתוקפו 
של הסכם קיבוצי, ולכן אפשר לדון בו בבית הדין הארצי לעבודה. בקשת המדינה למחיקה על 

זאב קליין, “החוק להפקעת קרנות הפנסיה מידי ההסתדרות ־ יובא מחר לאישור הכנסת”, גלובס, 21—22   29

באפריל 2003.

חוק ההסדרים מאפשר לממשלה ליזום שינויים בחוק דרך קבע בהליך חקיקתי מהיר וקצוב, בהיותו צמוד   30

לחוק התקציב שלהעברתו מוקדשים חודשיים בלבד. שיטה זו מאפשרת לעקוף הליכי חקיקה מקובלים 

ופיקוח ובקרה הולמים )פרנקל, 2001(.
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הסף נדחתה.31 ב–28 ביולי הגישה המדינה עתירה לבג“ץ נגד בית הדין הארצי לעבודה. עמדת 
המדינה הייתה שבית הדין הארצי לעבודה טעה טעות מהותית בפסיקתו משלא קיבל את 
טענותיה. בית המשפט העליון בשבתו כבג“ץ הוא הערכאה שלה המומחיות לדון בחוקיותו 

של דבר חקיקה. בפסק הדין של בג“ץ שניתן ב–10 בדצמבר נדחתה העתירה של המדינה.32
שמציין  כפי  גיסא,  מחד  בולטות.  השלכות  היו  המשפטי  למישור  המאבק  של  למעבר 
מונדלק )2004א(, הוסט הדגש מן הדיון במדינת הרווחה לדיון בפיתוח פרופוזיציות משפטיות. 
כך הפכה סוגיית הפגיעה בזכויות העמיתים לדיון בערכאה המתאימה לדון בשאלות הבאות: 
מלאכותי?  או  אמיתי  הסכסוך  האם  בבג“ץ?  או  לעבודה  הארצי  הדין  בבית  לדון  יש  האם 
האם מדובר בתקיפה עקיפה או ישירה של החוק? לגבי מהות החוק הכריז בית הדין הארצי 
לעבודה שהוא נמנע מלהביע דעה. גם פסיקתו של בג“ץ שתקה בנושא. שנית, כל התהליך 
המשפטי התקיים מחוץ לתודעת הציבור. הדיון המשפטי כשלעצמו אינו פשוט, הוא דורש 
מעקב קפדני אחר פרטים רבים, ומסמכיו אינם נגישים לציבור. מצב זה חסם מלכתחילה דיון 
ציבורי בנושא וקבלה של תמיכה מלמטה, והמאבק הפך למאבקן של ההסתדרות ושל קרנות 

הפנסיה ושלהן בלבד.
מאידך גיסא, בתי המשפט קיבלו את עמדת ההסתדרות, שלפיה יש להעביר את הרפורמה 
על דרך ההידברות. במשך שלושה חודשים, מאוקטובר ועד דצמבר, ניהלו ההסתדרות והאוצר 
מאבק שכרך יחדיו את נושא שכרם של עובדי מדינה והפנסיה וכלל עיצומים. עוד בטרם 
התקבל פסק הדין, בתגובה לדרישתו של פרץ לבטל את סעיפי הרפורמה בפנסיה שעוגנו 
בחוק התכנית הכלכלית, קרא נתניהו: “אם הכוונה היא לדרוש מאתנו לא לקיים חוקים של 
המדינה, אז זהו סוף שלטון החוק במדינת ישראל”.33 כך נעשה שימוש במנגנון התחיקתי לא 
ונטול התנגדויות של הרפורמה, אלא גם ככלי לחסימת התדיינות  רק ככלי ליישום מהיר 
ולהשגת הסכמות לאחר החקיקה. משקיבל בג“ץ את עמדת ההסתדרות ומשהתיר בית הדין 
הארצי לעבודה להסתדרות לפתוח בשביתה כללית מוגבלת ודחה את בקשת המדינה למתן צו 
מניעה גורף ל“מגה שביתה”,34 לא נותרה לשר האוצר ברירה אלא לשוב ולדון בסעיפי החוק. 
כך, בעוד שהמנגנון התחיקתי אפשר למדינה לעקוף את הצורך להידבר ולהגיע להסכמה, 

המנגנון המשפטי חייב זאת, וההסתדרות הוכלה בתהליך עיצוב הרפורמה.

ביולי   16 התעשיינים,  התאחרות  נ‘  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות   ,323/03 בש“א   5/03 ס“ק   31

.2003

בג“ץ 6871/03, מדינת ישראל נ‘ בית הדין הארצי לעבודה, 10 בדצמבר 2003.  32

אתר משרד האוצר, דוברות והסברה, 23 באוקטובר 2003.  33

ס“ק 13/03, לשכת המסחר תל אביב ואיגוד לשכות המסחר נ‘ הסתדרות העובדים הכללית החדשה; ס“ק   34

14/03, התאחדות התעשיינים בישראל נ‘ הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 18 בנובמבר 2003. 
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מיסוד המודל הניאו–ליברלי בכלכלה הפוליטית

ייתכן  ניהול קרנות הפנסיה.  ויתרה ההסתדרות על המשך  אף שבתי המשפט תמכו בעמדתה, 
שגירעונותיהן של הקרנות לא הותירו לה ברירה אלא להיענות להתניה שהציב לה משרד האוצר, 
ייתכן שהאינטרסים של שני  זאת,  יזכו לתמיכה כספית. עם  שלפיה קרנות שאינן בהסדר לא 
ועל הפנסיה  ומתן על השכר  היו המשא  פוליטיים. במשך שנים  ידי חליפין  הצדדים מוצו על 
ארוגים יחדיו. ויתורים בנושא אחד, בדרך כלל בנושא תוספת יוקר, אוזנו על ידי תמורות בנושא 
השני, בדרך כלל המשך הנפקת איגרות חוב מיועדות. גם הפעם כלל ההסכם שני סעיפים. הסעיף 
כן, בוטלו  וכלל התחייבות שלא לפטר שום עובד בשנת 2004. כמו  נגע לעובדי מדינה  השני 
מבניים  לשינויים  תכניות  והוקפאו  מדינה,  עובדי  של  העבודה  בתנאי  נוספות  צפויות  פגיעות 
בשירות הציבורי. אם עד עתה נעשו ויתורים לטובת קרנות הפנסיה, כעת, במאבק מול המרוץ של 

האוצר להגמיש את כוח האדם בשירות הציבורי, קרנות הפנסיה הן שעמדו במרכז הוויתור. 
ומתן הייתה עמדתה של ההסתדרות ביחס לקרנות הפנסיה מוחלשת.  אין ספק שבמשא 
השחרת פניה והצגתה כמגינה על קבוצות עמיתים חזקות המונהגות על ידי ועדי עובדים רבי 
כוח העצימו את דימויה הרווח מאז שנות השמונים כמקדמת אינטרסים פרטיקולריים וכשואפת 
למקסם את רווחיה כמכלול. תפקיד זה חתר תחת הלגיטימציה שלה להציג עצמה כמייצגת את 
האינטרס החברתי הכללי )מונדלק, 2004ב(. מלבד ההחלשה האידיאולוגית סבלה ההסתדרות 
מהחלשה כלכלית ומירידה דרסטית בשיעור החברים, שהתעצמה בייחוד לאחר חקיקת חוק 
ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 )כהן, הברפלד, מונדלק וספורטא, 2001(. על רקע המשבר 
הד,  האקטוארי  הגירעון  של  הפוליטית  להבניה  היה  השמונים,  שנות  למן  שרויה  הייתה  בו 
וההסתדרות נאלצה להתאים עצמה ולהצהיר בריש גלי על ויתור על קרנות הפנסיה תמורת 
סבלה  שממנה  הדה–לגיטימציה  העמיתים.  זכויות  כלפי  הממשלה  של  למחויבות  הצהרה 
והצהרתה שהיא מוותרת על קרנות הפנסיה צמצמו את מרחב האפשרויות שלה ולא הותירו לה 

ברירה אלא לנקוט אסטרטגיה של צמצום הפגיעה בזכויותיהם של העמיתים. 
ההסכם שנחתם ב–5 בינואר 2004 בין שר האוצר בנימין נתניהו ויו“ר ההסתדרות עמיר 
פרץ עוגן בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 )תיקוני חקיקה(, התשס“ד–2004. 
בנוגע לקרנות הפנסיה שבהסדר הוחלט שיועלה תשלום דמי הניהול ודמי הגמולים, אם כי 
במידה פחותה מכפי שנקבע בהסדר המקורי.35 גם הסיוע הממשלתי גדל, אך חלק ניכר ממנו 
החליף את הסבסוד באמצעות איגרות חוב מיועדות שהיו בריבית מועדפת. בעקבות המאבק 
שניהלה ההסתדרות אמנם צומצמה הפגיעה בזכויות הפנסיה של עמיתי הקרנות שבהסדר, 
אולם גם לאחר צמצום זה נותרה הפגיעה קשה. לפי מחקר שערכו יוסף וספיבק )2005(, בתוך 

שנה וחצי ירדו אחוזי הפנסיה בשיעור של כ–20.4% לגבר ושל כ–13.6% לאישה. 
אחד ההיבטים החשובים ביותר של הרפורמה נוגע לשינוי דפוס ההשקעה של הקרנות. 
במסגרת הרפורמה הוחלט לצמצם את הנפקת איגרות החוב המיועדות ל–30% מנכסיהן של 

 2% במקום  ב–1.5%,  ולמעסיק  לעובד  הועלו  הגמולים  ודמי   ,2% במקום  ל–1.75%  הועלו  הניהול  דמי   35

העובד ו–1% המעסיק. הוחלט שתחימת העלייה בשכר הריאלי לפנסיה תחול מאוקטובר 2003 במקום 

ממרס 1996, ותוקנו תיקונים בתקנון האחיד, שהעיקרי שבהם קשור בהקטנה של שחיקת הפנסיה. גיל 

הפרישה יעלה בהדרגה לנשים ל–64 ולגברים ל–67.
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קרנות הפנסיה במקום לבטלה כליל. שיעור התשואה ירד מ–5.57% ל–4.86%, ולא ל–4% 
כפי שנקבע בתכנון המקורי. הרפורמה בפנסיה משקפת הסדרה שכוונתה הייתה להביא את 
קרנות הפנסיה למלא “את התפקיד המיועד להן בשוק הון משוכלל”.36 ואכן, לאחר שינוי 
התמהיל נותב חלק גדול יותר מנכסיהן להשקעות בשוק ההון.37 עם ביטול הסבסוד הישיר של 
הפנסיה העמידה הממשלה רשת ביטחון בסך של 15 מיליארד שקל. סכום זה בטל בשישים 
לעומת הסכומים המושקעים בשוק ההון. בתנאים אלו האפשרות שבעתיד נהיה עדים לקריסה 

כלכלית של קרנות פנסיה אינה בלתי סבירה. 
פקידי האוצר קיוו שניתוק קרנות הפנסיה מן ההסתדרות והפרטתן יבטלו את הריכוזיות 
בשוק הפנסיה ויעודדו את התחרות. אולם מכירת קרנות הפנסיה החדשות לחברות הביטוח 
קרנות  את  רכשו  הגדולות  הביטוח  חברות  המקוות:  התוצאות  את  הניבה  לא   2004 בשנת 
 .)2006 וספיבק,  )יוסף  המצומצמת  והתחרות  הריכוזיות  נשתמרו  וכך  הגדולות,  הפנסיה 
לפי  העבודה,  משוק  הפרישה  לאחר  העובד  של  ההכנסה  את  לשמר  החותרים  ממלכ“רים 
מודל ביסמרק, הפכו הקרנות לגופים עסקיים הפועלים על פי עקרונות של שוק. אלו שינויים 
ניכרת  צומת קריטי שהביא לסטייה  כינון הרפורמה  ולכן אפשר לראות בתקופת  יסודיים, 
מן העבר ולהשפעה מכריעה על העתיד לבוא. ההסדרה המוסדית החדשה של הפנסיה נעה 
לעבר המודל הניאו–ליברלי של מערכת הפנסיה הצוברת המופרטת הצ‘יליאנית בהבדלים 
מעטים בלבד, שהחשוב שבהם הוא אי חקיקת חוק פנסיה חובה שיקנה זכויות פנסיה לעובדי 

הסקטורים החלשים בשוק העבודה. 

סיכום ומסקנות

דן בתנאים לשינוי מוסדי רדיקלי של מערכת הפנסיה התעסוקתית מן הפרספקטיבה  המחקר 
הניאו–מוסדית. בהתאם לדפוס ההתפתחותי, הרפורמה בפנסיה קודמה בשני צעדים פוליטיים 
שיטת  את  שינתה   1995 משנת  הרפורמה  מוסדי.  שינוי  הייתה  המצטברת  שתוצאתם  עיקריים 
הפעולה של קרנות הפנסיה וכרכה את זכויותיהם של העמיתים עם הפרשותיהם. היא הפנתה 
מקורות מימון חדשים לשוק ההון, ובמידה מועטה בלבד שחררה אותו מן השליטה הממשלתית 
ומתלות במימון הבנקאי. הרפורמה משנת 2003 המשיכה קו מדיניות זה והפחיתה את הנפקת 
איגרות החוב המיועדות לשיעור של 30% מסך נכסיהן. מהלך זה הגשים את האינטרסים המוסדיים 
של חיסכון תקציבי, צמצום אחריות המדינה לאספקת הכנסה המבטיחה רמת חיים נאותה לאזרחיה 
המבוטחים בגיל הפרישה, והעמקת הליברליזציה של שוק ההון על ידי הפיכת קרנות הפנסיה 
לשחקניות מוסדיות בשוק זה. הרפורמה ניתקה את ההסתדרות ממעוז כוחה האחרון ־ קרנות 

החלטת ממשלה מס‘ 72 מ–25 במרס 2003.   36

ביחס לקרנות החדשות נקבע כי 70% מסך נכסיהן יושקעו בשוק החופשי ללא הקצאה באחוזים על בסיס   37

שקלול מדדי סיכונים. לקרנות הוותיקות נקבע תמהיל השקעה סולידי, שלפיו מתוך 70% מסך נכסיהן 

50% יושקעו באיגרות חוב ממשלתיות סחירות, 13% באיגרות חוב ממשלתיות, בפיקדונות, בהלוואות 

ובאיגרות חוב של קונצרנים בדירוג A לפחות, וכבעבר, 7% יושקע בהשקעות חופשיות בהתאם לכללי 

ההשקעה )יוסף וספיבק, 2005(. 
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הפנסיה, ועיצבה מחדש את שוק העבודה כשוק שבו עוצמתם של איגודי עובדים מוחלשת ואינה 
מפריעה להתנהלותו “התקינה”. ניתוח זה חושף כיצד באמצעות קידום רפורמה ממוקדת לכאורה 
בתחום פנסיה, קידמו פקידי משרד האוצר מדיניות חברתית–כלכלית רחבה יותר, שתרמה לעיצוב 

מחודש של הכלכלה הפוליטית הישראלית ולהתקרבותה למודל הניאו–ליברלי.
ליזמי  פוליטית של משבר שסייעה  הבניה  אלא  זה משבר  היה  עולה שלא  המחקר  מן 
המדיניות להתגבר על מכשולים מוסדיים ואלקטורליים בעת שנפתח בפניהם חלון הזדמנויות. 
תוך כדי שימוש אסטרטגי בנתונים אמפיריים ובטיעונים ערכיים, קידמו פקידי האוצר את 
הרפורמה בזירה התקשורתית. קרבתם למוקד קבלת ההחלטות סייעה להם לקדמה בזירה 
הפרלמנטרית. אם כן, לבירוקרטים היה תפקיד פרו–אקטיבי במיסוד של מדיניות חדשה, אך 
ספק אם היו מצליחים ללא תמיכתם של נבחרי הציבור, שזכו בעצמם לתמיכתו הרחבה של 

הציבור בבחירות לכנסת באותה השנה. 
תרומה תיאורטית נוספת של המחקר קשורה לתרומתו של בית המשפט לעיצוב תהליך 
הרפורמה. בשעה שחוקרים ניתחו את הזירה הפרלמנטרית כאתר שבו התנגדותן של קבוצות 
עשויה לעצור רפורמות )Bonoli, 2000(, המחקר מדגיש את הזירה המשפטית כאתר שבו 
קבוצות יכולות להביע את התנגדותן לאחר חקיקה. בעוד שהמנגנון התחיקתי אפשר ליזמי 
המדיניות לכפות את הרפורמה ללא צורך בהסכמות ובפשרות, המנגנון המשפטי חייב חזרה 
לשולחן הדיונים והעברה של הרפורמה בדרך של משא ומתן. מאזן הכוחות בין המתנגדים 
לרפורמה ובין תומכיה הוא קריטי למידה שבה יצליחו התומכים להעבירה. שימוש באסטרטגיה 
של דה–לגיטימציה בהקשר של היחלשות כלכלית ופוליטית של המתנגדים מצמצם את יכולת 
ההשפעה שלהם במשא ומתן ומטה את מאזן הכוחות לרעתם. במקרה כזה יאמצו המתנגדים 

אסטרטגיה של צמצום הפגיעה בעמיתים ויפיקו את המרב מחליפין פוליטיים.
אחידות,  שוויון,  של  טיעונים  על  הרפורמה  של  הלגיטימציה  את  ביססו  האוצר  פקידי 
שוק חופשי ותחרות. הללו עמדו בניגוד לאפליה, לריכוזיות ולשחיתות הגלומות בניהולה 
של ההסתדרות. אלא שתוצאותיה היו אובדן שיעור גבוה של זכויות פנסיוניות של העובדים, 
מכך  הנובעים  והעלויות  הסיכונים  והטלת  ההון,  בשוק  מגמות  על  הפנסיה  שיעור  ביסוס 
ומעלייה בתוחלת החיים על המבוטחים. הסבסוד המדיני הישיר של הפנסיה צומצם במידה 
עובדים  אוכלוסיות  של  לטובתן  שפעל  הכנסות  של  מחדש  החלוקה  מנגנון  ובוטל  ניכרת, 
ההפרטה  מפסידים.  רק  היו  לא  בפנסיה  לרפורמה  נטעה,  בל  אך  נמוך.  שכר  המשתכרות 
של הקרנות העשירה את הסקטור העסקי במקורות רווח נוספים. כעת, ללא מעורבותה של 
ההסתדרות במערכת הפנסיה, יכול האוצר להעביר רפורמות הקשורות במערכת זו, ביוזמתו 
או בלחצן של חברות הביטוח, ללא צורך להתדיין עם אותו גוף שאמור לייצג את העובדים 

ולהגן על זכויותיהם.
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סימפוזיון לזכר ליאון שלף1

Generations Apart: על הספר 
Adult Hostility to Youth מאת ליאון שלף

רינה שלף

זו עדיין שלט בכיפה פירושו של  1981. בשנה  Generations Apart ראה אור בשנת  הספר 
זיגמונד פרויד לסיפור של אדיפוס, שממנו נגזר “תסביך אדיפוס”, ושהיה הבסיס הבלעדי 

לניתוח קונפליקטים בין–דוריים במשפחה ובחברה.
אישי, ליאון שלף, נמנה עם ההוגים הראשונים שקראו תיגר על התפיסה הפרוידיאנית 
המסורתית וחשפו את יחסו הבלתי אוהד של פרויד כלפי צעירים ־ יחס שבא לידי ביטוי 

בכתביו התיאורטיים ובתיאורי מקרים ידועים.
בניגוד לתפיסה הפרוידיאנית, המדגישה את דחפיהם ההרסניים של ילדים כלפי הוריהם, 
שלף הציג תזה שלפיה ברוב התרבויות קיימת עוינות עמוקה ביותר מצד הורים ומבוגרים 
שרוב  בנושאים  גלוי  מדיון  שלף  נרתע  לא  השערתו  את  להוכיח  כדי  ונוער.  ילדים  כלפי 

עמיתיו לא העזו להעלות על הכתב, כגון גילוי עריות והתעללות בילדים.

הקדים את זמנו

התיאוריה של שלף הבהילה את 16 המו“לים שאליהם שלח את כתב היד. אחד מהם אף רמז 
שהמחבר מתמודד בספרו עם שנאתו לאביו )התנהגות שמיוחסת בספרות הפסיכואנליטית 
ל“תסביך אדיפוס בלתי פתור”(. ליאון צחק כשקיבל את המכתב: “למה לא אמרו שאני 
על  יעלה  דבר שלא  כמובן  הייתה  בנים  אבי?” תהה. אבל שנאת  ולא את  בני  את  שונא 

הדעת...
הנזעמת  מתגובתו  שהתלהב  מקגרו–היל  בהוצאת  צעיר  עורך  הגואל:  נמצא  לבסוף 
על  מעידה  כך  כל  חריפה  שתגובה  הבין  העורך  דעה.  לחוות  פסיכותרפיסט שהתבקש  של 

מקוריותה של התיאוריה.
ליאון שלף היה גם סוציולוג ביקורתי וגם משפטן. יכולתו לבחון תופעות מזוויות ראייה 
בכתבים  ונוער  ילדים  כלפי  עוינות  ביטויי  רחב של  מגוון  ולנתח  לסקור  לו  עזרה  שונות 
ספרותיים, מיתולוגיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים, היסטוריים, אנתרופולוגיים, פוליטיים, 

המסות הבאות מבוססות על הרצאות שניתנו בערב עיון לזכרו של ליאון שלף שנערך באוניברסיטת תל   1

אביב ב–12 ביוני 2008.
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ומערכות  חינוך  מוסדות  משפחות,  של  בהתנהגותם  וכמובן  ומשפטיים,  תיאולוגיים 
ענישה, וכן כוחות שהתנגשו עם צעירים שהשתתפו בהפגנות המחאה של שנות השישים 

והשבעים.
עדיין  נחלת הכלל, הספר  היום  הן   1981 נועזות בשנת  אף שרבות מהתובנות שנחשבו 
משמש משאב חשוב לפיתוח תיאוריות מקיפות ולהבנה עמוקה של יחסים בין דורות. תרומתו 
־  אחר  מיתוס  של  ובהעמדתו  אדיפוס  של  בסיפורו  החדשני  בעיון  היא  ביותר  המקורית 
השירה האפית הפרסית על סוהרב ורוסטום )ראו להלן( ־ כהשתקפות אמינה לא פחות של 

קונפליקט בין–דורי.

לידתו של הספר

הרעיון לספר Generations Apart נולד על רקע מלחמת וייטנאם, שהתנהלה במלוא עוזה 
בשנות השבעים, אותן בילינו בדייטון, אוהיו. שלושה אירועים תרמו לכך:

1. במסיבה משפחתית התפתח ויכוח בין סטודנטית צעירה לבין הדודים והדודות שלה. 
הסטודנטית הציגה בכבוד ובבהירות את דעותיה נגד המלחמה. היה ברור שהיא חקרה את 
העניין לעומק, ודעותיה היו מבוססות על ידע שליקטה משלל מקורות. למרבה הצער, היא 
לא זכתה ליחס סובלני דומה מצד קרוביה הבוגרים. אלה כלל לא התייחסו לתוכן דעותיה 
ולנימוקיה, ורק תקפו את “חוצפתה”: היא הרי צעירה מדי, עליה להתרכז בלימודיה ולא 
לבזבז את כספם של הוריה על עניינים שאינה מסוגלת להבין. ליאון האזין לוויכוח ונוכח 
לדעת שלא רק סוגיית המלחמה עומדת על הפרק, אלא עצם זכותם של צעירים להביע את 

דעתם ולזכות ליחס של כבוד מצד אנשים מבוגרים.
ידי המשמר האזרחי ארבעה סטודנטים  נורו למוות על  2. בעיר קנט, גם היא באוהיו, 
תלמידיו  עם  שוחח  ליאון  המקומית.  האוניברסיטה  של  בקמפוס  המלחמה  נגד  שהפגינו 
במשמר  מצדדים  שהוריהם  לו  אמרו  כשאלה  והזדעזע  האירוע  על  דייטון  באוניברסיטת 
האזרחי. “אילו היה קורה לכם אותו דבר”, אמרו להם ההורים, “היינו מתאבלים עליכם, אך 

היה מגיע לכם למות”.
3. ברדיו שודר ריאיון עם פרופסור למדעי החברה, והוא הסביר שמחאת הסטודנטים היא 
בסך הכול ביטוי לתסביך אדיפוס בלתי פתור, ושהצעירים מוציאים את תסכוליהם מהבית 
על דמויות אב כגון נשיאי האוניברסיטאות, ואפילו נשיא ארצות–הברית. הפרופסור התעלם 
עוד  בנו  את  להרוג  ניסה  אביו(  ידע שהוא  )שלא  אדיפוס  ידי  על  מהעובדה שהאב שנהרג 

בינקותו!
ליאון הבין שאי אפשר להסביר כל קונפליקט בין–דורי על בסיס תסביך אדיפוס; הרי 
לצעירים יש סיבות טובות לפחד מהמבוגרים השולטים בחייהם. הוא זיהה מתחים מוְבנים 
ביחסי הדורות: השפעת לידתו של ילד על מערכת הזוגיות של הוריו; הצרכים התובעניים 
מוריהם,  הוריהם,  של  מעמדם  את  מערערים  שכישוריהם  צעירים  ופעוטות;  תינוקות  של 
מעסיקיהם ומנהיגיהם; פריחתם הגופנית והמינית של צעירים מול היחלשותם של המבוגרים; 
הרצון לשמר לעומת הרצון לשנות; הפיכתם של מוסדות שנועדו להגן על הצעירים ־ בתי 

ספר, בתי יתומים, בתי משפט לנוער ־ למבצרי כוח ושליטה ועוד.
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כשנזכר שלף בשיר “סוהרב ורוסטום” ־ שיר אפי פרסי )בעיבודו של המשורר האנגלי 
מתיו ארנולד(,2 שבו אב הורג את בנו בלי לדעת את זהותו ־ הבין שמצא יריב ראוי לסיפור 

של אדיפוס.

ומה אמרו המבקרים?

סוקרי הספר הזדעזעו פחות מהמו“לים שחששו לפרסם אותו. פרופ‘ סופי פרויד לבנשטיין 
התעלמותו  על  המפורסם  סבּה  את  בסקירתה  מוכיחה   )Freud Loewenstein, 1982(

מרגשותיהם המעורבים של הורים כלפי ילדיהם: 

להתבטאותו  תגובתי  את  זוכרת  אני  שנוא,  גם  לעתים  אך  מאוד,  אהוב  לבן  כאם 
אותה  כינה  הוא  לבנה.  אם  בין  היחסים  מערכת  בנושא  פרויד  של  המפורסמת 
“המערכת המושלמת והחופשייה מאמביוולנטיות מכל מערכות היחסים”. תהיתי אם 
של  לאשליה  זקוק  היה  פרויד  שמא  או  שפויות,  בלתי  היו  שלי  הזעם  התפרצויות 
אהבת אם טהורה כדי להרגיע את עצמו בקשר לרגשותיה של אמו הוא. כשאמהות 
יצאו מהארון והתחילו לכתוב על רגשותיהן האמיתיים, הבנתי שההסבר השני הוא 
הנכון. היום אני תוהה אם זו רק עוד דוגמה לאי יכולתו של פרויד להכיר בעוינות 
ובאלימות הורית ]...[ אני מצדיעה לשלף על כתב ההגנה התקיף והמשכנע. התעללות 
בילדים על ידי הורים ומוסדות, אם בגלוי ואם בהסתר, היא רעה ומולידה רוע. אף 
על פי שספרים הבאים להגן על ילדים אינם נדירים בימינו ]...[ התזה של המחבר, 
שמחליפה את תסביך אדיפוס בתסביך רוסטום, היא מקורית ביותר. טיעוניו מבריקים 

וממצים )תרגום שלי ־ ר“ש(.

גם אליזבת דובאן )Douvan, 1982(, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת מישיגן, שיבחה 
 :Generations Apart את

ספר מהסוג הישן והטוב במובן הנעלה של ביטוי זה. הספר מציג בעיה בעלת משמעות 
אדירה, בונה תיאוריה מקיפה ומנומקת היטב, מגייס ראיות נגד התיאוריה המתחרה 
ומשכנע אותנו שהפרויקט האינטלקטואלי הזה רלוונטי מאוד למי שמבקש להבין 
]...[ לא נראה לי סביר שתסביך רוסטום  יותר  ולכונן עולם אנושי  את נפש האדם 
יחליף את תסביך אדיפוס בתורות הפסיכולוגיות, אך אם נוסיף אותו לארגז הכלים 
הקונספטואלי, הוא עשוי לעצב את הבנתנו באשר ליחסים בין–אישיים. ייתכן שאנו 

מוכנים לצעד קשה זה במסע לקראת הבנה עצמית )תרגום שלי ־ ר“ש(.

היום  נדונים  הספר  כשהתפרסם  טאבו  בגדר  שהיו  רבים  שנושאים  פי  על  שאף  מעניין 
בחופשיות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, עדיין מגיעות אליי תגובות של מטפלים ־ הן 

.http://rpo.library.utoronto.ca/poem/105.html ראו בקישור  2
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מהארץ והן מהעולם ־ המציינים את תרומתו הייחודית של הספר לגיבוש תיאוריה מקיפה 
ומורכבת הרבה יותר בנושא יחסי דורות.

אוניברסיטת  של  למשפטים  ולפקולטה  ולאנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  לחוג  מודה  אני 
תל אביב על שמצאו לנכון לערוך סימפוזיון כה משובח סביב הספר במלאות חמש שנים 
לי  שניתנה  ההזדמנות  על  ישראלית  סוציולוגיה  לעורכי  מודה  ואני  ליאון.  של  לפטירתו 
להכניס את הקוראים לאחורי הקלעים של הספר, שהיה קרוב במיוחד ללבם של מחברו ושל 

בני משפחתו.

