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פוליטיקה מרחבית ופערים 
בין יהודים לפלסטינים במחוזות בישראל

ינון כהן*

תקציר. מאמר זה בוחן את הדינמיקה של אי-השוויון בין יהודים לפלסטינים 
בקונטקסט מרחבי )בין אזורים( בעשורים האחרונים. הממצאים מלמדים שרוב 
הפערים בין יהודים לפלסטינים במדדים סוציו-אקונומיים מרכזיים לא פחתו 
ואף גדלו ברוב האזורים בישראל בין 1995 ל-2008. עוד מלמדים הממצאים 
הפלסטינים  התושבים  של  התעסוקתי  מצבם  במיוחד  הורע   1995 שמאז 
במזרח ירושלים ובנגב, שני האזורים שבהם מתרחש היום תהליך אקטיבי של 
השתלטות על אדמות פלסטיניות. לעומת זאת, באותה תקופה השתפר מצב 
התעסוקה של אוכלוסיית המתנחלים בהשוואה ליהודים המתגוררים בתחומי 
נשים  של  הכולל  בפריון  עלייה   — הילודה  בשיעורי  המגמות  הירוק.  הקו 
יהודיות לעומת ירידה אצל נשים פלסטיניות — מצביעות גם הן על ההצלחה 

)הדמוגרפית( של מפעל ההתנחלויות.

מבוא
מאמר זה בוחן שני ממדים של אי-שוויון, הממד הלאומי היהודי-פלסטיני והממד המרחבי האזורי, 
כדי להציג תמונה עדכנית של הדינמיקה של אי-השוויון בישראל בעשורים האחרונים. המאמר 
מציג מגמות במדדים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים ליהודים ולפלסטינים, לא רק בכלל המדינה 
אלא לפי מחוזות מגורים. לניתוח מגמות אי-שוויון בין יהודים לפלסטינים בקונטקסט מרחבי יש 
חשיבות רבה. ראשית, אי-השוויון בבעלות ובשליטה על קרקעות בין שתי הקבוצות הוא מאפיין 
היא תהליך  לכך  דוגמה  בישראל.  יהודית  הציונית, שמטרתה שליטה  ביותר של המדיניות  בולט 
העיור, ההכרחי להתפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית. ישראל מסווגת 95% מ-1.683 מיליון 
הפלסטינים בישראל ככאלה שגרים ב״יישובים עירוניים״. אבל לפי כל מדד סביר, נצרת היא המרכז 
אין ספק שהמעמד  חיפה(.  גם  נוספה לאחרונה  אולי  )ועליה  בישראל  היחיד  האורבני הפלסטיני 
הסוציו-אקונומי הנמוך של פלסטינים בישראל קשור להעדרם של מרכזים עירוניים פלסטיניים. 
ושל  יהודים  לבחון שיטתית תת-קבוצות של  האזורית מאפשרת  ברמה  אי-שוויון  בחינת  שנית, 
הפלסטינים  התושבים  המערבית,  בגדה  יהודים  מתנחלים  בעבר.  נחקרו  לא  שכמעט  פלסטינים 

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת קולומביה  *
 European Spatial Planning Observation Network( EPSON מאמר זה נתמך בחלקו על ידי  

.)for Territorial Development & Cohesion
אני מודה למיכאל בוריאק ולעמית לזרוס על עזרתם בניתוח הנתונים, לאנה כהן-ינאי על עזרתה   
לוין- נח  כהן,  הלל  יונאי,  יובל  הרפז,  יוסי  הברפלד,  יצחק  גורדון,  ולניב  ההיסטורית,  בסקירה 

אפשטיין, ורד קראוס, טלי קריסטל, יהודה שנהב וסמדר שרון על הערותיהם המועילות. 
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במזרח ירושלים והבדווים בדרום הם שלוש תת-קבוצות שלמרות תכונותיהן הייחודיות נכללות 
בדרך כלל בקבוצות גדולות יותר של ״יהודים", ״מוסלמים״ או ״ערבים״. 

לדוגמה, תעסוקה בסקטור הציבורי בענפי החינוך והבריאות היא אחד המדדים המקובלים לרמת 
האינטגרציה של פלסטינים בשוק העבודה הישראלי. לפי מדד זה נראה שגברים פלסטינים הגיעו 
לשוויון עם עמיתיהם היהודים בשוק העבודה הישראלי, אבל ממצאים ברמה האזורית מלמדים 
שילובם  אלא  בישראל,  העבודה  בשוק  השתלבו  שלא  בלבד  זו  לא  ירושלים  במזרח  שפלסטינים 
זה אף נפגע בין 1995 ל-2008. לפיכך, כדי לשפר את הבנתנו באשר להתפתחות אי-השוויון בין 

יהודים לפלסטינים בישראל מן ההכרח לבחון נתונים ברמת המחוז.

ההגדרות הישראליות לאוכלוסייה ולטריטוריה הישראלית
באשר  נתונים  פרסום  ועל  איסוף  על  אחראית  לסטטיסטיקה(  המרכזית  )הלשכה  הלמ"ס 
לאוכלוסיית ישראל ובאשר לטריטוריה הישראלית. היא עושה זאת על סמך סקרים שוטפים, 
נתונים מינהליים )כגון מרשם תושבים( ומפקדי אוכלוסין שנערכו ב-1948, 1961, 1972 ו-1983, 
והאחרון שבהם — ב-2008. הלמ״ס היא גוף השייך למשרד ראש הממשלה ולפיכך היא משקפת 
את המדיניות הישראלית באשר לאוכלוסייה ולטריטוריה הישראליות. לכך, כמובן, יש השלכות 

על האופן שבו ישראל סופרת את אוכלוסייתה ועל האופן שבו הנתונים נאספים ומוצגים. 
המתנחלים  את   ,1967 שבגבולות  בשטח  המתגוררים  כל  את  באוכלוסייתה  כוללת  ישראל 
בגדה המערבית )356,000 בסוף 2013(, ואת כל אלה — יהודים, פלסטינים וסורים — המתגוררים 
הקהילה  הגולן.1  וברמת  ירושלים  במזרח  מעשי  או  פורמלי  באופן  לישראל  שסופחו  בשטחים 
הבינלאומית, לעומת זאת, אינה מכירה בשטחים הכבושים כחלק ממדינת ישראל וגם לא בסיפוח 
מזרח ירושלים ורמת הגולן, ולכן לא רואה במתנחלים המתגוררים בשטחים שנכבשו ע"י ישראל 
ב-1967 חלק מן האוכלוסייה שמתגוררת במדינת ישראל. בשל האופן שבו הלמ"ס מפרסמת את 
הנתונים שלה, לעתים אי אפשר לקבל אינפורמציה על האוכלוסייה הישראלית שאינה כוללת את 
 OECD-המתנחלים, בעיקר אלה המתגוררים במזרח ירושלים, שמספרם מוערך בכ-200,000. ה
)2010( כולל משום כך ״הערת אזהרה״ בטבלאות המדווחות על ישראל: ״מסיבות טכניות טבלה 
לירושלים  הגולן,  לרמת  באשר  נתונים  שכוללים  הישראליים,  הרשמיים  בנתונים  משתמשת  זו 

המזרחית ולהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית".
הטריטוריה הישראלית מחולקת לשישה מחוזות ועוד ״אזור״ אחד )מפה 1(. המחוזות מוגדרים 
לפי החלוקה המינהלית של ישראל, המשמשת משרדי מממשלה וגופים ממשלתיים רבים ובכללם 
הלמ״ס. מאמר זה יתבסס על החלוקה למחוזות ויציג את כל הממצאים ברמת המחוז. ארבעה מן 
המחוזות — דרום, מרכז, תל אביב וחיפה — הם בשטחים שנכללו בגבולות ישראל לפני יוני 1967. 
וכוללים היום גם את השטחים שישראל   1967 וירושלים הורחבו בעקבות מלחמת  מחוזות צפון 
סיפחה אליה באופן חד-צדדי ברמת הגולן ובמזרח ירושלים. ״אזור״ חדש, שישראל מכנה ״יהודה 
יכונה ״הגדה המערבית״, כולל את השטחים הכבושים בגדה, למעט כ-71  ושומרון״ ובמאמר זה 

 — הכבושים  בשטחים  הפלסטינית  האוכלוסייה  על  נתונים  ופרסמה  אספה  הלמ״ס   1996 שנת  עד   1
השנתון הסטטיסטי שהפיקה כלל פרק על ״השטחים המוחזקים", ששמו שונה אחרי 1977 ל״יהודה, 
שומרון ועזה״. הפרקטיקה הזו הופסקה לאחר הסכמי אוסלו והקמת הרשות הפלסטינית. מאמר זה 

לא ידון בפלסטינים המתגוררים ברצועת עזה ובגדה המערבית, למעט תושבי מזרח ירושלים.
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ק״מ מרובעים שסופחו לירושלים.2
עד 1995 המילה ״ערבים״ )קל וחומר המילה ״פלסטינים״( כמעט לא הוזכרה בשנתון הסטטיסטי 
לישראל, ספינת הדגל של פרסומי הלמ״ס. החלוקה הבסיסית של האוכלוסייה הייתה ל״יהודים״ 
בלפור  בהצהרת  לפלסטינים  ההתייחסות  את  המזכירה  חלוקה  דת,  לפי  שסווגו  ו״ללא-יהודים״ 
גלי  לאחר  ב-1995,  הלא-יהודיות".  ״הקהילות  הפלסטינים  כונו  שבהם  הבריטי,  המנדט  ובכתב 
החלוקה  את  הלמ״ס  שינתה  לא-יהודים,  אלפי  מאות  שכללו  לשעבר,  המועצות  מברית  ההגירה 
ול״אוכלוסייה ערבית". רוב ה״אחרים״ שנמנו עם  הבסיסית של האוכלוסייה ל״יהודים ואחרים״ 
היהודים הם אותם מהגרי חוק השבות הלא-יהודים מברית המועצות לשעבר, חלקם ״נוצרים לא-

ערבים" וחלקם חסרי דת. במאמר זה אשתמש בהגדרות הללו של הלמ״ס: אכלול את ה״אחרים״ 
עם היהודים ואשווה אותם לכלל ה״אוכלוסייה הערבית", שאותה אכנה ״פלסטינים". 

 8.135 ישראל  אוכלוסיית  מנתה   2013 בסוף   ,)2014 )הלמ״ס,  הסטטיסטי  השנתון  נתוני  לפי 
״ערבים״  ו-20.7%  ״אחרים״(   5.4% )מהם  ואחרים״  ״יהודים   79.3% מתוכם  אדם,  בני  מיליון 
נוצרים(. הלמ״ס כמעט אינה מפרסמת השוואות  )מהם 84.6% מוסלמים, 8.0% דרוזים ו-7.6% 
במדדים סוציו-אקונומיים בין יהודים לפלסטינים ברמת המחוז. מעט ההשוואות המחוזיות שכן 
זה אערוך השוואה מחוזית על  ילודה ותמותת תינוקות. במאמר  נתונים על  מתפרסמות כוללות 
המחוז  ברמת  נתונים  הכוללים  האחרונים,  האוכלוסין  מפקדי  שני  של  המדגמיים  הקבצים  בסיס 
ההתיישבות  מפת  בהתפתחות  העוסקים  המאמר,  של  הבאים  החלקים  ופלסטינים.  יהודים  לגבי 
הישראלית, בילודה ובתמותה, מבוססים על נתונים שפורסמו בשנתונים הסטטיסטיים. הלוחות 
במחוזות  לפלסטינים  יהודים  בין  סוציו-אקונומיים  פערים  המציגים  המאמר,  בשאר  המוצגים 

השונים, מבוססים על ניתוחים של הקבצים הזמינים לחוקרים של מפקדי 1995 ו-2008.

התפתחות היישובים בישראל
זמן קצר לאחר תום מלחמת 1948 נקטה ישראל מדיניות אגרסיבית של ״ייהוד האדמה״ דה-פקטו, 
ושליטה  פלסטיניות  אדמות  של  הפקעה  שאיפשרה  ואדמיניסטרטיבית  חקיקתית  פעילות  לצד 
של  שילוב  באמצעות  יושמה  זו  מדיניות   .)Forman & Kedar, 2004; Yiftachel, 2006( בהן 
שתי פעולות: הפלסטינים שנשארו בישראל, כ-160,000 איש, הוגבלו לכפרים שבהם התגוררו, 
יישובים  הזה  המופקע  במרחב  והקימה  אלו  לכפרים  מסביב  המרחב  רוב  על  השתלטה  והמדינה 
יישובים  רק  אך  חדשים,3  יהודיים  יישובים  מ-700  יותר  הוקמו   1948 שמאז  העובדה  יהודיים. 

ערביים בודדים בדרום, היא אחת התוצאות של מדיניות זו.

במפה 1, שלא כמו במפות אחרות של ישראל, גבולות הקו הירוק בין ישראל לגדה המערבית חדים   2
וברורים, למעט בירושלים, שלפי המפה כוללת את השטחים שסופחו אליה ב-1967. גם הגולן, כמו 
ירושלים הגדולה, הוא חלק אינטגרלי מישראל במפה, דבר שאינו מפתיע שכן זוהי מפה רשמית של 
מדינת ישראל. דבר נוסף שבולט במפה הוא שרצועת עזה צבועה בצבע זהה לזה של הגדה המערבית 

למרות ה"התנתקות" של ישראל מעזה ב-2005.

בתחילה רבים מן המהגרים היהודים שהובאו לישראל לאחר 1948, בעיקר מזרחים, יושבו במושבים   3
חקלאיים בשטחים שנכבשו במלחמת 1948, בעיקר בפריפריה בצפון ובדרום. באזורים אלה הוקמו 
כמה ״עיירות פיתוח״ כדי שישמשו מרכזים עירוניים מקומיים. רוב עיירות הפיתוח עניות, ובמשך 

השנים הן סיפקו עובדי צווארון כחול לקיבוצים )האשכנזיים( שבסביבתן.



פוליטיקה מרחבית ופערים בין יהודים לפלסטינים במחוזות בישראל 10  ינון כהן

עיור, פרולטריזציה וסגרגציה מרחבית 
במחצית הראשונה של המאה ה-20, בעת השלטון הבריטי, עברה החברה הפלסטינית תהליך עיור 
ב-1922  מ-27.4%  גדל  בערים  שחיו  הפלסטינים  נתח   .)2009 )חסן,  ב-1948  שנעצר  משמעותי 
)גילבר, 1987(. במלחמת 1948 המרכזים העירוניים הפלסטיניים נפגעו קשות  ל-36.1% ב-1946 
יהודיות; בחלקן נשאר מיעוט פלסטיני קטן  ולמעשה חוסלו — כולם, למעט נצרת, הפכו לערים 
ללא בסיס כלכלי, חברתי, תרבותי או פוליטי. גורלה של האוכלוסייה הפלסטינית הכפרית שנשארה 
בישראל לא היה טוב יותר. לאחר אבדן האדמות במלחמת 1948 והפקעות הקרקע עם קום המדינה 
עברה האוכלוסייה הכפרית הפלסטינית תהליך פרולטריזציה מהיר )Rosenfeld, 1964(. החקלאים 
ונותרו ללא שטחים  הפלסטינים, שחיו בכפרים צפופים )חלקם קלטו פליטים מכפרים שנהרסו( 
חקלאיים וללא בסיס תעשייתי, נאלצו לחפש את פרנסתם ביישובים ובערים היהודיות הסמוכות, 

בעיקר כפועלים פשוטים. 
ערים  שתי  רק  אך  תושבים,  מ-100,000  יותר  בהן  שיש  יהודיות  ערים   14 בישראל  יש  היום 
פלסטיניות שאוכלוסייתן גדולה מ-50,000 נפש: נצרת בצפון ורהט בדרום. רהט הוקמה ב-1972 
עירוניים  רהט חסרה מאפיינים  לנצרת,  בניגוד  קבע.  ביישובי  הבדווים  ליישוב  התכנית  במסגרת 
העירוניים"  ל"יישובים  אשר  בישראל.  ביותר  העניות  הערים  לקבוצת  שייכת  והיא  משמעותיים 
הפלסטיניים האחרים, הלמ"ס מגדירה כל יישוב שמספר תושביו עולה על 2,000 "יישוב עירוני". 
כך כפרים פלסטיניים רבים מסווגים כ"יישובים עירוניים" משום שמספר תושביהם עולה על 2,000 
נפשות, אולם למעשה הם חסרים את רוב המאפיינים הקשורים לפיתוח אורבני — תשתיות ומוסדות 
תרבות, חינוך וכלכלה — ואינם אלא כפרים ״מנופחים״ )Falah, 1993(. לפי הסטטיסטיקה הרשמית 
של ישראל, שיעור הפלסטינים הגרים ביישובים עירוניים בישראל עלה מ-63.6% ב-1961 ל-94.6% 
ב-2013 )השיעורים המקבילים בקרב יהודים היו 87.0% ו-90.2%, בהתאמה(; אולם כל שמספרים 
אלו מלמדים הוא שב-2013 רוב רובם של הפלסטינים בישראל התגוררו ביישובים )99 מתוך 135( 
יותר מ-2,000 תושבים. קרוב למחצית הפלסטינים )47.5%( גרים ביישובים שיש בהם  שיש בהם 

10,000—50,000 תושבים; זאת בהשוואה ל-23.3% מהיהודים )הלמ״ס, 2014, לוח 2.21(. 
לא זו בלבד שהפלסטינים איבדו את רוב אדמותיהם; גם שטחי השיפוט של הרשויות המקומיות 
אזורי  כוללים  שאינם  וכמעט  יהודיות,  רשויות  שבשליטת  לשטחים  יחסית  קטנים  הפלסטיניות 
 Kedar( תעשייה. כיום, כ-97% מכלל השטח היבשתי הישראלי הוא בשליטתן של רשויות יהודיות
Yiftachel, 2006 &(. בשני העשורים האחרונים פנו רשויות מקומיות פלסטיניות לרשות מקרקעי 

ישראל בבקשה להרחיב את שטח השיפוט שלהן, אך רוב רובן של הבקשות לא נענו.4
סגרגציה לפי לאום היא המאפיין הבולט ביותר של מערכת היישובים הישראלית. רוב היישובים 

רשויות פלסטיניות אינן היחידות שמבקשות להגדיל את שטח השיפוט שלהן. בשנים האחרונות   4
אנו עדים למאבקים על גבולות שיפוט בין מועצות מקומיות, שרוב תושביהן מזרחים, המבקשות 
גובות באמצעות הגדלת שטח השיפוט שלהן, כך שיכלול אזורי  להגדיל את תקבולי המסים שהן 
תעשייה או בסיסי צבא הממוקמים בסמוך לשטחן. באזורי התעשייה שסביבם נסב המאבק קיימים 
במפעלים  הכחול  הצווארון  עובדי  רוב  אחרות.  למועצות  הארנונה  מסי  את  המשלמים  מפעלים 
וכמובן גם העוני של  )מזרחים( של עיירות הפיתוח. העוני של עיירות הפיתוח,  אלו הם תושבים 
היישובים הפלסטיניים, נובע — לפחות בחלקו — מגבולות שטחי השיפוט הקיימים, המשקפים את 
)אזולי, אליאסי-וידרמן  בישראל  היישובים הפלסטיניים  ושל  עיירות הפיתוח  הנחות של  המעמד 

ודמרי מדר, 2009(.
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הלמ״ס.  בפרסומי  כך  ומוגדרים  פלסטינים,  רק  או  יהודים  רק  כוללים  כלומר  חד-לאומיים,  הם 
אוכלוסייה מעורבת של יהודים ופלסטינים קיימת רק בתשעה יישובים )מתוך 1,205(, וחמישה מהם 
היו ערים פלסטיניות שיוהדו לאחר 1948: יפו, עכו, לוד, רמלה וחיפה, שהייתה עיר מעורבת כבר 
לפני 1948. גם ירושלים מסווגת בלמ״ס כעיר מעורבת מאז סיפוח מזרח ירושלים ב-1967. בערים 
אלו יהודים ופלסטינים כמעט אינם מתגוררים כיום באותם בניינים, באותם רחובות או אפילו באותן 
שכונות, והאוכלוסייה הפלסטינית היא מיעוט. שלושת היישובים המעורבים האחרים הם נווה שלום 
)יישוב קטן, היחיד בישראל, של יהודים ופלסטינים בעלי מחויבות אידיאולוגית לחיים בצוותא(, 
למעורבת  שהפכה  פלסטינים,  מהם  כ-20%  תושבים,   21,000 בת  קטנה  )עיר  מעלות-תרשיחא 
ונצרת עילית, עיירת פיתוח הצמודה  יישוב יהודי ופלסטיני ברשות אחת(,5  בעקבות איחודם של 
לנצרת הפלסטינית, שהוקמה בשנות השישים של המאה ה-20 כחלק מן התוכנית לייהוד הגליל. 
בשנות השבעים החלו פלסטינים מנצרת ומן הכפרים הסמוכים, שצפיפות האוכלוסייה בהן גבוהה 
מאוד, לעבור לגור בנצרת עילית. לפי הלמ״ס, בסוף 2012 19.1% מתוך כ-41,000 תושבי העיר 
היו פלסטינים. למרבה הצער, ראש עיריית נצרת עילית לא ראה בהתפתחות דמוגרפית זו תופעה 
חיובית העשויה לקדם חיים משותפים של יהודים ופלסטינים באותה עיר, אלא פעל להפסיק את 

ההגירה הפלסטינית לנצרת עילית כדי שתהיה ״יהודית לנצח״ )אשכנזי, 2013(.
יישובים  דהיינו הגבלת הפיתוח של  ישראל הפלסטינים,  היחיד במדיניות כלפי תושבי  החריג 
 Yiftachel,( קיימים ואי-הקמתם של חדשים, היא ההעברה הכפויה של הבדווים בדרום ליישובי קבע
2011(. בשנת 2013 חיו במחוז הדרום כ-225,000 פלסטינים, שרובם הגדול — כ-210,000 — בדווים. 
לפחות 60,000 מהם מתגוררים ב-45 כפרים ״בלתי מוכרים״ ועוד כ-150,000 גרים בשבע עיירות 
ידי המדינה באזור באר שבע( וב-11 כפרים בדווים, שזכו להכרה בשנים האחרונות  )שהוקמו על 
מוכרים,  בלתי  כיישובים  מעמדם  בשל  מוכרים.6  ביישובים  הקיימות  תשתיות  חסרים  עדיין  אך 
45 הכפרים הבדווים חסרים תשתיות בסיסיות — חשמל, מים, ביוב, מרפאות ותחבורה ציבורית. 
המדינה מונעת מהיישובים את השירותים הבסיסיים האלה כדי לכפות על תושביהם מעבר ליישובים 

מוכרים )עבאס ואלון, 2008(.
 717,400 זה  במחוז  התגוררו   2013 בסוף  הצפון.  במחוז  חיים  ישראל  אזרחי  הפלסטינים  רוב 
יישובים שהתגוררו בהם ב-1961 )לוח 1(.7 היישובים   66 יישובים, וזאת לעומת  פלסטינים ב-83 

ההחלטה על האיחוד התקבלה ב-1963. לפי ארגון ״זוכרות״, ייתכן שהאיחוד נבע מן החשש שאם   5
תרשיחא הפלסטינית תישאר עצמאית היא תגדל ותדרוש החזרת אדמות שהופקעו, והדבר יפגע 

בהתפתחות מעלות היהודית )זוכרות, 2006(.

תכנית פראוור-בגין משקפת את המדיניות העכשווית ביחס לבדווים ולכפרים הבלתי מוכרים. חלק   6
ויישובים  כבר מיועדים לפיתוח בסיסים צבאיים  זו  לפי תכנית  לפנות  מן השטחים שעל הבדווים 
.Amara & Yiftachel, 2014 יהודיים. על התפתחות המאבק על האדמות בין המדינה לבדווים ראו

גבוהים  הסוציו-אקונומיים  )הישגיהם  הערבים  הנוצרים  מכלל  מ-70%  יותר  חיים  הצפון  במחוז   7
מהאוכלוסייה  כ-13%  מהווים  הם  שם  הצפון,  במחוז  גרים  הנוצרים  רוב  המוסלמים(.  של  מאלה 
הוא  ומרכז  חיפה  ירושלים,  בכלל האוכלוסייה הפלסטינית במחוזות  הנוצרים  הפלסטינית. שיעור 
במחוז  מוסלמים.  רק  כוללת  הדרום  במחוז  הפלסטינית  האוכלוסייה  בהתאמה.  ו-3%,   7%  ,4%
ונמוך  קטן  הפלסטינים  מספר  שם  אך  הפלסטינית,  מהאוכלוסייה  כ-18%  הם  הנוצרים  אביב  תל 
מ-20,000. הדרוזים גרים רק במחוזות הצפון וחיפה והישגיהם הסוציו-אקונומיים דומים לאלה של 

המוסלמים יותר מאשר לאלה של הנוצרים )הלמ"ס, 2014, לוח 2.19(.
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ה״חדשים״ אינם אלא 17 יישובים שהיו ״בלתי מוכרים״ בשנת 1961 אך זכו להכרה עד 2013, רובם 
בשנות התשעים. כפי שמסבירים קידר ויפתחאל )Kedar & Yiftachel, 2006(, מפת היישובים 
הפלסטיניים ״הוקפאה״ ב-1948; יישובים אלו הוקפו ביישובים יהודיים וכך נוצרה ״גיאוגרפיה של 

מובלעות" )enclaves( פלסטיניות, שבהן נשארו מרבית הפלסטינים עד היום.

לוח 1: מספר יישובים ואוכלוסייה לפי לאום, מחוז ושנה

אוכלוסייה**מספר יישובים*שנהמחוז

% יהודים% מסה“כאלפיםפלסטינייםיהודייםסה“כ

כל 
המחוזות

19618737711092,234100.088.7
19951,1851,0671275,612100.082.1
20131,2051,0791358,135100.079.3

ירושלים
1961635951928.897.8
19956864667512.072.6
2013666351,00812.468.4

צפון
19612932296633715.557.6
19954073298194716.949.9
2013417337831,34216.546.5

חיפה
196197752337017.087.0
199597752374313.279.4
201394761995211.774.6

מרכז
19612312191440718.793.4
199523322691,21621.792.2
201324023391,97624.391.8

תל אביב
19612020169932.199.0
1995181811,14220.398.9
2013141411,33116.498.6

דרום
196116916901748.089.3
1995224217775513.488.7
2013249231181,16914.480.8

גדה 
מערבית

1961------
1995138138-1342.4100.0
2013125125-3574.4100.0

מקור: הלמ"ס, 2014, לוחות 2.1, 2.13, 2.15, 2.16.
יישובים מעורבים כלולים הן כיישובים יהודיים והן כיישובים פלסטיניים.  *

אחוז היהודים במחוזות ב-1995 תוקנן בכ-0.1%-0.5%, כדי לכלול באוכלוסייה היהודית ״נוצרים לא-ערבים״   **
)בלוח 2.15 הם כלולים עם ״נוצרים אחרים״, שהם חלק מהאוכלוסייה הערבית(. ההתאמות מניחות שנוצרים 

לא-ערבים גרו באותם מחוזות שבהם גרו אנשים ללא סיווג דת.
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מספר   .1948 מאז  פרחה  המערבית,  ובגדה  בדרום  בצפון,  בעיקר  היהודית,  ההתיישבות  מפת 
בהינתן  בעולם  הגבוהים  בין  הוא   —  )1 )לוח   2013 בסוף   1,079  — בישראל  היהודיים  היישובים 
או  כפרים  מוגדרים  אינם  החדשים  היהודיים  היישובים  רוב   .)Tzfadia, 2008( האוכלוסייה  גודל 
ערים; המושג ״כפר״ בישראל שמור ליישובים פלסטיניים. יישובים יהודיים שאינם ערים מסווגים 
לקיבוצים, למושבים ולקטגוריה חדשה, "יישובים קהילתיים", שהם למעשה פרוורים. קרוב ל-300 
יישובים חדשים, רובם יישובים קהילתיים, הוקמו בין 1961 ל-1995, כמחציתם בשטחים הכבושים 
בגדה, ברצועה ובגולן ורוב האחרים בצפון ובדרום. בין 1995 ל-2013 הואט קצב ההקמה של יישובים 
אביב  תל  באזור  יהודיים אחדים  יישובים  אוחדו  כן  כמו  הירוק.  הקו  גבולות  בתוך  לפחות  חדשים, 
היהודיים  היישובים  מספר  לפיכך  המערבית.  בגדה  וארבע  עזה  ברצועת  התנחלויות   21 ופורקו 

ב-2013 )1,079( גדול אך במעט ממספר היישובים היהודיים ב-1995 )1,067(.
ואולם בלוח 1, מספר היישובים בגדה המערבית בשנת 2013 אינו כולל יותר מ-100 ״מאחזים״ 
שאותם רואה ממשלת ישראל כ״בלתי חוקיים", וגם לא כמה עשרות ״חוות בודדים״. מקומות יישוב 
אלו, שמיעוטם בצפון ורובם בדרום הארץ, כוללים פחות מ-40 תושבים כל אחד ולכן אינם מוכרים 
להבטיח  כדי  ובראשונה  בראש  הוקמו  הם   .1 בלוח  או  הלמ״ס  בספירת  נכללים  ואינם  כיישובים 
 Hamdan,( שהאדמות שעליהן הוקמו יישארו בשליטה יהודית, שאם לא כן ייושבו על ידי הבדווים

.)2005
ב-2013, יותר מ-3.2 מיליון תושבי ישראל )40.7%( התגוררו לאורך החוף בשטח הקטן יחסית 
של מחוזות מרכז ותל אביב, או כפי שנהוג לכנות שטח זה, ״בין חדרה לגדרה". עם זאת, כיום ריכוז 
האוכלוסייה במחוזות אלו קטן במקצת משהיה ב-1995 )42.0%( וקטן בהרבה מאשר ב-1961, אז 
יותר ממחצית אוכלוסיית ישראל חיה בשני מחוזות אלה )לוח 1(. עם צמצומו של נתח האוכלוסייה 
מאז  הגידול  רוב  המחוזות.  בשאר  האוכלוסייה  נתח  גדל  חיפה,  במחוז  גם  זה  ובכלל  החוף,  לאורך 
1961 היה במחוז הדרום )מ-8.0% ל-14.4%, במידה רבה בשל הגידול באוכלוסייה הבדווית(, במחוז 
ירושלים )מ8.8% ל-12.4%, בעיקר בשל סיפוח מזרח ירושלים ב-1967( ובגדה המערבית, אזור שבו 
התגוררו בסוף 2013 4.4% מן האוכלוסייה הישראלית, לעומת 2.4% ב-1995 )וכמובן אף לא ישראלי 

אחד לפני 1967(.
על אף הירידה בריכוז האוכלוסין במרכז הארץ ב-2013 לעומת 1995 )ו-1961(, המדינה ממשיכה 
צפיפות  המערבית.  ולגדה  ודרום(  צפון  מחוזות  שמכונים  )כפי  ל״פריפריה״  מעבר  ולעודד  לתמוך 
שהסיבה  נראה  אבל  לכך.  הסיבות  אחת  היא  והצפון  הדרום  לעומת  במרכז  הגבוהה  האוכלוסין 
בשטח  רק  לא  יהודי  רוב  ולשמר  לקיים  ישראל  של  הרצון  היא  האוכלוסין  פיזור  לעידוד  המרכזית 
ישראל בכללו, אלא גם ברמת המחוז והאזור. בין 1995 ל-2013, כשנתח היהודים )ואחרים( בכלל 
הייתה   — אחוז  נקודות  ל-8  קרוב   — ביותר  החדה  הירידה  ל-79.3%,  מ-82.1%  ירד  האוכלוסייה 
בדרום; לא מן הנמנע שזוהי אחת הסיבות המרכזיות לכך שבשנים האחרונות תהליך ״ייהוד האדמה״ 

בדרום אגרסיבי במיוחד. 
הסגרגציה של פלסטינים בישראל אינה נשמרת רק באמצעות הפרדה פיזית אלא גם באמצעות 
יהודים לפלסטינים; הצבא, שאינו  בין  שלושה מוסדות מרכזיים: מערכת החינוך, שיש בה הפרדה 
הביטחוני  והסקטור  ומוסלמים;  נוצרים  מתנדבים  של  זניח  ומספר  דרוזים  למעט  פלסטינים  כולל 
בכלכלה, שממנו מודרים הפלסטינים באופן כמעט מוחלט. לפיכך רוב הפלסטינים חסרים את הרקע, 
הכלכלה  מן  גדול  בחלק  תעסוקה  להם  שיאפשרו  החברתיים  הקשרים  ואת  הביטחוני  הסיווג  את 
הישראלית — בעיקר, אך לא רק, בחברות הקשורות ישירות או בעקיפין לסקטור הביטחוני. הסגרגציה 
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אך  בהמשך;  אדון  ובהם  לפלסטינים,  יהודים  בין  הסוציו-אקונומיים  הפערים  על  משפיעה  הזאת 
תחילה אעסוק בכמה מן ההתפתחויות הדמוגרפיות המרכזיות במחוזות השונים בישראל מאז 1995 

— ילודה, תמותת תינוקות ומבנה אתני בקרב היהודים.

לוח 2: שיעור פריון כולל ותמותת תינוקות ל-1000 לידות לפי לאום, מחוז ושנה

לאוםמחוז
תמותת תינוקותפריון כולל

19952013*19952013

כל המחוזות
 

2.943.036.93.4סה“כ
4.063.1510.16.8פלסטינים

2.622.965.52.5יהודים

ירושלים
4.203.359.55.1פלסטינים

3.764.196.32.5יהודים

צפון
3.712.609.95.4פלסטינים

2.602.745.92.8יהודים

חיפה
3.522.7110.16.4פלסטינים

2.132.385.82.7יהודים

מרכז
4.043.187.65.6פלסטינים

2.412.753.82.2יהודים

תל אביב
2.292.883.83.6פלסטינים

2.342.585.62.3יהודים

דרום
7.335.3713.111.2פלסטינים

2.732.926.23.2יהודים

4.735.026.22.5יהודיםגדה מערבית 

מקור: הלמ"ס, 1998 לוח 3.9; הלמ"ס, 2014, לוחות 3.11, 3.14.
*  ממוצע לשנים 1994–1996.

שינויים דמוגרפיים

ילודה
הפריון הכולל )Total Fertility Rate( בישראל — מספר הילדים שהאישה הממוצעת צפויה 
ללדת במהלך חייה — הוא 3.03, גבוה בהרבה מן הפריון במדינות מפותחות אחרות. יש פערים 
גדולים בין שיעורי הפריון הכולל במחוזות השונים, והם נובעים בעיקר מן ההרכב הדמוגרפי 

של המחוזות, ובקרב היהודים — מרמת הדתיות.
הפריון הכולל בקרב יהודים נמוך באזור החוף, שבו מתרכזים יהודים לא-דתיים. הפריון הנמוך 
ביותר בקרב יהודים הוא במחוז חיפה )2.38(, ואף הוא גבוה בהשוואה למדינות מפותחות, 
שברובן הפריון הכולל הוא ברמת תחלופה ועומד על כ-2.1 ילדים לאישה ומטה. אפילו רמת 
הילודה של נשים לא-דתיות בישראל גבוהה יחסית ואף גדלה במקצת מאז 2004 )חליחל, 2011; 
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Okun, 2013(. הפריון הכולל גבוה במיוחד במחוז ירושלים )4.19( ובגדה המערבית )5.02(, 
המחוזות שבהם שיעור החרדים והדתיים גבוה במיוחד.

ברוב המדינות, ובכלל זה מדינות מוסלמיות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, פיתוח כלכלי 
נראה שבעשורים האחרונים בישראל  בילודה.  לירידה  גידול בהשכלת נשים הביאו  ובעיקר 
גורמים אלו השפיעו במיוחד על נשים פלסטיניות, ופחות מכך על יהודיות. כך גם תמריצים 
כלכליים שליליים שאמורים להוריד את הילודה: הקיצוץ בקצבאות ילדים בשנות האלפיים 
 ;2009 וגוטליב,  פריש  זוסמן,  )טולידנו,  יהודיות  על  מאשר  פלסטיניות  על  יותר  השפיע 
Cohen, Dehejia & Romanov, 2013(. לוח 2 מציג ירידה חדה בשיעור הפריון הכולל של 
נשים פלסטיניות בין 1995 ל-2013, מ-4.06 ל-3.15. בקרב נשים בדוויות8 הפריון הכולל ירד 
משמעותית: מ-7.33 ב-1995 ל-5.37 ב-2013. לעומת זאת, באותה תקופה גדל הפריון הכולל 
של יהודיות מ-2.62 ל-2.96, וזאת למרות הירידה המתונה בפריון הכולל של נשים חרדיות, 
מ-6.84 ב-1995 ל-6.53 ב-2008 )חליחל, 2011(. הגידול בפריון הכולל בקרב היהודיות התרחש 

בכל המחוזות, וכך גם הירידה בפריון בקרב הפלסטיניות.
המשמעותית  העלייה  למרות  ירד,  לא  היהודיות  בקרב  הכולל  שהפריון  לכך  מרכזית  סיבה 
בהשכלתן ובשיעור ההשתתפות שלהן בכוח העבודה, היא העלייה בשיעור החרדים באוכלוסייה. 
לפי ניתוח הסקר החברתי של הלמ״ס, שיעור החרדים באוכלוסייה היהודית גדל מכ-6% ב-2002 
ועד לכ-9% ב-2013. הגידול בנתח החרדים באוכלוסייה קיזז את הירידה הקלה בפריון הכולל בקרב 
נשים חרדיות, ולצד העלייה המתונה בפריון בקרב הלא-דתיות הביא לגידול בפריון הכולל בקרב 
כלל היהודיות בישראל. אין אזור שבו הגידול בשיעור החרדים בולט יותר מאשר בגדה המערבית, 
שם רוב החרדים מתגוררים בכמה התנחלויות הומוגניות )הגדולות שבהן הן מודיעין עילית וביתר 
מ-4.73   — בגדה  הכולל  בפריון  הגידול  בהתאמה(.  ו-42,000,   55,000 תושביהן  שמספר  עילית, 
זו, מכ-15%  בתקופה  בקרב המתנחלים  החרדים  נתח  נבע מהכפלת   — ב-2013  ל-5.02  ב-1995 
ל-Gordon & Cohen, 2012( 30%(. למעשה, בעשור האחרון הגידול הטבעי היה המקור המרכזי 
לגידול האוכלוסייה היהודית בגדה המערבית. זאת בניגוד חריף לשנות השמונים והתשעים, שבהן 

רוב הגידול באוכלוסיית המתנחלים נבע מהגירה פנימית מתוך הקו הירוק לגדה המערבית )שם(.
 — או רמת ההשכלה  בכוח העבודה, אתניות  ולא שיעור ההשתתפות   — כאמור, רמת הדתיות 
רמת  מוסלמיות  בקרב  זאת,  לעומת  יהודיות.  בקרב  הכולל  בפריון  להבדלים  המרכזי  הגורם  היא 
הדתיות כמעט אינה משפיעה על הפריון )חליחל, 2011(, אך יש שונות גדולה ברמת הילודה בין 
ודרוזיות  נוצריות  פלסטיניות  של  הכולל  הפריון  ודרוזיות.  נוצריות  נשים  ובין  מוסלמיות  נשים 
3.35 ב-2013  ואילו אצל מוסלמיות בכל המחוזות הפריון הכולל עומד על  הוא ברמת תחלופה, 
יהודיות  3.13(. אם מגמות אלו בשיעורי הילודה בקרב  2014, לוח  ירידה )הלמ״ס,  והוא במגמת 
ופלסטיניות ימשיכו בשנים הקרובות, לא ירחק היום שבו הפריון הכולל של יהודיות יעלה על זה 
של הפלסטיניות, כפי שכבר רואים ב-2013 במחוז ירושלים ובמחוז הצפון. ואולם, עד שהשינויים 
בפריון הכולל יביאו לירידה בשיעור הפלסטינים בישראל יעברו כמה עשורים. בטווח הקצר, מבנה 
הפלסטינית,  האוכלוסייה  לגידול  מומנטום  מבטיח  בישראל  הפלסטינים  של  יותר  הצעיר  הגיל 

למרות הירידה בשיעור הפריון הכולל של נשים פלסטיניות.9

ההנחה במאמר ובלוחות היא שכל הפלסטינים בדרום הם בדווים.  8

לתחזיות אוכלוסייה ארוכות טווח בהנחות ילודה ותמותה לקבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית   9
ראו פלטיאל, ספולקר, קורנילנקו ומלדונדו, 2012.
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תמותת תינוקות
בכמחצית,  הישראלית  האוכלוסייה  בכלל  התינוקות  תמותת  שיעור  פחת   2013—1996 בשנים 
יהודים  בקרב  נמוכה  תינוקות  תמותת  של  ממוצע  הוא  זה  נתון  לידות.  ל-1,000  ל-3.4  מ-6.9 
 1996 בין  תינוקות  בתמותת  הצמצום  שיעורי  הדרום.  במחוז  במיוחד  פלסטינים,  בקרב  וגבוהה 
הקבוצות  בין  הפערים  נשמרו  וכך  המחוזות,  ברוב  ויהודים  פלסטינים  בקרב  דומים  היו  ל-2013 
יציבים לאורך זמן, למעט בדרום, שם תמותת התינוקות היהודים צנחה מ-6.2 ל-3.2 אך הירידה 
העובדה שהפער   10.)2 )לוח  ל-11.2  יותר: מ-13.1  הרבה  הייתה מתונה  הבדווים  בקרב  בתמותה 
בין יהודים לפלסטינים בתמותת תינוקות לא הצטמצם ואף גדל מאז 1996 מפתיעה ואף מטרידה. 

אתניות בקרב יהודים
בשנת 1983 מזרחים ואשכנזים בני הדור הראשון והשני היוו 44% ו-40% מכלל האוכלוסייה 
היהודית בישראל, בהתאמה, ו-16% הנותרים היו בני הדור השלישי )ילידי ישראל לאב יליד 
ישראל( שמוצאם האתני אינו ידוע.11 נתח המזרחים היה נמוך במחוזות חיפה )34%( ותל אביב 

)39%(, וגבוה במחוז הצפון )48%( ובמיוחד במחוז הדרום )62%( )סיקרון, 2004(.
מאז 1990 החלוקה הבינארית של האוכלוסייה היהודית בישראל למזרחים ולאשכנזים אינה 
אידיאלית עוד להבנת המבנה האתני בקרב יהודי ישראל. לפי השנתונים הסטטיסטיים, בני 
הדור השלישי שמוצאם האתני אינו ידוע הפכו מקבוצה קטנה לקבוצה הגדולה ביותר בקרב 
היהודים בישראל: בשנים 1995, 2008 ו-2013 היו שיעוריהם 22%, 33% ו-44%, בהתאמה. 
גם הגעתם של כמיליון מהגרים מאז 1990, רובם מברית המועצות לשעבר, שינתה את המבנה 
האתני בקרב יהודי ישראל. הלמ״ס אמנם מסווגת את המהגרים מברית המועצות לשעבר לפי 
יבשת לידתם, אך בקרב הישראלים הוותיקים הם אינם נתפסים כאשכנזים או כמזרחים וגם 
קליטתם בישראל אינה דומה לזו של מהגרים אשכנזים ומזרחים ותיקים. הם מכונים בדרך כלל 
״רוסים״ )וכך גם המהגרים שהובאו מאתיופיה, המכונים ״אתיופים"(. לפיכך, בלוח 3 מוצגת 
ההתפלגות האתנית של האוכלוסייה היהודית בישראל בגילים 25—49 לפי ארבע קבוצות 
מוצא או הגירה: מזרחים, אשכנזים, בני הדור השלישי )ובכללם ״מעורבים״( ומהגרים שהגיעו 
לאחר 1989. לפי חלוקה זו רואים שגם ב-2008 מחוז הדרום הוא האזור שבו שיעור המזרחים 
הוא הגבוה ביותר )46.3%( והשיעורים הנמוכים ביותר של מזרחים הם בחיפה )31.5%(, בגדה 

המערבית )32.3%( ובתל אביב )33.0%(.

יהודים  ובין  מחוזות  בין  יישובים,  בין  ובתמותה  חיים  בתוחלת  אי-שוויון  על  עדכנית  לסקירה   10
לפלסטינים ראו אברבוך ואבני, 2013.

הלמ"ס מגדירה את המוצא האתני של יהודים לפי יבשת לידה; לילידי ישראל מוגדר המוצא האתני   11
״ישראלי".  מוצא  כבעלי  מוגדרים  ישראל  ילידי  לאבות  ישראל  ילידי  האב.  הלידה של  יבשת  לפי 
ההסתמכות על יבשת לידה כאינדיקטור היחיד לקביעת מוצא, לצד ההחלטה לעקוב אחרי יבשת 
לידה דור אחד בלבד, מביאה להיעלמות המוצא האתני שאינו ישראלי מן הסטטיסטיקה הרשמית 
תוך שני דורות מן ההגירה, או 50 שנה לערך. פלסטינים ישראלים מסווגים רק לפי דתם ולא כבעלי 

מוצא ״ישראלי״ גם אם אבותיהם חיו בישראל/פלסטין דורות רבים. 
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לוח 3: מבנה אתני של האוכלוסייה היהודית בגילים 25–49 לפי מחוז ושנה )באחוזים(

19952008אתניותמחוז

כל המחוזות
 

100.0100.0סה“כ
30.720.4אשכנזים
45.437.9מזרחים

9.120.7דור שלישי ומעורבים
14.821.1מהגרים

ירושלים

30.720.5אשכנזים
43.337.0מזרחים

15.424.2דור שלישי ומעורבים
10.618.2מהגרים

צפון

27.317.3אשכנזים
46.642.7מזרחים

7.916.9דור שלישי ומעורבים
18.223.1מהגרים

חיפה

36.123.2אשכנזים
37.031.5מזרחים

8.319.0דור שלישי ומעורבים
18.626.3מהגרים

מרכז

32.520.8אשכנזים
47.639.4מזרחים

8.021.2דור שלישי ומעורבים
11.918.6מהגרים

תל אביב

34.824.0אשכנזים
43.033.0מזרחים

11.426.1דור שלישי ומעורבים
10.816.9מהגרים

דרום

17.412.9אשכנזים
54.346.3מזרחים

4.310.5דור שלישי ומעורבים
24.030.4מהגרים

גדה מערבית

35.723.0אשכנזים
41.332.3מזרחים

11.627.9דור שלישי ומעורבים
11.416.7מהגרים

מקור: ניתוח של מפקדי האוכלוסין בשנים 1995 ו-2008.
הגדרות:

אשכנזים – נולדו באירופה, אמריקה או אוסטרליה, או נולדו בישראל להורה אחד לפחות שנולד ביבשות אלו ולאף 
הורה שנולד באסיה או באפריקה.

מזרחים – נולדו באסיה או באפריקה, או נולדו בישראל להורה אחד לפחות שנולד ביבשות אלו, ולאף הורה שנולד 
באירופה, באמריקה או באוסטרליה.

והשני  באפריקה  או  באסיה  נולד  ההורים  או שאחד  ישראל,  ילידי  להורים  בישראל  נולדו   – ומעורבים  דור שלישי 
באירופה, באמריקה או באוסטרליה.

מהגרים – ילידי חו״ל שהיגרו לישראל לאחר 1989 )ילידי חו"ל שהגיעו לישראל לפני 1989 מסווגים כמזרחים או 
אשכנזים לפי יבשת לידתם(.
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בני הדור השלישי, שבשנת 2008 היו כחמישית מן האוכלוסייה היהודית בגילים 25—49, צעירים 
יותר משאר היהודים בישראל ולכן מהווים נתח גדול יותר מן האוכלוסייה בגדה המערבית ובירושלים, 
אך גם במחוז תל אביב. באותה העת גם המהגרים החדשים )ילידי חו"ל שהגיעו לישראל מאז 1989( 
 )26.3%( וחיפה   )30.4%( דרום  במחוזות  במיוחד  והתרכזו  היהודית  האוכלוסייה  מן  כחמישית  היו 
ופחות מכך בשאר המחוזות, כולל בגדה המערבית )16.7%(. ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים 
מתרכזים  ומאתיופיה  לשעבר  המועצות  מברית  שמהגרים  הרווחת  האמונה  עם  לא  אך  קודמים,12 
בהתנחלויות בשטחים הכבושים בשיעורים הגבוהים משיעורם באוכלוסייה. מהגרים ממערב אירופה 

 .)Cohen, 2009( ובעיקר מצפון אמריקה מתרכזים בירושלים ובגדה יותר מאשר במחוזות אחרים

לוח 4: רמת השכלה בקרב בני 25–49 לפי לאום, מחוז ושנה )באחוזים(

לאוםמחוז
עם תואר ראשון 

ומעלה

11 שנות לימוד 
ומעלה אך ללא 
תואר אקדמי*

 פחות
מ-11 שנות לימוד

199520081995200819952008

כל המחוזות
 
 

20.630.453.756.925.812.7סה״כ 

7.514.435.448.057.137.6פלסטינים

23.234.457.359.219.56.4יהודים

15.720.021.911.2-37.6-31.2פער**

ירושלים
12.718.235.443.051.938.9פלסטינים

29.332.855.363.115.44.1יהודים

צפון
6.115.334.948.959.135.8פלסטינים

17.827.160.965.721.27.1יהודים

חיפה
7.313.838.453.454.232.8פלסטינים

25.235.556.057.318.97.3יהודים

מרכז
6.311.638.656.255.132.2פלסטינים

23.338.057.255.619.56.3יהודים

תל אביב
12.213.743.247.144.739.2פלסטינים

24.940.656.153.819.05.7יהודים

דרום
3.77.723.635.872.756.4פלסטינים

16.823.458.767.124.49.5יהודים

29.431.961.366.09.42.2יהודיםגדה מערבית

מקור: ניתוח של מפקדי האוכלוסין בשנים 1995 ו-2008.
*   בעלי 11 ו-12 שנות לימוד כלולים יחד בקובץ הנתונים.

** הפער מחושב בנקודות אחוז: אחוז היהודים פחות אחוז הפלסטינים.

להרכב האתני של אוכלוסיית המתנחלים בגדה, בעזה ובגולן ב-1983 וב-1995 ראו גיליס, 2009.  12
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מגמות בפערים סוציו-אקונומיים בין יהודים לפלסטינים

השכלה
סוציו- למעמד  העיקרי  האינדיקטור  היא  השכלה  בכללן,  וישראל  מפותחות,  במדינות 

אקונומי — להשכלה יש מתאם חיובי גבוה עם השתתפות בכוח העבודה, עם מידת יוקרתו 
בדרום  ההשכלה  מן  יותר  גבוהה  במרכז  האוכלוסייה  השכלת  שכר.  ועם  היד  משלח  של 
ובצפון. זאת לא רק משום שפלסטינים, שהשכלתם נמוכה יותר, מתרכזים במחוזות הצפון 
והדרום; גם בקרב יהודים בלבד, שיעורם של בעלי תואר אקדמי — רמת השכלה שהפכה 
בשני העשורים האחרונים להכרחית לשם קבלת משרות רבות של צווארון לבן — נמוכה 
משמעותית במחוז הצפון ובמיוחד במחוז הדרום, בהשוואה לשאר האזורים. כמו כן, הפער 
בין המרכז לפריפריה גדל בין השנים 1995 ל-2008. כך, למשל, גדל הפער בין מחוז הדרום 
למחוז המרכז. בשנת 2008 עמד הפער הזה על 14.6 נקודות אחוז )23.4% מן היהודים היו 
בעלי תואר אקדמי בדרום, לעומת 38% במרכז(, אך בשנת 1995 הפער היה נמוך יותר ועמד 

על 6.5 נקודות אחוז בלבד )16.8% במחוז הדרום לעומת 23.3% במחוז המרכז(. 
והתקציבים  יהודים  לומדים  שבהם  ספר  בתי  באותם  לומדים  אינם  פלסטינים 
הערבי.  בחינוך  ספר  לבתי  המופנים  מאלה  יותר  נדיבים  היהודיים  הספר  לבתי  המופנים 
במזרח  המוענקות  הבגרות  בתעודות  מכירות  אינן  בישראל  והמכללות  האוניברסיטאות 
ירושלים, ואין בישראל אוניברסיטה שבה שפת ההוראה היא ערבית. קרוב לוודאי שגורמים 
אלו משפיעים על השכלת הפלסטינים, הנמוכה משמעותית מהשכלת היהודים, אך קשה 

לאמוד עד כמה משפיעים הגורמים הללו על הפער בהשכלה בין שתי הקבוצות.
הבדווים  בקרב  מ-70%  )ויותר   49—25 בגילי  מהפלסטינים  ל-60%  קרוב   1995 בשנת 
בדרום( לא סיימו 11 שנות לימוד, בהשוואה לפחות מ-20% אצל היהודים. רק ל-7.5% מן 
הפלסטינים היה תואר אקדמי, לעומת 23.2% בקרב היהודים. בין 1995 ל-2008 עלו רמות 
ההשכלה הן בקרב יהודים והן בקרב פלסטינים, אך אף שבשתי הקטגוריות ההשכלתיות 
הנמוכות צומצם הפער בהשכלה, בהשכלה הגבוהה הפער הזה הורחב דווקא ועלה מ-15.7 
נקודות אחוז ב-1995 ל-20 נקודות אחוז ב-2008. מגמה זו — צמצום הפער ברמות ההשכלה 

הנמוכות והרחבתו בהשכלה הגבוהה — קיימת ברוב המחוזות.

שיעור השתתפות בכוח העבודה
מנתחי  רבה  במידה  נובעים  העבודה  בכוח  ההשתתפות  בשיעורי  האזורים  בין  הפערים 
שיעורי  אלו  קבוצות  בקרב  שכן  חרדים,  גברים  ושל  פלסטיניות  נשים  של  האוכלוסייה 
ביותר  הנמוך  הכללי  ההשתתפות  שיעור  במיוחד.  נמוכים  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
ב-2008 היה בצפון, שם הפלסטינים הם יותר ממחצית האוכלוסייה, ובמחוז ירושלים, שבו 
הפלסטינים הם קרוב לשליש מן האוכלוסייה והחרדים גם הם חלק ניכר ממנה )כשליש מן 
האוכלוסייה היהודית, לפי הסקר החברתי של הלמ״ס( ושיעור השתתפותם בכוח העבודה 

נמוך אך אינו ידוע.
5, ב-2008 78.2% מכלל הישראלים בגילים 25—49 השתתפו בכוח  כפי שרואים בלוח 
העבודה, כלומר עבדו או היו מובטלים שחיפשו עבודה. שיעור זה הוא ממוצע של שיעורי 
השתתפות גבוהים יחסית של גברים יהודים )85.2%(, גברים פלסטינים )79.4%(, נשים 
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יהודיות )82.8%( ושיעור נמוך מאוד של נשים פלסטיניות )30.6%(.13 הפער בין שיעורי 
ההשתתפות של נשים פלסטיניות לזה של שאר הקבוצות דומה בכל המחוזות למעט מחוז 
תל אביב )אך שם הנתונים פחות אמינים שכן הם מבוססים על מספר קטן של פלסטיניות(. 
נקודות   8 או  ויהודיות בכ-7  1995 ל-2008 עלה שיעור ההשתתפות של פלסטיניות  בין 
אחוז, ולפיכך הפער בין הקבוצות לא השתנה משמעותית. הגידול החד ביותר בהשתתפות 
הפער  ירד  שם  ואכן,  ל-34.8%(  )מ-23.2%  בצפון  נרשם  פלסטיניות  בקרב  עבודה  בכוח 
בשיעורי השתתפות בין יהודיות לפלסטיניות בכ-7 נקודות אחוז. הפערים בשאר המחוזות 
נותרו יציבים יחסית. אפילו במחוז הדרום, שם שיעור ההשתתפות של הפלסטיניות בכוח 
העבודה ב-1995 היה הנמוך ביותר )11.5%( ולכן היה צפוי לעלות משמעותית )בשל "אפקט 
הרצפה״(, לא צומצם הפער בין שתי קבוצות הנשים ואף גדל ב-3 נקודות אחוז. שיעור 
נובע בחלקו ממחסור במקומות  בכוח העבודה  נשים פלסטיניות  הנמוך של  ההשתתפות 
תעסוקה ביישובים פלסטיניים ומהעדר תחבורה ציבורית סבירה בהם, וגם מנורמות נגד 

תעסוקת נשים בקרב הפלסטינים.14
או  ירדו  העבודה  בכוח  פלסטינים  גברים  של  ההשתתפות  שיעורי  פלסטיניות,  לנשים  בניגוד 
האוכלוסייה  הזדקנות  בשל  לוודאי  קרוב  ירושלים(,  במחוז  )למעט  המחוזות  בכל  יציבים  נשארו 
מאז  התבגרה  היא  מאוד,  צעירה  עדיין  הפלסטינית  שהאוכלוסייה  )אף  זו  בתקופה  הפלסטינית 
מהם  שרבים  מכיוון  יחסית  צעיר  בגיל  עבודותיהם  את  לעזוב  נוטים  פלסטינים  גברים   .)1995
 Sa’di & Lewin-Epstein,  ;2013 קסיר,  וקלינר  )ישיב  תובעניות  פיזיות  בעבודות  מועסקים 
2001(. בקרב יהודים, ברוב המחוזות לא היה שינוי משמעותי בשיעור השתתפות הגברים בכוח 
העבודה. ואולם בירושלים ובגדה ירדו שיעורי ההשתתפות של גברים יהודים ב-5 וב-10 נקודות 
אחוז בהתאמה, קרוב לוודאי בשל הגידול באוכלוסיית החרדים במחוזות אלו מאז 1995. כך אירע 
גבוה מזה של  ובגדה היה  בירושלים  2008, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים  שבשנת 

גברים, מצב האופייני ליישובים שבהם נתח החרדים גבוה במיוחד.
חלק מן המשתתפים בכוח העבודה הם מובטלים. נשים, בעיקר פלסטיניות, סובלות מאבטלה 
כי ב-2008, כששיעור האבטלה הכללי היה 5.9%,  5 אפשר לראות  יותר משאר הקבוצות. בלוח 
נשים פלסטיניות במחוזות צפון, חיפה ודרום סבלו משיעורי אבטלה דו-ספרתיים. לעומת זאת, 
אחת  היהודים.  של  מאלה  גבוהים  אבטלה  משיעורי  סבלו  לא  בדווים(  )למעט  פלסטינים  גברים 
הסיבות לממצא מפתיע זה הוא שגברים פלסטינים מוכנים לעסוק בעבודות קשות בשכר נמוך, 
בעיקר בבנייה, בשירותים ובתעשייה, עבודות שרוב היהודים אינם מוכנים לבצע. עם זאת, שיעור 
האבטלה הגבוה בקרב גברים בדווים )23.2%( ונשים פלסטיניות מלמד שגורמים אחרים — למשל 
הגבוהים  האבטלה  שיעורי  על  הם  גם  משפיעים   — בתעסוקה  ואינדיבידואלית  מוסדית  אפליה 

בקבוצות אלו.

שיעור ההשתתפות של נשים פלסטיניות בכוח העבודה בישראל דומה לזה שברוב המדינות הערביות   13
נמוכה משמעותית מזו של פלסטיניות  בהן  והשכלת הנשים  עניות מישראל  בצפון אפריקה, שהן 

בישראל )ישיב וקלינר קסיר, 2011(.

העוסק  ביקורתי  לדיון   .2007 ג׳בארין,  ראו  בשכר  עובדות  אינן  הפלסטיניות  רוב  שבגינן  לסיבות   14
ראו  מזרחיות  לנשים  בהשוואה  פלסטיניות  בקרב  הנמוך  התעסוקה  לשיעור  תרבותיים  בהסברים 

.Yonay & Kraus, 2014
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לוח 5: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור האבטלה בקרב בני 25–49 לפי לאום, 
מגדר, מחוז ושנה )אחוזים(

 
מחוז

 
לאום

שיעור אבטלהשיעור השתתפות בכוח העבודה

נשים גבריםסה“כנשיםגבריםסה“כ

199520081995200819952008199520081995200819952008

כל 
75.978.284.784.067.572.66.45.94.55.38.76.5סה“כהמחוזות

51.955.380.579.422.430.66.28.35.16.510.213.1פלסטינים 
80.684.085.685.276.082.86.45.54.35.18.65.9יהודים 
28.728.75.15.853.652.20.2-2.8-0.8-1.4-1.7-7.2פער* 

46.152.376.484.314.719.08.95.38.14.813.17.3פלסטיניםירושלים

75.974.778.372.973.876.45.75.64.65.26.86.0יהודים 

53.157.582.279.623.234.85.38.64.25.89.615.1פלסטיניםצפון

81.883.387.085.077.081.76.47.44.16.48.88.3יהודים 

56.459.484.882.626.635.86.35.74.63.512.111.1פלסטיניםחיפה

81.985.687.187.377.083.97.26.24.95.89.56.7יהודים 

55.057.482.778.926.934.33.95.23.14.56.47.0פלסטיניםמרכז

82.387.087.489.377.584.85.84.83.84.48.05.1יהודים 

67.670.481.982.754.154.07.55.36.65.38.95.3פלסטיניםתל אביב

81.085.786.586.876.084.65.84.84.34.77.44.9יהודים 

38.040.263.964.211.517.18.623.67.523.214.525.1פלסטיניםדרום

77.682.083.283.572.180.58.65.95.25.412.46.5יהודים 

גדה 
83.678.486.776.380.680.55.15.83.35.07.06.4יהודיםמערבית

מקור: ניתוח של מדגם מפקדי האוכלוסין בשנים 1995 ו-2008.
*   הפער מחושב בנקודות אחוז: אחוז היהודים פחות אחוז הפלסטינים. 

משלח יד ותעסוקה בשירותים הציבוריים 
לוח 6 מציג את התפלגות משלחי היד והתעסוקה בשירותים חברתיים )שרובם שייכים לסקטור 
הציבורי ויכונו להלן "שירותים ציבוריים"( לפי לאום ומגדר במחוזות השונים. בקרב גברים 
)פאנל ימני(, ההבדלים בין האזורים השונים מתגמדים לעומת ההבדלים בין יהודים לפלסטינים 
בתוך כל מחוז. בשנת 2008, בכל המחוזות, כ-60% מן הפלסטינים הם עובדי צווארון כחול, 
לעומת 23%—47% בקרב היהודים. בניגוד לכך, בכל המחוזות )למעט הדרום( שיעור הפלסטינים 
בעלי משלחי יד פרופסיונליים, טכניים ומינהליים )פט״מ( נמוך משמעותית מזה של היהודים. 
שיעור העובדים היהודים והפלסטינים בסקטור הציבורי — המספק עבודות ״טובות״, בעיקר 
בתחום ההוראה והבריאות — דומה במחוזות צפון, חיפה ומרכז, אך שונה בירושלים )שם מועסק 
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בו שיעור גבוה יותר של יהודים( ובדרום )שם לפלסטינים יש יתרון על היהודים(. ממצא 
יותר מן העובדים הפלסטינים מועסק בשירותים  זה באשר לדרום — המלמד ששיעור גבוה 
הציבוריים, ושיעור דומה של יהודים ושל בדווים עוסק במשלחי יד פט״מ — נובע ככל הנראה מן 
השיעור הנמוך של הפלסטינים המועסקים מצד אחד, ומהצורך בעובדים בשירותים הציבוריים 
ביישובים הבדווים מן הצד האחר. מכיוון ששיעור המועסקים )כלומר מי שעובדים, בניגוד 
למי שמסווגים כמובטלים או שאינם משתתפים בכוח העבודה( בקרב גברים בדווים נמוך 
מאוד15 והדרישה לעובדי שירותים ציבוריים באוכלוסייה הבדווית יציבה ואפילו גדלה בשל 
הגידול הטבעי באוכלוסייה זו, שיעור המועסקים בשירותים אלו ובמשלחי יד יוקרתיים מכלל 
המועסקים הבדווים גבוה יחסית. שיעור האבטלה הגבוה במיוחד בקרב הבדווים מלמד שיש 
סיבות נוספות למאפייני התעסוקה הייחודיים אצלם, נוסף על העדר תחבורה ציבורית מן 

הכפרים הבלתי מוכרים ועל אפליה מעבר למקובל נגד פלסטינים.
בקרב הנשים, שיעור הפלסטיניות העובדות במשלחי יד יוקרתיים יחסית )פט״מ( ובשירותים 
הציבוריים גבוה משיעור היהודיות, הן בכלל המדינה והן בכל מחוז ומחוז. נתונים אלו מנוגדים 
זו הוא הסלקטיביות הקיצונית בכניסה לכוח העבודה,  לנתונים לגבי גברים. ההסבר לתופעה 
 Kraus,( המאפיינת את הפלסטיניות, לא רק מאז 1995 אלא כבר בשנות השבעים והשמונים
Lewin-Epstein & Semyonov, 1993 ;2002(. מתברר שרוב הנשים הפלסטיניות נשארות 
מחוץ לכוח העבודה, אלא אם השכלתן מאפשרת להן לקבל עבודה ״טובה״ במינהל הציבורי, 
בשירותים הרפואיים, בשירותי הסעד ובמיוחד בחינוך, במקומות עבודה הממוקמים ברובם 
ביישובים פלסטיניים או בסמוך להם. בשנת 2010 למעלה מ-80% מהעובדות הפלסטיניות 
בעלות ההשכלה האקדמית עבדו בשירותים ציבוריים, לעומת פחות מ-40% בקרב יהודיות 

 .)Shalev & Lazarus, 2013( בעלות השכלה דומה
נתוני 2008 המוצגים בלוח 6 מלמדים שככל ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמוך יותר, כך 
גבוה יותר שיעור המועסקות בשירותים ציבוריים )מתוך כלל העובדות(. בירושלים ובדרום, שם 
שיעור הנשים הפלסטיניות השייכות לכוח העבודה הוא הנמוך ביותר )פחות מ-20% ב-2008, 
5(, שיעור המועסקות בשירותים הציבוריים הוא הגבוה ביותר )כ-76% בירושלים  לפי לוח 
וכ-84% בדרום לעומת כ-60%—65% במחוזות צפון, חיפה ומרכז(. ברור אפוא שהגידול 
בשיעור הנשים הפלסטיניות המועסקות בסקטור הציבורי מאז 1995 )והירידה בשיעור זה בקרב 
היהודיות( אינו ראיה לשילוב גובר של נשים פלסטיניות בשוק העבודה הישראלי, אלא הוא 
משקף בעיקר את חוסר התעסוקה ביישובים פלסטיניים ואת המגבלות והחסמים על תעסוקת 
פלסטיניות בענפים אחרים של הכלכלה הישראלית, שאינם קשורים לשירותים חברתיים 
בסקטור הציבורי. כך, אף שרמת השכלתן של הפלסטיניות עלתה, יכולתן לעבוד מחוץ למה 

ו-23.2% מהם  העבודה  בכוח  25—49 משתתפים  בגילים  הבדווים  הגברים  מן   64.2% מכיוון שרק   15
מובטלים )לעומת כ-6% מובטלים בקרב גברים פלסטינים במחוזות אחרים(, רק כמחצית הגברים 
ועוד, חלק מן הגברים  זאת  היו מועסקים בשוק העבודה הישראלי ב-2008.  בגילים אלו  הבדווים 
אלא  ״מובטלים״  אותם  מגדירה  אינה  והלמ"ס  עבודה  התייאשו מלמצוא  עובדים  הבדווים שאינם 
״לא משתתפים בכוח העבודה", אף שלמעשה הם מובטלים. שיעור האבטלה אצל הבדווים הגרים 
ביישובים בלתי מוכרים גבוה יותר מאשר אצל אלו הגרים ביישובים מוכרים, אך חשוב לזכור שאיכות 

הנתונים באשר לתושבי הכפרים הבלתי מוכרים אינה גבוהה ולכן נתונים אלה אינם מוצגים כאן. 
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יד**  במשלחי  וסגרגציה  יד  ובמשלחי  ציבוריים*  בשירותים  המועסקים  אחוז   :6 לוח 
בקרב בני 25–49, לפי לאום, מגדר, מחוז ושנה

לאוםמחוז

נשיםגברים
משלח ידענף כלכלימשלח ידענף כלכלי
שירותים 
ציבוריים

צווארון כחול  פט״מ
/ סגרגציה

שירותים 
ציבוריים

צווארון כחול פט״מ
/ סגרגציה

199520081995200819952008199520081995200819952008

כל 
המחוזות

 

 

 

15.315.830.038.147.636.544.741.937.143.414.89.9סך הכל

15.515.015.619.167.960.957.065.242.251.226.613.9פלסטינים

15.316.032.942.443.631.044.040.036.942.814.29.5יהודים

0.21.017.323.3-24.3-29.9-13.0-25.2-5.3-8.4-12.4-4.4-פער***

12.817.7    24.329.8    סגרגציה

ירושלים

 

13.812.413.914.564.362.270.075.955.562.517.310.7פלסטינים

28.930.440.147.032.523.757.256.944.750.87.95.9יהודים

16.520.2    31.838.5    סגרגציה

צפון

 

16.315.715.619.868.660.057.264.442.951.126.213.0פלסטינים

15.015.625.233.054.042.047.442.233.536.922.316.3יהודים

14.213.3    14.618.1    סגרגציה

חיפה

 

16.014.217.320.566.060.452.262.336.345.826.116.0פלסטינים

15.615.336.042.742.832.745.741.938.242.113.010.1יהודים

9.713.1    23.227.7    סגרגציה

מרכז

 

13.512.314.417.473.665.160.260.042.546.431.219.0פלסטינים

13.913.334.744.742.328.544.737.837.643.812.98.4יהודים

13.223.2    31.336.6    סגרגציה

תל אביב

 

5.65.514.116.566.557.037.537.726.629.438.224.3פלסטינים

11.812.436.449.036.223.034.730.336.044.910.36.6יהודים

17.727.9    30.334.0    סגרגציה

דרום

 

21.124.320.125.769.858.953.083.838.167.836.57.5פלסטינים

14.516.121.128.258.846.744.242.031.834.423.915.5יהודים

33.318.9    11.112.2    סגרגציה

גדה 
24.131.038.249.037.825.958.359.944.551.69.64.7יהודיםמערבית

מקור: ניתוח של מפקדי האוכלוסין בשנים 1995 ו-2008.
שירותים ציבוריים כוללים את כל המועסקים בענפים הבאים: מינהל ציבורי, בריאות, חינוך ושירותי רווחה וסעד.  *

)סגרגציה   100 בין  ונע  מחוז  בכל  לפלסטינים  יהודים  בין  יד  במשלחי  לסגרגציה  מתייחס  הסגרגציה  מדד   **
מוחלטת( ל-0 )אין סגרגציה(, בחישוב של שלושה משלחי יד רחבים: עובדים פרופסיונליים טכניים ומנהלים 
)פט״מ(, עובדי צווארון כחול ועובדי פקידות ושירותים, שהנתונים לגביהם אינם מוצגים כאן אך הם משלימים 
עסקו  המדינה  בכלל  המועסקים  הפלסטינים  מהגברים   19.1%  2008 בשנת  לדוגמה,  קבוצה.  בכל  ל-100% 
עסקו  הנותרים  ו-20%  כחול(,  )צווארון  מקצועיים  ובלתי  מקצועיים  עובדים  היו   60.9% פט״מ,  יד  במשלחי 

במשלחי יד של פקידות ומכירות.  באותה שנה רמת הסגרגציה במשלחי יד בין יהודים ופלסטינים היא 29.8.
הפער מחושב בנקודות אחוז: אחוז היהודים פחות אחוז הפלסטינים.  ***
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שמכונה "שוק העבודה המוגן״ )Lewin-Epstein & Semyonov, 1993( במובלעות הסקטור 
הציבורי לא השתנתה הרבה בעשורים האחרונים.16

משליש  פחות   — הפלסטיני  העבודה  מכוח  מאוד  קטן  חלק  רק  היו  פלסטיניות  שנשים  משום 
יותר  דומים  גברים  לגבי   6 בלוח  המוצגים  הממצאים   —  1995 בשנת  מכך  פחות  ועוד  ב-2008 
ואילך  גברים. לפיכך, מכאן  והן  נשים  הן  כוח העבודה הפלסטיני, הכולל  לממצאים באשר לכלל 
יתמקד פרק זה בגברים. סגרגציה במשלחי יד בין יהודים לפלסטינים פירושה ריכוזם במשלחי יד 
שונים, והיא נמדדת לרוב באמצעות אינדקס שערכיו נעים בין 0 )אין סגרגציה( ובין 100 )סגרגציה 
מוחלטת(. הערך של האינדקס מלמד מהו אחוז הפלסטינים )או היהודים( שצריכים לשנות משלח 
המדינה בשלושה  בכלל  6 מלמד שהסגרגציה  לוח  הסגרגציה.  מוחלט של  לביטול  להגיע  כדי  יד 
משלחי יד רחבים — פט״מ, צווארון כחול וכל שאר משלחי היד, רובם צווארון ורוד כגון מכירות 
ופקידות — עלתה באופן מתון מ-24.3 ב-1995 ל-29.8 ב-2008. רמת הסגרגציה הנמוכה יחסית 
במחוזות הצפון והדרום, שהם מחוזות עניים, אינה נובעת משילוב מוצלח במיוחד של פלסטינים 
במחוזות אלה, אלא בעיקר מכך שרבים מן היהודים בפריפריה הם עובדי צווארון כחול, משלח היד 

הנפוץ ביותר בקרב פלסטינים, ללא קשר למחוז מגוריהם. 
כאמור, תעסוקה בשירותים חברתיים בסקטור הציבורי היא הממד התעסוקתי היחיד שבו יש 
שוויון בין גברים יהודים לפלסטינים, הן בכלל המדינה והן ברוב המחוזות, גם ב-1995 וגם ב-2008. 
עבודות בשירותים הציבוריים קיימות ביישובים פלסטיניים — במערכת החינוך, במינהל הציבורי 
ובשירותי הבריאות המקומיים — ואף בבתי חולים, שהם קרוב לוודאי הסקטור האינטגרטיבי ביותר 
בישראל. בסקטור זה, פלסטינים )ופלסטיניות( בעלי השכלה גבוהה מוצאים עבודה במשלחי יד 
יוקרתיים ועובדים כרופאים, כמרפאים בעיסוק, כפיזיותרפיסטים וכאחים מוסמכים. מי שאינם 
ומשק,  ניקיון  עבודות  כגון  פשוטות  בעבודות  חולים  בבתי  הם  גם  מועסקים  אוניברסיטה  בוגרי 
טכנאות ופקידות. כל אלה מטפלים בחולים משתי קבוצות הלאום בצוותא עם עמיתיהם היהודים.

בין  בירושלים  הפער  וב-2008  ב-1995  המדינה:  מכלל  שונה  ירושלים  אלה  בנושאים  ואולם 
בהתאמה,  אחוז,  נקודות  ו-18   15 על  עמד  ציבוריים  בשירותים  בתעסוקה  לפלסטינים  יהודים 
לעומת שוויון ברוב שאר המחוזות. גם הפער בשיעור העוסקים במשלחי יד יוקרתיים )פט״מ( היה 
גבוה משמעותית בירושלים מאשר ברוב שאר המחוזות. זאת ועוד, הפערים בין יהודים לפלסטינים 
במדדים אלו — משלח יד יוקרתי ועיסוק בסקטור הציבורי — גדלו מאז 1995 בירושלים יותר מאשר 
הסגרגציה  מדד  כך,  עקב  אביב(.  תל  במחוז  גם  משמעותית  גדלו  )הפערים  המחוזות  שאר  ברוב 
מכפליים  יותר  במדינה,  ביותר  הגבוה  הערך  ב-2008,  ל-38.5  והגיע   1995 מאז  גדל  בירושלים 
ערך המדד בצפון. אין ספק אפוא ששילובם של תושביה הפלסטינים של ירושלים בשוק העבודה 

המקומי רק הצטמצם מאז 1995.
גורמים רבים עשויים להסביר את נחיתותם התעסוקתית של גברים פלסטינים במזרח ירושלים 
להכיר  שלא  הישראלית  שההחלטה  היא  אחת  אפשרות  האחרים.  במחוזות  לפלסטינים  יחסית 
במזרח  ההשכלה  מוסדות  של  הדגל  ספינת  אל-קודס,  אוניברסיטת  של  אקדמיות  בתעודות 

על החשיבות הגוברת של מדינת הרווחה כספקית תעסוקה לנשים פלסטיניות, בעיקר משכילות,   16
הגידול  רוב  השמונים  שנות  סוף  שמאז  מצאו  הם  למשל,  כך   .Shalev & Lazarus, 2013 ראו 
בתעסוקת נשים פלסטיניות היה בשירותים חברתיים. לניתוח כלכלי של נשים פלסטיניות בשוק 

העבודה בישראל ראו ישיב וקלינר קסיר, 2011.
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תעודות  המצריכות  פט״מ  עבודות  לקבל  יכולים  אינם  מבוגריה  שאלפים  לכך  גורמת  ירושלים, 
אוניברסיטאיות, בעיקר בסקטור הציבורי. 

אזרחים,  שאינם  כתושבים  בירושלים  הפלסטינים  של  מעמדם  הן  נוספות  אפשריות  סיבות 
והתחרות על משרות בסקטור הציבורי בירושלים עם רבים מן המתנחלים הגרים בסביבות העיר. 
גורם אפשרי אחר הוא ייחודו של הסקטור הציבורי בירושלים, אשר נוסף על המשרות הציבוריות 
של  מושרשת  מסורת  יש  שבהם  ממשלה,  משרדי  גם  בו  יש  המחוזות  כבשאר  המקומית  ברמה 
אפליה מוסדית נגד העסקת פלסטינים.17 זאת ועוד, בשעה שחלק מהחלטות ההעסקה בשירותים 
יהודים הם שמקבלים את רוב  ידי עובדים פלסטינים,  הציבוריים ברמה המקומית מתקבלות על 
החלטות באשר לשכירת עובדים חדשים במשרדי הממשלה. לרבים מאלה יש דעות קדומות נגד 
ביטחוני".  ״סיכון  בהם  שרואים  מכיוון  וביניהן  שונות,  מסיבות  להפלותם  נוטים  והם  פלסטינים 
ואכן, שיעור הגברים הפלסטינים בסקטור הציבורי בירושלים דומה לשיעורם באזור המרכז ונמוך 
אך במעט מן השיעורים במחוזות חיפה וצפון; אולם במחוז ירושלים קיים פער גדול הרבה יותר 
בין תעסוקת יהודים לפלסטינים בסקטור הציבורי, והוא נובע בעיקר מן השיעור הגבוה יותר של 

היהודים בסקטור הזה, המועסקים קרוב לוודאי במשרדי הממשלה.18 
לרוע המזל, אין אפשרות לבחינה אמפירית קפדנית של הסברים אלו, שאמנם מתיישבים עם 
הנתונים )המועטים( הקיימים, אך כמובן אינם מוכיחים אותם. כך או כך, העובדה הבולטת העולה 
מן הנתונים היא שמצבם התעסוקתי של הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים לא השתפר ואף החמיר 
בשנות האלפיים, לא רק יחסית ליהודי מחוז ירושלים, אלא גם יחסית לפלסטינים במחוזות אחרים.

המתנחלים  אוכלוסיית  בירושלים,  הפלסטינים  של  התעסוקתי  במצבם  הרעה  שחלה  בשעה 
)לעומת  אחוז  נקודות  ב-6.9  בגדה  הציבוריים  השירותים  עובדי  שיעור  צמח   1995 מאז  פרחה. 
יציבות בשאר המחוזות( והגיע ל-31% ב-2008, ערך דומה לשיעורם בירושלים; גם בקרב הנשים 
היהודיות מובילות המתנחלות בשיעור העובדות בשירותים ציבוריים. היחס בקרב המתנחלים בין 
השיעור העוסק במשלחי יד יוקרתיים ובין אלה שעוסקים במשלחי יד של צווארון כחול דומה לזה 
שבקרב יהודים בירושלים ובתל אביב, וגדל בין 1995 ל-2008. עם הגידול באוכלוסיית המתנחלים 
גדל גם מספר העובדים הנדרשים לאייש את העבודות בשירותים הציבוריים המפותחים שהוקמו 
בגדה )בין השאר כדי לתמרץ יהודים ממחוזות אחרים לעבוד לשם(, וקטן השיעור של המתנחלים 
העובדים במחוזות אחרים: בשנת 1995, כשני שלישים מכלל המתנחלים והמתנחלות המועסקים 
בסקטור הציבורי עבדו מחוץ לגדה, רובם ככל הנראה במחוז ירושלים, אך ב-2008 ירד שיעור זה 

זו; כך עולה מן העובדה שבהחלטות ממשלה שונות, החל ב-2004, היא  הממשלה מודעת להדרה   17
פועלת כדי להגדיל את מספר הפלסטינים המועסקים במשרדי הממשלה.

בירושלים  הפלסטיניות  העובדה שרוב  עם  אינם מתיישבים  אלו  לטעון שהסברים  לכאורה  אפשר   18
מועסקות בשירותים ציבוריים. ואולם אין לשכוח שמדובר במספרים קטנים יחסית של נשים, בשל 
שיעור ההשתתפות בעבודה הנמוך במיוחד של נשים פלסטיניות בירושלים. כמו כן, אפשר לטעון 
לירושלים,  מחוץ  הפלסטינית  ברשות  מועסקים  ירושלים  במזרח  הפלסטינים  הגברים  מן  שרבים 
וכך אינם נכללים באומדני הלמ״ס כעובדים ישראלים. ברם, קשה להאמין שאלה פני הדברים, שכן 
שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של גברים פלסטינים במזרח ירושלים גבוהים במיוחד וכוללים 
רק מספר קטן )פחות מ-1%( של עובדים ב״חו״ל״, רובם כנראה בשטחי הרשות הפלסטינית, אשר 

בסטטיסטיקה הרשמית נחשבת מחוץ לישראל.
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אל מתחת ל-19.50% התפתחויות אלו משקפות הן את העדרו של סקטור פרטי יהודי משמעותי 
בגדה והן את הגידול במשרות הוראה, בריאות ושירותים ציבוריים אחרים בהתנחלויות. 

סיכום 
למדיניות המרחבית של ישראל יש ארבעה מאפיינים המשפיעים על מפת ההתיישבות הישראלית. 
המדיניות  את  שעיצבו  הם  מאוד;  מעט  השתנו  השנים  ובמרוצת  בזה  זה  קשורים  אלו  מאפיינים 
הישראלית בשטחים שנכבשו  זה מפעל ההתנחלות  ובכלל  ב-67 שנותיה,  ישראל  המרחבית של 
ב-1967. המאפיין הראשון הוא מדיניות ייהוד האדמה. מטרה זו מושגת באמצעות הגבלת הקמתם 
של יישובים פלסטיניים חדשים והגבלת השטח הנמצא בשליטה או בבעלות פלסטינית. הקפאתה 
הכמעט מוחלטת של מפת ההתיישבות הפלסטינית מאז 1948 עומדת בניגוד חד לפריחה של מאות 
יישובים יהודיים, בעיקר בצפון המדינה, בדרומה ובגדה המערבית — אזורים שבהם היהודים הם 

מיעוט או ששיעורם באוכלוסיית האזור ירד בשנים האחרונות. 
 המאפיין השני המשפיע על מפת ההתיישבות הוא הניסיון, שלא תמיד מצליח, ליצור ולשמר 
יהודי מוצק לא רק בכלל המדינה )שלפי הגדרת ישראל כוללת גם כ-71 ק״מ מרובעים של  רוב 
הגדה שסופחו לירושלים( אלא בכל מחוז ובכל אזור בה. מאפיין שלישי הוא הסגרגציה הקיצונית 
בין יישובים יהודיים לפלסטיניים, המתבטאת בכך שיותר מ-99% מ-1,205 היישובים בישראל הם 
חד-לאומיים לחלוטין — לגמרי יהודיים או לגמרי פלסטיניים. גם מאות היישובים שאינם כלולים 
במניין היישובים הם חד-לאומיים — יישובים קטנים בגליל ובנגב, מאחזים בגדה ויישובים בלתי 
מוכרים בדרום. לבסוף, המאפיין הרביעי של המדיניות המרחבית הישראלית הוא העדפה שיטתית 
ובפיתוח אזורי תעשייה. מארבעה  יהודיים בחלוקת תקציבים, בהשקעה בתשתיות  יישובים  של 
מן הפערים  גדול  חלק  נובע   ,1948 ישראל מאז  אלו, המשקפים את עמדות ממשלות  מאפיינים 

החברתיים והכלכליים בין יהודים לפלסטינים בתוך המחוזות השונים ובין המחוזות.
אפשר לקבוע שככל שגדול יותר נתח הקבוצות המוחלשות במחוז — פלסטינים )במיוחד אם הם 
בדווים או שאינם אזרחים(, חרדים, מהגרים ומזרחים — כך נמוכה יותר רמתו הסוציו-אקונומית 
של המחוז. הממצאים מהשנים 1995—2008 אינם מלמדים על צמצום שיטתי בפערים בין המחוזות 
הפערים  המדדים  ברוב   — הנכון  הוא  ההפך  המחוזות;  בתוך  לפלסטינים  יהודים  בין  בפערים  או 
בין יהודים לפלסטינים גדלו דווקא. הפערים ביניהם בהשכלה גבוהה גדלו בכל המחוזות וכך גם 
נשים, הפערים האדירים בשיעורי  )אצל  גברים בכוח העבודה  הפערים בשיעור השתתפותם של 
גדלה  גברים  בקרב  התעסוקתית  הסגרגציה  המחוזות(.  ברוב  יציבים  נשארו  בעבודה  השתתפות 
במקצת. ולבסוף, פערי ההכנסה למשק בית בין יהודים לפלסטינים גדלו גם הם בחדות מאז שנות 

הנתונים המוצגים בלוח 6 מתייחסים למחוז המגורים ולא למחוז מקום העבודה. בדרך כלל יוממות   19
)commuting( ארוכה למקום העבודה מאפיינת עובדים מיומנים במשלחי יד יוקרתיים, שעבורם 
הפלסטינים  והצפון, שיעור  חיפה  במחוזות  בישראל:  כך  לא  ולא מקומי.  ארצי  הוא  העבודה  שוק 
הפער  היהודים.  של  מזה  גבוה  היה  מגוריהם  למחוז  מחוץ  שעבדו  כחול(  צווארון  עובדי  )רובם 
במחוז  לעבוד  הקבוצות  משאר  יותר  נוטים  והדרום  ירושלים  תושבי  ל-2008.   1995 בין  הצטמצם 
מגוריהם, ואילו המתנחלים הם שיאני היוממות: ב-2008 קרוב למחציתם עבדו בגבולות הקו הירוק 

ובירושלים )הנתונים אינם מוצגים כאן(.
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התשעים.20 המדד היחיד שבו מתקיים שוויון בין יהודים לפלסטינים )להוציא את מחוז ירושלים( 
הוא שיעור הגברים העובדים בשירותי חינוך, בריאות ומינהל ציבורי, אך שוויון זה היה קיים כבר 

ב-1995 ואינו מלמד על שיפור מגמה.
זאת ועוד, השוויון בשיעור המועסקים בענפים כלכליים אלו, ששייכים ברובם לסקטור הציבורי, 
לרעה.  אותם  מפלה  ואינו  פלסטינים  להעסקת  פתוח  הציבורי  שהסקטור  כך  על  מצביע  אינו 
המובילות  החברות  ומן  הממשלה  ממשרדי  בחלק  מתעסוקה  לגמרי  כמעט  מודרים  פלסטינים 
בסקטור הציבורי, שמעסיקות אלפי עובדים, וביניהן חברת החשמל, התעשייה האווירית, רפאל, 
התעשייה הצבאית, רשות שדות התעופה ורשות הנמלים. המצב דומה בחברות שעברו לאחרונה 
קשה  שלפלסטינים  נראה  יהודית,  בבעלות  שרובו  הפרטי,  בסקטור  באל-על.  לדוגמה  הפרטה, 
או  כחול  צווארון  בעבודת  מדובר  כן  אם  אלא  הציבוריים,  בשירותים  מאשר  עבודה  לקבל  יותר 
יחסית  הנמוכה  ההשכלה  היא  זו  לתופעה  האפשריות  הסיבות  אחת  אחרות.  פשוטות  בעבודות 
של הפלסטינים, אך נראה שהסיבה העיקרית היא אפליית פלסטינים בתעסוקה, הן מוסדית והן 

אינדיבידואלית.21
בשעה שהכלכלה הישראלית עברה מתעשייה לשירותים ומתעשיות מסורתיות לתעשיות היי-

טק, הפלסטינים נשארו מאחור. באופן אירוני, דווקא הסגרגציה הלאומית בחינוך ובמגורים היא 
אך  הפלסטיניים.  ביישובים  ציבורי  ובמינהל  בהוראה  משרות  לקבל  רבים  לפלסטינים  שאפשרה 
נראה שמספר המשרות הציבוריות הקיימות במובלעות הפלסטיניות אינן מדביקות את הביקוש; 
רוב הגברים הפלסטינים ממשיכים לעסוק בעבודות צווארון כחול, ורוב הנשים ממשיכות להישאר 

מחוץ לכוח העבודה או לסבול משיעורי אבטלה גבוהים במיוחד.
במחוזות ירושלים ודרום מגמות הגידול בפערים בין יהודים לפלסטינים בולטות במיוחד. מצבם 
התעסוקתי של גברים פלסטינים בירושלים, שנמדד ברמת הסגרגציה התעסוקתית שלהם ובהדרתם 
היחסית ממשרות בסקטור הציבורי, הוא הגרוע ביותר בישראל והורע בין 1995 ל-2008. גם במחוז 
העבודה  בכוח  בשיעור ההשתתפות  בהשכלה,  רק  לא  לבדווים,  יהודים  בין  הפערים  גדלו  הדרום 
ובשיעורי אבטלה אלא גם בשיעור תמותת התינוקות. יצוין שבשני מחוזות אלו — ירושלים ודרום 
והשתלטות  פלסטיניות  אדמות  הפקעת  של  מדיניות  האחרונות  בשנים  הממשלות  מקדמות   —
עליהן )בשאר המחוזות תהליך ההפקעה וההשתלטות הסתיים ברובו בשנות השמונים(. בה בעת 
שמצב  להניח  סביר  ואכן,  אלו.  במחוזות  הפלסטינית  לאוכלוסייה  יתרה  בנוקשות  מתייחסות  הן 
כרבע  ובקרב  מוכרים,  הבלתי  בכפרים  המתגוררים  בדווים  בקרב  הוא  ביותר  החמור  התעסוקה 

מתושביה הפלסטינים של ירושלים המתגוררים מעבר לגדר ההפרדה.
הפלסטינים  של  הסוציו-אקונומי  במעמדם   2008—1995 בשנים  שחלה  לנסיגה  חריף  בניגוד 
שיפורים  זו  בתקופה  חלו  המערבית  בגדה  היהודים  המתנחלים  אצל  המדינה,  ובדרום  בירושלים 
משמעותיים, גם בהשוואה ליהודים במחוזות אחרים. אפשר לראות זאת למשל בשיעורי התעסוקה 
בסקטור הציבורי, שהגידול החד ביותר בהם הוא בגדה. דוגמה אחרת היא שיעור העובדים במשלחי 
הבית  משקי  של  הממוצעת  ההכנסה  גם  ביותר.  הגבוה  הוא  מתנחלים  בקרב  אשר  יוקרתיים,  יד 

לפי סקרי הכנסות, בשנים 1999—2011 ירדה ההכנסה ממוצעת של משקי בית פלסטיניים מ-69%   20
ל-59% מההכנסה הממוצעת של משקי בית יהודיים.

.)Wolkinson, 1999( מעסיקים יהודים אינם מכחישים אפליית פלסטינים ואף מצדיקים אותה  21
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בהתנחלויות גבוהה במיוחד.22 מתנחלים רבים עברו להתגורר בגדה לא מסיבות אידיאולוגיות אלא 
זול. נראה אפוא שבד בבד עם שחיקתה של מדינת הרווחה בתחומי  בשל הטבות כלכליות ודיור 
הקו הירוק היא מתחדשת בגדה המערבית )גוטוויין, 2004( ומספקת שירותים רבים שכמעט אינם 
ספק  אין  לחוגים.  והסעות  חוגים  יותר,  קטנות  לימוד  כיתות  כמו  הירוק,  הקו  בגבולות  קיימים 

שהמתנחלים יכולים להיות מרוצים מהתקדמותם הסוציו-אקונומית בעשרים השנים האחרונות.
הצלחת המתנחלים אינה מוגבלת למדדים סוציו-אקונומיים. גידול האוכלוסייה החד ביותר מאז 
1995 התרחש בהתנחלויות בגדה ובקרב הבדווים בדרום. שיעור הגידול השנתי הממוצע של שתי 
קבוצות האוכלוסייה האלה עלה על 5%, לעומת פחות מ-2%—3% אצל יהודים ופלסטינים במחוזות 
הצעירה של  האוכלוסייה  בקרב  הגידול  לרוב  אחראי  פחות תמותה(  )ילודה  טבעי  גידול  אחרים. 
הבדווים והמתנחלים, ששיעורי הילודה אצלם הם מן הגבוהים בעולם. אבל יש הבדל משמעותי בין 
שיעור הפריון הכולל של הבדווים למתנחלים: אצל הראשונים הוא ירד בחדות, ואילו אצל האחרונים 
הוא גדל. חשוב לציין שמאז שנות התשעים יש מגמה של התכנסות בשיעור הפריון הכולל של 
ירד משמעותית אצל פלסטיניות )לא רק  והיהודיות בישראל: השיעור  כלל הנשים הפלסטיניות 
בישראל אלא גם בקרב תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה(23 ועלה במקצת אצל יהודיות. קשה 
להגזים בחשיבות ההשלכות של מגמות אלו על המרוץ הדמוגרפי בין יהודים לפלסטינים. בטווח 
הארוך, אם המגמות הללו יימשכו, ישיגו היהודים רוב יהודי מוצק לא רק בגבולות 1967 אלא גם 
בשטחים נרחבים של הגדה המערבית שאותם מבקשים המתנחלים ומפלגות הימין לספח לישראל.

מקורות
תכנון  מינהל  ירושלים:  איתו.  וההתמודדות  בבריאות  שוויון  אי   .)2013( ש'  ואבני,  א'  אברבוך, 

אסטרטגי, משרד הבריאות.
אזולי, ל', אליאסי-וידרמן, ג' ודמרי מדר, ו' )2009(. שינוי שטחי שיפוט: האומנם סיפור כלכלי? 

ירושלים: מכון ון ליר בירושלים.
אשכנזי, א' )2013, 9 באוגוסט(. העיר שחולקה לה יחדיו: מה חושבים בנצרת עילית על הקמפיין 

של ראש העיר. הארץ.
של  הרחבתו  חזון  בישראל:  הערבים  בקרב  התעסוקה  לפיתוח  אסטרטגיה   .)2007( י'  ג׳בארין, 

המעמד הבינוני הערבי. חיפה: מוסד שמואל נאמן.
גוטוויין, ד' )2004(. הערות על היסודות המעמדיים של הכיבוש. תיאוריה וביקורת, 24, 203—211.

גילבר, ג' )1987(. מגמות בהתפתחות הדמוגרפית של ערביי ארץ ישראל 1870—1948. קתדרה, 
.56—43 ,45

בקרב  החציונית  הבית  משק  הכנסת   ,2011 בשנת  הכנסות  שבחן  האחרון,  ההכנסות  סקר  לפי   22
יהודיים בכל שאר המחוזות, למעט  יותר מן ההכנסה החציונית של משקי בית  גבוהה  המתנחלים 

מחוז המרכז.

הקיימים  המקורות  אך  עזה,  וברצועת  בגדה  הכולל  הפריון  של  המדויקת  הרמה  על  הסכמה  אין   23
הכבושים  בשטחים  הכולל  הפריון   ,)PCBS, 2014( הפלסטיני  הלמ״ס  לפי  ירידה.  על  מצביעים 
)רצועת עזה, ירושלים המזרחית והגדה המערבית( ירד מ-6 ילדים לאישה ב-1997 ל-4.5 ברצועת 
עזה ול-3.7 בגדה בשנים 2011—2013. לפי המחלקה הבינלאומית של מפקד האוכלוסין האמריקאי, 

בשנים 1997—2013 ירד הפריון בגדה מ-4.76 ילדים לאישה ל-2.91.

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_PalnE2014E.pdf
http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php


־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   29 תשע"ה

עבודה  ההתנחלויות.  של  האתנית  המורפולוגיה  מתנחלים״:  גם  הם  ״עכשיו   .)2009( ר'  גיליס, 
לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.

זוכרות )2006(. זוכרות תרשיחא.
חליחל, א' )2011(. פריון של נשים יהודיות ומוסלמיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 

1979—2009. סדרת ניירות עבודה מס' 60. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
חסן, מ' )2009(. העיר ונשים פלסטיניות: המאבק על הזיכרון. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, 

אוניברסיטת תל אביב.
פריון  על  הילדים  קצבאות  גובה  השפעת   .)2009( ד'  וגוטליב,  ר'  פריש,  נ',  זוסמן,  א',  טולידנו, 

הילודה. מחקרים 101. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.
ואמצעי  מאפיינים  בישראל:  העבודה  בשוק  ערביות  נשים   .)2011( נ'  קסיר,  וקלינר  ע'  ישיב, 

מדיניות. הרבעון לכלכלה, 58)1—2(, 120—160.
)2013(. שוק העבודה של ערביי ישראל: סקירת מאפיינים וחלופות למדיניות. תל אביב:   

אוניברסיטת תל אביב.
הלמ"ס )2014(. השנתון הסטטיסטי לישראל 65. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
)1998(. השנתון הסטטיסטי לישראל 49. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   

סיקרון, מ' )2004(. דמוגרפיה: אוכלוסיית ישראל — מאפיינים ומגמות. ירושלים: כרמל.
והחולים הכרוניים בכפרים הבלתי  סוגיית החשמל  נידונים לחושך:   .)2008( ואלון, ש'  ו'  עבאס, 

מוכרים בנגב. רופאים לזכויות אדם. אוחזר ב-3 ביוני 2015. 
פלטיאל, א', ספולקר, מ', קורנילנקו, א' ומלדונדו, מ' )2012(. תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח 

ארוך: 2009—2059. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
Amara, A. & Yiftachel, O. )2014(. Confrontation in the Negev: Israeli land policies 

and the indigenous Bedouin-Arabs. Retrieved June 3, 2015. 
Cohen, A., Dehejia, R., & Romanov, D. )2013(. Financial incentives and fertility. 

The Review of Economics and Statistics, 95)1(, 1—20.
Cohen, Y. )2009(. Migration patterns to and from Israel. Contemporary Jewry, 29, 

115—125.
Falah, G. )1993(. Trends in the urbanization of Arab settlements in Galilee. Urban 

Geography, 14)2(, 145—164.
Forman, G. & Kedar, A. )2004(. From Arab land to “Israel Lands”: The legal 

dispossession of the Palestinians displaced by Israel in the wake of 1948. 
Environment and Planning D: Society and Space, 22)6(, 809—830.

Gordon, N. & Cohen, Y. )2012(. Western interests, Israeli unilateralism, and the 
two-state solution. Journal of Palestinian Studies, XLI)3(, 6—18. 

Hamdan, H. )2005, March(. The policy of settlement and “Spatial Judaization” in 
the Naqab. Adalah’s Newsletter, 11. Retrieved June 3, 2015. 

Kedar, A. & Yiftachel, O. )2006(. Land regime and social relations in Israel. In 
H. de Soto and F. Cheneval )Eds.(, Realizing property rights: Swiss human 
rights book )pp. 129—146(. Zurich: Ruffer & Rub Publishing House.

Kraus, V. )2002(. Secondary breadwinners: Israeli women in the labor force. Santa 

http://www.zochrot.org/sites/default/files/tarshiha_booklet_small.pdf
http://www.zochrot.org/sites/default/files/tarshiha_booklet_small.pdf
http://www.phr.org.il/uploaded/8 febc09.doc.pdf
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien_Konfrontation_dt_eng_web.pdf
http://adalah.org/newsletter/eng/mar05/ar2.pdf


פוליטיקה מרחבית ופערים בין יהודים לפלסטינים במחוזות בישראל 30  ינון כהן

Barbara: Praeger.
Lewin-Espstein, N. & Semyonov, M. )1993(. The Arab Minority in Israel’s 

Economy: Patterns of ethnic inequality. Boulder: Westview Press.
OECD )2010(. OECD Reviews of labor market and social policies: Israel. Paris: 

OECD Publishing. 
Okun, B. )2013(. Fertility and marriage behavior in Israel: Diversity, change, and 

stability. Demographic Research, 28, 457—504. 
PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics( )2014(. Retrieved June 3, 2015.
Rosenfeld, H. )1964(. From peasantry to wage labour and residual peasantry: The 

transformation of an Arab village. In R. Manners )Ed.(, Process and Pattern 
in Culture: Essays in honor of Julian Steward )pp. 211—234(. Chicago: 
Aldine.

Sa’di, A. & Lewin-Epstein, N. )2001(. Minority labour force participation in the 
post-Fordist Era: The case of Arabs in Israel. Work, Employment and Society, 
15)4(, 781—802.

Shalev, M. & Lazarus, A. )2013(. The welfare state as an employer: An 
unacknowledged avenue of opportunity for Palestinian women in Israel. In 
N. Khattab & S. Miaari )Eds.(, Palestinians in the Israeli labour market: a 
multi-disciplinary approach )Pp. 153—182(. London: Palgrave Macmillan.

Tzfadia, E. )2008(. Geography and demography: Spatial transformations. In G. 
Ben Porat, Y. Levi, S. Mizrahi, A. Naor & E. Tzfadia )Eds.(, Israel Since 
1980 )pp. 42—68(. Cambridge: Cambridge University Press.

Wolkinson, B. )1999(. Arab employment in Israel: The quest for equal employment 
opportunity. Santa Barbara: Praeger.

Yiftachel, O. )2006(. Ethnocracy: Land and politics of identify in Israel/Palestine. 
Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

 )2011(. Encalve Citizenship: Palestinian Arabs in Israel. In N. Rouhana & 
A. Sabbagh )Eds.(, Palestine and Israel: Key Terms )pp. 177—208(. Haifa: 
Mada Center for Applied Research.

Yonay, Y. & Kraus, V. )2014(. The state vs. tradition: Israeli Palestinians and 
Middle Eastern Jewish women in the labor force. Paper presented at the 
110th ASA Annual meeting, San Francisco, August 16—19.

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_PalnE2014E.pdf


־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   31 תשע"ה

מפה 1: מחוזות בישראל, 2013
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ראפ, רגאיי ו"המשוטטים": טעמים מוזיקליים ומיקום 
חברתי בקרב צעירים יוצאי אתיופיה בישראל

דוד רטנר*

שנות  אמצע  מאז  בהרחבה  ונדונה  שתועדה  בתופעה  עוסק  המאמר  תקציר. 
שחורה  למוזיקה  בישראל  אתיופיה  יוצאי  נוער  בני  של  ההעדפה  התשעים: 
)חלקם  עומק  ראיונות   40 המאמר  של  בבסיסו  בפרט.  הראפ  ולסגנון  בכלל 
בשלושה   2009—2007 בשנים  שנערכו   ,18—16 בני  צעירים  עם  קבוצתיים( 
יישובים במרכז הארץ. מתוך שימוש בגישה התיאורטית והאמפירית של פייר 
בורדייה וממשיכיו ובמושג "הון תת-תרבותי" שהציעה שרה ת'ורנטון, מוצגות 
כאן שלוש קטגוריות של טעמים בקרב צעירים יוצאי אתיופיה בישראל של 
זמננו: חובבי הראפ, חובבי הרגאיי/דאנסהול ו"המשוטטים". מהמאמר עולה 
כי המשתייכים לשלוש הקטגוריות נבדלים לא רק בטעמם המוזיקלי אלא גם 
בדפוסי התחברות עם בני גילם, בתפיסות באשר לאופי החברה שהם חיים בה 
ובאשר ליחסים בין כלל החברה ובין קהילת יוצאי אתיופיה, וכן בתפיסותיהם 

ובאמונותיהם בדבר אפשרויות למוביליות בחברה הישראלית. 

מבוא
הפחות  לכל  או  לראשונה,  זה  את  זה  שפוגשים  נוער  בני  בין  במפגש  נוכח  להיות  שזכה  מי  כל 
השתתף במפגש כזה בנעוריו, מכיר את השאלה הנפוצה והנפיצה שעולה במפגשים כאלה: "איזו 
מוזיקה את/ה שומע/ת?" או בגרסה המקוצרת: "מה את/ה שומע/ת?" כששאלה זו נזרקת לחלל 
האוויר, ברור לשני הצדדים כי מה שמונח כאן על הכף הוא הרבה יותר מסתם החלפת מידע על 
טעמים מוזיקליים. התשובה וחילופי הדברים שיבואו בעקבותיה יעידו במידה רבה על השתייכות 
אתנית או מעמדית, על זיקה חברתית במרחב הגיאוגרפי הרלוונטי לנוכחים )למשל בעיר המגורים 
או בשכונה(, על השתייכות אפשרית לתת-תרבות מוזיקלית כלשהי ועוד. על פי התשובה תיבחן 
בכובד ראש השאלה אם יש בסיס להמשך הקשר בין הצדדים: שני הצדדים יבחנו את היתרונות 

והחסרונות החברתיים שבהתחברות לבן השיח. 
ברור גם שלהעדפות מוזיקליות של בני נוער השלכות החורגות אל מעבר להתמקמות 
היחסית וליחסי הכוח בינם ובין חבריהם; בסגנונות מוזיקליים ובהעדפות מוזיקליות תמימים 
ונייטרליים-לכאורה משוקעים תהליכים חברתיים שמשמעותם חורגת בהרבה אל מעבר 
לגבולותיו של הסגנון המוזיקלי או טעמו של הפרט. בישראל, לדוגמה, מאז השנים המעצבות 
של החברה הישראלית — לפני הקמת המדינה ב-48' וגם לאחר מכן — ביקשו האליטות 
לאומית חדשה: הצבר,  זהות  לכינון  פופולרית כבאמצעי  במוזיקה  הפוליטיות להשתמש 

עמית מחקר במרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם, אוניברסיטת תל אביב  *
ופרופ'  ד"ר שרית הלמן  המאמר מבוסס על עבודת הדוקטור שלי. תודתי העמוקה למנחים שלי,   

אורי רם מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, על התמיכה ועל ההשראה.

https://dacenter.tau.ac.il/
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היהודי החדש, החף מהדימויים השליליים שאפיינו לכאורה את היהודים בגלות. את זאת 
 Regev & Seroussi,( "עשו באמצעות פיתוח של סגנון מוזיקלי שכונה "שירי ארץ ישראל
2004(. כעבור זמן, הייבוא והאימוץ של סגנון הרוק סימל את הניסיון של דור חדש לצאת 
נגד ההסתגרות, המגויסות והאנכרוניזם שסימלו שירי ארץ ישראל והלהקות הצבאיות )רגב, 
2003(. לעומת זאת, הסגנון המכונה "מוזיקה מזרחית" התפתח באזורי המגורים של   ,1997
הישראלית.  בחברה  ולהכרה  לקבלה  והפך לסמל של מאבקם  ערב  מדינות  יוצאי  יהודים 
סגנון זה, שבמשך כשני עשורים זכה להתעלמות ולזלזול מצד אמצעי התקשורת וחברות 
המוזיקה הממוסדות, החל בשנות התשעים לקבל הכרה. אגב כך, אמנים המשתייכים לסגנון 
ויתרו חלקית על ה"קצוות החדים", כפי שמכנה זאת קפלן )2011( — סלסולים, מקצב לא-
סימטרי ומילים בערבית. הם עוטפים את שיריהם בהפקות פופ ורוק עדכניות ובסופו של 
.)Saada-Ophir, 2006( דבר משתלבים היטב בתוך הפרקטיקות האידיאולוגיות הלאומיות

בשנות התשעים לערך החלה החשיבות החברתית של הטעמים המוזיקליים לבוא לידי 
ביטוי גם בדיבור ובכתיבה על הקהילה יוצאת אתיופיה בישראל. עיתונאים ואנשי אקדמיה 
החלו לשאול מדוע בני נוער יוצאי אתיופיה מעדיפים מוזיקה שחורה ובפרט ראפ, מדוע אינם 
מאזינים למה שהוגדר "מוזיקה ישראלית"1 ועל מה מעידה העדפה זו. חלק ניכר מהכתיבה 
על התופעה לווה במה שאפשר לכנות "פאניקה מוסרית" )Cohen, 1972(. התופעה תויגה 
כפתולוגיה, כמעידה על בעיה בקרב הצעירים יוצאי אתיופיה ובקהילה כולה. ההזדהות עם 
המוזיקה השחורה והסממנים החיצוניים שהצעירים מאמצים תוארו כמעידים על אימוץ זהות 
לא-אותנטית, כמאפיינים שליליים המקושרים למשבר זהות, לניתוק ממערכת החינוך ולנטייה 
לעבריינות. המוזיקה השחורה, על מסריה, נתפסה כמעודדת תופעות אלו. עדויות לגישה 
זו אפשר למצוא בשיח העיתונאי, והיא עולה אף בשיח של הממסד החינוכי, למשל בדוח 
שהוכן עבור משרד החינוך: "]צעירים יוצאי אתיופיה[ נוטים לאמץ את תרבות הרגאיי והראפ 
כמחאה על האפלייה והדחייה ביחסה של החברה הישראלית כלפיהם. ]...[ המרכיב הישראלי 
בזהותם בעייתי ביותר. ]...[ רבים מהם אומרים שלא יתגייסו לצה"ל בגלל שאינם מרגישים 
עצמם ישראלים" )פישביין, 1998, עמ' 24(. גם בשיח האקדמי היא נזכרת, למשל בעבודתו 
של אדלשטיין )2000(, שטען כי "המסורתי כבר אינו רלוונטי ואילו החדש עדיין דוחה. ]...[ 
]הזדהות עם מוזיקה שחורה פירושה[ הפניית עורף לשתי התרבויות והזדהות עם תרבות 

שחורה, לא יהודית ולא ישראלית, המהווה חממה לנוער במצוקה ובסיכון" )שם, עמ' 186(.
 גישה אחרת ביקשה להסביר את התופעה כאקט מחאה, שהוא תולדה של קיפוח מתמשך 
זו  גישה  יוצאי אתיופיה. המייצג המובהק של  כלפי  גזענות של החברה הישראלית  ושל 
הוא אורי בן אליעזר, שגרס כי הזיקה למוזיקת הראפ התפתחה בעקבות אירועים מרכזיים 
וטראומטיים בקורותיה של הקהילה בישראל, כגון הדרישה לעבור גיור לחומרה, פרשת 
תרומות הדם וההסללה לחינוך במסלולי לימוד פחות נחשבים בבתי הספר )בן אליעזר, 2008; 

.)Ben-Eliezer, 2004

למשל,  מזרחית",  "מוזיקה  עם  זוהתה  לא  ישראלית"  "מוזיקה  אלו  כותבים  עבור  במפתיע,  שלא   1
ולא עם סגנונות מוזיקליים של קבוצות אחרות בחברה הישראלית כגון פלסטינים אזרחי ישראל או 
חרדים. במונח "מוזיקה ישראלית" התכוונו הכותבים ל"שירי ארץ ישראל" או לגלגול מאוחר יותר 

של סגנון זה – רוק ופופ ישראלי.
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בעבודה זו אני מבקש לטעון כי שתי הגישות הללו לוקות בחסר בניסיונן לנתח את התופעה 
שעל הפרק. הראשונה ממהרת להגדיר מהי הזהות הנכונה ומהו הטעם המוזיקלי הנכון שאמורים 
יוצאי אתיופיה. גם אם מתעלמים מן המוסרנות ומהסובלנות התרבותית  לרכוש צעירים 
וכי  נכונה  המוגבלת שלה, קשה לתמוך בגישה תיאורטית הגורסת כי קיימת זהות מרכזית 
סטייה ממנה היא פתולוגיה, לנוכח תהליכי הגלובליזציה התרבותית ולנוכח העובדה כי קיימות 
תרבויות נוער רבות אחרות וטעמים מוזיקליים מגוונים שאינם מתויגים כפתולוגיים. הגישה 
השנייה שיפוטית פחות כלפי צעירים יוצאי אתיופיה ובאופן כללי מעניינת יותר, אולם גם היא 
מבוססת על הנחה אפריורית בעייתית שלפיה מוזיקת הראפ היא מוזיקה של מחאה פוליטית, 
כשלמעשה הראפ הוא תרבות מוזיקלית מגוונת המייצגת שורה ארוכה של השקפות ותפיסות 

.)Quinn, 2005( "אסתטיות ופוליטיות, לאו דווקא כאלה שאפשר להגדירן "מחאה
אולם הבעיה העיקרית בשתי הגישות הללו גם יחד היא שאינן מתבססות דיין על נתונים 
אמפיריים, ובפרט על תיעוד תפיסות, עמדות ומחשבות רלוונטיות של הצעירים עצמם. 
במקום זאת נראה כי שתי הגישות מתבססות על תפיסות מוקדמות בדבר מהותה של מוזיקת 
לה  מאזינים  הצעירים  שבהם  האופנים  בדבר  וכן  מעבירה,  שהיא  המסרים  ובדבר  הראפ 

ומפרשים אותה. 
בהקשר זה חשוב להזכיר את חיבורה של מלכה שבתאי "בין רגאיי לראפ: אתגר ההשתייכות 
של נוער יוצא אתיופיה בישראל", אשר ביקש למלא את החסר והתבסס על ראיונות עומק עם 
צעירים יוצאי אתיופיה )שבתאי, 2001(. הגם שלא מיהרה לשפוט את ההעדפות המוזיקליות 
של בני הנוער כפי שעשו כותבים אחרים, ועל אף העובדה שנתנה מקום נרחב למחשבות, 
לתפיסות ולשאיפות של בני הנוער ולתפקיד שהמוזיקה ממלאת בחייהם, בסופו של דבר גם 
ניכור  זו התייחסה אל התופעה כאל תופעה בעייתית המעידה על התרחקות או על  עבודה 
יוצאי אתיופיה מזהות ישראלית ועל  וגרסה כי הדבר מעיד על התרחקותם של בני נוער 

התקרבות לזהות זרה, ברוח גישת הפתולוגיה שהוזכרה כאן.
העבודה הנוכחית מבקשת להשלים את החסר האמפירי בהתבסס על ראיונות עומק עם צעירים 
למעשה  הלכה  הצעירים  של  בהעדפותיהם  להתעמק  ניסיון  נעשה  בראיונות  אתיופיה.  יוצאי 
ולזהות בהן ניואנסים, מעבר לכותרות כלליות כגון "ראפ" או "רגאיי". החלק הארי של העבודה 
עוסק בשתי סוגיות הקשורות זו לזו: העדפותיהם המוזיקליות של בני נוער יוצאי אתיופיה הלכה 

למעשה, והמשמעויות שהצעירים עצמם מעניקים להעדפות אלו.
נוסף על כך אני מבקש לטעון כי לעומת שתי הגישות הפרשניות שהצגתי קודם, גישה מתאימה 
 ,"Black Atlantic"יותר להבנת ההעדפות המוזיקליות של צעירים יוצאי אתיופיה היא גישת ה
פרי עבודתם של פול גילרוי, סטיוארט הול ואחרים. לפי גישה זו, מוזיקת ההיפ-הופ משקפת את 
 Gilroy,( הזיכרון ההיסטורי של הפזורה השחורה הטרנס-לאומית ואף מכוננת אותה כגוף אחד 
בישראל  אתיופיה  יוצאי  צעירים  בכלל,  שחורה  ומוזיקה  ההיפ-הופ  מוזיקת  באמצעות   .)1993
מבקשים להיחלץ מהתחושה של היותם מיעוט שחור בחברה לבנה ולהתחבר למקורות היצירתיות, 

ההצלחה וגם ההתנגדות של הפזורה השחורה הטרנס-אטלנטית.
יוצאי אתיופיה הלכה  תחילה, כאמור, אבקש להתייחס אל טעמים מוזיקליים של צעירים 
בורדייה  פייר  של  והמחקרית  התיאורטית  הגישה  היא  העבודה  של  המוצא  נקודת  למעשה. 
וממשיכי דרכו, שהתמקדו בקשר בין טעמים — וביניהם טעמים מוזיקליים — למבנה חברתי 
ומעמדי. על פי גישה זו, הטעמים של פרטים במוצרים כגון מזון, ביגוד ומוזיקה מעידים על 
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 Bourdieu,( הבדלים מעמדיים בין הפרטים, וגם משעתקים הבדלים אלו ומבנים אותם מחדש
זו הם "היבדלות"  1984(. המושגים המרכזיים מתוך עבודתו של בורדייה שישמשו בעבודה 
 Distinction: A social critique of the judgement ו"הון תרבותי". בספרו )distinction(
of taste )1984( בורדייה מסביר מדוע טעמיו של אדם הם עניין חברתי — הם נרכשים במהלך 
לסימון  משמשים  הם  וכיצד   — הפורמלית  החינוך  במערכת  ובפרט  הסוציאליזציה,  תהליך 
המעמד החברתי שהפרט משתייך אליו. בעבודתו על צרפת של שנות השישים והשבעים הבחין 
בורדייה בין שלוש קבוצות של טעמים: "טעם לגיטימי" המאפיין את המעמדות הגבוהים, "טעם 

פופולרי" המאפיין את מעמד העובדים ו"טעם ביניים" המאפיין את מעמד הביניים. 
של  גישתו  לפי  אינדיבידואלי,  דבר  אדם  של  בטעמיו  הרואה  הליברלית,  לתפיסה  בניגוד 
בורדייה אדם איננו יכול לבחור באיזו קבוצה של טעמים לאחוז, אלא הוא לומד )או מותנה( 
לאחוז בקבוצה מוגדרת של טעמים במהלך תהליך החיברות. משעה שאדם מחזיק בטעם מסוים, 
זה חוזר ומשעתק את מעמדו החברתי. חשובה לא פחות מהאחיזה בטעם מסוים היא  טעם 
מידת הטבעיות שבה האדם מפגין את טעמו זה. לפי בורדייה, במהלך תהליך החיברות פרטים 
המשתייכים למעמדות הגבוהים אינם לומדים רק להעריך את הטעם הלגיטימי ולצרוך אותו 
אלא גם להפגין את הטעם במעין טבע שני. הדבר מגביל מאוד את היכולת להחליף מערכת 
של טעמים ולרכוש אחרת תחתיה. דוגמה לכך אפשר לראות בלעג של המעמד הגבוה כלפי 

"נובורישים" המנסים להפגין טעם גבוה.
יחס  ובין טעמים, של  בין מעמדות  בורדייה מצטיירת תמונה של חפיפה   מעבודותיו של 
 Peterson &( כמעט חד-חד-ערכי ביניהם. אולם מחקריהם האמפיריים של פטרסון ועמיתיו
יותר משההבדל בין המעמדות תלוי בסוגי התרבות  Kern, 1996( הראו תמונה שונה ולפיה 
הספציפיים שהם צורכים, הוא נעוץ בטווח הצריכה של תרבות. המעמדות הגבוהים צורכים 
מז'אנרים  למוזיקה  למשל  ויאזינו  סגנונות,  של  רחב  לטווח  המשתייכים  תרבותיים  תוצרים 
רבים ומגוונים; לעומת זאת, מעמדות נמוכים יחזיקו בטווח מוגבל מאוד של טעמים תרבותיים 
ועל פי רוב יאזינו למוזיקה מז'אנר אחד בלבד.2 פטרסון ועמיתיו כינו שני סוגי טעמים אלו 

"אומניבורים", אוכלי-כול, ו"יוניבורים", האוכלים דבר אחד בלבד. 
מושג נוסף שישמש בעבודה זו הוא "הון תרבותי". לפי בורדייה, הון תרבותי הוא אחת משלוש 
צורות ההון העיקריות המשמשות בחברה שלנו, לצד הון כלכלי )הנכסים החומריים שבידי הפרט( 
והון חברתי )הרשתות החברתיות שהפרט משתייך אליהן(. ההון התרבותי הוא הטעמים הנרכשים 
באמצעות תהליכי חיברות וחינוך, אשר מסייעים ביצירת מעמדו החברתי של הפרט ובשימורו של 
מעמד זה )Thornton, 1996(. לפי בורדייה, טעם במוזיקה, כמו טעמים אחרים באוכל ובאמנות, 

.)Bourdieu, 1984( משמש פרטים להפגנת ההשתייכות המעמדית שלהם
ערכו של ההון התרבותי שבידי הפרט נעוץ באפשרות ההמרה של ההון: היכולת להמיר צורה 
אחת של הון בצורה אחרת. באופן עקרוני, טוען בורדייה, הון כלכלי עומד בשורשן של כל צורות 
ייחשבו אפוא לבעלי הון תרבותי רב אם יש  )Bourdieu, 1986(. אדם או קבוצה  ההון האחרות 

בעבודתו  בורדייה,  גם  כי  טוענים   )Lizardo & Skiles, 2014( וסקיילס  ליזארדו  כי  לציין  יש   2
הקלאסית Distinctions, זיהה את הנטייה של קהלים מהמעמדות הגבוהים לגלות עניין בסגולותיהם 
האמנותיות של תוצרים תרבותיים מטווח רחב ולהעריכן, ולטענתם התיאוריה של בורדייה קרובה 

לתיאוריית האומניבוריות של פטרסון וקרן.
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ביכולתם להמיר את טעמיהם באופן כלשהו ובשלב כלשהו ולהופכם להון כלכלי או להון סימבולי 
אחר, למשל הון חברתי, שאותו אפשר יהיה להמיר אחר כך להון כלכלי. 

מאסכולת  חוקרים  הטעמים,  של  הסימבולי  במישור  גם  המעמדי  המבנה  של  שחזורו  לנוכח 
בירמינגהם הבריטית ביקשו להראות כיצד צעירים מבקשים לאתגר את המבנה החברתי ההיררכי 
של הטעמים, להשתחרר ממנו באמצעים סגנוניים וליצור מה שכונה "תתי-תרבות". עבודה בולטת 
של  משמעותו  פאנק:  "תת-תרבות   )2008( הבידג'  דיק  של  עבודתו  הייתה  זו  מחקרית  במסורת 
סימנים  של  משמעותם  את  מתמירות  מוחלשות  קבוצות  כיצד  הבידג'  הראה  זו  בעבודה  סגנון". 

תרבותיים מוכרים ובכך חותרות תחת המבנה התרבותי ההיררכי המתקיים בחברה. 
והדכאני  ההיררכי  הטעמים  מבנה  בין  דיכוטומי  באופן  הבחינו  בירמינגהם  אסכולת  חברי 
בחברה הרחבה ובין המרחב האוטונומי, הפתוח והחופשי מכפייה שמייצרים חברי התת-תרבויות 
 Thornton,( ות'ורנטון   )Frith, 1998( פרית'  כמו  חוקרים  לעומתם,  החתרנית.  בפעילותם 
1996( הראו כי גם בתוך תתי-התרבויות מתרחשים תהליכים של היבדלות ונוצרות היררכיות. 
ת'ורנטון טבעה את המושג החשוב "הון תת-תרבותי". מושג זה מאפשר לנתח את הדרכים שבהן 
פרטים בתוך תת-תרבות נתונה, לרוב צעירים, נאבקים אף הם על הגדרת ההון התת-תרבותי 
הנכון, על מיצובם כמי שמחזיקים בכמות הנכבדת ביותר של הון תת-תרבותי זה, ועל שרטוט 
גבולות חדים וברורים בינם ובין מי שאינו משתייך לתת-התרבות. הון תת-תרבותי שכזה יכול 
להתבטא, למשל, בטעם מוזיקלי הנתפס כמשוכלל ומדויק, בלבוש, בצורת דיבור וכיוצא באלה. 
לפי ת'ורנטון, גם הון תת-תרבותי כזה עשוי להיות בר המרה להון חברתי )למשל בקרב קבוצת 

בני הגיל( ואפילו להון כלכלי.
בהיותם  אתיופיה,  יוצאי  הצעירים  לענייננו,  הללו  התיאורטיים  המושגים  את  לתרגם  אם 
חלק מקהילתם, הם חלק מהמבנה החברתי הריבודי של החברה הישראלית. אף הם מחזיקים 
ולאמץ  לנסות  עשויים  הם  זה.  מבנה  בתוך  אותם  הממקמים  ואחרים,  מוזיקליים  בטעמים, 
טעמים שימצבו אותם כבעלי הון תרבותי רב ככל האפשר, במה שבורדייה מכנה "אסטרטגיה 
של אורתודוקסיה" או "אסטרטגיה של שימור" )בורדייה, Bourdieu, 1984 ;2005(. לחלופין, 
הם עשויים לנסות להבחין את עצמם מהטעמים המוזיקליים הנפוצים בחברה הישראלית או 
הנתפסים בה כדומיננטיים ולאמץ טעמים אחרים כאקט של התנגדות, במה שבורדייה מכנה 
"אסטרטגיה של הטרודוקסיה" או "אטסרטגיה של מינות" )שם(. כמו כן, אפשר לשער כי סביב 
הטעמים המוזיקליים שצעירים יוצאי אתיופיה מאמצים מתקיימים מאבקים באשר להגדרות של 

הון תת-תרבותי נכון, וכי פרטים מנסים להאדיר את ההון התת-תרבותי שברשותם. 
הלכה  אתיופיה  יוצאי  צעירים  של  המוזיקליות  ההעדפות  מהן  לבדוק  מבקש  אני  זו  בעבודה 
למעשה: אילו סגנונות ואילו אמנים הם מעדיפים ומדוע, ואילו סגנונות מוזיקליים הם מעדיפים 
פחות, ומדוע. עוד אני בוחן היכן העדפותיהם המוזיקליות ממקמות אותם בתוך היררכיית הטעמים 
המוזיקליים בחברה הישראלית וכיצד משליכים טעמיהם על מיקומם היחסי בתוך המבנה החברתי. 
יוצאי אתיופיה בדבר סגנונות  כדי לנסות להשיב על שאלות אלו אשתמש בעדויות של צעירים 
ערכתי  עמם  הראיונות  את  אהובים.  שאינם  כאלה  וגם  עליהם,  אהובים  ומוזיקאים  מוזיקליים 

בשלוש ערים בישראל בשנים 2007—2009. 
אולם כדי להכיר את מפת הטעמים שלהם חשוב תחילה להכיר מעט את רפרטואר הסגנונות 

הזמין להם, ובמידה רבה לבני גילם שאינם יוצאי אתיופיה. את הסגנונות האלה אפרט כעת.

מוזיקת פופ/רוק ישראלית. סגנון זה החל להתפתח בשנות השבעים בתגובה לניסיון של 	 
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ככלי  עברית,  מוזיקה  ובכללה  ילידית,  עברית  תרבות  להמציא  בישראל  המייסדים  דור 
השבעים  בשנות  החלו  נגד  כתגובת  הלאומי-ציוני.  הפרויקט  של  בשירותו  אידיאולוגי 
שנות  מאז  במערב  פופולריים  שהפכו  מוזיקליים  סגנונות  לאמץ  ישראלים  מוזיקאים 

.)Regev & Seroussi, 2004( השישים, ובעיקר את סגנון הרוק

מוזיקה מזרחית. סגנון מוזיקלי שהוא חלק מרכזי ברפרטואר התרבותי ובזהות המזרחית 	 
שפיתחו בשנות השבעים והשמונים בני הדור השני והשלישי למהגרים מארצות ערב. סגנון 
זה מתואר כהיבריד בין מקורות אחדים — מוזיקה ערבית, כלי נגינה האופייניים למוזיקת 
וסרוסי  ומוזיקה טורקית. לפי רגב  יווניים  רוק, בלדות איטלקיות סנטימנטליות, צלילים 
ולקבל  התרבותית  העשייה  של  מהשוליים  לצאת  זה  סגנון  החל  התשעים  בשנות  )שם(, 
הכרה בזרם המרכזי של המדיה ובקרב מובילי תרבות בישראל, ואף להתמודד על עמדת 

הבכורה בכל הקשור להגדרה "מוזיקה ישראלית לאומית". 