מקורות
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שיח בין–דורי: הערות על הסוציולוגיה של דורות
חנה הרצוג*

ומזה  מזה  דורות  ליאון  של  ספרו  להופעת  סמוך  אישיות:  מילים  בכמה  לפתוח  לי  הרשו 
ואנתרופולוגיה של אוניברסיטת תל  )Generations Apart, 1981( ערך החוג לסוציולוגיה 
אביב ערב עיון בנושא “מין וגיל כסוגיות חברתיות”. ההזמנה להשתתף בערב ההוא הייתה לי 
לכבוד, משום שזה היה זמן קצר לאחר שקיבלתי את התואר דוקטור והצטרפתי לחוג כמרצה 
מן השורה. אגב, הכרטיסיות שהכנתי להרצאה באותו הערב עדיין שמורות עמי.1 כאז כן עתה 
החבר  המורה,  ליאון  ולזכרו של  לכבודו  בערב  ולכבוד להשתתף  לזכות  לי  זאת  רואה  אני 
כמייסד  החוקרים  לקהילת  בתרומתו  האקדמית,  המחקרית  בעבודתו  ־  ליאון  הרוח.  ואיש 
כעורך  פלילים שהוציאה הפקולטה למשפטים בתל אביב,  והעורך הראשון של כתב העת 
הראשון של סוציולוגיה ישראלית, ובמעורבותו הציבורית ־ מסמל בעיניי שילוב מדהים של 
חוקר, אינטלקטואל וסוציולוג ציבורי. הוא היה סוציולוג ציבורי עוד לפני שהמושג חלחל 
האקדמיה  של  דרכה  על  ולביקורת  לדיון  למחקר,  למושא  והפך  והציבורי  האקדמי  לשיח 
ועל תפקידה בקהילה המקומית. הדברים שכתב וחקר מצטיינים בעומק וברוחב תיאורטיים 
ואמפיריים, אך בו בזמן הם היו מכוונים לתיקון עולם. לא הייתה בו טיפת ציניות. הייתה לו 

מחויבות אדירה ליושר אינטלקטואלי ולצדק חברתי בתוך האקדמיה ומחוצה לה. 
ספרו דורות מזה ומזה עוסק בגנאולוגיה של עוינות בגירים כלפי ילדים ובני נוער. הוא 
מציע אותה כאנטיתזה לגישה הפרוידיאנית המדגישה את הדחפים ההרסניים של ילדים כלפי 
הוריהם. אך ספרו אינו עוסק רק ביחסי הורים וילדים ביולוגיים. בעיניו זו רק מטפורה. מה 
שמעניין אותו כסוציולוג הוא שאלה המתקשרת לסוציולוגיה של דורות: מה טיב המפגש בין 
מהם  אחד  כל  ושלרשות  משתנים,  א–סימטריים  כוח  יחסי  ביניהם  שמתקיימים  דורות,  שני 
משאבים מסוג אחר, או בלשונו, כיצד נפגשים בהווה שני דורות עם עבר ועתיד א–סימטריים? 
כיצד הם חולקים מרחבי חיים משותפים בתנאים אלה? הוא מזכיר לנו שבמפגש הבין–דורי 
מהדהדות הבעיות הקיומיות העומדות בפני כל דור. הצעירים מתמודדים עם שאלות של זהות, 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  1*
בערב עיון זה, מלבד ליאון שלף שעסק ביחסי דורות, חיים חזן שעסק בקשישים ושולמית אלוני שדיברה   1

על זכויות אדם )הכוללים גם אישה, ילד וקשיש(, הוזמנתי אני לדבר על מין )המילה מגדר טרם הומצאה, 

והמושג ג‘נדר טרם חלחל לשיח המקומי(. תחום התמחותי באותה העת היה עדתיות, ואת עבודתי על 

ויצ“ו הכירו מעט מאוד אנשים, ולכן הנחתי אז, וגם היום אני סבורה שלא טעיתי, שהוזמנתי על תקן 

אישה, אז גם צעירה, אם לדבר גם במושגי גיל שהיו בכותרת ערב העיון. עובדה זו, שאף ציינתי אותה 

בפתח הרצאתי, הייתה התובנה הפמיניסטית הראשונה שלי בחיי האקדמיים. ההרצאה שהכנתי חייבה 

אותי לשקוע בספרות המחקרית בנושא, וזו הפכה ליסוד מרכזי בחשיבתי הסוציולוגית. ברבות הימים 

למדתי שחשיבה זו הייתה גם חלק בלתי נפרד מתפיסת עולמו של ליאון, שאותה מימש בחייו הפרטיים, 

לצד רינה רעייתו, שהיתה בין החלוצות שהביאו לידיעת הציבור הגות פמיניסטית בעברית )שלף, סיקס, 

קאופמן, מאיר–לוי ווינברגר, 1975(. 
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חיפוש אחר אוטונומיה ופילוס מקום משלהם במרחבים הפרטיים והציבוריים, ואילו המבוגרים 
מתמודדים עם הצורך להעביר את השרביט לדור הבא. זוהי התמודדות הדורשת התחלקות 
ובפחד מפני  וסמכות,  והיא מלווה בקנאה, בפחדים, בחשש מאובדן שליטה  וביוקרה,  בכוח 
המוות, מפני החידלון העומד בפתח, שאינו מוות פיזי דווקא, אלא להפך, האיום הוא המוות 
החברתי, אובדן הקול, העובדה שהעתיד שייך לצעירים. במובן זה הדיון של ליאון בסוציולוגיה 
של דורות, כמו בכל תפיסתו הסוציולוגית, מצביע על הצורך להבין כל אחד מהשחקנים בזירה 

 .)Sheleff, 1981, p. 290( החברתית במסגרת האינטראקציה המתקיימת ביניהם
של  המנהיימית  התפיסה  בתוך  ליאון  של  עבודתו  את  ממקם  הצעיר  הדור  את  ניתוחו 
את  מציע  ליאון  ולשינוי.  חברתי  לאי שקט  ומובילות  התנהגויות  דוריות המעצבות  חוויות 
קטגוריה  בה  רואה  הוא  חברתי.  לניתוח  חשובה  חברתית  כקטגוריה  דורות  של  הקטגוריה 
אם  “אפילו  קובע:  שהוא  כך  כדי  עד  חברתי,  לניתוח  מרכזית  מהותנית,  חברתית,  מבנית 
הגזעיות,  והאפליות  הקדומות  הדעות  כל  ייעלמו  אם  אפילו  מעמדות,  ללא  חברה  תתכונן 
תיוותר  עדיין  ובחברה,  במשפחה  שחרורן  את  נשים  ישיגו  אם  אפילו  והדתיות,  האתניות 
 ”)the minority of minors( הבעיה של קבוצת המיעוט המקופחת: הקטינּות של הקטינים
)Ibid., p. 316, תרגום חופשי ־ ח“ה(. גם אם איני מקבלת את גישתו המהותנית לסוגיית 
הדורות, אין ספק שהממד הדורי משחק תפקיד חשוב במאבק על הגדרת השיח הסוציולוגי 
ושינּויֹו, וכך גם הלהט המלווה שיח זה. וממקום זה אני מבקשת לחבר את עבודתי עם עבודתו 
דוריות, הן שחקניות מרכזיות בעיצובה של  יחידות  דיוק  וליתר  ולטעון שדורות,  של שלף 
חברה. ניתוח של יחסים בין יחידות דוריות מציע כלי אנליטי המאפשר לבחון בה בעת כוחות 
וקולות שהתמסדו וכאלה שנדחקו לשוליים במאבק על הגדרת גבולות, זהות ומהות הסדר 

החברתי )וראו הרצוג, 2007, 2009(. 
דור אינו רק המשגה סוציולוגית, אלא גם תוצר של הבניה חברתית ושל הגדרה תרבותית. 
בני הדור אינם מוגדרים רק על ידי מאפיינים ודפוסי התנהגות המאותרים ומוכללים על ידי 
סוציולוגים, אלא חולקים סמנטיקה דורית משותפת: יש להם הנחות משותפות על הפרשנות 
של ניסיון חייהם, על הבנת עולמם במרחב הזמן, על הזיכרון הקולקטיבי המשותף להם, ועל 
הדיבור על חוויות אלו. יתרה מזו, תת קבוצות או יחידות דוריות יכולות לפרש את החוויה 
הדורית במגוון אופנים, כלומר לא כל בני התקופה חווים ומפרשים את החוויות הקיומיות 
יש  הדוריות  היחידות  לבני  הדורית.  התגובה  של  המרובים  פניה  ומכאן  דומים,  באופנים 
ביוגרפיה קיבוצית משותפת, וההגדרה הדורית העצמית מתרחשת בתוך תהליך היסטורי ואל 
מול מאורעות היסטוריים. אלה באים לידי ביטוי בשיח ובפרקטיקות ההופכים את היחידה 

הדורית לשחקנית חברתית, המגיבה מתוך ניסיון החיים אל הניסיון וכנגדו. 
דומה,  סמנטיקה  בעלות  תרבותיות,  קוגניטיביות,  קהילות  הממקם  ־  הדור  מושג 
בתהליכים חברתיים ובהקשרים היסטוריים ־ מאפשר להצביע על תקופות היסטוריות שבהן 
יש גיבוש דורי רחב, פעיל והגמוני, ועל תקופות שבהן המיסוד רופף, נזיל ומקוטע. הביטויים 
הארגוניים והמוסדיים משתנים אף הם לפי ההקשר ההיסטורי והחברתי, ולכן חייבים להיות 
של  התגבשותן  על  התחקות  הוא  המתבקש  האמפירי  המחקר  הסוציולוגי.  מהניתוח  חלק 

יחידות דוריות ועל השיח שהן מנהלות עם דורות קודמים ובינן לבין עצמן. 
דוגמה קצרה: דמיּון החברה באמצעות סיפר השסעים ־ הנובע מתפיסת בינוי אומה ומדינה 
ומיזוג גלויות ־ נעשה הגמוני בשיח הסוציולוגי. המחקר הסוציולוגי היוצא מפרדיגמה דורית 
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ישאל מי הם נשאיו הדוריים של דמיּון זה? כיצד הוא מוסד והיה לשיח דומיננטי? האם ומתי 
הוא הוחלף? המבט הדורי יגלה שבאותו הזמן ממש היו יחידות דוריות אחרות שדמיינו את 
החברה באופן אחר, והן נדחקו לשולי החברה, ובמקרים רבים גם סיפורן נעלם מעין המחקר 
ומהתודעה הפוליטית–חברתית. השאלה אילו דמיּונים חלופיים דחקה התפיסה הדומיננטית 
צריכה גם היא להיחקר, שכן גם הם וגם אופני ההתמודדות עמם הם חלק מהמארג החברתי. 
ניתוח דורי תובע אפוא מבט גם אל השוליים ומהשוליים. כאן אני מתחברת לעמדה נוספת 
של ליאון בספרו דורות מזה ומזה. הביקורת שלו על פרויד הייתה שבהעדפתו את עמדת האב 
על פני הבנים, פרויד מיקם עצמו בצד של החזק נגד החלש, המנהיג למול המונהג, הממסד 

השולט נגד המורד. 
בתפיסתי התיאורטית המבט מן השוליים מצמיח הבנה אחרת של חברה. יתרה מכך, יש 
להביא בחשבון שהחוויה של שוליות הופכת לחוויה מעצבת של דורות אחרים. יחידות דוריות 
והקשת  שש“ס  אטען  לדוגמה,  שונים.  ובתנאים  בזמנים  ולעתים  בזמן  בו  לעתים  צומחות 
הדמוקרטית המזרחית )להלן הקשת( הן ביטוי של יחידות דוריות המורכבות מילידי הארץ, 
דור שני למהגרים מארצות ערב, המגיבים לחוויות ההדרה על בסיס אתני. שתי קבוצות אלה 
מאתגרות את שיח השסעים הבינארי המפריד בין אשכנזים למזרחים. הן מכוננות מרחבי 
שיח ופרקטיקות חדשים של זהויות ממוקפות, ִמשמוע דורי ומימוש דורי בתגובה להתנסויות 
של אפליה והדרה שלתוכן נולדו ושהיו חוויה מעצבת מרכזית בהתבגרותם החברתית. חוויית 
ההדרה והשוליות העומדת בבסיס התארגנותה של ש“ס היא כפולה. מצד אחד, היא תגובה 
לחברה החילונית הציונית שדחתה את אורח החיים הדתי–מסורתי של המזרחים. היא בחרה 
בזהות דתית חרדית אך לאומית בעיקרה. הקשת, לעומת זאת, הגדירה עצמה למול אותה 
חוויית הדרה כ“אוניברסלית בערכיה ומזרחית ביעדיה”. יעדיה של התנועה הוגדרו במונחים 
אוניברסליים )צדק חברתי, שוויון, דמוקרטיה(, אך אלו נבחנים מן המיקום של מי שסומנו 
כאחרים, כמזרחים, שמשקפים את החוויה המזרחית של דור ילידי הארץ )וראו פירוט אצל 

הרצוג, 2007(.
המבט הדורי אינו מייצר סיפור לכיד ואחיד. להפך, הוא מאפשר להסתכל בעת ובעונה 
על  גם  אך  קודמים,  דורות  של  שיח  ברוח  להתקיים  הממשיכים  שיחים  מרחבי  על  אחת 
מרחבים חדשים שיש בהם מן החידוש, האתגור וההתרסה. דורות ניתנים להבנה רק כתופעות 
תלויות הקשר, ולכן ניתוח דורי אינו מציע סיפר–על, אלא מבט לבחינת מרחבי שיח מתחרים 

בהקשרים חברתיים מרובי פנים.
ולסיום עוד דוגמה קצרצרה וחלקית של ניתוח דורי: ניתוח דורי ילמד אותנו שבניגוד 
לדורות הקודמים של ילידי הארץ, שחוויות של מלחמות היו עבורן חוויות מעצבות, הדורות 
את  פינתה  שהמלחמה  ככל  כיבוש.  מתחזקי  לחיילים  מלוחמים  הפכו   1967 לאחר  שבגרו 
מקומה לשגרת כיבוש, החלה להישאל יותר ויותר השאלה כיצד הכיבוש ונרמולו מעצבים את 
החברה בישראל. הכיבוש המתמשך העלה יחידות דוריות משמאל: סרבני מצפון כמו אנשי 
תנועת “יש גבול”, סרבני מצפון במלחמת לבנון, סרבני השירות בשטחים, תנועת “פרופיל 
חדש”, תנועת “שוברים שתיקה”, וכל זאת בצד פעילות מחאה של נשים שהציעו הגדרות 
קיבוציות חלופיות כבסיס לאזרחות ולהגדרת גבולות הקולקטיב והגבולות הטריטוריאליים. 
אין פלא שסוציולוגים בני היחידות הדוריות האלה נמשכו לחקר תופעות אלה, שכן הם בגרו 
בתוך חברה שבה הכיבוש נעשה חוויה מעצבת ושאלה קיומית. בניתוח דורי במובן המנהיימי 
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לא הגיל הכרונולוגי הוא החשוב, אלא החוויות ההיסטוריות המעצבות. מנהיים היה מודע 
זה  גילו הביולוגי. בהקשר  לכך שלעתים דור מאתגר נאחז במורי דרך שאינם בהכרח בני 
שמור לליאון מקום של כבוד גם בכתיבתו המדעית, למשל על סרבנות מצפון )שלף, 1989(, 
וגם בפעילותו הפוליטית, בין היתר ב“עד כאן”, תנועת המחאה האוניברסיטאית נגד הכיבוש, 

שהיה בין מייסדיה ואף מי שהציע את שמה )שוקד, 2002(. 
ובמילים האישיות שפתחתי אני מבקשת לסיים: ברפלקסיביות הרבה של כתיבתו ביקש 
ליאון, בדרכו שלו, לבנות יחסים בין–דוריים המתגברים על הקשיים שהוא עצמו ניתח אותם 
וראה בהם חלק בלתי נפרד מהמארג החברתי: המתח הבין–דורי. המפגש הבין–דורי בינינו 
מן הכלל המעיד על  היוצא  אולי בבחינת  עמד בסתירה מוחלטת לתזה הסוציולוגית שלו, 
הכלל. בעבודה המשותפת שלנו בהקשרים שונים בקמפוס, בייחוד בעת שכיהנתי כראש חוג, 
וכן באופן שבו העביר אליי את שרביט עריכת סוציולוגיה ישראלית, התגלתה גדולתו כאדם 
וכחוקר. הוא כיבד גם את מי שלא הסכים עמו; הוא האמין בצדק ולחם להשגתו; הוא לא חשש 
מדורות חדשים; הוא לא חשש מצמיחה והתפתחות של אחרים לצדו או מפנייתם למחוזות 
חדשים; הוא לא ראה בהצלחת אחרים איום עליו, אלא להפך, הושיט יד לקידומם. עמדותיו 

הערכיות והאמיצות היו לי מקור עידוד ותמיכה, ועל כך נתונות לו הוקרות ותודות.

מקורות
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משבר השיתוף הבין–דורי בנחלות של יוצאי הרי האטלס
משה שוקד*2

מגיע  שאני  יום  בכל  עדיין  לי  חסר  הוא  שהיה”.  “האיש  כעל  שלף  ליאון  על  לדבר  קשה 
למסדרון הקומה השישית. וכדי להימנע מתפקיד של מספיד, חזרתי בערב זה לפרק שפרסמתי 
 Shokeid,(  Generations Divorced הכותרת  תחת  באנגלית  במאמר  ב–1990  לראשונה 
1990(, ואחר כך ב–1999 כפרק במהדורה החדשה של דור התמורה, תחת הכותרת: “פירוד 

הדורות: תמורות ביחסי אבות ובנים בקהילה של יוצאי הרי האטלס”.
אין ספק שכותרות המאמר והרעיון שמאחוריו הושפעו מהכותרת ומהתוכן של ספרו של 
שלף Generations Apart )1981(. אזכיר בהקשר זה אירוע שהתרחש עם צאת ספרו, בתקופת 
הקדנציה שלי כראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. כשקיבלתי מליאון את הספר, חשתי 
לליאון  הצעתי  בחוג.  משרה  רבע  של  תקן  רק  לו  יש  זו  יצירה  שמחבר  על  ובזבוז  מבוכה 
ולמועצת החוג לשנות את היקף התקן לחצי משרה, הצעה שהתקבלה ברצון על דעת כולם. 
וכך הפך ליאון לנושא בשתי משרות מלאות בפועל, בבית הספר למשפטים ובפקולטה למדעי 

החברה.
באמצע שנות השבעים עמדתי בפני תעלומה אתנוגרפית במחקר קהילה של יוצאי הרי 
האטלס במושב בנגב שאני מלווה זה שנים רבות: מדוע סירבו המתיישבים במושב, שאותו 
כיניתי רוממה, לקבל את כללי התקנון ואת נורמות ההתנהגות של מושבי העובדים הוותיקים 
לייעד אותו לרשת  כדי  בניהול המשק המשפחתי  בן אחד, “הבן הממשיך”,  לשתף לפחות 
ובכל פן של חיי המשפחה  וזאת אף ששיתוף בנים בוגרים במגורים, בעיסוק  את הנחלה? 
אסאמר  מהכפר  כולם  שהגיעו  המתיישבים,  של  החברתיים  החיים  בבסיס  עמד  והקהילה 

שבהרי האטלס. עדויות לכך הבאתי מפי הנחקרים, למשל:

מדור  הרכוש  להעברת  הוריהם.  עם  להתגורר  הבנים  נשארו  נישואיהם,  לאחר  גם 
לדור של סוחר אמיד, היו שני שלבים: עם הזדקנותו של אבי המשפחה והתרחבות 
המשפחות של בניו הנשואים, יכול היה האב להחליט על חלוקה ראשונה של רכושו. 
חלוקה זו כללה בעיקר את נכסי הניידי שלו, כגון צאן, מצבור תבואות, שמן ואגוזים. 
האב גם הוא נטל חלק אחד שווה לזה של בניו. עם ויתור זה על נכסיו פרש האב 
גם מעמדת ניהול של עסקי המשפחה, אך עדיין נשאר בבעלותו מספיק רכוש כדי 
להבטיח את קיומו ברווחה ואת ציות בניו. כך למשל, לפני שני דורות המשיך ראש 
שהיו  והאדמות  הבתים  על  לשמור  הראשונה  הרכוש  חלוקת  לאחר  סבאג  משפחת 

ברשותו בעיר דמנאת הקרובה )ורק לאחר מותו בניו חלקו ביניהם רכוש זה(. 
מעוטות  המלאכה  בעלי  משפחות  אצל  יותר  פשוטים  היו  הרכוש  חלוקת  הסדרי 
שיתוף  ומקיימים  הוריהם  עם  מתגוררים  שבנים  היה  נהוג  אצלן  גם  אבל  הנכסים. 

פעולה במשק הבית ובפעילות הכלכלית )שוקד, 1999, עמ‘ 222(.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  2*
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של  במרחק  הנמצא  השכן  המושב  מימון,  כפר  תושבי  של  הנוהג  מזה  שינוי  תכלית  שונה 
כשלושה קילומטרים מרוממה ומיושב בבני ותיקים, אשכנזים ומזרחים. בכפר מימון נעשו 
מאמצים עילאיים להבטיח את הישארותם של הבנים במשקי ההורים או בשכונת צעירים, 

ומושב זה היה בגדר מודל לחיקוי למתיישבי רוממה בנושאים רבים אחרים.
לשווא  הפעילו  המושבים,  ותנועת  להתיישבות  המחלקה  המיישבים,  המוסדות  נציגי 
לחצים מתמידים כולל אמצעי פיתוי כלכליים כדי לשכנע את המתיישבים ברוממה לשלב 
לפחות בן אחד בנחלה המשפחתית. אך בניגוד למסורת החיים במרוקו ובניגוד מובהק לדוגמה 
הסמוכה של כפר מימון, ועל אף לחצי המוסדות, עמדו המתיישבים בסירובם ונתלו בעיקר 
בטענה שיש להם עוד ילדים קטנים שצריך לשמור להם מקום בכפר או בנחלה המשפחתית. 
דוגמה מאלפת לסירוב הזה מצאתי בתשובתו הנעלבת של חקלאי קשיש, אב לבן יחיד, שנציג 

המחלקה להתיישבות הציע לו להתחלק עם בנו במשק: “האם אני כבר מת?”
הייתי עד לוויכוחים מרים כשהבנים המועמדים התדפקו על דלתות ועד המושב ונדחו. 
בעלי משקים משכבת גיל צעירה יותר צפו את העתיד והזהירו לשווא שמניעת ההרחבה של 
חברת המושב ומניעת הקליטה של מתיישבים צעירים יותר יובילו להזדקנות האוכלוסייה 
ולנסיגת הפיתוח הכלכלי והקהילתי. וכשתהליך זה התרחש בפועל, הוסיפו המתיישבים טענה 

חדשה מעולם דימויים זר להם: שאין לצעירים “מה לעשות פה, שאין להם כאן חברה”. 
ואם בשנות השבעים רצו הצעירים להשתלב במושב, הרי בשנות השמונים כבר לא היה 
להם עניין להצטרף לקהילה מזדקנת שאין להם בה עמדות כוח של ניהול ושינוי. וגם מעט 
כפופים לרצון  הצעירים שנקלטו העדיפו לעבור למקומות אחרים שבהם לא מצאו עצמם 
הקשישים, כגון יישובי גוש קטיף. כששוחחתי עם צעירים שנטשו מרצון או שנאלצו לעזוב, 

שמעתי ביטויים של אכזבה, כגון “הורינו לא חיבקו אותנו”.
אין ספק, להתנגדות המתיישבים לתוספת הצעירים היה פן כלכלי של ויתור על משאבים 
מוגבלים. אבל הדוגמה של הכפר השכן, של מתיישבים בני ותיקים שעשו מאמצים מיוחדים 
לשמור על ילדיהם בכפר, עוררה בי את הדמיון הסוציולוגי שהתשובה ל“גירוש הבנים” יש 
זו חיפשתי  בה משום תעלומה הדורשת פרשנות מתחום החשיבה של ליאון שלף. בנקודה 

 .Generations Apart–מענה בכיוון התובנות הפסיכולוגיות והחברתיות שחשף ליאון ב
אדיפוס,  ממיתוס  היונקת  הפרוידיאנית  לתיאוריה  חלופית  תזה  הציע  ליאון  כידוע, 
שהייתה להנחה מקובלת בתרבות המערבית, ולפיה שורר מתח פסיכולוגי–חברתי פוטנציאלי 
בין הדורות משום שהבנים יוצאים נגד משטר האבות. על פי גרסתו של שלף, בספרות ובהווי 
החיים מצויות עדויות מקבילות למתח זה, אך דווקא מכיוון האבות נגד בניהם. ובצד המיתוס 
הלוחם  על  הפרסי  הסיפור  ועד  יצחק  מעקדת  הבן,  רצח  של  המיתוס  ניצב  האב  רצח  של 
המיתולוגי רוסטום, שאותו אימץ שלף מול מיתוס אדיפוס. כמו בסיפור אדיפוס, גם רוסטום 
ובנו סוהרב אינם מזהים זה את זה כשהם נפגשים בשדה הקרב, אך כאן האב מנחית על בנו 

.)Sheleff, 1981, pp. 33–34( מכת מוות
בעקבות חשיבה זו הגעתי לרעיון שבנסיבות החדשות, בהן איבדו המתיישבים ממרוקו את 
הביטחון החברתי–תרבותי של דורות רבים של משמעת, כאשר הבנים היו כפופים לסמכות 
אבותיהם עד זקנה ושיבה, נעקרה גם נכונות האבות להיות נתונים לחסדי בניהם. עם הפער 
לדור המבוגר, העדיפו בעלי  בין הדור הצעיר  ובתפיסת העולם  שנוצר במהירות בהשכלה 

המשקים להשאיר בידיהם את השליטה המלאה על יחידת המשק. 
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סביר להניח שכל שותפות רשמית עם בניהם הייתה מוציאה מידי האבות את הסמכות 
לנהל בפועל את כלכלת המשק ואת חלוקת הרווחים. הטענה שבה הצדיקו את התנגדותם, 
הצורך של שמירת המשק לילדים הקטנים, אפשרה מרווח זמן לגיטימי עד להחלטה הגורלית. 
את  הולמת  אינה  המושב  שחברת  ההורים,  של  מפיהם  המפתיעה  הטענה  נוספה  כך  אחר 
צורכיהם ואת אורח החיים של הצעירים. וכך עמדו בעלי המשקים כחומה בצורה נגד הלחצים 
של המוסדות המיישבים ושל הצעירים עצמם. לא עמדו להם למשל הביטחונות של מסורת 
הכפר האירי, המבטיחה את מעמדם המכובד של ההורים אף שוויתרו על המשק, כפי שלמדנו 
מהאתנוגרפיה המרתקת של ארנסברג וקימבל )Arensberg & Kimball, 1948(. הם גם לא 
גדלו על מסורת האידיאולוגיה של המושב הוותיק, שעברה מנהלל לכפר מימון השכן, כפי 

.)Nevo, 1978( שלמדנו מהאתנוגרפיה של נעמי נבו על נהלל
לסיכום הפרשה כתבתי בעמוד האחרון של הפרק:

דומה שהסתגלו  פטריארכלי,  סדר  של  בתרבות  גדלו  האשכנזים שלא  המתיישבים 
גישה  באימוץ  הלבטים  למרות  אב–בן.  של  לשותפות  קלות  וביתר  מוקדם  בשלב 
האין  הבין–דורי,  המתח  אודות  הפסיכולוגיסטי  למיתוס  אסוציאציה  המעוררת 
)על–אף  סמויה  להמשכיות  ביטוי  דווקא  ההורים  סמכות  לאובדן  בחרדה  לראות 
הנטישה לכאורה( ברוח הסדר הפטריארכלי? האין בפרשנות זו כדי לתת לנו תובנה 
המוסדות  וכוונת  בניהם  רצון  עם  להשלים  רוממה  אנשי  של  לסירובם  יותר  טובה 
המיישבים? יוצאי אסאמר לא הפכו לדור מדבר בישראל, הם נשארו אדונים בביתם, 
במשקם ובקהילתם. הם שמרו על כבודם כאבות, אך במחיר כבד: הם ראו את בניהם 
רחוקים  שונאים,  לא  אך  פרודים  אחרים.  למקומות  עוברים  המושב,  מן  מסתלקים 
אך גם קרובים, מארחים נדיבים ואורחים אוהבים, יוצאי אסאמר המבוגרים ובניהם 
בין  מאבק  של  העתיק–חדש  בסיפור  חדש  פרק  בפנינו  מעלים  ברוממה  הצעירים 

הדורות )שוקד, 1999, עמ‘ 236(.

זכות גדולה היא לעורר את הדמיון הסוציולוגי בין עמיתים, ולא פחות מכך, להכיר בתרומה 
לה זכינו במהלך עבודתנו וחיינו המשותפים עם חבר בשיעור קומתו של ליאון שלף.