מוזיקת ראפ )היפ-הופ(. סגנון המאופיין בדיבור קצבי על רקע קטע מוזיקלי המשלב קצב 	 
 )DJ( והדיג'יי  קצבי,  באופן  המדבר   ,)MC-ה( הראפר  הם  המבצעים  האמנים  ומלודיה. 
אלקטרוניים  ובמכשירים  בפטיפונים  כך  לשם  ומשתמש  הקצבית  המוזיקה  את  המנגן 
הברית  בארצות  רבה  פופולריות  זה  סגנון  צבר  לקיומו  העשורים  ארבעת  במשך  שונים. 
וגם מחוץ לה. הוא התפצל לכמה סגנונות משנה הנבדלים זה מזה באופי המקצב, בצורת 
גם  המוכרים  אציג אחדים מסגנונות המשנה  עוסקים השירים.  ובנושאים שבהם  ההגשה 

לצעירים יוצאי אתיופיה בישראל:

בסמים  סחר  פשע,  של  בתכנים  העוסק  סגנון   .)Gangsta Rap( ראפ  גאנגסטא   
וסחר בנשים, לרוב תוך האדרת סגנון החיים האלים והחומרני של גורמים עבריינים 
זהו  התשעים  שנות  מאז  הברית.  ארצות  של  הגדולות  בערים  השחורים  מהגטאות 
המוזיקה  בערוצי  ביותר  המוקרן  הרדיו,  בתחנות  ביותר  המושמע  סגנון-המשנה 
והמצליח ביותר מבחינה מסחרית. הז'אנר זכה לביקורת ציבורית רבה בשל הדימויים 
החוליים  חשיפת  על  אותו  ששיבחו  מי  גם  היו  אולם  אותו,  המאפיינים  האלימים 
החברתיים בקהילות האורבניות השחורות בארצות הברית )Dyson, 1996( ואחרים 
שהצביעו על הקשר התוכני והצורני בין האלימות של הגנגסטא-ראפר ובין דימויים 
קודמים של אלימות כלכלית בחברה האמריקאית הנתפסים באופן חיובי ואף זוכים 
המאפיה  איש  או  המשקאות  מבריח  האקדוחן,  הזהב,  מחפש  דמות  לרומנטיזציה: 

.)Riley, 2005(

וביקורת  שחורה  תודעה  של  בתכנים  העוסק  סגנון   .Conscious/Political Rap  
חברתית. סגנון זה היה סגנון הראפ הפופולרי ביותר בשנות השמונים, עם הצלחתם 
ואמנים המשתייכים אליו  זוהרו  Public Enemy, אך מאז הועם  של הרכבים כמו 
כמעט שאינם זוכים להשמעות בתחנות הרדיו ובערוצי המוזיקה הטלוויזיוניים. סגנון 
של  הסוערת  אך  הקצרה  הקריירה  של  הראשון  שחלקה  מכיוון  לענייננו  רלוונטי  זה 
בישראל,  אתיופיה  יוצאי  צעירים  בקרב  ביותר  הפופולרי  הראפר  שאקור,  טופאק 
יוצאי  רבים  לנערים  היטב  המוכרים  טופאק,  של  משיריו  חלק  זה.  לסגנון  משתייך 
עניות  נשים  של  מעמדן  עוני,  גזענות,  כגון  בסוגיות  בביקורתיות  עסק  אתיופיה, 

שחורות ושימוש בסמים.
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מוזיקת רוק. מבחינה היסטורית זהו הסגנון המוביל, המרכזי והמשפיע בתולדות המוזיקה 	 
גלגולים  עבר  והוא  החמישים  שנות  של  הכלכלי  השפע  בתקופת  תחילתו  הפופולרית. 
אחדים, החל ברוקנרול של שנות החמישים, דרך החיבור לתרבות הנגד של שנות השישים 
 Frith & Horne,( והשבעים וטעינתו ב"חלומות בוהמייניים" על ידי ג'ון לנון ובוב דילן
1987(, וכלה בּפאנק ובּפאנק-רוק של שנות השמונים והתשעים. לפי רגב )1997(, הקודים 
העיקריים של סגנון הרוק הם עליצות פורקת עול ולצדה מרדנות וזעם. כלי הנגינה המרכזי 

בסגנון זה הוא הגיטרה החשמלית. מאפיין נוסף הוא קולו הצרוד או הצורמני של הסולן. 

רגאיי. סגנון מוזיקלי שהתפתח בשנות השישים בג'מייקה בקרב נגנים שהושפעו מסגנון 	 
 4/4 במקצב  מתאפיין  הסגנון  הג'מייקני.  הסקא  ומסגנון  האמריקאי  בלוז  אנד  הרית'ם 
משנה  סגנונות  כמה  התפתחו  זה  סגנון  מתוך  הקצב.  של  ובסינקופציה  באטיות  המנוגן 
שזכו לפופולריות רבה גם מחוץ לגבולות ג'מייקה. אציג כאן שניים מבין הידועים ביניהם, 

המוכרים גם לצעירים יוצאי אתיופיה בישראל:

רגאיי  ובמקצבי  במנגינות  מתאפיין  זה  סגנון   .)Roots Reggae( רגאיי  רוטס   
הסגנון  הראסטפארי.  ובדת  לאפריקה  בחזרה  בגזענות,  בעוני,  העוסקים  ובטקסטים 
מארלי,  בוב  של  יצירותיו  בזכות  בעיקר  מרשימה,  כלל-עולמית  לפופולריות  זכה 
אך גם של אמנים אחרים שפעלו במחצית השנייה של שנות השבעים. כיום קיימים 
זה או מושפעים ממנו. דווקא  ברחבי העולם הרכבים ואמנים רבים היוצרים בסגנון 
את  פינה  אז  השמונים,  בשנות  פופולריות  לאבד  הזה  הסגנון  החל  עצמה  בג'מייקה 

מרכז הבמה לסגנון הדאנסהול, הקצבי יותר.

והוא  הרגאיי  סגנון  מתוך  והשמונים  השבעים  בשנות  שהתפתח  סגנון  דאנסהול.   
מתבסס על מלודיות ועל מקצבים בסיסיים דומים לאלה של הרגאיי, אך בקצב מהיר 
מהיר  בקצב  דיבור  עם  הרגאיי  בסגנון  שירה  משלבים  הדאנסהול  אמני  יותר.  הרבה 
המכונה ”DJing“ או ”toasting“. סגנון מוזיקלי זה נועד להתנגן במסיבות ריקודים 
)ומכאן שמו(, ובתחילת דרכו התאפיין בטקסטים שעסקו בעיקר במסיבות וביחסי מין 
ותובלו בניבולי פה רבים. כעבור זמן התפתח סגנון משנה נוסף ששילב את הנושאים 
של רוטס רגאיי עם מקצבי הדאנסהול והוא מכונה ”conscious dancehall“. רבים 
מהאמנים המשתייכים לסגנון זה משתמשים בסימבוליקה של אמונת הראסטפארי — 
דגלים שצבעיהם אדום, צהוב וירוק, לבוש המזכיר כוהני דת אתיופיים ותמונות של 

הקיסר היילה סלאסי. 

מוזיקה אתיופית. ב"מוזיקה אתיופית" כוונתי לאותם סגנונות מוזיקליים שמאזינים להם 	 
וקלטות   DVD תקליטורי  דיסקים,  גבי  מעל  הוריהם,  ובעיקר  אתיופיה  יוצאי  צעירים 
וידיאו ובאמצעות שידורי הטלוויזיה האתיופית הנקלטים בישראל. סגנונות אלו נחלקים 

לשני סגנונות משנה עיקריים הרלוונטיים לקהילה יוצאת אתיופיה בישראל:

מוזיקה אתיופית מסורתית. מוזיקה המנוגנת באמצעות כלים מסורתיים כגון הֵמִסיְנקֹו   
מיתרים(,  שישה  בעל  )נבל  הְקָראר  קשת(,  באמצעות  בו  שמנגנים  חד-מיתרי  )כלי 
ארּו )תופים(. האדם המנגן את המוזיקה  הוֹוִשיְנט )חליל עשוי מקנה של במבוק( והָקאּבָ
ומלווה אותה בשירה מתקרא ַאְזָמרי )מילולית: זמר(, ובאופן מסורתי זהו אמן נודד, 
הְגריֹוט המערב-אפריקאי או הּבאְרד האירופאי. מוזיקה אתיופית מסורתית  בסגנון 
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בישראל.  האתיופית  הקהילה  בני  של  וקהילתיים  משפחתיים  באירועים  מנוגנת 
במהלך הראיונות הנערים כינו אותה "מוזיקה אתיופית של פעם" או "המוזיקה של 
ההורים". בשנות השישים והשבעים, שכונו "תור הזהב של המוזיקה האתיופית", זכו 

.)An interview with Francis Falceto, 2005( סגנונות אלו לעיבודים מודרניים

מוזיקת פופ אתיופית )אתיו-פופ(. לאחר תקופת שפל ביצירה המוזיקלית באתיופיה,   
שחלה בשנות שלטונו של מנגיסטו היילה מאריים )1975—1991(, החל להתפתח סגנון 
מוזיקלי פופולרי חדש. הסגנון החדש הושפע מאוד מסגנון הפופ המערבי כפועל יוצא 
וגם כתוצאה מהשימוש בטכניקות  מההגירה ההמונית מאתיופיה למדינות המערב, 
נגינה והקלטה חדשות, ובכלל זה השימוש בסינתיסייזר כתחליף לכלי נגינה אחרים. 
בשנים האחרונות החלו אמני הפופ האתיופיים לשלב ביצירתם אלמנטים מסגנונות 
מוזיקליים אחרים, כגון רגאיי )למשל אצל היוצר טדי אפרו3(, דאנסהול והיפ-הופ. 
דיסקים והקלטות DVD של אמנים אלו נמכרים גם בישראל, משודרים בערוץ האתיופי 

בטלוויזיה בכבלים ובלוויין ומוכרים היטב לקהל הישראלי יוצא אתיופיה.

מוזיקה אלקטרונית )טרנס, טכנו והאוס(. סגנונות שהתפתחו בשנות השמונים והתשעים 	 
קצב  של  קצרים  מקטעים  על  מבוססים  הם  הברית.  בארצות  גם  אך  באירופה  בעיקר 
זמן  פרקי  לאורך  )ב"לופים"(  חזרתי  ובאופן  ברציפות  המנוגנים  במיוחד,  מהיר  בסיסי 
ארוכים, לרוב תוך שינויים קלים בלבד במקצב הבסיסי. לפרקים, קטעי הטרנס או ההאוס 
בעיקר  פופולריים  אלה  סגנונות  קצרים.  מוזיקליים  בקטעים  מעוטרים  )"טראקים"( 
במועדונים ובמסיבות ריקודים )"רייבים"( ולאורך השנים קיבלו סטטוס של תרבות נגד, 
 Thornton,( גם בקרב צעירים הקושרים בהם את זהותם וגם בקרב כותבים מהאקדמיה
 Love”ה בברלין,  שנה  מדי  הנערכת  ההמונית  הטרנס-טכנו  מסיבת  לדוגמה,   .)1996
 Bennett,( הציבורי  המרחב  על  מחודשת  לבעלות  תביעה  כמייצגת  תוארה   ,“Parade

 .)2000

שיטת המחקר: מחקר פנומנולוגי בקרב צעירים יוצאי אתיופיה בישראל
עם  מובנים-למחצה  עומק  ראיונות  של  במתודה  השתמשתי  המחקר  שאלות  על  להשיב  בניסיון 
 — יותר  העובדתיות  המחקר  לשאלות  באשר  גם  מידע  לאסוף  ביקשתי  אתיופיה.  יוצאי  צעירים 
סגנונות המוזיקה המועדפים עליהם יותר ופחות — וגם באשר לפרשנות שהם מעניקים לטעמים 

שלהם והקישור שלה להיבטים שונים של חייהם.
זו  גישה  לפי מסורת המחקר הפנומנולוגית-הרמנויטית.  נעשתה  מבחינה מתודולוגית העבודה 
מבקשת תחילה לתאר ולנתח את מהותה של תופעה נתונה )במקרה זה: העדפות מוזיקליות( אצל 

טדי אפרו, או בשמו האמיתי תאודורוס קסאהון, הוא כיום, כנראה, אמן האתיו-פופ הידוע והפופולרי   3
ביותר. הוא התחיל את דרכו כזמר מצליח מסחרית בראשית שנות האלפיים ואחר כך הפך לסמל 
למאבק נגד משטרו של מלס זנאווי. לאחר שהוציא כמה שירים המבקרים במרומז את מצב זכויות 
שנים  נמשך  משפטו  ונכלא.  נעצר  רגל,  הולך  ובהריגת  בשכרות  בנהיגה  הואשם  באתיופיה  האדם 
אחדות ותומכיו טענו שמדובר בעלילה. בשנת 2009 שוחרר טדי אפרו, והאירוע צוין בקרב אתיופים 

ברחבי העולם.



ראפ, רגאיי ו"המשוטטים" 40 דוד רטנר

 Strauss( התופעה  למשמעות  באשר  הפרטים  לתפיסות  פרשנות  להציע  כך  ואחר  המרואיינים, 
Corbin, 1990; Van Manen, 1990 &(. נוסף על כך, בעקבות כותבים בולטים בתחום המחקר 
הפנומנולוגי )כגון Giorgi, 1994; Moustakas, 1994( ביקשתי לתת קדימות לעולמם של המרואיינים 
 Moustakas,( ולתכנים שמעסיקים אותם )Finlay, 2009(. כן ביקשתי להגיע להתבוננות רעננה 
יוצאי אתיופיה, התבוננות  1994( על תופעת ההאזנה למוזיקה, ובפרט מוזיקה שחורה, אצל נערים 

החורגת מהמסגור המקובל של התופעה כביטוי של ניכור או לחלופין כביטוי של מחאה. 
של  ההבנה  להעמקת  בסיועה  הוא  זה  במחקר  הפנומנולוגית-הרמנויטית  הגישה  של  היתרון 
מהמידע  החורג  באופן  שלהם,  המוזיקליים  לטעמים  מציעים  עצמם  שהמרואיינים  המשמעויות 
הנומינלי בדבר הטעמים. יתר על כן, גישה זו מסייעת ללמוד על הקשרים מרכזיים נוספים בחוויות 
החיים של המרואיינים ובקשרי הגומלין בינם ובין הטעמים המוזיקליים שלהם. מתווה הראיונות עסק 
בשלוש סוגיות עיקריות — סגנונות מוזיקליים מועדפים יותר ופחות מתוך הרפרטואר הזמין והרלוונטי 
להם; התעמקות במשמעויות הגלומות מבחינתם בסגנונות )או באמנים, או בשירים( החביבים עליהם; 

נושאים ואירועים משמעותיים בחייהם של המרואיינים והקשרים בינם ובין המוזיקה.
התיכון  הים  לחוף  מהם  אחד  והדרום,  המרכז  באיזור  יישובים  בשלושה  התקיימו  הראיונות 
והשניים האחרים בשפלת החוף. לשם גיוס מרואיינים בגילים המתאימים )16—18( נעזרתי בעובדי 
נוער במתנ"סים מקומיים, שהכרתי קודם לכן. כדי לגייס מרואיינים נוספים שהיתי בשעות אחר 
לפעמים,  פוטנציאליים.  למרואיינים  ישירות  ופניתי  הרלוונטיות  המגורים  בשכונות  הצהריים 
לבקשת המרואיינים, הראיונות נערכו בזוגות או בשלשות. בסופו של דבר כלל גוף הראיונות 23 
ראיונות עומק יחידניים ועוד 5 תמלילים של ראיונות קבוצתיים שהשתתפו בהם 17 מרואיינים. 

בסך הכול השתתפו בכלל הראיונות 40 מרואיינים.

ראפ, רגאיי והמשוטטים: העדפות מוזיקליות בקרב צעירים יוצאי אתיופיה
מטבע הדברים, השאלה הראשונה שהצגתי למרואיינים הייתה מה טעמיהם המוזיקליים, לאילו 
סגנונות הם מאזינים ולאילו לא. לכאורה מתבקש בשלב זה למפות את הטעמים המוזיקליים של 
הצעירים. אולם ברצוני להתחיל דווקא בנקודת מוצא אחרת, והיא עמדותיהם כלפי שני סגנונות 
מוזיקליים. הראשון תואר בספרות לא פעם כסגנון דומיננטי מאוד ואף הגמוני, סגנון שהאליטה 
הפוליטית ביקשה להנחילו להמונים כאמצעי לבינוי האומה — שירי ארץ ישראל )רגב, 1997(. 

הסגנון השני ירש משירי ארץ ישראל את עמדת הבכורה, וזהו הפופ/רוק הישראלי. 
זו הוא העובדה שעיתונאים, עורכים  סימן מובהק למעמד ההגמוני של תרבות מוזיקלית 
של  מייצגת  שהיא  ומכאן  ישראלית",  "מוזיקה  אותה  מכנים  הרחב  הציבור  וגם  מוזיקליים 
הישראליות )סעדה-אופיר, 2001(. זאת לעומת תרבויות מוזיקליות אחרות הקיימות בחברה 
הישראלית, הנתפסות כסקטוריאליות, כגון המוזיקה המזרחית )אם כי כאמור יש הטוענים שמאז 
 Regev ;"שנות התשעים היא הולכת והופכת אלטרנטיבה משמעותית להגדרה "מוזיקה ישראלית
Seroussui, 2004 &(, או שכלל אינן נתפסות כמשתייכות לקולקטיב הישראלי )כגון המוזיקה 

הערבית-פלסטינית(.
לפי ממצאים אמפיריים שהציגו יפתחאל וצפדיה )2001(, תרבות הפופ/רוק הישראלית, בהיותה 
חלק מרפרטואר תרבותי כולל, מיוצרת אמנם על ידי הקבוצה הדומיננטית האשכנזית הממוקמת 
במרכז הפוליטי, הכלכלי והגיאוגרפי של ישראל אולם היא נצרכת גם בקרב התושבים המזרחיים 
שבפריפריה. בדרך זו הם מנסים להתחבר באופן סימבולי-תרבותי עם המרכז של החברה הישראלית, 
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דהיינו מנסים לרכוש ולהפגין את הטעם המוזיקלי הנכון המשמש מסמן של ההון התרבותי הנכון. 
במהלך הראיונות ביקשתי אף אני לגעת בסוגיה זו: האם גם עבור צעירים יוצאי אתיופיה מוזיקת 
פופ/רוק ישראלית משמשת נקודת התייחסות מרכזית? האם גם הם תופסים אותה כניצבת בראש 
ההיררכיה המוזיקלית והתרבותית בישראל? ואם כן — האם גם הם רואים בצריכתה של תרבות זו 
ניסיון להתקרב אל מרכז החברה הישראלית, כפי שעושים המזרחים בפריפריות )שם(, ומפגינים 
בכך "אורתודוקסיה", כפי שקבע בורדייה? או האם הם מעדיפים לצרוך תרבויות מוזיקליות אחרות 

דווקא, אולי כמהלך אנטי-הגמוני )או "הטרודוקסיה", כדברי בורדייה(?
השאלה הבסיסית שהמרואיינים נשאלו בהקשר זה הייתה "מהי 'מוזיקה ישראלית' בשבילך?" 
חלקם התקשו לענות על שאלה זו והשתתקו או גמגמו בחפשם מענה. אף לא אחד מהמרואיינים 
מנחם,  לדוגמה,  הישראלי.  הפופ/רוק  לתרבות  המשתייכים  שירים  או  אמנים  ספונטנית  ציין 
אשר בעת שנערך הריאיון היה בן 16 והיה מרואיין רהוט במיוחד, השתתק כשנשאל מהי מוזיקה 
לנסות  כדי  ומייצגים  בולטים  יוצרים  של  שמות  כמה  בפניו  הצגתי  שתיקתו  לנוכח  ישראלית. 

וללמוד בכל זאת את יחסו לתרבות מוזיקלית זו, שכותבים שונים מגדירים אותה "הגמונית":

יהודית רביץ. אתה  נגיד על זמרים כמו שלמה ארצי, אביב גפן,  אני אשאל אותך  מראיין: 
יכול להתחבר לזה?

ממש לא. מנחם: 

למה? מראיין: 

זה. פה, בשירים של ההיפ-הופ,  יודע. לא שמעתי אף פעם. לא חיפשתי את  לא  מנחם: 
לא  אתה  אז   ,MTV Base פותח  אתה  נגיד   ,MTV רואה  אתה  לזה.  חשוף  אתה 

תראה שיר של אביב גפן או משהו כזה. אתה מבין, אתה מוצא את זה בקלות. 

מאליו,  כמובן  נתפסת  השולט  המעמד  של  התרבות  שבו  האופן  הוא  הגמוניה  של  בולט  מאפיין 
כנקודת ההתייחסות העיקרית המגדירה מה לגיטימי, טוב, נכון ויפה, שלפיה הכול נשפט ונמדד 
הישראלית  הפופ/רוק  מוזיקת  המצב.  איננו  כלל  שזה  נראה  מנחם  עבור  והנה,   .)Blair, 2004(
אקזוטי;  ואפילו  מעורפל  רחוק,  כמשהו  אותה  תופס  והוא  מאליו  המובן  בעיניו  מלהיות  רחוקה 
ולא  זו מוזיקה שבטית ממדינה רחוקה,  כדי להכירו, משל הייתה  משהו שצריך "להיחשף אליו" 
תרבות מוזיקלית שאמורה להיות במעמד הגמוני בחברה שהוא חי בה. אין כאן קבלה והפנמה של 
התרבות המוגדרת כהגמונית, אף לא להט של התנגדות ומחאה, אלא רק ריחוק וחוסר עניין. המובן 
מאליו, ברירת המחדל התרבותית של מנחם, הוא ערוץ MTV Base המשדר מוזיקת ראפ/היפ-

זוהי התרבות המוזיקלית המשמעותית עבור  כי  נראה  הופ בכל שעות היממה.4 בהמשך הדברים 
מרבית המרואיינים יוצאי אתיופיה. 

ז'אנר  כלפי  דומות  עמדות  הם  גם  שהפגינו  אחרים  מרואיינים  של  ודבריהם  מנחם,  של  דבריו 
הפופ/רוק הישראלי, מראים כי בשדה הטעמים המוזיקליים אין למעשה תרבות או סגנון מוזיקלי 
דומיננטיים במיוחד. זהו מצב פוסטמודרני של תרבות של צורות שוליים הסובבות מרכז שהתמוטט 
)Mitchell, 1996(, מרחב מוזיקלי שבו אפשר לבחור בין סגנונות שונים, אם באמצעות לחיצה על 
שלט הטלוויזיה ואם באמצעות הורדת שירים למכשיר ה-MP3 או לטלפון הסלולרי. במרחב זה, 

לראות  אפשר  אך   ,MTV Base ערוץ  נסגר  אלו  שורות  כתיבת  ובין  החומרים  איסוף  תקופת  בין   4
.MTV Dance קליפים רבים של מוזיקה שחורה בערוצים שהחליפו אותו, ובפרט
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או מעניין במיוחד, מתוך  בולט  מוזיקת הפופ/רוק הישראלית היא בסך הכול סגנון אחד, שאינו 
שלל הסגנונות הקיימים.

כסגנון  הישראלי  הפופ/רוק  סגנון  את  מזהים  אינם  אתיופיה  יוצאי  שהנערים  העובדה  אולם 
הגמוני, או לפחות דומיננטי, אין פירושה בהכרח כי בשדה הטעמים המוזיקליים אין כלל טעמים 
מוזיקה  מהי  יוסף  את  כששאלתי  מאחרים.  יותר  כדומיננטיים  לפחות  או  כהגמוניים  הנתפסים 
ישראלית בעיניו, הוא ענה: "מוזיקה ישראלית? וואלה, לא יודע. אין לי מושג איך להגדיר לך את 
זה… אני חושב ]ש[מוזיקה ישראלית זה מזרחי". תשובות דומות על שאלה זו נתנו גם מרואיינים 
אחרים. הזיהוי האינסטינקטיבי של מוזיקה ישראלית עם הסגנון המכונה "מוזיקה מזרחית" מעלה 
שנמצאת  זאת  היא  המזרחית  המוזיקלית  התרבות  אתיופיה  יוצאי  נערים  שעבור  האפשרות  את 
בעמדה דומיננטית, והיא שמגדירה עבורם את הישראליות הדומיננטית. אם להשתמש במושגים 
בורדיאניים, שדה הטעמים המוזיקליים בחברה הישראלית נתפס אצלם כמתאפיין בדומיננטיות 
של הסגנון המזרחי דווקא, וייתכן שבעיניהם העדפה של סגנון זה עשויה להצביע על כך שהמחזיק 

בו הוא בעל הון תרבותי רב. 
תפיסה זו עשויה אולי להפתיע, בייחוד משום שבספרות מוצג הז'אנר המזרחי כז'אנר מוזיקלי 
שמוצב כשולי על ידי תעשיית המוזיקה ההגמונית היהודית-אשכנזית )הנתפסת כ"ישראלית"(. 
יוצאי אתיופיה עולה ההשערה  אולם מניתוח המיצוב החברתי וחוויות החיים של צעירים 
שהמוזיקה ה"מזרחית" )ואולי גם היבטים אחרים של התרבות ה"מזרחית"( אכן משמשת עבורם 
נקודת התייחסות מרכזית ודומיננטית. לא יהא זה מרחיק לכת לשער כי תפיסת הדומיננטיות 
יוצאי מדינות ערב( בשדה התרבות  של ה"מזרחים" )קרי, בני דור שני ושלישי של יהודים 
עומדת בזיקה למה שנתפס כדומיננטיות שלהם במישורים נוספים, חברתיים וכלכליים. הם 
בעלי הבתים הפרטיים והדירות היוקרתיות השוכנות בסמוך לבתי השיכונים של המשפחות 
האתיופיות, והם גם בעלי הדירות השכורות שבהן מתגוררים רבים מיוצאי אתיופיה; הם נבחרי 
הציבור ברשויות המקומיות, הם המעסיקים והמנהלים במקומות העבודה של הצעירים ושל 
הוריהם, והם הרבנים בבתי הכנסת; הם מאמני הכדורגל בקבוצות המקומיות, והם שכניהם, 
המצליחים מהם, על ספסל הלימודים; הם עורכי התכניות ברדיו האזורי המתנגן בחנויות 
המכולת ובמספרות השכונתיות, ואשר חלק גדול מהרפרטואר שלו הוא מוזיקה מזרחית. 
במושגים בורדיאניים, המזרחים הם בעלי ההון הכלכלי והחברתי ביישובים ובשכונות שבהם 
יוצאי אתיופיה, והם אלה שבכוחם לקבוע מהו ההון התרבותי הנכון, המתבטא  מתגוררים 
גם בשדה של הטעמים המוזיקליים. במציאות היישובים שבהם ערכתי את הראיונות, ההון 
התרבותי ה"מזרחי", ובכללו המוזיקה המזרחית, נתפסים כדומיננטיים וככאלה שיש לקחת 

בחשבון בכל אסטרטגיה זהותית. 
התפיסה הזאת שהציגו הנערים באשר לדומיננטיות של המוזיקה המזרחית ושל הקבוצה 
המזרחית בחברה הישראלית תשמש נקודת ייחוס חשובה בהמשך הדיון כאן. ואולם בשלב זה 
ניתן מענה על שאלת המחקר הבסיסית: מתוך מגוון הסגנונות המוזיקליים שתיארתי  טרם 

לעיל, מהם הטעמים המוזיקליים של הנערים יוצאי אתיופיה? 
כדי להציג את הממצאים בחרתי לחלק את המרואיינים לשלוש קטגוריות שעליהן עמדתי 
במהלך המחקר. הקטגוריות מוגדרות לפי הטעם המוזיקלי אך מתאפיינות גם לפי מאפיינים 
נוספים של חיי המרואיינים ושל החברה שהם חיים ופועלים בה. כיניתי את הקטגוריות "ראפ/
זו. כעת  זו את  מילים", "רגאיי/קצב" ו"המשוטטים". יש לציין שהקטגוריות אינן מוציאות 
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אתאר אותן ואמחיש כל אחת מהן באמצעות תיאורי מקרה קצרים של מרואיינים המשתייכים 
אליהן ובאמצעות ציטוטים מדבריהם במהלך הראיונות. 

ראפ/מילים
והקולניים  הוורבליים  המרואיינים  בין  היו  חבריה  הראיונות.  במהלך  במיוחד  בלטה  זו  קטגוריה 
אלו  צעירים  בה.  חיים  שהם  החברה  של  מרתקות  ופרשנויות  תפיסות  פעם  לא  והפגינו  ביותר, 
העדיפו באופן מובהק את סגנון הראפ. הם ציינו כי הם מאזינים כמעט אך ורק לסגנון זה, כי הם 
שואבים ממנו השראה וכי הם חשים שהוא משקף באופן המדויק ביותר את חוויות חייהם. גישתם 
כלפי סגנונות אחרים הייתה מסויגת יותר ונעה בין אדישות או הנאה חלקית בהאזנה מזדמנת ובין 

איבה של ממש.
ליעד הוא ללא ספק אחד הבולטים מבין המרואיינים. בעת הריאיון היה בן 16 ושמו נישא גם 
של  המקומי  פרסומו  עיקר  היטב.  ומוכרת  בולטת  כדמות  אותו  שהזכירו  אחרים  מרואיינים  בפי 
ליעד בשלב זה נבע מכך שכתב מילים לשירי ראפ וחלם להפוך לראפר בארצות הברית ולהופיע 
ב-MTV. כמתחייב מהמיצוב הייחודי שלו בשכונה, ליעד אימץ לעצמו אמני ראפ חביבים החורגים 
גיים. האמן החביב עליו הוא דווקא  ודה  50 סנט  מהרפרטואר הפופולרי הכולל אמנים כטופאק, 
המבקרים.  בקרב  ומוערך  איכותי  נחשב  הוא  אך  בינונית  המסחרית  שהצלחתו  ותיק  ראפר  נאס, 
כשביקשתי מליעד לתת דוגמאות לזמרים שהוא אוהב, ענה: "אני אוהב את נאס. כאילו, נאס כותב 
כאילו ערכים, מסר. אני אוהב את טופאק, כאילו, טופאק הוא גם באותו עניין, אבל נאס לא שר 

על הביט, הוא מדבר". 
בינארית מרכזית בתפיסת העולם שלו: ההבחנה שבין  הבחנה  לזהות  זו אפשר  כבר בתשובתו 
בסיסה של השפה  הן  בינאריות  וקצב. בתפיסה הסוסריאנית, הבחנות  מוזיקה  לבין  ומסר  מילים 
)Culler, 1997(, ובהרחבה — הן הבסיס של שיח ושל תרבות.5 במקרה שלנו, ההבחנה בין מילים 

לקצב היא בסיסו של השיח ושל הדקדוק הפנימי של נערים המשתייכים לקטגוריית הראפ.
ניכר  "ביט"(,  אף על פי שליעד אוהב גם את הצד המוזיקלי של הראפ )שהוא מכנה בידענות 
כי המילים של שירי הראפ הן המשמעותיות עבורו, והוא מתעמק במילות השירים שהוא מאזין 
להם ומשקיע בהן מחשבה. ההבחנה בין מילים לקצב משמשת את ליעד גם כדי להבחין את עצמו 
מצעירים אחרים, והוא אומר: "]צעירים אחרים ממוצא אתיופי[ שומעים רגאיי שכיף לשמוע. לא 
זה מבחינה מוזיקלית, שזה מקפיץ". אפשר לזהות  איכפת להם מילים, העיקר שאתה אוהב את 
כאן את עבודת ההיבדלות שליעד מבצע. הוא מבחין בינו ובין הדומים לו לבין מי שמעדיפים את 
מוזיקת הרגאיי, הנמנים עם הקטגוריה השנייה שתתואר כאן בהמשך. כפי שאפשר לראות, הסגנון 
המוזיקלי משמש את ליעד לא רק לסימון גבולות סגנוניים בין קטגוריות או קבוצות שונות של 

נערים אלא גם לסימון ערכים, תפיסות עולם וסדר יום. 
זו הוא שליטה מרבית בז'אנר  נראה כי מה שמייצג את ההון התת-תרבותי הרב בקבוצה 
הראפ: היכרות עם ראפרים, יכולת להרחיב ולספר על מעשיהם וקורותיהם, היכרות קרובה 
עם מילות השירים והיכולת להבין לעומק את המשמעויות הגלומות בהן. לא פעם, במהלך 
ביקוריי בשכונות שבהן ערכתי את הראיונות, מצאתי נערים ישובים על מדרכות, ספסלים 

דרידה מרחיב את הטענה באומרו כי הבחנות בינאריות עומדות בבסיס ההגות והתרבות המערבית,   5
.)Derrida, 1981, p. 41( "וכי בכל זוג מרכזי שכזה מתקיימת "היררכיה אלימה
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ומדרגות ומשוחחים ביניהם על חייהם, פועלם ומעלליהם של אמני ראפ או על מילות השירים 
שלהם. נראה בעליל שהיכרות קרובה ככל האפשר עם הביוגרפיות של האמנים, עם מילות 
השירים ועם הקליפים משמשת אמצעי לרכישת הערכתם של חברים, ולהפך — שליטה לא 

מספקת בחומר או אמירות המעידות על בורות הן עילה ללעג.
זו הוא העיסוק הביקורתי במבנה החברתי של המרחב.  מאפיין מרכזי נוסף של קטגוריה 
התרשמתי כי נערים המשתייכים לקטגוריה זו העסיקו עצמם רבות בסוגיות של מקום בחברה 
הישראלית, בחוויה של להיות שחורים בחברה לבנה ובמה שהם כינו "גזענות", דהיינו יחס 
גם מילות השירים של האמנים החביבים  בכך  רבות עסקו  ליוצאי אתיופיה. פעמים  מפלה 
עליהם )בפרט של טופאק שאקור(, הביוגרפיות שלהם והדימויים העולים מתוך הקליפים. 
כקבוצה  המרואיינים  בעיני  שנתפסו  למי  התייחסויות  פעם  לא  בראיונות  עלו  כך  בתוך 
הדומיננטית ביישובי המגורים שלהם ובחברה הישראלית — המזרחים. בעיני מנגיסטו, למשל, 

המזרחים הם בעלי הכוח והשררה בעירו ואף במדינה כולה:

אם יש עדה שאני לא אוהב במדינה זה תכלס המרוקאים. מנגיסטו: 

למה זה? מראיין: 

הם גזענים חבל לך על הזמן.  מנגיסטו: 

מה אתה חושב שהם אומרים עליך או חושבים עליך?  מראיין: 

לא רק עליי, על כל אתיופי... מסתלבטים עליו, צוחקים עליו, אני יודע... לא חסר.  מנגיסטו: 
תאמין לי, לא חסר. ]שתיקה[ זה שהם, יש להם יותר כוח במדינה הזאת, זה נכון. 
זה מדינה  נכון.  זה  אין מה לעשות,  הזאת,  כוח במדינה  זה שיש להם  אתה מבין? 

שלהם, תכלס. 

האיבה שמביע מנגיסטו כלפי המזרחים, הקבוצה הנתפסת כדומיננטית, מתבטאת גם באיבה כלפי 
הסגנון המוזיקלי שנתפס כמייצג אותם — המוזיקה המזרחית. כך מגיב יצחק, בן 16 שמשתייך אף 

הוא לקטגוריית "ראפ/מילים", כאשר הוא נשאל לדעתו על מוזיקה מזרחית:

מה זה עושה לך כשאתה שומע מוזיקה מזרחית? מראיין: 

לא יודע, זה כאילו נשמע כאילו ערבי בוכה.  יצחק: 

ערבי בוכה? מראיין:  

כן. ]שר במה שנשמע כמו חיקוי של זמר מזרחי, תוך הפגנת רגש מוגזם[ "פתאום היא  יצחק:  
עזבה אותי"... עזבה אותך, מה... מה אתה בוכה עכשיו? אני לא אוהב לשמוע את זה. 
מעניין במיוחד השימוש של יצחק בצמד המילים "ערבי בוכה" לתיאור המוזיקה המזרחית. 
בתיאור זה אפשר לראות ניסיון סימבולי להכפיף ואף להשפיל את המוזיקה המזרחית פעמיים: הן 
בכפיפות לאומית )"ערבי"( והן במה שאפשר לפרשו ככפיפות מגדרית )"בוכה"(. נראה כי הניסיון 
של יצחק, ושל נערים אחרים המשתייכים לקבוצת הראפ/מילים, להציג את המוזיקה המזרחית 
כנלעגת הוא ניסיון התנגדות סימבולי למי שהם תופסים כבני הקבוצה החזקה והדומיננטית 

במקומות מגוריהם — המזרחים.

רגאיי/קצב
ככל שערכתי עוד ראיונות גיליתי שההבחנה הבינארית שעשו מרואיינים חובבי הראפ והמילים בין 
ראפ/מילים ובין רגאיי/קצב לא הייתה פרי דמיונם בלבד. במהלך הראיונות החלו להתגלות מרואיינים 
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שמעדיפים את סגנון הרגאיי, או ליתר דיוק את הצאצא המהיר והמקפיץ של הרגאיי, הדאנסהול. 
לעומת אוהבי הראפ והמילים, חובבי הרגאיי התאפיינו במהלך הראיונות בגישה מוחצנת פחות 
וורבאלית פחות, והראיונות איתם היו קצרים יותר ורוויים בשתיקות. למעשה, נדרש זמן בטרם 
החלה הקטגוריה הזאת להפציע מתוך הראיונות כקטגוריה ייחודית ונבדלת: בתחילה פשוט סיווגתי 
אותם כראיונות מוצלחים פחות. לקח זמן לגלות גם כי ראיונות העומק שערכתי עם חלק מחברי 
קבוצת ה"ראפ/מילים", ראיונות שהיו ארוכים ועמוסים בשאלות מאתגרות, אינם מתאימים כל 

כך לנערים מקטגוריה זו. 
אלישע, בן 17, הוא אחד המרואיינים הבולטים בין חובבי הרגאיי. לבד מהיותו תלמיד במגמת 
אין ספק שעבור  ובמועדונים בתל אביב.  כדי-ג'יי במסיבות  מכונאות, אלישע עבד בסופי שבוע 

אלישע, העניין המרכזי במוזיקה הוא הקצב:

איזו מוזיקה אתה אוהב? מראיין: 
וגם  רגאיי  אוהב  אני  הרגאיי,  את  אוהב  הייתי  הדאנסהול.  את  אוהב  אני  עכשיו  אלישע: 
דאנסהול. עכשיו בעיקרון אני שומע גם, הכול אני שומע, אבל בעיקרון אני מעדיף 

במועדונים דאנסהול. 
מה אתה אוהב בדאנסהול? מראיין: 

]זה[ הקצב הכי טוב. ]...[ זה קצב מקפיץ. אלישע: 

אצל אלישע חיי הלילה הם פרנסה של ממש, אולם עבור נערים אחרים המשתייכים לקבוצה זו חיי 
הלילה, המסיבות והמועדונים הם היבט חשוב בלוח הזמנים השבועי. בדרך כלל מתאפיינים נערים 
אלו בהופעה מוקפדת שעשוייה לכלול מכנסי ג'ינס חדשים, חולצות טי שעליהן הדפסים נוצצים, 
עגילים באוזניים וכובעים אפנתיים. מבחינת הציר מילים-קצב, הנערים מקבוצה זו אינם מרבים 
לעסוק בטקסטים של המוזיקה החביבה עליהם, ולו מהטעם הפשוט שאין באפשרותם לפענח את 
)patois( הג'מייקנית השוצפת מפיהם של אמני הדאנסהול, קל וחומר את הספרדית  הפטואה 
הפורטוריקנית המתגלגלת על לשונם של אמני הרגאייטון )אחיו הלטיני של הדאנסהול(. עם זאת, 
נראה כי העניין המועט שלהם במילות השירים משקף את תפיסתם כי עיקר טעמו המוזיקלי של 
הפרט נמדד על פי אמת המידה של הקצב )והמלודיה( ולפי השאלה אם הוא מתאים לריקודים או 

נשמע טוב באוזניות.
נראה שבקטגוריה זו ההון התת-תרבותי אינו קשור בהיכרות קרובה עם הביוגרפיות של האמנים 
ספק שראיונות  )ואין  להתרשם  שיכולתי  כמה  עד  השירים.  של  המילים  עם  קרובה  בהיכרות  או 
אופנתי  ללבוש  קשור  זו  בקבוצה  תת-תרבותי  הון  לכך(,  האופטימלי  האמצעי  היו  לא  העומק 
להצלחה  גם  ואולי  ה"שוות"  במסיבות  לנוכחות  ריקוד,  ליכולות  אופנתיות,  לתספורות  ומוקפד, 
קטגוריית  את  מזכירה  אתיופיה  יוצאי  צעירים  של  זו  קטגוריה  כי  נראה  זה,  במובן  נערות.  עם 

ה"בליינים" שעליה כתבה מלכה שבתאי )2001(.6
אך הנערים מקטגוריה זו עסקו במידה מסוימת גם בתכנים המיוצגים בשירי הדאנסהול והרגאיי 
המועדפים עליהם. דוגמה מעניינת לכך עלתה במהלך הריאיון עם אלישע. כשנשאל על מה שרים 

אם כי אני חולק על טענתה של שבתאי כי "]קטגוריית הבליינים[ היא הדרגה הגבוהה ביותר של הזדהות   6
אינני   .)58 עמ'  )שם,  חיים"  וסגנון  אידיאולוגיה  מוזיקלי,  טעם  משלבת  שהיא  מכיוון  המוזיקה  עם 
סבור כי ההזדהות של נערים מקטגוריית הראפ עם המוזיקה השחורה פחותה משל אלו המשתייכים 

לקטגוריית הרגאיי – ה"בליינים" לפי הקטגוריזציה של שבתאי.



ראפ, רגאיי ו"המשוטטים" 46 דוד רטנר

להשתמע  יכולה  תשובתו  באפריקאית".  זה  יודע.  ממש  לא  "אני  ענה:  הדאנסהול,  של  האמנים 
היסטורי  דימיּון  של  תהליך  משקפת  היא  לדעתי  אולם  ידע,  מחוסר  הנובעת  שולית  כאמירה 
וגיאוגרפי הנפוץ בקרב נערים יוצאי אתיופיה. במסגרת התהליך הזה ג'מייקה נקשרת עם אפריקה, 
עם אתיופיה, ובסופו של דבר עם הנערים יוצאי אתיופיה עצמם, לכדי מרחב זהותי מדומיין אחד. 
אף שכאמור צעירים מקבוצה זו אינם מתעניינים בטקסטים של שירי הדאנסהול ואין ביכולתם כלל 
לפענח אותם, הם צורכים דימויים וטקסטים ויזואליים הניבטים אליהם מתוך הקליפים של אמני 

הדאנסהול, המלאים בקישורים אל המשולש אפריקה-ג'מייקה-אתיופיה. 
אנסה לבסס טענה זו מתוך סיפורו של מרואיין נוסף המעדיף את סגנון הרגאיי: אבי בן ה-17.5. 
במהלך הריאיון עמו התברר כי אבי אוהב רגאיי על כל סוגיו. הוא אמנם מעדיף את סגנון הדאנסהול 
בוב  ובעיקר לשיריו של   Roots Reggae-גם ל היום"(, אך מאזין  "רגאיי של  לו  קורא  )שהוא 
מארלי. אבי גילה עניין עמוק בסימבוליקה הראסטפארית-אפריקאית-אתיופית שמבליחה בשירי 
הרגאיי ובדימויים המופיעים בקליפים של אמנים מסגנון זה: שיער הדרדלוקס )"ראסטות"( של 
הזמרים, תמונות של הקיסר היילה סלאסי המופיעות בקליפים ואזכורים של אתיופיה. מעבר לכך, 

נראה כי הסימבוליקה הזאת אפשרה גם את פתיחתו של ערוץ תקשורת בינו ובין הוריו:

מה ההורים שלך חושבים על המוזיקה שאתה שומע? מראיין:  

כל ההורים פה לא אוהבים ראפ. כי הם חושבים שאנחנו מושפעים מזה. אבל רגאיי  אבי:  
אם  שלי  ההורים  את  שאלתי  אבל  המילים...  את  מבינים  לא  גם  הם  ככה.  לא  זה 
יש ג'מייקנים באתיופיה, כי שמעתי בשירים על הקיסר, איך קוראים לו... היילה 

סלאסי, וכל הסיפור הזה שאתיופיה זה ארץ הקודש של ג'מייקה וכל זה.

אז רצית לברר... מראיין: 

כן, רציתי לדעת אם יש ג'מייקנים באתיופיה. גם ראיתי קליפ של טדי,7 שהוא שר  אבי:  
ולידו יש כאלה ג'מייקנים עם ראסטות...

אז מה הם אמרו? מראיין:  

הם אמרו שכן, שיש שם כמה מג'מייקה. אבי:  

נראה לי שהקליפ הזה צולם בשאשאמני, בדרום אתיופיה. מראיין:  

וואלה? אני באמת לא ידעתי אם צילמו את זה באתיופיה או בג'מייקה. ונכון, גם  אבי:  
בשיר הוא אומר "שאשאמני"...

כאמור, טענתי היא שהעניין של הנערים בסימבוליקה העוטפת את שירי הרגאיי הוא חלק מפעולת 
דימיון: הם מדמיינים מרחב גיאוגרפי ואולי גם פוליטי או היסטורי, המורכב מישויות כגון ג'מייקה, 
לטעון  אני מבקש  ייחודיים.  ובקולות  בצבעים  בדימויים,  זה מתאפיין  ואפריקה. מרחב  אתיופיה 
כי באמצעות פעולת דימיון זו הנערים מנסים לתקן באופן סימבולי את הניתוק שנוצר בינם ובין 
עברם באתיופיה. אלא שאת החיבור הם מבקשים לעשות באופן המתאים להם, ומתחברים גם אל 
דימויי העוצמה, התקווה, הביטחון העצמי וכושר ההתמדה הניבטים אליהם מהקליפים, מהתמונות 

ומהשירה של האמנים הג'מייקנים. 
יש לציין כי בהשוואה למשתייכים לקטגוריית הראפ, חברי קטגוריית הרגאיי עסקו פחות מהם 

בשאשאמאני,  צולם  אשר   “Bob Marley” שירו  הוא  המדובר  הקליפ  אפרו.  טדי  הוא  "טדי"   7
אתיופיה, שם מתגוררת קבוצה נכבדת של ראסטפארים מג'מייקה וממקומות אחרים בעולם.
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אחרות  חברתיות  קבוצות  עם  יחסים  על  לדבר  מהם  פחות  ששו  חברתית,  ביקורת  של  בסוגיות 
בישראל ונטו פחות מהם לעסוק בסוגיית הגזענות בחברה הישראלית. 

המשוטטים
הצגתי שתי קטגוריות מרכזיות הרווחות בקרב נערים יוצאי אתיופיה — קטגוריית הראפ/מילים 
כמי שבחרו  נראו  האלה  לאחת משתי הקטגוריות  הנערים המשתייכים  הרגאיי/קצב.  וקטגוריית 
סגנון מוזיקלי מועדף להזדהות עמו, אולם אט אט החלו להצטבר ראיונות עם נערים אשר נראה 
כמי  עצמם  את  הציגו  הם  מסוים.  מוזיקלי  סגנון  עם  קטגורי  באופן  להזדהות  בחרו שלא  כי  היה 
ש"שומעים הכול", כמי שמוכנים להתנסות במגוון סגנונות. במהלך הראיונות עלו גם מאפיינים 
יוצאי  הנערים  לחברת  מחוץ  גם  וחברויות  קשרים  ליצור  נטייה  כגון  זו,  קטגוריה  של  נוספים 
אתיופיה, נכונות להתנסות בדפוסים של בילוי שעות הפנאי החורגים מאלו הנהוגים בקרב חבריהם 
 Baumann,( יוצאי אתיופיה ועוד. בחרתי לכנות קבוצה זו "המשוטטים" בעקבות זיגמונט באומן
1996(, שתיאר את ה"משוטט" כאחד הארכיטיפים של הזהות בעידן הפוסטמודרני, אדם המסרב 

להתחייב לזהות מוגדרת ורואה בשיטוט את המהות. 
כונה  עמו. מלקמו  הריאיון  בעת   18 בן  הוא מלקמו, שהיה  הזאת  הבולט של הקטגוריה  נציגה 
בפי חבריו "באייטאוואר", "המוזר" באמהרית. במהלך הריאיון הוא התגלה כמרואיין מעניין מאוד 
ובעל זווית ראייה ייחודית. תובנותיו של מלקמו וגם צחוקו המתגלגל המשיכו ללוות אותי עוד זמן 

רב לאחר הריאיון. כך הוא הציג את עצמו:

הם קוראים לי "המוזר". ]מגחך[ מלקמו: 

למה הם קוראים לך "המוזר"? מראיין: 

כי אני תמיד מסתכל על הצד החיובי. תמיד הם אומרים לי: מה, אתה שחור  מלקמו: 
אתה? אתה לבן!... 

מה, כי יש לך חברים לבנים? מראיין: 

כי אני מסתדר עם לבנים, ]...[ כי הם רואים אותי עם החברים שלי לפעמים  מלקמו: 
"אה,  ]אומרים[  פה. הם  כל השבוע  לא  כי הם  ]באים ב[שישי-שבת,  כשהם 
המוזר". הם רואים אותי עם לבנים, כי אני חי עם לבנים, פחות או יותר... וזה 
הבעיה של הנוער האתיופי, הוא מקובע מדי. הוא לא עם ראש פתוח, הוא לא 
מנסה לפתוח אופקים כאילו. אתה מבין? יש להם כאילו אשכרה עץ עם שורש 

אחד. זה לא עץ עם שורשים. 

מלקמו מתאר את עצמו כמי שנתפס כמוזר בעיני חבריו, אחד ששובר מוסכמות. כפי הנראה, 
בעבודת הגבולות היומיומית )Lamont & Molnar, 2002( שהנערים עוסקים בה — אם בתוך 
קבוצת בני גילם יוצאי אתיופיה ואם בזו הנעשית מול החברה הישראלית בכללה — מלקמו 
מקשה על כינון גבולות ברורים ובעיקר על הגבול המשמעותי ביותר בעיני הנערים: שחור 
לעומת לבן, או אתיופי לעומת נץ' )"לבן" באמהרית, כינוי שכיח למי שאינו ממוצא אתיופי(. 
בהמשך הריאיון תיאר מלקמו כיצד ה"מוזרות" שלו באה לידי ביטוי: בניגוד לנערים אחרים שיש 
להם "שורש אחד", מלקמו עצמו שולח שורשים )או ענפים( לכיוונים סגנוניים וזהותיים שונים. הוא 
אוהב, למשל, להאזין לראפ צרפתי ולמוזיקת רוק, וניסה את כוחו בגלישת גלים — דפוס בילוי נדיר 

מאוד בקרב חבריו יוצאי אתיופיה. 
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נוסף על טעמיו המוזיקליים ועל דפוסי בילוי שעות הפנאי, נראה כי מלקמו משלב את 
התמה של ה"מוזרות" גם בנרטיב הביוגרפי שלו. הוא מספר כיצד הנטייה להתחבר לאנשים 

מקבוצות שונות והסקרנות כלפי תרבויות אחרות היא נטייה שקיימת במשפחתו: 

סבא שלי היה מדבר בכמה שפות. היה אומר לי משפטים בערבית, בצרפתית, גרמנית, 
רוסית... הוא היה יודע שמונה שפות. סבא שלי היה אדם סקרן, כאילו ]אהב[ ללמוד. 
והיה לו קליטה לשפות ]...[, היית אומר לו פעם ראשונה נגיד "תגיד מילה ברוסית", אז 
כאילו... הפה שלו היה אומר את זה בדיוק, כאילו כמו איזה רוסי, בלי מבטא, בלי כלום. 
]...[ אז עכשיו למשל יש לי חברים צרפתיים, אז הם מתפלאים מזה שאני מבטא את 
המילים ]נכון[. אז אימא שלי תמיד אומרת לי "למדת מילה חדשה", ]...[ "אז קיבלת 

את המוח של סבא שלך". )צוחק(

כי אחת הפונקציות המרכזיות של הנרטיב  )2010( מציינות  וספקטור-מרזל  תובל-משיח 
וביטוי הזהות של היחיד; הסיפורים שהאדם מספר על עצמו,  כינון הזהות  הביוגרפי היא 
לעתים  שונות,  חוויות  ובין  שונים  זהות  רכיבי  בין  לחבר  מאפשרים  לאחרים,  או  לעצמו 
מנוגדות וסותרות, לכדי תחושה קוהרנטית של זהות )Polkinghorne, 1988(. כאן אנחנו 
רואים כיצד מלקמו משתמש באלמנטים מתוך הסיפור המשפחתי )או יוצר אותם( כאמצעי 

לגבש זהות משלו, שבתוכה ה"מוזרות" מקבלת מקום ולגיטימציה. 
ייתכן שמלקמו מאמץ ייחוס משפחתי זה גם כאמצעי ליצור לעצמו לגיטימציה להחזיק 
בפוזיציה זהותית, שהוא ודאי נדרש לשלם מחיר עבורה. ואכן, נראה כי הוא נדרש לשלם 
מחיר חברתי כלשהו על פתיחותו הרבה. נוסף על הכינוי שדבק בו ועל הקנטות נוספות שהוא 
סופג ככל הנראה, חבריו של מלקמו מאלצים אותו לעמת את הבחירות שלו עם מיקומו 

המעמדי והאתני: 

תמיד החברים שלי אומרים — ]החברים[ האתיופים — "הם ]הלבנים[ לא אכפת להם, 
להם יש הכול, לא חסר להם שום דבר, יש להם כסף, בטח שהם נהנים מהחיים". אני 
אומר: אבל אם אתה מסתכל על החיים בצד השלילי, תמיד אתה תהיה בחרא. אם אתה 
לא תנסה לצאת ממנו, אתה תמיד תהיה שם. אם אתה תגיד "אני זה, אני זה" — אתה לא 

תצליח לצאת בחיים. אם אתה לא דוחף את עצמך, אף אחד לא ידחוף אותך.

כפי שאפשר לראות, מלקמו לא נשאר חייב, ומול הטענות המגיעות בעיקר מנערים השייכים 
לקטגוריית הראפ הוא מציג תפיסת עולם מגובשת: בעיניו השוטטות, או ה"מוזרות", היא 
בחירה. זו העמדה שהוא בוחר להיות בה, ונראה כי הוא מוכן לשלם את המחיר הכרוך בכך. 
נקודת עניין נוספת בדבריו של מלקמו היא העובדה כי הוא רואה בעמדה הייחודית שבחר 
בה — עמדת המשוטט — אמצעי טנטטיבי לפריצת המעגל המובן מאליו שהוא משתייך אליו, 

אמצעי שעשוי לסייע לפרט להתקדם וליצור לעצמו מוביליות חברתית.
עד כה תוארו שלוש קטגוריות זהות הנסובות סביב טעמים מוזיקליים. בתחילת הפרק 
הנוער  בני  מרבית  את  המאפיינים  המוזיקליים  הטעמים  של  בולטים  היבטים  שני  הוזכרו 
ישראלית  פופ/רוק  מוזיקת  של  לכאורה  הרלוונטיות  חוסר  הקטגוריות:  בכל  שראיינתי, 
של  איבה  כדי  עד  לפעמים  מזרחית,  מוזיקה  כלפי  ניכרות  אמוציונליות  ותגובות  עבורם, 
ממש. כדי להשלים את מיפוי הטעמים אתאר כעת בקצרה תגובות אופייניות של המרואיינים 
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לשלושה סגנונות מוזיקליים שתיארתי בתחילת הפרק. לגבי שלושתם היו התגובות של בני 
הנוער משלוש הקבוצות דומות למדי:

בעוצמתה •  שהתחרתה  סלידה,  זה  סגנון  כלפי  הביעו  הנערים  מרבית  רוק.  מוזיקת 
כמאפיינים  הוזכרו  מרכזיים  אלמנטים  שלושה  המזרחית.  המוזיקה  כלפי  בתגובות 
שליליים של סגנון זה: קולות הסולנים, ההתנהגות הפרועה בעת השירה והשימוש 
בגיטרה חשמלית. לתחושת הסלידה הגורפת אפשר להציע שני הסברים מתחרים, 
ואולי משלימים. סיבה אחת היא כי הקודים של מוזיקת הרוק, המתוארים אצל רגב 
)1997( כ"עליצות פורקת עול" ו"הטרדה", עשויים אולי להיות מאומצים בקרב בני 
נוער המשתייכים לחברת השפע ומבקשים להפנות עורף לשמרנות של הוריהם; אולם 
הם מתאימים פחות לבני נוער שמשפחותיהם טרם זכו ליהנות ממנעמי השפע. נראה 
כי דמותו של הראפר או הגנגסטא-ראפר הקשוח, הנאבק בנחישות ובאגרסיביות מול 
חסמים חברתיים ומשיג עושר חומרי, קוסמת להם הרבה יותר מדמותו של הרוקר, 

הפורק את עולה של חברת השפע ומסרב לקחת בה חלק.

זיהוי מוזיקת הרוק כ"מוזיקה של  הסיבה השנייה, שעלתה בכמה מהראיונות, היא 
לבנים". באמצעות הסלידה ממוזיקת הרוק מביעים הצעירים את ניכורם כלפי החברה 

הלבנה, שאינה מקבלת אותם.

מסוימת •  הזדהות  חיבה,  של  תגובות  רוב  פי  על  עורר  זה  סגנון  אתיופית.  מוזיקה 
ונוסטלגיה. באף לא אחד מהראיונות עלתה תגובה של התנגדות; הדבר בולט על רקע 
אידיאולוגיית המרד כלפי דור ההורים המאפיינת את סגנון הרוק. בכמה מהראיונות 
עלו אמירות בדבר חוסר הרלוונטיות של סגנון מוזיקלי זה לחיים ולחוויות של בני 

הנוער ומשפחותיהם בישראל. 

לצד זאת, מעניין היה להיווכח ביחס האוהד למוזיקה אתיופית בת זמננו, בעיקר כזאת 
המשלבת אלמנטים של ראפ או רגאיי. יש מי שחושש מ"אובדן השורשים האתיופיים" 
2000; הורנשטיין ואלמוג, 2009(;  של הנערים יוצאי אתיופיה )למשל: אדלשטיין, 
להבנתי, החיבור הסימבולי לאתיופיה שריר וקיים, לפחות בפן המוזיקלי שלו, אלא 
שבפעולת הדימיון של הנערים הוא עובר דרך קינגסטון שבג'מייקה או דרך ברוקלין 

שבארצות הברית.

ייחסו לסגנונות אלו משמעויות של חדשנות, •  מוזיקה אלקטרונית. כותבים שונים 
התנגדות וחתרנות, אך בעיני בני נוער יוצאי אתיופיה מדובר בסך הכול בסגנון חביב 
שאפשר לשלבו במהלך מסיבת ריקודים. נראה כי סגנון זה נתפס כנחות בהשוואה 
למוזיקה השחורה, בעיקר בעיני נערים המשתייכים לקטגוריית הראפ, המדגישים 

את חשיבותן של המילים.