מקורות
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זכויות של ילדים ועוינות של מבוגרים
דפנה הקר*

בספרו המרתק Generations Apart )1981( מכריח אותנו פרופ‘ שלף, זיכרונו לברכה, להסתכל 
במראה לא מחמיאה שמבעדה משקיפים מבוגרים שמפחדים למות, שמפחדים לאבד שליטה 
מהצורך  שנובע  הכבד  העול  נוכח  מותשות,  ובעיקר  מותשים,  עצמם  את  ושמוצאים  וכוח, 
לטפל בילדים. לשיטתו של פרופ‘ שלף, העוינות של מבוגרים כלפי ילדים ונוער היא עוינות 
מתוך  ומדכאת.  אוניברסלית  דטרמיניסטית,  שלו  התיאוריה  זה  ובמובן  מבנית,  בין–דורית 
מודעות לכך ביקש פרופ‘ שלף, בסוף הספר, לתת שביב של תקווה ולעודד אותנו להתעקש 
ולחפש דרכים שבעזרתן מבוגרים וצעירים יצליחו לחלוק באופן פורה ומפרה את המרחב 

ואת הזמן. 
נדמה שמאז שנות השבעים של המאה הקודמת, שבמהלכן נכתב הספר, הצטרפו לקריאתו 
של פרופ‘ שלף קולות רבים ורמים, שזכו לאוזן קשבת של הקהילה הבינלאומית. פרופ‘ שלף 
מזכיר את הצהרת האו“ם בדבר זכויות הילד, אך אינו מייחס לה חשיבות רבה. ואכן, בזמן 
כתיבת הספר כללה ההצהרה הזאת רק עשרה סעיפים ולא עוררה הדים של ממש. אך לאחר 
כתיבת הספר, בשנת 1989, הפכה ההצהרה הקצרה לאמנה בת 54 סעיפים, שעליה חתמו 
בתוך זמן קצר כל מדינות העולם, למעט ארצות–הברית וסומליה.1 האמנה המפורטת ובעלת 
הטון המחייב הייתה בבחינת מנוף לרפורמות משפטיות רחבות היקף שבבסיסן ניסיון לשלב 
במשפט הכרה בזכויותיהם של ילדים, החל בזכות לחינוך, דרך הזכות לקשר ישיר ואישי עם 
הוריהם, וכלה בזכותם של ילדים להשתתף בהליכים הנוגעים להם. שיח זכויות הילד חלחל 

לחקיקה, לפסיקה ולכללי המנהל במדינות רבות.
של  למשנתו  בהתאם  להמיר,  היה  ואמור  ישראל  למדינת  גם  הגיע  הילד  זכויות  שיח 
פרופ‘ שלף, את הגישה הפטרנליסטית הרואה בילד יצור תלותי, חסר ישע, הזקוק להגנת 
המבוגרים, בתפיסה שלפיה הילד הוא יצור אנושי נפרד, בעל יכולות הבנה, בחירה ופעולה, 
הילד  לזכויות  האמנה  את  אשררה  ישראל  מדינת  אוטונומי.  זכויות  כמושא  שיוכר  שראוי 
ב–1991, וב–1997 הוקמה ועדה בראשות השופטת סביונה רוטלוי כדי להציע דרכים לשילוב 
בין  הוועדה,  המליצה  מאומצת  עבודה  שנות  חמש  לאחר  הישראלי.  במשפט  הילד  זכויות 

היתר, לאפשר לילדים להישמע במסגרת הליכי הגירושין של הוריהם. 
ההצעה לתיקון החוק הכלולה בדו“ח הוועדה מכריזה על זכותו של כל ילד להביע את 
רגשותיו, את דעותיו ואת עמדותיו בענייני משפחתו הנדונים בבית המשפט. ההצעה דוגלת 
בזכות השתתפות המותאמת לגילו, לכשריו, לרצונו ולצרכיו של הילד ומפרטת מגוון דרכי 
כוללת  נציג. ההצעה  ובאמצעות  ישיר, בכתב  “שמיעה מותאמת” של הילד, לרבות באופן 
חזקה שילד שמלאו לו תשע שנים יישמע באופן בלתי אמצעי על ידי השופט, אלא אם הילד 

הפקולטה למשפטים על שם בוכמן והתכנית ללימודי נשים ומגדר בשיתוף NCJW, אוניברסיטת תל   1*
אביב

אמנה בדבר זכויות הילד, כ“א 1038, כרך 31.  1
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מעוניין להישמע בדרך אחרת, או שיש נסיבות אחרות המצדיקות חריגה מן הכלל. על הגורם 
המכריע בענייני המשפחה לתת לרגשותיו ולדעותיו של הילד “משקל ראוי” בהתאם לגילו 
ולכשריו. נוסף על כך, ההצעה מכירה בזכות הילד לקבל מידע ולקבל ליווי של מבוגר במהלך 

ההליך השיפוטי.2
בדבריי אני מבקשת להשתמש בסוגיית שיתופם של ילדים בהליכי הגירושין של הוריהם 
והפרקטיקות  ובין העמדות  זכויות הילד  כמקרה מבחן שדרכו אצביע על הפער שבין שיח 
הרווחות בשדה המשפטי.3 ממצאים שלי ושל אחרים באשר לשיתוף ילדים בהליכי גירושין 
מלמדים על הרלוונטיות של הטענות של פרופ‘ שלף בקשר לעוינות המבוגרים כלפי ילדים 
גם לימינו, ועל גודל האתגר הניצב בפני אלו המבקשים להתגבר על העוינות הזאת על ידי 

שמירת זכותם של ילדים להשתתף בהליכים משפטיים הקשורים למשפחתם.
המחקר שלי חשף, באמצעות עיון בתיקי גירושין והקשבה לקולותיהם של הורים ואנשי 
בזכות  המכירים  ישראליים,  דין  בפסקי  המופיעה  המעצימה  לרטוריקה  שבניגוד  מקצוע, 
של  העיצוב  מהליך  מודרים  ככלל  ילדים  להם,  הנוגעים  בהליכים  ילדים  של  ההשתתפות 
הורים,  ידי  על  בעיקר  מתבצעת  ההדרה  הוריהם.4  עם  שלהם  והראייה  המשמורת  הסדרי 

מגשרים ועורכי דין, אך משתקפת גם בפועלם של שופטים, דיינים ופקידות סעד.
עם  מתייעצים  אינם  עצמם  שההורים  עולה  גרושים  הורים  עם  שקיימתי  מהראיונות 
ילדיהם על עיצוב חיי המשפחה לאחר הגירושין. אף לא אחד מההורים תיאר סיטואציה שבה 
הילדים נשאלו, במישרין או בעקיפין, על עמדותיהם באשר להסדרי המשמורת או הראייה 
בהליך הגירושין. כששאלתי את ההורים מפורשות על שיתוף הילדים, התקבלו תשובות שעל 
הם  יודעים מה  אינם  מפני שילדים  הוריהם,  הגירושין של  בהליכי  ילדים  אין לשתף  פיהן 
רוצים, או שהם צעירים מכדי להביע דעה, או שהם מצפים מהמבוגרים להחליט עבורם. מעט 
הראיונות שבוצעו עם ילדים במחקרים במדינות אחרות מחזקים את הרושם שהורים אינם 
משתפים את ילדיהם בהחלטות הכרוכות בהליך הגירושין. יתרה מכך, מחקרים אלה מלמדים 
שהורים גם אינם מוצאים לנכון ליידע את הילדים מראש בדבר עצם הגירושין ולתת להם 

מידע על ההחלטות שהמבוגרים קיבלו בעניינם.
מתברר שגם כשההורים חלוקים באשר להסדרי המשמורת והראייה ובוחרים ללבן את 
המחלוקת בהליך גישור, הילדים אינם נתפסים כשותפים להליך. הדרת ילדים מהליכי גישור 
אינה נובעת רק מרצון ההורים שלא לשתף את הילדים, אלא גם מחששות של המגשרים. 
אחרות,  ממדינות  ממחקרים  כמו  שראיינתי,  טיפוליות  מגשרות  של  מדבריהן  שעולה  כפי 
מגשרים נרתעים מלשתף ילדים בהליכי הגישור, בין היתר בשל החשש לאבד את הניטרליות 
של המגשר בעיני ההורים אם הם יראו בו “מייצג הילדים”, וכן בשל החשש שהורים ינסו 
להסית את ילדיהם נגד ההורה האחר, ובכך ישפיעו על הליך הגישור. חשש אחר של מגשרים 

דו“ח ועדת המשנה בנושא הילד ומשפחתו )פברואר 2003(, חלק שני, עמ‘ 75—141.  2

לאחרונה יצא לאור ספר המתעד את הפער הזה בזירות משפטיות נוספות ובמדינות שונות, ראו רונן   3

.)Ronen & Greenbaum, 2008( וגרינבאום

הממצאים המובאים פורסמו לראשונה אצל הקר )2006(, שם מופיעות גם ההפניות למחקרים מחו“ל   4

המוזכרים בהמשך. על המחקר בכללותו, שבחן את התכנים ואת תהליך העיצוב של הסדרי משמורת 

וראייה ראו הקר )2008(.
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הוא ששיתוף ילדים בהליכי גישור יפגע בילדים עצמם בהטילו עליהם נטל של בחירה בין 
ילדים,  השתתפו  שבהם  בסקוטלנד  גישור  הליכי  על  במחקר  הזה,  לחשש  בניגוד  ההורים. 
דיווחו רוב הילדים על תחושות חיוביות, בהן שיפור הסדרי הראייה והעמקת ההבנה וערוצי 

התקשורת בינם לבין הוריהם. 
מגשרים הם לא הפרופסיונלים היחידים החוששים משיתוף ילדים בהליכי הגירושין של 
המקצוע  אנשי  מבין  למעשה,  הדין.  עורכי  ממשרדי  גם  נעדר  הילדים  של  קולם  הוריהם. 
ילדים. לדוגמה, אחת  שראיינתי, עורכי הדין הביעו את הרתיעה העזה ביותר ממפגש עם 

מעורכות הדין עונה לשאלתי:

את נפגשת עם ילדים? ש: 
מאוד לא רוצה להיפגש עם ילדים. חד וחלק. קליינטים מראים לי תמונות של  ת: 

מבחינתי  יהיו  שהם  רוצה  אני  אותם”.  לי  תראו  “אל  להם:  אמרתי  הילדים,    
משהו ערטילאי, אני לא רוצה, לא רוצה לראות אותם.   

למה?  ש: 
את לראות  לי  חסר  רק  בתיקים,  רגשית  מעורבת  מספיק  אני  כי  יודעת.  לא   ת: 

הילדים. באמת רק זה מה שחסר לי.  

ומנסחים  ילדים  עם  ממפגש  נרתעים  דין  שעורכי  מלמדים  אחרות  ממדינות  מחקרים  גם 
את המסמכים המשפטיים הקשורים ליחסי ההורים וילדיהם רק על סמך נקודת המבט של 

לקוחותיהם, ההורים. 
עד כה התמקדתי בהדרת ילדים מהליכי גירושין המוסדרים בהסכמה. באשר לסכסוכי 
גירושין, המשפט הישראלי אינו מחייב לשקלל את רצונם של ילדים בהכרעות בדבר משמורת 
והסדרי ראייה. עם זאת, יש הכרה באפשרות שילדים ישתתפו בהליכים משפטיים הנוגעים 
להם. החוק מתיר לילד להגיש תובענה עצמאית בענייני משפחה ומסמיך את בית המשפט 
ודיינים  שופטים  כן,  על  יתר  לו.  הנוגעים  משפטיים  הליכים  במסגרת  מייצג  לילד  למנות 
פיתחו פרקטיקה לא כתובה של זימון ילדים ללשכתם ושמיעתם אף ללא נוכחות הוריהם או 
נציגי ההורים. חרף כל אלה, ממצאי המחקר שלי מלמדים שהמקרים שבהם ילדים נשמעים 
בין כותלי הטריבונל השיפוטי מעטים ביותר, ובדרך כלל ההליך המשפטי אינו כולל מפגש 

ישיר של השופט או הדיין עם הילד. 
כשנשמעת עמדתו של הילד, הדבר נעשה על פי רוב בתיווך גורם טיפולי המתבקש על 
ידי הטריבונל השיפוטי להגיש חוות דעת לעניין היחסים הבין משפחתיים. בשדה המשפט 
הישראלי, כמו בשדות משפט במקומות אחרים, רווחת העמדה שאנשי המקצועות הטיפוליים 
לציין  חשוב  זה  בהקשר  רצונותיהם.  על  ולעמוד  ילדים  עם  להיפגש  הכישורים  בעלי  הם 
שמחקר שנערך באנגליה, לאחר שינויי חקיקה המעודדים שיתוף ילדים בהכרעות משמורת, 
מלמד שהפקדת שמיעת הילדים בידי פקידות סעד אינה ערובה לכך שרצונותיהם של הילדים 
אכן יובאו לידיעת הטריבונל השיפוטי. מחקר זה מצא שפקידות הסעד לא הקפידו על מפגש 
במקרים  רק  ההורים,  בנוכחות  נערכו  רבים המפגשים  במקרים  המקרים,  בכל  הילדים  עם 
אחדים צוין בתסקיר ניסיון לעמוד על רצונותיהם של הילדים, וביותר ממחצית התסקירים 
לא הייתה כל התייחסות לרצון הילדים. כמו כן, עיון ב–26 תסקירי פקידות הסעד שנמצאו 
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בתיקים שנכללו במחקר שלי מלמד שבשבעה מהם )27%( לא התייחסה פקידת הסעד כלל 
הילד  של  זכותו  הובטחה  אם  ברור  לא  התסקירים  בשאר  וגם  הילדים,  של  המבט  לנקודת 

להביע את עמדתו באופן עצמאי. 
כפי שאפשר לראות, הורים, מגשרים, עורכי דין, שופטים, דיינים ופקידות סעד פועלים 
בדיוק כפי שאפשר היה לחזות שיפעלו לפי התיאוריה שמציג פרופ‘ שלף בספרו: הם מציבים 
חזית כמעט אחידה של הדרת ילדים מהליכי הגירושין של הוריהם. ההדרה הזאת מסמנת 
ילדים ככאלה שאינם יכולים להשמיע דעה ושלא חשוב לשמוע אותם. טענותיו של פרופ‘ 
שלף יכולות להאיר את המוטיבציות לחזית האחידה הזאת ולהרים את המסך מעל לטענות 
להשתתפות  הזכות  שמימוש  הטענה  ובראשן  אותה,  להצדיק  המבקשות  הפטרנליסטיות 
יטיל על הילד משא רגשי שיפגע בטובתו. למבוגרים יש אינטרס אישי במקרה של ההורים 
ואינטרס מקצועי במקרה של המשפטנים ואנשי הטיפול לשמר את השליטה שלהם בעיצוב 
זו  לא  ילדים,  של  ולרגשות  לדעות  לרצונות,  אמיתית  הקשבה  גירושין.  שלאחר  המשפחה 
בלבד שהיא תפריע למבוגרים לשלוט במצב כראות עיניהם, אלא אף תאלץ אותם להתמודד 
עם ההשלכות של מעשיהם על הילדים. הקשבה כזו תחשוף את הצביעות שבדיבור על טובת 
 adult( הילד והילדה ועל זכויותיהם, צביעות שנובעת מהמשטר החברתי המתמקד במבוגרים

centrism(, שהוא ביטוי נוסף לעוינות שעליה דיבר פרופ‘ שלף.
עם  יחסיהם  המשגת  על  להשפיע  יכול  ילדים  שיתוף  שבהם  לאופנים  כלשהו  מושג 
הוריהם לאחר גירושין אפשר לקבל ממחקר שנערך בקנדה וכלל ראיונות עומק עם ארבעים 
ילדים שהוריהם התגרשו. בין היתר אמרו הילדים שהיו רוצים להיפגש עם אביהם לבד, בלי 
האחים שלהם. זו דוגמה נהדרת לנקודת מבט של ילדים שיכלה להשפיע על קביעת מאפייני 
לילדים  המבוגרים  הקשיבו  אילו  הגירושין,  לאחר  הוריהם  לבין  ביניהם  האינטראקציות 
והתייחסו לרצונותיהם בעיצוב הסדר הגירושין. הרי רוב הסדרי הראייה שנקבעים בהליכים 
המשפטיים כוללים זמני מפגש של האב עם כל ילדיו יחד, ואינם מסמנים זמן שבו כל ילד 
נהנה ממפגש בלעדי עם האב. זוהי גם דוגמה לכך ששיתוף ילדים אין פירושו הטלת משימת 
הבחירה בין האם לאב על כתפי הילד, אלא מיסוד מחודש של חיי המשפחה מתוך רגישות 
לצרכים הייחודיים של כל ילד. גם ההחלטה עם מי יגור הכלב, מה יהיה המרחק המרבי בין 
בתי ההורים, כמה ימים לשריין לחוגים, או האם וכמה לילות יישנו הילדים אצל ההורה הלא 
משמורן במהלך השבוע ־ ואולי עוד החלטות שלנו קשה לדמיין מנקודת המבט של ילדים 
־ הן החלטות שבהן טיעון המשא הרגשי וייסורי המצפון בגין הבחירה בין האם לאב קורס. 
שלא  יותר  נוח  פשוט  שלמבוגרים  מעידה  האלה  ההחלטות  בקבלת  מהילדים  ההתעלמות 

להקשיב לילדים ושלא להביא בחשבון את רצונותיהם. 
בימים אלה מתקיים פיילוט לשמיעת ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלים 
הקריאה  סיום  עם  עלינו  להשרות  פרופ‘ שלף  שביקש  האופטימית  לרוח  בהתאם  ובחיפה. 
בספרו המדכדך, אולי יש מקום לתקווה שהפיילוט הזה יהיה בגדר ניסיון זהיר, רפלקסיבי וכן 
של המבוגרים להתגבר על עוינותם ולתת מקום אמיתי לזכויות הילדים והילדות להשתתף 

בהחלטות המשפיעות על חייהם.
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דור וזיכרון קולקטיבי
ורד ויניצקי–סרוסי*5*

בספרו Generations Apart )1981( מבקש שלף לעשות מה שסוציולוגיה אמורה לעשות תמיד: 
לקרוא קריאה שהיא counter intuitive. את המסה אבקש למקם במפגש בין שתי תובנות 
לדור  המבוגרים  דור  שבין  היחסים  מערך  עניינה  שבהן  הראשונה  בספרו:  שלף  שמעלה 
הצעירים. שלף מבקש לטעון שאף שהספרות רואה בדור הצעיר איום על דור המבוגרים, 
הדור  עניינה  השנייה  התובנה  הצעיר.  הדור  על  שמאיים  זה  הוא  המבוגרים  דור  דווקא 
כמשתנה. בניגוד לממדים אחרים, שעל פי רוב אינם ניתנים לשינוי, כמו מגדר, אתניות וגזע, 
הרי הדור הוא תהליכי ומשתנה מבחינה מבנית: כל אחד שייך בתחילה לדור הילדים, ואחר 
כך לדור המתבגרים, לדור המבוגרים, לדור הזקנים, ולבסוף לדור המתים. גם אם לא נעשה 
דבר ברמת הסוכן או החברה, כל אדם נע מקבוצת גיל אחת לאחרת, ובמהלך חייו )בתנאי, 

כמובן, שהוא שורד( אמור לחוות את כל קבוצות הגיל.
בזהות  השוויון,  באי  ־  החברתי  העולם  את  המניעים  בצירים  עוסקת  כשהסוציולוגיה 
האישית והקולקטיבית, בתרבות ־ היא מתמקדת קודם כול בגזע, באתניות ובלאום, ובשנים 
האחרונות גם במגדר. פעם עסקה הסוציולוגיה במעמד, ולצערי, המחקר והדיון הזה נזנחו 
טרם זמנם. דור, לעומת זאת, לא נתפס בכלל כמשהו שחשוב לחשוב עליו וִאתו, ומכאן שעצם 

העיסוק בדור, שאותו מציע שלף, הוא מעלה גדולה.
שלף צודק בדברו על הדור כמושג תהליכי ולא כ“דבר” )thing(. ואולם, הדור אינו רק 
המקום שבו אנחנו נמצאים )במובן של קבוצת הגיל(, אלא המקום ההיסטורי שאליו נולדנו, 
וכאן יש כבר מרכיב סטטי יותר, כמעט דטרמיניסטי. תחילתו של הרעיון בעבודתו של מנהיים 
על מושג הדור )Mannheim, [1928] 1952(. קבוצות גיל נעות מתחנה לתחנה, אבל כדֹור, 
הקבוצה נולדת ברגע היסטורי מסוים, והרגע הזה משפיע על ראיית העולם שלה, גם כשדור 
זה נע לאורך מעגל החיים שלו. ואולם, עניין הגיל נראה למנהיים סוגיה טכנית. בעיניו, דבר 
אינו מקשר בין ילידי אותה השנה במקומות שונים בעולם. רק כשבני אותו הזמן חווים כקבוצה 
חוויה משמעותית )בין שהיא מובנית ובין שאינה מובנית(, אפשר לדבר על בני אותו הדור 
ועל דור כעל מקום היסטורי. במילים אחרות, צריך להיות שותפים לאותן נסיבות היסטוריות 
וחברתיות כדי ליצור דור כלשהו, והנסיבות הללו צריכות להיות גדולות יותר מזכייה בגביע 
אירופה בכדורגל. כלומר מדובר במאורעות המטביעים את חותמם לעולמים בבני הדור. יותר 
מכך, גם אם חוו את המאורע אנשים בגילים שונים, לגיל שבו היה האדם כשאירע המאורע יש 
חשיבות, וכך, כדי שייווצר הדור, על החווים להיות בגיל צעיר בשעת ההתרחשות. את נפילתה 
של חומת ברלין חוו כל מי שחיו באותה התקופה, והם בני דורות שונים, אך המאורע יטביע 
את חותמו באופן מובהק על ילידי שנים מסוימות, וכל מה שיקרה בהמשך חייו של אותו הדור, 
יימדד תמיד לפי ההבנה של מאורע היסוד הזה. כלומר מדובר במאורע גדול יחסית, שחשיבותו 

היא לא רק במהות שלו בפני עצמו, אלא בעובדה שהוא אירע לאנשים בגיל צעיר. 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  5*
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)Schuman(, שיצא  הגלגול השני של המהלך של מנהיים הופיע בעבודותיו של שומן 
לבדוק אמפירית את התזה של מנהיים. בסדרת מחקרים במדינות שונות מצאו שומן וחבריו 
שמה   )Schuman, Akiyama & Knauper, 1998; Schuman & Scott, 1989 )למשל 
באמת  גדול  היה  הוא  אם  קרי  המאורע,  איכות  אינו  כחשוב  ייתפס  המאורע  אם  שמכריע 
האדם  בני  של  הפורמטיביות  בשנים  התרחשותו  אלא  התאומים(,  מגדלי  קריסת  )למשל 
החווים אותו )גיל 15—24(. וכך אלה שנולדו בארצות–הברית ב–1950 יציינו תמיד את נחיתת 
האדם על הירח כמאורע היסטורי, כי כשהוא התרחש הם היו בגיל “המתאים” כדי שהנחיתה 

תהפוך לרגע מכונן עבורם.
Schuman, Vinitzky-( ואולם, התזה הזאת נסתרה על ידי שומן, ויניצקי–סרוסי ווינוקור

Seroussi & Vinokur, 2003(, שבדקו את הנושא הזה בקרב יהודים בישראל. יתר על כן, 
בהקשר של עבודתו של שלף אפשר לראות במבנה הזיכרון הקולקטיבי של יהודים בישראל 
את הצורך בהתבוננות מחודשת ביחסים שבין הדורות. בדומה למחקרים שנערכו במדינות 
אחרות, יהודים–ישראלים התבקשו לציין שלושה מאורעות שהם תופסים כחשובים ביותר. 
מהנשאלים(,   38.5%( ישראל  מדינת  הקמת  הוא  ביותר  הרבים  לאזכורים  שזכה  המאורע 
והמאורע   ,)20.5%( הוא השואה  )26.9%(, המאורע השלישי  רבין  הוא רצח  המאורע השני 
הרביעי הוא מלחמת העולם השנייה )17.3%(.1 נתוני המחקר2 מראים שכמו במדינות אחרות, 
מיקום היסטורי, השכלה, אתניות, דתיות ומגדר משפיעים על תפיסה היסטורית. בהקשר של 
עבודתו של שלף אתעכב רק על נושא הדור בניתוח הממצאים, שממנו עולה שהתזה בעניין 
זה מאושרת גם בישראל. בעקומת הבחירה בהקמת המדינה כמאורע החשוב ביותר נמצאים 
בשיא אלה שנולדו בשנים 1926—1930 ושביום המיוחד ההוא היו בני 14—20. נתון דומה נמצא 
ביותר: אף שכמעט כל מי שהשתתף  גם בקרב אלה שציינו את רצח רבין כמאורע מרכזי 
במחקר היה מודע לרצח )המחקר נערך חמש שנים אחרי הרצח(, הרי השיא באזכור המאורע 
בזמן  מי שהיו  הסיכוי של   .)1982—1966 )ילידי  13—29 כשאירע  בני  נמצא בקרב אלה שהיו 
הרצח בגיל הנעורים או הבגרות המוקדמת לציין את הרצח כמאורע חשוב הוא כפול מהסיכוי 

של כל קבוצה אחרת. גם עמדה פוליטית לא שינתה דבר בהקשר הזה. 
כאמור, תזת הדור מקבלת אישור בהקשר היהודי–ישראלי. הדור המבוגר ציין את השואה 
ואת הקמת המדינה, דור הביניים ציין את המלחמה ב–1973 ואת הסכם השלום עם מצרים, 
המחקר  נתוני  ואולם,  הראשונה.  המפרץ  מלחמת  ואת  רבין  רצח  את  ציין  הצעיר  והדור 
מספרים עוד סיפור, ועליו אבקש להתעכב. מתוך המחקר עולה שהקשר שבין דור לזיכרון 
הקיים  מהמודל  שונה  הוא  אחד  במקרה  ולפחות  דווקא,  ליניארי  אינו  בישראל  קולקטיבי 
במדינות אחרות בעולם וממאורעות אחרים בישראל. מרגע שנוטרלה במחקר הקבוצה שיש 
לה קשר אישי לשואה, הסיכוי של הדור הצעיר בישראל )ילידי אמצע שנות השבעים ואילך( 

אם מחברים את ציונה של מלחמת העולם השנייה ואת ציון השואה לציון מאורע אחד )סוגיה שעמדה   1

במרכזו של ויכוח עז בין כותבי המאמר(, הרי 37.8% מהנשאלים שותפים לקביעה שזהו מאורע חשוב 

ביותר. חיבור כזה היה הופך כמובן את דירוג המאורעות ומציב את השואה ואת מלחמת העולם השנייה 

ניכר,  כמאורע השני בחשיבותו, בשיעור כמעט זהה לזה של הקמת מדינת ישראל. בהמשך, ובהפרש 

עמדו מאורעות נוספים. 

 .)Ibid.( לפירוט המתודולוגיה של המחקר ראו שומן, ויניצקי–סרוסי ווינוקור  2
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זה בקרב קבוצת הגיל שחוותה את  לציין שהשואה היא מאורע חשוב ביותר דומה לסיכוי 
ועוד,  זאת  כוחו.  את  איבד  הדור  משתנה  אחר,  לשון  שלה.  הפורמטיביות  בשנים  המאורע 
קבוצת הצעירים הזאת מציינת את השואה כמאורע חשוב בתכיפות גבוהה יותר מכל אחת 
והשישים,  ילידי שנות החמישים  )כולל קבוצות שכוללות את  מהקבוצות המבוגרות ממנה 
שעבורם ניצולי שואה היו חלק ממציאות יומיומית(. השואה כחוויה מכוננת עולה בקרב דור 

חדש לחלוטין. אפשר אולי לקרוא לו בזהירות “דור השואה החדש”.
כיצד אפשר להסביר תופעה זו, שלא אובחנה עד היום בשום מדינה אחרת ובקשר לשום 

מאורע אחר בישראל? 
החשוב  כמאורע  השואה  את  ושמציינת  השבעים  שנות  באמצע  שנולדה  הגיל  קבוצת 
ביותר גדלה אל תוך מדינה ששינתה את יחסה לשואה.3 מלבד הדיבור שמחליף את השתיקה 
בזירה הציבורית מראה פלדמן )2000( שאם בשנות השישים, עת נכנס נושא השואה לתכנית 
מדובר  השבעים  משנות  הרי  שנתיות,  לימוד  שעות  שש  לנושא  יוחדו  בישראל,  הלימודים 
בשלושים שעות הוראה מכלל השעות המיוחדות להיסטוריה. כיום נושא השואה הוא יחידת 
מדבר  המחקר  שעליו  הצעיר  הדור  וזהו  ־  השמונים  שנות  מסוף  הבגרות.  בבחינות  חובה 
)פלדמן,  ההשמדה  למחנות  מחזור  כל  מתלמידי  כ–10%  נוסעים  החינוך,  משרד  בעידוד  ־ 
טקס  את  שיובילו  התלמידים  יהיו  חבריהן  ארצה,  הקבוצות  של  חזרתן  לאחר  מיד   .)2001
המחזור שלהם  לבני  מחוויותיהם  ויספרו  הספר שלהם  בבתי  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום 
מוזיאון  בבית הספר, שייסעו בשנים הבאות.  יותר  ולבני המחזורים הצעירים  נסעו(  )שלא 
“יד ושם” בירושלים הוא אחד האתרים המתוירים ביותר במסגרת תכנית הלימודים, וטקס 
יום השואה מתקיים בכל אחד מבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים–דתיים )בניגוד לטקס 
לזכור  חשוב   .)]Vinitzky-Seroussi, 2009[ הממשלה  ראש  לרצח  הממלכתי  הזיכרון  יום 
שבבסיסם של כל שלושת המאורעות הנתפסים כחשובים ביותר לזיכרון בישראל מעוגנת 
אחרות,  במילים  ובמדיה.  בטקסים  בצבא,  המדינה,  של  החינוך  במערכת  שנאכפת  חקיקה 
קיומם של ימי זיכרון מדינתיים מבטיח שמאורעות מסוימים ייחרטו בזיכרון הקולקטיבי. אבל 
גם על רקע ההשקעה המדינתית בזיכרון באופן כללי, הבולטות של השואה בקרב אנשים 
צעירים בישראל היא בגדר אמירה מובהקת על כוחם של המדינה ושל סוכניה לעמוד בפרץ 

של כל משתנה חברתי. 
מה שחשוב אינו אחוז היהודים–הישראלים שאמרו שהשואה היא אחד משלושת המאורעות 
החשובים, כי יש לזכור שיותר מחצי מהמדגם לא ציין זאת כלל. מה שחשוב הוא מי אמר זאת 
ומה המשמעות של הדברים. העובדה שאזכור מאורע אינו תלוי בגיל פירושה שהשואה אינה 
עומדת לרדת מהבמה הישראלית עם היעלמותו של דור הניצולים, בניגוד לתהליך שעוברים 
בניגוד  בישראל,  בהשכלה  גם  תלוי  אינו  השואה  זיכרון  בדור.  התלויים  אחרים  מאורעות 
לזיכרונם של מאורעות אחרים שהתרחשו בעבר הרחוק בחברות אחרות. זיכרון השואה אינו 
ממוגדר, ואינו מבחין גם בין מהגרים לוותיקים. שעה שהאורתודוקסים מזכירים את השואה 
נראית  השואה  המסורתיים.  כך  אחר  ורק  החילונים,  נמצאים  אחריהם  מיד  תכיפות,  ביתר 
כמעט כגשר אחרון לשיח משותף בין השבטים החיים בישראל )אמנם אין לנו נתונים על 
בגלל  ־  השואה  דומים(.  ממצאים  נמצא  שם  שגם  ייתכן  אך  המדינה,  אזרחי  הפלסטינים 

בנושא שינוי היחס לשואה בישראל ראו למשל זרובבל )1994(, יבלונקה )1994( ושפירא )1997(.   3
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הזיכרון  אולי  היא  ־  מאוד  ומקיפה  מוקפדת  מדוקדקת,  ממוסדת,  זיכרון  עבודת  בזכות  או 
יובילו  )שבעתיד  הוראה  פרחי  בקרב   )1993( אורון  של  מחקר  ואכן,  כאן.  שיש  ביותר  החי 
את הטקסים בבתי הספר וילמדו את השיעורים בתחום( מראה ש–80% מתלמידות המכללה 

להוראה מסכימות עם האמרה ש“אנחנו כולנו ניצולי השואה”. 
העובדה שהדבר היחיד שאולי מחבר בין הדורות בישראל, ואולי אף בין השבטים בישראל 
)והמשלחות המשותפות ליהודים וערבים לפולין הן דוגמה לחיבור הזה(, הוא זיכרון השואה, 
היא סוגיה שראוי להבין את משמעותה. איש כמובן לא יאמר שזיכרון השואה אינו זיכרון 
חשוב. עם זאת, נשאלת השאלה מהם תכניו של הזיכרון המשותף הזה ולאן הוא נלקח מכאן: 
האם מה שמשותף הוא שיח שפניו אל העבר וקורבנותיו, אל ההווה וחרדותיו או אל העתיד 

ותקוותיו?
לסיום, דור אינו רק תנועה משכבת גיל אחת לרעותה; לא פחות מכך הוא מיקום היסטורי 
והחינוך  ההיסטורי,  חינוכו  תמצית  הוא  הישראלי,  בהקשר  מכל,  ויותר  היסטורי,  ומקום 
ההיסטורי העכשווי בישראל הוא בראש ובראשונה זיכרון השואה. תרבות במובן הכי ממוסד 
שלה משחקת תפקיד מרכזי בעיצוב הזיכרון של דור, ובמובן הזה שלף מבין זאת )גם אם אינו 
מנסח את העובדה הזאת בהקשר המסוים( כשהוא אומר בספרו ש“לאורך ההיסטוריה היו אלו 
המבוגרים אשר תיעדו את העובדות, הביעו את רגשותיהם ופירשו את האירועים. הצעירים 
בדרך כלל שותקים, הם על Sheleff, 1981, p. 7( ”mute, תרגום שלי, ו“ס(. אפשר לראות 

גם בכך מעין עוינות כלפי הצעירים, שעליה דיבר בכל כך הרבה שכנוע ליאון שלף.
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תגובות

תגובה לדבר העורך בגיליון העשור )חוברת י]2[, 2009(
עידן ירון*4 ועמרי הרצוג**5

פתח הדבר הפרוגרמטי של חיים חזן, עורך סוציולוגיה ישראלית, שפורסם בגיליון העשור של 
כתב העת, פותח צוהר לחשבון נפש יסודי באשר למקומה של הסוציולוגיה ־ ושל האקדמיה 
לפעילות  במיוחד  אוהד  אקלים  זה  אין  העכשווי.  התרבותי  באקלים  ־  בכלל  הישראלית 
אינטלקטואלית מחקרית: המתקפות על היכלי הידע ועל המשרתים בהם צצות ומגיחות מכל 
עבר. הן כוללות עמדות ספקניות בדבר חשיבותם של ההוראה והמחקר ובדבר מעמדם בסדר 
העדיפויות הלאומי. התוקפים ־ בניצוח “התקשורת ושלוחיה הפוליטיים”, בלשונו של חזן 
־ מערערים על אושיות הסמכות המחקרית, אך אינם מהססים לרתום אותה למופעי ראווה 
תקשורתיים היוצרים “מקסם שווא של מעורבות והתערבות”. לנוכח הלך רוח זה חזן מדמה 
ושל  לנוטרי החומות של הסוציולוגיה הישראלית  ואת תפקידו של כתב העת  את תפקידו 

אורח החשיבה והפעולה שהיא מסמנת.
אין ספק שמתקפות מסוג זה על העולם האקדמי הן מטרידות, אך הן נתונות לפרשנות 
באשר לסיבותיהן ובאשר לדרכי ההתמודדות אתן. פרשנותו של חזן מבטאת ביסודה חרדת 
משתמשת  היא  אפוקליפטית.  ואפילו  דרמטית  בפואטיקה  עצמה  המציירת  עמוקה,  נישול 
ולגייס  כדי לחזק את הביצורים הדיסציפלינריים  ברטוריקה מחושבת של תוקפנות–מגננה 
המייצגים  “שחקנים”,  או  כוחות,  של  מכלול  לנוכח  זאת  בפרץ.  ֵאיתן  שיעמדו  סף  שומרי 
“פריצות דעת”, ועלולים ־ מדעת ואולי דווקא שלא מדעת ־ להפוך את “מגדל השן” בכלל, 
ואת מתחמה המבוצר של הסוציולוגיה בפרט, ללא יותר מאשר “עיר מקלט עד יעבור זעם”.