בפרק זה הצעתי מיפוי וניתוח של הטעמים של בני נוער יוצאי אתיופיה. כעת, בפרק הדיון, 
אדון באופן שבו יש להבין טעמים מוזיקליים, ובפרט את שלוש הקטגוריות שתוארו כאן. 
אנסה לבחון גם אם טעמים אלו טומנים בחובם השלכות כלשהן באשר לחייהם של צעירים 

יוצאי אתיופיה בישראל ובאשר למיקומם בחברה הישראלית.
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סיכום ודיון
זיהיתי  זו עסק בטעמים דומיננטיים ומשמעותיים עבור הנערים.  החלק הארי של עבודה 
שלוש קטגוריות של טעמים: ראפ/מילים, רגאיי/קצב והמשוטטים. מהי המשמעות של 
טעמים מובחנים אלו, אם מבקשים למקם אותם בתוך שדה הסגנונות המוזיקליים והטעמים 
המוזיקליים בחברה הישראלית? וכיצד אפשר להמשיג את הבדלי הטעם בין נערים המעדיפים 

ראפ לאלו המעדיפים רגאיי? 
לפי הגישה הקלאסית של בורדייה, הקושרת טעמים למבנה המעמדי, טעמים אלו הם 
טעמים "שוליים" המסמלים את מעמדם הנחות והשולי של צעירים יוצאי אתיופיה בחברה 
הישראלית ומסייעים בשעתוקו. זוהי המסקנה הבלתי נמנעת, לדעתי, אם מיישמים על טעמים 
אלו ניתוח כגון זה שעשו כץ-גרו ושביט )1998( לטעמים המוזיקליים בישראל. טענה דומה 
מעלה גם בן-אליעזר, הטוען כי הבחירה של בני הנוער יוצאי אתיופיה במוזיקת הראפ עושה 

להם שירות דוב ומסייעת בשעתוק מיקומם החברתי הנחות )בן אליעזר, 2008(. 
ברי גם כי בראייה רחבה של שדה הטעמים בחברה הישראלית כמכלול, להבחנות בין רגאיי 
לראפ אין כל משמעות, קל וחומר לניואנסים כגון דאנסהול לעומת רוטס רגאיי. אף לא אחד 
מהטעמים הללו יש בו כדי להצביע על היות המחזיק בו בעל הון תרבותי רב מרעהו, בין השאר 
משום שאי אפשר להמיר את ההון התרבותי הזה בחברה הרחבה. במערכת החינוך, לדוגמה, 
אפשר להניח שגם הנער חובב הרגאיי וגם ידידו חובב הראפ ייתפסו כבעלי טעם המאפיין 
הון תרבותי דל, וטעמם זה ודאי שלא יוכל לעבור המרה ליחס טוב יותר מצד המורים, הידוע 

כמרכיב חשוב בהישגים לימודיים, על ההשלכות הריבודיות שלהם. 
אולם להבחנה בין רגאיי לראפ יש בכל זאת משמעות, שאם לא כן לא היו הנערים מתאמצים 
כל כך לכונן ולתחזק את ההבדלים בין הקטגוריות. כדי לעמוד על ההבדלים הללו אפשר 
להיעזר במושג שהציעה ת'ורנטון, "הון תת-תרבותי". באמצעות המושג הזה היא מתארת 
כיצד בני נוער מאמצים סגנונות וארטיפקטים הנגזרים מהם — לבוש, תסרוקות וכמובן טעם 
מוזיקלי — כאמצעי לקידום ה"hipness" )בתרגום חופשי: "קּוליות" או "מגניבות"( שלהם, 
שהיא סממן לכמות ההון שיש ברשותם בהשוואה לבני גילם. אך אין מדובר כאן בהון התרבותי 
רב החשיבות של בורדייה אלא בהון תת-תרבותי )Thornton, 1996(, הון רלוונטי ולפעמים 
גם בר-המרה בתוך קבוצת בני הגיל או בתוך תת-התרבות הספציפית שאליה משתייכים בני 
הנוער. לפי ת'ורנטון, במקרים מסוימים הון תת-תרבותי ניתן להמרה להון כלכלי של ממש, 
למשל כאשר האוחזים בו יכולים לקבל תפקידים הקשורים בתרבות המועדונים ובסגנון 
המוזיקלי שהם משויכים אליו ולעבוד כדיג'ייז במועדונים, כמארגנים ומקדמים של מסיבות 
וכדומה. דוגמה לכך ראינו בסיפורו של אלישע, המתפרנס מעבודה הקשורה לטעמו המוזיקלי 

כדיג'יי במועדון. 
על פי התיאוריה הבורדיאנית, הון אמור לפעול בתוך שדה המתאפיין במידה של אוטונומיה 
 Jensen,( ובקיומו של הון ייחודי לו הניתן להמרה לצורות הון אחרות, ובייחוד להון כלכלי
2006(. ואולם כאשר בוחנים את חברת בני הגיל של צעירים יוצאי אתיופיה קשה לדבר על 
"שדה", משום שלפחות במבט-על קשה לזהות שם הון ייחודי, וודאי לא כזה הניתן להמרה 
להון כלכלי משמעותי. כאן עשויים להועיל המושגים שהציע ינסן )Jensen, 2006(, "שדה 
בהתהוות", "שדה טנטטיבי" "או "שדה עּוּברי", משום שהם מאפשרים להמשיג ולהבין את 
הפעולה של ההון התת-תרבותי ואת המאמצים הרבים שמשקיעים הצעירים בהשגתו, גם 
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בהיעדרו של שדה ממוסד ומובחן. 
יוצאי  צעירים  והבילויים של  המסיבות  עולם  עם  מסוימת  היכרות  על  בהתבסס  ואכן, 
אתיופיה אפשר בהחלט לדבר על שדה בהתהוות שבו נראה כי אכן קיימת אפשרות של המרה 
להון כלכלי. הכוונה היא למועדונים, אתרי אינטרנט המיועדים לצעירים יוצאי אתיופיה, בתי 
מלון המקדישים סופי שבוע לצעירים יוצאי אתיופיה, כתבי עת בהפקה עצמית )לעת עתה( 
ועוד. כל אלו טומנים בחובם פוטנציאל כלכלי, שאפשר לשער שרק ילך ויתרחב בשנים הבאות. 
יתרה מזאת, אפשר לשער שלפעמים ההון הזה ניתן להמרה לטובין שיש ביכולתה של חברת 
בני גילם להציע להם, גם אם אין מדובר בהמרה להון כלכלי של ממש, למשל קבלה חברתית 

או הצלחה בקרב בנות גילם. 
המשתייכים  נערים  ורגאיי/קצב,  ראפ/מילים  הקטגוריות  לשתי  למשתייכים  בניגוד 
לקטגוריית המשוטטים תיארו עצמם כמי ש"שומעים הכול", כבעלי טעם מוזיקלי מגוון. 
בכך נראה היה כי הם משרטטים קו גבול בינם ובין חבריהם יוצאי אתיופיה המגדירים עצמם 
במידה רבה על פי העדפה לסגנון מוזיקלי מסוים )ראפ או רגאיי(. ייתכן שבהקשר זה אפשר 
להשתמש בהבחנתו של פטרסון )Peterson, 1992( בין "אומניבורים" ל"יוניבורים", הבחנה 
שברייסון המשיכה ופיתחה )Bryson, 1996(. מה שעשוי להיות מעניין בהקשר שלנו הוא 
הטענה שטעם מוזיקלי מגוון הפך להיות מסמן מובחן של הון תרבותי )שברייסון מכנה "הון 
רב-תרבותי"; שם(. אמנם קשה להשליך ממחקרו של פטרסון, שנערך על המעמדות הגבוהים 
בארצות הברית, על נערים יוצאי אתיופיה בישראל המשתייכים ברובם למעמד כלכלי נמוך 
או בינוני-נמוך; אבל לדעתי אפשר לשער שהבחירה בעמדה של "משוטטים" עשויה להיות 
קשורה לניסיון סימבולי לחצות את הגבולות המעמדיים והאתניים ולהתמקם אחרת באזורי 
ייתכן שאימוץ הטעם המגוון  המגורים שלהם ואולי בחברה הישראלית בכלל. זאת ועוד, 
מאפשר לנערים אלו להרחיב את ההון החברתי שברשותם, כלומר להכיר צעירים נוספים 
בני גילם משכונות אחרות ומרקעים מגוונים, היכרויות אשר בהמשך חייהם עשויות להיות 

בעלות אפשרות המרה.
וגיבוש טעמים מוזיקליים בפרט קשור  אם מקבלים את ההנחה שגיבוש טעמים בכלל 
בצבירת הון, מעניין לנתח את מסלול צבירת ההון החברתי-תרבותי )ואולי גם הכלכלי( שבחרו 
נערים המשתייכים לקטגוריה זו. הם לא בחרו במסלול שהממסד מכוון אותם אליו, מסלול 
של אימוץ התרבות ה"נכונה" והטעם ה"נכון" )כלומר האזנה ל"שירי ארץ ישראל" או לגלגול 
המאוחר שלהם — פופ/רוק ישראלי(. תחת זאת הם בוחרים בטעמים אחרים, לאו דווקא כאלה 
המייצגים את המרכז או את המעמדות הגבוהים של החברה הישראלית: ראפ צרפתי, מוזיקת 
יוצאי ברית המועצות לשעבר( ומוזיקה  מטאל )המאפיינת את הטעם המוזיקלי של נערים 
מזרחית. העדפות אלו עשויים לרמז על מה שבאבא )Bhabha, 1996( ואחרים מכנים "זהות 
היברידית" או "זהות פוסטקולוניאלית", זהויות שלכאורה יש בהן כדי לחתור תחת כל ניסיון 
לקבע פרטים בזהויות נתונות מראש ומוכתבות מלמעלה )בין שמדובר בזהויות מגדריות, 

אתניות, לאומיות או דתיות(. 
 )Baumann, 1996( המושג "משוטטים" מזכיר כמובן את השימוש שעשה זיגמונט באומן
וולטר בנימין. לפי באומן, המשוטט  )the stroller(, שאותו שאל מעבודתו של  זה  במושג 
הוא אחד מארבעת הארכיטיפים המרכזיים של הזהות בעידן הפוסטמודרני )לצד הנווד, התייר 
והשחקן(. בניגוד לעולה הרגל, הארכיטיפ המרכזי של העידן המודרני, שחרש וסלל לעצמו 
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את מסלול חייו ואת זהותו, המשוטט מסרב להתחייב למסלול חיים מובנה ולזהות מוגדרת 
אלא רואה בעצם השיטוט את המהות. לטענתו של באומן, המשוטט מסרב לגבש זהות אחידה 
והמשכית ורואה בחיים סדרה של אפיזודות שאינן קשורות זו בזו. אני סבור שאפשר למצוא 
אצל נערים מקטגוריה זו מאפיינים של ארכיטיפ המשוטט של באומן; אולם לדעתי, השוטטות 
אצלם מוגבלת בסופו של דבר גם בזמן — שכן ספק אם הפרקטיקה תישמר מעבר לשנות 
הנעורים — וגם במרחב, שכן ספק אם בעתיד "ישוטטו" נערים אלו הרחק אל מעבר לגבולות 
יישובי המגורים שלהם. זאת בשל מגבלות מבניות נוקשות למדי הנובעות מההקשר הכלכלי-

מעמדי של חייהם ושל חיי קהילתם.
יוצאי אתיופיה, לפי שלוש קטגוריות  בניתוח הבורדיאני של הטעמים המוזיקליים של 
הטעמים שזיהיתי ותיארתי, מגולמים חידושים אחדים בהשוואה לספרות המחקר שנכתבה 
עד כה בנושא זה. ראשית, עד כה התמקדה הספרות באפיון ה"פתולוגיה" המאפיינת את 
הטעמים המוזיקליים של צעירים יוצאי אתיופיה )למשל אדלשטיין, 2000; שבתאי, 2001(. 
העבודה הנוכחית מדגישה דווקא את המגוון, החיות והדינמיות שבטעמים המוזיקליים של 
הצעירים. כמו צעירים אחרים בישראל ובעולם, צעירים יוצאי אתיופיה משתמשים בטעמים 
מוזיקליים כדי לשרטט גבולות בין קבוצות ותתי-קבוצות שונות, לצבור הון תרבותי והון 

תת-תרבותי וכדומה.
כמו כן, בניתוח שהצעתי כאן יש כדי לחלץ את הדיון בסוגיית הטעמים המוזיקליים של 
הנגד"  "תרבות  גישות  האחיזה של  מן  בפרט  אתיופיה  יוצאי  צעירים  ושל  בכלל  צעירים 
וה"מחאה הסימבולית", בהשראת אסכולת בירמינגהם, שנראה כי מאפיינת כותבים אחרים 
שעסקו בסוגיה. אין בכך כדי לומר כי ניתוח המזהה אלמנטים של ביקורת חברתית או מחאה 
בטמעים המוזיקליים הוא שגוי; כפי שראינו לעיל, אלמנטים אלו אכן מתקיימים, בפרט בקרב 
צעירים ששייכתי לקטגוריית הראפ/מילים. אך קריאה קרובה של הטעמים המוזיקליים, ואף 
של השיח של הצעירים על אודות הטעמים האלה, מלמדת כי מדובר רק בהיבט אחד מתוך 

מגוון רחב של טעמים, משמעויות וזהויות. 
חידוש נוסף שעולה מהניתוח כאן, לדעתי, הוא השלכותיה של הקטגוריזציה המשולשת 
שהצעתי על הבנת הקהילה יוצאת אתיופיה בישראל, השלכות החורגות מהטעם המוזיקלי 
ובין היבטים אחרים  בלבד. מעניין יהיה לבחון לעומק קשרי גומלין בין הזהויות שתיארתי 
של חיי הצעירים בהווה ובהמשך חייהם — בלימודים וברכישת השכלה, בקשרים חברתיים, 

בניעות ועוד. 
במהלך המחקר לא התעמקתי בשורשים החברתיים ולא בהשלכות הריבודיות והאחרות 
של הקטגוריזציה שהצעתי, מכיוון שהקטגוריות האלה החלו להתגבש רק בשלב של ניתוח 
הממצאים. עם זאת, ברצוני להציע כמה תובנות אינטואיטיביות וטנטטיביות שעשויות לשמש 

כהשערות במחקרי המשך. 
ממשפחות  מגיעים  המשוטטים  לקטגוריית  המשתייכים  צעירים  כי  היה  נראה  ככלל, 
מבוססות מעט יותר. על פי רוב צעירים אלו אינם לומדים בפנימיות אלא נשארים להתגורר 
וללמוד ביישובי המקור שלהם, שם גדולה יותר יכולתם להיחשף לקבוצות נוספות של בני 
נוער מלבד יוצאי אתיופיה. כפועל יוצא מנקודת המוצא המעט עדיפה שלהם, אני סבור כי 
נערים המשתייכים לקטגוריה זו יהיו אלו שיפגינו את המוביליות החברתית הרבה ביותר מבין 
שלוש הקטגוריות, ובפרט כאשר מדובר במסלולים הקלאסיים של מוביליות חברתית כגון 
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רכישת השכלה גבוהה או עבודה בסטטוס בינוני-גבוה.
שתי הקטגוריות האחרות, ראפ/מילים ורגאיי/קצב, כוללות בעיקר צעירים ממשפחות 
מבוססות פחות מהמשתייכים לקטגוריית המשוטטים. את הבחירה בין טעם של ראפ לטעם 
של רגאיי אני מתקשה להסביר בכלים סוציולוגיים, ונראה כי ההבחנה היא יותר בנטיות ובמבנה 
האישיות של פרטים. בראיונות שערכתי חשתי כי נערים מקטגוריית הראפ התאפיינו בנטייה 
רבה יותר להרהור ולניתוח וברגישות רבה יותר, במיוחד לגילויים של מה שהם כינו "גזענות", 
דהיינו יחס שלילי על בסיס צבע עור. פעמים רבות הם גם נטו לפסימיות רבה יותר וסברו 
וכי אפשרויות המוביליות עבורם, כ"שחורים"  כי החברה הישראלית נוקשה וסגורה מאוד 
וכמוחלשים מבחינה חברתית-כלכלית, הן מוגבלות ואפילו בלתי קיימות. אפשר לשער כי 
צעירים מקבוצה זו יגלו פחות גמישות וכושר הסתגלות ולפיכך גם מוביליות חברתית פחותה, 
אך ייתכן מאוד שמתוכם יצמחו בעתיד גם מובילי דעה, אינטלקטואלים ומנהיגים פוליטיים. 
הנערים מקטגוריית הרגאיי, כך התרשמתי, התאפיינו בגישה פחות מהורהרת וביקורתית 
ויותר פרגמטית. נראה היה כי הם אינם מרבים להרהר בטעמים המוזיקליים, במבנה החברתי 
ובקשר ביניהם אלא חיים את טווח האפשרויות הקיים, חיים את כלכלת הטעמים ומנסים 
להפיק ממנה את המירב. בדרך כלל חשתי כי הם גם אלו שינסו להגדיל את ההון התרבותי )או 
התת-תרבותי( שברשותם ולהמיר אותו להון תרבותי, למשל בעבודה כדיג'ייז או כמקדמים 
זו  זוהי השערה טנטטיבית בלבד(, חברי קטגוריה  של מסיבות. לתחושתי )ואדגיש שוב כי 
יפגינו מוביליות חברתית רבה ביותר ברבות השנים, בהשוואה לחבריהם חובבי הראפ, אם כי 

פחותה מזו של חברי קטגוריית המשוטטים.
אלו הן כמובן השערות ראשוניות וזהירות מאוד. לדעתי, מחקר המשך הבוחן את המקורות 
החברתיים של קטגוריות אלו ואת המשמעויות שלהן מבחינת מוביליות, מסלולי חיים ואף 
ריבוד בהמשך החיים עשוי לתרום לספרות העוסקת בקשר בין טעמים מוזיקליים ובין מיקום 
חברתי ואפשרויות למוביליות חברתית בקרב צעירים, ובעיקר בקרב צעירים המשתייכים 

לקבוצות מוחלשות.8
בין  בהבדלים  אף התמקדותה  היא שעל  הנוכחית  העבודה  נוספת של  תרומה  ולבסוף, 
קטגוריות שונות ובין טעמים שונים, מעניין לא פחות להסתכל דווקא על המשותף לצעירים 
משלוש הקטגוריות. בחינה של המשותף בטעמיהם המוזיקליים מגלה שלמעשה כל הצעירים 
שראיינתי חולקים העדפה ברורה למדי לתרבות המוזיקלית הרחבה המכונה "מוזיקה שחורה", 
בין שמדובר בראפ, ברגאיי או בסגנונות אחרים כגון דאנסהול או אר אנ' בי. גם צעירים 
המשתייכים לקטגוריית המשוטטים, שטענו כי הם "שומעים הכול" ופתוחים למגוון מרחב 
של סגנונות, אמרו במרבית המקרים כי בסופו של דבר הסגנון המועדף עליהם משתייך 
ל"מוזיקה שחורה". לטענתי מדובר בתופעה רבת משמעות, אם מבקשים להבין לעומק את 
התהליכים העוברים על צעירים יוצאי אתיופיה בישראל בתקופתנו. אני סבור שמקורה של 
ההעדפה המוזיקלית הזאת הוא בראש ובראשונה בחוויית הנראות והסימון של צעירים יוצאי 
אתיופיה כ"שחורים" במסגרות שונות ובחיי היומיום בחברה הישראלית )ענתבי-ימיני, 2010; 

 .)Ahmed, 2000

מחקר כזה עשוי, כמובן, גם לבחון מחדש את שלוש הקטגוריות שהצעתי כאן, להציע אחרות או   8
לשכלל את הנוכחיות.
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לנוכח הנראות והסימון של יוצאי אתיופיה בישראל כ"שחורים", צעירים יוצאי אתיופיה 
מבקשים לקחת סימון או תיוג זה ולמלא אותו בתכנים הרלוונטיים, היצירתיים והאסרטיביים 
ביותר שנגישים להם, כלומר מוזיקה שחורה ובמיוחד תרבות ההיפ-הופ. טענתי היא שבאמצעות 
זו הם מבקשים ליצור לעצמם זיקה ראשונית ואינטואיטיבית  החיבור הסימבולי לתרבות 
 ;)Gilroy, 1993( “the Black Atlantic” לתרבות של הפזורה השחורה, שגילרוי כינה אותה
באמצעות ההזדהות עם המוזיקה השחורה, על סגנונותיה השונים, מבקשים צעירים יוצאי 
אתיופיה בישראל לצאת מתחושת הבידוד כמיעוט קטן ו"שחור" בחברה הישראלית ה"לבנה"; 
ולו למשך שלוש הדקות של השיר, את המשא הכבד של היות מיעוט קטן, לצאת  לפרוק, 
מחוויית הבדידות והשוליות ולהתחבר לאוכלוסייה גדולה וגאה שגילתה תושייה ויצירתיות 
יוצאות דופן במישור הפוליטי, התרבותי והכלכלי. לנוכח הקשיים המבניים העומדים בפניהם 
בחברה הישראלית, בהיותם קבוצה מוחלשת ו"שחורה", הם מבקשים לשאוב השראה ממי 
שבמשך מאות שנים התמודדו, ועודם מתמודדים, עם דיכוי קשה ביותר על בסיס גזעי ויכלו 

לו — הפזורה השחורה הטרנס-אטלנטית. בעניין זה אני מרחיב במקום אחר )רטנר, 2013(.

מקורות
אדלשטיין, א' )2000(. דפוסי עבריינות וסטייה חברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל. 

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
113—120(. תל  )עמ'  בסוציולוגיה  )2005(. על כמה מתכונות השדה. בתוך שאלות  פ'  בורדייה, 

אביב: רסלינג.
בן אליעזר, א' )2008(. כושי סמבו, בילי-בילי-במבו: כיצד יהודי הופך שחור בארץ המובטחת. בתוך 

י' יונה וי' שנהב )עורכים(, גזענות בישראל )עמ' 130—160(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
הבידג', ד' )2008(. תת-תרבות פאנק: משמעותו של סגנון. תל אביב: רסלינג.

הורנשטיין, ש' ואלמוג, ע' )2009(. דפוסי חוק, משפט ועבריינות בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. 
אנשים. אוחזר ב-25 ביוני 2015. 

על  והפיתוח  התיכנון  השפעת  הפיתוח:  בערי  וזהות  מדיניות   .)2001( א'  וצפדיה,  א'  יפתחאל, 
יוצאי צפון אפריקה, 1952—1998. באר שבע: מרכז הנגב לפיתוח אזורי.

כץ-גרו, ט' ושביט, י' )1998(. סגנון חיים ומעמדות בישראל. סוציולוגיה ישראלית, א)1(, 91—114.
שדרות.  העיר  מן  מוסיקליות  הכלאות  למזרחיות:  ישראליות  בין   .)2001( ג'  סעדה-אופיר, 

סוציולוגיה ישראלית, ג)2(, 253—276.
ות'  לומסקי-פדר  ע'  בתוך  בישראל.  אתיופים  עולים  הנראּות:  בשולי   .)2010( ל'  ענתבי-ימיני, 
רפופורט )עורכות(, נראות בהגירה )עמ' 43—68(.ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים 

והקיבוץ המאוחד.
אגודה  ירושלים:  אתיופיה.  יוצא  לנוער  מידע  מרכז  תרבויות:  בין  נערים   .)1998( י'  פישביין, 

ישראלית למען יוצאי אתיופיה.
בשנים  הישראלי  ברדיו  "לייט"  מזרחית  מוזיקה  עליית  ניאו-מוסדי של  ניתוח   .)2011( ד'  קפלן, 

1995—2010. סוציולוגיה ישראלית, יג)1(, 135— 159.
רגב, מ' )1997(. רהוט או עילג: מיומנות ארגונית ובולטות תרבותית בתעשיית המוזיקה בישראל. 

תיאוריה וביקורת, 10, 115—132.

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7667


־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   55 תשע"ה

המוזיקה  של  המקרה  המאוחרת:  במודרניות  תרבותית  וקישוריות  ייחודיות   .)2003(  
הפופולארית. תיאוריה וביקורת, 23, 115—140.

יוצאי אתיופיה בישראל.  זהות בקרב נערים  רטנר, ד' )2013(. מוזיקה שחורה ותהליכי הבניית 
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

יוצא אתיופיה בישראל. תל  נוער  שבתאי, מ' )2001(. בין רגאיי לראפ: אתגר ההשתייכות של 
אביב: צ'ריקובר.

תובל-משיח, ר' וספקטור-מרזל, ג' )2010(. מבוא: מחקר נרטיבי — הגדרות והקשרים. בתוך 
ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל )עורכות(, מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות 

)עמ' 7—42(. ירושלים: מאגנס ומופ"ת.
Ahmed, S. )2000(. Strange encounters: Embodied others in post-coloniality. 

London: Routledge.
An interview with Francis Falceto — Ethiopia: Empire and revolution )2005(. 

Afropop.
Bauman, Z. )1996(. From pilgrim to tourist, Or a short history of identity. In S. 

Hall & P. Du Gay )Eds.(, Questions of cultural identity )pp. 1—17(. London: 
Sage. 

Ben-Eliezer, U. )2004(. Becoming a black Jew: Cultural racism and anti-racism in 
contemporary Israel. Social Identities, 10)2(, 245—267.

Bennet, A. )2000(. Popular music and youth culture: Music identity and place. 
New York: St. Martin’s Press.

Bhabha, H. K. )1996(. Cultures in between: Questions of cultural identity. In S. Hall 
& P. Du Gay )Eds.(, Questions of cultural identity )pp. 53—60(. London: Sage.

Blair, M. E. )2004(. Commercialization of the Rap music youth subculture. In F. 
Murray & M. A. Neal )Eds.(, That’s the joint: The Hip-Hop studies reader 
)pp. 497—504(. New York: Routledge. 

Bourdieu, P. )1984(. Distinction: A social critique of the judgement of taste. 
Cambridge: Harvard University Press.

 )1986(. The forms of capital. In J. G. Richardson )Ed.(, Handbook of theory 
and research for the sociology of education )pp. 241—258(. New York: 
Greenwood Press.

Bryson, B. )1996(. “Anything but heavy metal”: Symbolic exclusion and musical 
dislikes. American Sociological Review, 61)5(, 884—899.

Cohen, S. )1972(. Folk devils and moral panics. London: MacGibbon and Kee.
Culler, J )1997(. Literary theory: A very short introduction. Oxford: Oxford 

University Press. 
Derrida, J. )1981(. Positions. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Dyson, M. E. )1996(. Between God and gangsta rap: Bearing witness to black 

culture. Oxford: Oxford University Press.
Finlay, L. )2009(. Debating phenomenological research methods. Phenomenology 

http://www.afropop.org/13068/francis-falceto-ethiopia-empire-and-revolution/


ראפ, רגאיי ו"המשוטטים" 56 דוד רטנר

& Practice, 3)1(, 6—25.
Frith, S. )1998(. Performing rites: On the value of popular music. Cambridge: 

Harvard University Press.
Frith, S. & Horne, H. )1987(. Art into pop. London: Methuen Young Books.
Gilroy, P. )1993(. The Black Atlantic modernity and double consciousness. 

Cambridge: Harvard University Press & Verso.
Giorgi, A. )1994(. A phenomenological perspective on certain qualitative research 

methods. Journal of Phenomenological Psychology, 25)2(, 190—220.
Jensen, S. Q. )2006(. Rethinking subcultural capital. Young, 14)3(, 257—276
Lamont, M., & Molnar, V. )2002(. The study of boundaries across the social 

sciences. Annual Review of Sociology, 28, 167—195.
Lizardo, O. & Skiles, S. )forthcoming(. After omnivorousness: Is Bourdieu still 

relevant? In L. Hanquinet & M. Savage )Eds.(, Handbook of the Sociology of 
Art and Culture. London: Routledge.

Mitchell, T. )1996(. Popular music and Local Identity: Rock, pop and rap in 
Europe and Oceania. London: Leicester University Press.

Moustakas, C. )1994(. Phenomenological research methods. Thousand Oaks: Sage.
Peterson, R. )1992(. Understanding audience segmentation: From elite and mass to 

omnivore and univore. Poetics, 21, 243—258.
Peterson, A. R. & Kern, M. R. )1996(. Changing highbrow taste: from snob to 

omnivore. American Sociological Review, 61, 900—907.
Polkinghorne, D. )1988(. Narrative knowing and the human sciences. Albany: 

State University of New York Press. 
Quinn, E. )2005(. Nuthin’ but a “G” Thang: The culture and commerce of gangsta 

rap. New York: Columbia University Press.
Regev, M. & Seroussi, E. )2004(. Popular music and national culture in Israel. 

California: Berkley.
Riley, A. )2005(. The rebirth of tragedy out of the spirit of Hip Hop: A cultural 

sociology of gangsta rap music. Journal of Youth Studies, 8)3(, 297—311. 
Saada-Ophir, G. )2006( Borderland pop: Arab jewish musicians and the politics of 

performance. Cultural Anthropology, 21)2(, 205—233.
Strauss, A. & Corbin, J. )1990(. Basics of qualitative research: Grounded theory 

procedures and techniques. Newbury Park: Sage.
Thornton, S. )1996(. Club cultures: Music, media and subcultural capital. 

Middletown: Wesleyan University Press.
Van Manen, M. )1990(. Researching lived experience: Human science for an 

action sensitive pedagogy. London, Ontario: Althouse

http://philpapers.org/s/Amedeo Giorgi
http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0047-2662&volume=25&issue=2&spage=190
http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=0047-2662&volume=25&issue=2&spage=190
http://philpapers.org/asearch.pl?pubn=Journal of Phenomenological Psychology
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cuan.2006.21.issue-2/issuetoc


־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   57 תשע"ה

עבודת המקום בעיר צפת: 
בין מרכז דתי לפריפריה מדינתית

נגה שני ומירב אהרון-גוטמן*

מבחינה  שואבת  אבן  ומהוות  דתית  מרכזיות  מייצרות  קודש  ערי  תקציר. 
כלכלית, פוליטית וחברתית. עם הקמתה של מדינת ישראל חל שינוי במעמדן 
היחסיים  המושגים  פריפריאליות.  לערים  הפכו  והן  שבה  הקודש  ערי  של 
תלויי  אבסולוטיים,  למושגים  והפכו  מכוחם  איבדו  ו"פריפריה"  "מרכז" 
באמצעות  אותה.  משעתקים  בעת  ובה  עירונית  מציאות  המתארים  תרבות, 
מחקר אתנוגרפי עירוני שנערך בקרב חסידות ברסלב בצפת אנו מתעדות את 
את  מדינתית.  ופריפריה  רוחני  מרכז  בעת  בה  שהן  הקודש,  ערי  של  מעמדן 
המורכבות הזאת ניתחנו באמצעות המושג "עבודת המקום". עבודת המקום, 
כשהיא מתפרשת כעבודת האל, מחזקת את המקום כמרכז קדוש; בו בזמן היא 
מנציחה  היא  ובכך  העבודה,  בשוק  לעבוד  הפרטים  של  יכולתם  את  מגבילה 
את מעמדו של מקום כפריפריה מדינתית. באמצעות ניתוח זה אנו מערערות 
על ההגדרות המקובלות של מרכז ופריפריה ומשרטטות מפת קואורדינטות 
אחרת, המאפשרת להגדיר מחדש את המושגים מרכז ופריפריה ובכך להשיב 

להם את כוחם היחסי. 

מבוא: לגור בצפת זו עבודה

יש כאן משהו בפרנסה, שהעבודה שלך זה לגור בצפת, קשה להבין את זה. לגור בצפת 
זו עבודה. אני רציתי את צפת ואת הרב, חיים של בהירות. אין פרנסה, אבל גם לא צריך 
פרנסה כמו במקום אחר. כי אתה לא רוצה אוטו, בגדים, אתה חי מעל בית הקברות של 
הצדיקים. אתה חושב מה מדריך אותך, אתה חושב על הנצח, התכלית, מה שבאמת חשוב. 

)מנשה, חסיד ברסלב(1

רבים מהחסידים,  בעיני  כי  אותנו  לימד  בעיר צפת  אורבני בקרב חסידי ברסלב  מחקר אתנוגרפי 
"לגור בצפת זו עבודה". עבודה זו מספקת למאמין חיים רוחניים וקשר עם "עולמות עליונים", אך 
מצאנו כי העבודה האמונית שלהם קשורה גם למרחב העירוני הקונקרטי: בניין החיים הרוחניים 
אנו  ובניין העיר הם פעולה אחת. בהסתמך על ממצאי עבודת השדה, שיוצגו בהרחבה בהמשך, 
הוא  ש"המקום"  האל,  עבודת  שבין  הקשר  על  לעמוד  כדי  המקום"  "עבודת  במושג  משתמשות 
כי המושג "עבודת  ובין "עבודת העיר", המבנה את המרחב האורבני. אנו טוענות  אחד מכינוייו, 

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון  *
ברצוננו להודות לפרופ' יוסף ג'בארין ולד"ר ניסים ליאון על שתרמו מהידע שלהם ומזמנם לטובת   

כתיבת מאמר זה. 
כל השמות במאמר זה הם בדויים.  1
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המקום" מאפשר לנו לראות שהמבנה הרעיוני-אמוני והמבנה העירוני קשורים זה בזה ומכוננים זה 
את זה. עבודת המקום מבנה בעת ובעונה אחת הן את מרכזיותה של העיר והן את הפריפריאליות 
שלה, בקני מידה משתנים. הדברים שהבאנו בפתיח מבטאים את מכלול הסתירות ואת האופן שבו 
החסידים מיישבים ביניהן: "אין פרנסה, אבל גם לא צריך פרנסה. אתה חי מעל בית קברות של 
צדיקים". המושג "עבודת המקום" מסייע לנו לפרק את המתח הנובע מהיותה של צפת מרכזית 

ופריפריאלית גם יחד, אבן שואבת ועיר שוליים, ציר העולם וקצה העולם. 
כדי ללמוד את המתח הזה ולפרק אותו נציע ניתוח ביקורתי של יחסי מרכז ופריפריה בישראל. 
ובין הפעולה  ו"פריפריה",  בין השיח האקדמי, אשר הפך רבות במושגים "מרכז"  המחקר מבחין 
המדינתית אשר מבטאת ומשעתקת בו-זמנית את מעמדן של ערים באמצעות מדד הפריפריאליות. 
זהו מכשיר רב-עוצמה מפני שהוא משפיע על הקצאות משאבים, על חלוקת כספי תמיכה ואיזון, 
על הזכאות להשתתפות בפרויקטים חינוכיים ותעסוקתיים ועוד. נטען כי במודל זה, הקטגוריות 
ערים  של  מעמדן  את  וחורץ  הקובע  המדידה,  תהליך  היחסי.  מכוחן  איבדו  ו"פריפריה"  "מרכז" 
יחסיות  הן  הללו  הקטגוריות  שלמעשה  אף  אובייקטיביזציה,  עבר  מרכזיות,  או  כפריפריאליות 
והכלכלי של המדינה.  הגיאוגרפי, התרבותי  הוגדרו מתוך המרכז  הגדרתן. קטגוריות אלו  מעצם 
מדידת עוצמתן של ערי הקודש על פי פרמטרים זרים להן, פרמטרים שנוצרו הרחק מהן גם מבחינה 
תרבותית וגם מבחינה גיאוגרפית, מייצרת עבורן תמונת מצב של כישלון ושוליות. הגדרתן כערים 
זרות  קואורדינטות  רשת  לפי  אותן  ממפה  שהיא  משום  מרכזיותן  את  מהן  נוטלת  פריפריאליות 
להיסטוריה ולתיאולוגיה שלהן, ויתרה מזו — זרות לסובייקטים המעניקים להן משמעות כערים 
לכאורה:  מנוגדים  כוחות  לשני  נתונות  בפרט  וצפת  בכלל  הקודש  ערי  מכך,  כתוצאה  מרכזיות. 

פריפריאליות מדינתית לעומת מרכזיות עירונית. 
מצאנו כי אפשר להסביר את המתח בין הפריפריאליות המדינתית למרכזיות הדתית של העיר 
המרחבית- העבודה  ובין  הרוחנית-אמונית  העבודה  בין  הכורך  המקום,  עבודת  מושג  באמצעות 

עירונית. במושג הדיאלקטי "עבודת המקום" מגולמת פעולה אחת בעלת שתי פנים: עבודת המקום 
משמרת את קדושתה ואת מרכזיותה הדתית של עיר הקודש, ובה בעת מעודדת את מעמדה של 
עיר הקודש כעיר פריפריאלית בקנה המידה המדינתי. העבודה מחוללת הן את נחשלותו של מקום 
בממד המדינתי-חילוני והן את מרכזיותו של מקום בממד הדתי-רוחני. רבים מתושביהן הדתיים 
עבודת המקום  זאת,  עם  עבודת המקום.  בהן את  לקיים  אליהן במטרה  ערי הקודש מהגרים  של 

מגבילה את יכולתם לעבוד במובן החילוני והכלכלי של המושג. 
 ;2011 ושגריר,  )חן  למרחב  דת  שבין  הקשר  את  המנתח  עשיר  מחקר  התפתח  השנים  לאורך 
טרנר, Eliade, 1975; Wheatley, 1971 ;2005(. במסגרת תחום הידע הזה ביקשו חוקרים לנתח 
 ;2014 לימור,   ;2011 )אופנהיימר,  ישראל  ארץ   — היהודי  למרחב  היהודית  הדת  של  הקשר  את 
פדיה, 2011; פרנקל, 2011; ריינר, 2014(. מצוות, מנהגים ותפילות הקשורים לארץ ישראל היו 
חלק משמעותי מאורח חייו של היהודי בתקופת המקרא ובימי בית שני )הר, 1996(. עם היציאה 
לגלות, לפני כאלפיים שנה, נותק העם היהודי מהטריטוריה הממשית שלו, ארץ ישראל. במהלך 
פדיה  את  משמש  הדבר  כרעיון.  היהודים  עבור  להתקיים  ישראל  ארץ  המשיכה  הניתוק  תקופת 
)2011( לציון סוגים שונים של מרחב: ממשי, דמיוני וסימבולי. מוטיבים כמו "עם הספר" ו"היהודי 
הנודד" הדגישו את העובדה שבתקופה זו הפכה היהדות לדת שיחסה למרחב הקונקרטי אינו חד-

ערכי )Brauch, Lipphardt, & Nocke, 2008(. עם צמיחתה של התנועה הציונית, ואחר כך עם 
הקשרים  בתוך  ישראל  לארץ  היהודית  הדת  בין  מחודש  חיבור  נוצר  ישראל,  מדינת  של  הקמתה 
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המרחב  ובין  היהודית  הדת  בין  קושרים  עכשוויים  מחקרים   .)2011 )פדיה,  וחילון  לאומיות  של 
הפיזי מזוויות ניתוח שונות )יעקובי, Brauch et al., 2008; Yacobi, 2008 ;2014(. בהסתמך על 
מחקרנו שבחן קבוצה חרדית בעיר קודש נבקש לתרום לדיון המתמשך על הקשר שבין דת ומרחב, 

ונתמקד בעיר קודש המכליאה בין המרחבי-עירוני ובין התרבותי-רוחני. 
אחד האפיונים הבולטים של ערי קודש הוא עובדת היותן ערים מרכזיות עבור המאמינים. ערי 
קודש הן מוקד עלייה לרגל וככאלה הן משמשות אבן שואבת מבחינה כלכלית, פוליטית וחברתית 
)Dallen & Olsen, 2006(. הן מחברות בין העולם הגשמי לעולם הרוחני ומתוך כך נוצרת להן הילה 
ייחודית, המושכת עולי רגל ותיירים כאחד. במהלך 67 שנות קיומה של מדינת ישראל חל שינוי 
משמעותי במעמדן של ערי הקודש. מערים מרכזיות וערי עוגן הן הפכו לערים שמעצבי המדיניות 
תופסים אותן כפריפריאליות. המושגים "מרכז" ו"פריפריה" הפכו למושגים משמעותיים )צפדיה 

ויעקובי, 2014( המתארים מציאות מרחבית ובה בעת משעתקים אותה. 
ונריה,  )אלאור  החדשה  החרדית  בעירוניות  לעסוק  הרבה  האחרונות  בשנים  האקדמי  המחקר 
 .)1997  ,1991 2012; שלהב,  ושלהב,  כהנר   ;2009 כהנר,   ;2005 גונן,   ;1996 ובן ארי,  בילו   ;2003
 .)2012 ושטדלר,  )קפלן  ומאפייניה  החרדית  החברה  בחקר  וחשוב  נוסף  נדבך  הוא  זה  ידע  תחום 
בחברה  חרדים  של  להשתלבותם  הקשורות  שאלות  לדיון  העלה  החרדית  בחברה  הרב  העיסוק 
ישראל  במדינת  התקציב  והתפלגות  העבודה  לשוק  יציאה  לצבא,  גיוס  כמו  סוגיות  הישראלית. 
 ;2005 גונן,   ;2012 )בראון,  כיוונים  ממגוון  אותן  שבחנו  רבים  ולספרים  למאמרים  בסיס  שימשו 
שחר, 2000; שטדלר, 2003(. סוגיות כמו תפקידה של העבודה )במובנה הפשוט( בחברה המודרנית 
וכינונה של חברת לומדים הם רק דוגמה אחת מני רבות המשקפות את הפער בין חברת הלומדים 
החרדית לחברת העובדים החילונית )ארנדט, 2013; מרקס, 2011; פרידמן, 1988; שטדלר, 2003; 
חוקרים  המרחבי:  בהיבט  גם  מתבטא  החרדית  לחברה  החילונית  החברה  בין  הפער   .)2000 שלג, 
רבים עסקו בשאלת התקדשות המרחב והגדרתו כ"קוסמוס", כלומר כמרחב בעל תכונות ייחודיות 
2007; טרנר, 2009; שחר,  של קדושה, המובחן והמופרד מהעולם הסובב אותו )בילו, 2005; בר, 

 .)Eliade, 1987 ;2012
החרדית  ובעירוניות  הלומדים  בחברת  העבודה  בסוגיית  העוסקים  המחקרים  ריבוי  אף  על 
המתהווה, עד כה מיעט המחקר האורבני לחבר בין העבודה למרחב העירוני. במחקרנו אנו מבקשות 
לכרוך בין סוגיות של עבודה ובין מעמדו של המרחב העירוני, אלא שאנו מייחסות למושג העבודה 
משמעות רבת פנים המאירה באור חדש את השפעתו על המרחב העירוני. מחקר זה, הבוחן את 
הגורסת  כנגד תפיסת העולם הציבורית-חילונית  יוצא  עיר,  השפעת הקדושה על מרכזיותה של 
כי התחרדותה של עיר משמעותה נחשלות, עוני ופריפריאליות. אנו מבקרות את השיח החילוני 
 — שונים  ידע  תחומי  בין  שילוב  ומתוך  כלייתה,  מקור  את  עיר  של  בהתחרדותה  הרואה  הנוכחי, 
תכנון ערים, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ומדעי הדתות — אנו מבקשות ליצור קומת ידע 

חדשה המאפשרת ניתוח אורבני-תכנוני ייחודי לערי הקודש. 
בחלקו הראשון של המאמר נציג את ארגז הכלים התיאורטי לבחינת המרכזיות הנובעת מקנה 
המידה העירוני והפריפריאליות הנובעת מקנה המידה המדינתי. הדיון במושג העבודה מבאר את 
הקשר שבין השניים. לצד הדיון התיאורטי מובאת גם התייחסות קונקרטית לעיר צפת. בחלק השני 
נתאר את פעולת המחקר ונציג את קהילת ברסלב, העומדת במרכזו של המחקר. בחלק השלישי 
נציג את ממצאי המחקר, המשלבים בין סקר עירוני ובין אתנוגרפיה של קהילה. סוגר את המאמר 

סיכום המצביע על תרומותיו של המחקר ומציע קצות חוט למחקרי המשך. 
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צפת — בין מרכז לפריפריה, בין עיר למדינה
קודש  כעיר  צפת  של  מרכזיותה  שבין  במתח  שלנו  העניין  הייתה  זה  מחקר  של  המוצא  נקודת 
ברסלב  חסידי  מיישבים  איך  שאלנו  מדינתי.  מידה  בקנה  והגיאוגרפית  החברתית  שוליותה  ובין 
המתגוררים בצפת את המתח הזה. בחלק זה נסביר מה מקורו ותכונותיו של שדה הכוח העירוני 
המייצר את צפת כעיר מרכזית, ומה מקורו ותכונותיו של שדה הכוח המדינתי המכונן את צפת 

כעיר פריפריאלית. 

צפת כמרכז: ניתוח בקנה המידה העירוני
העיר   )Mumford, 1961( ממפורד  פי  על  קדושים.  מקומות  סביב  ערים  נבנו  היווסדן  משחר 
התפתחה כתוצאה מצורך במקום מפגש דתי ולכן הגלעין של העיר הקדומה היה גרעין אידיאולוגי, 
רוחני ודתי. היווצרות העיר איפשרה קשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני-אלוהי. קשר זה בא 
לידי ביטוי באמצעות יצירתו של "ציר עולם" המחבר בין העיר ובין העולם שלמעלה. לטענתו של 
צ'יילד )Childe, 1950(, למקדשים ולמקומות קדושים היה מקום מרכזי בכפרים שהפכו לערים 

הראשונות במסופוטמיה. מכאן שהצורך הדתי היה אחת הסיבות להיווצרותה של העיר. 
פונקציות   .)Spiro, 1991( ודת  מסחר  מנהל,  הגנה,  לצורכי  שימשה  הקדומה  היוונית  העיר 
והיה חלק משמעותי  אלו התבטאו במרחב העירוני: המקדש, האתר הקדוש, תוכנן במרכז העיר 
אופי  בעלי  מבנים  או  מקדשים  לבנות  הרבו  שמם  את  לפאר  שרצו  שליטים  העירוניים.  מהחיים 
דתי-מונומנטלי במיקום מרכזי בעיר )Bosworth, 2007(. מכאן שמבנה העיר העתיקה, ומאוחר 

יותר גם מבנה העיר המודרנית, הושפעו מהפולחן הדתי של תושביה ושל שליטיה.
המקום  בין  גבול  יצירת   — האחד  מרכזיים:  אלמנטים  שני  מייצרת  הקדושה  מרחבית,  מבחינה 
בין  יצירת מרכז המובחן מהפריפריה. עצם ההבחנה   — והשני  אותו,  ובין העולם שמקיף  הקדוש 
של  במרכזיות  רבות  שעסק   ,)Elaide, 1975( אליאדה  מרכזיותו.  את  מכוננת  לפריפריה  המרכז 
אתרים קדושים, הגדיר את האתר המקודש "קוסמוס" ותיאר אותו כמרכז שבו המאמינים חווים 
מקודשים,  צירים  של  היווצרותם  את  במאמריו  תיאר  אליאדה   .)Park, 1994( רוחנית  התעלות 
כמו ציר העולם )axis mundi( המחבר בין האתר הקדוש, הגשמי והארצי ובין העולם שלמעלה 
 .)Eliade, 1952( זוהי נקודת האומפאלוס, מרכז העולם והנקודה שבה הושתת .)אליאדה, 2005(

לרוב  מאופיינים  לרגל  עלייה  מרכזי  כי  גרס  לרגל,  העלייה  תופעת  את  שחקר   ,)2005( טרנר 
בשוליות גיאוגרפית וחברתית. הוא מצא כי קשיי העלייה לרגל מעצימים את קדושתו של האתר 
עבור המאמינים. מכאן שמתקיימת היררכיה של אתרים קדושים: קדושתו של אתר קדוש הסמוך 
לעיר הגדולה פחותה מזו של אתר המרוחק מביתו של עולה הרגל. על פי טרנר, הפריפריאליות 
היחסית של מקומות קדושים בולטת אל מול המרכזיות שמייצרות בירות מדיניות, שהן מרכזים 
לאתרים  לרגל  עלייה  של  בסוגיות  הוא  אף  שעסק   ,)Cohen, 1992( כהן  ופוליטיים.  כלכליים 
קדושים, מצא כי בניגוד לטענתו של טרנר, בתרבויות רבות מוקדי עלייה לרגל משמשים הן כמרכז 
דתי והן כמרכז פוליטי. על פי כהן האתר הקדוש מייצר ערכים המופצים לכלל החברה, ולא רק 

לפרטים שבחרו לבצע פרקטיקות של עלייה לרגל. תופעה זו הופכת את האתר הקדוש למרכז.
צפת היא אחת מארבע ערי הקודש ביהדות, והיא משמשת למאמינים מוקד עלייה לרגל. תהליך 
התקדשותה של העיר החל במאה ה-16, עת פעלו בעיר גדולי הדור )עמיצור, 2002; שור, 1983(. 
יהודים שגלו לאחר גירוש ספרד היגרו אל העיר והפכו אותה למרכז דתי שייצר עבור המאמינים 
על  רבות  והשפיעו  והסוד  הנסתר  הקבלה,  בתורת  עסקו  העיר  חכמי  רוחנית.  ובשורה  חדשנות 
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התפתחות ההלכה, האגדה והקבלה היהודית.2 הצדיקים שפעלו בעיר באותן השנים הפכו אותה 
למוקד משיכה לתלמידים ולמאמינים. ההשלכות על המרחב האורבני של צפת היו רחבות היקף: 
העיר גדלה, בתי עסק חדשים נפתחו, תעשיית הצמר שבה פרחה וצמחו בה מוסדות דת חדשים 

)דמתי, 2002; שכטר, 2002(. 
השלישי  מוראד  האנטי-יהודי  הסולטן  של  ועלייתו  צפת  של  הגדולים  צדיקיה  של  מותם  עם 
בסוף המאה ה-16 חלה הידרדרות במעמדה )דמתי, 2002(. העיר איבדה את מעמדה כמרכז כלכלי 
על  צפת  שמרה  הדורות  לאורך  נפילתה,  למרות  ופריפריאלית.  קטנה  עיר  להיות  ושבה  ופוליטי 
מרכזיותה הדתית. יהודים מכל רחבי העולם ממשיכים לעלות אליה לרגל, לבקר בקברי הצדיקים 

בשטחה ולתרום כספים לבנייתה )שילר, 2002(. 
בתהליך  משמעותי  גורם  ולהיות  כלכלי  כלי  לשמש  עשויים  הקדושות  בערים  המשיכה  גורמי 
והדיור   )Eak, 1987; Wheatley, 1971( העיר  של  לבה  משמש  הקדוש  האתר  העירוני.  התכנון 
סביב  לב.  מאותו  שמתרחקים  ככל  יורד  הערך  גבוה;  ונדל"ני  כלכלי  ערך  בעל  לרוב  הוא  סביבו 
לתשמישי  חנויות  מזכרות,  חנויות  מלון,  בתי  מוקמים  אליו  המובילות  ובדרכים  הקדוש  האתר 
קדושה, שווקים ושירותים שונים המיועדים לתיירים ולעולי רגל )טרנר, 2005(. מכאן שאתרים 
קדושים מניעים סביבם מערכת שלמה: הם מאצילים קדושה ומזרזים את בנייתם של מבנים דתיים 

וחילוניים המשרתים את עולי הרגל והמאמינים.

צפת כפריפריה: ניתוח בקנה המידה המדינתי
לאור עוצמותיה ומרכזיותה של צפת, נשאלת השאלה כיצד שדה הכוח המדינתי מייצר את צפת 
כעיר פריפריאלית. ערי קודש ואתרי עלייה לרגל פרושים לכל אורכה של מדינת ישראל. לאורך 
השנים שמרו חלק מהערים הקדושות בישראל על מעמדן כערים מרכזיות ואילו מעמדן של אחרות 
"היישוב  הכינוי  את  ותושביהן  הקודש  ערי  קיבלו  הציונות,  עליית  עם  ה-19,  המאה  בסוף  ירד. 
המרכזי  השלטון  המתחדשת.  הלאומית  התנועה  בעיני  הנמוך  מעמדן  את  שהדגיש  כינוי  הישן", 
הפנה מאמצים ומשאבים רבים לעיצוב התרבות הישראלית האזרחית, על סמליה הייחודיים ועל 
המיתוסים והפולחנים המאפיינים אותה )בר, 2007(. מטרתם של אותם פולחנים ציוניים-אזרחיים 
הייתה לעצב את ישראל כמדינת לאום. בתוך התהליך הזה נחלש כוחן של ערים שנתפסו כערים 

דתיות )שפירא, 2003(. 
עם הקמת המדינה הפכה ירושלים לבירתה, ומתוקף חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל קיבלה 
ערי  שלוש  אחרות.  ערים  פני  על  עדיפות  לה  שהעניק  הבירה(,  )מענק  מיוחד  תקציב  ירושלים 
הקודש האחרות — חברון, טבריה וצפת — לא זכו למעמד דומה. המעמד האזורי של שלושתן נחלש 
ועם משברים עירוניים כלכליים  והן הפכו לערים פריפריאליות המתמודדות עם הגירה שלילית 

ואחרים. חברון הפכה לאחד ממוקדי הסכסוך הגיאופוליטי. 
יחסי מרכז ופריפריה הפכו לגורם המגדיר את המרחב. בשנות השבעים הפכה הפריפריה 
בישראל לתחום לימוד העומד בפני עצמו )Shachar, 1971(, וגיאוגרפים וחוקרים אורבניים 
 Hasson, 1981;( עסקו בתפקידה של מדינת ישראל בעיצוב יחסי הכוח בין מרכז ופריפריה
Gradus, 1983; Shachar & Lipshits, 1981; Yiftachel & Meir, 1998(. בתקופה זו היה 

ט"ו  וסדר  קבלת שבת  כגון  מנהגים  ונוצרו  האר"י  וכתבי  ערוך  שולחן  כתבי  למשל,  נכתבו,  בצפת   2
בשבט.
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לעיסוק ביחסי מרכז ופריפריה הקשר מרחבי מובהק והוא עסק רבות בתהליך פיזור האוכלוסייה 
והתעשייה במדינת ישראל )גרדוס וקרקובר, 1976; יפתחאל וצפדיה, 2001; צפדיה, 2005; רזין, 
1986; רזין ושוורץ, 1992(. בשנות התשעים נותק מושג הפריפריה מהקשרו המרחבי, וחוקרים 
מתחומים שונים במדעי החברה טענו כי הפריפריה אינה רק מושג גיאוגרפי מרחבי אלא מושג 
חברתי )Yacobi & Tzfadia, 2011(. תהליך זה הוביל להרחבתו של מושג הפריפריאליות 
ולכינונו של המושג "פריפריאליות חברתית". הפריפריאליות החברתית מדגישה קטגוריות 
בגליל  השוכנת  צפת,  מרחביות.  לקטגוריות  שלהן  הקשר  את  ובוחנת  ואתניות  מעמד  כגון 
פיזית  ומרוחקת  הצפוני  המחוז  בקצה  ממוקמת  העיר  גיאוגרפית":  "פריפריה  היא  העליון, 
ממוקדי הכוח. כמו כן, מדדים חילוניים וממסדיים קיבעו את מעמדה של העיר גם כפריפריה 

חברתית. 
חוקרים שונים עסקו בדרך שבה הבנתה מדינת ישראל את הפריפריאליות החברתית של 
פי  על   .)1999 ויפתחאל,  רם   ;2001 וצפדיה,  )יפתחאל  הספר  אזורי  ושל  הפיתוח  עיירות 
יפתחאל )2006(, מאז הקמתה עוסקת מדינת ישראל בקידום שתי מטרות עיקריות: עיצוב 
של זהות קולקטיבית ועידוד של צמיחה כלכלית. הדבר גרם להדרתן של אוכלוסיות שונות 

ולדחיקתן לשוליים. 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קטלגה את הערים בישראל על פי שלושה מדדים: המדד 
החברתי-כלכלי, מדד הפריפריאליות ומדד הקומפקטיות. מדדים אלו משפיעים על חלוקת 
תקציבים ומשאבים, על כוחן הפוליטי של הערים ועל תדמיתן. הן המדד החברתי-כלכלי והן 
מדד הפריפריאליות מייחסים משקל רב לנושא התעסוקה. המדד החברתי-כלכלי מבוסס על 
ארבע קטגוריות משתנים: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה ורמת חיים. שלוש מתוך ארבע 
הקטגוריות — השכלה וחינוך, תעסוקה ורמת חיים — עוסקות במישרין או בעקיפין בסוגיות 
הקשורות לתעסוקה; כלומר, תעסוקה היא הקריטריון המרכזי במדד זה. מכיוון שכך, ערים 

שרוב אוכלוסייתן אינה מועסקת נתפסות כערים חלשות בעלות מעמד חברתי-כלכלי נמוך.
זה  כמו המדד החברתי-כלכלי, גם מדד הפריפריאליות מושפע ממדדים כלכליים. במדד 
משוקללים שני קריטריונים: נגישותה הפוטנציאלית של רשות מקומית ומידת קרבתה של 
הרשות לגבול מחוז תל אביב )הלמ"ס, ללא תאריך(. הנגישות הפוטנציאלית נמדדת לפי מודל 
הגרביטציה, מודל מרכזי בתכנון ערים, המודד את קרבתה הגיאוגרפית של הרשות המקומית 
לכל אחת מהרשויות המקומיות האחרות בישראל ומשקלל את גודל האוכלוסייה בכל רשות. 
קרבתה של הרשות המקומית לתל אביב נמדדת משום שעל פי מחברי המדד, תל אביב היא 
המרכז הכלכלי, העסקי והגיאוגרפי של מדינת ישראל. מכאן שגם במדד זה מיוחסת חשיבות 
רבה לנושא הכלכלי. ערים הסמוכות למחוז תל אביב מקבלות ציון גבוה יותר. הואיל ומרבית 
הקריטריונים המרכיבים את שני המדדים הללו הם כלכליים, ערי הקודש מקבלות ציון נמוך 
משום שחלק גדול מאוכלוסייתן הוא תושבים שלומדים תורה ואינם עובדים.3 מכאן שבפועל 
ערי  של  הרוחנית  המעלה  את  המדגישה  הדתית,  ההיררכיה  נפרדים:  ִמְדָרגים  שני  נוצרים 
החברתי- ובמדד  הפריפריאליות  במדד  המתבטאת  הסוציו-אקונומית,  וההיררכיה  הקודש, 

כלכלי של הלמ"ס. 

מכיוון שירושלים היא בירת ישראל, מעמדה שונה מזה של ערי הקודש האחרות. עם זאת, אף שהיא   3
העיר הגדולה בישראל, מעמדה הכלכלי נמוך. 
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על מושג העבודה: בין המדינה לעיר, בין הפריפריה למרכז 
הנובע משלל הסתירות שבין מרכזיותה של צפת  כי מושג העבודה שופך אור על המתח  מצאנו 
בניין  הוא  הוא  האמוני  המרחב  שבניין  מראה  המקום  עבודת  מושג  כי  טוענות  אנו  לשוליותה. 
והן את שוליותה של העיר,  הן את מרכזיותה  ובעונה אחת  וכי הוא מבנה בעת  המרחב העירוני, 
כמושג  העבודה  מושג  ובהיסטוריה של  בסוציולוגיה  בקצרה  נדון  זה  בחלק  מידה משתנים.  בקני 

אנליטי והיסטורי ובקשר שלו להבניה של המרחב. 
בשל חשיבותה של פעולת העבודה בכינון מעמדן של ערים בישראל בחרנו לעסוק במושג זה 
בהרחבה. עם עליית התנועה הציונית הפכה העבודה לערך מרכזי. התנועה הציונית ראתה בעבודת 
האדמה לא רק אמצעי ליצירת טריטוריה אלא גם אורח חיים. בהקשרו של מאמר זה אפשר לומר 
כי הציונות חוללה מעתק ביחסים שבין דת למרחב: מתוך אידיאולוגיה לאומית היא המירה את 
שבו  כמרחב  שנתפסו  וקיבוצים  מושבים  הוקמו  ישראל  ובמדינת  האדמה,  בעבודת  האל  עבודת 
רבות  עסק  השנייה,  העלייה  של  החשובים  הדעות  מהוגי  גורדון,  א"ד  העבודה".  "דת  מתקיימת 
החדש"  "היהודי  ובין  תורה  הלומד  הישן"  "היהודי  בין  הבחין  הוא  באמצעותו  העבודה.  במושג 

העובד בעבודת אדמה. בכתביו טען גורדון:

עם, אשר נקרע כולו מעל הטבע, אשר במשך אלפיים שנה היה כלוא בתוך החומות; עם 
אשר הורגל לכל מיני חיים, רק לא לחיי עבודה מדעת עצמו ובשביל עצמו, עם כזה לא 
יוכל בלי התאמצות כל כוח רצונו לשוב להיות עם חי, טבעי, עובד. העיקר חסר לנו. חסרה 
לנו העבודה, לא עבודה מהכרח, כי אם עבודה, שהאדם קשור אליה קשר אורגאני, טבעי, 
)גורדון,  ומעבודתו.  מאדמתו  הצומחת  תרבותו,  ואל  אדמתו  אל  ידה  על  קשור  ושהעם 

1952, עמ' 134(

על פי גורדון, "די אופייני במובן זה המאמר: 'בזמן שישראל עושים רצונו של מקום — מלאכתם 
נעשית על ידי אחרים'. אין זו מימרא גרידא. הרעיון הזה אם מדעת או שלא מדעת, נהפך בקרבנו 
במדינת  המרחב  את  עיצבו  אלו  עולם  תפיסות  שם(.  )שם,  שני"  ולטבע  מוכרת  בלתי  להרגשה 

ישראל בשנותיה הראשונות.
על פי יעקבסון )2000(, בשלושת העשורים הראשונים שלאחר קום המדינה שמר ערך העבודה 
שעבד  מי  בין  הבחינה   — ישראל  ארץ  פועלי  מפלגת   — מפא"י  של  האידיאולוגיה  עוצמתו.  על 
וזכה להערכה ובין מי שלא עבד ונתפס כ"טפיל" )שם(. המדינה החדשה השקיעה משאבים רבים 
בייצור מקומות עבודה על חשבון עזרה למובטלים. התפיסה הרווחת היתה כי עבודה בשכר נמוך 
להמונים  עבודה  שסיפקו  יזומות  עבודות  ייצרה  המדינה   .)1981 )סבירסקי,  אבטלה  על  עדיפה 
2000(. כתוצאה מכך היה אחוז האבטלה בשנים  אך הכניסו לכיסיהם סכומים זעומים )יעקבסון, 
אלו נמוך מאוד. ואולם בשנות השמונים של המאה ה-20 חל שינוי ביחס לעבודה. השינוי, שנבע 
האבטלה.  ברמת  לעלייה  גרם  ניאו-ליברליות,  אידיאולוגיות  של  ומפריחתן  כלכליים  ממשברים 
אחוזי האבטלה הגבוהים בעיירות הפיתוח וביישובי הספר יצרו מציאות כלכלית קשה שהשפיעה 

על עיצוב המרחב האורבני. 
על חשיבות העבודה בתפיסת העולם החילונית-מודרנית במדינת ישראל אפשר ללמוד ממצע 
זכתה ל-19 מנדטים. מצע הבחירות של   2013 "יש עתיד", אשר בבחירות  הבחירות של מפלגת 

המפלגה כלל התייחסות ספציפית לנושא העבודה:

 ,)2012 לחורף  )נכון  בלבד   66.2% על  עומד  בישראל  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור 
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המדינה  על  זרים.  פוליטיים  משיקולים  המונעת  קצבאות  מדיניות  בגלל  השאר  בין 
לעודד אזרחים בכל דרך לעבוד ולמצות את כושר ההשתכרות שלהם. "יש עתיד" תפעל 
בכנסת ובממשלה כדי לשנות את החוק המאפשר תשלומי העברה במנותק ממיצוי כושר 
ימצה את כל אפשרויות  יהודי או ערבי — שלא  כל אדם — חרדי או חילוני,  השתכרות. 

העבודה המונחות בפניו, לא יוכל לקבל קצבאות מן המדינה למעט ביטוח לאומי.4 

האוכלוסייה  עבודת  עצמה.  בפני  העומדת  מטרה  אלא  אמצעי  רק  אינה  שהעבודה  עולה  מכאן 
איכות  לשיפור  וככלי  לאומית  כמטרה  נתפסים  הפרטים  של  ההשתכרות  כושר  ומיצוי  החרדית 

החיים במדינת ישראל. 
תיארה   )2003( שטדלר  שונה.  לפרשנות  העבודה  מושג  זוכה  זאת,  לעומת  החרדית,  בחברה 
דילמה של צעיר חרדי שהתלבט מעל גבי העיתון מה עליו לעשות: מחד גיסא שאף ללמוד לימודי 
קודש בכולל ולעבוד את האל. מאידך גיסא חשש כי אם יעזוב את מקום עבודתו לא יוכל לפרנס 
החילונית- לתפיסה  בניגוד  כי  השיב  וזה  הרב,  של  עצתו  את  ביקש  בחור  אותו  משפחתו.  את 

סוציאליסטית, העבודה איננה ערך נעלה העומד בפני עצמו; היא חשובה לשם קיום, אך איננה ערך 
נעלה או דת חדשה — העבודה היא עונש ומס שהוטל על האדם כתוצאה מהחטא הקדמון. עבודה 

מאומצת היא רק מכשיר שדרכו אמור להגיע אליו השפע האלוקי. 
תשובותיו של הרב מתארות היטב את המתח בין תפיסת העולם החילונית לזו הדתית. הראשונה 
)ארנדט,  יכולותיו  ומעריך את  היא ערך שבאמצעותו האדם מגדיר את עצמו  כי העבודה  גורסת 
חברתיים  מגעים  מובנה,  יום  סדר  פרנסה,  לעובד  מספקת  העבודה   .)2000 יעקבסון,   ;2013
והזדמנויות להישגים, משמשת קנה מידה למעמד והיא מרכיב מרכזי בזהותו של האדם. העבודה 
 ,)2011 )מרקס,  חייו  ולאורח  האישיים  לצרכיו  הטבע  יסודות  את  מנכס  העובד  שבו  תהליך  היא 
ובאמצעותה הפרט מגשים את תכליתו. את תפיסת העולם הזאת שוללת תפיסת העולם החרדית, 
הגורסת כי העבודה עצמה אינה ערך נעלה אלא עונש שהאל הטיל על האדם. לתפיסתה של החברה 

החרדית, לא העבודה היא שקובעת את השפע שישיג הפרט ואת רווחתו הכלכלית.
העבודה משפיעה גם על המרחב, שכן היא אחד הקריטריונים המרכזיים המגדירים את מעמדן 
של הערים. ערים שבהן אחוז האבטלה גבוה נתפסות כערים חלשות, עניות ופריפריאליות, ואילו 
ערים המשופעות במקומות עבודה נתפסות כערים חזקות, עשירות ומרכזיות. דוגמה לכך אפשר 
אבטלה  ומאחוזי  כלכלי  מאי-שוויון  שנים  לאורך  שסבלו  הפיתוח,  עיירות  של  במעמדן  לראות 
במקומות  המגוון  העדר  הפיתוח,  בעיירות  העבודה  מקומות  מיעוט   .)1981 )סבירסקי,  גבוהים 
העבודה, השכר הנמוך והמרחק ממוקדי הכוח הכלכליים של המדינה הכתיבו את מעמדן המדינתי 
ועוני. לעומת זאת, ערים השוכנות במחוז תל  והמושג "עיירת פיתוח" הפך שם נרדף לנחשלות 

אביב שבהן מקומות העבודה מרובים והמשכורות גבוהות מסמלות הצלחה כלכלית ועושר. 
העבודה אינה משפיעה רק על דימויין של הערים אלא גם על רמת השירותים שרשות מקומית 
מסוגלת לספק לתושביה )שריג, 2013(. הרשויות המקומיות אחראיות לספק לתושביהן שירותים 
מקומיים כגון תברואה וגינון, שמירה, מבני ציבור ושירותי רווחה, חינוך ובריאות. התקציב למימון 
התשתיות והשירותים הללו מורכב הן מסיוע שנותן השלטון המרכזי והן מהכנסות הרשות ממסים. 
מכיוון שאוכלוסייה ענייה נוטה לקבל זכאות לפטור מתשלומי המסים, עיר שיש בה אחוז גבוה של 
יהיו מוגבלים והיא תתקשה לספק לתושביה תשתיות  אבטלה ושל אוכלוסייה ענייה —משאביה 

מתוך מצע הבחירות של מפלגת "יש עתיד".   4
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נוצר תהליך מעגלי: ערים עניות מושכות אליהן בעיקר אוכלוסיות עניות, שאינן  כך  ושירותים. 
יספקו לתושביהן  ריקה,  ושירותים. ערים אלו, שקופתן הציבורית  יכולות לשלם עבור תשתיות 
שירותים ותשתיות ברמה נמוכה. מכאן נגזרת חשיבותו של המחקר בבחינת מושג העבודה כגורם 

מרכזי בניתוח המרחב העירוני.

עבודת המחקר
את המתח שבין מרכזיותה לשוליותה של העיר צפת רצינו ללמוד באמצעות קהילה אחת המחוברת 
גישוש שערכנו  ברסלב. מחקר  בחסידות  בחרנו  רבות  התלבטויות  לאחר  בעיר.  קונקרטי  למרחב 
העלה כי לקהילת חסידות ברסלב יש מוסדות ושגרת חיים המאפשרים חקירת שדה כנהוג בעולם 
פדיה  של  טענתה  הוא  לבחירתנו  ראשון  נימוק  אורבנית.  ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה  של  הידע 
הקשר  הוא  השני  הנימוק  קהילה.  של  לפרדיגמה  תחילה  העיר  הופכת  החסידי  בזרם  כי   )2011(
העמוק של חסידות ברסלב למקומות קדושים — לקבר רבי שמעון בר יוחאי ולקבר האר"י הקדוש. 
חסידות ברסלב היא זרם חסידי שנוסד בסוף המאה ה-18. מייסדה, ר' נחמן מברסלב, הוא נינו של 
הבעל שם טוב, אבי תנועת החסידות. אחד ממאפייניה הייחודיים של החסידות הוא העובדה שאין 
אדמו"ר העומד בראשה, ולכן נוצרו בה תתי-קבוצות.5 כל תת-קבוצה פיתחה מרכז שהפך מוקד 
ובכל אחד מהמרכזים התפתחו מוסדות ציבור המספקים שירותי דת  משיכה למשתייכים אליה, 
למאמינים. מרכזים אלו, השוכנים בשכונת מאה שערים בירושלים, ביבנאל,6 בבית שמש ובצפת, 

נאבקים ביניהם על יוקרה, מרכזיות ומעמד.7
כבר בראשית המאה ה-19, תקופתו של רבי נחמן, הייתה מרבית אוכלוסייתה של צפת חסידית 
בסוף  שונות.  לחסידויות  משיכה  מוקד  צפת  הייתה  אלו  שבשנים  מכאן   .)1988 )מורגנשטרן, 
המאה ה-19 החלו לבוא לעיר רבנים בולטים מקרב חסידות ברסלב. הבולט בהם היה הרב אברהם 
ה"קיבוץ  לאומן,  לעלות  אפשרי  זה  אין  עוד  כל  כי  שטרנהרץ  הרב  קבע   1936 בשנת  שטרנהרץ. 
הגדול" של חסידי ברסלב בראש השנה ייערך בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. החלטה זו תרמה 
נוסף על כך ציווה הרב על תלמידיו להפוך את צפת  לחיזוק מעמדה של צפת, הסמוכה למירון. 
לעיר בעלת יוקרה דתית, משום שהחייאתה תוביל לגאולה. בשנת 1967 הקים תלמידו, הרב קעניג, 
את אגודת "נחל נבע מקור חוכמה" שמטרתה לחזק את העיר העתיקה ולהופכה למרכז דתי ורוחני. 
פועלת  הקמתה  מעצם  אשר  בעיר,  ברסלב  קריית  של  הקמתה  אושרה  השבעים  שנות  בראשית 
למען השגת מטרה זו. הקריה הוקמה על גבול בית הקברות של צפת, ששוכנים בו קברי צדיקים, 
כן,  כמו  ברסלב.  חסידי  ובין  ה-16  מהמאה  צפת  צדיקי  בין  רוחנית  המשכיות  של  רצף  נוצר  וכך 
מבחינה פונקציונלית מאפשרת הקרבה הפיזית לבית הקברות קיום פולחן שוטף באותם קברים. 
כיום מונה קהילת הרב קעניג כ-180 משפחות ובהן 1,100 בני אדם, המתגוררים בעיר ומגדירים 

עצמם כמשתייכים לקהילה זו.