נדמה שהנחות היסוד המפעילות את המניפסט הסוער הזה טומנות בחובן סיכון לא פחּות 
מזה של כל מתקפה חיצונית. קיימת מידה של הפרזה פרנואידית בהנחה שעצמאותה וצביונה 
של הסוציולוגיה נשחקים לבלי הכר על ידי הטמעתה בתחומים אחרים “המכפיפים ומעבדים 
את הידע הסוציולוגי לתבניות הדעת והפרקטיקה שלהם”. חזן מציג את המחקר הבין תחומי 
אחרים  לתחומים  סוציולוגיות  ומתודות  תיאוריות  של  גיוסן  לסוציולוגיה.  קיומי  כסיכון 
־ כמו ביקורת הספרות, לימודי הקולנוע או אמנות ־ אינו נתפס בעיניו כמקור להפריה 
“התרופפותה  את  לגרור  שעתיד  כאיּום  מתואר  הוא  אדרבה,  ולנמרצּות.  לחיוניות  הדדית, 
של הדיסציפלינה”. הפתרון שמציע חזן מחייב את הסוציולוגיה להתגדר בדפוסים המּוּכרים 
־ “אדני השיח התיאורטיים והמתודולוגיים שעליהם היא מושתתת”, כדבריו ־ ולהתכנס 
בחיקה החם והמגונן של “המסורת”. אל לה להיות “מקובלת בשיח” או “לפרוץ גבולות” 

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  4*
החוג לספרות כללית, האוניברסיטה העברית בירושלים  5**
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על  סופה “שתשפיע על הסגנון,  בעיניו,  כזאת,  פריצּות  חיצוניים, שהרי  אל עבר מעגלים 
האחריות ועל חירות המחשבה של חוקרים”.

ואולם, יש להבחין במשנה זהירות בין תרגום קל דעת ורפה שכל של תיאוריות ומתודות 
סוציולוגיות אל תחומים משיקים )ולהפך(, ובין שיתוף פעולה בר דעת שנעשה בשום שכל 
ושתוצריו נמצאים לא אחת בחוד החנית של המחקר. חשש היתר שחזן מבטא מפני זיהום כלי 
הניתוח הסוציולוגיים עלול להכשיל את מעשה ההחייאה האינטלקטואלי שלו הוא קורא. 
אחד ממכשיריו של מעשה החייאה כזה הוא כינון מפגשים בין תחומיים, שיש בהם אכן משום 

הפרת הסדר, אך זו עשויה להתפתח לכדי פריצת דרך או פתיחת אופקים חדשים.
לקויה  מהעברה  נובע  אינו  הישראלי  האינטלקטואל  של  במעמדו  המדאיג  הפיחות 
נובע מכוחות שוק המבקשים  כלים מתודיים מדיסציפלינה אחת לאחרת, כשם שאינו  של 
להפעילו כמריונטה. הוא נובע, לטעמנו, מן האופן שבו אינטלקטואלים ישראלים מסתירים 
הקן  בתוך  הדדית  ומשתקעים בהתפרכסות  הציבורית  הסֵפרה  מפני  דעתם  ואת  פניהם  את 
המרופד והמגונן שבו סמכותם מקובלת ללא עוררין. תפקידו של האינטלקטואל הוא, כידוע, 
לערער על דיסציפלינות ממוסדות המגבילות בגלוי או בסמוי את המחשבה. לשם כך עליו 
להיות מצויד בהעזה אינטלקטואלית ולגלות נכונות לפרוׂש כנפיים ולהתייצב במגוון זירות ־ 
נוחות פחות או יותר ־ כדי לממש את חופש הביטוי ולהגשים את חירות המחשבה. עם זאת, 
עליו להיות צנוע במידה שתביאו להכרה שגם דיבור “אקס–קתדרה” אינו עושה אותו בהכרח 
למי ש“אינו עלול לטעות” )infallible, בהתאם למינוח הקתולי המתייחס לאפיפיור(, ושגם 
התגדרות בגבולות הדיסציפלינה אינה מונעת ממנו להיות כפוף להלכי רוח או לאינטרסים 

פופולריים, ולעתים אף פופוליסטיים.
לעומת זאת, הסוציולוגים הישראלים המוצגים בחזונו של חזן אמורים להיות חפים מכל 
מעורבות או התערבות. הם אפילו אינם אמורים להתיימר לעסוק בשאלות של סדר יום פנים–
דיסציפלינרי, שהרי זה, לדבריו, “מוחזר לעייפה ונדוש עד דק”. הסוציולוגיה המוצגת בחזונו 
היא דיסציפלינה מרוסנת ועצורה שמתבסמת מיהירותה ומשתבחת בבדלנותה. היא “מנכסת 
לה ומטביעה בתוכה את המרחב הציבורי” כולו, שהיא מדמיינת כקשוב בדריכות למוצא פיה.

אך המרחב הציבורי אינו נושא עיניו בערגה אל עבר המחלקות לסוציולוגיה ואינו רואה 
בהן צופה לבית ישראל. נהפוך הוא, ניכור עמוק שמחריף והולך מאפיין את היחסים בין שני 
ונוטל את עוקצה של הסוציולוגיה הישראלית כמו את חיותה. קרב המאסף על  המרחבים 
“מראית עין של ניקיון אקדמי” ועל “טקסיות דיסציפלינרית”, שנועד “לשמר את חזות מגדל 
השן שבתוכו מתבצרת הסוציולוגיה”, אינו מגרה את הדמיון עד כדי כך שרבבות תלמידים 
וחוקרים צעירים ישישו לנהור אליו. ואולי אלה הן הסיבות ־ ולאו דווקא אלה המפורטות 
ואלה המבקשים  דור המשחרים לפתחנו,  ופוחת  לכך ש“הולך  העורך ־ המביאות  ידי  על 
להסתופף במחלקות לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מתמעטים בכמות ובאיכות”. הדור העכשווי 
ומדשדוש  סניטריים  בנהלים  מעיסוק  נדמה,  כך  עייף,  הפוסט–מודרנית”  השוק  “כיכר  של 

בטקסיות המוזנת על ידי כוהניה והמפרנסת לכאורה אותם, ואותם בלבד.
האם שמירה על “הילת המסתורין” של הסוציולוגיה והקפדה על “בלעדיות שפת הפענוח 
מרצה  בכל  עליהן  להיאבק  צריכה  שהדיסציפלינה  הנעלות  המטרות  אכן  הן  מושאה”  של 
ומאודה? האם לא דבק בניסוח זה שמץ מאותה “גישה ]...[ תועלתנית המשמשת אמת מידה 

כמעט מוחלטת לערך ולנחיצות”, שאותה מגנה העורך עצמו?
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התכנסות בדל“ת אמותיה של הדיסציפלינה אינה משרתת את טובתה דווקא. להפך, היא 
עלולה לחמש את המערערים על סמכותה בטיעונים מוצדקים בדבר הסתגרותה במגדל השן 
)שהמילון מגדירו כ“משל לעולמם של יחידי סגולה המבודדים מחברת בני אדם”(, ומכאן גם 
בדבר חוסר הרלוונטיות שלה. בניגוד לכך, שיח ביקורתי, המבקש לחרוג אל מרחבים אקדמיים 
משיקים, ואפילו אל במות תקשורתיות פופולריות, עשוי להיות ביטוי מובהק של אחריות 

מקצועית ושל מחויבות אינטלקטואלית. רלוונטיות אינה כרוכה באובדן הקוהרנטיות.
האם הגישה שמציע חזן ראויה אם כן “לסיוע ולתמיכה”? האם מה שנדרש כדי לקיים 
דיסציפלינה ראויה לשמה הוא מעל לכול שומרי סף וסלקטורים חמורי סבר? האם הפתרון 
ל“מתקפה רבתי” על הסוציולוגיה הוא הסתגרות בגטאות שמורים ושימור חרדי של שכיות 
החמדה שלה “עד יעבור זעם”? האם זהו “מקום המבטחים” שלו ייחלנו, “שממנו אנו באים 

ובזכותו אנו קיימים”?
זהותנו: אנו איננו  ולברור את  תודתנו מעומק הלב לעורך, שִאפשר לנו בדבריו לברר 
באים מהמקום שתיחם ואיננו מתקיימים בזכותו. אנו מבקשים להמשיך בדרכנו המושתתת על 
חשיבה אינטלקטואלית פתוחה ופורצת גבולות, שאין עמה משום “פריצּות”; חשיבה מתנערת 
ממוסרות, שאין עמה משום התרת רסן; חשיבה משוחררת מאילוצים דיסציפלינריים, שאין 
עמה משום הפחתת ערך מדיסציפלינה כלשהי. כל מסגרת אינטלקטואלית המגבילה את רוח 
האדם וכופה סגנון או אורח חשיבה שרירותיים כלשהם שאין בלתם, זמנה קצוב והשפעתה 
חולפת. פתיחות ואחריות אינטלקטואלית ־ המתבטאת “בסקרנות, בספק ובביקורת עצמית” 
של ממש ־ והשמעה פומבית של קול מושכל ומעורר השראה, הם הם צו השעה. סוציולוגיה 

שזו דרכה וסוציולוגים שזהו חזונם הם הראויים לסיוע ולתמיכה.
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ביקורות ספרים

פתח דבר

השאלה אם הסוציולוגיה הישראלית היא סוציולוגיה מקומית נידונה רבות מעל דפי כתב עת 
זה. ואכן, עיון בגיליונותיו יכול להביא לידי מסקנה שכך הם פני הדברים, שכן רוב המאמרים 
המתפרסמים בו מפנים את מבטם פנימה, לחברה בישראל. כדי לאזן מעט את המקומיּות, 
המדור המובא לפניכם מציע היכרות עם ספרים שנכתבו על ידי סוציולוגים ואנתרופולוגים 
ישראלים על שלל נושאים מחוץ לגבולות ארצנו. ספרים אלו הם קבוצה יוצאת דופן בקורפוס 
העשייה של הסוציולוגיה הישראלית, והם מתמקדים במזרח התיכון, בתיאוריה סוציולוגית 
ואנתרופולוגית ובמחקר השוואתי. ואף על פי כן, אפשר לזהות בהם נקודות השקה, מעין 
אזורי גבול, עם הסוציולוגיה הישראלית. על ידי הצגת אזורי הגבול האלה ברצוננו לפתוח 

אפשרויות חדשות להרחבה ולאתגּור של הדפוס המקובל בסוציולוגיה הישראלית. 
הסוציולוגיה  של  ביסודותיהן  העוסקים  ספרים  בארבעה  המדור  את  פותחים  אנו 
חדשות.  תיאוריות  ובבניית  קיימות  תיאוריות  של  ובערעור  בניתוח  והאנתרופולוגיה, 
טקסים.  לחקר  חדשות  מבט  נקודות  המציעים  ספרים  שני  מציגה  חזן  חיים  של  סקירתו 
שני הספרים מערערים על התפיסות המקובלות של הטקס שהכו שורש משנות השבעים 
ואילך, ומחזירים אותו למרכז המחקר האנתרופולוגי לאחר תקופה שבה נדחקו רגליו. משם 
נושא אותנו ספרם של גד יאיר ומיכאלה סויר לסיור במרחבי הסוציולוגיה הגרמנית ומציע 
פרשנות חדשנית המקשרת בין הסיפור היהודי הידוע של הגולם ובין מבנה עומק תרבותי 
את  בספרו  מנתח  וקסלר  פיליפ  ולבסוף,  הגרמנית.  החברתית  החשיבה  בבסיס  שמתגלה 
עלייתה של החברה המיסטית מתוך דיאלוג בין התיאוריה החברתית הקנונית ובין מגוון 

המסורות המיסטיות.
אזור גבול חשוב עם הסוציולוגיה הישראלית הוא המזרח התיכון, ושלושה ספרים עוסקים 
בו: הספר שערכו רות רודד ונוגה אפרתי מביא אוסף של מחקרים על נשיות במזרח התיכון 
ועוד. אורית בשקין מגוללת  ומשמיע את קולותיהן של נשים מתורכיה, מעיראק, מאיראן 
קורותיו של הפלורליזם האינטלקטואלי בעיראק בתקופת המלוכה ההאשמית  בספרה את 
משם,  מערבה  ובדיכוי.  ברודנות  מלהסתכם  שרחוקה  מדינה  של  מורכבת,  תמונה  ומציגה 
סולטן טפה משווה בין עליית מפלגות דתיות בישראל ובין מקבילותיהן התורכיות, ומתוך כך 

נוגעת ביחסים המורכבים בין דת לחילון במדינת הלאום.
מירה  של  ספרה  לדורותיה.  היהודית  והתרבות  היהודית  התפוצה  הוא  אחר  גבול  אזור 
קצבורג–יונגמן מציע אתנוגרפיה היסטורית של ארגון הדסה ומשווה בין הפעילות הציונית 
הנשית בארצות–הברית ובין זו שהתרחשה בישראל; לילך לב–ארי מאירה באור מגדרי חדש 
את שאלת ההגירה דרך מחקר איכותני של מהגרים ישראלים בארצות–הברית; ספרם של 
שלמה פישר ואדם סליגמן )עורכים( מאפשר הבנה מעמיקה של היחס בין דת לסובלנות דרך 
ולסיום, ספרו של אפרים  ובגולה;  בישראל  וביהדות  בנצרות  מאמרים העוסקים באסלאם, 
דוידי מפנה את מבטנו לארגנטינה ולעולם הפוליטי מלא ההתרחשויות של תנועת הפועלים 
יהודים מעורבים בתהליכים חברתיים,  העולם  לנו שברחבי  מזכיר  זה  ספר  הארגנטינאית. 
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תרבותיים ופוליטיים, ולאחר הגירתם לישראל, העניין בתהליכים אלו נשאר במרכז העשייה 
והמחשבה שלהם.

הרוחשת  המגוונת  לפעילות  הקוראים  מודעות  את  וירחיב  יעמיק  זה  שמדור  תקוותנו 
בסוציולוגיה הישראלית. 

שלמה פישר ומיכל פגיס, עורכי מדור ספרים
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חיים חזן*6

של  פיתוחיו  עקבות  באנתרופולוגיה.  הטקס  שנות  היו  הקודמת  המאה  של  השבעים  שנות 
ויקטור טרנר את מחשבתו של ון–גנפ מ–1909 על מתכונתם של טקסי מעבר נתנו אותותיהם 
בפרסומים לרוב, שחגגו את נוכחותם של מבנים טקסיים כמעט בכל פינת רחוב, בית וכיכר 
שבצדה  ־  אנתרופולוגית–סוציולוגית  מלקחיים  תנועת  כרחוקים.  קרובים  תרבותיים,  שוק 
האחד אנתרופולוגים שוחרי מבנים תרבותיים כמרי דאגלס ושוחרי תהליכים כוויקטור טרנר, 
ברברה מיירהוף, מוריס בלוך ורוי רפפורט, ומצדה האחר סוציולוגים מקדשי אינטראקציות 
היומיום ומצביו כארווינג גופמן וגרגורי סטון ־ הפכה את ההתנהלות הטקסית לזירת שיח 
של  תרבותי  כמבצע  האדם  תפיסת  שבמרכזם  ותובנות,  מחקרים  עתיר  יבול  המניבה  וידע 
פעילות סמלית. גודש ההתעסקות בסמליות העיב מאוד על תוקפו האנליטי של מושג הטקס, 
עד שבעיצומה של חדוות הכיבוש, כשהמבט הטקסי השתלט אף על חלקת התרבות שנקראה 
גודי ־ אנתרופולוג  נותרו כקול קורא במדבר דבריו של משבית שמחה כג‘ק  אז חילונית, 
עם  רק   .)Goody, 1977(  loosely defined topic הוא  במושג  שהטיפול  ־  נחשב  בריטי 
התחוללותו של המפנה הנרטיבי באנתרופולוגיה של שנות השמונים של המאה הקודמת, 
יותר מאשר את הקשרו הפרפורמטיבי, הועם  ייצורו של הטקסט האתנוגרפי  שהדגיש את 
זוהרו של הטקס. נגזרותיו הפוסט–קולוניאליות של מהלך זה, הרואה בטקסט את חזות הכול 
נוכחותו של הטקס, ששמו הרע כמייצג  יותר על  של המעשה האנתרופולוגי, האפילו עוד 
ומייצב פונקציונליסטי של סדר חברתי הולך לפניו כסמן של אי–תקינות סוציולוגית. לכך יש 
להוסיף את הערעור הפוסט–מודרני על הגבול שבין המציאות הטקסית ובין החברתי הסובב 
מובלעות  וקרנבלים  כפסטיבלים  טקסיות  לצורות  הוקצו  המודרני  הסדר  בעידן  אם  אותה. 
גבולות  ופריצת  סמליים  יוצרות  היפוכי  קטגוריות,  פריעת  הותרו  שבהן  ייחודיות  תרבות 
חברתיים, הרי שהאתוס הפוסט–מודרני הפך את המשחק, החיקוי, חילופי הזהויות, הנזילות 
הקטגוריאלית והמציאות הווירטואלית לחזון נפרץ, ובכך ייתר את הפנייה למסגרות טקסיות 
אך  האנליטי,  עוקצו  את  הקהתה  אמנם  התרבותי  ביומיום  הטקס  של  היטמעותו  מוגדרות. 
לא פגעה במודעות לנפיצותו ההולכת ומתפשטת, כפי שהיא מוטמעת בתקשורת ובספרות 

המחקרית, דווקא עקב היעדר סייג תרבותי להכלתו. 
עיון  אלה  חשובים  פרסומים  שני  של  יחסית  בסמיכות  הופעתם  מצריכה  זה  רקע  על 
בשובו של הטקס לזירת השיח האנתרופולוגי, במובנו הרחב והמקיף של התחום על ממשקיו 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  6*
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האמנותיים, הפילוסופיים, הדתיים, הפסיכולוגיים וההיסטוריים. על אף ההבדלים המהותיים 
והצורניים המובהקים בין שני הפרסומים, שעליהם נעמוד בהמשך הדברים, שניהם מביאים 
שליחה  כתופעה  הן  הטקס  של  ומשקלו  מקומו  של  עכשווית  לבחינה  התחדשות  בשורת 
התרבותי לא נס והן כדרך ראייה ייחודית לסוגיות הניצבות ברומו של עולם הידע של מדעי 
החברה. כך, למשל, מתנערים הספרים מהזיהוי העבש שבין טקסיות למסורתיות ומהטעות 
האופטית המייחסת לזמנים מודרניים מיעוט טקסיות; גם הזיקה בין ערכיו הפונקציונליים של 
הטקס ובין כינון סדר חברתי אינה לרוחם, וכן החיבור בין טקס למשמעות אינו מובן מאליו 
בעיניהם. לעומת ביקורת זו מסכימים הכותבים שעניינו המרכזי של הטקס הוא היותו מסגרת 
מארגנת לפעילות חברתית, המתאפיינת ביחסים שאינם יחסי ייצוג לסביבה התרבותית. זאת 
ועוד, הם תמימי דעים באשר לצורך לתת משקל ומקום לנוכחותה ולפעילותה של הישות 
האנושית–פרשנית )agency( בטקס. מכלל זה נרמז הקורא שבשני הטקסטים גם יחד רוחשת 
אי–נחת הן מדורקהיים והן מוובר, ושסיבת חיבורם היא מן הסתם בבחינת הצעת סדר יום 
תיאורטי ביקורתי וחדשני, שייעודו אינו רק עיון נוסף בכללי פענוח הטקס, אלא חזרה אל 
וירטואליות, תהליכי  לוח השרטוט הסוציולוגי לאור רוח הזמן הנושאת בכנפיה מציאויות 
גלובליזציה, את עלייתו של העידן החדש ואת הופעתן של שפות זהות ותקשורת חדשות. 
שני הספרים מודעים ונענים לאתגרים אלה, אך כל אחד עושה זאת בשיטתו הוא. למעשה, 
שני הספרים מציגים את פני היאנוס של שיח הטקס: האחד פונה לליבת המעשה הטקסי 
ומבקש לפצח את צפונותיו של הצופן המפעיל אותה, ואילו חברו מעמת את רוח הטקס עם 
העולם הסובב אותו ומוצא בו סגולות לעומתיות הנוסכות בו נופך סוציולוגי ייחודי. מבחינה 
נראים  הם  המוקדם למאוחר ממנו,  בין  ובוודאי  בין הספרים,  דיאלוג מפורש  אף שאין  זו, 
סוגי  בשני  אותן  ולטעת  על הטקס  בניסיון לשדד את מערכות השיח  זה  על  זה  כמוסיפים 
קרקע תיאורטיים סותרים לכאורה אך משלימים למעשה. את הדברים הבאים נקדיש אפוא 
אך  המחברים,  של  מבטם  מנקודת  מופרכת  אולי  שהיא  הללו,  הספרים  שני  בין  להשוואה 

חיונית מבחינת העניין בהבנת תופעת הטקס.
הנדלמן ולינדקוויסט ערכו ספר שהוא הרבה מעבר לקובץ פרקים המרפרפים סביב נושא 
משותף. הספר מציע משנה סדורה ועמדה תיאורטית ברורה באשר למהותו של טקס ולדרכי 
הבנתו, והפרקים בו מיועדים לשמש מקרי מבחן לטענות העורכים, ובעיקר לאלו שמפתח 
זו היא קול צלול, מקורי ומאתגר המדבר על  ובאפילוג פרי עטו. עמדה  הנדלמן בהקדמה 
טקסים כתופעות לעצמן, הראויות לניתוח ולהסבר כיחידות ביצוע תרבותי שהגיונן הפנימי 
עשוי להיות עצמאי ומנותק מהגיונות תרבותיים אחרים, אף מאלה הסובבים אותן. זוהי אכן 
טענה חזקה, הטעונה הנמקה והוכחה לנוכח כמה מהתפיסות הרווחות, הרואות בטקס מערך 
סימבולי של ייצוג תרבותי או מערכת לניתוב וויסות פונקציונלי של מתחים וסדר חברתיים. 
כמובנות מאליהן  אותן  רואה  אינו  אך  לחברה,  בין הטקס  הזיקות  את  אינו מבטל  הנדלמן 
והכרחיות. לשיטתו, יש טקסים המבטאים קשר זה מפורשות ובמישרין, עד שיקשה להבחין 
זאת, טקסים מסוימים הם מעין  לעומת  לבין הפעילות התרבותית שהם חלק ממנה.  בינם 
מסגרות תרבותיות אוטונומיות, המבחינות עצמן בחדות מסביבת הפעילות הסמלית שבתוכה 

הן מתקיימות. 
המנגנון הפנימי המכונן את תבניתו הייחודית של הטקס משותף לכל הטקסים, גם אלה 
שגבולותיהם מטושטשים ושזיהוים התצפיתי כשייכים לקטגוריה אינו ודאי, ועל כן הגדרתו 
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שנותן  הסימנים  מקורות  אופיינית.  אנליטית  הבחנה  תובעת  כטקס  התנהגותי  מערך  של 
הנדלמן בטקסים נעוצים במגוון דיוקנאות אתנוגרפיים והיסטוריים של טקסים שלהם הוא 
נדרש, וכן בתובנות מהספרות העיונית העוסקת בתכונותיו של הטקס. הכיוון שהנדלמן מבקש 
לקדם בפענוח תופעת הטקס הוא לקראת הבנתו כמנגנון קיברנטי המתייחס לעצמו, מייצר 
ויוצר את תכניו ותכונותיו, ובכך מאפשר למשתתפים בו להיות פעילים ומעורבים בקביעת 
אופיו. אם כן, המתכונת הטקסית אינה סד תרבותי מוגבל ומגביל, אלא מקור לא אכזב לביטוי 
אישי–תרבותי של יצירתיות ויוזמה פרשנית. תכונות אלה של הטקס אינן מעידות על ייצור 
ואמורה  החוויה הטקסית  בהוויה העוטפת את  במובן של משוקעות  וייצוג של “משמעות” 
להעניק לטקס את טעמו ופשרו. כך מיישבת תפיסה זו של מהות הטקס את הסתירה לכאורה 
בין הציווי האנתרופולוגי ברוח הזמן לַזמן לכל אירוע תרבותי את נוכחותו של הסוכן החברתי 
הפעיל ובין המנגנון המכני משהו של הפעילות הטקסית, וכל זאת בלא להידרש לייחוסים 
חיצוניים כגון אלה הקושרים את גרעין הטקס להקשר החברתי שבתוכו הוא מתקיים. מה 
הוא לא פחות מאשר חשיפה של  זו,  מובנית  כתוצאה מעצמאות  בליבת הטקס,  שמתרחש 
בכוח  לתוכה  קורסים  והמרחב  הזמן  שממדי  מציאות  אותו;  האופפת  לזו  חלופית  מציאות 
והחיוניות של תנועה מעגלית מתמדת של מערכת צנטריפטלית המתכנסת אל  הדינמיקה 
תוך עצמה. זו מתקיימת דווקא בתוקף אי–תלותו הבסיסית של הטקס בסובב אותו. כך, בניגוד 
לחלק הארי של הספרות הדנה בטקסים, ממשנתו של הנדלמן עולה תמונה של מימוש חופש, 
ואילו באחרים הוא  זה נראה בבירור במקרים אחדים,  גרעין טקסי  ודמיון. כאמור,  בחירה 
טמון תחת שכבות תרבות הנערמות על נוכחותו. מבחנו של המופע הטקסי המזוקק, לשיטתו 
ומרחיבות  מתועדות  כתגובות  הספר  בפרקי  המובאים  ובדיונים  במקרים  הוא  הנדלמן,  של 

אופק לדגם ההסבר שהוא מציע. 
חמשת חלקי הספר על תשעת פרקיהם אכן סובבים סביב האתגר שמציב עבורם הרעיון 
שטקס הוא תופעה בעלת ארגון פנימי שאינה מותנית בהקשרה, וכולם, בדרגות שונות של 
מחויבות והסתייגות, מאמצים את העיקרון שארגון זה הוא בעל זכות, אם לא חובה, לקיום 
משלו. רוחו האורובורוסית–מחזורית של הסגנון הטקסי שורה על כל המחקרים המכונסים 
האפיסטמולוגי  הערך  בדבר  הנדלמן  של  הנחרצת  טענתו  את  לשכוח  מניחה  ואינה  בספר 
המוסף של הכרת הטקס כצורה תרבותית ייחודית. החל בפרק הראשון, המתפלמס עם החשיבה 
במציאות  אף  ורואה  גרידא  ליניארי  חברתי  מכשיר  בטקס  הרואה  הסוציו–אנתרופולוגית 
הווירטואלית מעין טקס, דרך פרק הדוחה את השימוש בגרסה הוובריאנית למשמעות וממיר 
אותה בפילוסופיה הלוינסיאנית כהסבר לעודפות הבלתי מתחלקת של הסבל, ומכאן האחריות 
והאחרות כמושכלים ראשוניים של הבנת עולמו הפנימי של הטקס, שאינו מתקשר בהכרח 
עם הלוגוס של ניהול יחסים חברתיים; עבור לפרקים העומדים על האפשרויות המשחקיות 
ביצירה ובייצור הטקסיים, וכלה בניתוח היבטים מגוונים של מקומו הדו–ערכי של העצמי 
התיאורטי  השכנוע  של  והמתוחכם  המורכב  המהלך  את  חותם  הספר  טקסית.  בפעילות 
בסגולותיו הטרומיות והתרומיות של הטקס במסה פילוסופית הבוחנת את המהות הטקסית 
זה, מאת פילוסוף נחשב של  יצירה אסתטית אמנותית. הבחירה במאמר  באמות מידה של 
הסמיוטיקה כרוברט איניס )Innis(, מעצימה ומרחיבה את התביעה האנתרופולוגית להכרה 
ובכך מספקת לתזה המובילה את הספר  באוניברסליות של החוקיות הפנימית של הטקס, 
צידוק–על פילוסופי, המצוי מעבר למקטעי האתנוגרפיה הנשזרים לאמירה אנתרופולוגית 
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זאת פותח  ככזו השואפת לפענח את הלוגוס המניע את האנתרופוס. מבחינה  על טקסים, 
הספר מרחב פרשני רב–ערוצי המפתה תחומי שיח נוספים כאמנות, היסטוריה, תיאולוגיה, 
פסיכולוגיה ואתיקה להיכנס לדיאלוג על רעיון ייחודיותו של הטקס כתופעה חוצת גבולות 
דיסציפלינריים. שכרו הצפוי של אתגר זה יוצא בהפסדו של היסוד הדינמי, הנזיל, המתחלף 
והמשתנה שבטקס. דחיקתו של הטקס אל הפינה הסמיוטית הסטטית שמזמן לו איניס היא 
בחזקת ויתור מדעת על החיוניות האנושית שבביצוע התרבותי; חיוניות פרשנית שהדגם של 

הנדלמן מבקש לשכלל ולהכיל. את הכפפה האפיסטמולוגית הזאת מרים הספר הבא. 

היומרה הרב–תחומית של מחברי הספר השני ־ אדם סליגמן, מומחה לדתות; רוברט ולר, 
להציע  ־  ופסיכואנליטיקאי  פסיכיאטר  סיימון,  ובנט  סינולוג;  פואט,  מייקל  אנתרופולוג; 
תיאוריה של פעילות טקסית, שזרה חמישה פרקים בעלי צביון שונה האחד מחברו לכדי כרך 
ונוכחת בכל חלקיו,  זו אמנם מובילה את הספר  אחד האמור להציג תזה גורפת וכוללנית. 
ואולי  הבין–תחומי,  האחידות  חוסר  עקב  אולי  ולהתניות,  לפירוק  לפירוט,  זוכה  אינה  אך 
משום שבניגוד לספר הקודם, נעדר ממנו ניסיון תיאורטי שיטתי ומנומק לעגן את האמירה 
המרכזית בידיעת הטקס כפי שהיא מצויה בספרות הרלוונטית. ייתכן שלא עלה בידם של 
כן הסתפקו ברעיון  ועל  ביניהם,  השותפים לפרויקט לגשר על ההבדלים הדיסציפלינריים 

מעניין ומאתגר, אך ללא פיתוח מתבקש ונחוץ. 
הכנות  מצב  ובין  הטקסי  המצב  בין  הספר  שעושה  ההבחנה  הוא  הטיעון  של  עיקרו 
מאופיין  וקטיעותו,  נזילותו  עקב  דווקא  העכשווי,  העידן  המחברים,  לדעת  והאותנטיות. 
בחתירה לשלם ולשלמות, למקור ולמקורי, לטוהר ולטהור, למה שמופיע ללא כחל ושרק 
התום  עם  אמצעי  ובלתי  ישיר  למגע  זו  שאיפה  רב–משמעית.  עמימות  וללא  סימבולי 
והתמימות, תרתי משמע, עם שלמותם ללא דופי של העולם ושל העצמי, דוחה מעל פניה 
את המדומיין, הפנטסטי והפואטי ומותירה את שוחר האותנטיות ללא ְמצרים בתוך מרחב 
יצירתי–פרשני הולך ומצטמצם. הטקס הוא אפוא מעין תגובת נגד לעריצותו של האותנטי, 
להשטחה התרבותית שהוא גוזר ולדיכוי הרוח האנושית המופעל על ידו. מקורן של רעות 
חולות אלה הוא בהשתלטותה של הפרוטסטנטיות המופשטת, שתפסה את מקומה של הנצרות 
הקתולית גדושת הטקסים. כך אנו עדים לפריחתן של צורות טקסיות למכביר, המשמשות 
איי מפלט תרבותיים של חלום, חזון, משחק, הזיה ורצייה בעולם המתכחש לתוקפו ולמעמדו 
צורה  ולפשוט  ללבוש  עשוי  ויצירה  דמיון  של  כאתר  הטקס  מציאותי.  והלא  המעורפל  של 
־ ממתכונת מקובעת ונוקשה של כללים ועד למבנה גמיש וסתגלני ־ אך תמיד הוא מכיל 
אפשרויות חלופיות מרובות לתפיסת המציאות, כשגבולותיו פרוצים ופתוחים לסדר החברתי, 

והוא אף עשוי לשנותו במהלך מופעיו. 
זרימה הדדית זו של ביצועים תרבותיים יוצרת הזדמנות לתמורה משני עבריו של המתרס 
המחורר. ואכן, לעתים משתלט הדמיון על הטקס עד לשחיקתו והתמוססותו כצורה תרבותית 
מובחנת בעלת חוקיות פנימית, ולפרקים מאבנים חוקים אלה את הטקס עד לשיתוקו כאתר 
פעיל של יצירה. מכאן שיחסי הגומלין בין הדמיון היוצר של סוכנויות פרשניות ובין הארגון 
הגבולות  מתיחת  הטקס.  של  חיוניותו  מקור  הם  התנהגות  דפוסי  של  עצמו  את  המשעתק 
שעושה הספר שלפנינו להגדרת הטקס פורׂשת את טווח החלות האנליטית שלו על פני קשת 
רחבה וססגונית של תופעות, מיחסים בין–אישיים ועד לסגנונות ארכיטקטוניים ותכנון ערים, 
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ועד  המזרח  של  פילוסופיות  מתורות  לאומיים,  למיתוסים  ועד  החיים  במהלך  דרך  מאבני 
לתפיסות פסיכואנליטיות של העצמי המפוצל. כל אלה מוצגים כראיות לאוניברסליות של 
הטקס, שייעודו הוא לעמוד כנגד האמונה באמת האחת של היחיד ובעולמו השלם והבלתי 
של  מתמדת  בתחזוקה  לעסוק  הרף,  ללא  להתקיים  חייבת  הטקס  שעבודת  מכאן  מתחלק. 
גבולות ולהצדיק הלכה למעשה את שבריריותה ואת תזזיותה של ההוויה האנושית. כך הופך 
הטקס הקורא דרור לדמיון למסגרת המעוגנת במציאות, ואילו המציאות, הנתפסת כליטרלית 
ואמיתית, נעשית אשליה בלתי מושגת. זאת ועוד, הטקס מכיר בזמניותן של תופעות, ולכן 
מחייב התעסקות בלתי נלאית בבנייתן ובהתמודדות עם הסתירות והעמימות המובנות אל 
תוכן מעצם טבעם של החיים בתוך התרבות הלא אידיאלית מעיקרה. בכך מתגלמת בטקס 

נצחיות קיומו, הנובעת מהצורך התמידי בו. 
אף ששני הספרים דוחים דפוסי חשיבה שאבד עליהם הכלח ורואים בטקס צורה תרבותית 
מסורתית, ואף שבשניהם מוטבע רצון להשתחרר מהנחות מקובלות בדבר תפקידיו הייצוגיים 
והתועלתניים של הטקס, הרי שהידרשותם למקומה התרבותי של תופעה חמקמקה זו שונה 
בתכלית. שני הספרים מודעים וערים לנוכחותו המתעצמת של המעשה הטקסי בחברה בת 
ומדרשם  הידרשותם  שדרכי  אלא  דרשני,  אומרים  חלחולה  וממדי  שהיקפה  נוכחות  ימינו, 
יוצאות מנקודות מבט מנוגדות: הראשון מבקש לראות את האוניברסליות של הטקס כפועל 
יוצא של ארגונו הפנימי, שאינו אלא שלמות נצחית ששיאה יצירת האמנות, ואילו השני מוצא 
את צידוקו ואת חיוניותו של הטקס בתגובה זמנית וחלקית למציאות חיצונית, שאלמלא היא 
לא היו לו טעם ומקום. כלומר הראשון אינו תלוי הקשר, והשני מותנה בו לחלוטין. דא עקא 
שבשתי התזות יש יותר מקורטוב של יסוד מטפיזי: בראשון הגרעין הלא מפוענח של הצורך 
האנושי בטקס, ואולי אין זה כלל צורך אנושי בלבד, הרי אפשר לזהות כללי טקס כביכול גם 
בקרב בעלי חיים אחרים; ובשני ייחוס תכונות אידיאליות לכמיהה להתחברות כנה, חסרת 
פניות אסוציאטיביות, עם גרעינו של העולם כפי שהוא באמת. גם אם ישיגו שתי הגישות 
ההפוכות הללו את יעדן התיאורטי, יישאר הטקס על מכונו, אם כמצב צבירה תרבותי יסודי 

ואוניברסלי ואם כחזות הכול של הערך המוסף האנושי–תרבותי.
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Amsterdam: Van Gorcum.
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עופר נורדהיימר–נור*7

פי  שעל  ־  הגולם  המודרנה.  של  המרכזיים  המכוננים  המיתוסים  אחד  הוא  הגולם  מיתוס 
המיתוס היה יצור מלאכותי דמוי אדם, יצירו של רבי יהודה ליב )המהר“ל( מפראג בן המאה 
ה–16 ־ מּוכר למשכיל הישראלי משני היבטים עיקריים השזורים זה בזה. ההיבט היהודי, 
האופטימי, נטוע בהוויה היהודית על סמליה וחרדותיה: הגולם נוצר, על פי האגדה, כתגובה 
שתפקידו  העשרים,  המאה  בני  באטמן  או  סופרמן  כמו  פנטסטי,  גיבור–על  דם,  לעלילת 
להושיע את היהודים )הגלותיים( מפני הקמים להורגם או לגרשם, ועל מצחו נחרטו אותיות 

עבריות הרות גורל ומיסטיקה ועוד סממנים יהודיים אחרים )שלום, 1976(.
ההיבט השני, הפסימי, הוא בעל משמעות אוניברסלית, והוא מגּולם במושג “הגולם קם 
על יוצרו” )חותם, בדפוס(: מכונה מלאכותית דמוית אדם שרוח חיים מופחת בה באמצעות 
מילה )חטאים הכרוכים בעונשים של המתיימרים לחקות בורא עולם(, התשוקה ליצור מכונה 
העומדת כולה לרשות אדונה, יוצרה, והעונש בסופו של המהלך, שבו הגולם מפתח רצונות 
ויוזמות משל עצמו, יוצא מכלל שליטה וגורר את יוצרו לאבדון. מושג כזה, השגור בעברית 
ומיזמים  תכניות  מכונות,  בדמות  המודרני  האדם  היבריס  התגלמויות של  מסמן  זמננו,  בת 
על  צפויים  בלתי  ואסון  הרס  מביאים  להועיל  ובמקום  שליטה  מכלל  היוצאים  אדם  יצירי 

היוצר הנדהם. 
פאוסט,  האלכימאי  על  המקביל  המיתוס  כמו  זה,  מיתוס  של  שמקורו  לב  לשים  חשוב 
שטען  כפי  ה–13  מהמאה  גרסאות  לו  קדמו  אם  )גם  ה–16  המאה  של  אירופה  במרכז  נעוץ 
גרשם שלום, כלומר עוד בימי הביניים(. במאות ה–18 וה–19 החל המיתוס להתקבל בעולם 
גרים  האחים  של  סיפורם  הן  שבהן  והמפורסמות  רבות,  לכך  הדוגמאות  הגרמני.  התרבות 
וסיפור שוליית הקוסם של גתה )1797( שזכה לגרסה מפורסמת, אלמותית, בסרט פנטזיה של 

אולפני דיסני )1937( בדמותו של מיקי מאוס. 
כיצד  סויר מגלה  ומיכאלה  יאיר  גד  והאגדות, ספרם של  הרחק מעבר לעולם הספרות 
בהם  הגרמנית,  הסוציולוגיה  התיאורטיקנים של  ענקי  בחשיבתם של  הגולם  מיתוס  מוצפן 
קרל מרקס, מקס ובר, אסכולת פרנקפורט, יורגן הברמאס ואולריך בק, וכיצד הוא מפעיל 
את חשיבתם. הספר טוען שמיתוס הגולם מאפשר לנו לקרוא מחדש בגלגוליה של ביקורת 
ההשכלה, הִקדמה והקפיטליזם, המרכזיים כל כך להלכי המחשבה החברתית בגרמניה מאז 
מפנה המאה ה–19. ביקורות אלה שותפות לחרדה מפני ניסיונה של האנושות להתעלות על 
עצמה, להגיע לאופקים מחשבתיים, כלכליים, מדעיים או טכנולוגיים חדשים ־ על פי רוב, 
כך לפי ביקורות אלו, ללא רפלקסיביות מספקת באשר למקורם של דחפים אלה או לנזקים 
הבלתי צפויים שהם עלולים להמיט. בסופו של חשבון מיתוס הגולם מבטא חרדה זו על שני 

היבטיה, האופטימי והפסימי.

התכנית ללימודים דיגיטליים והתכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב  7*
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תרומתו המרכזית של הספר היא בכך שבאמצעות סיפור הגולם על מרכיביו הנרטיביים 
ומוסר ההשכל שלו אפשר לקרוא את ענקי הסוציולוגיה הגרמנית כחולקים ממדים מרכזיים 
בביקורת המודרנה שלהם ולא כחלוקים בביקורתם או בגישותיהם הסוציולוגיות, כפי שנהוג 
לטעון במחקר. דוגמה מרכזית עוסקת במאפיין המשותף לחשיבתם של שני הוגים המייצגים 
גם דורות מרוחקים כמו קרל מרקס ומקס ובר. כידוע לכל מי ששמע קורס בסיסי בתיאוריה 
סוציולוגית, שני התיאורטיקנים האלה נתפסים כניגוד בינארי ממש במחשבה הסוציולוגית 
הקלאסית: מרקס הציע הבנה מטריאליסטית של ההתפתחות ההיסטורית, ואילו ובר המשיך 
את המסורת האידיאליסטית הגרמנית; מרקס הניח את יסודות הסוציאליזם המדעי והזניח 
והחזיר  רעיונות  ובר הדגיש את חשיבותם של  ואילו  רדיקלי את מקומה של הדת,  באורח 
את הדת למרכז העיצוב הסוציולוגי וההיסטורי. על פי יאיר וסויר, אם בוחנים את חשיבתם 
של שני הוגים מרכזיים אלה רואים ששניהם, בדרכים שונות כמובן, מבקרים חריפים של 
תוצאותיה ההיסטוריות של ההשכלה, בין שמדובר בנזקיה של הכלכלה הליברלית החופשית 
המביאה למשברי הקפיטליזם ולהשפעותיו החברתיות הקשות על פי מרקס, ובין שמדובר 
ההיבטים  כל  על  חנק  כדי  עד  והשתלטותה  הרציונלית  הביורוקרטיה  של  בהתפתחותה 
מפני  החרדה  של  בפרספקטיבה  ובר.  פי  על  המודרנית  החברה  של  והיצירתיים  היצרניים 
ההוגים  עולה ששני  וסויר,  יאיר  פי  על  כך  נרטיבית,  כאסטרטגיה  יוצרו”  על  קם  “הגולם 

האלה דומים מאוד זה לזה בביקורתם, המשחזרת רגישויות ספציפיות ביחס למודרניות. 
וסויר מגלה כיצד הייתה חשיבתם של אנשי  יאיר  ומוובר, ניתוחם של  יותר ממרקס  אף 
אסכולת פרנקפורט רוויה בתובנות הלקוחות מן ההיבט הפסימי של מיתוס הגולם, וכיצד התנה 
המיתוס את התיאוריות החברתיות שלהם. בחשיבתם של מרקוזה, הורקהיימר, אדורנו ופרום, 
בעיקר בכל הנוגע לתוצריה ארוכי הטווח ומעמיקי ההשפעה של ההשכלה, כך מראה הספר 
בצורה משכנעת, נתן מיתוס הגולם את אותותיו הפסימיים. את הפרק על אסכולת פרנקפורט 
חותמים יאיר וסויר במסקנה שקיומו של מיתוס הגולם ברובד עמוק של חשיבתם מעיד על 
יש לסייג.  מקורם הגרמני. אולם את מרכזיותה של התרבות הגרמנית לעניין מיתוס הגולם 
מבחינה  ספציפיים  הם  ככאלו  “גרמניים”.  הם  זו  ביקורת  של  ששורשיה  טוענים  הכותבים 
לאומית. במקום זאת חשוב לעמוד על כך ששורשים אלה הם לא רק גרמניים כי אם מרכז 
אירופיים, מושג גיאוגרפי ותרבותי רחב הרבה יותר, המבוסס על תפיסה תרבותית ולא לאומית 
של “מרחב התרבות הגרמני” במרכז אירופה. הוא כולל אמנם בעיקר את התרבות הגרמנית, 
אך משלב בתוכו באופן דיאלקטי גם ממדים תרבותיים אחרים, למשל מגוון ממדים יהודיים. 
היסטוריונים של גרמניה מבחינים זה שנים רבות בין המושגים גרמניה ומרכז אירופה. מדוע יש 
להבין את חשיבתם הפסימית של אנשי אסכולת פרנקפורט כבעלת שורשים גרמניים דווקא? 
ראיית חשיבתם כמרכז אירופית יכולה להוביל לדיון מרתק על מרכיביה השונים והמגוונים, 

בהם מרכיבים יהודיים או מרכיבים תרבותיים ולוקליים מרכז אירופיים כאלה ואחרים. 
על פי יאיר וסויר, מרכזיותו של מיתוס הגולם מצביעה על הקשר שבין חשיבה מודרנית 
ובין מסורות מיסטיות. כבר בכך מדובר בתרומה נכבדה, משום שהיא מוסיפה לרפלקסיביות 
של העוסקים בסוציולוגיה, בעיקר אלה הנוטים לגישות מחקר פוזיטיביסטיות. הספר מערער 

את המדעיות של המבט הסוציולוגי על החיים ומוסיף לו ממד. 
העולם  של  להתפתחותו  כתגובות  שנולדו  חששות  מעצמה,  המודרניות  של  החששות 
המודרני, מבטאות מצוקה עמוקה ובלתי נפתרת מתהליך החילון שבו ירש האדם “היוצר” 
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־ פאוסט, המהר“ל או דמוי פרומתאוס מודרני אחר ־ את מקומו של האל באקט של חיקוי 
בו שימוש. במסגרת  כדי לעשות  יצירה  או  אודות בריאה  ידע  או בהשתלטות על  הבריאה 
מצוקה זו, מותו של האל עלול להוביל להשמדתו העצמית של האדם או של העולם )הרס 
כדור הארץ על פי הירוקים(. חרדה תיאולוגית–חילונית זו מוטמעת עמוק במבנה החשיבה 
ארוכה  לשורה  ומצטרף  זה  בצומת  בדיוק  עומד  וסויר  יאיר  של  ספרם  לדורותיו.  המודרני 
וחשובה של ספרים ומחקרים המאירים את הדילמה המסויטת והבלתי פתורה של המודרניות 
בעבור אלה שאינם מוכנים להתמכר לאידיאולוגיות משככות המכאובים של סוכני הִקדמה 

הפוזיטיביסטיים.

מקורות

חותם, י‘ )בדפוס(. הגולם קם על יוצרו. בתוך תאודיסיאה בחלל: מדע בדיוני וחינוך למיסטיקה 
בת זמננו. תל אביב: רסלינג.
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פיליפ וקסלר. החברה המיסטית: חזון חברתי מתפתח.
ירושלים: כרמל. 2007. 221 עמודים

שלמה פישר*8

הספר החברה המיסטית שאפתני מאוד ומעניין, אך גם בעייתי מכמה בחינות. הספר שאפתני 
במבנה שלו ובהנחותיו ההגליאניות: לטענת המחבר, התהליך ההיסטורי של התפתחות חברת 
המידע מעניק לנו נקודת מבט חדשה שמאפשרת לנסח מחדש קטגוריות סוציולוגיות ומסגרת 
תיאורטית שתהיה אדקווטית לחברה החדשה העולה ומתגבשת. לדעת וקסלר, גיבושה של 
חברת המידע בעשורים האחרונים מלווה בעלייה של מה שהוא מכנה “החברה המיסטית”, 
המיסטית  החברה  של  הסממנים  חדשה.  חברתית  אינטראקציה  וצורת  חיים  צורת  שהיא 
ובייחוד הדת  ובראשונה אמפיריים: התעוררותה של הדת בעשורים האחרונים,  הם בראש 
ָרה הרחבה שלו )יוגה, טאי–צ‘י וכיוצא באלה( ־  נּוְמּבְ המיסטית ־ קרי העידן החדש על הּפֶ
וכן מקבילותיה של הדת המיסטית, הקשורות יותר לדת היסטורית וממוסדת. בארץ וביהדות 

מקבילות אלה הן תנועות החסידות המתחדשות: ברסלב וחב“ד )המשיחיסטית(.
 ,)Melucci( ומלוצ‘י )Castells( קסטלס ,)Harvey( וקסלר מסתמך על חוקרים כמו הרווי
ומקשר בין עליית העידן החדש במובנו הרחב ביותר ובין עליית חברת המידע. הוא מצביע על 
הגמישות בתהליכי הייצור, הצריכה והצבירה המאפיינים את חברת המידע ומציין את המקום 
הנכבד הניתן בה לניעּות, ובעיקר לחדשנות. מאפיינים מרכזיים אחרים של חברת המידע 
 )volatility( השינוי הקיצוני המתמיד  ,)ephemerality( הם הנוכחות של תופעות להרף עין
ו–de-centering. כל אלה מלווים בהתמסמסות של גבולות: הגבולות החברתיים מתערפלים 
ככל שהאינטראקציה החברתית הולכת ומתבססת על רשתות נטולות גבולות ואינה מתנהלת 
עוד בתוך חברות או קולקטיבים. חשובה מכך היא התמסמסותם של גבולות הזמן והמקום, 
שני העוגנים של חיי היומיום. בעקבות זאת משתנה גם האני, ועולה חשיבותו של המרחב 

הפנימי ושל האני המשֵחק.
כתוצאה מכך, וגם כמענה לפרגמנטציה ולאיבוד המשמעות, מתגבשת החברה המיסטית. 
כדי לתאר אותה ואת הפוטנציאל שלה בהקשר של יחסים חברתיים ותיאוריה חברתית שואב 
וקסלר מושגים מכמה מסורות דתיות–מיסטיות–מאגיות שלטענתו קמות עכשיו לתחייה, בהן 

מסורת הטנטרה מדרום אסיה, השמאניזם ותנועת החסידות היהודית.
 .)inner-worldly mysticism( לב לבה של החברה המיסטית הוא המיסטיקה של העולם הזה
החברה המיסטית מבשרת שינוי במושגינו הבסיסיים ביותר: הבסיס לאינטראקציה חברתית 
חדל להיות ייצוגים קולקטיביים, נורמות ותפקידים, ואת מקומם תופס ה“ביניים” הבובריאני, 
עליו.  ואף מהאחריות  לו,  הניתן  בזולת, מהמענה  מורכבת מההכרה  שלפיו האינטראקציה 
התפיסה  ואולם,  הגאולה.  את  מייצג  הוא  בובר,  שכותב  וכפי  וחיוני,  מקודש  הזה  המעמד 
המיוצגת בחברה המיסטית חורגת אל מעבר לפילוסופיה החברתית של מרטין בובר. הגוף 
זוכה בה לתפקיד מרכזי: במעמד המקודש של האינטראקציה החברתית האנרגיה מוחלפת גם 

מכון ון ליר בירושלים ובית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  8*
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בין שני גופים. יתר על כן, החברה מאבדת את מרכזיותה לטובת הקוסמוס והניצוצות, שיש 
להעלות ולאסוף אותם, כפי שאומר המיתוס הקבלי, מרחבי הקוסמוס כולו. 

עם  ובייחוד  הסוציולוגית,  הקלאסיקה  עם  דיאלוג  מתוך  שלו  הטיעון  את  בונה  וקסלר 
ובר ועם דורקהיים. הוא דוחה את הסוציולוגיה הוובריאנית של הדת, שלפיה התכלית של 
הסגפנות  שתחת  וטוען  המערבית,  האינסטרומנטלית  הרציונליזציה  היא  הדת  התפתחות 
)inner-worldly ascetism( עולה היום המיסטיקה של העולם  האקטיבית של העולם הזה 
הזה. כמו כן, הוא טוען שהוא חושף את הצד המודחק של הסוציולוגיה של הדת של דורקהיים: 
ועכשיו אנו חווים את  והמיסטיקה,  בנויה על העלמת המאגיה  הסוציולוגיה של דורקהיים 

החזרה של המודחק.
בסוציולוגיה  הביקורתית  המסורת  של  היבטים  ומציג  שלו  בתיאוריה  ממשיך  וקסלר 
והחיוניות  הקודש  התחדשות  סביב  הסובבת  מציע,  שהוא  הסוציולוגיה  האמריקאית. 
באינטראקציה החברתית, אמורה לתת מענה לניכור ולכלוב הברזל של החיים המודרניים. 
אותה  מציע  גם  העברית,  באוניברסיטה  החינוך  של  לסוציולוגיה  פרופסור  שהוא  וקסלר, 

כפתרון לביטול האני ודריסתו, שהוא כה שכיח בחינוך המודרני.
ידידותי  אינו  הוא  ראשית,  בעיות.  מעט  בלא  לוקה  אך  ועשיר,  מורכב  הספר  כאמור, 
למשתמש. וקסלר מאזכר הוגים רבים מאוד ושלל מחקרים בלי להסביר אותם. הוא גם מפנה 
לספרות ענפה בלי לבנות טיעון שהקורא יכול לעקוב אחריו בנקל. בעיה יסודית יותר היא 
שלא ברור באיזה רובד מתנהל הדיון. למשל, כשדורקהיים נדרש למאנה ולטוטם של הדת של 
שבטי אוסטרליה כמטפורה, הוא טרח להוביל את הקורא מהשימוש המילולי של המושגים 
בפיהם של האוסטרלים אל השימוש המטפורי הניתן להם בתיאוריה החברתית שלו. הספר 
הזה אינו ניחן באורך רוח כזה, ולכן קשה לקורא להבין מה משמעותם של המושגים אנרגיה, 

זרימה, ניצוצות, התחדשות ודומיהם. 
יש גם בעיות מסוג אחר: הטיעון המרכזי מתבסס על כך שהחברה המיסטית המתפשטת 
היא הצורה התרבותית–דתית הדומיננטית. דא עקא, עצם הקביעה הזאת דורש בחינה וליבון. 
במקומות  ומתפשטת  הולכת  אכן  חווייתית  שדת  ונדמה  חדש,  עידן  של  תופעות  יש  אמנם 
הדומיננטיות של התקופה.  הצורות  הן  אלו  תרבותיות  ברור שצורות  לא  עדיין  אך  שונים, 
בהקשר זה יש כמובן בעיות של הגדרה ומדידה, למשל: האם כל מי שמשתתף באימון פסיכו–
דהרמה )Psycho-dharma( שהוזמן על ידי מחלקת משאבי אנוש של חברת ההיי–טק שלו 
אלא  דתית,  פרקטיקה  זו  בהשתתפות  לראות  שאין  טוען  איני  המיסטית?  בחברה  משתתף 
שייתכן שהשתתפות זו משכפלת דווקא את הקומודיפיקציה של היחסים החברתיים, ואינה 

בגדר קידוש שלהם והזרקת חיוניות מחודשת בתוכם.
ומכאן לבעיה האמפירית: לעומת החוקרים שתומכים בגישה של וקסלר, כגון פול הילאס 
)Heelas(, ישנם שלל מחקרים המצביעים על כך שההשתתפות בעידן החדש מקיפה אחוזים 
וקסלר   .)Bruce, 2006 )למשל  שולית  די  היא  הכול  ובסך  האוכלוסייה,  בלבד של  מעטים 
אינו מעיר ולו ברמז שקיים אתגר כזה לתזה שלו. ומעל לכל זה מרחפת ההרגשה הטורדנית 
את  מלהגדיר  רחוקה  היא  אבל  העכשווי,  בפסיפס  מעניין  מרכיב  אולי  היא  ש“מיסטיקה” 

התקופה.
לסיכום, יש כאן הצעה מעניינת להרחיב ולחדש את התיאוריה הסוציולוגית ואת קטגוריות 
היסוד שלה, ואולי היא מתכתבת עם חידושים אחרים בתחום המיקרו–סוציולוגיה, כמו זה 
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)Collins, 2004(. מאמצים אלו של וקסלר לא זכו בינתיים להתייחסות  של רנדל קולינס 
הראויה, וייתכן שאילו הגיש את הצעותיו באופן הנוח יותר להתקבל על דעת הבריות, הן היו 

זוכות להתייחסות נרחבת יותר.
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רות רודד ונוגה אפרתי )עורכות(. נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים. 
ירושלים: מאגנס. 2009. 274 עמודים

חנה הרצוג*9

כל ספר שנוסף למדף הספרים העוסק במגדר מוסיף נדבך בשדה מחקר שביסס לו לאחרונה 
מקום של כבוד במחקר החברתי. עם זאת, למען הגילוי הנאות אציין שלקח לי זמן לגבש 
עמדה באשר לספר החדש שנתבקשתי לסקור. סקירה של ספר ערוך היא בעייתית ממילא, 
שכן אי אפשר להידרש לכל מאמר ומאמר. אך זו בעיה שהורגלתי בה. הקושי היה בהתחבטות 
שבין השמחה על כך שתחום המגדר חי ותוסס ועל מחקרים מצוינים הכלולים בספר, ובין 
של  המתרחבת  הסוגה  הציבורי  ולשיח  האקדמי  לשיח  תורמת  ומה  אם  המטרידה  השאלה 

ספרים שכותרתם: נשים )או מגדר( ו... 
שמחה: לספר נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים חברו 11 חוקרות וחוקרים  אפתח ּבַ
המאמרים  העשרים.  המאה  ובמהלך  ה–19  המאה  בשלהי  התיכון  במזרח  ומגדר  נשים  של 
)אילה  לאיסטנבול  קהיר  בין  נשים  חינוך  עניין:  תחומי  של  רחבה  לפנורמה  יחד  חוברים 
גרינברג(; זהות והשכלה של נשים בדוויות )פאטמה אחמד קאסם(, הופעת תנועות הנשים 
במזרח התיכון וביטוייה בעיראק )נוגה אפרתי(; ומבחר היבטים של מגדר ושינוי חברתי כמו 
בית הדין השרעי וקופות היתומים )איריס אגמון(, מאליזם ופמיניזם )רות ברזילי–לומברזו(, 
וכיסוי ראש בתורכיה המודרנית של שנות השמונים )ענת לפידות–פירילה(. מאמרים אחדים 
כותבת על האוטוביוגרפיה של פדוא טוקאן, דרך  צורף  מתמקדים בנשים מסוימות: מירה 
הררית, וליאורה הנדלמן–בעבור כותבת על גלות ובית בנרטיבים האוטוביוגרפיים של שתי 
סופרות מהגרות שספריהן הפכו לרבי מכר במערב: הצרה עם האיסלאם של אירשאד מנג‘י 
ולקרוא את לוליטה בטהרן של אזאר נאפיסי. אמיר ויסברוד כותב על נאדיה יאסין, מנהיגה 
אסלאמיסטית–פמיניסטית במרוקו, ואלדד פדרו עוסק בֻפרּוע‘ ַפרֹח‘ַזאד, מגדולות המשוררים 
רודד, המציע מבט שני  רות  ואשת קולנוע מוערכת. חותם את הספר מאמרה של  באיראן 
זהו מאמר של מורת דרך, מראשונות  על שפע מקורות ראשוניים הקוראים לחקור אותם. 
הם  ומקורותיו  ושמושאי המחקר  רבה  עוד  בישראל, המבטיח שהמלאכה  בתחום  החוקרות 
כמעט ללא גבול. כל מאמר בפני עצמו הוא עולם ומלואו. הקריאה בכולם הייתה מעשירה 
ומהנה, ואין ספק שכל המאמרים תורמים להעשרת הידע ולערעור סטריאוטיפים. ואכן זו 