להרחבה על משנתה של חסידות ברסלב ועל מעמדו של ר' נחמן בתוך החסידות ראו מרק, 2006,   5
2008; פייקאז', 1995. 

על קהילת ברסלב ביבנאל ועל הרב שיק העומד בראשה ראו מרק, 2006; פייקאז', 1995.  6

מרכזיותן של ערים אלו אינה משתווה למרכזיותה של העיר אומן שבאוקראינה. אומן, מקום קבורתו   7
קוסמיות.  תכונות  בעל  וכמקום  קדושה  של  גלובלי  כמרכז  החסידים  אצל  נתפסת  נחמן,  ר'  של 

כתוצאה מכך אומן היא מוקד עלייה לרגל שעשרות אלפי חסידים ומאמינים מבקרים בו מדי שנה.
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קיימנו  הקהילה.  בחקר  התמקדנו  הראשונה  בשכבה  שכבות.  בשתי  נבנתה  שלנו  המחקר  עבודת 
חקירה אתנוגרפית שמטרתה לחשוף את דפוסי הפעולה של החסידים במרחב ואת המשמעויות 
המיוחסות להם. באמצעות כתיבת יומן שדה ותיעוד ויזואלי תיעדנו את שגרת העיר והקהילה של 
החסידים. קיימנו ראיונות עם חסידים ועם בעלי תפקידים בעיר צפת כדי לבחון את המשמעות 
שמייחסים המרואיינים לפעולתם של החסידים במרחב. הראיונות שימשו כלי משלים לתצפית 
קיימנו  השנייה  החקירה  בשכבת   .)Creswell, 2007, 2009  ;2004 )שקדי,  ולתיעוד  המשתתפת 
סקר עירוני: ניתחנו נתונים כמותיים ויצרנו מפה אורבנית המתבססת על סטטיסטיקות, סקרים, 
בזה. אחד הקשיים שנתקלנו בהם בשלב איסוף  וכיוצא  עיר, מפות  בניין  תכניות מתאר, תכניות 
של  האינטרנט  אתר  עודכן  לא  המידע  תקופת  לאורך  חסר.  ומידע  נתונים  מיעוט  הוא  החומר 
העירייה והמידע בו היה חלקי בלבד. מכיוון שלא נמצא גורם אחד המאגד את המידע, שוחחנו עם 

גורמים רבים ושילבנו נתונים ממקורות שונים. 
שילוב שתי שכבות החקירה מייצר מחקר הדובר שתי שפות שונות: אתנוגרפיה אורבנית וסקר 

עירוני-חברתי. השילוב בין שפות אלו עומד בטבורן של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה אורבנית. 

קהילה עירונית בין מרכז ופריפריה
פרק זה, שהוא ליבת המחקר, ערוך באופן הממחיש את המתח המגולם בחיים בעיר שהיא מרכזית 
האופנים  את  מיפינו  השדה  עבודת  על  והן  העירוני  הסקר  על  הן  בהסתמך  כאחד.  ופריפריאלית 
צפת. תת-הפרק  בעיר  ברסלב  חסידי  חייהם של  ופריפריה מעצבים את  מרכז  כוחות של  שבהם 

הראשון יעסוק בפריפריאליות האורבנית והשני יעסוק במרכזיותה הרוחנית. 

"אנחנו ממש פריפריה": על הפריפראליות של העיר צפת
במדד   10 מתוך   3 לדירוג  שזכתה  פריפריאלית  עיר  היא  האחרות,  הקודש  ערי  כמו  צפת,  העיר 
 4 באשכול  מדורגת  והיא  נמוך  שלה  החברתי-כלכלי  הדירוג   .)2004 )הלמ"ס,  הפריפריאליות 
מתוך 8.10 יש בה אחוז גבוה של אוכלוסייה חרדית )כ-30% מאוכלוסיית העיר( ואחוז גדול של 

על פי הלמ"ס, צפת נמצאת באשכול חברתי-כלכלי 4 )בסקר הקודם קוטלגה העיר באשכול 3(.   8
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1990, לעומת הממוצע הארצי  אוכלוסיית עולים )17.8% מאוכלוסיית העיר עלתה לארץ לאחר 
אחוז  ישיבה,9  כתלמיד  רשום  בעיר  שישי  גבר  שכל  2011א(. מכיוון  הלמ"ס,   ;13.1% על  העומד 
ההשתתפות של תושבי העיר בכוח העבודה הוא נמוך ועומד על 44.7% בלבד, לעומת הממוצע 
וצפת דלה במקומות עבודה, אחוז המובטלים  2008(. הואיל  )הלמ"ס,  הארצי העומד על 57.8% 
2013(. מגוון  )בסוק,  פי שניים מהממוצע הארצי  נתון הגבוה בכמעט  העירוני עומד על 11.8%, 
העבודות בעיר מצומצם והמשכורות נמוכות. 43.3% מהמועסקים בעיר עובדים בענף השירותים 
)לעומת 20.3% מכלל העובדים בישראל; הלמ"ס, 2008(, ענף שהשכר הממוצע בו נמוך משמעותית 
מממוצע השכר של שכירים במשק.10 כתוצאה מריבוי העובדים בענף, המשכורת הממוצעת בצפת 
נמוכה: המשכורת החודשית הממוצעת בעיר עומדת על 5,034 שקלים בלבד, 3,291 שקלים פחות 
תלמידי  של  הגבוה  האחוז  המובטלים,  ריבוי  2011א(.  )הלמ"ס,  במשק  הממוצעת  מהמשכורת 

הישיבה והשכר הנמוך שמקבלים העובדים מקטינים את הכנסות העירייה ממסים.11 
הנמצאים  זיו,  החולים  ומבית  צה"ל  מבסיסי  ארנונה  על  בעיקר  מתבסס  צפת  של  המס  בסיס 
ראש  הגלילית,  חצור  לצפת,  )המשותף  צח"ר  פארק  תעשייה:  אזורי  ארבעה  יש  לעיר  בשטחה. 
פינה, טובא זנגריה ומועצה אזורית גליל עליון(, שהוא פארק אזורי ולכן רק 32% ממסי הארנונה 
שלו מופרשים לצפת; פארק התעשייה האזורי רמת דלתון, אשר כלל אינו משלם מס לעיר; אזור 
התעשייה הישן, שבו יש מפעל אחד בלבד וגם הוא עתיד להיסגר; ואזור התעשייה החדש, שבו יש 
בעיקר תעשייה מסורתית. על אף ריבוי אזורי התעשייה, בסיס המס שהעיר מקבלת מארבעתם 
ומעסקים  מחנויות  ומורכב  וחלש  ישן  הוא  ירושלים  ברחוב  העיר  של  המסחרי  המרכז  גם  נמוך. 
התיירים  מרבית  דיו.  ממומש  אינו  צפת  של  התיירותי  הכלכלי  הפוטנציאל  זאת,  מלבד  קטנים. 
שוהים בעיר שעות מעטות וכמעט שאינם מוציאים כסף בחנויות התיירים ובדוכני המזון הפרושים 
ברחבי העיר העתיקה. עדות לכך אפשר למצוא בתצפיות שערכנו. אמנם ברובע היהודי של צפת 
כל  ריקים לאורך  ישירות או בעקיפין, אך מרביתם עומדים  82 בתי עסק הקשורים לתיירות  יש 
שעות היום.12 נתונים אלו מצטברים יחדיו ומציירים תמונה עגומה של עיר בעלת נתוני פתיחה 

כלכליים בעייתיים.
עונייה של העיר בלט גם בראיונות שקיימנו עם תושבים ועם בעלי תפקידים בה. כך לדוגמה 

סיפר אברהם, אחד מעובדי הציבור בעיר:

בסיס המיסוי של העיר מאוד נמוך. פעם אחת מצד תושבים. התושבים הם לא הארנונה 
של עיר, אבל כאן חמישים עד שישים אחוז מקבלים איזשהו פטור על סמך הכנסה. יש כאן 
נתוני עוני די קשים. המסחר קשור מאוד לדתיות ולהיסטוריה. מיעוט משמעותי בשטחי 

בשנת 2008 היו 16.6% מהגברים בצפת שגילם מעל 15 רשומים כלומדים בישיבה. נתון זה בולט   9
לעומת הממוצע הארצי של הלומדים בישיבות, שעמד בשנה זו על 6.8% )הלמ"ס, 2008(. 

בשנת 2011, ההכנסה הממוצעת החודשית לסוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים, שהיו 43.3%   10
ו-4,075 בקרב נשים(.  גברים  )7,215 בקרב  5,336 שקלים ברוטו  מכוח העבודה בצפת, עמדה על 

הכנסה זו נמוכה מהממוצע הארצי, העומד על 8,325 שקלים ברוטו )הלמ"ס, 2011ב(. 

בריאיון שקיימנו עם עובד עירייה נאמר לנו שכ-60% מתושבי צפת מקבלים הנחה בארנונה על סמך   11
הכנסה.

במיפוי שערכנו בשטח  אך  67 עסקים,  יש  היהודי  ברובע  צפת  עיריית  לנו  הנתונים שסיפקה  לפי   12
מצאנו כי נכון לפברואר 2014 היו בו 82 עסקים. 



עבודת המקום בעיר צפת 68  נגה שני ומירב אהרון-גוטמן

מסחר ותעשייה. אין מספיק שטחי מסחר ותעשייה. הארנונה הגדולה זה הפיקוד ]פיקוד 
צפון של צה"ל[ ובית החולים. אין מרכזים מסחריים כמו "ביג" בראש פינה. אלו מרכזים 

מסחריים שעל אף הביקורת הגדולה מייצרים עבודה לאוכלוסייה מאוד גדולה. 

אברהם התייחס גם לנושא התעסוקה: 

תעסוקה היא בעיה סופר-משמעותית עבור צפת והאזור, מתוך תפיסת עבודה שעיריות 
חפצות חיים חייבות לייצר תעסוקה באופן חי ואקטיבי. זה קורה במרכז וחייב לקרות גם 
לייצר שיתופי  ניסיון  מורכבים.  יותר  הרבה  גיאו-כלכליים  אתגרים  יש  בפריפריה, שבה 
פעולה בתוך האזור ולהביא משקיעים. זה לדעתי הסדר הנכון. מצד אחד בתוך צפת ומצד 
שני לייצר שותפים מתוך האזור והמדינה. רק אחר כך פתרונות מבחוץ בתחום התעסוקה. 

אברהם משקף בדבריו את התפיסה המדינתית-חילונית. לטענתו ייצור מקומות תעסוקה הוא 
אחד האתגרים החשובים של עיריית צפת, שכן עיר שמקומות התעסוקה בה מועטים נגזר עליה 
להיות חלשה ונחשלת. שאיפתו היא שצפת תהיה מוקד משיכה עבור קהל יעד חילוני ומשכיל. 
בשדה העירוני, אוכלוסייה כזאת נהנית מהכינוי "אוכלוסייה חזקה" והיא משאת נפשם של 
ראשי ערים. תפיסה זו, המאפיינת את תפיסת העולם הממסדית-חילונית, גורסת כי מקומות 
עבודה ויוקרה כלכלית הם שהופכים עיר ליעד אטרקטיבי ולמוקד משיכה. עיר קדושה אינה 

מושכת אוכלוסייה חילונית ולעתים קרובות אף מרתיעה נתח אוכלוסייה זה. 
אמירות דומות על מצבה הכלכלי של העיר נשמעו גם מצד בעלי תפקידים בתוך חסידות 
ברסלב. כך לדוגמה סיפר ראובן, אחד מבעלי התפקידים בקהילה: "אני לא מכיר אנשים שהגיעו 
לצפת בגלל עבודה. צפת מאוד דלה במקומות עבודה. יש כאן בעיה נוספת, נמנעים מלהקים 
בעיר תעשייה כבדה. ]ב[מקומות עבודה אנו לא משופעים. אבל כפי שאני מכיר את צפת, 
אנשים עובדים מסביב, ]למשל ב[קריית שמונה". ראובן, חרדי ובעל תפקיד בחסידות, מסכים 
עם אברהם וטוען שמכיוון שצפת אינה מרכז כלכלי, היא אינה משמשת יעד הגירה לאוכלוסייה 
שהתעסוקה היא חלק משמעותי משיקולי המיקום שלה. על פי ראובן, צפת אינה רוויה במקומות 
עבודה ולכן רבים מתושביה עובדים מחוץ לעיר. הוא מציין את קריית שמונה, המונה כ-23,000 
תושבים, כמוקד כלכלי המספק עבודה לתושבי צפת. טענה זו יכולה לרמז על יחסי הכוחות בין 
שתי הערים ועל מעמדה האזורי הנמוך של צפת. אף שצפת היא בירת הנפה והעיר הגדולה בה, 
קריית שמונה עולה עליה בפרמטרים רבים כמו הציון החברתי-כלכלי, אחוז העובדים מקרב 

האוכלוסייה )גולדשטיין ועינב, 2011( והמשכורת הממוצעת של שכיר.13
יהודה, חילוני ובן למשפחה צפתית ותיקה שכיהן בתפקיד בכיר בעיריית צפת, מספר:

הגליל הוא בעייתי. הבירה של הגליל מבוזרת. עיר המחוז היא מבוזרת. טבריה היא עיר 
נפה כמו צפת. צפת היא סך הכול עיר נפה. גם בנפה שלה היא מאבדת את המרכזיות 
שלה. זה נכון שיש בית חולים, משרד הפנים. היום יש ביזור, גם דיגיטלי. באינטרנט 
אפשר לעשות הכול. יש רופא, מרפאה, בית מרקחת בכל מקום. לא צריך לנסוע לצפת. 
מרכזי תרבות? כרמיאל עברה אותנו מזמן, באיכות האוכלוסייה, התרבות, תעסוקה. אין 
כאן תעסוקה, לא באים לכאן. הפקולטה לרפואה, המכללה, זה חשוב. להגיד שזה עוזר 

השכר הממוצע בקריית שמונה בשנת 2008 עמד על 5,935 שקלים לחודש. השכר הממוצע בצפת,   13
לעומת זאת, עמד על 5,034 שקלים בלבד )הלמ"ס, 2011א(.
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לשינוי? מה פתאום. תבדקו, כמה עובדים במכללה הם מצפת? ]רק[ שרתים, מזכירות. 
מתוך מאתיים אנשי סגל, אם תמצאו שישה-שבעה שגרים בצפת זה יפה. בפקולטה 
לרפואה ]יש[ גם מאה חמישים, מאתיים; השומר הוא צפתי. פקידות — מעט מאוד. 
כרמיאל ]היא[ אלטרנטיבה תעסוקתית ותרבותית, קריית שמונה היא אלטרנטיבה 

ומיקרו-קוסמוס משל עצמה. 

לאה, חסידת ברסלב המתגוררת בעיר, מתארת מציאות כלכלית דומה: 

]אפשרויות כלכליות?[ זה די מוגבל, אנשים שעזבו מצאו בזה טריגר. באמת יש פה 
בעיה. הקהילה מאוד משתדלת. בתי הספר הוקמו גם ]כדי לסייע[ מבחינה כלכלית. יש 
לנו מעון, העמותות שלנו, זה שבעים מועסקים: טבחים, מחשבים, ניקיון. משתדלים. 
לא כולם אנשי הקהילה. עצם העובדה שבנינו, הייתה הוצאה ענקית. עובדים שבאים 
כל יום בונים פה, זה הביא לרווחה מסוימת. זה עדיין מצומצם. יש כאן בעיית תעסוקה. 

......לא מפסיקים לחשוב על רעיונות. 

לאה מתארת מציאות כלכלית קשה. מיעוט ההזדמנויות הכלכליות יצר עוני ומחסור בקרב 
החסידים, ולכן החסידות החליטה לייצר הזדמנויות כאלה. החסידות מעסיקה כשבעים מחבריה 
במוסדותיה השונים בעבודות הוראה, מחשוב, פקידות, בישול, ניקיון ועוד. כמו כן היא מנסה 
לעודד שיתופי פעולה עם חברות וגורמים חיצוניים כמו רשות העתיקות, חברות טלמרקטינג 
וכיוצא בזה. פתרונות אלו אינם מספקים וחלק מהחסידים נאלצים להתקיים מתרומות, מקיבוץ 

נדבות ומחלוקת מזון. 
על תופעת קיבוץ הנדבות אפשר ללמוד מדבריו של מנשה, בעל תפקיד במוסדות הקהילה. 

מנשה מספר על שיחת טלפון שקיבל ובה נתבקש לתרום כסף לקניית נרות חנוכה:

"אתה מכיר ארגון שמחלק תרומה לחנוכה?" אמרתי לו, "אני לא יודע". הייתי נחמד. 
אדם עובד, הוא למד בעכו את אומנות השימור של מבני אבן, עובד ב"לבנות ולהבנות". 
עכשיו הוא כבר לא עובד. אני מביא אותו כדוגמה. מאוד בקלות מכירים כאן פרנסה 
שנייה של לבקש. הוא אומר, "צריך לקנות נרות ואין לי כסף לנר" — הוא התכוון לנרות 
שמן, עדיין, ]עולים[ חמישים ש"ח. פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי עוני אמיתי. 
יש כאן מפעל של איסוף ביצים בגליל העליון. יש בית תמחוי שמחלק ביצים ]ב[שווי 
של שלושים ש"ח. אישה אחת ילדה, ופעם ראשונה זה חודשיים אכלה חביתה. כמה 
ילדים יש לה ואף פעם לא מכינים עוגות. זה מושגים אחרים. אם זה מסכנות? מזל 
רע? לומדים תורה כל היום וככה בוחרים? לא יודע. פרנסה זה קשה. גם מי שרוצה 
]להתפרנס[ זה קשה. ]כי[ מה הוא מרוויח? יעבוד ב"בייגל בייגל" ]מפעל מזון בצפת[ 

— מה הוא ירוויח? 

שאלנו את מנשה אם מי שרוצה למצוא עבודה באזור יוכל למצוא פרנסה. הוא ענה:

אני, שוב, בא ממקום מפונק. אני חושב שפרנסה זה מאת השם. אבל זה לא פשוט. אני 
מכיר מישהו, באמת בנאדם רציני. הוא השקיע, למד רישיון ג' ]ל[אוטובוס תלמידים, 
אמר "יש ביקוש להסעות" וקנה מיניבוס ועוד אחד. אולי ]זו הייתה[ טעות: אני יודע 
שהוא לא מצליח ומחזר על הפתחים. אני יודע רק בקהילה שלי: הכי טוב זה לעבוד 

במוסדות, מוסדות החינוך. נותנים גרושים. נראה לי שזה מה שיש.
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"עיר שיש לה מקום בלב ויסודות חזקים": על המרכזיות של צפת
כיצד חווים חברי הקהילה את חייהם בעיר מרכזית? דינה, חוזרת בתשובה חסידת ברסלב, מספרת 

על ההתלבטויות שחוותה כשעברה לגור בצפת:

מה  פה,  אחיה  אני  איך  היא  מחיפה  להגיע  בזמנו  לי  שהיו  גדולות  הכי  מהמניעות  אחת 
אעשה פה. אחי אמר לי: "פרנסה זה מהשם". "תפתחי קייטרינג", הוא אמר לי. אמרתי, 
זה לא בשבילי. זה החינוך, המורשת: אין פרנסה — אין חיים, אין לנשום, אתה מחוק. אתה 
לא בנאדם בכלל. הדתיים פרזיטים והעובדים קרויים אדם. היה לי מאוד קשה לבוא לפה. 
זו המניעה הכי חזקה מצד עצמי לבוא לכאן. הייתי רגילה תמיד לעבוד, ללמוד. ]הייתי[ 
יושבת טוב, לא חסר כלום. יכולתי לפרנס עוד מישהו. ]...[ אני אגיד לכן את האמת, אני 
עכשיו לפני בר המצווה ]של בנה[. אמרתי, מה יהיה? זה עדיין מחולחל בי ולא מתוקן, 
החשיבה המקולקלת שפרנסה — על זה עומד הכול. רשום "תורה ועבודה". אי אפשר בלי 

עבודה, אבל קודם כל תורה. 

דינה, שהתחנכה על פי תפיסת העולם החילונית, מתארת את חשיבות העבודה בחברה החילונית: 
אדם שלא עובד נתפס בעיני החברה החילונית כפרזיט. אף שדינה מקיימת אורח חיים חרדי כבר 
שנים רבות היא מעידה שמתקיים בתוכה דיסוננס פנימי בנושא העבודה. מחד גיסא, היא עדיין 
מייחסת משקל רב לעבודה לצורכי פרנסה, מוטרדת ממחסור כלכלי ומכירה בחשיבות העבודה. 

מאידך גיסא, היא מאמינה שפרנסה היא מאת השם. 

ואני עם הקצת שאני   — מרוויח אברך?  כמה   — היה אברך  הוא  בעלי,  ניסיון עם  לי  היה 
מרוויחה... היינו מתקיימים ממעט מאוד. לא ידעתי לבקש מבעלי, תמיד הייתי מרוויחה 
והיה לי. התקשרתי לאימא שלי ואמרתי "צריך". אחר כך סיפרתי לבעלי והוא נעלב ואמר, 
שני- שיעור  זה  עליי!"  העול  אונים?  חסר  כזה  אני  מה,  שלך?  לאימא  הולכת  את  "מה 

שלישי שקיבלתי בענייני פרנסה. הוא אמר: "העול עליי". גם אם אני אברך ואת עובדת 
העול עליי, זו ההלכה. הרגשתי כמו אבן של טון יורדת מעליי, כמו שקילפו מעליי קליפה. 
יש לי בעל, הוא נושא בעול. העול עליו. עשרות פעמים של השגחת האל, איך הוא מפרנס 

את כל ברואיו. 

תפיסה דומה הציגה בפנינו חנה, גם היא חסידה שחזרה בתשובה: 

ספרי  לראות  היה  יכול  לא  להכול.  גדולה.  מאוד  התנגדות  לו  היתה  התקרב?  בעלי  איך 
קודש, שום דבר של קדושה. זה עורר בו זעם. הוא הגיע למצב שהיה לו חובות, חובות, 
חובות. עובד מהבוקר עד הלילה, עושה הרבה כסף ]ו[לא רואה כסף. אמרתי לו: "אולי 
הוא  אז  יותר,  היה  יכול  לא  חנק,  של  למצב  הגיע  כי  הסכים  הוא  מהרב?"  ברכה  תבקש 
הסכים. פעם ראשונה הגענו לרב ביחד. הגענו לרב הוא אמר לרב, "אני עובד, עובד, עובד 
ולא רואה כסף, אני רוצה ברכה". ]הרב אמר:[ "השבת היא מקור הברכה. תשמור שבת — 
יהיה לך כסף". הוא אמר, "מה, אני אשמור שבת, יהיה לי פתאום כסף?" אמר לו כן. הוא 
לא כל כך האמין. זה לא יצא מיד. אבא שלו נפטר. היתה אזכרה של אבא שלו, בשבת של 
אבא שלו הוא בדרך כלל לא נוסע, ]אז[ בשבת הזו הוא לא נסע. אחרי השבת הזו היתה לו 
עבודה גדולה והוא הרוויח מלא כסף, כיסה לו את כל החובות והמינוסים. הוא היה נפעם 
וסיפר לכולם והתחיל לשמור שבת. התורה אומרת כי מראש השנה עד ראש השנה קבוע 
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לך הסכום שתרוויח. לכל אחד נקבע הסכום. כל אדם חייב לעבוד, אחרת מתנוונים. אבל 
עבודה  יש  לאנשים.  עוזרים  עושים חסדים,  עבודה שאנשים  יש  עבודה.  ויש  עבודה  יש 

שהיא כמו כפרת עוונות, עבודה פיזית קשה שאדם צריך את זה. 

מהותה  שכל  עבודה  יש  בהם.  לעבוד  יכול  שהפרט  עבודות  של  רחב  מגוון  יש  חנה  של  לטענתה 
לעזור לאנשים ולעשות חסדים, ולעומתה יש עבודה פיזית המהווה כפרת עוונות. 

החסידים מאמינים כי לימוד התורה מביא פרנסה. התפילה והאמונה הם שמפרנסים את הפרט, 
שכן  הפרט,  יעבוד  כמה  משנה  זה  אין  ולכן  אדם  של  שכרו  את  מראש  קובע  האל  העבודה.  ולא 
שכרו קבוע. לכן מרבית הגברים בחסידות עוסקים בלימוד תורה. על פי עמותת "נחל נובע מקור 
חוכמה", 110 מתוך 180 הגברים החברים בקהילה לומדים בכולל ומנהלים אורח חיים הנסוב על 
לימוד ותפילה. האברכים לומדים משעה 9:00 עד 13:00. לאחר הפסקת צהריים הם שבים ולומדים 
במקווה  טובלים  החסידים  בוקר  מדי  כן,  כמו   .19:00 ועד   16:00 משעה  נוספות,  שעות  שלוש 

ומתפללים שלוש פעמים ביום.
הקרבה הגיאוגרפית של החסידים לקברי הצדיקים במירון ובצפת מייצרת עבודת מקום נוספת, 
ייחודית לתושבי קהילה זו. חסידיו של הרב קעניג מעידים על עצמם כי הם מרבים להתפלל בקברי 
צדיקים וחלק מהחסידים אף מקפידים לטבול בקביעות במקווה האר"י. פעולות אלו נוספות על 
לימודיהם בכולל, על התפילות ועל הטבילה היומיומית במקווה. אורח החיים הזה אינטנסיבי מאוד 

ואינו מאפשר לאברך להקדיש מזמנו לעבודה שפרנסה בצדה.
חלק מהאברכים עובדים במשרות חלקיות שהחסידות מספקת בין הסדרים, בשעות הצהריים, 
שבעלה  לנו  סיפרה  החסידות,  אחת  בת-שבע,  בלבד.  בלימודים  להתמקד  בוחרים  אחרים  ואילו 

משלב בין השניים: 

זו מסירות נפש ללמוד תורה, זו לא ברירת מחדל שעושים כי אין מה לעשות. בעלי מוכשר 
בהרבה דברים. הוא רוצה ללמוד תורה. הסכמנו. הוא כן עובד בקריה כדי לא ללכת רחוק. 
בתוך  זה  וקרוב.  נוח  זה  עובד.  הוא  הסדרים  בין  הבחורים.  של  הישיבה  את  מנקה  הוא 

המקום ואז הוא יכול להמשיך ללמוד.

בין לימודים לעבודה, אך העבודה אינה מרכז חייו. הוא עובד  בעלה של בת-שבע מצליח לשלב 
שעות אחדות מדי יום בשעות הצהריים ומרוויח שכר נמוך. עבודת המקום היא המוקד של חייו, 

ואילו העבודה לצורך פרנסה נעשית רק מתוך כורח.
חנה, חסידת ברסלב, מספרת כי עבודת המקום תובעת מהפרט גם כוחות נפשיים: 

צפת מחזירה אותך למרכז, למקום הפנימי, לאמת. להיות פה זה לא פשוט. זו עבודה, עבודה 
רוחנית, להיות אתה באמת. לצפת יש מרכזיות מסוימת... הציבור החרדי בא לפה הרבה, זה 
ביהדות. מגיעים הרבה.  גם  תמיד מקום להגיע אליו. צפת בציבור החרדי היא מקום חשוב, 
תמיד יש אורחים. לכל אחד בצפת יש צימר. הרב גדליה, כשהוא הגיע לכאן לא היה כאן כלום. 
הוא אמר שהוא רוצה שלכל אחד יהיה צימר, היא תתייקר רוחנית וכלכלית ויכירו בערך שלה.

לעבודת  ישירות  הקשור  בעיר,  הטמון  הכלכלי  הפוטנציאל  על  ללמוד  אפשר  חנה  של  מדבריה 
המקום של החסידים. עבודת המקום הייחודית המתקיימת בצפת מושכת מאמינים, ואלו מוציאים 
את כספם בעיר ולנים בצימרים שמחזיקים החסידים. מכאן שלעבודת המקום של החסידים יש גם 

השלכות כלכליות ולא רק השלכות רוחניות-דתיות. 
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את  ומקדישים  הממוצע  האברך  משל  יותר  אף  אינטנסיבי  יום  סדר  מנהלים  מהחסידים  חלק 
כל מרצם לטובת עבודת המקום. חסידים אלו, המכונים בקהילתם "העויבדים", קמים מדי לילה 
ביערות המקיפים את צפת. לאחר ההתבודדות הם טובלים במעיינות  ויוצאים להתבודד  בחצות 
שבאזור ועולים לרגל לקברי צדיקים. לאורך שעות היום לומדים העויבדים תורה וממשיכים לעסוק 
תיאר  מנשה  האחרים.  החסידים  מצד  רבה  להערכה  זוכה  שלהם  החיים  אורח  המקום.  בעבודת 
בפנינו את אורח החיים של העויבדים: "יש כאלו שלומדים תורה כל היום, יש כאלו שעובדים, יש 
כאלו שהולכים לישון בחצות ויש כאלו שקמים בחצות. אני זוכר שבאתי לכאן וראיתי מישהו ישן. 

גיליתי שהוא מהעויבדים, הולך לישון בצאת הכוכבים וקם בלילה ואז עושה את היום". 
מכיוון שעבודת האל מוטלת על כל יהודי, החסידות מאפשרת לגברים לקחת חלק בשיעורי ערב 
גם אם לא בחרו להקדיש את חייהם לעבודת המקום. נעמי מספרת על שעות פעילותו של הכולל: 

זה  התפילות  שבע.  עד  ומארבע  צהריים,  הפסקת  אחת,  עד  מתשע  הוא  הרגיל  הכולל 
לפני, בין לבין ואחרי. יש כמה זמנים של תפילות: יש תפילה בזמן של הנץ החמה בבית 
הכנסת, יש תפילה עם הרב, אחר כך יותר מאוחר. יש מנחה כשנגמר הכולל באחת; בשלוש 
וחצי ערבית; ועוד יש כולל ערב. אנשים שעובדים מגיעים אחרי העבודה. יש שיעור של 

בעלבתים, שזה אנשים שעובדים. 

לימודים  הערב.  בשעות  בכולל  ללמוד  יכולים  מלאה  במשרה  לעבוד  שבוחרים  חסידים  כלומר, 
אלו אמנם קצרים ומקיפים פחות, אך הם מאפשרים לחסיד העובד לצורך פרנסה לבצע את אחת 

מחובותיו הבסיסיות וללמוד תורה. 
יוסף, חסיד ברסלב ובעל תפקיד בכיר בקהילה, מתאר בפנינו מדוע כה חשוב ללמוד תורה: 

עצמו,  את  לוקח   — נמצא  שהוא  איפה  יהודי,  העולם.  קיום  בזה   — התורה  לימוד  עצם 
מנתק עצמו מבעיות העולם הזה ומקדיש עצמו ללימוד התורה. זהו קיום העולם. "אם לא 
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". לימוד התורה יש לו כמה שלבים, כמה 
אידיאלים. דבר ראשון כדי שנדע את ההלכה, איך מתנהגים. את זה חייב כל יהודי. אפילו 

האדם העסוק חייב ללמוד לפחות בבוקר ובערב. 

אך  בכולל,  הלומדים  את  בעיקר  מאפיין  צדיקים  לקברי  ועלייה  תורה  לימוד  של  החיים  אורח 
הרוחניות היא לא רק נחלתם של הגברים. כך לדוגמה מתארת נעמי את סדר יומה: 

בתור  אני,  בייחוד  קודש.  זה  החיים  כל  וחול. מבחינתי  קודש  בין  הייתי מבחינה  לא  אני 
אישה, יותר בעניין של עבודות הבית והילדים. ]...[ לי בוודאי קשה להפריד כי מבחינתי 
זה ממש קודש, לעשות ספונג'ה, חיתולים, לזרוק את הפח ולגדל ילדים זה קודש, אני לא 

מפרידה. לכל דבר מתלווה תפילה, תהילים.

נעמי  בתפילה.  מלוות  רבות  פעולות  זאת,  עם  קבוע.  רוחני  יום  סדר  אין  לנשים  לגברים,  בניגוד 
הנשים  בעבודת  גם  אך  הגברים,  כמו  המקום  בעבודת  מחויבות  אינן  הנשים  אמנם  כי  מספרת 
מבצעת.  שהיא  המקום  מעבודת  חלק  הן  הבית  עבודות  לתפיסתה,  רוחניים.  היבטים  משולבים 

רבקה, חסידת ברסלב, מחזקת את דבריה של נעמי ומספרת: 

החיים פה זה לא ברמה כספית גבוהה. לכל אחד יש דירה, בית ומשפחה, זה הכי חשוב. 
את  מחנכת  הילדים,  עם  בבית  או  עובדות  אמהות  בבוקר.  מתפללים  פשוטים.  החיים 
הילדים, מכינה אוכל. כל זה אולי זה נשמע משעמם אבל זה בדיוק מה שאנשים מעריכים 
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בריא.  קו  ולהמשיך  אותו  לבנות  לעולם,  לתרום  שיכולים  אנשים  משפחה.  לגדל  כאן, 
ולגדל  היו מעדיפות להישאר בבית  רוב הנשים  גם ללא האילוץ הכלכלי  ]לשאלתנו אם 
את הילדים:[ ברור, כן, וללמוד. יש הרבה אנשים שהיו חוזרים ללמוד, ברור. בגלל לחצי 

הפרנסה הם יוצאים. 

לאורך הראיונות עלה שוב ושוב האידיאל שלפיו הגבר מקדיש את חייו ללימוד תורה ואילו האישה 
מקדישה את חייה לגידול הילדים. עם זאת, בקרב חסידי ברסלב בצפת אידיאל זה אינו מתממש 
בדרך כלל. עם התחזקות חברת הלומדים והצמצום בקצבאות הילדים נאלצו נשים חרדיות לצאת 
בתי  של  הלימודים  לתכנית  הוכנסו  ה-20  המאה  של  השבעים  משנות   .)2007 )קפלן,  לעבודה 
הספר לבנות תכנים מקצועיים המספקים הכשרה מקצועית לנשים. הכשרה זו פתחה בפני הנשים 
קהילתן.  בתוך  הנשים  עבדו  תחילה   .)1988 )פרידמן,  חדשות  תעסוקתיות  אפשרויות  החרדיות 
למוסדות  מחוץ  לעבוד  החלו  מהנשים  וחלק  העובדות  הנשים  במספר  גידול  חל  השנים  לאורך 
הקהילה. תופעה זו, המאפיינת את החברה החרדית, מתרחשת גם בחסידות ברסלב בצפת. מרבית 
בתפקידים  מועסקות  חלקן  מגוונות.  בעבודות  עובדות  הן  כי  סיפרו  בראיונות  שפגשנו  הנשים 
בתוך החסידות: תפקידי פקידות, הוראה, הדרכה במקווה וכולי. אחרות עובדות מחוץ למוסדות 
החסידות ועוסקות באומנות, במכירת בגדים בבית, בחינוך, בזבנות ועוד. אף שמרבית החסידות 
שפגשנו עבדו לפרנסתן, רבות מהן ציינו כי העבודה היא הכרח ואילו אפשר להן זאת מצבן הכלכלי 

— היו עוזבות את עבודתן ובוחרות להתמקד בגידול הילדים. 
האורבני  המצב  על  המשפיעה  מרחבית  מציאות  מייצרת  החסידים  שמבצעים  המקום  עבודת 
של  העתיק  ברובע  הספרדי  הרובע  הריסות  על  ברסלב  קריית  הקמת  היא  לכך  דוגמה  צפת.  של 
ורבים מחברי  רבים השייכים לחסידות,  פועלים מוסדות  בצפת  והקמת מוסדות החסידות.  צפת 
מוקד  המשמש  הגדול,  הכנסת  בית  הוא  המרכזי  המוסד  בנייתם.  בתהליך  מעורבים  היו  הקהילה 
חשיבותו  את  מסמל  ברסלב,  קריית  במרכז  מיקומו,  סביבו.  מתקבצת  והקהילה  ולימוד  תפילה 
לומדים  ובו  רבים  קהילתיים  אירועים  מתקיימים  הכנסת  בבית  והמרחבית.  הדתית  הקהילתית, 
האברכים תורה. מלבד בית הכנסת הגדול החסידות הקימה מוסדות נוספים, כגון מקוואות לגברים 
ולנשים המאפשרים לחסידים ולחסידות לקיים נדבך נוסף של עבודת המקום. החסידות מפעילה 
גם מוסדות לימוד שונים בקריית ברסלב ובסמוך אליה: הישיבה הקטנה, תלמוד התורה, בית הספר 

לבנות וגני הילדים.

סיכום
סמך  על  שלה,  הפריפריאליות  ובין  צפת  העיר  של  מרכזיותה  שבין  המתח  את  להבין  ביקשנו 
פעילותם של חסידי ברסלב המתגוררים בעיר. שזרנו שכבות מידע המשלבות בין חברה, תרבות 
המרחבית-עירונית.  לפעולה  האמונית  הפעולה  בין  הכורך  ניתוח  הצענו  ובאמצעותן  ומקום 
אחת,  פעולה  באמצעות  מרכזיותה מתהוות  והן  צפת  הפריפריאליות של  הן  כי  להראות  ביקשנו 
משמרת  בעיר  המתגוררים  ברסלב  חסידי  שמבצעים  העבודה  המקום".  "עבודת  כינינו  שאותה 
את קדושתה ואת מרכזיותה הדתית של עיר הקודש; אותה עבודה עצמה, שאינה נעשית בשוק 
כי  מצאנו  המדינתי.  המידה  בקנה  פריפריאלי  ליישוב  העיר  של  הפיכתה  את  מעודדת  העבודה, 
ככל שעיר  זו:  על  זו  אלא משפיעות  זו  את  זו  סותרות  אינן  צפת  והפריפריאליות של  המרכזיות 
הקודש הופכת מרכזית יותר עבור הציבור המאמין, כך היא הופכת להיות פריפריאלית יותר בקנה 
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המידה המדינתי. שני התהליכים המנוגדים הללו הם פונקציה של עבודת המקום. 
מחקר זה נסמך על חקירה אתנוגרפית שנערכה בקרב קבוצה אחת, חסידות ברסלב המתגוררת 
ערי הקודש  נוספות. בארבע  בנוי מקבוצות  והמרחבי של העיר צפת  בצפת, אך המבנה החברתי 
באסטרטגיות  שיעסוק  מחקר  המרחבית.  ובפעולתן  באופיין  הנבדלות  רבות  קבוצות  פועלות 
המרחביות ובפרקטיקות האמוניות שמקיימות קבוצות שונות במרחב יעשיר את המחקר האורבני 
כלים  ארגז  לפתח  יאפשר  קודש  בערי  המתקיימת  המקום  עבודת  ניתוח  הקודש.  בערי  העוסק 
"עבודת  המושג  על  הדיון  כך,  על  נוסף  אלו.  ערים  של  מעמדן  להבנת  לתרום  שיוכל  תיאורטי 
המתבצעת  המרחבית-עירונית  בפעולה  העוסקים  אורבניים  למחקרים  לתרום  יכול  המקום" 
בירושלים ובחברון, ערים שמגולם בהן הסכסוך הגיאופוליטי בקני מידה שונים. השאלות מי בונה 
למחקר  ראויות  המתחדש  הקדוש  למרחב  ניתנת  משמעות  ואיזו  דרכים  באילו  הקודש,  ערי  את 
וצריך להישען לא רק על ערי  יכול  נוסף. מחקר המשך המעשיר את תחום העיסוק הזה  אקדמי 
הקודש המסורתיות אלא גם על ערים העוברות התקדשות ומשמשות מוקד עלייה לרגל, דוגמת 
לנתח  תסייע  אלו  ערים  חקירה של   .)Yacobi, 2008  ;2014 יעקובי,   ;2005 )בילו,  נתיבות  העיר 

צורות נוספות של עבודת מקום.
למשל   — ומרחביות  חברתיות  בתופעות  המתמשך  הסוציולוגי  לדיון  גם  לתרום  מבקשות  אנו 
אי-שוויון ומתחים אתניים — דרך העיסוק ב"מרכז" ו"פריפריה". העיסוק ביחסי מרכז ופריפריה 
בערים קדושות שיש להן היסטוריה של מרכזיות יאפשר להעשיר את המחקר הביקורתי בתחום. 
ממושגים  ו"פריפריה"  "מרכז"  הפכו  כיצד  שואלות  אנו  הקודש  בערי  העוסק  מחקר  באמצעות 
את  מתעדים  הללו  המושגים  שני  לטענתנו,  עליהן.  לערער  שאין  מרחביות  לאקסיומות  יחסיים 
לנו  איפשר  קודש  עיר  מתוך  שנכתב  המחקר  אותו.  משעתקים  גם  אך  החברתי-מרחבי  המצב 
נשענים בפועל  אובייקטיביות,  ו"פריפריה", הנתפסים כקטגוריות  "מרכז"  כי המושגים  להראות 
קבוצה  של  לתפיסתה  ו"מתקדם"  "מפותח"  ש"גבוה",  שמה  מכאן  תרבות.  תלוי  ערכי  סרגל  על 
אחת הוא "נמוך", "ארכאי" ו"מפגר" לתפיסתה של האחרת. שימור תובנה זו בקרב קהילת המחקר 
לאזורי  מחוץ  דיון  ולאפשר  האקדמית  הקהילה  של  האידיאה-לוגוס  מגבולות  לצאת  לנו  יסייע 

הנוחות של הנחקרים והחוקרים כאחד.
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משכילים נמוכי שכר: 
ממימוש עצמי לרדיקליות פוליטית

יריב מוהר*

שכר  נמוכי  אקדמית  השכלה  בעלי  כיצד  להבין  אבקש  זה  במאמר  תקציר. 
בין  אי-הלימה  של  זה  מצב  הבוחנת  בספרות  החברתי.  מיקומם  את  חווים 
של  חזקה  תחושה  מתארת  סטטוס"(  )"סתירת  הריבוד  של  השונים  המדדים 
הפרת ציפיות לסטטוס לכיד. בבחינה פתוחה של האופן שבו משכילים נמוכי 
שכר חווים את מיקומם החברתי, באמצעות ראיונות חצי-מובנים, מצאתי כי 
הם מבכרים מימוש עצמי על פני הכנסה ולא מתמקדים בהפרת ציפיות. בדיון 
נמוכי שכר,  על החשיבות שבהבנת תפיסתם העצמית של משכילים  אצביע 
ורדיקליות פוליטית. מכאן  לאור תפקידם המרכזי בהצתת מחאות חברתיות 

אעלה השערה ראשונית בדבר אפשרויות ההנעה שלהם לפעולה במחאות. 

מבוא
מאמר זה יעסוק בשכבה של משכילים ששכרם נמוך יחסית לצפוי1 לבעלי השכלה אקדמית ודומה 
לשכרם של העובדים הלא-מקצועיים. במאמר אבקש לבחון את האופן שבו תופסים המשכילים 
נמוכי  משכילים  של  המשמעות  עולמות  להבנת  החברתי.  מיקומם  ואת  עצמם  את  השכר  נמוכי 
פוסט- בחברות  שלהם.  הייחודי  החברתי-פוליטי  הפוטנציאל  משום  ייחודית  חשיבות  יש  שכר 

תעשייתיות ענף השירותים הוא מרכזי בכלכלה )Bell, 1973(, והמבנה המעמדי הישן של החברה 
התעשייתית נוטה להתערער )Clark & Lipset, 2001(; לטענת חוקרים רבים, הפוטנציאל להניע 
מחאה ולתבוע שינוי רדיקלי ביחסי הכוח נמצא לא בקרב "מעמד פועלים" אורגני, שכבר אינו קיים, 
אלא בקרב המשכילים נמוכי השכר. כפי שאראה בהמשך, זו גם הקבוצה העיקרית שמניעה מחאות 
חברתיות. אם כן, הבנת עולמות המשמעות של משכילים נמוכי שכר עשויה לתרום משמעותית 

להבנת הדינמיקות של הנעה לפעולה פוליטית או מחאתית.
נמוכי  כיצד המשכילים  להבין  איכותני שערכתי אבקש  דרך מחקר  נובע מהלך המאמר:  מכאן 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   *
המאמר מבוסס על מחקר שנערך במסגרת עבודת התזה שלי, בהנחיית פרופ' ניסים מזרחי מהמחלקה   
לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להודות לפרופ' מזרחי, לפרופ' דני 
פילק ולד"ר שרית הלמן על ההערות והרעיונות המועילים ועל החשיפה לתחומי מחקר, הגות וידע 
שהשתתפו  השכר  נמוכי  והמשכילים  המשכילות  לכל  להודות  ברצוני  כן  כמו  זה.  למאמר  שתרמו 
במחקר. אלמלא נכונותם לפתוח את הלב ולשתף אותי בתחושותיהם האינטימיות והקשות לעתים, 

מאמר זה לא יכול היה להיכתב.
ההתייחסות  קבוצת  או  המשכילים  של  ציפייה   — תודעתית  בהכרח  איננה  הזה  בהקשר  הציפייה   1
כמה  יש  הזאת  לציפייה  זאת,  עם  ריבוד.  חוקרות  ציפייה של  כלומר  — אלא סטטיסטית,  שלהם 
ממדים, כפי שיתואר בהמשך וכפי שעולה ממבעים של הפתעה ואכזבה הנזכרים בפרק הממצאים.



משכילים נמוכי שכר 80 יריב מוהר

את  מבנים  הם  וכיצד  הריבוד,  למישורי  יחסית  הלא-שגרתי  החברתי  מיקומם  את  חווים  השכר 
זהותם מולו. באמצעות ניתוח ראיונות חצי-מובנים אמפה את עולמות המשמעות, המוטיבציות 
החברתי  למיקומם  הנוגע  בכל  שכר  נמוכי  ומשכילות  משכילים   18 של  והרגישויות  המוצהרות 
ולזהותם מולו. לאחר מכן אסקור את הספרות המעידה על התפקיד המרכזי של משכילים נמוכי 
שכר בהנעת מחאות, והמרמזת על החשיבות הפוליטית-חברתית הרחבה שבהבנת תפיסותיהם. 
המחאה  של  המקרה  לאור  נוספים:  מחקרים  לקראת  ראשונית  השערה  אעלה  המאמר  בסוף 
נמוכי שכר לפעולה מחאתית  כי היכולת להניע משכילים  2011 אשער  החברתית בישראל בקיץ 
קשורה לתפיסותיהם העצמיות, כפי שעלה במחקר, בפרט אם מחברים בין התביעה לצדק חלוקתי 

ובין תביעות להכרה בצורות מגוונות של מימוש עצמי.
החל  שלה.  הרקע  את  ולהבין  השכר  נמוכי  המשכילים  תופעת  את  להגדיר  יש  ראשית  אבל 
מאמצע המאה ה-20, ואף מעט לפני כן, החלו התיאוריה והמחקר הסוציולוגי של הריבוד לעסוק 
מאפיינים  שבהם  מקרים   —  )status inconsistency( לכיד  לא  סטטוס  של  במקרים  בהרחבה 
 Lenski,( התאמה  ביניהם  תהיה  כי  שמצופה  אף  מתואמים,  אינם  ריבוד  של  שונים  ממדים  או 
1954(. תשומת הלב הופנתה בעיקרה למקרים של התרופפות הקשר המצופה בין השכלה אקדמית 
להכנסה. התופעה בכללותה נתפסה כבעלת השלכות חברתיות ופסיכולוגיות חשובות והומשגה גם 
כ"התגבשות נמוכה של הריבוד". המושג "סתירת סטטוס" )status discrepancy( תיאר את מצבו 

של פרט שסטטוסים שונים שלו אינם תואמים זה את זה כמצופה.
ההתפתחות  עם  הסוציולוגית  בספרות  מזוהה  הלא-לכיד  הסטטוס  תופעת  של  התפתחותה 
ההיסטורית של הקפיטליזם הפוסט-תעשייתי ועם ירידת כוחה של מדינת הרווחה. נטען כי פיתוח 
לעלייה בתפוצת הסטטוס  להוביל  Dogan, 2004( עשוי  ראו  בכלל;  כלכליות  )ותהפוכות  כלכלי 
בדרכים  שלא  למוביליות  מבניות  הזדמנויות  נוצרות  כאלה  שבזמנים  משום  זאת  הלא-לכיד. 
המקובלות, כך ששינוי בסטטוס מסוים אינו כרוך בהכרח בשינוי בסטטוסים המזוהים איתו באופן 
מסורתי )Eun-Young, 2008; Lenski, 1954; Meyer & Roth, 1970(. מחקרים מתקופה זו של 
ראשית הקפיטליזם הפוסט-תעשייתי אכן העלו כי קיימות מגמות כמותיות המצביעות על הלימה 

.)Hodge & Treiman, 1968( חלקית בלבד בין השכלה ובין הכנסה ומצב כלכלי
קרובה  היקפה,  על  נתונים  שאין  אקדמאים,  של  שלמה  שכבה  פוסט-תעשייתיות  בחברות 
את  שוברים  אלה  אקדמאים  והפועלים.  הלא-מקצועיים  העובדים  של  למצבם  הכלכלי  במצבה 
הפילוח הסוציו-אקונומי הקלאסי, ומיקומם החברתי המיוחד מציב אותם בין שני עולמות תרבות 
שלשניהם הם אינם משתייכים: זה של המעמד הבינוני-גבוה והמשכיל וזה של המעמדות הנמוכים 

יותר וחסרי ההשכלה.
זו הוא  נמוכי השכר. מושג קרוב לקטגוריה  מועטה הספרות התיאורטית העוסקת במשכילים 
"המעמד החדש" )Gouldner, 1979(, המתאר משכילים מתחומי הרוח והחברה שאיבדו מכוחם 
הכלכלי ופיתחו תרבות של שיח ביקורתי. תיאורטיקנים מסוימים ראו בהם מעמד לכל דבר, עם 
 Clark &( מיקום ייחודי בתהליך הייצור בחברה הפוסט-תעשייתית, מיקום המשפיע על תודעתם
Lipset, 2001(. אנשי המעמד החדש בעלי הידע המקצועי החברתי והתרבותי נוטים במיוחד לקדם 
אג'נדה ליברלית ולתמוך בארגוני חברה אזרחית )Brint and Kelley, 1993; Kriesi, 1989(. מישל 
לאמונט )Lamont, 1992( בוחנת גבולות סימבוליים שונים ובאמצעותם היא מתארת קטגוריה 
טיפוסים  מגדירה  היא  הוובריאניים  הרציונליות  מושגי  בעקבות  חברתיים:  טיפוסים  של  דומה 
מקצועיים שעבודתם או מקצועותיהם מכוונים לערך לא-אינסטרומנטלי, כלומר חשיבות היעדים 
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כ"מומחים  מוגדרים  אלו  קונספטואלי.  או  ערכי  מעניין  או  הפנימית  מאיכותם  נובעת  בעיסוקם 
תרבותיים וחברתיים" — אמנים, עובדים סוציאליים, מורים, מרצים וכולי.2 טיפוסים אלו מונגדים 
יעדים  רווחים,  מכוונת  אינסטרומנטלית  ברציונליות  המקצועית  בהתנהלותם  שמתמקדים  למי 

מדידים או יעילות )שם( — אנשי עסקים, חשבים וכדומה. 
במדגם שלי, כפי שאראה בהמשך, האקדמאים נמוכי השכר הם רובם ככולם "מומחים תרבותיים 
או חברתיים". סביר בהחלט שטיפוסים בעלי נטייה להסתייג מרציונליות אינסטרומנטלית יבחרו 
במקצועות של "מומחים תרבותיים וחברתיים", שהתגמול עליהם נמוך, וכך ינותבו לרוב למצב של 
סתירת סטטוס. באופן מסורתי הובנה סתירת הסטטוס כהפרת ציפייה תודעתית של המשכילים 
 ,)Jackson, 1962( להשתכר בהתאם להשכלתם. הדבר מניע אותם לראייה ביקורתית של החברה
אם כי נדמה שהטיפוסים מסוג המומחים התרבותיים-חברתיים יכלו לצפות במידה מסוימת את 
שכרם הנמוך, ונראה שמדובר בנטייה מקדמית לראייה ביקורתית ולא באכזבה. מתוך הפער הזה 

עולה השאלה כיצד חווים השחקנים הנמצאים במצב זה את סתירת הסטטוס שלהם.

המעבר למחקר סובייקטיבי של סתירת סטטוס
תיאוריית סתירת הסטטוס הייתה במקורה תיאוריה כוללנית שלא התמקדה במשכילים נמוכי שכר 
בלבד ולא פילחה אותם לטיפוסים. בראשיתו, חקר תופעת הסטטוס הלא-לכיד העלה את ההשערה 
כי מי שנמצאים בסתירת סטטוס חווים אותה כשיבוש ציפיות חברתיות להתאמה בין סטטוסים 
להכנסה  הציפייה  של  הפרה  חווים  השכר  נמוכי  המשכילים  שלנו,  במקרה  מאפייניהם(;  )או 
התואמת את השכלתם. ההנחה הייתה כי פרטים שאצלם אין לכידות בין מדדי הערכה חיצוניים 
או  בעייתיות  ציפיות  בעצמם  יחוו   ,)Goffman, 1957( מתואמים  יהיו  כי  סטטיסטית  שמצופה 
ומפגיעה בערך   )Goffman, 1957( זהות  יסבלו ממתח, מבעיית  וכך   )Jackson, 1962( סותרות 
העצמי )Fenchel, Monderer, & Hartley, 1951(. על פי המשוער, מתוך כל אלה יכולה הייתה 
 Goffman, 1957; Jackson,( בחברה  הכוח  מבנה  את  לשנות  שאיפה  שונים  בתנאים  להיווצר 

.)Zhang, 2008( היפותזות אלו חלחלו למרבית המחקרים המאוחרים בנושא .)1962
עם ההשתכללות המתודולוגית נתקל חקר לכידות הסטטוס המוקדם בקשיים אמפיריים למצוא 
 Brown, Cretser,( מתאם בין סתירת סטטוס ובין רדיקליות פוליטית, ועל כך זכה לביקורת רבה
ביקורת  עוד  עלתה  הזה  המשבר  מתוך   3.)& Lasswell, 1988; Kelly & Chambliss, 1966
חשובה על העיסוק הסוציולוגי המוקדם בסתירת הסטטוס. הטענה הייתה כי הוא הזניח את הממד 
כי  והניח מראש  הסתירה,  )Blocker and Riedesel, 1978; Nelson, 1973( של  הסובייקטיבי 

סתירת סטטוס לפי מדדים חיצוניים אכן מובילה לתחושה פנימית של סתירה. 
לסתירה  אובייקטיבית  סטטוס  סתירת  בין  מוחלטת  התאמה  אין  כי  אז  הראו  אחדים  חוקרים 

"מומחים  הקטגוריה  עם  בישראל  לא-מבוססים  אקדמאים  מזוהים  כמה  עד  השאלה  נשאלת   2
על  והמל"ג  הלמ"ס  עם  בשיתוף  שנערך  במחקר  למצוא  אפשר  לכך  רמז  וחברתיים".  תרבותיים 
"השכלה עודפת", המוגדרת כמצב שבו השכלת הפרט עולה על הנדרש לשם ביצוע עבודתו. שיעור 
פער  קיים  כך  על  נוסף  והחברה.  הרוח  מדעי  בוגרי  את  למשל  מאפיין  עודפת  השכלה  של  גבוה 
בהכנסה לרעת ה"סובלים" מ"השכלה עודפת" לעומת מי שהשכלתם תואמת את עבודתם: שלוש 

.)Romanov, Tur-Sinai & Eizman, 2008( 27%-שנים אחרי קבלת התואר הפער הגיע ל

לסיכום מקיף וממצה של הביקורת המתודולוגית ולתיקוף מחדש של הקשר בין רדיקליות לסתירת   3
.Zhang, 2008 סטטוס, על בסיס מתודולוגיה חדשה עוד יותר, ראו
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סובייקטיבית ונחווית. הם הציעו כי מחקרים עתידיים יתמקדו בממד הסובייקטיבי של הסתירה, 
 4.)Zimmermann, 1985( ועוד  רדיקליות  למתח,  נטיות  על  להשפיע  הצפוי  זה  שהוא  משום 
ומחקריים  תיאורטיים  ניסיונות  סדרת  סוקרים   )Stryker & Macke, 1978( ומק  סטרייקר 
ולבחינה  הסטטוס  סתירת  של  לחוויה  מייחסים  עצמם  שהשחקנים  במשמעות  להתמקד  חדשים 
של המתאם בין משמעויות וחוויות אלו להשפעות המשויכות לסתירת הסטטוס, כגון רדיקליות. 
אבל גם גישות אלו, המציעות לחקור את ההיבט הסובייקטיבי של סתירת הסטטוס, משתמשות 
ביחידות ניתוח בסיסיות של גורמים מבניים או סכמות מוגדרות מראש, כמו ציפיות רווחות לצדק 
חלוקתי )Geschwender, 1967( או קבוצות התייחסות )Runciman & Bagley, 1969(. הן אינן 
פתוחות לכלל התהליכים המורכבים של יצירת המשמעות אצל הפרטים. כך מכפיפות תיאוריות 
אלו מלכתחילה את הפרשנויות הרחבות של השחקנים לסכמות מסוימות של פרשנות. הן מבחינה 
ככל  ופתוחה  רחבה  בחינה  שיאפשרו  כלים  מציעות  אינן  הן  מתודולוגית  מבחינה  והן  תיאורטית 
האפשר של המשמעויות שהשחקנים מייחסים לסתירת הסטטוס. כפי שאראה מיד, מענה הולם 

לקשיים הללו בסוציולוגיה של התרבות מציעים תיאוריית הרפרטואר והגבולות הסימבוליים.

הכוח של תיאוריית הרפרטואר בהבנתה של חוויית סתירת הסטטוס
השימוש  את  בוחנת  בסוציולוגיה,  שחל  הפרקטי  המפנה  מתוך  שקמה  הרפרטואר,  תיאוריית 
 )Swidler, 1986( האסטרטגי ברכיבים תרבותיים רווחים — "רפרטוארים", בלשונה של סווידלר
— בפרויקט הגדול של ניהול הערך והדימוי העצמי מול סיטואציות והקשרים. חשיבותה המרכזית 
של   )meaning making( המשמוע  תהליכי  בהבנת  כוחה  היא  כאן  הרפרטואר"  "תיאוריית  של 
ועל ערכם העצמי. הדבר עולה בקנה  ניסיונותיהם לשמור על סדר מוסרי בעולם  השחקנים אגב 
אחד עם הטענה של סטרייקר ומק )Stryker & Macke, 1978( כי פרטים שנמצאים במצב סתירת 
סטטוס מצליחים בקלות יחסית להגדיר מחדש את הסיטואציות שבהן הם ניצבים, וכך לשמר את 
יש  ולהפרתן  לציפיות  לגלות אם  כזאת מאפשרת  יכולתם לתפקד חברתית. מסגרת  ואת  זהותם 
בפרק  גם  שיידון  )כפי  אובייקטיבית  סטטוס  סתורי  שהם  מי  של  הסובייקטיבית  בחוויה  תפקיד 

המתודולוגי(; אך ככל שידוע לי, תופעת סתירת הסטטוס הנחווה מעולם לא נבחנה מזווית זו.
סווידלר התמקדה בתחילה בארגון הפעולה, אבל לענייננו רלוונטי במיוחד לבחון דווקא יצירת 
זה,  בהקשר  מציעה   )Swidler, 2001( שסווידלר  מועילה  פרקטיקה  משמעות.  וארגון  משמעות 
בעקבות גופמן, היא "מסגרות קונספטואליות" — דרכים לארגון משמעויות ולהדגשת משמעויות 
פועלים  שבמסגרתו  ההיגיון  פענוח  יכול  כך  אלו.5  ארגון  דרכי  בין  ומעברים  לשחקנים,  הזמינות 
השחקנים להתחיל בשחקנים עצמם ובהליכי הפרשנות המורכבים שלהם, ולא בניתוח קוד תרבותי 
)Geertz, 1972; Swidler, 2001( או בסכמות פרשניות תחומות מראש  גירץ  מופשט כמו אצל 
זהות  גם בוחנת הבניית  )כמו במחקרי סתירת הסטטוס הסובייקטיבית שנעשו עד כה(. סווידלר 
ביחס ל"מבנה הסמיוטי" שבו פועלים השחקנים, פעולה שהרלוונטיות שלה לענייננו היא בתהליך 

גבולות התופעה עודם מוגדרים באמצעות מדדים אובייקטיביים-סטטיסטיים; רק חוויית הסתירה   4
נבחנת באמצעות כלים סובייקטיביים.

גופמן הציע את הניסוח הסוציולוגי הראשון לתהליך המסגור, כתהליך של הדגשת היבטים מסוימים   5
במציאות הנחווית והצנעה של היבטים אחרים, כך שנוצר סיפור מסגרת פשוט או מטאפורה פשוטה 

.)Goffman, 1974( ?"לשאלה "מהו המצב הנחווה
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.)Swidler, 2001( עיצוב הקטגוריות שבאמצעותן אנשים תופסים את עצמם ואחרים
מגישתה של סווידלר יוצאת לאמונט, העוסקת בסוג מסוים של רפרטוארים תרבותיים: גבולות 
בין  ביומיום  עושים  שאנשים  ההבחנות  של  הארגון  דרכי  הם  הסימבוליים  הגבולות  סימבוליים. 
 ,)Lamont, 2006; Lamont & Molnár, 2002( כמונו"  "לא  שהם  ל"אחרים"  כמונו"  "אנשים 
ובין מי שנחשבים ה"אנשים למעלה" וה"אנשים למטה" בסדר החברתי, כפי שהם נתפסים אצל 
והרפרטוארים  הטיפוסים  את  להבין  מאפשרת  זו  מחקר  זווית   .)Lamont, 2000( השחקנים 

התרבותיים המוערכים והנחותים בפועל, בעיני השחקנים עצמם.
השחקנים  על  נכפים  אינם  הם  אך  חברתיים,  כלחצים  לתפקד  יכולים  הסימבוליים  הגבולות 
גבולות  של  והדחייה  האימוץ  תהליך  את  מתארת  לאמונט  ומוחלט.  נוקשה  באופן  מלמעלה 
מתערער  שהוא  בעת  העצמי  ערכם  על  משמירה  כחלק  מבצעים  שהשחקנים  גבולות"  כ"עבודת 
העצמי  הערך  של  והשיקום  הערעור  תהליכי  לניתוח  לשמש  יכולה  זו  גישה   6.)Lamont, 2006(
יותר מגישתה הכללית של סווידלר. עבודת  אל מול הריבוד החברתי; היא מדוקדקת וספציפית 
הגבולות מסייעת להבין באופן אינדוקטיבי את הכוחות הפועלים מול הערך העצמי ואת ערעורו 

מול היררכיות חברתיות רב-רובדיות, כמו שמתרחש בעת סתירת סטטוס.
גישה זו מאפשרת אפוא לבחון מלמטה למעלה את חוויית סתירת הסטטוס ואת תהליכי המשמוע 
שהשחקנים עורכים במסגרתה, וגם למזער ואף להשעות את ההנחות המבניות והא-פריוריות לגבי 
התהליך. הגישה גם חורגת מבחינה תלוית-סיטואציה של זהות וערך עצמי, ומתייחסת למוסכמות 
 Linde,( ולדפוסים הממוסדים של מה נחשב "עצמי" קוהרנטי, דפוסים שבמסגרתם מובנית הזהות

1993(. בהקשר זה, לסתירת הסטטוס יש השפעה משמעותית וארוכת טווח על הבניית העצמי.

מתודולוגיה
השכלה  בעלי  חילוניים  יהודים  היו  הנחקרים  נשים.  רובם  אנשים,   18 ראיינתי  זה  מחקר  לצורך 
ומטה7  הנמוך  הבינוני  למעמד  משתייכים  כלכלית  שמבחינה  ומעלה(,  ראשון  )תואר  אקדמית 
ונמצאים במצב כלכלי זה במשך שנה לפחות. המחקר התבסס על ראיונות חצי-מובנים שנערכו 

העצמי  להגדרת  סימבוליים  גבולות  בין  הקשר  היא  שלה  המחקרית  האג'נדה  כי  מציינת  לאמונט   6
ומציעה סקירה כללית של ספרות העוסקת בקשר בין ריבוד להבניית זהות )שם(.

או  דירה  על  בעלות  ללא  )ברוטו(,  לחודש   ₪  5,500 בגובה  שכר  הוא  השתמשתי  שבו  הקריטריון   7
מעל  מעט  הוא  זה  שכר  חריגה(.  שהצדיקו  מיוחדים  מקרים  או  ממושכן  נכס  )למעט  נכסים  על 
ששתי  משום  מהחציון  במעט  גבוה  בשכר  בחרתי   .)2010—2009( המחקר  בזמן  החציוני  השכר 
קבוצות האוכלוסייה הנתפסות כאילו הן מחוץ למשחק הכלכלי-החברתי היהודי-חילוני — החרדים 
והערבים העניים — מורידות את השכר החציוני למטה מהמקובל בחברה היהודית החילונית. המבנה 
החברתי-תרבותי בישראל מדיר במידה רבה ערבים וחרדים מעולמם של ישראלים יהודים חילוניים 
ואקדמאים, וקבוצות אלו כלל אינן משמשות קבוצת ייחוס שבהשוואה אליה בוחן אקדמאי חילוני 
וערבים, החלטתי לשער עלייה מסוימת בשכר  נתונים מובחנים על חרדים  את מצבו. בשל העדר 
החציוני. יש לציין כי גם השכר הזה הוא כמחצית מהשכר הממוצע לאקדמאי/ת, שבשנת 2009 עמד 

על 12,623 ₪ )הלמ"ס, 2009(. 
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מתוך רגישות להיבטים ביוגרפיים.8 
בתחושת  המשמעות  מרכיבי  את  מלמטה  ולהבין  לבחון  הייתה  המחקר  של  העיקרית  המטרה 
ערעור הדימוי העצמי של אקדמאים לא מבוססים, כשערעור זה קשור למיקומם בריבוד החברתי. 
לראות  אפשר  הסיפור,  באמצע  לחייהם  הנוגעים  סיפורים  משנים  כשאנשים  כי  טוענת  סווידלר 
בחינת  לפיכך,   .)Swidler, 2001( מובנים  חייהם  שבאמצעותו  אחר  תרבותי  למסגור  מעבר  בכך 
וכך  מרכזי,  ניתוח  כלי  היא  החברתי  מיקומם  את  בהסבירם  הנשאלים  את  המסגורים המשמשים 
.)Lamont, 2006( גם בחינת הגבולות הסימבוליים שבאמצעותם הם מבינים את ערכם החברתי

תרבותיים  במשאבים  משתמשים  שבהן  בדרכים  השונות  את  לבחון  מאפשרות  הללו  הגישות 
)Swidler, 2001(. את הסתירות בתשובות המרואיינים אבחן כאפשרות למסגור מחדש, למשל 

כאשר מסגור קודם אינו מספק משמעות יציבה או חיובית. 
בודדים,  במקרים  רווחי.  שאינו  למקצוע  אותם  הובילה  שהשכלתם  אנשים  היו  המרואיינים 
הסבה מקצועית או בחירה מקצועית או ביוגרפית משמעותית אחרת הובילה אותם למצב כלכלי 
היו  שהם  או  שני  תואר  היה  מהמרואיינים  לשישה  שלישי;  תואר  היה  אחד  למרואיין  בעייתי. 
במהלך הלימודים לתואר כזה; לשאר המרואיינים היה תואר ראשון בלבד. אפשר לתהות באשר 
לציפיותיהם להשתכרות בעת שתואר ראשון — בפרט במקצועות המאפיינים את המרואיינים — 
מאבד ממשמעותו בשוק העבודה, אך עדיין יש פער גדול בין גובה שכרם של המשכילים נמוכי 
השכר ובין גובה השכר הממוצע הצפוי לבעלי השכלה אקדמית )ראו הערת שוליים 7(. כך או כך, 

העדר ציפיות השתכרות הוא ממצא אפשרי של בחינת חוויית הנחקרות והנחקרים.
35. מבחינה מגדרית קבוצת הנחקרים כללה בעיקר נשים  הגיל הממוצע של המרואיינים הוא 
נשים  באוכלוסייה:  הכללית  ההטיה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו  הטיה  המרואיינים(.   18 מתוך   15(
ממלאות עמדות נחותות יותר כלכלית בשוק העבודה גם כששולטים על משתנה ההשכלה.9 חלק 
כלומר  אחרת,  או  כזו  במידה  "ממוגדרים"  מקצועות  היו  הנחקרות  עוסקות  שבהם  מהמקצועות 
מקצועות המזוהים עם נשים או עם נשיות: בין הנחקרות יש עובדת סוציאלית אחת, שתי מורות 
עם  לרוב  מזוהים  לא-מבוססים  ואקדמאים  אקדמאיות  עוסקים  שבהם  המקצועות  ככלל,  וגננת. 
פוזיציית שוק נמוכה. מלבד המקצועות שצוינו היו בין הנחקרים גם אמנים ואמניות ומי שהשכלתם 

היא תואר כללי במדעי הרוח או האמנויות. 
למעט מרואיינת אחת מסורתית, כל המרואיינים הם חילוניים. שתי נחקרות הן עולות מרוסיה, 
מזרחי  ממוצא  מתוכם שישה  ישראל,  ילידי  והשאר  הברית  ותיק מארצות  עולה  הוא  אחד  נחקר 
והשאר אשכנזים או ממוצא מעורב. רוב המרואיינים גדלו במשפחות מהמעמד הבינוני. שלושה 
לאליטה  בעבר  שהשתייכה  למשפחה  בת  היא  אחת  נחקרת  מאוד.  עניים  בבתים  גדלו  מתוכם 

התרבותית של החברה הישראלית. 

מתוך  עדיין  אך   )Linde, 1993( חיים  סיפורי  ניתוח  של  למתודולוגיה  הקרובה  לרגישות  הכוונה   8
התייחסות להקשרים ספציפיים.

 Rosenfeld & Kalleberg, למשל  )ראו  העבודה  בשוק  מגדרי  באי-שוויון  עוסקת  ענפה  ספרות   9
1990(. נוסף על כך אפשר גם להתרשם מפערי השכר המגדריים בקרב אקדמאים מנתוני הלמ"ס 
נשים  באקדמאים(,  מדובר  )לרוב  ומעלה  לימוד  שנות   16 בעלי  על  הנתונים  לפי   .2008 לשנת 
משתכרות שכר נמוך הרבה יותר מגברים בעלי השכלה זהה, בכל הקטגוריות המקצועיות הנכללות 

בטבלה )הלמ"ס, 2008(.
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בוטה  שאפלייתן  הישראלית  בחברה  לקבוצות  משתייכים  אינם  המרואיינים  אתנית,  מבחינה 
וישירה, כמו ערבים או אתיופים. יש בכך יתרון לצורכי מחקר זה, שכן כך יש למרואיינים פחות 
אתוסים או הסברים מוכנים מראש ל"כישלון" הכלכלי שלהם. נרטיבים של אפליה רווחים פחות 
מזרחיים  כמו  השוק,  של  ההיגיון  בתוך  יותר  ומוסווית  "עקיפה"  שהדרתן  קבוצות  בקרב  ופחות 
)Mizrachi, Goodman & Feniger, 2009(. להוציא את ההסתייגות הזאת, בחירת המרואיינים 
)maximum variation sampling(, במטרה להבין את  גיוון מקסימלי  התבססה על היגיון של 

חוויית סתירת הסטטוס מתוך טיפוסים ואסטרטגיות משמוע רבים ככל האפשר.
לא-מבוססים  אקדמאים  שמייחסים  המשמעויות  סוגי  את  לעומק  להבין  ביקשתי  זה  במחקר 
פוטנציאל ההנעה  כך לשער על  ומתוך  כדי להבין את עולם המשמעות שלהם  למצבם החברתי, 
הלא- האקדמאים  קבוצת  של  מאפייניה  את  לבחון  מכוון  אינו  המחקר  מחאה.  לפעילות  שלהם 

מבוססים בכללה; הוא אינו מתיימר להציג טענות על בסיס ייצוג, אלא מבקש להבין רפרטוארים 
משמעותיים בתוך אוכלוסיית המחקר ובתוך כך להבין גם את דרכי הערעור של הדימוי העצמי ואת 

האסטרטגיות המשמשות לשיקומו. 

בין תסכול מהכנסה לתסכול מהגשמה
כדי להבין כיצד נחווה המיקום החברתי הסותר של המשתתפים במחקר במהלך החיים ה"טבעי" 
האקדמאים  של  ה"חופשי"  הסיפור  את  בחנתי   ,)Linde, 1993( מזהותם  כחלק  שלהם,  והרחב 
לו,  ואת האופי שהם מייחסים  הלא-מבוססים על מיקומם החברתי: את הסיבות, את ההסברים 
מבלי לכוון אותם לסוגיית הריבוד ושלא ביחס לסולם דירוג מעמדי כזה או אחר. סיפוריהם עלו 
בעיקר בתגובה לשאלות פתוחות וזהותיות: "ספרי לי על עצמך כאילו היית מציגה את עצמך לזרה 
שפגשת", "מה חשוב לך בחיים?", "על מה את מוכנה לוותר בשביל הדברים החשובים?", "ספרי 

על הרקע שממנו באת" וכדומה. 
ערן, מורה לשעבר בן 36, בעל תואר שני וכיום כמעט אינו עובד, נשאל שאלה פתוחה למדי: 
האם יש דברים שהוא מוכן לוותר עליהם למען הדברים החשובים לו בחיים? בתשובה לכך הוא 

מספר על מיקומו החברתי:

ויתרתי. עד היום אין לי כסף, אני מעולם לא הגעתי למשכורת ממוצעת במשק, דברים 
שאנשים אחרים זה מובן מאליו בשבילם. אולי לא כיוונתי לזה ]לכסף[, אבל מסתבר שעד 
היום שילמתי מחיר כבד, עד לגילי ה-יחסית, לא צעיר. אני עדיין משלם. והמחיר הוא 
כלכלי, וגם מחיר של אידיאלים — שאני לא יכול לבטא את עצמי ]כמורה שרוצה להיות 
מעורב בתכני הלימוד[. לכן עזבתי את מערכת החינוך, ואני בהחלט מודאג לגבי העתיד 
משכורת  התלמידים[,  של  ]נמוכה  משמעת  להתמודד:  יכול  הייתי  השאר  כל  עם  שלי. 
יחסית נמוכה, יחס לא הולם, אם רק הייתי מרגיש שאני עושה משהו משמעותי שמחזיר 
לי את ה... הסיבה שעזבתי היא לא בגלל הקשיים. היא בגלל שאני לא יכול להיות עצמי 

.I’m wasting my time-עד הסוף. אני חלק ממערכת ו

הייתי  )"אם  דימויו העצמי  הנרטיב הדיסוננטי של ערן מכיל כבר עדויות ראשוניות לערעור של 
יכול להיות עצמי עד הסוף"(. הוא המרואיין  "אני לא  או  מרגיש שאני עושה משהו משמעותי" 
את  מחדש  למסגר  ממהר  הוא  אפילו  אך  הנמוכה,  מהכנסתו  ביותר  החריף  התסכול  את  שהביע 
מועקת ההשתכרות כגורם משני — משהו שאיתו יכול היה להתמודד אילו רק היה מרגיש שהוא 
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"עושה משהו משמעותי" ומבטא את עצמו. 
חשוב להצביע על ההבדל המהותי בין האופן שבו ערן מבטא את השבר שהוא חש בהסבירו 
בחופשיות את מיקומו החברתי לעומת האופן שבו הוא מגיב לשאלה ממוקדת. כשנשאל 
ישירות על הכנסתו הביע ערן תסכול ואכזבה חריפים משכר שאינו תואם את השכלתו: 
"בזבזתי שנים על השכלה שלא תגמלה אותי ]כלכלית[ ]...[ ]עצתי היא[ לא ללכת ללמוד". 
לעומת זאת, מהסיפור החופשי של ערן עולה סדק בדימויו העצמי הנוגע בעיקר לפער שבין 
שאיפותיו לביטוי עצמי ובין האפשרויות לביטוי כזה בפועל, ואילו האכזבה מההכנסה היא 

משנית וממוסגרת כעניין שאפשר היה "להתמודד" איתו בהינתן אפשרות לביטוי עצמי. 
לעומת ערן, הילה היא אחת הנחקרות בעלות הערך העצמי הגבוה ביותר והיא חשה שלמה 
עם עצמה. הילה היא מורה בת 35 בעלת תואר שני. היא מרוויחה שכר נמוך ואין לה ביטחון 
תעסוקתי. בתשובה על השאלה הפתוחה מה היא אוהבת ולא אוהבת בחייה, היא מספרת 
שלימודיה הובילו אותה לעמדה שבה היא המורה המוערכת ביותר בבית הספר שהיא עובדת 
בו, ומאפשרים לה לבנות את תוכנית הלימודים בעצמה, לפי חזונה. בהזדמנות אחרת היא 
מספרת מדוע פסלה במהלך ריאיון עבודה משרה בתחום הביטוח, שהיה לה אופק רווחי יותר: 
"אני בן אדם שחושב, ומצפים ממני להיות טכנוקרטית. אני לא מסוגלת להיות... אני לא 

מסוגלת לעשות רק את מה שאומרים לי. אז מה עדיף? לא עדיף לעבוד בהוראה?" 
בניגוד לערן, שעזב את מערכת החינוך כי נדרש להיות טכנוקרט, הילה מקבלת מהמערכת 
הלא-פורמלית של החינוך בדיוק את האפשרות שחסרה לו — להיות אדם חושב העוסק 
בפעילות משמעותית לו ולממש את עצמו. עניין ההכנסה דווקא מציק לה מאוד כשהיא 
נשאלת עליו ישירות, והיא אומרת: "לפעמים אני חיה גרוע, לא חיה בסדר. גרוע, ברמה 
של... שלפעמים אי אפשר להוציא כסף מהבנק". אבל לעומת המימוש העצמי, התסכול הזה 
ממוסגר בשולי סיפור חייה הכולל, והיא אפילו דוחה אפשרות ישימה לשפר את משכורתה 
על חשבון המימוש העצמי. הילה אף מגלה מידה לא מבוטלת של רפלקסיביות כלפי תחושת 
הערך העצמי הגבוה שלה ואי-הסתמכותו על הכנסה. כך היא ממשיכה את סיפור דחיית 

המשרה בביטוח: 

העובדה שאני אקדמאית אומרת לי שאני מזהה את המקום שאני נמצאת בו, אני 
יודעת... אני יכולה לפרש ]אותו[ לא רק מהמקום "אה, לא שילמו לי כמו שצריך". 
לקחתי את זה לפרשנות העצמית שלי. לא בגלל הטייטל של התואר, זה לא מעניין 
אותי. הגעתי לרמות מאוד גבוהות של חשיבה והצלחה וזה מה שחיזק את הדימוי 

העצמי. ]הוא[ היה נמוך בעבר, והוא כל הזמן עלה. 

כלומר, לטענתה, היותה אקדמאית לא גרם לה להתלונן על גובה שכרה אלא להפך — סייע 
לה לפרש את עבודתה לא רק על פי גובה השכר.

מימוש עצמי והעדפתו על פני שכר גבוה תופסים לא פעם נפח ביוגרפי. שניים מהמרואיינים 
עשו הסבות מקצועיות שהקטינו את הכנסתם אך שיפרו את תחושת המימוש שלהם. אך 
הדורש  הקדמון"  ה"חטא  תחושת  היה  העצמי  המימוש  להעדפת  ביותר  המובהק  הביטוי 
נירית, התעניינה בתחומים הומניים ובשאלות  48. מילדות, טוענת  נירית, בת  תיקון של 
על החברה, אך לא העזה למרוד בהוריה שמימנו את לימודיה ואילצו אותה ללמוד הנדסת 
אלקטרוניקה. היא סבלה מהלימודים ולא עסקה במקצוע יום אחד. למרות קשיים כלכליים 
היא דבקה בעיסוקים רוחניים לא מתגמלים ורק כעת, משבנותיה גדלו, היא מבקשת ללמוד 
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תואר הומני, חרף המצוקה הכלכלית הלא פשוטה. מדי פעם היא שוקלת הסבה מקצועית 
"אני פשוט לא אוכל לחיות עם עצמי אם לא אעשה את  יותר, אבל  לתחומים מכניסים 
נירית מתארת הקרבה של האופק  מה שאני מחוברת אליו ומבטא אותי", היא מסבירה. 
זו בלבד שסוגיית המימוש  לא  כן,  חיים שלמים. אם  הכלכלי למען מימוש עצמי לאורך 
העצמי מצטיירת בדברי המרואיינים כחשובה יותר מגובה השכר; הם אף מעידים שבחרו שוב 
ושוב בחירות מעשיות שבהן העדיפו מסלול של מימוש עצמי על פני שיפור מצבם הכלכלי, 
ומביעים מודעות להעדפה זו, שאותה סימנו כחלק מזהותם )"להיות עצמי עד הסוף", כדברי 

ערן המורה(.
העדפת המימוש העצמי מבוטאת לא פעם במפורש. הילה, המורה, אומרת: 

אני לא מוכנה לחיות במקום שידכא אותי, גם אם יהיה לזה מחיר כלכלי. ]אני מוכנה 
למחיר הזה[ בשביל חופש בעבודה. אני לא אוותר על ההשכלה שלי לטובת רווח 
כלכלי. כלומר לעשות תואר במדעי הרוח, כמו היסטוריה שעשיתי, אנשים הרימו 

גבות ועדיין לא מבינים למה זה היה — משפחה, חברים... אבל אני נאמנה לעצמי.

בהיותה מזרחית ממשפחה לא-משכילה מהפריפריה )עכו(, נדמה שהלחץ על הילה היה גדול 
32 שמתקשה להתפרנס מעבודתה ונמצאת לקראת  במיוחד. ליטל, עובדת סוציאלית בת 
סיום התואר השני שלה, מעלה כנגד קשיי ההתפרנסות עיקרון של דבקות באמת פנימית: 
"אני לא אוותר על המקצוע שלי בשביל כסף, אני לא אוותר עליו. אני לא אוותר על העשייה 
שלי ברמה של העבודה שבחרתי לעשות. גם לא נראה לי ]ש[אוותר באמת על היושרה שלי 

ועל האמונות שלי בשביל זוגיות או בשביל עושר כלכלי".
כל הנחקרים )למעט אחת( הציגו גרסאות לכידות יותר או פחות של השאיפה למימוש 
עצמי כתמה בולטת בסיפור החופשי שלהם על חייהם. זהו נרטיב המבוסס על ניהול חיים 
להבדיל  זהות,  בבניית  הצורך  לאור  או  ומושרשות,  פנימיות  שאיפות  או  תכונות  לאור 
מהתמקדות בשיקולים אינסטרומנטליים של הכנסה. אתוס זה של מימוש עצמי מעורער 
במידה הרבה ביותר כשאפשרויות המימוש נחסמות; בדרך כלל, החסמים נובעים בעקיפין 
ממצבם הכלכלי הרעוע או ממצבם המקצועי הלא-יציב של המרואיינים. במסגרת ערעורים 
אלו ניכרות גם תחושות של מתח ובלבול, כפי ששיערו התיאורטיקנים המוקדמים של חקר 
לכידות הסטטוס. מבין כלל הנחקרים, 15 חווים ערעור או מתח כלשהו הנוגעים למידה הלא-
מספקת מבחינתם של מימושם העצמי. רק שלושה מהנחקרים חווים מימוש עצמי סביר 

ומרגישים שלמים ובטוחים יותר בעצמם, למרות נחיתותם הכלכלית.
ככלל, בסיפוריהם החופשיים של המרואיינים על עצמם בלטו טרדות של מימוש עצמי, 
ולא תחושה של הפרת ציפיות להתאמה בין סטטוסים. ממצאים אלו שונים בתכלית גם 
ישירות  כוונו  וגם מסוגי התסכולים שעלו כשהשאלות  מהתיאוריה על סתירת הסטטוס 
למצבם הכלכלי של המרואיינים או לציפיות ההשתכרות שלהם )שאלות כאלה הוצגו אחרי 
השאלות הפתוחות שהניבו סיפור חופשי(. כשנשאלו ישירות על השכר הביעו כל המרואיינים 
— גם בעלי תואר ראשון בלבד — תסכול משכרם ואף ציפייה להשתכר יותר. בפרט בלטה 
ליטל, העובדת הסוציאלית, שציינה "לא האמנתי שבעבודה הקודמת שלי כמלצרית אני 
ארוויח יותר ]מאשר כעובדת סוציאלית בעלת תואר[". עם זאת, כשהמרואיינים מספרים 
על מצבם סיפור חופשי, התמה המרכזית היא כאמור המימוש העצמי, ואילו תחושות בדבר 
הפרת ציפיות להתאמה בין סטטוסים הן שוליות ולעתים אף אינן מוזכרות כלל. הסיפור 



משכילים נמוכי שכר 88 יריב מוהר

 .)Linde, 1993( יותר את ההיגיון הביוגרפי-הזהותי החופשי, נטול ההכוונה, מבטא טוב 
נוסף על כך, לפחות עשרה מבין המרואיינים טענו כי בהינתן מימוש עצמי הם היו מוכנים 
לשאת את המצוקות הכלכליות; כלומר, הם הציבו את המימוש העצמי בקדימות לשיקולים 

הכלכליים.

סוגי המימוש העצמי שהמרואיינים מעדיפים על פני הכנסה
אידיאל שונים של מימוש עצמי. הטיפוס  טיפוסי  נמוכי השכר שלושה  מצאתי אצל המשכילים 
הראשון הוא אידיאל של ביוגרפיה גדושה, ולפיו מימוש עצמי פירושו שזירת הביוגרפיה בשפע 
התנסויות ותחומי עניין; הטיפוס השני הוא ביוגרפיה כמסע חיפוש פנימי, ולפיו המימוש העצמי 
פירושו חיפוש אחר קיום "אותנטי" ו"נכון"; הטיפוס השלישי הוא ביוגרפיה ייעודית, שהמימוש 
העדפת  על  אור  לשפוך  יכולה  הזאת  הטיפולוגיה  מוגדר.  ייעוד  אחר  רדיפה  פירושו  בה  העצמי 

המימוש העצמי על פני שיקולים כלכליים.
לטובת מסלול  חיפה  באוניברסיטת  לימודים  על מסלול  לוותר  החליטה   ,36 בת  מורה  צופית, 
יוקרתי פחות באוניברסיטה הפתוחה. לטענתה, הפוטנציאל ההשתכרותי של המסלול שהעדיפה 
נמוך יותר, אך הוא איפשר לה ללמוד תחומים רבים במקביל — כלומר, הילה העדיפה ביוגרפיה 
גדושה על פני פוטנציאל השתכרות. "אני רק רוצה ללמוד עוד. אם יכולתי הייתי לומדת עוד הרבה 

תחומים", היא אומרת על הרבגוניות של התואר שבחרה, "הכול מעניין אותי". 
גם אידיאל הביוגרפיה כמסע חיפוש פנימי יכול להסביר אכזבה ממקצוע והחלפת מקצוע כעניין 
30, נשאלת מדוע עזבה את עבודותיה ככותבת  שאינו כלכלי גרידא. כשדנה, מעצבת גרפית בת 
)תסריטאית, עיתונאית, קופירייטרית(, היא משיבה: "גיליתי שאני נורא טובה בכתיבה מוזמנת, 
כשנותנים לי משהו לעשות אני עושה אותו הכי טוב שאפשר, אבל אין לי סיפור משלי לספר". 

כשאני מתעקש שבביוגרפיה שלה יש הרבה ממה לשאוב, היא אומרת: 

כן, אבל לא... זה לא התגבש לי. הרגשתי לא מגובשת, זה גם היה הרבה ]מ[השיחות שלי 
עם הפסיכולוג. הרגשתי שאני צריכה לצאת למסע. זה היה הסיבה הראשונה לעזוב את 
הכתיבה, שאני צריכה לצאת למסע וקודם כול להכיר את עצמי יותר טוב, וככל שהמסע 

התקדם הבנתי שאני לא רוצה לחזור לזה ]לכתיבה[. 

ההסבר  גרפי.  בעיצוב  לעבוד  ועברה  הכתיבה  את  נטשה  דנה  מוזמנת,  בכתיבה  הצלחתה  למרות 
שלה לשינוי הזה נעוץ במסע ההיכרות העצמית שערכה, לטענתה, בד בבד עם הטיפול הפסיכולוגי 
שעברה. מסע זה, היא מסבירה, הוביל אותה להבין שהעיסוק המתאים עבורה הוא הגרפיקה ולא 

הכתיבה.
ליטל,  כלכליות.  מסיבות  שלא  במקצוע  בחירה  לתקף  עשוי  הייעודית  הביוגרפיה  אידיאל  גם 
העובדת הסוציאלית, מספרת על הקשיים הכלכליים והרגשיים במקצוע שבו היא עוסקת ונשאלת 
אם יש בו גם יתרון. "כן", היא עונה בקול רם ובביטחון יוצא דופן, "אני מרגישה שיש משמעות 

לחיים שלי, שצריכים אותי".
לפעמים כמה טיפוסי אידיאל של מימוש עצמי פועלים יחדיו. הלנה בת ה-28, שלמדה ביולוגיה 
ועבדה ככתבת טכנית, עשתה הסבה לקופירייטינג. בתחום הזה היא עובדת יותר ומרוויחה פחות, 
ביוגרפיה  של  אידיאל  מתארת  היא  כלומר,   — לה  ומתאים  יותר  יצירתי  תחום  זהו  בעיניה  אך 
ייעודית. עם זאת, בשל השכר הנמוך היא מתקשה לממש את שאיפותיה להיות יצירתית מחוץ 
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לעבודה ולהרבות בטיולים — שאיפות המשיקות להיגיון של ביוגרפיה גדושה. כאשר היא נשאלת 
על ההיבטים שאינה אוהבת בעבודתה, היא אומרת: "אני לא עושה משהו שהוא שלי. הייתי רוצה 
להיות יותר פעילה ויצירתית". בכך היא מבטאת אידיאל פגום של ביוגרפיה ייעודית: הקופירייטינג 
יצירתי יותר מהכתיבה הטכנית, אך עדיין מוכתב מדי. אחרי מחשבה רבה על השאלה מה חשוב לה 
בחיים, היא עונה: "אני רוצה להיות שלמה עם עצמי, זה מה שחשוב לי. איכשהו אני עדיין לא". 
בכך היא מבטאת היגיון של מסע חיפוש פנימי. את הטיפוס הזה של מימוש עצמי היא מציינת 
יודע  שאתה  הזאת  "הידיעה  אנשים:  אצל  במיוחד  מעריכה  שהיא  תכונה  על  נשאלת  כשהיא  גם 
את המהות שלך, ואת מה שאתה רוצה לעשות בחיים, והרדיפה אחרי זה. זה משהו שאני מאוד 

מעריכה".
של  החוויה  את  לפרקים  ומחלישים  מחזקים  העצמי  המימוש  אידיאל  של  השונים  הטיפוסים 
נוטים  הייעודית,  הביוגרפיה  אידיאל  גם  ולעתים  הגדושה,  הביוגרפיה  אידיאל  הסטטוס.  סתירת 
לדרוש משאבים חומריים או משאבי זמן. הדבר מתנגש עם יכולותיהם הכלכליות המוגבלות של 
הנחקרים או עם התובענות של עבודותיהם, ולכן מתסכל אותם. כשרווית, אמנית וקדרית מובטלת 
שלה,  בזהות  חשוב  מרכיב  הוא  "אמנית"  היותה  אם  נשאלת  באמנות,  שני  תואר  ובעלת   39 בת 
התעסקתי  כלום,  יצרתי  לא  האחרונה  בשנה  עצמי,  על  מסתכלת  "כשאני  בתסכול:  משיבה  היא 
להכנסה  גבוהה  בין השכלה  במובן מסוים". הפער  לא מרגישה אמנית אמיתית  אני  אז  בלשרוד. 
נמוכה נגלה כאן כפער בין השאיפות למימוש עצמי ובין היכולות המעשיות להוציא שאיפות אלו 
לפועל, לאור צורכי ההישרדות וחוסר ההכרה המוסדית. כאן מתחילה ההבנה של חוויית סתירת 

הסטטוס הסובייקטיבית.
אך  העצמי,  הערך  שימור  של  איכויות  יש  עצמי  חיפוש  של  כמסע  העצמי  המימוש  להגדרת 
לשום  מוביל  אינו  שהמסע  תחושה  כשעולה  בעיקר  מערערות,  איכויות  גם  לו  להיות  עשויות 
מקום. שני היבטים אלו יכולים בהחלט להתקיים יחדיו, כשלצד תחושת האבדון קיימת האמונה 
כי התהליך יביא בסופו של דבר למקום הנכון והטוב. אמונה זו מונעת מהערעור להפוך לשבר של 

ממש. קרן, בת 34, בעלת תואר שני במדעי המדינה ומובטלת, מספרת:

אני חושבת שהדבר הכי חשוב לי ]...[ זה להרגיש טוב במקום שאני נמצאת בו. אני לא 
שם, כי אני לא מצליחה למצוא את זה. בגלל זה עברתי כל כך הרבה עבודות. אבל מה שאני 
מחפשת זה את המקום שכשאני אגיע אליו אני ארגיש שזה נכון בשבילי, שטוב לי שם, 
שהכישורים שלי באים לידי ביטוי, שאני גם לומדת ומתפתחת, ]...[ לא לסבול. כי ברוב 
העבודות שלי עד עכשיו פשוט תמיד סבלתי. לקום בבוקר היה סיוט, ללכת לעבודה. אני 
חייבת להאמין שיש איזשהו... המקום שבו אני ארגיש שהנה, הגעתי, טוב לי, זה המקום 

הנכון בשבילי.

ואף  להכנסה,  הנוגעות  לשאיפות  אזכור  אין  ביותר  הבסיסיים  שבמאוויים  לראות  אפשר  שוב 
זה  ולא  אותה  שמניע  מה  זה  לא  השונות,  בעבודותיה  השכר  על  התלוננה  קרן  ישיר  שבתשאול 
הגיונות  העצמי,  הערך  לרמת  נוגעים  הכלכליים  כשהלחצים  גם  מזו,  יתרה  אותה.  שמערער  מה 
את  שהביע  המרואיין  המורה,  ערן  לדוגמה,  שיקומו.  את  מאפשרים  עצמי  מימוש  של  שונים 
האכזבה הגדולה ביותר מהשכלתו הלא-מתגמלת וממצבו הכלכלי, מבסס לבסוף את ערכו העצמי 
"אני  גאה:  הוא  במה  לשאלה  עונה  הוא  כך  כלכלי.  מישור  על  במקום  מקצועי-זהותי  מישור  על 
אידיאולוג, יש לי הרבה הערכה עצמית לזה, אני סגור ]על המקום שלי[. לא הייתי כזה לפני 15 
שנה, זה היה מסע ארוך של גילוי ]...[. אם לא הייתי עושה דברים בשטח, מלמד, לא הייתי רואה 
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מה עובד, מה לא עובד".
 כך נשמר ההיגיון של התמקדות בהגשמה עצמית — לפי אידיאל הייעוד ולפי אידיאל המסע 

הפנימי — גם בתנאים קשים.
גבולות סימבוליים. אבי, אגרונום  גם בעבודת  ההיגיון של הייעוד כמשקם ערך עצמי מתגלה 
בעל תואר שני, בן 41, מושפע וסובל מאוד מלחצים חומריים בשל ההצלחה הכלכלית של חבריו 
מעיד  הוא  וכך  בתכלית,  שונים  טיפוסים  הם  במיוחד  מעריך  שהוא  האנשים  אולם  הראוותניים. 

עליהם: 

אני מכיר מישהו שיש לו דוקטורט אבל אין לו טייטל, אין לו משרה של חוקר. ]...[ כל 
האהבה שלו — לאנשים זה יישמע מוזר — מאוד מאוד מעניין אותו עשי לילה. הפרפרים 
האפורים המכוערים האלה שלא מעניינים ]אף אחד[... הוא מקטלג אותם ואוסף אותם, 

ורץ ומתחנן לחוקרים שיעסיקו אותו. אני מאוד מעריך אותו. הוא מהחולמים.

למרות ההשוואה החברתית מול חבריו המבוססים, אבי עדיין משמר אידיאל של החוקר הטוטלי 
שמחקרו, אזוטרי ככל שיהיה, מניע אותו כייעוד נכסף.

מההיגיון  חלק  ומשמשים  המרואיינים  אצל  מעוגנים  העצמי  המימוש  של  השונים  המרכיבים 
הביוגרפי העמוק המנחה את סיפור חייהם ונוסך בו לכידות; זניחה של מרכיבים אלו תוביל למשבר 
נירית, המתעקשת ללמוד  זהות )Linde, 1993; Swidler, 2001(. רואים זאת היטב במקרה של 
האמנית,  רווית  היא  במודע  זאת  שמבטאת  מי  אך  המורה.  ערן  של  ובמקרה  רוחניים,  מקצועות 
שלמרות חוסר היכולת שלה ליצור, בגלל הצורך לשרוד כלכלית, אומרת: "אני חושבת שעוד לא 
אני  אולי  או  ממנו,  להשתחרר  לי  שקשה  משהו  איזה  כבר  ]זה[  כאמנית,  שלי  מהדימוי  יצאתי 
לא יכולה להשתחרר ממנו". הבחירה בהשכלה או בעיסוק לא-אינסטרומנטליים היא פשוט חלק 

מאותו היגיון ביוגרפי ולכן המחויבות לה גבוהה גם כשמתקשים לממש את המסלול הזה. 

ממימוש עצמי ועד תביעה להכרה
שיח המימוש העצמי הוא קריטי לתחושת הערך והדימוי העצמי של האקדמאים הלא-מבוססים 
פרויקט  זהו  במודרנה.  בזהות  עיסוק  של  יותר  רחבה  תרבותית  לתופעה  קשור  הוא  שראיינתי. 
 Giddens,( של בניית זהות שבעידן הפוסט-מסורתי והרב-תרבותי אינה מוכתבת עוד מלמעלה
חיים  סיפור  של  הרכבה  ובאמצעות  הפרט  של  הביוגרפיה  ניהול  באמצעות  נעשית  אלא   ,)1991
קוהרנטי )Bruner, 2003; Linde, 1993; McAdams, 2003(. במונחי השיח הפסיכואנליטי, זהו 
חלק מבניית "העצמי כפרויקט עיצוב" )שטרנגר, 2005( — בעיקר בהקשר של ביוגרפיה גדושה, 
הדורשת אקלקטיות ומודעות עצמית; אבל השיח על מימוש העצמי כרוך לא רק בפנייה פנימה 

אלא גם בהכרה של החברה.
בספרה אינטימיות קרה עוסקת אווה אילוז במודל המימוש העצמי. היא פותחת את הדיון שלה 
הניגוד  של  תוצר  היא  השניות  לדבריה,  בו.  המתקיימים  הפנימי  והמתח  השניּות  בהצגת  במושג 
סמיילס,  של  הכלכלית-חברתית  ההצלחה  אתוס  ובין  פרויד  של  הנפשית  הבריאות  אתוס  בין 
ולהבנה  לחקירה  מקושרת  הנפשית  הבריאות   .)2009 )אילוז,  העצמית  העזרה  מדריכי  מאבות 
אינטרוספקטיבית של ההיגיון הפנימי והלא מודע של הנפש, ואילו ההצלחה החברתית-כלכלית 
וכללים  נורמות  ולהשתלב בחברה מול  היכולות לתפקד  קשורה לאסטרטגיות המודעֹות לשיפור 
חיצוניים. עם זאת, אם מסתכלים על החברה האמריקאית בת זמננו, טוענת אילוז, אפשר לראות 
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זהות  ביניהם  והצלחה — בנרטיב אחד, עד "שנוצרה  שילוב של שני האתוסים — בריאות נפשית 
66(. התשלובת הזאת היא, לטענתה, אתוס ההגשמה העצמית במלוא  כמעט גמורה" )שם, עמ' 

מובהקותו. 
זו אפשר גם לראות את המתח בין הנרטיבים הביוגרפיים שמצאתי: הביוגרפיה  דרך עדשה 
הגדושה והביוגרפיה המכוונת-ייעוד מתקשרות עם מודלים מסוימים של הצלחה שלרוב כרוכה 
במידה מסוימת של צורך בהכרה מקצועית או חברתית ממוסדות וממעגלים חברתיים. לעומתן, 
הביוגרפיה כמסע חיפוש עצמי היא מטבעה פנייה תרפויטית המכוונת פנימה. המתח ביניהן 
מזכיר שניות עמוקה יותר, בין הפנייה פנימה והצורך בהיכרות עצמית ובין החיפוש אחר הכרה 

.)Taylor, 1992( חיצונית; או בפשטות — בין שאיפה לאותנטיות ובין השאיפה להכרה
כמו  קצת  זה  אותך  שתציג  גלריה  בלי  "ליצור  כאמנית:  עתידה  על  אומרת  האמנית  רווית 
לשחק בקקי. בסופו של דבר אי אפשר להיות תלוש ומנותק. זה לא ריפוי בעיסוק". כלומר, 
מבלי שעולם האמנות הגלריסטי יכיר בה, זהותה כאמנית מצטמצמת לכדי מי שעוסקת ביצירה 
מוגדרת.  יעד  מקהילת  כאי-הכרה  להיתפס  עשוי  כלכלית  הצלחה  חוסר  גם  תרפויטי.  באופן 
זו חלחלה  נירית התאכזבה בהיבט הכלכלי מעיסוקה כמנחה של תרגול בודהיסטי, אך אכזבה 
גם להיבט הזהות. כשנשאלה איך הרגישה באשר לחוסר היכולת להתפרנס מעיסוק זה, השיבה: 
"חשבתי שזה היה כבר היעד, אבל זה לא היה היעד, כנראה". היא חשה שבעודה מנסה להעצים 
אחרים כמנחה רוחנית היא עצמה הייתה מדוכדכת ולא הצליחה לאסוף סביבה קהילה מתעניינת 

ותומכת. 
חוסר הצלחה מקצועית או כלכלית עשוי להיות מובנה כאי-הכרה במימוש העצמי; לפיכך, גם 
התסכול הנובע מהשכר הנמוך אינו מובן מתוך שאיפה להצלחה כלכלית גרידא, או מתוך ציפייה 
להתאמה בין מדדים של השכלה והכנסה, אלא מתוך הנמקה ערכית של תוקף הזהות והערך 
המקצועי. חלק מהנחקרים שאלו את עצמם במהלך הראיונות כיצד זה תחום ידע כמו התחום שהם 
עוסקים בו מתוגמל במידה מועטה כל כך, אף שהוא תורם לחברה )ליטל העובדת הסוציאלית, 
עדנה הגננת, ערן המורה לשעבר, צופית המורה ועוד(, דורש השקעה נפשית )ליטל, עדנה, צופית 
המורה(, השקעה שכלית וידע רחב )אבי האגרונום, הילה המורה(, ויצירתיות )רווית האמנית(. 
כך ביטאה הילה אי שביעות רצון משכרה כמורה, למרות הסיפוק מעבודתה: "זה פוגע, זה גורם 
לך להרגיש שאת עובדת בעבודה שהיא חסרת ערך כלכלי". השכר הנמוך מבזה את המקצוע 
שבאמצעותו מבצעים האקדמאים חלק נכבד ממימושם העצמי. לכן הרבו המרואיינים להזכיר את 
ההשפלה שבשכרם לעומת החשיבות של מה שהם עושים או יכולים לעשות. אף שחקר סתירת 
הסטטוס התמקד בהפרת הציפייה להשתכרות, ההפרה עצמה מערערת פחות מאשר אי-ההכרה 
הממסדית המגולמת בה ומהשפעתה השלילית על המימוש העצמי. אמנם האקדמאים הלא-

מבוססים מבטאים גם תסכולים כלכליים מובהקים ודאגות הישרדותיות, אך היבט זה עולה בעיקר 
בתשאול ישיר על השכר. בהקשר של סיפור חייהם הכללי או של ערכם העצמי, הם עסוקים בעיקר 

באי-ההכרה של הממסד או של השוק בחשיבות של מה שהם יודעים לעשות.
חיצונית  הכרה  לפי  והן  פנימית  עבודה  לפי  הן  העצמי  המימוש  בחינת  דבר,  של  לסיכומו 
עשויה להסביר רבות במקרה שלנו. גם כשהאקדמאים נמוכי השכר מרגישים שמבחינה פנימית 
הם מצאו את ייעודם, אם לא ניתן להם לממש אותו — ורצוי שיהיה זה במסגרת המוסדית או 
המקצועית המקובלת — הם חווים חוויה חריפה של אי-הכרה וחשים כי מימושם העצמי נחסם 
)כמו במקרה של ערן, שטוען כי הוא "אידיאולוג" וחש חסום מלבטא זאת במערכת החינוך(. 
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אפילו כשהאקדמאים חשים שמצאו את ייעודם ושהמערכת מעניקה להם חופש פעולה והכרה 
מקצועית, שכרם הנמוך נתפס לעתים כאי-הכרה בחשיבות המקצוע שלהם והדבר מעיב על 
ביטחון  הילה, שאמנם חשה  אצל  )כמו  מאוד  מרוכך  באופן  אם  גם  העצמי,  המימוש  תחושת 
עצמי אך גם מצרה על שהיא עובדת בעבודה חסרת ערך כלכלי(. אלו חוויות סתירת הסטטוס 

המרכזיות של האקדמאים נמוכי השכר הנוגעות לעצם זהותם.

הכרה לעומת צדק חלוקתי
ככלל, האקדמאים הלא-מבוססים שראיינתי שואפים למרחב תמרון ביוגרפי. הם מבקשים לנהל 
מצד  בהכרה  אותם  ותזכה  ואישית  מקצועית  זהות  ולבניית  עצמי  למימוש  שתוביל  ביוגרפיה 
רק  כאלה  לסוגיות  ומתייחסים  חומרי,  חלוקתי  צדק  של  בסוגיות  שקועים  אינם  הם  הסביבה. 
באופן עקיף — כאשר ה"חומר" עשוי לתרום להזדמנויות הביוגרפיות ולהכרה בהן — או בהקשרים 
ספציפיים של השוואה חברתית או תשאול ישיר בעניין זה. במסלול חייהם המרואיינים מציבים 
צדק  ענייני  אם  גם  בו.  ובהכרה  עצמי  במימוש  לצורך  יחסית  משני,  במקום  החלוקתי  הצדק  את 
מימושם  הוא  בעיקר  בהם  שבוער  מה  אותם,  מאכזבת  הכנסתם  אם  וגם  להם,  חשובים  חלוקתי 

העצמי, והוא גם זה שמערער אותם כשהוא נחסם.
כזכור, מרבית החוקרים של הסטטוס הלא-לכיד שיערו כי חוסר הלכידות נחווה כהפרת הציפייה 
לתפיסת  שנוצר  הערעור  את  במפורש  שייכו  לעתים  אקדמית;  להשכלה  המתאימה  להכנסה 
הצדק החלוקתי של מי שנמצאים בסתירת סטטוס )Geschwender, 1967(. אך הנחקרים אינם 
ממוקדים בחוויה מסוג זה. זרמים ביקורתיים עשויים היו להעלות הסברים כמו "תודעה כוזבת" 
לשם הבנת החשיבות הפחותה שהם מקנים להכנסתם. ואולם נראה שמועיל יותר להסביר נטייה 
הערך  של  והניהול  השימור  למרכזיות  הנוגעות  הרפרטואר,  תיאוריית  של  ההבנות  באמצעות  זו 
והדימוי העצמי )Swidler, 1986(. אילו הפכו הנחקרים את החוויה של הפרת ציפיות ההשתכרות 
למרכזית והתמקדו בחסמים המבניים השולטים בחייהם, היה הדבר מקשה על ההיגיון הביוגרפי 
עצמית  להיכרות  לאותנטיות,  עצמי,  למימוש  שחותרים  מי  העצמי.  דימויים  את  וסודק  שלהם 
ולבניית זהות יתקשו לתת מקום מרכזי בזהותם להיגיון המדגיש חסמים מבניים חיצוניים ולעיסוק 

השוואתי בצדק חלוקתי חומרי.
אפילו ליטל, העובדת הסוציאלית האקטיביסטית והרדיקלית המצהירה כי היא מזדהה עם הקול 
חלק  לא  "אני  באומרה,  ובינם  בינה  סימבולי  גבול  אחר  בהקשר  מציבה  מטופליה,  של  המוחלש 
מתרבות העוני הזאת". באותו הקשר היא מדגישה את תושייתה ואת ההנעה העצמית שמאפיינות 
אותה )ומשתלבות היטב ברעיון של מימוש עצמי( ולא אותם. ענייני צדק חלוקתי יקרים ללבה, אך 

הם לא המנוע הביוגרפי-זהותי המרכזי שלה.
בפילוסופיה הפוליטית, מול הפוליטיקה של החלוקה נוהגים להציב את הפוליטיקה של ההכרה. 
לפי אקסל הונת' )Fraser & Honneth, 2003(, הפוליטיקה של ההכרה אינה מתקיימת רק ביחס 
היא תהליך  בזהות המעוגנת בקטגוריות חברתיות רחבות, אלא  או  זהות  לרזולוציה של קבוצות 
את  לראות  לומדים  שהם  מתוך  בחברה  נורמטיבית  נטמעים  "פרטים  שבמסגרתו  בסיסי,  זהותי 
של  הפוליטיקה  הונת'  לפי  כלומר,   .)249 עמ'  )שם,  מסוימים"  למאפיינים  ביחס  מזוהים  עצמם 
מיוחד  קשר  רואה  הונת'  הפרט.  של  במאפיינים  מכירה  החברה  שבו  הליך  בכל  מגולמת  ההכרה 
שלו,  ובביוגרפיה  הפרט  בזהות  חברתית  ולהכרה  עצמי  למימוש  הרצון  ובין  להכרה  התביעה  בין 
אינטר- הוא  בהכרה  שהצורך  כך  אינטראקציה,  מקיים  הפרט  שעמם  צדדים  מצד  הכרה  במיוחד 
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במאבקים  כי  הונת'  גורס  פרייזר  ננסי  הפילוסופית  עם  בוויכוח   .)Honneth, 1996( סובייקטיבי 
ביסודו  הוא  חלוקתי  מאבק  כל  ולמעשה  החלוקה,  של  לזה  קודם  ההכרה  של  המרכיב  חברתיים 
מאבק על הכרה )Fraser & Honneth, 2003(. לפחות במקרה של אקדמאים נמוכי שכר, נדמה 

שיש חיזוק אמפירי לתפיסה של הונת'. 
מטרדותיהם  רבות  בבסיס  כי  מעלים  בהכרה  לצורך  באשר  שנפרשו  האיכותניים  הממצאים 
וקשורות  מושרשות  שהיו  הכרה,  של  טרדות  עמדו  הנחקרים  של  )ה"חלוקתיות"(  החומריות 
לסיפור חייהם, למימושם העצמי ולזהותם בכלל: האם המשכורת הנמוכה שאני מקבלת היא חוסר 
הכרה בחשיבות של הבחירה המקצועית שלי? האם המימוש שלי כאדם מסוג מסוים ייבלם בשל 
מצבי הכלכלי? האם אני עדיין אמנית אם אני רק עוסקת בהישרדות כלכלית? אלמנטים כאלו בלטו 
לצדן של טרדות כלכליות נקודתיות של הנחקרים. במובן הפשוט ביותר, ביטויים אלו חשפו מסגור 
שעולה  באופן  חלוקה(,  של  מטרדות  )להבדיל  הכרה  של  כטרדות  החומריות  הטרדות  של  עומק 

בקנה אחד עם הטענה התיאורטית של הונת'.

החשיבות של משכילים נמוכי שכר בהנעת רדיקליות פוליטית
כעת אבקש להציג את החשיבות החברתית-פוליטית הרחבה יותר של תפיסותיהם העצמיות של 
זו ממלאת. כבר מראשית העיסוק  נמוכי השכר, לאור הפונקציה החברתית שקבוצה  המשכילים 
המחקרי בסתירת הסטטוס, התופעה מוצגת כתולדה של סיטואציה מבנית שעשויה לגרום למשבר 
בדימוי העצמי של יחידים ולהביא לרדיקליות פוליטית, בפרט מהצד השמאלי והאגליטרי של הקשת 
 Fenchel et al., 1951; Jackson, 1962; Lenski, 1954, 1956; Stryker & Macke,( הפוליטית
על  התיאורטית  בכתיבה  השבעים,  בשנות  כבר   .)1978; Zhang, 2008; Zimmermann, 1985
התערערות מעמדם הכלכלי והחברתי של אינטלקטואלים ומשכילים, שוערה מגמת גיוסם לכוחות 
המשכילים  כי   )Gouldner, 1979( גולדנר  אלווין  טוען  מרקסיסטית  מזווית  הגמוניה.  מערערי 
הולכים ומאבדים את כוחם החברתי-כלכלי המסורתי וכי הדבר יוצר בקרבם תחושה של "ערעור 
סטטוס" ונטייה לביקורתיות כלפי הסדר החברתי.10 גולדנר מכנה את המשכילים "המעמד החדש"; 
לטענתו, אלו מביניהם שעוסקים בתחומי הרוח, התרבות והחברה — להבדיל מבעלי האינטליגנציה 
הטכנית — נוטים במיוחד לביקורתיות כלפי מוסדות חברתיים. גולדנר כותב בפאתוס על חשיבותו 
של "המעמד החדש" למגמות של שינוי חברתי וקידום חברה שוויונית: "המעמד החדש הוא הכוח 
הפרוגרסיבי ביותר בחברה המודרנית. הוא המוקד של כל אמנסיפציה אנושית שתתאפשר בעתיד 

הנראה לעין" )שם, 137(.
בחברות פוסט-תעשייתיות מתמעטים הסיכויים להתגבשות מעמד פועלים אורגני שיכול 
 Clark &( להניע פוליטיקה מעמדית, והמבנה והפוליטיקה המעמדית בכלל מתערערים 
Lipset, 2001(. בחברה כזאת, המומחים בתחומי התרבות והחברה — אותה קבוצה ביקורתית 
במיוחד בתוך "המעמד החדש", החופפת במידה רבה את קבוצת המשכילים בעלי פוטנציאל 
ההכנסה הנמוך — נחשבים לקבוצה הדומיננטית בגרעין הקשה של "התנועות החברתיות 

היו  החברה.  על  השפעתה  ובין  הפרטים  על  הלא-לכיד  הסטטוס  תופעת  השפעת  בין  להבחין  יש   10
בשל  הרדיקליות,  החלשת  דווקא  יהיה  התופעה  של  הכללי  החברתי  האפקט  כי  שהציעו  חוקרים 

.Dogan, 2004; Zimmermann, 1985 טשטוש המבנה המעמדי והתודעה המעמדית. ראו למשל
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ויותר  החדשות" )Kriesi, 1989(, כלומר בארגונים העוסקים פחות בתביעות חומריות 
באוטונומיה של הפרט )שם(. בכך המשכילים מעורערי הסטטוס מסתמנים כקבוצה שמקדמת 
פוליטיקה ליברלית המכוונת אג'נדות נישתיות ולא-מעמדיות ולכן תורמים להתעמעמות 
המבנה המעמדי )Clark & Lipset, 2001(. באופן כללי, המעמד הבינוני החדש, זה של עובדי 
ענף השירותים, הוא בעל ייצוג יתר בקרב תנועות חברתיות חדשות הנוטות לפוליטיקה של 

.)Della Porta & Diani, 2006( ייצוג
למרות זאת יש ראיות לכך שמי שמוגדרים כמשכילים מעורערי סטטוס, למשל בשל שחיקה 
דוגמה  המעמדי-חומרי.  במובן  גם  רדיקלית  פוליטיקה  של  לקיומה  קריטית  קבוצה  הם  בשכרם, 
לכך אפשר למצוא בגלי המחאה החברתית שקמו לאחרונה. המחאה החברתית של 2011 בישראל 
אופיינה בהובלה ובהשתתפות מסיבית של האגף הצעיר, המשכיל יותר והעשיר פחות של המעמד 
הבינוני, של סטודנטים ממקצועות הרוח והחברה11 )רם ופילק, 2013( ושל צעירי המעמד הבינוני-

גבוה והמשכיל שמתקשים לשעתק את המיקום המעמדי הגבוה של הוריהם )רוזנהק ושלו, 2013(. 
ומעלה  ראשון  תואר  בעלי  היו  יורק  בניו  המקבילה  המחאה  של  וממוביליה  מיוזמיה  רבים  גם 
והתאפיינו  יורק(  בניו  האוכלוסייה  בכלל  משיעורם  יותר  הרבה   — אקדמאים  היו  מהם  )כ-80% 
כמובטלים, מועסקים חלקית, מי שחווים תעסוקה לא יציבה או מתמודדים עם חובות או הלוואות 
 Milkman, Luce,( סטודנטים; הם אף ציינו כי קשייהם הכלכליים הניעו אותם להצטרף למחאה
Lewis, 2013 &(. גם משתתפי המחאה החברתית בספרד )מחאת ה-M15( היו בעיקר צעירים 
 Anduiza, Cristancho, & Sabucedo,( משכילים ומובטלים או בעלי כישורי יתר בעבודותיהם
גם  כך  רב.  משקל  יש  למשכילים  המובהק  הפוסט-תעשייתי  לעולם  מחוץ  גם  למעשה,   .)2014
משכילים  היו  מובארכ  משטר  נגד  במחאה  מהמפגינים   77% מצרים,  של  במקרה  הערבי:  בעולם 
האפשרויות  את  לנתח  כדי  כי  אפוא  מרמזים  והממצאים  הספרות   .)Wilson & Dunn, 2011(
לכינונו של כוח פוליטי-רדיקלי משמעותי בחברה פוסט-תעשייתית, ובפרט כוח שמניע מחאות 
יש להבין את פוטנציאל ההנעה  ב"גרעין הקשה" של תנועות מחאה,  ונמצא  חברתיות בתחילתן 

לפעולה של המשכילים נמוכי )או מחוסרי( השכר.
המבטיח  האתוס  בהפרת  להסביר  אפשר  סטטוס  בסתירת  שנמצאים  מי  של  הרדיקליות  את 
למשכילים רווחה כלכלית, בתמריצים החומריים לתמוך בחלוקה מחדש של ההון בקרב מי ששכרם 
דל ובסיכוי הגבוה יחסית כי במסגרת השכלתם רכשו כלים אנליטיים ופרשניים המאפשרים להם 
ביקורתיות וראייה מבנית. הסבר אפשרי נוסף הוא שמי שענייני חברה ושוויון חשובים להם יותר 
 — והחברה  הרוח  מדעי  בתחום  מקצועי  או  השכלתי  בנתיב  מלכתחילה  ייבחרו  הכלכלי,  ממצבם 
שהנטייה  כך  פוליטית.  לרדיקליות  מלכתחילה  ייטו  וגם   — בצדו  פחותה  שהכנסה  מקצועי  נתיב 
 ,)Jasper, 1997( הביוגרפי  מסלולם  את  מסבירה  שלהם  הראשונית  הרדיקלית  האידיאולוגית 
הנטייה  ההסבר,  יהיה  אשר  יהיה  להפך.  ולא  הסותר,  הכלכלי-השכלתי  מצבם  את  ובמסגרתו 
צדק  ענייני  פני  על  העצמי  המימוש  העדפת  לנוכח  אפשרי  במתח  פניו  על  עומדת  לרדיקליות 

חלוקתי בקרב קבוצה זו.

מי שהכשרתם האקדמית היא בתחומי הרוח והחברה צפויים לתפוס פוזיציית שוק נמוכה ולהימנות   11
עם האקדמאים נמוכי השכר )ראו הערת שוליים 2(.
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סיכום: השפעת עולם המשמעות של קהל היעד על הנעתו לפעולה פוליטית 
כעת אציג השערה ראשונית — שתדרוש תיקוף במחקרי המשך — בדבר היכולת להניע משכילים 
בגרעין  נמוכי השכר הם קבוצת מפתח  נמוכי שכר לפעולה מחאתית. אם מקבלים שהמשכילים 
הקשה שמתחיל מחאות אזרחיות ומניע אותן, אזי פענוח עולם המשמעות שלהם הוא קריטי. הוא 
ועל המסרים שעשויים להניע אותם לפעולה קולקטיבית; הוא  משליך, למשל, על הפרקטיקות 
בחברות  ההון  ולחלוקת  החברתיים  להסדרים  הנוגע  פוליטי  שינוי  פוטנציאל של  לכל  משמעותי 

פוסט-תעשייתיות.
פוליטי  אקטיביזם  יעוררו  ציבורי  ושיח  שרטוריקה  כדי  כי  הטענה  עומדת  הזה  המהלך  בבסיס 
 Benford &( היעד  לעולם המשמעות של קהל  זיקה  בעלי  להיות  ומחויבות, עליהם  משמעותי 
נמוכי  המרואיינים  רוב  כי  לראות  אפשר  הנלווית  ומהספרות  שערכתי  מהמחקר   .)Snow, 2000
השכר הם נשים, כי אידיאל המימוש העצמי הוא רפרטואר רווח בקרב קבוצה זו, וכי רפרטואר זה 
מחקרים  גם  בהם.  ולהכרה  עצמי  ולביטוי  למימוש  לשאיפה  חומריות  טרדות  בהכפפת  מתאפיין 
אמפיריים מעלים כי "מומחים חברתיים ותרבותיים" — קבוצה החופפת במידה רבה את קבוצת 
המשכילים נמוכי השכר — נוטים יותר למאבקי אד הוק נושאיים וחסרי תודעה מעמדית, הנוגעים 
להיבט  זאת,  עם   .)Clark & Lipset, 2001; Kriesi, 1989( ההכרה  של  בפוליטיקה  פעם  לא 
המגדרי הייתה נוכחות אפסית בתפיסות העצמיות של המרואיינות לגבי מקומן החברתי )כנשים(, 

אולם נוכחותו של המימוש העצמי בתפיסותיהן אלו בלטה מאוד.12
על סמך מחקרים ממקומות אחרים בעולם, נדמה שאתוס זה של הגשמה עצמית אינו מאפיין 
הלא- והעובדים  הפועלים  את   ;)Grabb, 1981( ההכנסה  נמוכי  אוכלוסיית  כלל  בקרב  מרכזי 

מקצועיים מאפיינים דווקא ערכים מסורתיים יותר )Lamont, 2000(. למשכילים נמוכי ההכנסה 
יש אינטרסים חומריים דומים לאינטרסים של מעמד הפועלים והעובדים הלא-מקצועיים, אולם 
הבינוני  המעמד  עם  יותר  ומזוהה  אלו  מקבוצות  המנותק  ביוגרפיה  ניהול  אידיאל  לפי  חיים  הם 
והבינוני-גבוה. מכאן עולה השאלה: האם פוליטיקה רדיקלית של "צדק חלוקתי" יכולה להיווצר 
בקבוצה שלמרות מיקומה המעמדי והכלכלי, בולטים בה הצורך בהכרה ובמימוש עצמי יותר מאשר 
התודעה המעמדית והטרדות החומריות? מי שהמנוע העיקרי בזהותם הוא שאיפה למימוש עצמי, 
ייאבקו  מדוע   — חומריים  היבטים  מאשר  יותר  גבוה  העצמי  המימוש  שלהם  העדיפויות  ובסדר 
מימוש  בין  תוכניים  לפערים  העובדים? מעבר  למעמד  יתחברו  או  חומריים  עניינים  למען  בלהט 
והדבר  ואינדיבידואלי,  אטומיסטי  גם  הוא  העצמי  המימוש  אתוס  כי  נראה  חלוקתי,  וצדק  עצמי 
מקשה כמובן על פעולה פוליטית קולקטיבית. עם זאת, ייתכן חיבור בין אתוס המימוש והביטוי 
העצמי ובין תביעות חומריות וזהויות מעמדיות ואף תחבירים פוליטיים העוסקים בצדק חלוקתי. 
נדמה למשל כי המחאה החברתית בישראל בקיץ 2011 מציעה מודל שבו ביטוי ומימוש עצמי 
נמוכי השכר מזוהים במידה רבה  יכולים להניע בהצלחה לפעולה מחאתית חומרית. האקדמאים 
עם מקצועות ה"מעמד היצירתי", מקצועות המבוססים על ידע מקצועי או על חדשנות בתחומים 
האורבני  במרחב  השזורים  ומקצועי  עצמי  מימוש  מסלולי  יש  אלו  ולמקצועות  ידע,  מבוססי 

לצד  פמיניסטיים  גם מסרים  כך שיהדהדו  הרחבת מסרים של מחאות  כי  עדויות  ישנן  זה  בהקשר   12
 Ferree( לא תמיד מצליחה ונתקלת בקשיים מוסדיים רבים )תפיסות צדק אחרות )נניח מעמדיות

.)& Roth, 1998; Tsarouhas, 2011
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)Florida, 2002(.13 תביעתה האייקונית של המחאה הייתה הורדת מחירי הדיור המאמירים בערים 
הגדולות )רוזנהק ושלו, 2013; רם ופילק, 2013(. זוהי תביעה חומרית, אך היא מבטאת חשש לאבד 
את היכולת לגור בעיר, ובתוך כך מובלע החשש מאיבוד אורח החיים האורבני הכרוך במימוש העצמי 
של אותם אקדמאים. ואכן, החששות הללו הניעו את המפגינים להצהיר כי "אנחנו לא כאן רק כדי 
לשרוד, אנחנו כאן כדי לחיות" )ליף, 2011(. הם הניעו אותם לדרוש מעין "זכות לעיר" והשתתפות 
במרחב האורבני גם עבור אוכלוסיות מוחלשות )משגב ופנסטר, 2014(, והדרישה כי המוחים יעברו 
לפריפריה נתפסה כמבזה )ליף, 2011(. נוסף על כך, אווירת הקרנבל היצירתית של המחאה )רם 
ופילק, 2013( ביטאה במידה מסוימת את הצורך של האקדמאים נמוכי השכר בביטוי עצמי ואת 
 Jasper,( הצורך לעצב אקטיביזם כמעשה אמנות היוצר משמעות והנאה אינהרנטיות לעצם המחאה
1997(. הקרנבליות הייתה גם חלק ברור מהאתוס העירוני שהם נאבקו למען המשך השתתפותם בו. 
לכן אין פלא שבמחאה של 2011 חווינו הנעה מוצלחת לפעולה של הגרעין הראשוני של המוחים 
— קבוצת האקדמאים נמוכי השכר, שהצליחו, לפחות בהתחלה, להניע ולמשוך חלקים נרחבים של 

החברה הישראלית אחר הרעיונות של הורדת יוקר הדיור והמחייה בכללותו. 
פעלה פה מעין סינתזה בין ביקורת על הקפיטליזם מהזווית החומרית לביקורת על הקפיטליזם 
 Boltanski & Chiapello, 2005;( הפרט  של  העצמי  ובמימוש  בחירות  פגיעתו  של  מהזווית 
Lazzarato, 2007(. זו סינתזה שבמסגרתה מגולמות תביעות שיש להן פוטנציאל לשינוי חברתי 
ברמת יחסי הייצור, החלוקה והתנאים החומריים, אך יש להן גם משמעויות פחות מובנות מאליהן, 
כי  משער  אני  הכרתית-חומרית.  סינתזה  —מעין  בו  והכרה  העצמי  והביטוי  המימוש  קידום  של 
לפחות  כך,  כל  ונדירה  מוצלחת  להיות  אותה  הביא  הישראלית  במחאה  התביעה  של  זה  מאפיין 
בהתחלה; חומר ורוח פעלו כאן יחד. אפשר להניח שהמשכילים נמוכי השכר הרגישו שזה קרב על 
חייהם — על מימושם העצמי, על הביוגרפיה שהם מדמיינים לעצמם ועל הכרה בה, כדבריה של 

דפני ליף — "אנחנו כאן כדי לחיות".
אם הקשיים של השכבות הנמוכות בחברה הן חומר הבערה של מחאה נרחבת, המשכילים נמוכי 
השכר משולים למצת: הם אלה שביכולתם להניע ולהצית את המחאה הראשונית בחברה פוסט-

נמוכי השכר, המצויים  בין הלהבה המציתה של המשכילים  הנכון  ללא החיבור  תעשייתית. אבל 
בסתירת סטטוס, ובין עולמות המשמעות של שכבות נרחבות — קטנה היכולת לייצר מחאה רחבה, 
ממושכת ומאיימת. אני משער כי הכלי היעיל ביותר לחיבור בין המשכילים הלא-מבוססים ובין 
נרחבות  וחלוקתיות  חומריות  משמעויות  בעלות  תביעות  העלאת  הוא  אחרות  נרחבות  קבוצות 
דיין  רלוונטיות  יהיו  לא  כאלה  שתביעות  היא  הסכנה  העצמי.  המימוש  לפוטנציאל  גם  הנוגעות 
לקבוצות רחבות יותר משכבת המשכילים נמוכי השכר, וכך אש המחאה הראשונית לא תתפשט או 
שתדעך במהרה, כפי שאכן קרה במחאת 2011. מחקרים נוספים דרושים כדי להבין את הפוטנציאל 
החמקמק הזה של קבוצת המשכילים נמוכי השכר הכמהים למימוש עצמי, ואת היכולת לרתום את 

המנוע הביוגרפי הזה למחאה אזרחית חברתית.