הייתה אחת ממטרות הספר, לפי דברי העורכות )עמ‘ 4(. 
ואולם, האם במצב המחקר כיום זו סיבה מספקת לקיבוץ מאמרים למקראה אחת? האם 
המחקר הפמיניסטי עדיין יכול להסתפק במחקר השובר דעות קדומות? האם הוא יכול להסתפק 
בסיפרים על התפתחויות באזור לאורך זמן ובשוני שבין מקום למקום, כדרך לומר שחברות 
המאמרים  כל  לא  מסורתיות?  לתפיסות  בניגוד  שמריהן  על  קופאות  אינן  תיכוניות  מזרח 
נמצאים במקום זה, רבים מהם מעלים פרובלמטיקה המבקשת פתרון. כמו כן, כמה מהמאמרים 
מתחברים לשיחים פמיניסטיים ביקורתיים. למשל, מאמרה המעולה של איריס אגמון מאתגר 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  9*
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את התפיסה שהרפורמות המשפטיות מרחיקות הלכת של המאה ה–19 פסחו על חוקי המשפחה 
ועל בתי הדין השרעיים. היא מראה כיצד הקמת קופות יתומים, שלכאורה הייתה צעד מנהלי 
אלא  מהותיים  לחוקים  נגיעה  לה  הייתה  לא  ושלכאורה  השרעי,  הדין  לבית  מחוץ  שננקט 
לפרוצדורה משפטית, הפכה למנגנון התערבות של המדינה בענייני משפחה, מנגנון שהיה בו 
פוטנציאל לשינוי הדרגתי מתמשך ביחסים במשפחה. בניתוח של האופנים שבהם פעלו קופות 
היתומים בקרב קבוצות מעמדיות שונות ובאזורים עירוניים לעומת כפריים מראה אגמון עד 
כמה תהליכי השינוי היו סתורים, מורכבים, ולכן אין לדבר בדיכוטומיות של דת ומדינה, וגם 
לא בדיכוטומיה של קדם–מודרניות ומודרניות, וגם לא במושגים של תהליכים ליניאריים של 
שינוי חברתי. גם מאמרה המרתק של מירה צורף אינו נופל לפח של דיכוטומיות מסורתיות. 
צורף סוקרת את חייה של פדוא טוקאן, אישה מאתגרת ואמיצה המעזה לבקר את חברתה ואת 
ִאמה. בהסתמך על כתיבתה העשירה של טוקאן, צורף מראה כיצד הסיפר האישי והקולקטיבי 
אינם מנוגדים זה לזה: “בכל צומת מתקיים מפגש בין הרגעים הפרטיים והחוויות האינטימיות 
מזה ובין המאורעות הקולקטיביים מזה” )עמ‘ 74(. על מפגש מרתק ומטשטש גבולות המתקיים 
בין דת למדינה, מרכז ופריפריה, מצביעה ענת לפידות–פירילה, שדנה בוויכוח על כיסוי הראש 
ונשים דתיות, נשים מהערים  שהתקיים בתורכיה של שנות השמונים, שבו נשים משכילות 
ונשים מהפריפריה, חברו למאבק על התרת כיסוי הראש במקומות ציבוריים. ניתוח הממדים 
הקשורים בכיסוי הראש ועולמות המשמעות שהוא מבקש לסמן מאפשר לחוקרת להביא סיפר 
מורכב שחורג מהדיכוטומיות המקובלות ולספר סיפור סבוך של מאבק על משמעויות, עצמאות 
והגדרה מחודשת של תפקידי מגדר, כשכל אלה מתקיימים בתוך הקשרים מעמדיים, פוליטיים 
ותרבותיים של יחסי כוח ושל נשאיהם החברתיים, שלא רק שאסור להתעלם מהם, אלא שיש 
להם תפקיד מרכזי בעיצוב התופעה. במילים אחרות, המחקר הפמיניסטי עבר כבר את השלב 
הראשון של חילוץ קולן של הנשים ושבירת השתיקה סביב נשים ומקומן בחברה. האתגר הוא 
להבין כיצד מובנה מקומן של נשים, מהם הכוחות המשעתקים. מאמרה של ליאורה הנדלמן–

בעבור בוחן כיצד הסופרות הגולות מאיראן הופכות את הניתוק הפיזי ששיבש את רצף חייהן 
ל“הון גלות”. חבל רק שהיא מתעלמת מההקשר הרחב שבו התאפשרה המרה זו, קרי המנגנון 
הקפיטליסטי האדיר של תעשיית רבי המכר שמכרה לאמריקאים אחרי 11 בספטמבר את מה 
שהממשל רצה שהם ישמעו: דיכוי נשים על ידי מדינות מוסלמיות ושליחות המערב להפצת 
זו פותחה על ידי סבא מחמוד  הדמוקרטיה ושחרור מעול האסלאם המדכא. תזה ביקורתית 
)Saba Mahmood(, והיא מצביעה על הקשר שבין מדינה, כוחות השוק הקפיטליסטי והמאבק 

.)Mahmood, 2009( הדתי
העורכות מציינות, בצדק, “שכאשר דנים בנשים ומגדר במזרח התיכון מנקודות מבט כה 
רבות ושונות, מטבע הדברים מתעוררות מחלוקות” )עמ‘ 5(. האם אין אתגר העריכה מעוגן 
בדיוק כאן, בדיון סביב מה נסובות המחלוקות ומהו אופיין? העורכות עשו להן עבודה קלה 
באמירה “עשינו כמיטב יכולתנו לכבד את עמדותיהם השונות של הכותבים” )שם(. הקוראים 
נשארים עם מלאכת הפענוח: האם הכותבים חלוקים ביניהם? ואם כן ־ על מה? האם, ואם 
בכלל, המאמרים מתכתבים זה עם זה? האם המאמרים עוסקים בשאלות תיאורטיות דומות? 
ואם לא ־ מה מחבר ביניהם? שאלות אלה מובילות אותי אל השאלה המטרידה שבה פתחתי: 
האם ומה תורמת לשיח האקדמי ולשיח הציבורי הסוגה המתרחבת של ספרים שכותרתם: 

נשים )או מגדר( ו...?
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כינוס קובץ של מאמרים, טובים ככל שיהיו, בספר אחד רק מפני שהם עוסקים באזור 
גיאוגרפי דומה או בתקופה היסטורית מסוימת או אף בתחום מוסדי מסוים כמו מגדר ומדינה 
או מגדר וחוק, משקף בעיניי את השלב הראשון של השיח הפמיניסטי, שלב שאופיין בצורך 
בניתוחים  המגדרים  עיוורון  ואת  השתיקה  קשר  את  ולשבור  הנשים  של  קולן  את  לחלץ 
סוציולוגיים, היסטוריים ופוליטיים. אך לשמחתנו הרבה, השיח הפמיניסטי עשה כברת דרך 
אדירה מבחינה תיאורטית, מתודולוגית ואמפירית, והוא יכול לדון בשלל סוגיות הקשורות 
)וגברים( בהסדרים האלה, דרך העמדת שאלות  בהסדרים מגדריים, או במיקומן של נשים 
תיאורטיות במוקד הקובץ או סביב תמה משותפת הנתונה במחלוקת, או לחלופין מתוך עמדה 
תיאורטית בתוך שדה נתון. אפשר לדון בנשים במזרח התיכון, אבל צריך לנסח פרובלמטיקה 
שתצדיק את החיבור הזה. לקבצים שהם כל–בו הכולל שלל מאמרים על המזרח התיכון, או 
צריך  וגם אלה  או תשתית,  כספֵרי מבוא  עדיין ערך  ויש  היה  בישראל,  נשים  על  לחלופין 
רק  בקובץ כמה מחקרים  זו ־ המאפשרת לאסוף  סוגה  אך  לוגיקה מארגנת.  שתהיה להם 
במגדר  או  היסטורית,  ובתקופה  במגדר  או  גיאוגרפי,  ובאזור  במגדר  עוסקים  שהם  משום 
שיש  הרבה  התיאורטית  מהתרומה  מתעלמת  שהיא  בלבד  זו  לא  ־  כלשהו  מוסדי  ובתחום 
מבטים  של  בהצעה  חדשות,  מחקר  שאלות  בניסוח  הפמיניסטיים  ולמחקרים  לתיאוריות 
תיאורטיים חדשניים לבחינת תהליכים חברתיים, ובפיתוח של מתודולוגיות פורצות גבולות, 
שאותן  התפיסות  ושל  המגדריות  החשיבה  קטגוריות  של  בשעתוק  מסתכנת  אף  היא  אלא 

ביקשו השיחים הפמיניסטיים לקעקע.
השיח הפמיניסטי מדגיש את התפיסה שמגדר, כמו כל קטגוריית מיון וזהות, אינו נתון, 
אלא הוא תוצר של הבניות חברתיות, של יחסי כוח שיש לחקור בהקשרים חברתיים שונים 
מוצא,  דת,  מעמד,  עם  מורכבים  ביחסים  קשור  אלא  עצמו  בפני  עומד  שאינו  ומשתנים, 
שלה  ההיסטוריה  אחידה,  אינה  תיכונית  המזרח  החברה  דעת.  משטרי  ושאר  גזע  לאום, 
אינה זהה, התהליכים הכלכליים והפוליטיים המתקיימים בה מורכבים ומשתנים. לכן קובץ 
מאמרים העוסק בנשים, מגדר והמזרח התיכון, במגוון תחומים כמו משפט, חינוך וכתיבה 
אוטוביוגרפית, ללא העמדת שאלה תיאורטית או ניסוח של פרובלמטיקה משותפת, ובלא 
הסבר המבהיר מה עומד מאחורי המיון המרחבי או התרבותי או הפוליטי ־ קובץ כזה חוטא 
בראיפיקציה גם של מושג המגדר, גם של נשים וגם של המזרח התיכון. מגדר, כמו מזרח 
תיכון, הוא קטגוריה שצריך להבין, לנתח ולשאול כיצד היא פועלת, אך יש גם לפרק ולחקור 

אותה כחלק מהבניה והבנה של סדר חברתי.
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אסתר מאיר–גליצנשטיין*10

הדיקטטורה  ותחת  מדם  עקובות  צבאיות  הפיכות  לאחר  האחרונים,  העשורים  של  עיראק 
דיכוי.  של  כמקום  במערב  הקולקטיבית  בתודעה  מתקבעת  חוסיין,  סדאם  של  הברוטלית 
פוליטיים  גולים  של  הגדול  שיעורם  הביטוי,  ובחופש  ההתארגנות  בחופש  הקשה  הפגיעה 
מקרב האינטליגנציה העיראקית, המלחמות הרבות והטרור הפנימי, כל אלה מציירים תמונה 
עגומה של החברה והתרבות בעיראק. תפיסה מערבית זו חולשת לא רק על תקופת שלטונו 
של סדאם חוסיין אלא על עיראק בכלל, ובתוך כך נצבעים בצבעי אימה גם כארבעים שנות 
המלוכה ההאשמית במדינה, שהחלו עם תום מלחמת העולם הראשונה ונמשכו עד ההפיכה 

הצבאית ביולי 1958. 
ולא  רשמי  קולוניאליזם  של  בהקשר  ההאשמית  עיראק  על  נכתבו  מחקרים  מעט  לא 
הקשת  של  צדדיה  משני  בה  שפעלו  האופוזיציה  כוחות  עוררו  רב  עניין  בה.  רשמי ששרר 
והסוציאל–דמוקרטיים.  הקומוניסטיים  והגורמים  העיראקית  הלאומית  התנועה  הפוליטית: 
ספרה של פרופ‘ אורית בשקין מתווסף למחקרים האלה, אך ייחודו בכך שהוא חושף בעיקר 
את הסֵפרה הציבורית בעיראק. הנושא נבחן מתוך התמקדות באינטלקטואלים ובפעילותם 
גלישתם  אחר  מעקב  באמצעות  הרחב,  הציבור  ובין  בינם  ובאינטראקציה  הציבורית 
החברתית  ההיסטוריה  נחשפת  כך  בתוך  הציבור.  שכבות  יתר  אל  מהאליטה  רעיונות  של 
והתרבותית של עיראק, ונחשף המקום המרכזי שמילאו האינטלקטואלים בכינון הפרויקט 
הלאומי העיראקי: היסטוריונים, מורים, סופרים ומשוררים, עיתונאים ועוד. הם שחשפו את 
חטאיו של הקולוניאליזם המודרני והם שביקרו את הפרויקט הלאומי העיראקי. דעותיהם 
ועמדותיהם כפי שהן מתוארות בספר מספקות לנו תובנות לא רק על ההיסטוריה של עיראק 
אלא גם על משמעות המודרנה והקולוניאליזם ועל הדרכים שבהן נוצרים ומעוצבים ספרה 
ציבורית, מנהל מדינתי וחברה אזרחית בתוך הקשר קולוניאלי ופוסט–קולוניאלי. יתר על כן, 
בעיראק האחרת מתגלה עיראק כמקום של חיי תרבות תוססים וסוערים שבמסגרתם התנהל 
ויכוח ער על עיצוב דמותה החברתית, התרבותית והפוליטית של המדינה. את התשתית לשיח 
הניחו ספרות אירופית עשירה וספרות ערבית מודרנית שהגיעה ממרכזי התרבות של המזרח 
התיכון, והשיח עצמו התנהל בעשרות עיתונים וכתבי עת שיצאו לאור בעיראק, וכן ביצירות 

מקוריות של פרוזה ושירה. 
למרות משטרה הפרלמנטרי, עיראק מעולם לא הייתה דמוקרטית. בשנות העשרים של 
המאה העשרים היא התקיימה כמנדט בריטי, ולאחר שזכתה בעצמאות ב–1932, התקיימה 
יחסי,  חופש  של  שנים  היו  המוקדמות  העשרים  שנות  רשמית.  לא  בריטית  חסות  כמדינת 
ומגוון דעות התקיימו זו בצד זו בספרה הציבורית. בעשורים שאחרי כן ידעה עיראק פריחה 

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  10*
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תרבותית שהתבטאה בצמיחה ובהתרחבות של מוסדות השכלה גבוהה, בפעילות של ארגוני 
נשים למען זכויות נשים, בייסוד אגודות של אמנים וארגונים ספרותיים, בהקמת תיאטרון 

ממסדי, ואף במפנה בתחום השירה והפרוזה. 
כוחה של המדינה עלה בד בבד עם התרחבות המעמד הבינוני, ואינטלקטואלים רבים 
השתלבו בשירות המדינה ואימצו דפוסי חשיבה אנטי דמוקרטיים. בשקין מייחדת מקום נרחב 
לתיאור הקונפליקט בין תומכי המשטר ובין מתנגדיו, קבוצות סוציאל–דמוקרטיות והמפלגה 
הקומוניסטית שתמכו בפלורליזם והתווכחו על אופייה ועל מרכיביה של הדמוקרטיה. הם 
ביקרו את המדינה בנושאים של צדק חברתי, זכויות נשים ואופייה של העצמאות העיראקית. 
את המעצמות האירופיות הם ביקרו על בזיזת אוצרות המדינה, בעיקר הנפט, ואת האליטה 
המקומית הם ביקרו על ששיתפה פעולה עם השלטון הקולוניאלי. הם שאפו להקים בעיראק 
הרפורמה  תכניות  במקום  דמוקרטי.  משטר  בה  ולכונן  וחילונית  חופשית  מודרנית,  חברה 
והבריטים הם הציעו מודלים חלופיים רדיקליים. הממסד  הכושלות של השלטון העיראקי 
המלוכני הגביל את מבקריו באמצעות צנזורה, עונשי ממון ומאסר, ואף גלות. רבים ממנהיגי 
והיו  ועונו,  נכלאו  אחרים  עיראק,  לגבולות  מחוץ  אל  גורשו  ומשמאל  מימין  האופוזיציה 

מנהיגים, בעיקר קומוניסטים, שהוצאו להורג. 
בחלקו האמפירי של הספר מסתמכת בשקין על מסמכים מתיקי משרד החוץ הבריטי 
השיח  על  והשפיעו  הנחקרת  בתקופה  לעיראק  שיובאו  פרסומים  על  בבגדאד,  והשגרירות 
ועלונים שיצאו לאור  ובעיקר על מקורות מקומיים: עיתונים, ספרים, פמפלטים  הציבורי, 
של  ובניתוח  בתיאור  מחדש  הספר  קצרים.  זמן  פרקי  למשך  שהופיעו  כאלה  גם  בעיראק, 
כתבי האינטלקטואלים העיראקים ומעשיר את הדיון האקדמי על החברה העיראקית. מעניין 
הבלתי  מנהיגה  יוסוף,  סלמן  יוסוף  הוא  הלוא  פאהד,  של  להגותו  המוקדש  החלק  במיוחד 
מעורער של המפלגה הקומוניסטית העיראקית שהוצא להורג ב–1949. במאמריו שפורסמו 
בעיתונות הקומוניסטית התמקד בזכות לחופש דיבור, להתאגדות ולקיום בחירות חופשיות 
לגיטימציה  בהבניית  התקשורת  של  וחשיבותה  כוחה  על  כתב  פאהד  חברתי.  שוויון  ותבע 
לשלטון, אך גם בניפוצה. הוא חשף את תרומתו של השיח הציבורי ליצירת מה שכינה “תודעה 
כוזבת” על ידי הצגת החברה העיראקית כמי שזקוקה להדרכתה של מדינת תרבות כבריטניה, 
וטען שבכך הוא בעצם כלי בידי השליטים הקולוניאלים. פאהד ביקר גם את כניעתה הדוממת 

של העיתונות הממסדית, שצנזרה את עצמה לנוכח אינטרסים כלכליים ואחרים.
דרך העיסוק בשיח האינטלקטואלי ומתוך דיון במקורותיהם ובזהותם הדתית והאתנית של 
משתתפי השיח הדמוקרטי משחזרת בשקין את קווי היסוד של החברה האזרחית בעיראק האחרת 
לאורך ארבעה עשורים. מתברר שעילית זו כללה את כל הקבוצות בחברה העיראקית: שיעים, 
סונים, יהודים, כורדים ותורכמנים. שבירת קווי ההפרדה הסקטוריאליים אפיינה את הפעילות 
כולה ופתחה פתח להשתלבותם המלאה של אינטלקטואלים יהודים שפעלו במסגרת הסוציאל–

דמוקרטים והקומוניסטים לצדם של עמיתיהם המוסלמים והנוצרים. הפעילות התנהלה סביב 
בתי הוצאה לאור, ארגוני עובדים ומפלגות פוליטיות והתקיימה בסלונים פרטיים, במועדונים 
חברתיים, בבתי קפה ועוד. בתי הקפה הללו, שסימלו בעיני הכותבים הקולוניאלים את ניוונו 
עשייה  של  כמקומות  זה  בספר  מתוארים  המזרח,  של  והתרבותית  החברתית  שקיעתו  ואת 
זיכרונותיו של ששון סומך בספרו  זו מתכתב הספר עם  וחתרנית. בנקודה  תרבותית חדשנית 

בגדאד, אתמול, המתארים את הפעילות האינטלקטואלית הערה בבגדאד של שנות הארבעים.
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נוסף על הארתם של תחומים ונושאים חדשים, חשיבותו של הספר טמונה בהסתכלות 
תיאוריות  של  ולאורן  הציבורית  בספרה  הדיון  דרך  בעיראק  והתרבות  החברה  על  חדשה 
פוסט–קולוניאליות. שלא כמו חוקרים אחרים, בשקין אינה מחפשת בתקופת המלוכה את 
ההסבר לדרכה הפוליטית של עיראק אל זרועות הדיקטטורה של סדאם חוסיין, אלא בוחנת 
את התקופה בפני עצמה. כך היא מגלה אותה מחדש ומוצאת בה שלל אפשרויות, שרודנות 
היא רק אחת מהן. הספר חשוב גם בהקשר היהודי, מפני שהוא מציג את החברה האזרחית 

שבה היו היהודים שותפים בתקופה הפורמטיבית של ערב הגירתם מעיראק. 
ואף על פי כן, אי אפשר להתעלם מהפרספקטיבה ההיסטורית, וזו חותרת מתחת לקונספט 
המרכזי של הספר. הרי אותה אינטליגנציה עיראקית לא הצליחה להגשים את יעדיה, וחלקים 
ממנה אף היו אחראים או שותפים לחולייה המדכאים של המדינה. מה היה אפוא משקלו 
של הרעיון הדמוקרטי בתוך הפעילות הרעיונית והפוליטית של עיראק בתקופה ההאשמית, 
ועד כמה אפשר לדבר על קיומו של שיח דמוקרטי כשהאינטלקטואלים מכל קצות הקשת 
אומה  בינוי  של  בתהליך  בעיקר  והפלורליסטי,  הדמוקרטי  בשיח  מלבד  עסקו,  הפוליטית 
עיראקית מאוסף של קבוצות אתניות ודתיות, תהליך שביצעו רשויות המדינה בשרירותיות 
שהביא  הצבאי  הכוח  דווקא  אלא  הזה,  התהליך  של  בסופו  ניצחה  הדמוקרטיה  לא  רבה. 
למשטר טוטליטרי. בפרספקטיבה היסטורית, עוצמתו של התהליך מפחיתה מערכו של השיח 
הדמוקרטי בעיראק בתקופת המלוכה ומציגה אותו כשיח שולי. בהתייחסה לעניין זה טוענת 
את  להגשים  מצליחה  אינה  אם  גם  אינטלקטואלית,  אליטה  של  שחשיבותה  בשקין  פרופ‘ 
יעדיה, נמדדת בעצם תרומתה לתרבות, לספרות, לפילוסופיה ולביקורת החברתית. מבחינה 
והן  עיראק  הן כחלק מהמחקר ההיסטורי של  עיניים,  ומאיר  אין ספק שזהו ספר חשוב  זו 
בהצגת התפתחותה של חברה אזרחית בעיראק בעבר, שאולי יש לה סיכויים לצמוח גם היום, 

בנסיבות המשתנות של השלטון בארץ זו.

מקורות

סומך, ש‘ )2004(. בגדאד, אתמול. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
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ענת לפידות–פירילה*11

מאז סוף שנות השבעים, לאחר ההפיכה של חומייני באיראן ב–1978, עסוקים חוקרי המזרח 
התיכון בשאלות הקשורות לחזרת הדת למרחב הציבורי, לתהליכי הדתה ולמהות המודרניות 
בחברות לא מערביות ולא נוצריות. מה שנתפס תחילה כסטייה שיעית מובחנת, הפך לאחר 
תום המלחמה הקרה לתופעה שהניעה גל של מחקרים, אשר ניסו לעמוד על ממדי הכישלון 
ושל הנחות הבסיס של הסוציולוגיה המערבית, שציירו  והמודרניות  הִקדמה  של פרדיגמת 
חשוך  דתי  עולם  לעומת  ונאור  חילוני  מודרני  עולם  של  ונקייה  ברורה  דיכוטומית  תמונה 
ומסורתי. מחקרים אלו, אמפיריים ותיאורטיים כאחד, מטילים ספק באמיתותן של ההנחות 
לפרדיגמת  ומציעים שבניגוד  ומערבי,  חילוני  דתי,  כגון  נקיות  תרבותיות  קטגוריות  בדבר 
ושהמודרניות עובדת במקומות  וגם חילונים,  גם דתיים  רוב האנשים הם  והחילון,  הִקדמה 
שונים בדרכים שונות. ספרה של סולטאן טפה מתכתב עם שיח זה ותורם לדיון על הקשר 

שבין הדת לפוליטיקה בישראל ובתורכיה. 
טפה בוחנת את המקרה של מפלגות פוליטיות דתיות בשתי המדינות. הבחירה להשוות 
הים  של  המזרחי  באגן  מדינות  הן  ותורכיה  ישראל  ופופולרית.  מושכת  אלה  מקרים  שני 
עולם חדש  ליצור  אינן ערביות. את שתיהן הקימו אליטות מערביות שביקשו  התיכון, אך 
ואדם חדש, תורכי או עברי. בשני המקרים האדם החדש היה בהכרח חילוני, מערבי וידידותי 
לאופי הכלכלי היצרני של המערב המתועש. הביורוקרטיה הכמאליסטית של הרפובליקה 
התורכית שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה ביקשה לשלול את התורכי העות‘מאני 
המוסלמי, ממש כשם שהאליטה הציונית ניסתה להנגיד בין העברי החדש ליהודי הגלותי. 
בשני המקרים נעשתה הדת סממן של עבר פרימיטיבי שיש לשרשו. בשני המקרים ניסיון 
ההיסטוריה  את  לשמר  החברה  בתוך  רבים  של  ומהרצון  מהצרכים  התעלם  הכפוי  החילון 
בעיניים מערביות,  לעתים,  המורכב שכלל  הערכים  עולם  ואת  הקהילתית  או  המשפחתית 
סתירות לכאורה. חשוב מזה לענייננו, הן בתורכיה והן בישראל, הביורוקרטיה של המדינה 

וחוקיה דווקא קיבעו את הדת במדינת הלאום במגוון אופנים. 
אם כן, טענתה הבסיסית של טפה היא שהתיאוריות המנסות לתת הסברים כלכליים או 
חברתיים לחזרתה של הדת למרחב הציבורי, מתעלמות מכך שהדת נכחה בו תמיד. החוקרים 
והאליטות המסתגרות הם שעוברים היום, באיחור רב, שינוי תפיסתי ושבים לעסוק בשאלות 
הקשורות לקשר המורכב שבין דת לפוליטיקה, שאלות שנדחקו לשנים רבות ממרכז הבמה 
המחקרית. אכן, האירועים הפוליטיים וההיסטוריים שחווה האזור, בעיקר מאז התמוטטות 
הפוליטי של החברות  חלק חשוב מהמרחב  היא  חיזקו את ההכרה שהדת  ברית–המועצות, 
הנדונות. היא לא נעלמה מחיינו אלא נדחקה אל מתחת לרבדים הגלויים של הציבוריות, ושם 

מכון ון ליר בירושלים והמחלקה ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים  11*
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המשיכה להתקיים. בשנות השמונים הוסרו רבדים אלה, והיא פרצה אל הכרת האליטה בזכות 
הניצחונות האלקטורליים של המפלגות הדתיות הן בישראל והן בתורכיה. לכן מתמקדת טפה 
בהישגים של המפלגות הדתיות בישראל ובתורכיה, מתוך ניסיון להוכיח שחלק מהן )ש“ס 
בישראל ומפלגת הצדק והפיתוח בתורכיה( אינן אנטי מודרניות אלא תוצר של משא ומתן 
בין ערכים ומבנים פוליטיים. בכך היא מצטרפת לדעה הדומיננטית במחקר התורכי העכשווי, 

שמפלגת הצדק והפיתוח היא במידה רבה הביטוי המובהק של הצלחת החזון הכמאליסטי. 
התיאוריות  על  ומגוונת  מקיפה  ספרות  סקירת  כוללת  הכותבת  של  היסודית  העבודה 
ועל מקומן של המפלגות  והמחקרים האמפיריים שנכתבו על הקשר שבין דת לפוליטיקה 
הדתיות בחיים הציבוריים. בכתיבתה ניכרת בקיאות מרשימה במחקרים הסוציולוגיים ושל 
מדעי החברה בכלל. הספר נסמך על סדרת ראיונות, מחקר כמותי וניתוח של תוצאות בחירות, 
בצד ניסיון לשלבם בידע היסטורי וכרונולוגי. לטענתה, הבנת תהליכי ההדתה והמורכבות 
של חזרת הדת למרחב הציבורי במדינות לאום מודרניות מצריכה יותר משיטת מחקר אחת 
או מתודולוגיה אחת. ואכן, השילוב שהיא מציעה יוצר תחושה של עומק ובקיאות במחקר 

הכולל שני מקרי בוחן. 
התזה המרכזית של טפה היא שיש להבין תהליכי חילון והדתה כהדדיים ומשולבים: מצד 
אחד, החברות הישראלית והתורכית עברו תהליך של סקולריזציה פנימית, הסקולריזציה של 
תוכן הדת. בד בבד נערך תהליך של סקרליזציה: הענקת משמעות דתית לנושאים חילוניים. 
בהקשר זה ההשוואה בין ישראל לתורכיה מחזקת את הטענה של טפה שהיחסים בין החילוני 
אחת  שכל  אלא  היהודית,  או  האסלאמית  המסוימת,  הדתית  הדוקטרינה  פרי  אינם  לדתי 
מהדוקטרינות יכולה לייצר כמה וכמה תשובות פוליטיות למושגי יסוד כגון מדינה, לאום, 
תהליכי הזרה והיחס לקולקטיב. תשובות אלו באות לידי ביטוי בזירה הפוליטית באמצעות 
ועבודה  ומתן  מפלגות שונות. המפלגות שאנו מכנים “דתיות” הן למעשה תוצר של משא 

הדדית בין ערכים סותרים או משלימים בעולם המודרני של אזורנו. 
טענה מעניינת נוספת היא שבעשור האחרון, הן בתורכיה והן בישראל, מפלגות שסדר 
מאחוזי  ונהנות  ממש  של  להישגים  מגיעות  דת  עם  מזוהה  שלהן  והפוליטי  החברתי  היום 
תמיכה גבוהים יחסית גם בקרב חוגים שאינם מזהים עצמם כדתיים, אולי בשל סדר היום 

החברתי–סוציאלי שעמו הן מזוהות.
נוקשה  דתית  דוקטרינה  על  הנסמך  נוקשה  ופוליטי  חברתי  יום  סדר  מפלגות ששימרו 
והפיתוח  הצדק  מפלגת  או  ש“ס  כמו  מפלגות  אלקטורליים.  הפסדים  ספגו  ומחמירה 
נתפסות בציבור כמתונות, כל אחת והנסיבות שיצרו אותה. טפה מודעת לכך שההיסטוריה 
והכרונולוגיה של כל אחת מהמפלגות שונה מאוד, אבל היא מציעה שהן בנות השוואה משום 
נגד אליטה שדחקה מאז הקמת  שהן מזוהות בקרב הקהל הרחב כנושאות מחאה חברתית 
החילונים,  האשכנזים  אלה  היו  בישראל  הפריפריאליים.  לשוליים  רבות  קבוצות  המדינות 
ובתורכיה היו אלה הכמאליסטים. ממצא מעניין הוא שאף שמפלגות כמו ש“ס או מפלגת 
הצדק והפיתוח נתפסות כמגזריות, בפועל הן מכילות קהל מצביעים מגוון ולא מגזרי. ש“ס 
מושכת אנשים ממוצא אתני מגוון, ומפלגת הצדק והפיתוח, המדגישה לכאורה את האסלאם 
החנפי, מושכת גם כורדים, השייכים לאסכולה דתית משפטית שונה, וכמובן לקהילה אתנית 
אחרת. עבור חוקרי מגמות פוליטיות, הניתוח של טפה תורם בכך שהוא מעיד על התמרכזות 
של הכוחות הפוליטיים באמצעות אימוץ אידיאולוגיה חברתית–דתית ולא הלכתית נוקשה. 