עיתונאים,  אמנים,  פלורידה  מכליל  היצירתי"  "המעמד  של  הסופר-יצירתי  הגרעין  במקצועות   13
יש אנשי מקצוע  כך,  נוסף על   .)Florida, 2002( חינוך  ואפילו אנשי  וחוקרים,  מעצבים, מדענים 
הקשורים ליצירתיות )creative professionals( המשתמשים בידע רב בעבודתם, בכללם מורים, 
השכר  נמוכי  האקדמאים  של  המקצועות  כל  לפיכך,  )שם(.  דין  ועורכי  ומטפלים  בריאות  אנשי 

שראיינתי כלולים בקטגוריה זו.
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משימה בלתי אפשרית: 
פרישה מהעבודה וקבלת זהות זקנתית

שלומית מנור*

פורשות  בקרב  זקנתית  זהות  של  כינונה  אופן  את  בוחן  זה  מאמר  תקציר. 
ייבחנו  ובהעדרה  בזהות,  דומיננטי  מרכיב  היא  העבודה  בישראל.  ופורשים 
או  זהות  בהכרח  אינן  וזקנה  שפרישה  אף  לגיל.  והיחס  הִזקנה  של  מקומה 
ביניהן  מסמיכים  עצמם  הפורשים  כי  הראיונות  מתוך  עולה  בזו,  זו  קשורות 
ובד בבד נרתעים מאותה זיקה ומעדיפים להפריד ביניהן. הממצאים מחזקים 
את הטענה הקיימת בספרות כי בחברה בת ימינו קשה להזדהות עם הִזקנה, 
אך מציעים זווית ראייה חדשה החושפת את המשא ומתן שמנהלים הפורשים 
עם הזקנה ועם הגיל ועל האופן שבו מתעצבת זהות על דרך השלילה. דווקא 
של  ונוכחותה  קיומה  על  מעידים  ולהדחיקה  הִזקנה  את  להסוות  המאמצים 
פרישה  וחוויית  הזקנה  שלילת  נוספים.  זהות  מרכיבי  לצד  בזהותם,  הזקנה 
ודינמית,  מצרפית  היברידית  זהות  מייצרות  וניגודים  סתירות  עמוסת 

המאפשרת את קיומן של זהויות מרובות.

מבוא
השיח הציבורי והמחקר הסוציולוגי בתחום הזהויות התמקדו לרוב בסוגיות ובשאלות הנוגעות 
לזהות לאומית, אתנית, גזעית, דתית או מגדרית, ואילו הזהות הגילית והזקנתית, ובעיקר זו 
וזכו לתשומת לב מחקרית מועטה יחסית.  המתלווה לתהליך הפרישה, נדחקו לשולי הדיון 
בתחום  המחקרים  ורבים  הגילנות  בחקר  התעוררות  חלה  האחרונים  העשורים  בשני  ואולם 
הזהות הגילית והזקנתית. בספרות הדנה בזהות הגילית מיוחסת חשיבות לתפקידו של הגיל 
כמנגנון המארגן את חיינו ולייחודו של מאפיין הגיל, בהיותו מוחלט ואובייקטיבי אך גם יחסי, 
)חזן,  שונים  אנשים  לגבי  בעל משמעויות שונות   ,)2006  ,2003 )חזן,  וסובייקטיבי  משתנה 
Kaufman & Elder, 2002, 2003; Logan, Ward, & Spitze, 1992 ;2006 ,2002(. המחקר 
הדן בזהות בתקופת הזקנה מדגיש גם את הקושי הנלווה לקבלת הזהות הגילית, את ניסיונות 
 Barnhart & Penaloza, 2013; Day ;2010 ,ההדחקה של הגיל והזקנה )גמליאל, 1999; חזן
 & Hitchings, 2011; Kaufman & Elder, 2002; Weiss & Lang, 2012; Whitbourne,

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי  *
ברצוני להודות לקוראים האנונימיים אשר העירו והאירו את עיניי ובתובנותיהם סייעו לי בגיבוש המאמר.   
תודתי נתונה גם לפרופ' ישראל דורון, שקרא והעיר הערות חשובות. תודה מיוחדת נתונה לד"ר ניצה 
ברקוביץ, אשר ליוותה אותי במסירות במהלך המחקר, קראה את הגרסאות הקודמות של המאמר, העירה 

והעשירה אותי בידע רב.
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 .)Kaufman & Elder, 2003( ואת הגורמים המקלים על קבלת הגיל ועל ההשלמה עמו )1986
וזקנתית, אבקש לבחון את מקומם של אלה  במאמר זה, הנוסף לספרות הדנה בזהות גילית 

בהעדר עבודה, בקרב אנשים שיצאו לגמלאות.
היא  ולסטטוס.  למעמד  עצמית,  להגדרה  העיקרי  המקור  היא  העבודה  ימינו  בת  בחברה 
הזהות  בעיצוב  ומשמעותי  מרכזי  מרכיב  ומשמשת  בחברה  ההשתלבות  אופן  על  אחראית 
Giddens, 1991 ;2002(. בין שאדם נהנה  2000; בק,  )בן ישראל,  ובדימוי העצמי של הפרט 
בה,  נכשל  שהוא  ובין  בה  מצליח  שהוא  בין  ממנה,  משועמם  שהוא  ובין  מעבודתו  ומסופק 
העבודה הייתה לחלק משגרת החיים מאחר שחלק ניכר משנות חייו הבוגרות של אדם חולפות 
במסגרתה )Gini, 1998(. הפרישה משוק העבודה היא אפוא נקודת מפנה חשובה בהיותה 
כי הוא חדל  כי מרגע הפרישה, בהעדר עבודה, אדם חש  שינוי מהותי בחיים. יש הטוענים 
להיות יצרני ולפיכך הוא מרגיש תלותי וחסר ערך, תועלת ותכלית )בריק, 2002; חזן, 2002(. 
מנגד ניצבת הטענה כי משלהי המאה העשרים אנו עדים לתהליך שבו העבודה הולכת ואוזלת. 
האבטלה גוברת )שטראסר, 2003(, חל כרסום הדרגתי במעמדה של העבודה ואנו עומדים בפני 
2002(. שינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים הביאו להתחזקותם  עידן בתר-עבודה )בק, 
ואקולוגיה,  סביבה  חיים,  איכות  והגשמה,  מימוש  כגון  פוסט-מטריאליסטיים  ערכים  של 
קהילתיות, זכויות נשים וכיוצא באלה )Inglehart & Abramson, 1999(. הערכים החומרניים 
אמנם לא נעלמו לחלוטין, אך המציאות החדשה שינתה את סדרי העדיפויות באשר לחשיבותם 
זו, בחברה שבה אנו חיים הפרישה משוק העבודה  של ערכים מסוימים. אולם על אף טענה 
עדיין נחשבת אירוע משמעותי המציב את הפורש בפני מציאות חדשה המאלצת אותו להגדיר 

עצמו מחדש ולאמץ זהות שונה מזו שליוותה אותו במהלך השנים שבהן עבד. 
תפיסת הפרישה כאירוע משמעותי, כשלב חדש בחיים המצריך למידה והתארגנות מחדש, 
 Sargent,( הצמיחה מחקרים רבים העוסקים בתהליכי ההסתגלות לחיים שלאחר הפרישה 
Lee, Martin, & Zikic, 2012(. השלכותיה של הפרישה, החורגות מעבר לתחום הכלכלי, 
וזוגיות  נדונו אף הן בספרות הפרישה הסוציולוגית; לדוגמה, השלכות הפרישה על משפחה 
 )2003 2000(, העדר מסגרות חברתיות ובעיות של בדידות, פנאי ותעסוקה )נמרוד,  )קוליק, 
ועוד. אולם מחקר הדן בזהות המתגבשת במהלך החיים שלאחר הפרישה עדיין חסר. במאמר 
זה תיבחן הזהות הגילית והזקנתית בקרב פורשים ופורשות בישראל, מתוך התייחסות לפרישה 

משוק העבודה לא כאל אירוע אלא כאל מצב קיומי המאופיין בהעדר עבודה.
הטענה שתועלה במאמר זה היא כי אף שפרישה וזקנה אינן בהכרח קשורות זו לזו או סמוכות 
מבחינה כרונולוגית, הפורשים עצמם הם אלה המסמיכים אותן האחת לשנייה וקושרים ביניהן, 
ובד בבד נרתעים מעצם החיבור בין הפרישה ובין עולם הזקנה. הזהות הזקנתית היא זהות לא 
רצויה אשר מרבית האנשים נרתעים ממנה, ולכן היא מתעצבת על דרך השלילה. לאור זאת 

אבחן את האופן שבו הפורשים מנהלים משא ומתן עם הזקנה והגיל בהעדר עבודה.
כדי לבחון טענה זו אסקור תחילה בקצרה את הספרות הדנה בתהליכי הבניית הזהות, ובכלל 
זה זהות גילית. לאחר מכן אפנה לדיון בזהות הזקנתית ואעמוד על הסיבות השונות להדחקתה, 
ובמיוחד על תופעת הגילנות והדימויים השליליים המיוחסים לזקנים ולזקנה. בהמשך הסקירה 
אציג את סוגיית הזהות הזקנתית בהעדר עבודה. לאחר תיאור שיטת המחקר והצגת הממצאים, 
להשתמש  אציע  ולכן  להכחישה,  המאמצים  אף  על  נוכחת  הזקנה  כי  המסכם  בדיון  אראה 

במושגים של היברידיות לצורך הדיון בזהות גילית וזקנתית כחלק משיח הזהויות. 
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הבניית זהות וזהות גילית
בחשיבה הסוציולוגית, הזהות נתפסת כתוצר של אינטראקציות חברתיות אשר במהלכן אדם רואה 
את עצמו דרך עיני זולתו וכך לומד על אודות עצמו. זהותו של אדם תלויה באופן שבו הוא מגדיר 
אינו  או  שייך  הוא  שונות שאליהן  חברתיות  לקטגוריות  וביחס  לאחרים  ביחס  עצמו  את  וממקם 
 Hall, 1996; Kroger, 2002; Rozario &( שייך. מכאן שהזהות תלויה בהקשר חברתי ותרבותי

 .)Derienzis, 2009
תהליך הבניית הזהות מושפע גם מקולקטיבים שהפרט משתייך אליהם וגם מקולקטיבים אשר 
הוא חש רתיעה, דחייה או ניכור כלפיהם ואינו מעוניין להשתייך אליהם. כך הפרט יכול לשרטט את 
הגבולות בינו ובין האחרים )שנהב, 2001(. תהליך זה הוא ביטוי של הגבולות הסמליים המתקיימים 
זהויות   .)Lamont & Molnar, 2002( ומולנר  למונט  שמתארים  כפי  "הם",  ובין  "אנחנו"  בין 
מבוססות על הנטייה של אנשים לסווג את עצמם ואת האחרים על פי קטגוריות שונות כמו גיל, 
מעמד או לאום; כך שסיווגים אלו יוצרים בסופו של דבר זהויות קבוצתיות והבחנה בין "אנחנו" 
ובין "הם". יתר על כן, הזהויות הקבוצתיות אשר אנשים מגבשים בהתבסס על אותם קריטריונים 
הופכות חלק מזהותם האישית )Tajfal, 1981(. כאשר אנשים מעריכים את קבוצתם באופן חיובי 
נוצרת תחושת שייכות והזדהות עם פרטים דומים נוספים בתוך הקבוצה, וכן בידול ותחושת שונות 
וריחוק כלפי מי שנמצא מחוץ לקבוצה. תהליך הבחנה זה, כפי שטוען טאג'פל )שם(, נועד להשיג 
מתחדדים  בסטריאוטיפים  ושימוש  קטגוריזציה  באמצעות  לקבוצה.  שמחוץ  אלה  כלפי  עליונות 
הגבולות החברתיים והסמליים. הזהות על מרכיביה השונים מתפתחת ומתגבשת אפוא אגב בחינת 
היחיד  בין  חברתיות  אינטראקציות  באמצעות  עליהם  שמירה  או  חצייתם  הסמליים,  הגבולות 

לסביבתו. 
מארגנים,  עקרונות  בהעדר  היתר  בין  מאופיינת  לזהות  בנוגע  הפוסטמודרנית  העולם  תפיסת 
זהויות  קטעי  מכילה  אלא  אחת,  מקשה  עשויה  איננה  הזהות  זו  תפיסה  לפי  ומוחלטים;  קבועים 
שנאספו במהלך תקופות שונות בחיים )חזן, 2002(. הזהות כמכלול שלם מובנית מתוך דיאלקטיקה 
של תהליכי גיבוש הגדרות רצויות מול הגדרות שאינן רצויות, ואף כאלה שלעתים מרתיעות את 
הפרט. הזהות הנבנית בתוך מערכות שונות של משחקי כוחות אינה קיימת כישות פרימורדיאלית, 
אלא היא מתעצבת כל העת מחדש ומשתנה לאור המציאות. מתוך כך היא איננה מהות קוהרנטית 
טבעי  מצב  איננה  הומוגנית  שזהות  משום  אחידה,  להיות  מתיימרת  אינה  והיא  אחת  שלמה 
ורלוונטיות למעמדו של  יחסיות  זמניות,  הן  זהויות  כן,  יתר על   .)Bhabha, 1994; Hall, 1996(
הפרט בתקופה מסוימת. כך, בתהליך של דיאלוג בין הפרט וסביבתו, צומחת ומתגבשת זהותו של 
והיא כוללת  ניתנות לגישור,  ורווית סתירות שלעתים אינן  זהות דינמית, מקוטעת  הסובייקט — 
 Bhabha, 1994; Hall, 1996; Laclau,( השפעות מפרקטיקות שונות ומעמדות שונות של היחיד
Rajchman, 1995 ;1995(. לעתים אפשר למצוא אצל אדם כמה זהויות דומיננטיות ולצדן כמה 
זהויות משנה. גם מערכת היחסים בין זהויות המשנה אינה קבועה אלא משתנה באופן תדיר, משום 

שחשיבותן היחסית של הזהויות השונות משתנה. 
על  רבה  בעל השפעה  בהיותו  מהן,  הוא אחד  הגיל  אזי  דומיננטיות  זהויות  על  כאשר מדברים 
תופסים  אנשים  שבו  האופן  היא  הגילית  הזהות  האחר.  ואת  עצמו  את  תופס  היחיד  שבו  האופן 
עצמם ומציגים עצמם בפני אחרים במושגים של גיל, אך למרות הממד הסובייקטיבי היא איננה 
בהבניית  מרכזי  תפקיד  בעל  הגיל  בהיות   .)Logan et al., 1992( הכרונולוגי  מהגיל  מנותקת 
הזהות הוא משמש עיקרון חברתי מארגן בסיסי, כפי שטוען חזן )2003, 2006(; על פיו ממקמים 
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 McCann, Kellermann, Giles, Gallois, & Viladot, 2004;( חברתיות  בקטגוריות  אנשים 
Nikander, 2009; Settersten & Hagestad, 1996(. האופן שבו אנו תופסים את עצמנו, ואף 
האופן שבו אחרים שופטים אותנו, נגזרים במידה רבה מהגיל שלנו או מהקטגוריה הגילית שאנו 
 Kaufman & Elder, 2002; Rozario & Derienzis, 2009; Weiss & Lang,( משתייכים אליה
2009(. בניגוד לזהויות אחרות כמו מגדר, גזע, עדה או לאום, הזהות הגילית היא הזהות היחידה 
המשתנה תמידית במהלך החיים )Schafer & Shippee, 2009; Weiss & Lang, 2012(, והיא 
ובאינטראקציה  מהסביבה  מקבל  שהיחיד  במסרים  החברתי-תרבותי,  בהקשר  ותלויה  מתפתחת 

שלו עם אחרים.
ומהסטריאוטיפים  חייו  במהלך  ממלא  שאדם  חברתיים  מתפקידים  מושפעת  הגילית  הזהות 
המוצמדים לתפקידים אלו )Logan et al., 1992(. תפקידים מרכזיים בחיים, כמו התפקיד ההורי או 
הסבאי, משפיעים מאוד על הזהות הגילית )Kaufman & Elder, 2003(. שינוי תפקיד, כמו למשל 
המעבר מתפקיד של עובד לתפקיד של פנסיונר, מסמל מעבר מקטגוריית גיל אחת לקטגוריית גיל 
אחרת )Savishinsky, 2000(. התפקיד מעניק לאדם תחושה סובייקטיבית שהוא בן גיל מסוים 
בגלל כל אותן פעולות שהוא מבצע וכל אותן חוויות שהוא חווה בחיי היומיום במסגרת התפקיד 
שהוא ממלא. אנשים מבוגרים, כמו ילדים, מודעים לגילם גם בשל אירועים שונים בחייהם. קאופמן 
ואלדר מצאו כי להפיכתם של אנשים לסבים יש השלכות חיוביות על הזהות הגילית, המתבטאות 
בתחושות גאווה ושביעות רצון, ואילו הפרישה לגמלאות משפיעה על הזהות הגילית באופן שלילי 

 .)Kaufman & Elder, 2003( דווקא ותורמת למשל לתחושת בדידות
הספרות הדנה בזהות גילית הדגישה עד כה בעיקר את השלבים והמעברים בין קטגוריית גיל 
 McCann( גיליות, לדוגמה בקרב צעירים או בוגרים  אחת לאחרת ואת ההבדלים בין קטגוריות 
et al., 2004; Whitbourne, 1986; Whitbourne, Sneed, & Skultety, 2002(. כמו כן נדונו 
השלכותיה של הזהות הגילית על דפוסי התנהגות ועל מאפיינים פסיכולוגיים כמו רווחה אישית, 
 Kaufman & Elder, 2003;( שביעות רצון, דימוי עצמי והגיל האידיאלי והנחשק בכל שלב בחיים
Logan et al., 1992; Westerhof & Barrett, 2005(. המחקרים עסקו גם בשאלת האוניברסליות 
 Barak, 2009; Barnhart & Penaloza,( לעומת ההקשר התרבותי והחברתי של הזהות הגילית
 Rozario &( זקנה  עם  בעיקר  גילית"  "זהות  המונח  נקשר  האחרונים  העשורים  בשני   .)2013
הגילית  הזהות   .)Derienzis, 2009; Schafer & Shippee, 2009; Weiss & Lang, 2012
מושפעת ממיונים ומסיווגים לקטגוריות חברתיות שונות )חזן, 2002, 2003(, ומשום שגיל מבוגר 
הזהות  ממארג  לחלק  הופכת  השונים  סממניה  על  הזקנה   ,)2006 )ספקטור-מרזל,  זקנה  מסמל 

הגילית, כפי שיתואר בהמשך. 

הזדהות עם זהות זקנתית — האומנם משימה אפשרית?
עד לפני כשני עשורים, פרישה מהעבודה הייתה כמעט מילה נרדפת לזקנה ולפרק האחרון במעגל 
החיים. כיום, עם העלייה בתוחלת החיים, המרחק בין מועד הפרישה ובין הזקנה המאוחרת והמוות 
הכרונולוגי  הגיל  בין  החיים, הפער  בתוחלת  והעלייה  בזכות הטכנולוגיה  כן,  על  יתר  וגדל.  הולך 
והגיל הפונקציונלי הולך ומתרחב בשל העדר סינכרוניזציה בין גיל ביולוגי, חברתי וקוגניטיבי, עד 
שקשה להגדיר כיום מי נחשב לאדם זקן ובאיזה גיל הזקנה מתחילה )חזן, 2003(. למרות זאת, כפי 
שטוענים קאופמן ואלדר )Kaufman & Elder, 2003(, אנשים שפרשו מרגישים זקנים ונוטים 

לחבר בין הפרישה לעולם הזקנה.
לזקנה מאלץ אנשים מבוגרים לחפש לעצמם  והדימויים המיוחסים  ריבוי התכונות השליליות 
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"זהות חסרת גיל" )ageless self(, כפי שמכנה זאת קאופמן )Kaufman, 1986(. זהות גמישה 
 ,2002 ללא גיל מאפשרת להדחיק במידה מסוימת את הגיל הכרונולוגי ואת סממני הזקנה )חזן, 
 Biggs, 1997; Day & Hitchings, 2011; Lomranz, 1998; Rozario &  ;2002 סדן,   ;2010
Derienzis, 2009; Wilson, 2009(. אחת התוצאות של תפיסה זו היא שאנשים מבוגרים נעשים 
גיל  בקטגוריות  אנשים  עבור  נורמטיביים  שנחשבים  התנהגות  דפוסי  ומאמצים  לצעירים  דומים 
 Logan et al., 1992; McCann et al.,( אחרות, והגבולות בין הקטגוריות הולכים ומיטשטשים
2004(. כיום קשה לקבוע את גילם של אנשים רק על פי חיצוניותם, שכן סבתות לבושות בסגנון 
הדומה לזה של נכדותיהן וסבים רצים בחוף הים, רוכבים על אופניים ומתאמנים בחדר כושר כמו 
 )uni-age( "נכדיהם. תופעה זו באה לידי ביטוי גם בשיח הכולל מושגים חדשים כמו "גיל משותף

.)Oberg & Tornstam, 2001( )no-age women( "או "נשים ללא גיל
נוסף על כך, כפי שנטען במחקרים רבים, אנשים מבוגרים מחזיקים בדעות ובסטיגמות שליליות 
לגבי זקנה וגיל מבוגר, אף יותר מאשר אנשים צעירים )Weiss & Lang, 2009(. כדי לחזק את 
הזהות "ללא גיל", אנשים מבוגרים נוטים לראות בעצמם ולהציג את עצמם בפני אחרים כהמשך 
 Biggs,1997; Rozario( למי שהיו בצעירותם, ולרוב ממשיכים להזדהות עם העצמי הצעיר שלהם
Derienzis, 2009; Schafer & Shippee, 2009 &(. שחזור הזהות הידועה מהעבר מאפשר להם 
שלהם,  הגיל  מקבוצת  האפשר  ככל  ולהתרחק  יותר  צעירה  גיל  לקבוצת  כשייכים  עצמם  להציג 
המכונה קטגורית "הִזקנה" )גמליאל, 1999; חזן וגמליאל, 2003(. אנשים מבוגרים מספרים לעתים 
 Bowling,( כי הם מרגישים צעירים ב-10—15 שנים מגילם הכרונולוגי, כדי להדגיש כי אינם זקנים

.)See-Tai, Ebrahim, Gabriel, & Solanski, 2005
הכחשת הזקנה היא תופעה מקובלת ורווחת )גמליאל, 1999( המתבטאת במגוון דרכים, למשל 
"הגיל  או  הזהב"  "גיל  ותיק",  "אזרח  המושגים  "זקן".  למילה  אלטרנטיביים  בכינויים  השימוש 
השלישי" והעדפת הכינוי "גמלאי" על פני "פנסיונר" מרככים לכאורה את המשמעות השלילית 
או  מזהים  ואינם  ו"קשיש"  "זקן"  הכינויים  את  אוהבים  אינם  מבוגרים  אנשים  לזקנה.  הנלווית 
 Lundgren, 2010; Rozario & Derienzis, 2009; Weiss & Lang, 2009;( מגדירים עצמם כך
Wilson, 2009(. כפי שכותבת ספקטור-מרזל )2006(, הסירוב להפוך את הגיל המבוגר ואת הזקנה 
לסטטוס מגדיר זהות מתבטא גם בהימנעותם של גמלאים רבים מלהשתייך להתארגנות פוליטית 

או מפלגתית המזוהה ישירות עם זקנה. 
גם  אלא  מכינויים  הימנעות  באמצעות  רק  לא  מתרחשת  הזקנה  ומסממני  מהגיל  הבריחה 
באמצעות הימנעות משימוש בחפצים המזוהים עם זקנה כגון מקל הליכה, מכשיר שמיעה, בקבוק 
)Day & Hitchings, 2011(. ההתנגדות לשימוש  ועוד  מים חמים או שמיכה לחימום הרגליים 
בחפצים המזוהים עם הזקנה עזה מאוד, עד כדי סיכון עצמי ונזק בריאותי. הסירוב להזדהות עם 
את  על עצמם  לקבל  מבוגרים  אנשים  חוסר ההסכמה של  את  לזקנים מבטא  המיוחסים  דימויים 

הזקנה כזהות יחידה ודומיננטית העלולה להאפיל על זהויות אחרות )חזן, 2002; סדן, 2002(.
חיים חזן, אחד החוקרים הבולטים בתחום הסוציולוגיה של הזקנה, טוען כי הנטייה לקשור בין 
הפרישה מהעבודה ובין הזקנה נובעת מתפיסת האדם הזקן כמי שחדל להיות יצרני ולתרום לחברה. 
ובהיותה  פרודוקטיביות,  וחוסר  חולי  תלות,  שמרנות,  אטיות,  קדמה,  להעדר  סמל  היא  הזקנה 
כזאת היא משמשת אנטיתזה לערכים מרכזיים של החברה שאנו חיים בה, כמו הישגיות, חדשנות 
על  כסף  ולהרוויח  יצרני  להיות  צריך  שבה  בחברה   .)Hazan, 1994  ;2003  ,2002 )חזן,  ויעילות 
מנת לזכות בהערכה, להיות זקן משמעו להימצא בשוליים )Lundgren, 2010(. יתר על כן, מרגע 
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את  שמגנה  ותחרותית  הישגית  חברה  עם  להתמודד  הפורשים  נאלצים  העבודה  משוק  הפרישה 
הבטלה והעדר העשייה, חברה שבה לעבודה יש מקום מרכזי בעיצוב זהותו של הפרט והיא מדירה 
את מחוסרי העבודה ומוקיעה אותם מתוכה )Sargent et al., 2012(. כשהזקנה נחווית כנחיתות 

חברתית, תרבותית ואף כלכלית אפשר להבין את הרצון להדחיקה ולא להיות מזוהה עמה. 
הדחקת הגיל והזקנה קשורה כמובן גם לתופעת הגילנות. בטלר )Butler, 1969(, שהיה הראשון 
קיפוח  אפליה,  אחרים,  אנשים  של  לגיל  ביחס  קדומה  כדעה  גילנות  הגדיר  לתופעה,  שהתייחס 
ביטוי  לידי  באה  הגילנות  המבוגר.  גילם  בשל  רק  מבוגרים  אנשים  של  סטריאוטיפית  ותפיסה 
או  לעצמם  מתייחסים  שהיו  מכפי  שונה  באופן  זקנים  כלפי  צעירים  אנשים  של  בהתייחסותם 
לאנשים בני גילם; כלומר, גילו של אדם קובע את דפוס ההתנהגות כלפיו. הגילנות היא תופעה 
חברתית רחבה הפוגעת בכבודו של אדם רק בשל השתייכותו לקבוצת גיל מסוימת )דורון, 2011(, 
וביטוייה רבים ומגוונים. בשוק העבודה תופעת הגילנות בולטת במיוחד, משום שבשנים האחרונות 
התחוללו שינויים טכנולוגיים נרחבים המצריכים ידע, מיומנויות, כישורים חדשים ומהירות תגובה. 
כשמרניים  הנתפסים  מבוגרים,  עובדים  פני  על  צעירים  עובדים  מעדיפים  רבים  עבודה  מקומות 
כן,  על  יתר   .)2011 )בודנר,  כחיסרון  דווקא  אלא  כיתרון  נתפס  אינו  להם  והניסיון שיש  ואטיים, 
ייצוגם של זקנים באמצעי התקשורת כחלשים וכקורבנות של התעללות וניצול מחזקים את אותם 

סטריאוטיפים שליליים ודעות קדומות ומקבעים את תופעת הגילנות. 
כפרק  נתפסת  הזקנה  שכן  והמוות,  החיים  סיום  מפני  לפחד  גם  כמובן  קשורה  הזקנה  הדחקת 
האחרון במחזור החיים. חברה הסוגדת לנעורים, לגוף צעיר ובריא, מתקשה לתת מקום לאירועים 
כמו חולי, גסיסה ומוות. בחברה כזאת הזקנה נתפסת כמעט כמו מחלה שיש להילחם בה ולהיאבק 
2002(. זאת ועוד, החברה המערבית בת ימינו מקיימת את  2003; סדן,  בסממניה )חזן וגמליאל, 
ניתן לעצור את הזמן, להמשיך להיראות צעיר ואפילו  ויוצרת אשליה כאילו  פולחן הגוף הצעיר 
ניתוחים  ואף  גלולות  צבעים,  בקרמים,  שימוש  באמצעות  הכרונולוגי  מהגיל  שנים  "למחוק" 
קוסמטיים. בחברה הבזה לקמטים, לשיער המאפיר ולסממני זקנה אחרים, חברה שבה מתנוססות 
דרך  בכל  לדחות  צעיר,  להיראות  היא  הנכספת  המטרה  לצעירים",  שייך  "העולם  כמו  פרסומות 
שימוש  בעזרת  יותר  צעירה  זהות  ולאמץ  הזדקנות  עם  המזוהים  הסטריאוטיפים  את  אפשרית 
2003, 2010(. את השאיפה לחיי נצח החליף הרעיון "להיות  במסכות ובתחפושות להסוואה )חזן 
צעיר לנצח" )Biggs, 1997; Oberg & Tornstam, 2001(. כפי שטוענת גמליאל )1999, 2005(, 
שינויים  מתרחשים  מידרדר,  הבריאותי  המצב  כאשר  רק  לרוב  מגיעה  הזקנתית  הזהות  קבלת 
 Barnhart &( גופניים שיש להכיר בהם והמוות קרב. יתר על כן, כפי שטוענים חוקרים אחדים
Penaloza, 2013(, אנשים מוכנים לראות עצמם כזקנים רק שנים לאחר שהסביבה כבר רואה בהם 

זקנים ומתייחסת אליהם כאל זקנים.

זהות זקנתית בהעדר עבודה
מרכיב  הוא  היד  ומשלח  היצרנית,  לעבודה  רבה  חשיבות  מייחסת  ימינו  בת  המערבית  החברה 
להכרה  זוכים  עבודה,  דרך  עצמם  מגדירים  רבים  אנשים  אדם.  של  בזהותו  ומשמעותי  דומיננטי 
 ;2002 )בק,  ידם  ומשלח  מקצועם  פי  על  אחרים  ומתייגים  באמצעותה  ולהערכה  חברתית 
והיא משמשת  הסטטוס  לקביעת  מרכזית  העבודה   .)Giddens, 1991; Offe & Heinze, 1992
מקור לתחושות חיוביות רבות כמו סיפוק עצמי, מימוש אישי, הגשמה, שייכות, אחריות והצלחה, 
אך גם מקור לתחושות שליליות כמו כישלון, תסכול ושעמום. העבודה מספקת מסגרת חברתית 
רשתות  ומספקים  חשוב  חברתי  צורך  ממלאים  העבודה  במסגרת  הנבנים  החברתיים  והקשרים 
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תמיכה בעת הצורך. אנשים שאינם עובדים — אם מרצון ואם לא מרצון, בגין פיטורים או פרישה — 
מרגישים בודדים ומנותקים מהחברה. אובדן העבודה והזהות המקצועית הוא גם אובדן החברויות 
שהבסיס להן היה מקום העבודה. העבודה הפכה אפוא לאמצעי עיקרי להשתלבות בחברה. היא 
מעניקה משמעות לחיים ולכן היא הרבה יותר מאמצעי לקיום ולהבטחת הכנסה )בן ישראל, 2000; 
England & Harpaz, 1990 ;2003(. לעומת זאת, עיסוקי הפנאי, על אף התגמולים  שטראסר, 
העבודה  של  למקומה  ממש  של  תחליף  מספקים  ואינם  כשוליים  נתפסים  להם,  הנלווים  הרבים 

בזהותם של הפורשים )נמרוד, 2003(. 
איננה  "פרישה"  המילה  עבודה.  העדר  דהיינו  עשייה,  העדר  של  מצב  מתאר  "פרישה"  המונח 
מתייחסת לעשייה או למגוון הפעילויות האלטרנטיביות לעבודה. עם זאת, בחברה שאחד מערכיה 
 busy” המרכזיים והחשובים הוא "להיות עסוק בעשייה משמעותית", או כפי שמכנה זאת אקרדט
Ekerdt, 1986( “ethic(, מצופה מאנשים שפרשו להיות עסוקים, לנצל את הזמן כראוי ובאופן 
איכותי ולאמץ אורח חיים פעיל אשר במידה מסוימת משמש המשך לתקופה שבה עבדו. בטלה, 
העדר עבודה והעדר עשייה משמעותית אינם לגיטימיים ואף זוכים לגנאי ומוצגים באור שלילי. 
אנשים שעובדים  כי  עולה   )Sargent et al., 2012( ועמיתים  סרג'נט  מתוך ממצאי מחקרם של 
לאחר שפרשו עושים זאת במידה רבה במטרה לשמור על הזהות המקצועית שהייתה להם טרם 
על  המבוססת  מזהות  אותה  ולהבחין  המקצועית  זהותם  את  להדגיש  כדי  עובדים  הם  הפרישה. 
פעילות פנאי. בעשותם כך הם לכאורה דוחים מעליהם את הזהות הזקנתית ומבטיחים לעצמם את 
שימור הזהות המקצועית ואת הסטטוס והמעמד שזכו להם לפני שפרשו. כך הם שומרים על זהות 
פעילה וחיובית, לפחות בעיני עצמם. יתר על כן, בדרך זו הם מבטאים התנגדות לזקנה, שכן הם 

פעילים וממשיכים לקחת חלק בשוק העבודה ולכן נשארים צעירים )שם(. 
בשל הריק שנוצר בהעדר עבודה הזקנה הופכת לאחד ממרכיבי הזהות הדומיננטיים, אלא שעמה 
חזן  ובהמשך לטענות שהעלה  והמחקרים הקודמים שנסקרו,  בסיס הספרות  להזדהות. על  קשה 
הזהות  אודות  על  לידע  להוסיף  הנוכחי  במחקר  מבקשת  אני   ,)2010  ,2003  ,2002( בעבודותיו 
הזקנתית ולבחון באיזה אופן הפרישה משוק העבודה מכוננת זהות, עד כמה העדרה של העבודה 

נוכח בזהות, ומה מקומה של הזקנה בזהותם של פורשים ופורשות בישראל.

מתודולוגיה
מאמר זה מבוסס על מחקר איכותני שערכתי בשנים 2006—2008. במטרה להבין את המשמעות 
הסובייקטיבית המוענקת לחוויית הפרישה והזקנה, המחקר נשען על גישה פנומנולוגית פרשנית. 
הנתונים נאספו מתוך ראיונות עומק חצי-מובנים, המאפשרים לשלב בין שאלות מרכזיות קבועות 
מראש ובין גמישות וחופש לפתח דיאלוג עם המרואיין במהלך הריאיון. מרבית הראיונות התקיימו 
מתנדב,  המרואיין  שבו  במקום  ציבורית,  בספרייה  שנערך  אחד  ריאיון  למעט  המרואיינים,  בבתי 
ושני ראיונות אחרים שהתקיימו בבתי קפה. הראיונות שהתקיימו בבתים אפשרו אינטימיות רבה 

יותר ונינוחות מצד המרואיינים. הראיונות ארכו בממוצע בין שעתיים לשלוש שעות. 
עצמו  שהגדיר  אחד  נחקר  )מלבד  חילוניים  יהודים  גמלאים   39 כללה  המחקר  אוכלוסיית 
20 נשים ו-19 גברים.  כמסורתי(, בריאים באופן כללי, המתגוררים באזור חיפה והצפון, מתוכם 
מוקדמת.  פרישה  מהצבא  שפרש  יותר  צעיר  אחד  מרואיין  למעט   ,75—60 היה  הגילים  טווח 
שבה  התקופה  כאשר  הפרישה,  לאחר  עבודה  ללא  לחיים  התייחסות  מאפשר  זה  גילים  טווח 
בעלי  גרושות(,  ושלוש  )למעט אלמן אחד  נשואים  היטב. מרבית המרואיינים  זכורה  עדיין  עבדו 
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נכדים. על אף העובדה שמדובר בקבוצה קטנה, שמרתי  גם  יש  ולחלקם הגדול  וילדים,  משפחה 
על הטרוגניות המרואיינים הן מבחינת מעמדם הכלכלי, הן מבחינת השכלתם והן מבחינת משלח 
ידם: בין המרואיינים היו נהגי אוטובוס, כבאי, פועל ייצור במפעל תעשייה, איש תחזוקה, מורה, 
מנהלת בית ספר, פיזיותרפיסטית, מנהלת משרד ממשלתי, פקידי בנק, אנשי מחשבים, מזכירות 
זוג או בן  ברשויות מקומיות ועוד. כל הראיונות נערכו באופן יחידני, כלומר ללא נוכחות בן/בת 

משפחה אחר. 
שיטת הדגימה שהמחקר נשען עליה היא "דגימת קריטריון", או "מדגם מכוון", כפי שמכנה זאת 
פאטון )Patton, 1990(. המרואיינים נבחרו לפי קריטריון מרכזי: פרישה משוק העבודה במהלך 
העשור האחרון. כמו כן נלקחו בחשבון קריטריונים נוספים — גיל, מצב משפחתי, משלח יד ומעמד 

כלכלי. 
והבנייתו.  שנאסף  הידע  מכלול  סידור  של  תהליך  הוא  הפנומנולוגי  במחקר  הממצאים  ניתוח 
את  להבין  במטרה  שונה  בסדר  מחדש  ומצורפים  מידע  ולחלקי  לקטעים  מפורקים  הנתונים 
וחולק ליחידות  נותח  ריאיון  )Maykut & Morehouse, 1994(. בשלב הראשון, כל  משמעותם 
משמעות ואלה מוינו לקבוצות מידע שנראות שייכות לאותה תופעה. אחר כך נערך ניתוח משווה 
על בסיס קריאה רוחבית של כל הראיונות לפי החלוקה לקטגוריות. כך נבנו קטגוריות-על רחבות 
יותר, כלומר תמות מרכזיות. העיקרון המארגן שלפיו יוצגו הממצאים בהמשך מבוסס על התמות 

העיקריות שעלו מתוך הראיונות. 
איתור המרואיינים נעשה בשתי דרכים עיקריות. האחת — פנייה לארגונים שונים כגון שדולת 
חברת  כמו  גדולות במשק,  חברות  ותיקים של  ולמועדוני  אדם  כוח  למחלקות  בחיפה,  הגמלאים 
בעשור  שפרשו  אנשים  לאתר  לי  סייעו  אלו  ארגונים  שונים.  ובנקים  אגד  הזיקוק,  בתי  החשמל, 
אשר  שפרשו,  נוספים  חברים  על  בהמלצתם  קרובות  לעתים  הסתיימו  עמם  הראיונות  האחרון. 
לדעתם ישמחו להתראיין, וכך אותרו מרואיינים נוספים. דרך שנייה לאיתור המרואיינים הייתה 
כושר,  מכוני  רכבות,  אוטובוס,  תחנות  כמו  ציבוריים  במקומות  מבוגרים  אנשים  עם  מפגשים 
טיילת חוף הים, שווקים, קניונים ובתי קפה. במקומות אלו ניגשתי לאנשים שנראו בטווח הגילים 
על  עונים  אכן  ואם התברר שהם  ואת מחקרי  עצמי  הצגתי את  חולין,  בשיחת  המתאים, פתחתי 
הביעו  אם  להתראיין.  יסכימו  אם  שאלתי  האחרון,  העשור  במהלך  ופרשו  שהוגדר  הקריטריון 
הסכמה ועניין קבענו להיפגש בביתם במועד הרצוי להם. בראשית המפגש הובטחה למרואיינים 
הקפדה על אנונימיות )בציטוטים שיובאו בהמשך שמות המרואיינים בדויים, כדי לא לחשוף את 
זהותם ולשמור על פרטיותם(. כאן המקום לציין שכולם הביעו הסכמה להתראיין ושמחו להשתתף 

במחקר, לדבר ולשתף אותי בחוויותיהם מן הפרישה. 
הנחקרים נשאלו שאלות על אודות חוויית הפרישה שלהם, על החיים בהעדר עבודה, על מערכות 
היחסים עם בני זוגם ועם ילדיהם לאחר שפרשו. הם נשאלו גם על זקנה והזדקנות אך חשוב לציין 

שלעתים קרובות עלה נושא הזקנה והמוות במהלך הריאיון, וזאת מבלי שנשאלו על כך. 

ממצאים

"פעם היית מישהו, היום את כלום"
נוצרת  הפרישה  לאחר  עצמו.  את  מציג  הוא  פיה  שעל  עצמית  הגדרה  לאדם  מספקת  העבודה 
עמם  שנפגשתי  מהפורשים  לרבים  מחדש.  עצמו  להגדיר  הפורש  את  המחייבת  חדשה  מציאות 



־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   109 תשע"ה

העבודה אכן סיפקה הרבה יותר מאמצעי פרנסה ותעסוקה גרידא והרבה יותר ממסגרת חברתית. 
ועניין וחלק מהדימוי  העבודה הייתה אחד הגורמים החשובים שהעניקו לחייהם תוכן, משמעות 
לסוג  בלי קשר לתפקיד,  ולהגשמה עצמית  למימוש  כדרך  נתפס אצלם  העצמי שלהם. המקצוע 
העבודה או למעמדה בסולם היוקרה בשוק העבודה )זאת במיוחד לאור העובדה שרבים מהם עבדו 
להחליף מקום  בודדים שנאלצו  מרואיינים  עבודתם, למעט  כל שנות  לאורך  עבודה אחד  במקום 
עבודה בשל העתקת מקום מגורים(. ליאורה, שעבדה כטכנאית בבית חולים, מתארת חוויה זו כך: 
"פעם היית מישהו, אפילו רק הטבח או הגנן, אבל היית מישהו, היה לך תפקיד. היום את כלום. 
זה העצב שלי... את הופכת ממישהו לסתם אחת... אם את כבר לא תורמת לחברה, את עול על 

החברה".
חסרת  מרגישה  היא  עבודה  בהעדר  שלה.  הריקנות  תחושת  את  מבטאים  ליאורה  של  דבריה 
תפקיד חברתי, חסרת כותרת, ולכן גם חסרת ערך וכמי שאינה תורמת לחברה. אדם ללא זהות, 

ללא מקצוע וללא עבודה הוא "סתם מישהו", "כלום", חסר ייחוד וחסר תכלית.
בהעדר עבודה מתחזקת אצל הפורש התחושה שהוא חסר תועלת ושאינו נחוץ. הניסיון שנצבר 
מתעצמת  כך  החברה.  ידי  על  מוערכים  ואינם  חיוני  כמשאב  נתפסים  אינם  והוותק  שנים  במשך 
התחושה שאנשים שאינם עובדים הם חסרי חשיבות לחברה, אינם רלוונטיים, מיושנים ומנותקים 
מרגיש  "אתה  ממשלתי:  משרד  בראש  שעמדה  עדנה,  שמספרת  כפי  בגמלאות,  היותם  בשל  רק 
שלחברה אין צורך בך, שהכושי עשה את שלו... עושים לי את התנועה הזו שזה כבר פסה, כאילו 
אני כבר לא בעניינים, אז מה כבר יש לשאול אותי או להתייעץ איתי". דבריה של עדנה ממחישים 

את תחושת חוסר החשיבות שהרגישה מרגע שהפסיקה לעבוד והפכה "חסרת ערך" לחברה. 
לעתים סיום התפקיד בעקבות הפרישה מצמצם את מידת ההשפעה של האדם, את הסמכות 
ואת העוצמה שמהן נהנה בתקופת עבודתו; היכולת להפעיל כוח ומרות על הסביבה דועכת. דרור, 

שעבד כמנהל כוח אדם בחברה ממשלתית, מבטא זאת כך: 

צריך לקחת בחשבון שיהיה לך הרבה יותר זמן פנוי אבל גם תהיה הרבה פחות חשוב... המעבר 
של אתה חשוב ואתה לא חשוב, אתה עסוק ואתה לא עסוק. ברגע שאתה לא הולך לעבודה 

אתה מפסיק להיות חשוב. לא מחפשים אותך כל כך הרבה, לא צריכים אותך כל כך הרבה.

ללא  מעמד,  ללא  אותו  ומותירה  המרכזי  הסטטוס  את  גוזלת  אותה,  חווה  שדרור  כפי  הפרישה, 
תפקיד וללא מרכיב בסיסי בזהות. בהעדר עבודה נוצר בחייו חלל גדול ותחושה של ריקנות תופסת 
עצמם  שהגדירו  הפורשים,  ליאורה.  של  מדבריה  במיוחד  שעולה  כפי  החיוניות,  של  מקומה  את 
במשך שנים באמצעות העבודה והמקצוע, מתקשים עתה למצוא זהות חליפית. קשה להם למצוא 
לעצמם הגדרה מתאימה, שתהלום את המציאות שבה הם אינם עובדים, ולהזדהות עם הגדרה זו. 

דילמת הכינויים: " אני גמלאי ולא פנסיונר"
מרואיינים רבים חשים חוסר נחת לא רק מהמילים "קשיש" או "זקן" אלא גם מהמושג "פנסיונר". 
במקומו הם בוחרים להשתמש במילים אחרות כמו "גמלאי" )אף שזהו בעצם התרגום העברי למונח 
ונמנעים  ותיקים",  "אזרחים  או  "מבוגרים"  לכנות עצמם  "חופשי". הם מעדיפים  או  "פנסיונר"( 
לחלוטין מלהזכיר את המילים "זקן" או "ִזקנה". ציפי, שעסקה בהוראה, מבארת את ההבדל בין 
המושגים ומביאה דוגמה לשימוש שגוי בעיניה במילים הללו: "אזרח ותיק זה אזרח ותיק. יש לו 
מעמד, יש לו כבוד, זה כינוי מכובד, מה פתאום קשיש, או זקן? אבל בעיתון לפעמים את רואה ]ש[

כתוב 'קשיש בן 65 נפגע בתאונת דרכים'. שישים וחמש זה לא קשיש".
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מדבריה של ציפי משתמע שיש הבדל משמעותי בין "אזרח ותיק" — מי שפרש מהעבודה ויש 
כינויים מכובדים פחות. לדעתה  "זקן" או "קשיש", שלתפיסתה הם  ובין  ו"כבוד" —  לו "מעמד" 
של ציפי, החברה, באמצעות כלי התקשורת השונים כדוגמת העיתון, משתמשת באופן שגוי ולא 
מבחינתה,  לחלוטין.  שונה  תוכן  עולם  בעיניה  מייצג  מהם  אחד  כל  שכן  הללו,  במושגים  מדויק 
ויש ליצור אבחנה ברורה בין המושגים. כדי להדגיש  המילים האלה בפירוש אינן מילים נרדפות 

זאת היא מספרת: 

עידן ]בעלה[ כתב פעם מכתב, הוא איבד איזה ארנק שהיו בו תעודות והייתה לו תעודה של 
איך  יודעת  ואת  לו את התעודה.  ביקש שיחדשו  והוא  ותיק,  אזרח  כן,  נו,  לזה,  קוראים  איך 
זה עם הביורוקרטיה, היו עניינים עד שחידשו לו את זה, אבל הכי מה שהרגיז אותו זה שעל 
בן  היה  לא  עוד  והוא  לקשישים".  "המחלקה  כתוב  היה  למעלה  למלא,  קיבל  שהוא  הטופס 
שבעים, כי הרי מקבלים את התעודה הזו בגיל שישים וחמש, והוא עוד לא היה בן שבעים, 
והוא כעס — "תראי, כבר עשו ממני קשיש, אני לא קשיש". והוא כל כך כעס על זה, וכתב להם 
"אבל מה זה המחלקה לקשישים, זה המחלקה לאזרחים ותיקים, אבל לא קשישים". יש הבדל. 

הוא כעס מאוד. הוא כתב להם אבל זה לא הזיז להם.

ההימנעות מהכינוי המפורש "פנסיונר" או "זקן" והשימוש במונחים אלטרנטיביים כמו "גמלאי", 
"חופשי" או "אזרח ותיק" נובעים, כאמור, מהקושי להתרגל לזהות החדשה שנכפית עם הפרישה. 
ואולם הרתיעה מהזקנה מתבטאת לא רק במישור המילולי ובהימנעות מכינויים, אלא גם ברתיעה 
מבילוי במחיצתם של פנסיונרים או מהשתתפות בפעילות המזוהה עם פנסיונרים. בדברים שאומר 
בחברת  להימצאות  התנגדותו  את  במפורש  לראות  גדולה, אפשר  בחברה ממשלתית  גדי, שעבד 

פנסיונרים:

מזמינים אותי לטיולים ולהרצאות של הפנסיונרים, אני אומר חבר'ה אני לא בקטע הזה. אני לא 
מרגיש שאני בקבוצה הזו שלכם... זה שיצאתי לפנסיה זה לא אומר שאני פנסיונר. אני מרגיש 
שאני בחופשה, אני לא עובד, אני בחופש... ברגע שאני ארגיש שאני פנסיונר, אני חושב שאני 

כבר אריח את האדמה ולזה אני לא רוצה להגיע. 

או  הפנסיונרים  לעולם  הקשורים  מדימויים  לפורשים  שיש  הרתיעה  את  ממחישים  אלו  דברים 
יזוהו גם הם בעתיד הקרוב עם קבוצת הזקנים.  נובע מפחד פן  ניסיון ההתכחשות לזקנה  לזקנה. 
מדבריו של גדי עולה שלהיות פנסיונר וזקן פירושו להיות מזוהה עם המוות, ואילו הפרישה נתפסת 

כחופשה. כך הוא מפריד באופן מוחלט את הפרישה מהזקנה ומנתק אותן זו מזו.
דהיינו  בהימנעות מלבטא את שם הקצבה שהם מקבלים,  גם  ביטוי  לידי  באה  הזקנה  הכחשת 
היא  חולים.  בבית  כפיזיותרפיסטית  שעבדה  אלה,  של  דבריה  היא  לכך  דוגמה  זקנה".  "קצבת 
מתקשה לבטא את צמד המילים "קצבת זקנה" ומעדיפה לכנות זאת בשם "הקצבה": "אמרתי להם 
'את קצבת הזקנה'. הם הדגישו את הזקנה...". אלה מתקשה  לי את הקצבה, אז הם אמרו  תתנו 
לנקוב במילה המפורשת "ִזקנה" גם כאשר מדובר בעניין ביורוקרטי הקשור לתשלום הקצבה על 
היא  גם  מיוחד.  ובחינוך  בהוראה  שעסקה  ליאת,  שותפה  לתחושתה  לאומי.  לביטוח  המוסד  ידי 
חשה כי ברגע שתהגה בקול את המילה תידבק בה הזהות שממנה היא נרתעת כל כך: "יש לי בכלל 

בעיה עם המילה ִזקנה, היא לא נמצאת אצלי בכלל בלקסיקון... אני לא משתמשת במילה ִזקנה".
זו מאופיין אפוא ברתיעה מעולם התוכן המזוהה עם קשישים  חיים  השיח המתגבש בתקופת 
דחיית  "זקן",  המילה  דחיית  בהרחבה  יוצגו  בהמשך  חדשות.  הגדרות  ובחיפוש  בדחייתו  וזקנים, 
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חברתם של זקנים אחרים והרתיעה מכל סממן שיכול להצביע על שייכות לקטגוריה זו.

"אדם לא חושב על עצמו כעל זקן"
לגיבוש  מסייעים  הזקנים  נשאיה  ואת  הזקנה  את  המאפיינים  השליליים  הסטריאוטיפים  מכלול 
אנשים  או מקרבתם של  "זקן"  מהכינוי  ההתחמקות  ואולם  דרך השלילה.  על  זהות  ולהבניה של 
נוכחת  שם,  נמצאת  היא  כמה  עד  מעידה  העין  ומן  מהתודעה  הזקנה  את  להדחיק  בניסיון  זקנים 
במלוא עוצמתה ומשפיעה על תהליך כינון הזהות. הפורשים שנפגשתי עמם אינם מגדירים עצמם 
כזקנים, אך מנהלים עם הזקנה משא ומתן. הם רואים עצמם כאזרחים ותיקים, גמלאים, מבוגרים, 

אבל אינם תופסים עצמם כזקנים ובוודאי לא כקשישים. רון, שעבד כנהג, מגדיר זאת כך:

קשה לבן אדם להגיד "הנה אני זקן"... אמנם אני יודע שאני זקן, אבל בתוך תוכי אני לא מרגיש 
שאני זקן. לא יודע איך להסביר את זה, אבל לפי מה שאני שומע מאחרים אף אחד לא מרגיש 

ככה, נכון? אבל כולנו יודעים שהגענו לגיל.

לתפיסת הזקנה יש גם היבטים חושיים של ריח, מגע ומראה. לפיכך נעשים מאמצים למחוק את 
קיומה לא רק מזירת הגוף אלא גם מהסביבה הפיזית, לדוגמה מהבית, שיש לרענן אותו ולהקפיד 

על התחדשותו כדי שלא יזוהה עם הזקנה ועם ריחה. כפי שמספרת עדנה:

אסור שבית של אנשים שיצאו לפנסיה, או של זקנים או מבוגרים, יקרין יושן, הזדקנות, ריח 
של דברים ישנים... אני למשל מחליפה את המקום של התמונות, אני כל הזמן מחדשת. כל 

הזמן מחדשת... בקרוב נזמין גם סייד שיסייד את הדירה מחדש.

למרות השימוש באסטרטגיות השונות לשם הדחקת הזקנה, כל המרואיינים מודעים היטב לגילם. 
לגיל.  קשורה  איננה  מבחינתם,  הזקנה,  וכי  שלהם  הגיל  את  חשים  אינם  כי  טוענים  הם  זאת  עם 
בעיניהם הגיל הוא רק סממן חיצוני, והוא חסר משמעות משום שכאשר לא רואים את הגיל ולא 
מרגישים אותו אזי לכאורה גם לא מזדקנים. אולם דווקא פרקטיקות ההדחקה השונות מעידות עד 
כמה הזקנה והגיל נוכחים בתודעתם ועד כמה הם מרכזיים בהגדרת הזהות בתקופה זו של החיים. 

כך עולה מדבריה של רחל, שהייתה מזכירה במקצועה:

אני בעוד שבועיים אהיה בת שבעים ושלוש. תאמיני לי שאני צריכה להזכיר לעצמי את זה. 
אני לא מאמינה. זה לא אני... אם את לא מרגישה את עצמך זקנה ולא משדרת שאת זקנה אז 
את לא זקנה. אני באמת לא מרגישה זקנה, את מבינה, אני יודעת שאני בת שבעים ושלוש, אני 

מתעייפת יותר, ופה כואב לי, אבל באופן פנימי אני מרגישה את עצמי צעירה...

זהויות חברתיות מבוססות על נטייתם של אנשים לסווג את עצמם ואת האחרים על פי מערכת 
עם  מזוהים  הפורשים  ו"הם".  "אנחנו"  בין  הבחנה  שיוצר  באופן  שונות,  חברתיות  קטגוריות  של 
גיל  על  המבוססת  חברתית  לקטגוריה  להשתייך  מעוניינים  אינם  הם  אולם  מסוימת,  גיל  קבוצת 
משום שקבוצת התייחסות זו אינה רצויה להם. הם אינם רוצים לטייל עם פנסיונרים אחרים, כפי 
שכבר הוזכר; הם אינם רוצים להצטרף למועדון של פנסיונרים; הם נרתעים משהות בחברת אנשים 
בני גילם. נחום, שעסק בהוראת המוזיקה, מנסח זאת כך: "ילדים אוהבים את בני גילם, זקנים לא. 
בחברה של זקנים אתה משתקף. אתה כבר לא צעיר... יש משהו לא נעים בחברה של הזקנים". 
אחרים  ואיך  אחרים  בעיני  נראים  הם  כיצד  לתהות  מרבים  הם  ההדחקה  ניסיונות  למרות  אולם 
תופסים אותם. בעניין זה אומר נחום: "אני לא מרגיש מוגבל בשום עשייה. אני יכול לעבוד בגינה 



משימה בלתי אפשרית 112 שלומית מנור

ואני יכול לסחוב משאות כבדים. אבל אני תמיד תוהה מה אנשים אחרים רואים בי".
 ההשתקפות, כפי שנחום מכנה זאת, מחייבת את הפורשים להתעמת עם המציאות. אך מאחר 
שהמציאות אינה רצויה והמראה משקפת את כל מה שהם מעדיפים להדחיק, הם נאלצים לתמרן 
זאת,  עם  וחד-משמעי.  ברור  גילי  קטגוריאלי  שיוך  וחסרת  עמומה  גילית  זהות  על  לשמור  כדי 
ההימנעות מלבלות בחברת פנסיונרים כמותם אינה מבטיחה בהכרח קרבה לסביבה צעירה יותר. 
הגיל מעצב גם את הסביבה וגם את היחסים החברתיים הנרקמים במסגרות חברתיות מסוימות. 
כי  ומתן מתמיד, הם חוששים  הזקנה משא  ועם  הגיל  אך מאחר שמרבית הפורשים מנהלים עם 
עצם ההשתייכות למסגרת חברתית של זקנים תקבע את זהותם ביחס לגיל הזקנה ותשייך אותם 
לקבוצת הזקנים. מבחינתם, צעד כזה יסיים את תהליך המשא ומתן שמאפשר להם להימצא מחוץ 
לקבוצת הזקנים. לכן הם מעוניינים לשמור על זהות עמומה באשר לגיל ולזקנה. מבחינה חברתית 
חברתיים  בקשרים  המאופיינת  העבר,  של  זו   — חברתיות  זהויות  שתי  בין  שסועים  למעשה  הם 
קודמים וביחסים עם חברים צעירים ממסגרת העבודה, שאיתם בילו תקופה ארוכה מחייהם; וזו 
של ההווה, המאופיינת במסגרות חברתיות אחרות, הקושרות אותם עם פנסיונרים ואנשים אחרים 
"אסור  "הצעירים":  של  בחברתם  להשתלב  מנסה  היא  שבה  הדרך  את  מתארת  עדנה  גילם.  בני 
שאנשים מבוגרים יהיו רק בחברה של מבוגרים. ואם יש חברים צעירים יותר, אז לא צריך לספר 
להם על כל הצרות ועל הרופאים ועל הכאבים, כי אז איבדת אותם מזמן, צריך לדבר ולספר להם 

דברים שמעניינים אותם". 
מדבריה של עדנה עולה כי השתייכות לחברה צעירה מחייבת אותה להתאים את סגנון הבילוי 
לאחרים  עצמה  ולהתאים  להתאמץ  עליה  כלומר,  העניין.  ותחומי  השיחה  נושאי  את  ולשנות 
בריאות,  בעיות  כמו  באמת,  לה  שמציקים  והנושאים  הדברים  על  לשוחח  לא  ממנה,  הצעירים 
אחרים:  רבים  עוד  וכמוה  במלכוד,  נמצאת  שעדנה  מכאן  וכדומה.  הנכדים  חולים,  בקופת  התור 
הסביבה החברתית ההולמת את גילם מרתיעה אותם, אף ששם הם יכולים להרגיש בנוח לדבר על 
מצוקותיהם וסביר להניח שימצאו אוזן קשבת ותחומי עניין משותפים. הסביבה החברתית הצעירה 
תחומי  את  לשנות  נאלצים  והם  לגמרי  אותם  מקבלת  אינה  להשתייך,  חפצים  הם  שאליה  יותר, 
כדי  בחברתם.  לבלות  שמוכנים  מי  את  מעליהם  ולהרחיק  עצמם  להמאיס  לא  כדי  שלהם  העניין 
לא להיות מזוהים עם הזקנה הם נאלצים לשלם את מחיר הבדידות ולהיות חסרי מסגרת חברתית 

ברורה. כך קורה שבפועל אין להם קבוצת שייכות שהם מזדהים עמה. 
ניסיונות ההתרחקות מהדימויים הקשורים בעולם הזקנה באים לידי ביטוי גם בדברים של ליאת. 
ליאת נוהגת לשחק ברידג', אולם מכיוון שלדעתה משחק הברידג' מזוהה עם אנשים זקנים, היא 
חוששת פן יזהו אותה ככזאת ודימויי הזקנה ידבקו גם בה. ליאת בוחנת את עצמה דרך עיניהם של 
אחרים ומנסה לשנות את התדמית של המשחק כדי שגם אחרים ידעו כי היא איננה חלק מקבוצה 

של זקנים משועממים:

התחלתי ללמוד ברידג' ומאוד נתפסתי לזה. זה מפעיל את הראש ואת המחשבה, מאוד עוזר 
לי בעיה  ולזכור. ושלא תחשבי שלא הייתה  כזה... צריך כל הזמן לחשוב  זה אתגרי  לזיכרון, 
עם זה, כי ברידג' הוא משחק כזה שנדמה שהוא של זקנים ורק של אנשים מבוגרים. אבל מה 
מאוד  זה משחק  כי  להישגים  להגיע  יכולים  צעירים  ילדים  זה שדווקא  יודעים  לא  שאנשים 
אתגרי וחבל שאנשים חושבים ככה. כשאני מציעה לחברה שלי שתתחיל ללמוד ברידג', היא 

אומרת לי: מה, עם כל הזקנים האלה? היא לא מבינה שהיא רוכשת כלי לעתיד לבוא.

ליאת מנסה לשכנע את עצמה ואת הסביבה כי משחק הברידג' איננו שייך לעולם הזקנים, שהרי 
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כלי  בו  ורואה  זה  אתגרי  במשחק  לשחק  נהנית  היא  הזקנים.  מאוכלוסיית  חלק  אינה  עצמה  היא 
לשימור ולטיפוח הזיכרון. גם אם בעיני החברה הברידג' מזוהה עם זקנים, היא אינה מוכנה לקבל 
אך  במועדונים.  ברידג'  זקנים המשחקים  לאותם  שייכותה  על  להעיד  כדי  בכך  אין  ולדעתה  זאת 
דווקא ניסיונותיה לשכנע את הסביבה עד כמה היא אינה שייכת לעולם הזקנים מעידים על מקומו 

של העולם הזה בתודעתה ועל הפחד שלה להיות חלק ממנו.
הגוף.  בזירת  גם  אלא  ולכינויים,  להגדרות  בהתנגדות  רק  לא  ביטוי  לידי  באה  הזקנה  הדחקת 
לעתים עולות שאלות לגבי המראה החיצוני ה"נכון", איך לא להיראות זקנה, איך ראוי להיראות. 
דוגמה לכך הוא סיפורה של חווה, שבעבודתה הייתה מזכירה. חווה התקשתה להחליט אם הבגדים 
החדשים שרכשה לאחרונה הולמים את גילה ומעמדה כפורשת וכסבתא, או שמא הם צעירים מדי 

עבורה:

קניתי לי איזה חליפת ג'ינס עם תחרה ובמכנסיים היו חורים כאלה שראו את הרגליים מתחת 
והיו שם חרוזים. ואני חוזרת הביתה ואני אומרת לעצמי יה, איך אני אלך עם דבר כזה, אני כבר 
סבתא!... שאלתי את עצמי למי אני יכולה להראות, להתייעץ, ולא היה לי למי להראות ועם 
מי להתייעץ... אז צלצלתי לנכדה שלי ושאלתי אם אני יכולה לקחת אותה אליי כי אני צריכה 

להראות לה משהו. והיא באה ואני לבשתי את זה והיא אמרה לי: סבתא, את מגניבה. 