ביקורות ספרים  ענת לפידות–פירילה    532

ייתכן ויש בכך מענה חלקי לשאלה המטרידה לאן נעלם השמאל בשתי המדינות. בהקשר 
התורכי טפה מספקת הוכחות לאלו המאמינים זה שנים רבות שסינתזה דתית–לאומית עשויה, 

בתנאים מסוימים, לשמש דבק אידיאולוגי ממתן ולתרום ליציבות פוליטית.
ספרה של טפה תורם רבות לדיון על מורכבות היחסים שבין דת לחילון במדינת הלאום 
באמצעות הדיון במפלגות הדתיות ובדיקת הסיבות להצלחתן הגדולה במערכת האלקטורלית. 
בלי לגרוע מתרומתה אפשר לשאול באיזו מידה הטתה את מסקנותיה הבחירה הסלקטיבית 
לדון בש“ס ובמפד“ל דווקא, ולהותיר מחוץ לדיון מפלגות כגון יהדות התורה, דגל התורה 
או האיחוד הלאומי. יתר על כן, אף שהיא ציינה במפורש שאין בספרה ניסיון ליצור מודל 
אפשר  בדמוקרטיות,  דתיות  מפלגות  של  הפופולריות  צמיחת  את  להסביר  שיכול  כללי 
לשאול אם המפלגות שבחנה מייצגות נאמנה את התופעה החברתית והתרבותית הקשורה 
במורכבות היחסים שבין הדת לפוליטיקה. ההשוואה בין ישראל לתורכיה נעשתה גם היא 
פופולרית בעשור האחרון, אבל האם באמת מדובר במקרים דומים? אחרי הכול, יש לציין 
שאין תיאולוגיה תורכית, ובראש מפלגת הצדק והפיתוח לא עומד איש דת. אין גם פוסק 
הלכה מאחורי הקלעים המשמש מקור סמכות ואותנטיות, והמפלגה אינה נסמכת על חצרות 
דתיות ועל אנשי דת. מפלגה תורכית יכולה להיחשב דתית משום שבזמננו בעולם התורכי, 
כמו באזורים אחרים בעולם, ערכים דתיים ודרישות מוסלמיות מיוצגים ומועברים באמצעות 
ההלכה  כתבי  הוראות  את  לאמץ  אינה  שלהם  התביעה  אך  ומפלגות.  חברתיים  ארגונים 
האסלאמיים כפרקטיקה יומיומית, גם אם יש תביעות כאלה בשוליים החברתיים של מעגלי 
הדת. במובן זה, תהליך החילון התורכי היה עמוק ודרמטי, עם הרפורמות של מוסטפא כמאל 
בשנות העשרים של המאה העשרים, שביטל את מעמד אנשי הדת ונלחם מלחמת חורמה 
של  תביעה  רבה  במידה  מייצגות  בתורכיה  הדתיות  המפלגות  לכן  הדתית.  בטקסטואליות 
מוסלמים להכיר בהישגי הדת והתרבות האסלאמיות לפחות כשוות ערך לאלו של התרבות 
המערבית ולתת להכרה זו ביטוי במוסדות שלטוניים, בארגונים בינלאומיים, ובעיקר בניהול 
המרחב הציבורי. אין הדבר דומה למקרה הישראלי. נוסף על כך, ההגבלות בחוקה התורכית 
עדיין אינן מאפשרות דיון ומחקר מעמיק על תופעות דתיות, משום שהמפלגות הפוליטיות 
מנועות מלחשוף סדר יום דתי, ואם יטענו בזכות החזרת השריעה למרחב הציבורי, הן ייסגרו. 
על  בעיקר  אלא  דתית,  מתינות  על  אפוא  מעיד  אינו  והפיתוח  הצדק  מפלגת  של  המקרה 

אסטרטגיה שהוכחה כנכונה במשא ומתן של מפלגה דתית עם מוסדות המדינה. 
טפה אמנם הופתעה מהממצאים שהעלו שתומכי המפלגות הדתיות מזהים עצמם בעיקר 
כתורכים ולא כמוסלמים, אך בעיניי אין זה מפתיע. יש לציין שלמרות הרטוריקה החילונית 
הנוקשה, בפועל עבדה הביורוקרטיה הכמאליסטית משחר ימיה כדי להפוך את הדת ממרכיב 
מה  לשאול  יש  ולכן  הלאום.  במדינת  החברתי  המיון  בתהליך  הכרחי  למרכיב  אמונה  של 

כוללת התורכיות ואם אינה קשורה ממילא לזהות מוסלמית. 
של  הדיון  ולתלמידים.  לחוקרים  הספר  מחשיבות  גורעות  אינן  אלה  הערות  ולבסוף, 
לתלמידי  רלוונטי  הספר  מעניין.  לדיון  מצע  משמשות  העקרוניות  וטענותיה  יסודי,  טפה 
מדעי החברה והיסטוריה של מזרח אגן הים התיכון, וכן לחוקרי מפלגות פוליטיות ולאלה 

המתעניינים בתהליכי הדתה וחילון.
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מירה קצבורג–יונגמן. נשים ציוניות באמריקה: הדסה ותקומת ישראל.
באר שבע: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה בוקר, אוניברסיטת בן 

גוריון בנגב. 2008. 344 עמודים

רינה נאמן*12

מציע  קצבורג–יונגמן  מירה  מאת  ישראל  ותקומת  הדסה  באמריקה:  ציוניות  נשים  הספר 
של  השישים  שנות  ועד   1912 בשנת  היווסדו  מאז  הדסה  ארגון  של  היסטורית  אתנוגרפיה 
על שלל  הארגון  את  לבדוק  בניסיון  טמונה  הספר  העיקרית של  התרומה  הקודמת.  המאה 
את  להדגיש  וכן  ־  ומגדריים  ארץ–ישראליים  אמריקאיים,  ציוניים,  יהודיים,  ־  מקורותיו 
המאפיינים הייחודיים של ארגון זה לעומת גופים יהודיים וציוניים אחרים שפעלו בארצות–

הברית ובישראל.
כפי שעולה מן הספר, במשך כל שנות פעילותה הוכיחה הדסה מחויבות להמשך הקיום 
היהודי מבחינה פיזית ותרבותית וראתה בציונות המשך רציף של העבר היהודי לדורותיו, 
שידועה  אסתר,  היא  הדסה  הארגון:  של  שמו  גם  מכאן  לגאווה.  וכמקור  כמפואר  שנתפס 
שהייתה  הלימוד  קבוצת  נקראה  שמה  ועל  עמה,  את  שהצילה  כאישה  היהודית  במסורת 
הגרעין המייסד של הארגון. השם, שנקבע בוועידה השנייה של הדסה, ב–1914, הוא ביטוי 
סמלי להיותו ארגון של נשים יהודיות בעלות זיקה עמוקה למסורת ולהיסטוריה היהודית, 

שתורמות להצלת יהודים ולמפעל הציוני. 
מתוך כך הציבה הדסה לעצמה שתי מטרות מרכזיות: לטפח אידיאלים יהודיים וציוניים 
בארצות–הברית דרך פעילות חינוכית ענפה, ולקדם מוסדות ומפעלים יהודיים בארץ ישראל, 
בעיקר בתחום הבריאות. תחומי החינוך והבריאות, וכן העשייה הקונקרטית במסגרתם, נתפסו 

כתפקידים נשיים מסורתיים.
הצעירה  הדסה  הנוער  תנועת  הקמת  האמריקאית:  בזירה  הארגון  לפעילות  דוגמאות 
ותמיכה בתנועות נוער אחרות שנבדלו מתנועות הנוער בארץ בהיותן בלתי מפלגתיות ובלתי 
חלוציות אלא חינוכיות; טיפוח תכניות ביקורים של בני נוער אמריקאים בישראל; והכשרת 

מדריכים ישראלים לפעילות עם נוער בתפוצות.
דוגמאות לפעילות הארגון בזירה הישראלית: הקמת רשת בתי חולים בארץ, שהמרכזי 
שבהם הוא רוטשילד בירושלים )לימים מרכז רפואי הדסה(, וכן הקמת בית הספר הראשון 
לרפואה, הכנסת שירותי היגיינה ובריאות לבתי הספר, הקמת תחנות “טיפת חלב” וייסוד 
לשכה להכוונה מקצועית )לימים מוסד סאלד(. במסגרת הפעילות בתחום הבריאות בישראל 
הביאה הדסה לארץ את יסודות הרפואה האמריקאית המודרנית ותרמה רבות לעיצוב דמותו 
של הרופא הישראלי, לפיתוח המחקר הרפואי ולקידום מקצועות ריפוי חדשים כמו תזונה 

וריפוי בעיסוק.
אחרים  ארגונים  עם  הדסה  של  היחסים  במערכות  בהרחבה  הספר  דן  אלה  בהקשרים 
בארצות–הברית ומחוצה לה )כמו הסתדרות ציוני אמריקה, ארגון הנשים הציוניות העולמי ־ 

מחלקת ממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב–יפו  12*
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ויצ“ו, או נשות המזרחי בארצות–הברית(, וכן מול גופים ואישים שקשורים בתחומי הבריאות 
והחינוך בארץ )קופות חולים, רופאים, משרדי החינוך והבריאות(.

הספר ערוך בשלושה מפתחות. מפתח אחד הוא כרונולוגי: המעקב ההיסטורי אחר הארגון 
מוצדק בשל התפתחותו מקבוצת לימוד של 38 נשים אמריקאיות בשנת 1912 לארגון המוני 
כלל–ארצי וא–פוליטי, שהיה הארגון הציוני הגדול ביותר בארצות–הברית בשנות הארבעים 
נשות  של  והתרבותי  החברתי  האישי,  הפרופיל  השתנה  זאת  תקופה  במהלך  והחמישים. 
הדסה, שינוי שזוכה לדיון נרחב בספר. כמו כן, במהלך תקופת פעילותה של הדסה התרחשו 
מדינת  והקמת  לשלטון  היטלר  עליית  כמו  היהודי,  לעם  מכרעת  חשיבות  בעלי  מאורעות 

ישראל. העמדות של הדסה ואופני תפקודה לנוכח מאורעות אלה נידונים גם הם בפירוט.
הארץ– לזירה  האמריקאית  הזירה  בין  ההבחנה  הוא  הספר  לעריכת  השני  המפתח 
הרפורמיים,  הקונסרבטיביים,  השורשים  את  המחברת  מנתחת  זה  בהקשר  ישראלית. 
את  וכן  הציונות,  ועל  היהדות  על  הדסה  השקפת  של  והחילוניים  הרקונסטרוקטיביסטיים 
ההשפעות של האתוס הלאומי והתרבותי האמריקאי על הארגון. ערכי הדמוקרטיה וחירות 
של  וחשיבותה  והטכנולוגיה  המדע  האדרת  ויעילה,  קונקרטית  בעשייה  הדבקות  הפרט, 
יהודית  מדינה  בחזונן  ראו  הן  הדסה.  נשות  על  השפיעו  ואחרים  אלה  כל  ־  המקצוענות 
ומודרניים.  הומניסטיים  ליברליים,  ערכים  פי  על  המתנהלת  ארצות–הברית,  של  בצלמה 
הן ראו בישראל את מעוז הדמוקרטיה במזרח התיכון ומחסום בפני התפשטות הקומוניזם 
מתוך  ארצות–הברית.  של  מובהקת  ברית  בעלת  ולכן  בעולם,  האסלאמי  והפונדמנטליזם 
השקפה זו אין סתירה בין תמיכה בישראל ובין פטריוטיות אמריקאית; אדרבה, אפשר לראות 
מן  הבינלאומי.  ואת מעמדה  היסוד של ארצות–הברית  ערכי  תנועה המקדמת את  בציונות 
הראוי להדגיש שראיית היהדות כתרבות שמשלימה את הציביליזציה האמריקאית ביטאה 

את ההשקפה של היהדות העממית באמריקה, ומכאן גם ההזדהות ההמונית עם הדסה.
החלוציות, עמדה שהתפרשה  בסוגיית  הדסה  במיוחד העמדה של  מעניינת  זה  בהקשר 
בישראל כציונות חלשה ומדוללת: לדעת נשות הארגון, מכיוון שיהודי ארצות–הברית אינם 
נרדפים בארצם אלא נהנים מזכויות מלאות ומרווחה, אין הם כלולים במושג “גולה” אלא 
במושג “תפוצה”. לכן קיבוץ הגלויות אינו חל עליהם, והם יכולים להמשיך לחיות בארצם 
ולשלב בין זהותם הלאומית, האזרחית והתרבותית. חלוציות נתפסה בעיניהן כפרי של בחירה 

אישית וולונטרית, מנת חלקם של אידיאליסטים יחידים בלבד. 
המפתח האחרון לעריכת הספר הוא ההבחנה בין אידיאולוגיה ובין תפקוד בחיי המעשה. 
בהקשר זה נדונה תרומתם של הוגי דעות, מדינאים ואנשי מדע לגיבוש הפרויקטים של הדסה, 
וכן המחלוקות האידיאולוגיות עם אישים וגופים בקשר לפרויקטים אלה. עוד נדונים הקשיים 
פוטנציאלים  שותפים  עם  המחלוקות  מסוימים,  פרויקטים  ביצוע  בפני  שעמדו  המעשיים 
וההתמודדות הנחושה של הדסה בדרך להגשמתם. דוגמה למחלוקת כזו היא ההתנגדות של 
גורמים במערכת הבריאות בישראל בשנים הראשונות למדינה כלפי האופי המדעי–אקדמי 

של שירותים רפואיים שקידמה הדסה.
ההתייחסות לפן המגדרי של הדסה מצומצמת בספר, מפני שאין מדובר בארגון פמיניסטי 
עסק  אלא  בישראל,  ולא  בארצות–הברית  לא  ולקידומו,  האישה  במעמד  לשינוי  שחתר 
מתעניינת  האחרונות  בשנים  המחברת,  טוענת  זאת,  עם  בלבד.  וציוניות  יהודיות  במטרות 
הדסה גם בפרויקטים הנוגעים להעצמת נשים ולרווחתן, וזאת בשל כניסה רחבת היקף של 
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נשים לעולם העבודה. בין כך ובין כך, תולדות הדסה כפי שהן מוצגות בספר מציעות תיאור 
מקיף, מרתק ומהימן על פרק חשוב וממושך בהיסטוריה של נשים יהודיות בארצות–הברית.

היסטוריים,  מחקרים  מקורות:  של  שפע  על  בספרה  מסתמכת  קצבורג–יונגמן  מירה 
מחקרים במדעי החברה, ביוגרפיות, ספרי זכרונות, ראיונות, דו“חות של ועדות ארגונים על 
אירועים ומוסדות מסוימים, פרסומים ממשלתיים, כתבות בתקשורת ועוד. המקורות מובאים 
ברשימת המקורות, וכן במאות הערות שוליים. לנוחות הקוראים מצורפים בסוף הספר מפתח 

עניינים ומפתח שמות.
בזכות אלה הספר הוא בגדר אוצר בלום של מידע על הדסה, על הארגונים הציוניים בתפוצות, 
על יהדות ארצות–הברית, על מצב הדברים ביישוב בארץ, וכן על תחילת ההתארגנות בתחומי 
חיים מגוונים במדינת ישראל. כל מי שמתעניין ולו באחד מהנושאים הללו ימצא בספר מענה 
הולם. יתרה מזאת, הקריאה בספר קלה ומהנה על אף שפע המידע המובא בו, בעיקר בגלל סגנון 
הכתיבה ואופן הצגת הדברים המרתק. המחברת השכילה להציג את החומר מנקודת מבטן של 
עשרות דמויות ולשלבו בביוגרפיות אישיות, כולל זו של הנרייטה סאלד, מייסדת הדסה והאם 
הרוחנית והארגונית של הארגון עד סוף ימיה. מבחינה זאת מיישמת קצבורג–יונגמן מגמה חדשה 
יחסית במדעי החברה, שלפיה שדות המחקר מועתקים מאוכלוסיות שלמות )אחר מוכלל( לפרטים 

.)Cohen, 1990; Shokeid, 2007( כך שאתנוגרפיה משולבת בביוגרפיות ,)אחר אישי(
נוסף על כך, גם מבחינה תמטית הספר רלוונטי להתעניינות העכשווית במדעי החברה 
ולמגמות תרבותיות חדשות בחברה הישראלית. לדברי המחברת, הציונות של הדסה תפורה 
על פי מידותיו של יהודי אמריקאי חילוני, שמבקש לשמור על זהותו כיהודי, זהות המכילה 
רכיבים יהודיים ואמריקאיים כאחד. דיוקן זה מתקשר לשיח העכשווי במדעי החברה העוסק 
במושג “חילוני” ובהבחנה בין חילונים לדתיים )לדוגמה, אזולאי ותבורי, 2008; יונה וגודמן, 
2004; שנהב, 2008(, וכן להיווצרותם של מגוון גופים יהודיים המיועדים לחילונים בישראל, 

כנראה בהשפעה אמריקאית, כמו עלמא, בינה, קולות, קהילות ובית תפילה ישראלי.
במשפט אחד: ספר מומלץ בכל פה, שקריאתו מלמדת, מעשירה ומהנה.
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Lilach Lev-Ari. The American Dream—For Men Only?
Gender, Immigration, and the Assimilation of Israelis in the 

United States. El Paso, Texas: LFB Scholarly Publishing LLC.
2008. 184 pages

אבי קיי*13

קשה להעלות על הדעת נושא מרכזי יותר מהעלייה באידיאולוגיה של המפעל הציוני. אין 
אל  מכן  ולאחר  ישראל,  ארץ  אל  ההגירה  את  הסוקרת  ענפה  ספרות  שקיימת  אפוא  פלא 
החוצה,  ישראל  ממדינת  ההגירה  זאת,  לעומת  אפשרית.  זווית  מכל  כמעט  ישראל,  מדינת 
שכונתה בעבר “ירידה”, זכתה לתשומת לב פחותה בהרבה, לפחות עד סוף שנות השבעים 
של המאה העשרים. מאז אמנם הולכת ומתרחבת הספרות שעניינה הגירה מישראל, אך טרם 

ניתן מקום הולם למגדר בהקשר זה. 
הונדגנו–סוטלו  של  המקיף  בספרה  לישראל.  ייחודי  אינו  המגדרי  ההקשר  היעדר 
)Hondagneu-Sotelo, 2003(, הבוחן את השפעתו של המגדר על הגירה ואת השפעתה של 
הגירה על המגדר, היא מציינת שרוב הספרות הבוחנת הגירה במישור הבינלאומי לוקה בחסר 
?The American Dream—For Men Only מצטרפת לילך לב–ארי  בנושאים אלה. בספר 
 The New לקבוצת חוקרים הפועלים למלא את החסר. הספר עצמו הוא חלק מסדרת הספרים

Americans הבוחנת את תופעת ההגירה לארצות–הברית ממגוון היבטים ודיסציפלינות. 
חדשה,  מחקרית  “גישה  על  לדבריה  המבוסס  ושאפתני,  חלוצי  מחקר  מציגה  לב–ארי 
שתופסת את ההגירה כהתפתחות ממושכת של יחסי מגדר, המושפעת מגורמים חברתיים, 
כלכליים ותרבותיים” )עמ‘ 31, תרגום חופשי ־ א“ק(. בכך היא לא רק מפנה את תשומת 
ישראלים  של  וההגירה  בכלל  ההגירה  בהבנת  מגדר  של  המרכזי  למקומו  הקורא  של  לבו 
לארצות–הברית בפרט, אלא מזכירה לנו גם שהגירה היא תהליך המורכב מכמה שלבים ויכול 

להימשך שנים רבות.
ראוי לציין שארצות–הברית היא הארץ המארחת המרכזית של מהגרים ישראלים; מאז 
קום המדינה היא קלטה כמחצית מכלל הישראלים שהיגרו מהארץ )כהן, 2007(. לכן בחינת 
הגירה  על  חשובות  מסקנות  להעלות  יכולה  לארצות–הברית  ההגירה  דרך  הנדון  הנושא 

מישראל בכלל.
לאחר סקירת הספרות על מקומו של המגדר בתופעת ההגירה בעולם, לב–ארי מסכמת 
את הידוע על הגירתם של ישראלים לארצות–הברית. היא משלימה את הדיון המקדים שלה 
בהצגת הבדלים אפשריים בין חוויית ההגירה של גברים ונשים ישראלים ונדרשת לגורמים 

אינדיבידואליים, משפחתיים, חברתיים וכלכליים. 
הנחת היסוד העיקרית של המחברת היא שאם תיבחן תופעת ההגירה מישראל לארצות–
הברית דרך הפריזמה של מגדר, יתגלו בעצם שתי תופעות נפרדות: אחת של גברים ואחת של 
נשים. את השוני המגדרי היא מבקשת לבדוק במסגרת מה שהיא מכנה “שלושת המעגלים” 

המחלקה לניהול עסקים ושיווק טכנולוגיה, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים  13*
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של חוויית ההגירה לארצות–הברית: ההחלטה להגר, אופי ההתערות בבית החדש ותהליכים 
הקשורים להתלבטות אם לחזור לארץ. 

לב–ארי משערת שגברים שוקלים  קיימים,  ועל סמך מחקרים  בעניין המעגל הראשון, 
זוגן.  בני  בעקבות  מהגרות  הנשים  רוב  ואילו  כלכלי,  או  מקצועי  קידום  להשיג  כדי  להגר 
היא מוסיפה שמידת המעורבות של האישה בהחלטה להגר אמנם משתנה לפי גילה, מצבה 

החברתי–כלכלי ומוצאה העדתי, אך בעיקרון הנשים “נגררות” אחרי בני זוגן. 
במעגל השני, של ההתערות בחברה האמריקאית, לב–ארי מעלה השערות בכמה עניינים, 
כגון דעותיהם של המהגרים על זהותם הישראלית והיהודית, דעותיהם על החברה הקולטת, 
והקשר בין הצלחה כלכלית להתערות חברתית. היא משערת שגברים יהיו מעורים בחברה 
האמריקאית הכללית וחיוביים כלפיה יותר מנשים ועל חשבון החשיבות שהם ייחסו לזהותם 

הישראלית או היהודית. נשים, לעומת זאת, יתערו יותר מבחינה חברתית “מיידית”. 
מאחר  לישראל.  לחזור  אם  להתלבטות  כאמור  נוגעת  לב–ארי  של  האחרונה  ההשערה 
שגברים ונשים מחליטים להגר מלכתחילה מסיבות שונות, הרי גם בשאלה זו צפוי להימצא 
הבדל. ראשית, גברים ישקלו בחיוב לחזור לישראל במידה שהצליחו לממש את הפוטנציאל 
המקצועי או הכלכלי של השהות בארצות–הברית ואם הם רואים בישראל מקום מועדף לגדל 
פחות  תושפע  המחברת,  משערת  כך  לארץ,  לחזרה  באשר  נשים  של  ההחלטה  ילדים.  בו 
מסיבות כלכליות ותביא בחשבון גם שיקולים של שיפור הסטטוס שלהן במשפחה ושל הגדלת 

השוויון בחלוקת התפקידים בתוכה. 
בפועל מצאה המחברת שנשים וגברים אכן חווים אחרת את כל שלושת מעגלי ההגירה. 
מאפשרים  אינם  קרובות  ולעתים  חלקית  רק  השערותיה  את  מאששים  הממצאים  זאת,  עם 
והתרבותיים  החברתיים  הכלכליים,  הגורמים  של  השפעתם  בדבר  ברורות  מסקנות  להסיק 
באשר  הממצאים  למשל,  בארצות–הברית.  החיות  ישראליות  נשים  של  ההגירה  חוויית  על 
להשפעת ההגירה על המצב הכלכלי ועל הסטטוס החברתי של האישה לא היו חד משמעיים, 
ורק מקצת מהנשים דיווחו שתהליך ההגירה תרם להן בשני ההיבטים האלה. כמו כן, נשים לא 
תמיד הצליחו יותר מגברים להתערות מבחינה חברתית ותרבותית, ונשים שלא נקלטו מבחינה 

כלכלית דיווחו גם על פחות הצלחה מבחינת ההתערות החברתית והתרבותית שלהן.
ופוגעים  עליו  שמעיבים  אחדים  מפגמים  סובל  לב–ארי  של  והחלוצי  המעניין  המחקר 
בתרומתו הפוטנציאלית לתחום. ראשית, מבחינה מתודולוגית חסר מידע חשוב על המדגם, 
כגון מספר המשתתפים במחקר בכלל ומספר המשתתפים מכל אחת משלוש הערים שנבדקו 
)לוס אנג‘לס, מיאמי ופילדלפיה(. כמו כן, חסר מידע מדויק על מידת הדמיון שבין הפרופיל 
של משתתפי המחקר ובין האוכלוסייה הישראלית הכללית בארצות–הברית, ועל מידת הדמיון 
בעצמה,  ציינה  שהמחברת  וכפי  לבסוף,  שנבדקו.  הערים  משלוש  המחקר  משתתפי  שבין 
שיעור המשתתפים במחקר בפועל, מתוך מספר האנשים שנוצר עמם קשר, היה נמוך מהצפוי 
ומהרצוי מבחינה מחקרית. כאמור, המחברת הייתה ערה למגבלה זו וציינה שכדי להתגבר 
עליה היא תשווה את הממצאים שלה למקורות רלוונטיים אחרים. אך הצגת השוואות אינה 
נותנת מענה לשאלת הייצוג של המדגם, מאחר שהנתונים מוצגים באחוזים גולמיים ובלא כל 

ניסיון לבדוק את מידת השונות בין הממצאים עצמם. 
גם אופן ניתוח הממצאים ואופן הצגתם לוקים בחסר. אין עקביות בשיטות הסטטיסטיות 
שהופעלו ולא מוסבר מדוע נבחרה גישה זאת או אחרת. יתר על כן, בכמה מקרים המחברת 
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מנסה לבחון את הדינמיות של התופעה על ידי הצגת ממצאים בכמה נקודות זמן, אך כשהמידע 
מוצג תחת הקטגוריות “בישראל”, “אחרי שנה אחת בארצות–הברית” ו“היום” קשה להסיק 
נקודת הזמן “היום” למשל? אופן הצגת המידע כאן  מסקנות בהירות. מהי משמעותה של 

ובמקומות רבים מדי בספר מקשה על הקוראים להבין את התופעה הנחקרת.
מלבד זאת, מוטב היה אילו עבר הספר עריכה לשונית והגהה מדוקדקות. הטקסט אינו 
נהיר, ולאורכו פזורים ניסוחים מסורבלים, לעתים מבלבלים, המאתגרים את הקוראים לחינם 
ומקשים עליהם להבין את המסר. לא אחת עולה תחושה שהספר תורגם מעברית בידי אדם 

חסר הכשרה מספקת לכך. 
גישה  המציג  ספר שאפתני  הוא   The American Dream—For Men Only? לסיכום, 
מבטיחה להבנה חדה של הגירה בכלל ושל הגירה ישראלית בפרט. עיקר תרומתו טמונה 
בשרטוט הידע הקיים בתחום ובהתוויית דרך חדשה לבחינת השלבים והתהליכים המרכיבים 
את חוויית ההגירה. ואולם, בשל מגבלות מתודולוגיות ובעיות בניסוח נשאר הקורא בסופו 
של דבר בתחושה שהספר מבטיח יותר ממה שהוא מצליח לתת. עם זאת, אין ספק שהמחברת 
יכולות  ואלה  והן השקפה מקורית,  הנדונה  עם התופעה  היכרות מעמיקה  הן  מביאה עמה 

לשמש בסיס איתן למחקרים נוספים בתחום, שעתידים להפיק אמירה חדה וחשובה. 
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שלמה פישר ואדם ב‘ סליגמן )עורכים(. ע)ו(ל הסובלנות: מסורות דתיות ואתגר 
הפלורליזם. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2007. 363 עמודים 

יוכי פישר*14

בשלהי העשור הראשון של המאה ה–21 נראה שמרכזיותן של הדתות במרחב האישי והציבורי 
אינה טעונה עוד הוכחה. בשנים האחרונות כבר אין שואלים אם הדת מתחזקת וכיצד אפשר 
ליישב זאת עם תיאוריות של המודרנה, אלא מה הם מאפייניהן של הדתות ה“מתחדשות” 

ושל החברה כולה לנוכח מרכזיותן.
ההכרה במרכזיותן של הדתות מביאה גם לחיפוש אחר האפשרויות הגלומות במסורות 
הדתיות לשם יצירת פרוגרמות פוליטיות וחברתיות חדשות. לנגד עיניהם של שלמה פישר 
ואדם ב‘ סליגמן, עורכי הספר ע)ו(ל הסובלנות, עמד חיפוש זה. אך חזרתה של הדת אינה 
אלא  הדת,  ערכי  “ניצחון”  ואת  החילונית  הליברליות  של  “כישלונה”  את  עבורם  מסמלת 
את הצורך לדון מחדש בבסיס שדתות יכולות לספק לקיום פלורליסטי. מכיוון שכך, ע)ו(ל 
הסובלנות אינו עוד ספר המנתח את שורשי הנאורות ואת סתירותיה הפנימיות. תחת זאת, 
הוא מתחקה אחר סובלנות בתוך מערכות דתיות יהודיות, נוצריות ומוסלמיות, בפרקטיקה, 
בתיאולוגיה ובפוליטיקה שלהן, ומציע דו שיח בינן לבין הליברליזם המערבי. בבסיס הספר 
עומדות שתי הנחות מוצא: ראשית, שהמסורות הדתיות טומנות בחובן את היכולת לפתח 
מושגים חדשים לתפיסת היחיד והחברה שאינם סותרים הנחות יסוד פלורליסטיות. שנית, 
הדתות.  בין  מהשוואה  נשכרת  לצאת  יכולה  הדתות  בתוך  סובלנות  ערכי  אחר  שהתחקות 
השוואה כזו מלמדת שמה שנראה לעתים ייחודי קיים גם במסורות אחרות ונובע מהנחות 

יסוד דומות. 
ליר  ון  במכון  שנערך  דתיות”  מסורות  מתוך  “סובלנות  ששמו  מחקר  פרי  הוא  הספר 
של  מאמרים   16 כולל  הוא  העולם.  ברחבי  שנערכו  סדנאות  סדרת  של  וכן  בירושלים, 
חוקרים ממגוון דיסציפלינות. נקודת המבט המתודולוגית של המאמרים כוללת התבוננויות 
סוציולוגיות ואנתרופולוגיות, וכן מחקרים היסטוריים, פילוסופיים ותיאולוגיים. למרות רוחב 

היריעה וגיוונם של מאמרי הספר, התוצר הסופי מתגבש לכדי תמונה מאוחדת. 
הגּותי  מֶהקשר  חלק  הוא  לסובלנות  נוספים  מקורות  אחר  הספר  עורכי  של  החיפוש 
גרסתה  על  מבוססים  שאינם  הכלל,  טובת  של  חלופיים  מודלים  בניית  של  ומתרחב  הולך 
מותאמים  מושגיים  תחליפים  להציע  אמורים  אלה  מודלים  ההשכלה.  של  האירופוצנטרית 
לזמננו. תרומתו הייחודית והחשובה של הספר לפרויקט זה היא בניתוח החלופות המושגיות 

והפרקטיות למודל הסובלנות הליברלית, כפי שהן עולות מתוך המסורות הדתיות. 
מאמרי הספר מחולקים לשני שערים: הראשון עוסק בסובלנות מתוך המסורות הנוצריות 
והמוסלמיות, והשני דן בהקשרים היהודיים והישראליים. דרכי התחקותם של המחברים אחר 
שאלת הסובלנות אינן אחידות: הן נעות מחיפוש אחר מקורות הסובלנות בכתבי הקודש או 
בתיאולוגיה ובפרקטיקה של חכמי הדת המוקדמים )במאמריהם של האשמי, פון טיפלסקירש, 

מכון ון ליר בירושלים  14*



ביקורות ספרים  יוכי פישר    540

מימון וזוהר(, דרך התאמה הרמנויטית של אסטרטגיות מסורתיות ביחס לאחר בעולם מודרני 
המבוסס על הנחות יסוד פלורליסטיות )מחמותסהייץ‘, וולפטייק, פישר, קורן, פיש ורוטנברג(, 
ועד פיתוח מודלים ופשרים חדשים למושג הסובלנות, המבוססים על תפיסות פילוסופיות, 

מוסריות ופלורליסטיות הצומחות מתוך הדתות )גולה, לאסט–סטון וגושן–גוטשטיין(. 
התפתחותן של זהויות שחורגות מתחום האינדיבידואל והיווצרותן של זהויות קבוצתיות 
טרנס–לאומיות, אתניות ודתיות חדשות מצריכה, לדעת סליגמן במאמר המבוא, עיון מחודש 
במהות הסובלנות. מאפייניהן של זהויות אלו מהדהדים את הסובלנות הימי–ביניימית שעיקר 
עניינה הוא עמדות כלפי קבוצות ולא כלפי אינדיבידואלים. זהויות אלה אינן מבקשות לבטל 
את הגבולות בין הקבוצות אלא להפך, לחזק את גבולותיהן בד בבד עם שימור ערכים של 

סובלנות. 
הסובלנות, כך מתברר, מתקיימת דווקא כשקיימים קווי גבול עבים בין קבוצה לקבוצה. 
כשקווי הגבול מיטשטשים, הסובלנות נעשית עניין פרטי ולא קהילתי, והשיח של הסובלנות 
נעשה שיח של זכויות שקל להפר אותן, כפי שקרה במחצית השנייה של המאה העשרים. 
כך גם מספר לנו מחמותסהייץ‘ במאמרו על השאלה הבוסנית. לטענתו, סוד יציבותה של 
אחת  כל  הבטוחות  דתיות  קהילות  שלל  של  מבנה  היה  הפרה–מודרנית  הבוסנית  החברה 
בדרכה ובגבולותיה. סיבותיהן לא היו מסוג של ריאל–פוליטיק, אלא פרי האמונה של כל אחת 
מהקהילות באינסופיות האל, “אלוהינו ואלוהיכם אחד הוא, ואנו מתמסרים לו” )קוראן, סורה 
29, פסוק 46(. הקיום הפוליפורמי של הדתות בבוסניה נבע מהרקע הטרנסצנדנטי המשותף, 

והשימוש האידיאולוגי של מדינת הלאום בדת הוא שהחליש את הבסיס לסובלנות. 
העלאת פתרונות לפרדוקס הליברלי של סובלנות, המניחה סבילות “קפוצת שפתיים” 
המאמרים  כותבי  בפני  העומדים  הפילוסופיים  האתגרים  אחד  היא  האחר,  כלפי  ואדישות 
בספר זה. כיצד אפשר להגיע לידי פלורליזם אמיתי מתוך מערכות דתיות שאינן פלורליסטיות 

ואינן רלטיביסטיות מניה וביה במובן הליברלי? 
הפתרונות המוצעים מרתקים ואינם ייחודיים למסורת זו או אחרת. מוצא פשוט לכאורה 
הוא המוצא הפרגמטי המתבטא בהלכה היהודית במונח “מפני דרכי שלום”. רדיפת השלום 

עם הגויים היא בדיעבד, כתוצאה מתקנות שמבטאות צרכים בחברה רב–דתית.
מוצא מורכב יותר לבעיה, המאפשר פלורליזם על בסיס דתי גם במצב של ריבונות, הוא 
ייחוס ערך תיאולוגי לקבלה של דת אחרת. כך למשל טוען האשמי שאם מאמצים עקרונות 
הרמנויטיים המתבוננים בקוראן כחטיבה אחת, אפשר להסיק שמגוון הדתות אינו מכשול 
לאסלאם אלא יתרון, כחלק מתכנית אלוהית שלפיה מבחר החקירות המוסריות דוחקות אל 
הטוב המושלם. גם בהקשר היהודי מצביעה לאסט–סטון על הצורך להפוך את רדיפת השלום 

לאידיאל ולא לראות בו רק אמצעי זהירות. 
פיש מציע בסיס פילוסופי אתי אחר לפלורליזם דתי המבוסס על תורת החברה הפתוחה 
של קרל פופר. בניגוד לשיח הזכויות הליברלי, הגישה הפופריאנית מציעה הצדקה לראות 
את אחרותו של האחר כרצויה מצד עצמה, מפני שאמונותיו מועילות לחברה. על בסיס הגות 
זו מצביע פיש גם על גישה אצל חז“ל הרואה ערך בקיום קהילות יריבות. בפסיקה הידועה 
“אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל” )בבלי, עירובין יג ע“ב(, מה שמאומץ 
הוא לאו דווקא הפסיקה של בית הלל, אלא דרכו של בית הלל בהלכה, המכירה בחשיבותו 

של בית שמאי כמחזיק בדעה אחרת בזכות ולא בחסד.
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בנו  ואצל  הרמב“ם  אצל  גם  מופיע  אחרות  מונותיאיסטיות  דתות  בקיום  הדתי  הצורך 
הראב“ם, כפי שמוכיח מימון במאמרו. אצל הרמב“ם הצורך הוא פילוסופי רציונלי, כי את 
התבונה הטהורה יש ללמוד מכל בעל שכל, ואילו אצל הראב“ם המיסטיקן חכמות הגויים 
כוללות שרידים של אמת שנשתכחה. כלומר הכבוד לקבוצה אחרת נובע ממחויבות דתית 

להכרת האמת ומההיזדקקות לאחרים למטרה זו. 
שונות  שהנחותיו  פלורליזם  מוליד  אחרות  אמונות  של  קיומן  לעצם  דתי  ערך  ייחוס 
מאלו הליברליות: זו עמדה אינקלוסיבית שמקבלת את האחר בהתאם לעקרונותיה הדתיים 

הפנימיים. 
הקניית  עניינם  הדתיות,  מהמסורות  עולים  שהם  כפי  דת  חופש  או  פלורליזם  כן,  אם 
ערך דתי, תיאולוגי ופרקטי לדת אחרת, ולא רק התאמה למציאות חברתית–פוליטית. מכאן 
קצרה הדרך לא רק לסבילות אדישה, אלא כמו שמראה מאמרו של זוהר המתבונן בסיפור 
“מעשה נורא בעיר דמשק”, אף לשיתוף ולהערצה כלפי האופן שבו האחר מצליח לבטא את 
האמת ולעבוד את האל. מהטקסט שמנתח זוהר עולה הערצה של היהודי כלפי יכולותיו של 
המוסלמי ותפיסה עמוקה של שיתוף באובייקט של החוויה המיסטית, של אל ההוויה כולה, 

“מי שאמר והיה העולם”.
הפלורליזם הדתי ועקרונותיו כפי שהם מוצגים ברוב מאמרי הספר עוסק ביחס כלפי דתות 
ואמונות אחרות, מונותיאיסטיות בעיקרן. אך מה בדבר סובלנות כלפי מי שאינם מאמינים או 
שאינם שותפים לאמונת הייחוד, אלה שמנקודת ראות אינקלוסיבית נראה שאינם תורמים 
לגאולת העולם? רוטנברג מצביע על מנגנונים בתוך היהדות הנוטלים את עוקצה של הבעיה. 
הסובייקטיביזם ההלכתי, שמשמעותו דינמיות בלתי פוסקת של ההלכה היהודית המותאמת 
התיאולוגית  והפלורליות  משתנה,  ממציאות  משמעותה  את  ומקבלת  הפרטית  למציאות 
העצומה בתוך היהדות, הן שתי פרדיגמות המאפשרות קיום בצוותא של פרקטיקות ודעות 
שונות ואף סותרות. פישר מנתח אסטרטגיות של סובלנות כלפי יהודים שאינם מאמינים, 
המבוססות למשל על הבסיס התיאולוגי של “תינוק שנשבה”, המאפשר סובלנות הלכתית 
כלפי מפירי החוק, או על הגישה הציונית המכילה את מפירי ההלכה בתוך הברית הקמאית 

הלאומית. 
גושן–גוטשטיין מבקש להתמודד עם בעיית היחס לאחרּות שאינה מונותיאיסטית על ידי 
ערעור ההגדרה ההלכתית הצרה של הקטגוריה “עבודה זרה” כמסמנת את הגבול בין דתות 
שעמן מותר ואסור ליצור הפריה הדדית, וראייתה כקטגוריה היסטורית המכוונת כלפי צורות 
מדגישה  הדת  הפוסט–ליברלית של  לזהות העצמית. מאחר שההבנה  וקשורה  חיים אחרות 
יותר את תרומתה של הדת לחברה ולחיים האנושיים ופחות את משמעותן המטפיזית של 
אמיתות דתיות, גושן–גוטשטיין מציע לקבוע אבן בוחן אוניברסלית להערכת אמונות אחרות 

לפי אופן פעולתן והשפעתן על חייהם המוסריים, הנפשיים והחינוכיים של המאמינים.
וקיומיים  מוסריים  בערכים  ההתבוננות  והעדפת  “האמת”  בסוגיית  מצומצם  עיסוק 
המוענקים למאמינים על ידי הדתות אינם בהכרח סותרים את ערכי הפלורליזם או מאיימים 
עליהם. הם עולים בקנה אחד עם הבנה פוסט–חילונית המכירה בתרומתה ובמרכזיותה של 
הדת לעיצוב חברות בנות זמננו, ברובדיהן הדתיים והחילוניים כאחד, ומאפשרים להשתמש 
מרתקת,  זה  למאמץ  הסובלנות  ע)ו(ל  של  תרומתו  החברה.  שיפור  לטובת  הדתות  בהישגי 

חשובה וייחודית.
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אפרים דוידי. עבודה, הון ושלטון: עשור בתולדות תנועת הפועלים 
בארגנטינה )1966—1976(. תל אביב: רסלינג. 2008. 277 עמודים

שני בר–און*15

ספרו של אפרים דוידי יוצא בעת ויכוח גובר על אודות היחס להיבטים חברתיים בישראל 
והקשר שלהם להיבטים כלכליים. דוידי עצמו אף שותף להגברת השיח, כמנהלה של המכללה 
הכלכלית–חברתית, שעסק בפעילות איגוד מקצועית וכיהן כחבר הנהגת ההסתדרות. בספר 
שלפנינו הוא מצביע על תקופה פורמטיבית במדינה, שבה הקשרים אלו היו בסיס למערבולת 

פוליטית בלתי פוסקת במאה האחרונה.
לספר שתי מטרות. מטרתו העיקרית היא להאיר את התפתחותה של תנועת העובדים 
זו.  תנועה  של  המעצבות  מהתקופות  היה  אשר   ,1976—1966 העשור  במשך  בארגנטינה 
ההתפתחות, כפי שמבהיר המחבר, לא הייתה ליניארית, אלא לוותה במתחים רבים הן בתוך 
התנועה הן בינה לבין השלטון המרכזי. מטרה נוספת של הספר הנה לנתח את תרומתם של 

ארבעה ממנהיגי התנועה לזרמיה השונים בתקופה זו.
הפרק  הנדון.  העשור  במהלך  שונות  תקופות  המתארים  פרקים,  מארבעה  בנוי  הספר 
בקורדובה  האזרחי  המרי  לבין   1966 של  הצבאית  ההפיכה  שבין  בתקופה  עוסק  הראשון 
)“קורדובסו”( ב–1969. הפרק שופך אור על הרדיקליזציה שחלה בתנועה הפרוניסטית בעת 
השלטון הצבאי, כתנועת נגד לזרם הימני שבתוכה, אשר הונהג בידי אוגוסטו ואנדור ותמך 
תחילה,  באה מהפריפריה  בו  האיגודים  ראשי  ולתמיכתם של  ההתנגדות למשטר  בממשל. 
ולכן ה“קורדובסו” הנו סמל לתהליכים שהתרחשו בתקופה זו. ואנדור, כמו מרבית המנהיגים 
הזרם  ב–1969.  הפרוניסטי(  מהשמאל  )כנראה  מתנקשים  בידי  נרצח  זה,  בספר  הנדונים 
בראשות   )CGT( העובדים  של  הכללית  מהקונפדרציה  ב–1968  התפצל  לואנדור  שהתנגד 
ראימונדו אונגרו, חבר לסטודנטים ולאינטלקטואלים והשבית את העיר קורדובה בעימות עם 
המשטרה. ה“קורדובסו” היווה נקודת מפנה בפוליטיקה הארגנטינית, ואליבא דדוידי היה גם 

תחילת סופו של המשטר הצבאי.
הפרק השני עוסק בתקופת שקיעתו של המשטר הצבאי ובהתארגנות תנועת העובדים 
לבחירות שנערכו בשנת 1973. בבחירות אלו ניצחה התנועה הפרוניסטית עם 50% מקולות 
הבוחרים וקמפורה, דמות אפורה שמינה כמועמד הגנרל חואן פרון, שנמנעה ממנו האפשרות 
פרון  את  העלו  שנה  באותה  חוזרות  בחירות  לבסוף,  הממשלה.  לראשות  התמנה  לרוץ, 
לשלטון פעם נוספת )זאת לאחר שנות גלות ארוכות בספרד(. בפרק זה מגולל המחבר את 
־  ממנהיגיהן  בשניים  התמקדות  תוך  דומות,  והתקוממויות  ב“קורדובסו”  האירועים  פרטי 
דורית בתנועת העובדים. לטענתו,  גם תחלופה  ייצגו  ורנה סלמנקה, אשר  אגוסטין טוסקו 
הביאו התקוממויות אלו הן להיחלשותו של הממשל הצבאי, שלוותה בכמה הפיכות חצר, 
הן לאיחודה מחדש של תנועת העובדים מאחורי דמותו של פרון לקראת המירוץ לבחירות. 

למעשה, פרק זה משרטט את תור הזהב של תנועת העובדים בעשור הנדון.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  15*



543    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

הפרק השלישי עוסק בתקופת העלייה של התנועה ובנפילתה. תחילתו בעלייתה לשלטון 
־ תוך כדי שחרור העצורים הפוליטיים וגל של השתלטויות )“תפיסות”( על מפעלים ומוסדות 
בידי חבריהם )עובדים וסטודנטים( ־ תחילתה של דמוקרטיה פעילה וערה. עם זאת, הפרק 
מלמד כי הדמוקרטיה הייתה קצרת ימים )או שמא קצרת רואי(, לוותה במלחמה של ממש 
כנגד האגף השמאלי של התנועה )ששיאה בעצרת לכבוד שיבתו של פרון ־ “טבח אסייסה”( 
ובכמה רציחות פוליטיות נוספות. נדמה כי רמת האלימות לא ירדה ואף עלתה בעת השלטון 
של התנועה הפרוניסטית, והדבר החמיר והעמיק עם מותו של פרון ועם מינויה של אשתו 
השנייה )איסבליטה(. בהיעדרו, השתלטו אנשיו של לופס רגה )שר הרווחה(, אשר חבר לאנשי 
הימין, על הממשלה, ויחדיו השליטו משטר אימים בליווי מדיניות כלכלית ימנית. פיחות של 
100% בפסו ללא פיצוי הולם הביא את המחאה העממית האחרונה, כמעין שירת ברבור של 

תנועת העבודה בתקופה הנדונה. בכך עוסק הפרק האחרון.
הפרק הרביעי והאחרון עוסק בתקופה קצרה באופן יחסי ־ יוני 1975 עד מרץ 1976. כאן 
ואלים  מתחקה המחבר אחר האירועים שהביאו לבסוף לעלייתו של משטר צבאי ־ עריץ 
מקודמו. כפי שמובהר, בתום התקופה לא נותרו מתנגדים רבים לאפשרות של הפיכה צבאית, 
כאמור,  התקופה,  תחילת  הפרוניסטית.  התנועה  שלטון  של  העריצה  חולשתו  לאור  וזאת 
במחאה העממית כנגד המדיניות הכלכלית שהוכרזה בראשית יוני 1975 ־ מחאה שכונתה 
“רודרגיסו” על שם שר האוצר. אמנם, בעקבותיה נחתמו הסכמי עבודה והשרים המזוהים 
האיגודים,  הנהגת  לבין  ה“שטח”  בין  שנוצר  הנתק  אך  התפטרו,  ־  ורגה  רודריגו  ־  עמה 
ובין האחרונים לבין איסבליטה, הביא לבסוף לנפילת שלטון הפרוניזם ולעלייתו של משטר 

צבאי.
האירועים  מרצף  מותשת  ־  הרים  ברכבת  שדהרה  כמי  אותי  הותירה  בספר  הקריאה 
והאנשים, מהשיאים ומהתהומות. ספרו של דוידי משכנע כי בעשור המדובר הייתה תנועת 
העבודה בארגנטינה ישות רבת פנים, אשר הכילה אזרחים, עובדים ועסקנים מעורים היטב. 
אין זה דבר של מה בכך. עם זאת, אם לרגע התאהבת בסיפורי ה“קורדובסו” )למשל(, שבהם 
הרדיפות  הרציחות,  מגיעות  מיד  הדברים,  מהלך  את  לשנות  השורה  מן  אזרחים  הצליחו 
והמדיניות הכלכלית הפרוניסטית, שהייתה רחוקה מרחק רב ממאווייהם של העובדים )ולא 
רק הם(. נדמה כי גם בדוגמה הנדונה בספר זה הייתה תנועת העובדים ־ אם ניתן לראות את 

הפרוניזם ככזה ־ האויבת הגדולה ביותר של עצמה.
אותם.  המחוללים  שמות  ואחר  האירועים  השתלשלות  אחר  בקפדנות  מתחקה  הספר 
התחקות זו נסמכת על עיתונות התקופה, על ראיונות עם מנהיגים ועם פעילים ועל מגוון 
ארכיונים בארגנטינה ומחוצה לה )ובכללם ארכיון העבודה על שם פנחס לבון, שם נשתמרו 
דיווחים של שליחי ההסתדרות(. פרטנות התיאור ודאי תעורר עניין בקרב חוקרי ההיסטוריה 

של ארגנטינה, אשר אינני נמנית עליהם.
עם זאת, הספר אינו עומד במטרה שהציב לעצמו: “]...[ לנסות ולהסביר את חלקם של 
העובדים, שהפכו לשחקנים מרכזיים בזירה הפוליטית ]...[” )עמ‘ 16(. העובדים, אף שברור 
פנים.  וחסרת  אילמת  קבוצה  נותרים  באירועי התקופה,  צוואר  עד  היו מעורים  כי  מהספר 
איננו יודעים מי היו, כיצד עבדו, כיצד גויסו לעבודתם וכיצד התנהלו חיי היומיום שלהם. 
במילים אחרות, הספר מתיימר להיות היסטוריה חברתית, אך אינו עוסק בכל אותן שאלות 
נותר  דבר,  של  בסופו  שבהם.  המיושנים  ולו  חברתיים,  היסטוריונים  של  דורות  שהעסיקו 
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ותרומתו בהבהרת הדינמיקות  והזוטרה,  בזו המקומית  גם אם  עיקר עיסוקו בפוליטיקה ־ 
בפוליטיקה של תנועת העובדים. 

לא זו אף זו, כמי שאינו אמון על ההיסטוריה החברתית הוותיקה, נופל המחבר קורבן 
ולכן  לו  זר  “תרבות”  המונח  “החדשה”.  החברתית  ההיסטוריה  של  מכיוונה  לביקורת  קל 
נעדר מהספר, והעובדה בולטת במיוחד על רקע המקרה של ארגנטינה. מדינה זו, כמו רבות 
דורשת  ישראלי  של  מבטו  שמנקודת  מעמדית,  חשיבה  של  “תרבות”  הצמיחה  משכנותיה, 
ייתכן  איך  סוציאליסטית?  בחשיבה  שזורה  כה  הארגנטינית  שהלאומיות  זה  איך  פענוח: 

שמאבקי עובדים זוכים לתמיכה עממית כה רחבה? על כך הספר אינו מלמד דבר.
מעבר לכך, כותר הספר מבטיח כי יהיה בו דיון על הון. מי שיצפה למצוא פירוט של 
אופני  ושל  מפעלים  על  הבעלות  מאפייני  של  הנדונה,  בתקופה  בארגנטינה  ההון  מבנה 
השליטה בהם ־ נכונה לו אכזבה קשה. הספר אמנם מזכיר כי החברות הזרות היו מאויביה 
המוצהרים של תנועת העבודה, אך בכך מתמצה המידע על אודות ההון. הספר דן, כאמור, 
בעיקר בפוליטיקה, ובזו של תנועת הפועלים בפרט. לקונה זו מעידה גם על מידת ההכללה 
הניתנת לפירוש מתוך הספר. אין בו אמירות תיאורטיות או השוואות מרחיבות, המאפשרות 
גם  בו  אין  הוא;  באשר  סוציאליזם  של  לאפשרות  זו  בתקופה  הארגנטיני  מהמקרה  הסקה 
אמירה תיאורטית על אודות הקשר בין הון, עבודה ושלטון. בכך הוא נותר ספר ספציפי מאוד 
על אודות תקופה קצרה )גם אם פורמטיבית( במדינה אחת. הקורא נותר תמה אם יש הצדקה 

לפרסום זה דווקא בסדרה שמתהדרת בכותר סדרת מקור לביקורת התרבות.
אותן  למנוע  יכולה  הייתה  עורך  שיד  והגהה,  עריכה  מבעיות  חף  אינו  הספר  לבסוף, 
בעת המעבר מעבודת מחקר לספר. מדובר בטעויות הגהה פשוטות )למשל בעמ‘ 8( ובהצגת 
בעבודות  המקובל  המונחים  מפתח  זאת,  לעומת   .)88 בעמוד  )לדוגמה  בנקודות  טיעונים 
מחקר מעין זו נעדר מהספר. בנוסף, קיצור וויתור על פרטים מסוימים היו אף הם מאפשרים 

ל“רכבת ההרים” לזרום באופן נגיש יותר לקורא ההדיוט.
לסיכום, מדובר בספר שמאיר היטב תקופה טעונה ומשמעותית בהיסטוריה של ארגנטינה 
כמו  היא.  עבודה באשר  תנועת  סיכוניה של  ועל  סיכוייה  על  רבות  ממנו  ללמוד  ושאפשר 
במקומותינו, תנועת העבודה בתקופה הנדונה לא הביאה עמה את הבשורה שלשמה נבחרה, 

ובין השאר אפשר למצוא בכך את הסיבה לנפילתה.
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Women’s Micro-Entrepreneurship as a Track for Social 
Mobility: Some Paradoxical Aspects

Amalia Sa’ar

Ethnography of a micro-entrepreneurship course for low-income women reveals 
a strong influence of a modern gender contract that constructs them as secondary 
breadwinners, whose main contribution is emotional work. The women approach 
entrepreneurship with “an ethics of love”, while avoiding any explicit ambition 
to make good money. Analysis of work as a practice of civil participation allows 
interpretation of the women’s quest for normative femininity as part of their 
overall journey away from the margins. I argue that the process of teaching 
women to formalize their work produces a paradoxical effect of inclusion and 
exclusion: the endorsement of hegemonic practices of work and consumption 
paves the way to their civil inclusion, while reinforcing their initial marking as 
deficient subjects.

Policy Entrepreneurs, Political Constructions and Windows of 
Opportunity: The Politics of the Second Pension Reform in Israel

Michal Ratson

This article discusses the “second pension reform” in Israel in light of the neo-
institutional theory of institutional change. Policy entrepreneurs strategically 
used political construction of crisis to advance their agenda when windows of 
opportunity opened up. These political constructions helped them overcome 
political resistance in the legislative and the public spheres. Ways whereby 
wider changes in social and economic policies were promoted are revealed. 
Liberalization of capital markets and a shifting balance of power between labor 
and capital were separate motives for the reform. From this angle, the pension 
reform is a significant event in the institutionalization of the neo-liberal regime 
in Israel.
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Symbols and Language of Youth on the Internet:
Rhetoric, Idioms and Iconography

Oren Golan

This article examines the meanings of symbols and practices in use among 
peer groups of young Israelis on the Internet through a semiotic analysis of 
adolescents’ social dialect. Through 38 interviews and analyses of over 500 posts 
of four youth-dominated newsgroups between 1998 and 2006 the study reveals 
how youth express meanings and experiences, while creating an autonomous 
range of symbols, informal community rhetoric and humanized social meanings 
of teens’ online social worlds. Findings uncovered three main modes of cultural 
representation: (1) iconographic metaphors of fantasy, laughter and ridicule; 
(2) a rhetoric of fraternity and solidarity; (3) the creation and use of idiomatic 
expressions of friendship, animistic personifications of cyberspace and group 
harmony.

Pro-Natalism and its ‘Cracks’:
Narratives of Reproduction and Childfree Lifestyles in Israel

Orna Donath

Many Western countries, Israel among them, are associated with a pro-natalist 
ideology. This study examines for the first time the local appearance of the cracks in 
this ideology and focuses on the creation of a non-natalist counter-culture within 
a pro-natalist society, namely, the rejection of parenthood in Israel. Interviews 
with childfree couples, as well as content analysis of an Internet forum, show 
that the interpretations, activities, and everyday choices of these social actors are 
made possible by a macro-social framework that actually proves to be cracked. 
The rejection of parenthood widens these cracks, thereby increasing the degree of 
autonomy in social decision-making, even within a cultural framework perceived 
as hegemonic. 
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Militarism and Space in Israel

Erez Tzfadia

Militarism in Israel is embedded in spatial processes. I argue that militarism and the 
transformations that it has faced, such as de-militarization and re-militarization, 
are expressed in the establishment of new settlements. The paper proposes a new 
terminology to analyze the link between militarism and space: “(open/internal) 
frontier”, which underlines the link between ethno-nationalism, militarism, and 
settlement; “global frontier”, which unravels the link between settlement and 
security; and “frontieriphery”, in which the periphery mobilizes the discourse 
of frontier to gain political and material capacity. This terminology is analyzed 
across three lines: ideological, militaristic/civil, and social. Through these lines 
the paper explores the links between militarism, space, and social structure, and 
analyzes ideological clashes in Israel. 

Post-Secondary Non-Academic Education in Israel:
Separate but Equal?! 

 Abraham Yogev, Idit Livneh and Oren Pizmony-Levy

The paper focuses on post-secondary non-academic education (PSE) in Israel 
as a possible attempt to widen participation in higher education. Development 
and changes in PSE from 1971 to 2005 are described for the first time using 
historical documents and data from the Central Bureau of Statistics. Students in 
PSE were found to come mostly from disempowered social and cultural groups. 
They acknowledge the importance of educational credentials and express high 
educational aspirations. Overall, the findings indicate the need to adopt a new 
policy toward PSE and to expand research in this domain. 
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ABSTRACTS

Israeli Sociological Society Presidential Address in 2009:
Israeli Society: Like Other Societies or an Exceptional Case?

Sammy Smooha

A comparative perspective helps assess features of Israeli society, deepens 
understanding of Israel and other societies, arrives at scientific generalizations 
and overcomes the provincialism of case studies. But is Israel comparable to any 
other society, and if so, to what type? Or rather, are comparisons pointless because 
of Israeli exceptionalism? Israel is compared to Western societies, revolutionary 
societies, deeply divided societies and colonial societies. These comparisons 
should be closely scrutinized. Israel is only partly Western; its founding Zionist 
revolution is unfinished; it is a deeply divided society but stable and endures little 
intergroup violence; and its non-colonial characteristics outweigh its colonial 
facade. Israel deviates from models of society it is compared to and is largely 
unique. Yet, its inclusion in comparative studies exposes both its uniqueness and 
resemblance to other societies and contributes to scholarship.

 

The Ethnic Democracy Debate: How Unique is Israel?

Moshe Berent

Sammy Smooha’s ‘ethnic democracy’ model challenged the notion of the 
uniqueness of Israel by setting it as the archetype of a special type of democracy: 
‘ethnic democracy’. But contrary to what Smooha seems to suggest, Israel’s 
national identity is indeed unique. In each of Smooha’s East European examples, 
besides the concept of a core ethnic nation, the notion of a civic territorial nation 
exists, which makes possible the integration or ‘assimilation’ into the dominant 
culture of those who are not members of the core ethnic nation. Israel’s national 
identity does not recognize the existence of a civic territorial nation and makes 
no provisions for the integration or assimilation of non-Jews, especially Arabs, 
into the dominant Hebrew culture.
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