חווה מתארת מצב שבו היא זקוקה לאישור מצד החברה לכך שאיננה נראית מוזר או מגוחך בבגדיה 
החדשים. היא חוששת שמא הופעתה בחליפה החושפת מעט את הרגליים לא עולה בקנה אחד עם 
מעמדה וגילה, אך היא אינה מתייעצת עם בנות גילה או חברותיה אלא מבקשת אישור מנכדתה בת 
ה-12. הנכדה משמשת עבורה מעין מורה נבוכים בעולם שבו הנורמות אינן ברורות. לחווה קשה 
לפענח את כללי ההתנהגות המקובלים; כאשר היא חשה חסרת אונים מכך שאיננה מסוגלת לזהות 
כבולה  להיותה  היא מודעת  חריגה.  כדי שלא תיחשב  לייעוץ,  פונה  היא  את הקודים המתאימים 
ברשת כפולה של גבולות, נורמות התנהגות וחוקים חברתיים המעצבים את זהותה ולכן תופסת 
את המצב כסתירה. היא צריכה לתמרן בין תכונות ודימויים המזוהים בעיניה עם הזקנה, ולכאורה 
הולמים את גילה, ובין רצונה האישי להמשיך להיראות צעירה אך לא משונה ומגוחכת; שכן על פי 

טוויג )Twigg, 2009(, הזהות קשורה קשר הדוק לבגדים שהאדם לובש. 
עבור רבים, הגיל והזקנה הם מקור לסתירות ולמתחים פנימיים. מצד אחד היחס לזקנה מאופיין 
והזקנה  הגיל  של  שמקומם  מכאן  ובמודעות.  בקבלה   — שני  ומצד  והכחשה,  טשטוש  בניסיונות 
ומתן  המשא  את  ממחישים  המרואיינים  דברי  ורב-ממדית.  מורכבת  התייחסות  מחייב  בזהות 
שמנהלים הפורשים באשר לגילם ולזקנה על כל דימוייה. קיומם של מפגשים בין-גיליים מאלצת 
את המבוגרים להתאים עצמם לשיח הצעיר, לדבר כמו הצעירים ולהידמות להם, אך בסופו של דבר 
הם מכירים בכך שהזקנה חזקה מהם ולמעשה כבר נמצאת כאן, קרובה מאוד. כדבריו של נחום: "יש 
תחנות בדרך שאתה יודע שאתה צריך לעבור. אתה מקבל את התלוש שלך ואתה פנסיונר. פונים 

אליך כאל אזרח ותיק".

הפרישה כישורת האחרונה של החיים: "זקן הוא מי שהולך למות"
הפרישה איננה זהה לזקנה והזקנה איננה מופיעה ברגע שבו אדם פורש משוק העבודה. ובכל זאת 
נטו מרואיינים רבים לחבר ביניהן ולהסמיכן זו לזו, כאילו קיימת זיקה בין הפרישה לזקנה וכאילו 
מדובר בתופעה אחת. ברגע שאדם מפסיק לעבוד הוא הופך לכאורה לחסר חשיבות, וכל שנותר לו 

הוא לצפות ליום מותו. כך למשל אומרת דפנה, מורה במקצועה:
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מטבע הדברים הקשר הוא אחד לאחד. אתה פורש בדרך כלל כשאתה מגיע למה שאני קוראת 
לו "הישורת האחרונה של החיים". אה... מכאן ואילך אז אתה לא הולך לעבוד, אתה מצפה 
בעצם למותך. ההרגשה היא שאחרי שאתה פורש אתה מגיע לישורת האחרונה של החיים, 

זאת ההגדרה שלי לעניין.

כי כאשר אדם מפסיק  נובעת בחלקה מהתפיסה  ראיית הפרישה כ"ישורת האחרונה של החיים" 
לעבוד הוא חדל להיות יצרני ובעל ערך ולמעשה הוא קרוב למותו. הפסקת העבודה מסמלת את 
הסוף ואת הזמן שעומד להסתיים. ראיית הזקנה מתוך ההקשר של תלות, חולי, העדר פרודוקטיביות 
זו  וחוסר תועלת היא המביאה את דפנה לראות באדם הפורש את הזקן הממתין למותו. תפיסה 

מקשרת בין הפרישה ובין הזקנה ומסמיכה אותן זו לזו. 
נושא המוות לא הוזכר בשאלות במהלך הראיונות, לא ישירות ולא בעקיפין. המרואיינים הם 
שחיברו בין הפרישה, הזקנה והמוות ותיארו אותם כאירועים המתרחשים בצמידות, כפי שעולה 
מדבריה של ציפי: "להזדקן זה אחד שהולך למות... אדם זקן, אני חושבת, זה אדם שכבר אין לו 
כל כך התעניינות או חדווה או שמחה. להזדקן זה כבר אחד שרוצה למות... שאין לו בשביל מה 
לחיות". מדבריה אפשר להבין מדוע עושים הפורשים כל שביכולתם כדי לא להזדהות עם הזקנה, 
להתרחק ממנה, לא להישיר אליה מבט ולהדוף אותה ככל האפשר. כפי שאמרה לי רחל, "הזקנה 

היא ]כמו[ נקניק סלמי, עוד פרוסה הלכה ועוד פרוסה הלכה...".

דיון: הפרישה כמכוננת זהות זקנתית היברידית
הפרישה משוק העבודה אינה זהה בהכרח לזקנה על משמעויותיה השונות, אך למרות זאת הנרטיב 
העולה מתוך הראיונות ומן הממצאים משקף חוויה שונה, הקושרת בין זקנה ובין פרישה. הסיפור 
הופכים לאנשים  כי מרגע שפרשו הם  סיפורם של אנשים שמרגישים  הוא  שמספרים הפורשים 
בין פרישה לזקנה אך בה בעת גם  זיקה  זקנים בעל כורחם. באופן פרדוקסלי הפורשים מייצרים 
זו הוא בחברה ובתרבות  מגלים התנגדות עזה לקישור שהם עצמם יצרו. אמנם מקורה של זיקה 
הקושרות בין פרישה לזקנה; אולם התרבות מעניקה לפרישה מגוון פרשנויות וקושרת אותה למגוון 
תחושות — לא רק תחושות בדידות, ריקנות וזקנה אלא גם תחושות חופש ושחרור. המרואיינים 
הם אלה שבתהליך משא ומתן בוחרים איזו פרשנות לאמץ מתוך מגוון פרשנויות, ובמקרה זה בחרו 
את זו המזהה את הפרישה עם זקנה. המחקר בחן את החוויה של אנשים שפרשו מעבודתם ואת 

הרגשתם ביחס לזקנה ולגיל, ואת הדרכים ליישוב אותה חוויה אמביוולנטית. 
לזקנה ולזקנים צמודים דימויים שליליים, המנוגדים לדימוי הרווח של תקופת הנעורים כתקופה 
מלאה חן וקסם או לדימוי הקורן ועטור ההילה של הבגרות המוקדמת. בינות לדימויים הללו קשה 
להזדקן וקשה לאנשים להגדיר ולזהות עצמם כזקנים. התוצאה היא דחיית כל סממני הזקנה הניתנים 
להכחשה, הימנעות מהזדהות עמה וחיפוש זהויות אלטרנטיביות. זהותו של הפורש, הזהות ה"לא-

זקנתית", זהות "ללא גיל", מתעצבת אפוא במידה רבה על דרך השלילה. מאחר שחוויית הזקנה 
עמוסת סתירות וניגודים, הבניית הזהות שלו איננה מסתכמת רק ביצירת זהות חדשה אלא היא 
הרצויים  לאחרים  ביחס  עצמו  בוחן את  אדם  ומתן מתמיד, שבו  וממושך של משא  ארוך  תהליך 
שלל  כלפי  והשלמה  רתיעה  וקבלה,  דחייה  של  מעורבים  רגשות  עם  ומתמודד  לו  רצויים  והלא 

מרכיבי זהותו. 
ההיברידיות,  מושג  את  אשאל  הזהויות  בשיח  והגילית  הזקנתית  הזהות  את  לכלול  במטרה 
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ומזוהה עם התיאוריות הפוסט-קולוניאליות. מושג ההיברידיות  שנדון עד כה בהקשרים אחרים 
הוא   .)2004 וחבר,  )שנהב  בינארי  או  מהותני  שאינו  באופן  הזהות  למשמעות  להתייחס  מאפשר 
אם  גם  להפרדה,  ניתנות  שאינן  זהויות  של  קולאז'  או  תערובת  שהיא  רב-שכבתית  זהות  מתאר 
מושג  העתקת   .)Bhabha, 1994  ;1994 )באבא,  זו  את  זו  וסותרות  לזו  זו  מנוגדות  הן  לעתים 
הקשורה  זהות  הבניית  לבחון  מאפשרת  הזקנה  שיח  אל  הפוסט-קולוניאלי  מהשיח  ההיברידיות 
לא רק לסוגיות של צבע, גזע או מעמד אלא גם לסוגיית הגיל, אגב התייחסות למערכת היחסים 
הפורש  של  ההיברידית  הזהות  והזקנים.  הפנסיונרים  של  לעולמם  הצעירים  עולם  בין  המורכבת 
איננה עשויה מקשה אחת, אלא יש לה היבטים שונים והיא מורכבת מחלקי זהויות מן העבר ומן 
ההווה — זהות מקצועית, סבתאית, זקנתית או גמלאית. עם חלקי זהות אחדים הפורשים מזדהים 
ומאמצים אותם אל חיקם, ואילו חלקי זהות אחרים מרתיעים עד כדי רצון להדחיקם מן התודעה. 
ומעדיפים  "ְזֵקָנה",  או  "פנסיונר"  הכינוי  כמו  מסוימים,  כינויים  מעצמם  מרחיקים  הם  למשל  כך 
כינויים אלטרנטיביים כמו "גמלאי" או "אזרחית ותיקה". אם כן, הבניית הזהות הזקנתית מעצבת 

את המציאות הרצויה — היציאה לפנסיה — וגם את הלא רצויה ואף המרתיעה: להיות פנסיונר.
משתייכים  שהם  החברתיות  והקבוצות  הקטגוריות  כלפי  הפורשים  של  האמביוולנטי  היחס 
אליהן, מרצון או שלא מרצון, ויחסם הדו-ערכי כלפי הגיל והזקנה מכוננים זהות עמוסת סתירות, 
נדחים  אלו  מרכיבים  מרתיעים.  מרכיבים  )ובעיקר(  גם  כוללת  היא  רצויים  מרכיבים  מלבד  אשר 
הלבן  האדון  את  לחקות  המנסה   ,)2004( פאנון  העבד השחור של  כמו  התודעה.  לשולי  ונדחקים 
ולהידמות לו, כך גם הפנסיונרים והזקנים מתאמצים להידמות לצעירים ועושים כל שביכולתם כדי 
לא להתקשר עם קבוצות הפנסיונרים ולא להיות מזוהים עם זקנה וזקנים. באמצעות שלילת הזקנה 
וחיפוש אחר זהות חסרת גיל מבקש הפורש להידמות לצעיר העובד; אך בה בעת הוא שולל מעצמו 
את הזכות להיות הוא עצמו ולקבל את עצמו כפי שהוא. כמו הסובייקט ההיברידי של פאנון, שאינו 
לבן עדיין אך כבר אינו שחור לגמרי )שם(, כך הופכת זהותו של הפורש לזהות היברידית, שכן ברור 

שאינו צעיר עוד, אך הוא עדיין לא נחשב לזקן בעיני עצמו.
במקרה זה, קבוצת ה"אנחנו" דווקא היא קבוצת הלא-רצויים, ואילו ה"הם" אטרקטיביים הרבה 
יותר. בחוויית הפרישה שתיארו בפניי המרואיינים מתנהל אפוא שיח רב-ממדי — שיח בין הפורש 
ובין עצמו, בינו ובין חבריו בני גילו, בינו ובין הקהילה אליה הוא משתייך או מתנכר לה ומתנער 
ו"הם",  "אנחנו"  "אני",  בין  הגבולות  קביעת  באמצעות  זהותו  את  לעצמו  מארגן  הפורש  ממנה. 

מסמן לעצמו את הדמיון ואת השוני המפריד והמבדיל, את הרצוי לו ואת הבלתי רצוי לו.
זהותו המתעצבת  נרטיבים המבטא את  השיח העולה מתוך הראיונות מאופיין ברפרטואר של 
של הפורש ושל האדם המזדקן, הנמצא בתווך שבין הכחשה ובין קבלה. מכאן נובעת זהותו מרובת 
הפנים. מציאות זו, המאפשרת החזקת זהויות אחדות שאינן תואמות בהכרח את הגיל הכרונולוגי, 
כך  לא-זקנתית.  בזהות  ולהחזיק  גיל  חסרי  לכאורה  להיות  ופורשות  פורשים  לאותם  מאפשרת 
עשויה להיווצר לעתים סתירה פנימית כאשר אדם יכול לתפוס עצמו כלא-זקן וכזקן בעת ובעונה 
ומשתנה  דינמית  סובייקטיבית,  ליחסית,  הגילית  הזהות  הופכת  כך  קבוע.  או  זמני  באופן  אחת, 

מעת לעת.
הודות לטשטוש גבולות הזהות הגילית ולחופש לבחור סגנון חיים, אנשים מבוגרים יכולים כיום 
לעצב לעצמם זהות חסרת גיל )א-גילית( שאיננה צמודה לקריטריונים הממסדיים. כך נוצרים דמיון 
וקרבה בין צעירים למבוגרים )Biggs, 1997(. כתוצאה מכך, אנשים נעשים פחות ופחות מתאימים 
והזקנה  הפרישה  תקופת  את  כה  עד  שאפיינו  הנורמטיביים  הגיליים  הקריטריונים  פי  על  לסיווג 
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כי לתחושת  ולומר  לסייג  ברצוני  זאת,  Laws, 1995; Phillipson & Biggs, 1998(. עם  )שם; 
יציבות  חוסר  כמו  שליליים,  היבטים  גם  יש  ולעצבה  הרצויה  הזהות  את  לבחור  החופש-לכאורה 
הפורשים  אוכלוסיית  הכלכלי של  במצבה  כמובן  תלויה  זו  גם שחירות  מה  אישי.  ביטחון  והעדר 
הזהויות השונות המרכיבות את  ותמהיל  מגוון אפשרויות הבחירה  ועוד,  זאת  בישראל.  והזקנים 
מרכיבי  את  לעצמו  בוחר  הפרט  שבה  זהויות,  כחגיגת  בטעות  להתפרש  עשויים  הזקן  של  זהותו 
הזהות הרצויים לו ודוחה את האחרים. אולם מתוך הראיונות עולה תמונה ורודה פחות, המשקפת 
מציאות חיים מורכבת הרבה יותר, רב-ממדית ולעתים עצובה. קרנבל הזהויות, המעניק אפשרויות 
בחירה מגוונות של זהות, אינו מקהה את אותן תחושות קשות של בדידות, פחד, עצב או חוסר 

ביטחון שחשים פורשים רבים בנוגע לרבדים שונים בחייהם. 
לא-זקנתית,  זהות  אימוץ  באמצעות  לצעירים  להידמות  הרבים  המאמצים  דווקא  כן,  על  יתר 
והשלילה האקטיבית כל כך של כל הנוגע לזקנה ולמוות לצד הימנעות מהעיסוק בנושאים הללו, 
הזקנה  כי  נראה  ההדחקה,  ניסיונות  למרות  בזהותם.  מרכזי  הזקנה  של  מקומה  כמה  עד  מעידים 
הזהות  הבניית  של  ומתן  משא  מאותו  חלק  והיא  בתודעתם  וכאבה  עוצמתה  במלוא  מתקיימת 
המתרחש בתקופת חיים זו. הזקנה המרתיעה והדחויה אמנם איננה רצויה, אך היא קיימת דווקא 

אצל מי שמנסים בכל כוחם להתעלם ממנה.
זהות  נפקדים", הזהות הזקנתית היא למעשה  "נוכחים  גרוסמן  דויד  בהשאלה מתוך ספרו של 
רכושם  נפקדים,  ישראל שהוכרזו  ערביי  לתיאור  הזה  במושג  גרוסמן השתמש  נפקדת".  "נוכחת 
של  בתודעתם  קיימת  היא  הזקנה:  גם  כך  "אינם".  אך  ל"ישנם"  כורחם  בעל  הפכו  והם  הופקע 
הזקנה  של  וקיומה  נוכחותה  ההכחשה.  ניסיונות  בשל  ונעלמת  נפקדת  בעת  בה  אך  הפורשים, 
מתחדדים בהעדר עבודה. הניסיון להתרחק מחברתם של זקנים והעדפת צעירים על פניהם, הרצון 
להתלבש כצעירים, לעטות את מסכת הצעירים ולמרוח קרמים וצבעים שיסתירו את סממני הזקנה 
)2010( באשר לזקנה  וקיומה. יש בכך משום חיזוק לדבריו של חזן  רק ממחישים את מרכזיותה 
ולנשאיה הזקנים, שהופכים לבלתי נראים משום שגם החברה מדחיקה אותם מתודעתה, אך דווקא 

ההכחשה מבליטה עוד יותר את נראותה ואת נוכחותה.
נפקדותה-לכאורה של הזקנה מן הזהות מתאפשרת בחלקה משום שלא רק הפורש עצמו אינו 
רוצה לראותה אלא גם החברה מעדיפה להתעלם ולהתנער מנשאיה, מעדיפה שתהיה בלתי נראית 
במרחב בציבורי. כך הופכים הזקנים להיות מעין "אוכלוסייה שקופה" שאיש אינו רוצה להביט בה, 
לראות אותה ולהבחין בה. החברה, המיוצגת על ידי אלו הפעילים בשוק העבודה, מתנכרת לזקנים 
והופכת אותם לשקופים רק בשל  ובוחרת להתעלם ממצוקותיהם, מקבעת אותם בשולי החברה 
גילם המבוגר ובשל הימצאותם מחוץ לשוק העבודה והיותם בלתי יצרניים וחסרי תועלת לחברה. 

אך היא נוכחת בתודעתם של כל אחד ואחת מאותם פורשים ופורשות. 
עם  מתדיינים  העבודה  משוק  שפרשו  אנשים  שבו  האופן  את  לבחון  ביקשתי  הנוכחי  במחקר 
הזהות הזקנתית. שאילת מושג ההיברידיות מתוך עולם תוכן שונה והבאתו אל תוך עולם הפרישה 
והזקנה מעלות תרומה מושגית לשיח על הפרישה ובכך תורמות להבנת מורכבותה של הזהות רבת 
הפנים, המתגבשת ומתקיימת במערך כוח מבני ותרבותי שקריטריון הגיל הוא רובד מרבדיו. כשם 
שזהויות הן תלויות הקשר של צבע, גזע, מעמד ומגדר, כך גם הגיל מכונן יחסי כוחות בין עולם 

הפורשים לעולם העובדים. 
מחקר זה איננו מחקר אורך והוא לא התמקד בחוויית אירוע הפרישה כשלעצמה, אלא בחן את 
האופן שבו פורשים מתדיינים עם זהות וזקנה בהעדר עבודה. בעתיד יש מקום למחקרים נוספים 
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שיתמקדו בזהותן של קבוצות שוליים ויחשפו את השיח המתגבש בקרב אוכלוסיות הנמצאות על 
הגבול שבין לבין, כדוגמת הפורשים הנמצאים על הגבול שבין הזקן התלותי והחלש ובין העובד 
כאוכלוסיית  ומוחלשות  שקופות  לאוכלוסיות  המודעות  תגבר  שכך  מקווה  אני  והחזק;  הצעיר 
הפורשים והזקנים. מגבלה נוספת בחיבור הנוכחי היא העדר התייחסות לשיח הנשי, שנעדר עד כה 
מרוב מחקרי הפרישה והזקנה. מחקרים עתידיים יוכלו להעמיק ולהעשיר את הידע בנושא ואת 

הבנתנו באשר למהות חוויית הפרישה הנשית ולאופן התמודדותן של נשים עם הזהות הזקנתית.
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הון תרבותי בהגירה: ארגון פישקא של 
צעירים דוברי רוסית בתל אביב

אנה פרשיצקי* ולריסה רמניק**

מהגרים  ארגון  פישקא,  ארגון  פעילות  את  לבחון  המאמר  מטרת  תקציר. 
צעירים דוברי רוסית בישראל, נציגי דור וחצי של העולים מברית המועצות 
לשעבר. בעזרת המשגה תיאורטית של הון תרבותי בהגירה אנו בוחנות כיצד 
רוסית  דוברי  מהגרים  של  ייחודי  הגירה  בשדה  ומיוצר  מובנה  תרבותי  הון 
יוצרים  כיצד  שאלות:  שלוש  על  לענות  מבקשות  אנו  אביב.  בתל  צעירים 
המהגרים, משתתפי פישקא, צורות חדשות של הון תרבותי בהגירה )הכוונה 
הון  אותו  מרכיביו של  הארץ(; מהם  תוצרת  רוסית  להון תרבותי של תרבות 
ביצירת  והמעמדיים  האתניים  הכוח  יחסי  של  תפקידם  ומה  חדש;  תרבותי 
פרקטיקות של היבדלות. המהגרים לא רק מייבאים את ההון התרבותי שלהם 
מארץ מוצאם, אלא יוצרים צורות חדשות והיברידיות של הון תרבותי במדינת 
מגוריהם, בין השאר באמצעות תרגום מהשפה הרוסית לשפה העברית ולהפך. 
הון  לכדי  אותם  מפתחים  המוצא,  מארץ  שהביאו  במשאבים  משתמשים  הם 
ההון  בעזרת  הארגון.  פעילות  במסגרת  תוקף  לו  ומעניקים  חדש  תרבותי 
וביתרון  ביוקרה חברתית  זוכים משתתפי פישקא, לתפיסתם,  התרבותי הזה 
חברתי, משפרים את מעמדה של קבוצת המהגרים הרוסים שהם משתייכים 
תחושת  מפתחים  הם  מזו,  יתרה  בתרבותם.  גאווה  תחושת  ומפתחים  אליה 
השתייכות ותחושת בעלות על המקום החדש — ישראל — ובמיוחד על המרחב 

האורבני של תל אביב, שהם פועלים בו. 

מבוא

במסגרת  אביב?  בתל  הישראלים  עבור  ופופולרי  מעניין  מוכר,  להיות  הפך  פישקא  בית  איך 
תרבות הפנאי בתל אביב יש הרבה דברים והם באים דווקא אלינו לפישקא ואומרים שקורה 

ולאנתרופולוגיה  והמחלקה לסוציולוגיה  המכון הסוציולוגי לחקר קהילות באוניברסיטת בר-אילן   *
במכללה האקדמית גליל מערבי

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן  **
להודות  ברצוננו  בר-אילן.  באוניברסיטת  ידי המכון הסוציולוגי לחקר קהילות  על  המחקר ממומן   
לכל  ובמיוחד  פישקא,  את  בפנינו  שפתחו  בוצ'מנסקי,  ולנה  גרינברג  נדיה  ברודניק,  לריטה 
רוביני.  לאידה  תודה  בישראל.  שעברו  ההגירה  בחוויות  אותנו  ושיתפו  שהתראיינו  המשתתפים 

האחריות על פרשנות הממצאים היא שלנו בלבד.
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כאן משהו מעניין. אנחנו מדברים על זירה תרבותית — הופעות, מוזיקה ופאבים — יש המון 
דברים כאלה בתל אביב. יש תחושה שיש פה משהו אחר, זה לא מתנ"ס, פה לא משעמם וזה 
לא מועדון לילה. זה משהו באמצע, שנותן אפשרות לערב תרבות ברמה גבוהה. היה לנו למשל 
קונצרט של קבוצת מוזיקאים צעירים ישראלים. זו קליעה לתרבות תל אביבית אופנתית של 
צעירים ועדיין יש פה משהו ייחודי של דוברי רוסית. )מתוך ריאיון עם ריטה, אחת ממייסדות 

הארגון(

למי שלא יודע )ועושה רושם שרק מעטים יודעים(, הפישקא הזה הוא מקום מדליק. הגעתי 
תרבות,  זועק  הזה  הפישקא  כי  קודם.  שם  הייתי  שלא  הצטערתי  וכבר  בחיי  לראשונה  לשם 
ציורים  תערוכת  עמוסה,  קיר  ספריית  גרפיטי,  לבנים,  קירות  ואסתטיקה.  כבוד  אמנות, 
מרתקת, רצפת פרקט, חצר ענקית, משהו שרק יוצאי הקהילה הרוסית יודעים לתפעל בצורה 
כל כך מוצלחת. ואכן המקום הזה מוגדר בפיהם של המייסדים כ"קומונה קריאטיבית מולטי 

תרבותית". )רורברגר, 2012(

בשנים האחרונות עלה לסדר היום הציבורי בישראל נושא הזהות וההשתלבות של השכבה הצעירה 
 .)Remennick, 2003a( "מקרב העולים מברית המועצות לשעבר, מי שזכו לכינוי "בני דור וחצי
כתבות עיתונאיות )הכט, 2015; קרופקין, 2015; רוזנר, 2014(, ראיונות טלוויזיוניים עם המהגרים 
הצעירים וסרט דוקומנטרי )"הישראלים החדשים"; שפיגל, עדן, יבין וברודסקי, 2015( התפרסמו 
העלייה,  ועדת  של  ישיבה  נערכה  אף   2014 ביולי  הישראליים.  התקשורת  באמצעי  לאחרונה 
הקליטה והתפוצות שהוקדשה לפעילות ארגוני דור 1.5 של העולים דוברי הרוסית. כל אלה עוררו 
ויכוח ער ודיון ציבורי — אם בכתבות עיתונאיות ואם בטוקבקים ותגובות בפייסבוק — על אודות 

מידת הישראליות של נציגי קבוצה זו וזהותם החברתית. 
ישראלים צעירים דוברי רוסית הקימו עמותות, קבוצות פייסבוק והתארגנויות חברתיות שונות 
במטרה לייצג את עצמם ולהצהיר על קיומם. בין הארגונים נמנים "פישקא", "דור 1.5", "הורים 
לצברים", "דורות" ועוד. בהתארגנויות העצמיות האלה אפשר לראות ביטוי להתעוררות אתנית 
למה  ראשונים  ניצנים  ואף  לישראל,  עלייתם  לאחר  שנה   20—15 הזאת  הקבוצה  חברי  שחווים 
אירועים  הציבורי  הישראלי  במרחב  עורכים  הם  במסגרתה  הרוסית".  "המחאה  לכנותו  שאפשר 
שמוקדשים לתרבות הרוסית והסובייטית, כגון מצעד של פישקא לכבוד ה-8 במרס )יום האישה 
שעורכים  הנאצית(  גרמניה  על  הניצחון  )יום  במאי  ה-9  לציון  ומצעדים  אירועים  הבינלאומי(, 
ערב  )"שירהגירה":  רוסית  שירה  פסטיבל  ובירושלים,  אביב  בתל   1.5 דור  והתארגנות  פישקא 
הקראת שירה ופואטרי סלאם רוסי( שעורכת בירושלים התארגנות דור 1.5, חגיגות נובי-גוד של 

פישקא ועוד. 
במאמר זה נבחן את הנושא באמצעות בחינת פעילותו של ארגון פישקא — ארגון של מהגרים 
 .)Remennick, 2003a( צעירים דוברי רוסית, נציגי דור 1.5 של עולים מברית המועצות לשעבר
 Erel, 2010;( בהגירה  תרבותי  הון  של  תיאורטית  המשגה  מתוך  כאן  תיבחן  הארגון  פעילות 
ושל  המשתתפים  של  ההגירה  סיפורי  של  בהקשר   ,)Rapoport & Lomsky-Feder, 2002

האירועים הציבוריים שהם מקיימים. 
שנות  מראשית  העלייה,  של  האחרון  בגל  לישראל  שהגיעו  לשעבר  המועצות  מברית  העולים 
התשעים, הם אחת הקבוצות הגדולות בנוף האתני של החברה הישראלית. השכבה הצעירה של 
פתוחות  הארגון  פעולות  כל  כי  אם  פישקא,  ארגון  של  הפעילות  במרכז  עומדת  הזה  העלייה  גל 



־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   123 תשע"ה

לקהל הרחב. רבים מאנשי הצוות, מהפעילים ומהמשתתפים הם נציגיו של דור זה — ילדים ובני 
נוער שבאו לישראל עם הוריהם או שעלו לבדם במסגרת פעילותה של הסוכנות היהודית )למשל 
בתכניות העלייה נעל"ה וסל"ע(. זהו הדור שבתחילת שנות האלפיים השתלבו נציגיו היטב בחברה 
היי-טק  בחברות  משרות  מאיישים  הם  גבוהים.  לימודים  והשלימו  בצה"ל  שירתו  הישראלית, 
ועוסקים בין היתר בחינוך, בתרבות ובאמנות בישראל. הם עזבו את בית הוריהם שבערי הפריפריה 
הזה  וחיי תרבות בתל אביב. לצד המעבר  ויצאו לחפש פרנסה, התפתחות מקצועית  ישראל  של 
 Rozovsky & Almog,( עברה הקבוצה תהליך התברגנות והשתלבות בחברה הצרכנית בישראל
בתרבות  ללגיטימציה  ושואפים  החדש  הבינוני  המעמד  לבני  משתייכים  הארגון  חברי   .)2011

החילונית התל-אביבית. 

ארגון פישקא

פישקא הוא ]...[ ארגון קהילתי ועמותה רשומה ]...[ המקדמת יזמות חברתית, חיי קהילה 
בגובה  שיח  וליצור  להעצימם  בכוונה  רוסית,  דוברי  צעירים  בקרב  רב-תרבותית  ופעילות 
העיניים בין קהילת דוברי הרוסית לבין החברה הישראלית. פישקא מחפש פתרונות מעשיים 
לקיחת  זהות המאפשרת  ישראלית-יהודית-רוסית-ציונית חדשה,  זהות  לפיתוח  ויצירתיים, 
חלק פעיל בחברה בה אנו חיים. ]...[ תודו ש"פישקא" נשמע ממש מצחיק בעברית. גם אנחנו 
חשבנו שלפתוח ארגון רשום עם שם כזה — זה כבר הישג בפני עצמו. ]...[ ברוסית פישקא זהו 
כלי משחק קטן, המשמש למשחקי מזל מגוונים. ]...[ פישקא בסלנג זוהי הייחודיות, הצימוק 

שיש בכל אחד מאיתנו.1 

קולנוע שארגנו  רוסית במועדון  דוברי  2007, בפעילותם של צעירים  ראשיתו של הארגון בשנת 
שסיימו  לאחר  הללו  הפעילים  של  כפיילוט  התנהל  הראשונה  בשנתו  אביב.  בתל  בניין  גג  על 
נרשם   2010 בשנת  יהודי.  ולפלורליזם  קהילתית  למנהיגות  עולים   — "גוונים"  בקורס  לימודיהם 
בתחנה  "בינה"  החילונית  הישיבה  עם  בשיתוף  פעל  דרכו  ובתחילת  רשמית  כעמותה  הארגון 
 7 המרכזית בתל אביב, במבנה של הישיבה. בשנת 2011 נשכר עבור פעילותו מבנה ברחוב אילת 
בתל אביב. המבנה העצמאי כלל חדר מרווח ובו מדפים עמוסי ספרים ברוסית שהוצעו למכירה, 
שנערכו  השונים  האירועים  במהלך  לעתים,  ועוד.  היסטוריה  אמנות,  ספרות,   — תחומים  במגוון 
במקום, המשתתפים ישבו, דפדפו וקראו בספרים. המבנה כלל גם חצר גדולה. מיקומו של המבנה 
— סמוך לדולפינריום, קרוב לשפת הים ולמרכז העיר — היה אידיאלי עבור תושבי העיר הצעירים. 
ביוני 2013 נסגר המבנה מסיבות ביורוקרטיות. בשנתיים האחרונות לפעילותו משך אליו המקום 
מאות צעירים דוברי רוסית ועברית ואף תיירים מזדמנים והפך למרכז תרבותי וקהילתי משמעותי 
וייחודי של דוברי רוסית בתל אביב. כיום חברי הארגון מחפשים מבנה קבוע לפעילותו ובינתיים 
הארגון  "גגרין".  הפאב  כגון  בעיר,  שונים  במקומות  ופסטיבלים  טקסים  תרבות,  אירועי  עורכים 

מחזיק באתר אינטרנט פעיל ובקבוצת חברים בפייסבוק.2 
בראשות הארגון עמדו עד היום שתי נשים צעירות )שבינתיים פרשו מתפקידן( בנות כשלושים 
שהקימו וייסדו את פישקא: לנה בוצ'מנסקי, אשת היי-טק, שבעבר ארגנה פסטיבל רוק לדוברי 

מתוך האתר של פישקא.   1

.Fishka-makers קבוצת הפייסבוק נקראת  2

http://fishka.org.il/he/about/
http://fishka.org.il/he/about/
https://www.facebook.com/groups/Fishka.Makers/
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רוסית על חוף הכנרת; וריטה ברודניק, עובדת סוציאלית במקצועה. שתיהן נשואות כיום ואימהות 
לילדים. פישקא הוא מוסד ללא כוונות רווח ומקבל תמיכה מקרנות שונות כגון קרן ג'נסיס, הקרן 
קבועים  צוות  אנשי  וחמישה  כעשרים  יש  בארגון  הארגון(.  באתר  ראו  )לפירוט  ואחרים  החדשה 
העובדים בשכר חלקי או בהתנדבות, וקהילה גדולה המונה מאות חברים שמשתתפים בפעילותו, 
באירועים  משתתף  וחלקם  האירועים  במרבית  משתתף  חלקם  למענה,  ומתנדבים  בה  תומכים 
ונוקשה. מתנהלים בו פרויקטים  מזדמנים. הארגון מאופיין בהעדרו של מבנה ארגוני ביורוקרטי 
רוסית;  דוברי  לקשישים  אמנות  סדנאות   — טיים"  אוף  "ארט  כגון  שונים  ותרבותיים  חברתיים 
"מחוגים" — ציון חגים ועריכת טקסים; ו"תיאטרלקה" — הפקת מחזות תיאטרון. אחת ממטרותיו 
המרכזיות, אף שאינה מוצהרת, היא לשמש מקום מפגש, בילוי והיכרויות עבור רווקים ורווקות 
הולדת  ימי  חוגגים  ובעולם,  בארץ  יחד  מטיילים  פישקא  חברי  זוגיות.  המחפשים  רוסית  דוברי 
וחגים ומספקים זה לזה רשת תמיכה מקצועית — סיוע בחיפוש עבודה וביצירת קשרים מקצועיים, 

אפשרות לצבור ניסיון בארגון אירועים המתקיימים במקום ויצירת שיתופי פעולה אמנותיים. 
דוברי  צעירים  מהגרים  של  וחצי  דור  נציגי  הם  העיקרי  היעד  וקהל  בארגון  הצוות  חברי  רוב 
רוסית שהגיעו ארצה בגל האחרון של העלייה מברית המועצות לשעבר, בגיל הנע בין 10 ל-18 
)Remennick, 2003a(. רוב המשתתפים במחקר מתגוררים בישראל כעשרים שנה ורובם בשנות 
ילדים; רובם רכשו השכלה גבוהה בישראל  השלושים לחייהם. רובם רווקים, חלקם נשואים עם 
ועובדים במקצועות חופשיים ובהיי-טק. רבים מאנשי הצוות הם אנשי תרבות ואמנות, עיתונאים, 

מעצבים ושחקנים. 
יהודי  חינוך  קיבלו  חלקם   — רבגוני  הוא  היהודית  ולמסורת  ליהדות  הארגון  חברי  של  יחסם 
אורתודוקסי ואחרים חינוך פלורליסטי, חלקם מתקרבים לדת ואחרים חוזרים בשאלה, חלקם עברו 
קורסי גיור, חלקם חילונים מאמינים ואחרים אתיאיסטים. הרבגוניות המאפיינת את המשתתפים 
ואת הפעילּות מערערת על התפיסה הסטריאוטיפית של יהודים רוסים חילוניים או אנטי-דתיים. 
נתייחס  זה  במאמר  אך  פלורליסטית,  ברוח  ביהדות  העיסוק  הוא  הארגון  של  הרשמי  המאפיין 

בצמצום רב לעיסוק של הארגון ביהדות החילונית, בגלל הצורך לצמצם את שדה המחקר. 
רוב חברי פישקא שוכרים דירות בתל אביב ועובדים בתל אביב או בגוש דן. רובם הגיעו לאזור 
במהלך לימודיהם או לאחר סיום הלימודים. הם עזבו את בית ההורים, שלרוב נמצא בפריפריה 
— בפרוורי ירושלים, דרום הארץ וצפונה — ובאו לעיר הגדולה בחיפוש אחר עבודה והתפתחות 
הביניים  למעמד  והשתייכותם  התברגנותם  הוא  הארגון  חברי  של  בולט  מאפיין  מקצועית. 
החדש )בן-פורת, 1999(: מאפייניה של הבורגנות החדשה הם השכלה גבוהה, מגורים במרכז, 
ואינטלקטואליים  עיסוק במקצועות טכנוקרטיים  ידע,  קניין  דחייתה של הקמת המשפחה, 
בקולנוע  והחזותית,  הכתובה  בתקשורת   — ההגמונית  החילונית  התרבות  בתחום  והשפעה 
ובתיאטרון, בספרות ובפרשנותם )שם(. אחד מסימני ההיכר של הבורגנות הוא סגנון החיים 
הצריכה  המעמדית.  השייכות  גבולות  את  מסמנת  הבורגנית  התרבות  התרבותית;  והצריכה 
התרבותית וסגנון החיים של הרוסים הצעירים חברי פישקא אכן משקפים את השתייכותם 
למעמד הביניים החדש: הם בעלי השכלה גבוהה, יושבים בבתי קפה ובמסעדות תל-אביביות, 
מבקרים בתערוכות צילום ואמנות ואף מארגנים תערוכות כאלה, מבקרים בהצגות תיאטרון, 
קונצרטים ומופעים, מטיילים ברחבי הארץ ובחו"ל )בעיקר באירופה(, צורכים בגדים אופנתיים 
ומקפידים על הופעתם החיצונית, במיוחד הנשים המקפידות על טיפוח שיער, איפור, מניקור 
ונעלי עקב. זוג מעצבי אופנה תל-אביביים בעלי מותג אופנה בינלאומי מצליח, "פראו בלאו", 
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ואף מעניקים  בפעילות הארגון  קבועים  ברית המועצות לשעבר, משתתפים  ילידי  בעצמם 
לו את חסותם )הם עיצבו ותרמו תלבושות לכמה אירועים של פישקא, למשל שמלות לכל 
הרוסים  אלו  תרבותיים  סממנים  באמצעות  ב-2013(.  הבית  סגירת  באירוע  הצוות  חברות 

הצעירים מפלסים את דרכם בתוך המרחב האורבני התל-אביבי.

רקע תיאורטי

הון תרבותי בהגירה
הדיון המחקרי העוסק בשימושיו, בפיתוחו וביצירתו של הון תרבותי בהגירה מבוסס על ההמשגה 
)Bourdieu, 1986(. בורדייה מונה שלושה סוגי הון: הון כלכלי — כזה  התיאורטית של בורדייה 
שניתן להמרה מיידית לכסף; הון חברתי — כזה שמורכב מקשרים חברתיים, מתמסד באמצעות 
תארי אצולה וניתן להמרה להון כלכלי; והון תרבותי, שבו מתמקד מאמר זה — הון שניתן גם הוא 
להמרה להון כלכלי ומתמסד באמצעות הכשרה חינוכית. לפי בורדייה, ההון התרבותי יכול להתקיים 
בשלוש צורות שונות: מגופנת — הון שעובר דרך הורשה וסוציאליזציה משפחתית; מחופצנת — כזו 
המגולמת במוצרים תרבותיים כגון ספרים או ציורים; וממוסדת — כזו הפועלת באמצעות מערכת 
החינוך וההשכלה המעניקה תעודות הכשרה. בעקבותיו של בורדייה הציעו חוקרים אחרים להגדיר 
הון תרבותי כ"סממנים תרבותיים ממוסדים ובעלי סטטוס גבוה שמשתמשים בהם כאמצעי להדרה 
מקבוצות  הדרה  היא  והשנייה  וממשאבים  מעבודה  הדרה  היא  הראשונה   — ותרבותית  חברתית 
"הון  המושג  כי  לציין  יש   .)Lamont & Lareau, 1988, p. 156( גבוה"  חברתי  בעלות סטטוס 
תרבותי", שבורדייה פיתח בהקשר של התרבות הצרפתית, אינו מתאים בהכרח למדינות אחרות: 
בארצות הברית למשל, בניגוד לצרפת, לא התקיימה מסורת של תרבות גבוהה )שם(. לכן יש לבחון 

אמפירית את קיומו ואת מרכיביו של ההון התרבותי בכל הקשר נתון.
 Erel, 2010;( הון שונים בהגירה  והמרה של סוגי  יצירה, שימוש  המאמר שופך אור על תהליכי 
 Erel, 2010; Rapoport( הוא מתמקד בהון תרבותי .)Nee & Sanders, 2001; Zhou, 2005
רוסית  דוברי  מהגרים  של  הייחודי  ההגירה  בשדה  ומיוצר  המובנה   ,)& Lomsky-Feder, 2002
בבסיס  עומדות  שאלות  שלוש  המהגרים.  של  והכלכלי  החברתי  להון  גם  מתייחס  אך  בישראל, 
הון  של  חדשות  צורות  פישקא  חברי  המהגרים  יוצרים  כיצד  היא  והמרכזית  הראשונה  המאמר. 
הארץ.  תוצרת  היברידית  רוסית  תרבות   — התרבויות  שתי  בין  ייחודי  במפגש  המעוגן  תרבותי 
מה  היא  השלישית  והשאלה  חדש,  תרבותי  הון  אותו  של  מרכיביו  מהם  היא  השנייה  השאלה 

תפקידם של יחסי כוח אתניים ומעמדיים ביצירת פרקטיקות היבדלות של צעירים דוברי רוסית. 
לרנר   ;2012 ורפופורט,  לומסקי-פדר   ;2006 )הורוביץ,  הגירה  לחקר  החדשה  הפרדיגמה  לפי 
ופלדחי, 2013; שרעבי, Erel, 2010 ;2005(, המהגרים לא רק מייבאים את ההון התרבותי מארץ 
משמעות  להן  ומעניקים  מגוריהם  במדינת  שלו  חדשות  צורות  וממציאים  יוצרים  אלא  מוצאם, 
ותוקף. בעזרת ההון התרבותי החדש שהם יוצרים זוכים חברי פישקא )לתפיסתם( ביוקרה חברתית 
ומפתחים  אליה  משתייכים  שהם  המהגרים  קבוצת  של  החברתי  הסטטוס  את  משפרים  גבוהה, 
תחושת גאווה במורשתם. יתרה מזו, הם מפתחים תחושת בעלות על המקום — ישראל — ותחושת 
השתייכות אליו, ובמיוחד השתייכות למרחב האורבני של תל אביב. נוסף על כך, על פי ההיררכיה 
בתיאוריה של בורדייה, ההון התרבותי הרוסי הגבוה יוצר הדרה של קבוצות אחרות — הישראלים 

הצברים וה"רוסים" האחרים, הלא-משכילים, ומאפשר היבדלות מהן.
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כבר  הם  פישקא  חברי  הצעירים  העולים  החדשה,  הפרדיגמה  של  היסוד  הנחת  שמציעה  כפי 
מקומיים לגמרי: הם דוברי עברית, לעתים בעלי אזרחות ישראלית בלבד, התחנכו בישראל, שירתו 
מקומיותם,  בישראל.  משפחות  להקים  ועתידים  עובדים  גבוהה,  השכלה  רכשו  הישראלי,  בצבא 
נבחנת  תרבותם  לכן  בספק.  מוטלים  אינם  הישראלית  בחברה  היטמעותם  ומידת  ישראליותם 
ולא  הישראלית  התרבות  עם  בדיאלוג  הנמצאת  כתרבות  לא   — ישראלית  כ"תרבות  זה  במחקר 
כתרבות שיש השפעה הדדית בינה לבין תרבות ישראלית, אלא ממש תרבות המיוצרת בישראל 

בתוך הישראליות" )לרנר, 2013, עמ' 22—23(. 

יזמות תרבותית, ארגונים חברתיים ונראות של מהגרים 
של  רבות  קהילות  המאפיינת  אתנית  תרבותית  ליזמות  דוגמה  היא  פישקא  ארגון  של  פעילותו 
תרבותית- עסקית  יזמות  ועל  מהגרים  של  אתנית  התעוררות  על  מצביעים  מחקרים  מהגרים. 

עסקים  כי  הטוענים  יש   .)Waldinger, Aldrich, & Ward, 2006( זה  תהליך  המלווה  אתנית 
קטנים שהמהגרים פותחים הם נתיב לניעות כלכלית; לעומת זאת, יש הטוענים כי עסקים כאלה 
להם  יש  וכי  החדשה  בחברה  המהגרים  של  הנחותה  והעמדה  השוליות  להנצחת  להוביל  עלולים 
בהקמת  גם  עוסקים  רבים  השוואתיים  מחקרים  )שם(.  ולהתקדמות  לצמיחה  נמוך  פוטנציאל 
 Cordero-Guzman, 2005; ;2013 ,ארגונים קהילתיים ואתנו-תרבותיים של מהגרים )אפראימוב
Couton, 2014; Schrover & Vermeulen, 2005; Zhou, 2005(. אחת הטענות העולה ממחקרים 
אלו היא שהקמת ארגוני מהגרים מסייעת למהגרים ליצור, לבטא ולפתח זהות קולקטיבית וגאווה 
אחרים  וארגונים  פישקא  הארגון  פעילות  בין  היא  כאן  שמתבקשת  ההשוואה  בתרבותם.  אתנית 
של רוסים צעירים ובין המחאה המזרחית בישראל על שלל ביטוייה. נושא זה ראוי למחקר המשך, 

ואנחנו עובדות עליו בימים אלה.
עסקית  יזמות  התפתחה  התשעים  בשנות  לישראל  לשעבר  המועצות  מברית  המהגרים  בקרב 
תרבותית ענפה. היא כללה פרסום עיתונות רוסית והפעלת ערוצי טלוויזיה ורדיו ברוסית )כספי 
ואליאס, 2000(, ארגון מופעים וקונצרטים לקהל העולים, פתיחת חנויות ספרים וספריות לקוראי 
רוסית )Elias & Khvorostianova, 2007(, חנויות מזון )ברנשטיין, 2012( ומסעדות ייעודיות, 
המרכזיות  המטרות  אחת  ועוד.  הרוסית  השפה  ללימוד  לילדים  חוגים  ערב,  ללימודי  ספר  בתי 
בישראל  הרוסי  האתני  התרבותי  ההון  את  ולשמר  לעצב  לפתח,  הייתה  זו  תרבותית  יזמות  של 
ובחלק מהמקרים אף להעבירו לדורות הבאים של ישראלים צעירים דוברי רוסית. ארגון פישקא, 
שקם גם הוא במסגרתה, הוא ארגון לא-עסקי וללא כוונת רווח, ואפשר להגדירו "ארגון שורשי 
המתאר  מונח   —  )Smith, 2000  ;2013 )אפראימוב,   )grassroots association( מהגרים"  של 
התארגנות חברתית הפועלת מחוץ למרכזי כוח פוליטיים. ארגונים שורשיים מאופיינים בפעילות 
מקומית באמצעות קבוצת מתנדבים עצמאית, מצומצמת וקטנה יחסית, המאגדת אזרחים לצורך 
השגת מטרות משותפות. כלומר, הארגון הוא חלק מזירה אזרחית חדשה המתהווה כיום בישראל 

בקרב העולים הצעירים מברית המועצות לשעבר. 
בדיון זה יש להזכיר גם את ההבחנה התיאורטית של פטנאם )Putnam & Goss, 2002( בין הון 
חברתי מלכד )bonding; exclusive( ובין הון חברתי מגשר )bridging; inclusive(. הון חברתי 
מלכד משמעו צורות של קשרים חברתיים המכוונים פנימה, לתוך קבוצה מסוימת, ומטרתם לחזק 
את הלכידות החברתית של קבוצות הומוגניות כמו ארגונים אתניים או ארגוני מהגרים. בניגוד לכך, 
הון חברתי מגשר יוצר חיבורים וקשרים בין חברי קבוצה מסוימת לחברה הסובבת, כפי שעושות 
במקביל  להחזיק  יכולים  שונים  וארגונים  קבוצות  נוער.  ותנועות  האזרח  לזכויות  תנועות  למשל 
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של  התרבותית  העסקית  היזמות  זה.  את  זה  שיסתרו  מבלי  פעילותם,  במסגרת  ההון  סוגי  בשני 
העולים הרוסים, שהתפתחה בישראל בשנים הראשונות לאחר עלייתם, אופיינה בעיקר בהון מלכד 
המכוון פנימה לתוך קהילת דוברי הרוסית, אם כי היו לה גם היבטים מגשרים אחדים. המאפיין 

והמייחד את הפעילות של פישקא בהקשר זה הוא השאיפה ליצור הון תרבותי וחברתי מגשר.
לדעתנו, פישקא מייצג סוג חדש של ארגון אתני תרבותי שורשי שדומה לארגונים ללא מטרות 
הן  כאלה  לארגונים  דוגמאות  בישראל.  הרוסית  דוברי  במרחב  האחרונות  בשנים  שהוקמו  רווח 
מרכז "דורות", מרכז קהילתי ליוצאי קווקז שהקימו סטודנטים יוצאי קווקז בשדרות בשנת 2007 
)אפראימוב, 2013(; קבוצת "דור 1.5" שקמה במהלך המחאה החברתית בקיץ 2011, ביוזמתם של 
דוברי רוסית שנפגשו בהפגנות; ועמותת "הורים לצברים", שקמה גם היא בשנת 2011 ועוסקת 
בפעילות משפחתית בחגי ישראל ובטיולים ברחבי הארץ. כל אלה ראויים למחקר המשך שיבחן 
כולם  את  לשייך  ביניהם אפשר  ההבדלים  ולמרות  הצעירים,  התארגנויות עצמיות של המהגרים 
למגמת ההתעוררות האתנית של דוברי רוסית צעירים, שאותה הזכרנו בתחילת המאמר.  גם את 
פישקא הקימו בני דור חדש של מהגרים צעירים, נציגי דור 1.5 שגדלו והתחנכו בישראל, עשרים 
שנה לאחר עלייתם. הם בעלי השכלה גבוהה ובעלי מקצועות חופשיים, משתייכים למעמד הביניים 
ומרגישים מקומיים במלוא מובן המילה, וחלקם אף בעלי הכשרה מתאימה. מייסדי הארגון הוכשרו 

במסגרות למנהיגות צעירה, יזמות וארגון והצליחו לגייס תמיכה של קרנות גדולות. 
הפן הציבורי של הנראות )לומסקי-פדר ורפופורט, 2010(, שבא לידי ביטוי באירועים הנערכים 
מובהק  כזר  בזיהויו  כרוכה  המהגר  של  נראותו  הארגון.  את  הוא  גם  ומאפיין  מייחד  בפישקא, 
ובסיווגו כלא שייך, כאחר. לכן המהגרים אינם יכולים להיות אדישים לנראות שלהם ולאופן שבו 
בנראות:  עוסקת  בפישקא  החברים  של  התרבותית  עשייתם  )שם(.  החדשה  בחברה  נתפסים  הם 
וה-8  גוד  נובי  )כגון  הרוסיים-הסובייטים  החגים  בציון  ובעברית,  ברוסית  מעלים  שהם  בהצגות 
הסדר(.  וליל  מימונה  השואה,  יום  )כגון  והישראליים  היהודיים  והמועדים  החגים  ובציון  במרס( 
את הטקסים והאירועים הם עורכים במרחב תל-אביבי אורבני במטרה להפגין את זהותם ולזכות 
בנראות ובהכרה בציבור הישראלי. בדרך כלל מהגרים אינם ממהרים לתבוע נראות והכרה, כיוון 
שתחילה עליהם לצבור משאבים חברתיים ותרבותיים )שם(. משום כך, רק בני דור שני או שלישי 

למהגרים צוברים די כוח לתבוע הכרה ונראות. 
במובן זה, מקימי ארגון פישקא, הפעילים בו והמשתתפים בפעילותו עברו את השלב הראשון 
בהיקלטות המהגרים בחברה החדשה, שלב שבו המהגרים משקיעים את מרב מאמציהם בהישרדות 
וכותבים  יוצרים  אם,  שפת  ברמת  עברית  דוברים   1.5 דור  בני  בסיסי.  חברתי  ובתפקוד  כלכלית 
בעברית כברוסית, נקלטו היטב בארץ, צברו משאבים ומרגישים בטוחים בעצמם. לכן הם מסוגלים 
להפגין את נראותם במרחב הציבורי בישראל, ואת זאת הם עושים באמצעות ההון התרבותי הרוסי 
הגבוה. ההון הזה מעניק יוקרה וסטטוס למהגרים הרוסים במרחב הציבורי, מתורגם לעברית והופך 
אותם למקומיים במלוא מובן המילה. לתפיסתם הם ישראלים תל-אביביים צעירים המשתייכים 

למעמד הביניים החדש ומתיימרים ליצור תרבות ישראלית דוברת רוסית. 
מחקרים שדנו בהבניית סוגי הון שונים בהגירה ובשימוש בהם התמקדו בעיקר בתהליך המרתו 
של ההון התרבותי והחברתי להון כלכלי, המאפשר למהגרים )למשל למהגרים טורקים בגרמניה 
ולהצליח  וכלכלית  מקצועית  מבחינה  להתקדם  הברית(  בארצות  סינים  למהגרים  או  ובאנגליה 
 Erel, 2010; Nee & Sanders, 2001; Waldinger, 2005;( החדשה  בחברה  העבודה  בשוק 
Zhou, 2005(. ואכן, גם בפישקא חלק ניכר מאנשי הצוות של הארגון עושה שימוש בהון החברתי 
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או  הרוסית  בשפה  לעבודה  הקשורים  ממקצועות  מתפרנס  ואף  בארגון  שנוצר  הרוסי  והתרבותי 
לעבודה עם קהל דובר רוסית. כלומר, חלקם הגדול אכן ממיר את ההון התרבותי הרוסי בהון כלכלי 
ומשתמש בהון התרבותי שלו לשם השתלבות מקצועית בשוק העבודה בישראל. הגם שנושא זה 
ואינו  ראוי למחקר המשך, מאמרנו אינו עוסק בהון הכלכלי של המהגרים הרוסים חברי פישקא 
בוחן את השתלבותם המקצועית בשוק העבודה בעזרת הון תרבותי וחברתי. המאמר בוחן דווקא 
לאחר  שנה  עשרים   ,1.5 דור  בני  הצעירים,  הרוסים  המהגרים  של  התרבותי  הונם  חשיבות  את 
מקור  משמש  התרבותי  ההון  זה  במקרה  חברתי.  בהון  שלו  ההדדי  ההמרה  תהליך  ואת  עלייתם, 

לכוח סימבולי, ליוקרה וללגיטימציה של המהגרים. 

שיטת המחקר
הגישה הפרשנית המשמשת אותנו לניתוח ההון התרבותי בהגירה בוחנת את השדה הפרשני הרוסי 
הרחב של המהגרים חברי הארגון ומנסה לתת ביטוי לקולותיהם של המהגרים, כלומר מתייחסת 
לסוכנותם של הפעילים בשדה ההגירה הרוסי בישראל. במחקר השתמשנו בשיטות איכותניות — 

ראיונות עומק חצי-מובנים עם חברי הארגון ותצפיות משתתפות באירועים.

תצפיות 	  נערכו  ו-2014,   2013 השנים  במהלך  חודשים,   18 במשך  משתתפות:  תצפיות 
משתתפות בכמה טקסים, חגים ואירועים מרכזיים בהפקת הארגון. 

ראיונות עומק חצי—מובנים: ראיונות נערכו עם 23 אנשים המעורבים בפעילות הארגון: 	 
אנשי צוות מרכזיים, מתנדבים, חברי ארגון ופעילים. המטרה הייתה לבחון את סיפורי 
ההגירה של המשתתפים במחקר ואת המניעים להצטרפותם לפעילות הארגון. הראיונות 
נשאלו  ריאיון  כל  בתחילת  ועברית.  רוסית  הדוברות  המאמר,  כותבות  ידי  על  נערכו 
ברוסית,  להתראיין  העדיפו  מרביתם  להתראיין.  מעדיפים  הם  שפה  באיזו  המרואיינים 
שפת האם )עם זאת, חלקם שילבו בדבריהם שברוסית גם אמרות, משפטים או קטעים 
שלמים בעברית(. כשליש מן המרואיינים העדיפו להתראיין בעברית. הניידות בין השפות, 
הנמצאים  הצעירים,   1.5 דור  בני  של  מצבם  את  משקפים  ביניהן  והשילובים  המעברים 

בצומת דרכים שבין השפה והתרבות הרוסית ובין השפה העברית והתרבות הישראלית. 

אי אפשר לתאר במאמר אחד את כל הפרויקטים שמתבצעים בפישקא; מטרת המחקר הייתה 
להתמקד בנקודות אחדות בפעילות הארגון המדגימות את תהליך היצירה של תרבות היברידית 
בקרב מהגרים צעירים. באמצעות קולאז' של קטעי ראיונות ואירועים ציבוריים של חברי הארגון 
יוצגו כאן קווי מתאר של ההון התרבותי שלהם. אך לפני שנעסוק בהון התרבותי שיוצרים חברי 
פישקא, נביא סיפורי הגירה של אחדים מהם כדי להמחיש את חשיבות הארגון ואת משמעותו. 

ממצאים 

להיות רוסי ישראלי: תפקידו של פישקא בסיפורי ההגירה של המרואיינים
יוצאי  ובפרט בהשתלבותם של  ספרות המחקר הדנה בהשתלבותם של המהגרים בישראל, 
ניכר בשנים האחרונות. את מקומם של מודלים ליניאריים  ברית המועצות, השתנתה באופן 
רב-ממדיים  מורכבים,  דינמיים,   — חדשים  מודלים  תפסו  השתלבות  של  ודיכוטומיים 
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2013; שרעבי,  ופלדחי,  לרנר   ;2012 ורפופורט,  לומסקי-פדר   ;2006 )הורוביץ,  והיברידיים 
Remennick, 2003b ;2005(. ואכן, סיפורי ההגירה של המרואיינים חושפים את המורכבות 
והדינמיות בתהליכי הקליטה וההשתלבות של העולים הצעירים. הנרטיבים משקפים חוויית 
הגירה אמביוולנטית ולא-ליניארית הנעה בין השתלבות לדחייה, בין משיכה לרתיעה. מתוך 
יהודית-רוסית-ישראלית- זהות  של  חדשה  ותרבותית  אנליטית  קטגוריה  עולה  הראיונות 
זוהי קטגוריית זהות המודעת  נזיל ועשוי להתחלף.  מהגרת-מקומית, וסדר המושגים הללו 
לעצמה, ובאמצעות פעילות הארגון משמעות התופעה מתנסחת, מתבררת, מתבהרת, מתגלה 
לאזן  להם  מסייעת  בארגון  פעילותם  הארגון,  חברי  תפיסת  לפי  למעשה,  תוקף.  ומקבלת 
בין המרכיבים השונים של זהותם החברתית והתרבותית ולשמור על שתי הזהויות, הרוסית 

והישראלית, באופן שווה ובמינונים שונים )הורוביץ, 2006(. 
חלק מהמרואיינים מצביעים על ארגון פישקא כגורם המשפיע והדוחף אותם להגיע לעמדת 
ביניים בין הזהות הרוסית לזו הישראלית וליצור זהות ביניים שנתפסת כחיובית וכמעצימה. 
אחרים אינם רואים בפישקא גורם ראשי לשינוי הזה ומקשרים אותו לגורמים אחרים, כגון 
שירות צבאי או לימודים באוניברסיטה, אך למרות זאת הם מעריכים את תרומתו של הארגון 
כזירה יוצרת המאפשרת ביטוי לעמדת ביניים ולשילוב בין הזהות הישראלית לזהות הרוסית 
המיובאת. אחת מהם היא דינה, פיזיותרפיסטית רווקה בת 30 המרכזת את פרויקט "מחוגים" 
בארגון. דינה הגיעה לישראל ממוסקבה בגיל שש עם הוריה, והריאיון עמה נערך בעברית. היא 

מספרת:

שאת  כמו  בהתגלמותה.  הישראליות  הייתי  ישראלית,  מאוד  הרגשתי  השנים  כל 
שומעת, אין לי מבטא בעברית. הרוסית שלי לא מושלמת ואני מעדיפה לדבר עברית. 
הייתה לי זהות ישראלית. אני וחנה סנש ביחד אל השקיעה. ואז באיזשהו שלב היו 
ילדים שהתחילו לקרוא לי "זונה רוסייה". אני חושבת שזה התחיל בכיתה ו. איפה אני 
זונה? אני בגיל 12 שיחקתי בברביות. הייתי מאוד תמימה... ברגע שזה התחיל, העיניים 
שלי נפתחו. השתדלתי להיות כמו כולם ולהתאים את עצמי, אבל לא הצלחתי. הרגשתי 
שאני לא מצליחה... הסתבר לי שנים אחרי זה, שבגיל 18 הפיצו שמועות שאני נאנסתי 
על ידי ערבי באילת. זו סטיגמת ערבים-רוסיות-אונס, שלא ברור לי מאיפה הגיעה. 
זה מעולם לא קרה... כן, רציתי לדעת יותר על הרוסיות שלי, היה לי נוח עם הרוסים, 
שאיבדו כמוני את הזהות הרוסית שלהם. הם הבינו אותי ולא הייתי צריכה להסביר את 
עצמי ולהפוך את עצמי לנגישה ולמובנת. הרי לאחרים היה צריך להסביר ולתמלל כל 
הזמן. גם פה וגם שם לא מצאתי מקום. הסיפור שלי עם פישקא התחיל מליל הסדר 
שאליו הגעתי ב-2010. פגשתי שם אנשים מאוד מעניינים. היה לי מעניין מבחינה 
אינטלקטואלית ותרבותית והאנשים לא היו מרתיעים. הרוסית שלי קצת השתפרה 
בזכות פישקא וגם בזכות החברים הרוסים שהיו לי באוניברסיטה. בבית תמיד דיברתי 
רוסית. מה שהשתנה בעקבות פישקא זו היכולת שלי לא לבדל את עצמי מהרוסים, 
הם רוסים ואני לא. אני יודעת לא להיות רוסייה. הרוסים מדברים אלי בעברית. חלק 
מתהליך ההיטמעות שלי היה שלא יראו ולא יזהו ולא ישימו לב, לא בביגוד, לא בדיבור 
ולא במראה. אני יכולה להסוות טוב מאוד. הרצון לא להיות רוסייה נעלם בעקבות 
המפגש שלי עם אנשים בפישקא. שם פגשתי אנשים שיש להם עולם ועניין כמו שלי... 
הזהות הרוסית שלי הייתה לפני כן חבויה... היום אני כבר לא חוששת לדבר רוסית 
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ולהיות רוסייה.

דינה גדלה ביישוב דתי ולמדה באולפנה דתית לבנות. מסלולי השתלבות דומים תיארו גם שלוש 
מרואיינות אחרות, שקיבלו גם הן חינוך דתי בישראל. ככל הנראה מסלולי ההשתלבות האלה 

אופייניים יותר לחברה הדתית האורתודוקסית. 
 30 בת  רווקה  לנה,  של  מסיפורה  עולה  הזהויות  באיזון  הארגון  של  לתרומתו  נוספת  דוגמה 
העובדת בחברת היי-טק, שעלתה עם הוריה בגיל 18 ממינסק. לנה היא אחת ממובילות פרויקט 

ההתנדבות עם קשישים "ארט אוף טיים", והריאיון עמה נערך ברוסית. לנה מספרת:

טלוויזיה  רוסית,  דוברי  מחברים   — לרוסיות  שקשור  מה  מכל  התנתקתי  לישראל  כשהגעתי 
רוסית, מוזיקה ושפה רוסית. הפסקתי לחלוטין לקרוא ספרים ברוסית. זה היה הכרחי בשבילי 
מה  כל  החדשה.  במדינה  להתאקלם  החדשה,  הישראלית  לתרבות  ולהיפתח  להתנקות  כדי 
והכרתי  לפישקא  ש[הגעתי  ]עד  בעברית.  התנהלו  שלי  החיים  כל  אותי.  דחה  רוסי  שהיה 
אנשים מעניינים. מצאתי סביבה דוברת רוסית שהתאימה לי. אני לא גזענית, אבל יש משהו 
במנטליות הרוסית שברחתי ממנו. בפישקא מצאתי חברים צעירים, דוברי רוסית, מעניינים 
בשפה  בעיקר  להתנהל  התחילו  שלי  החיים  כזאת.  סביבה  חיפשתי  מזמן  ואינטלקטואלים. 
הרוסית. אם היינו עושים את הריאיון הזה לפני שנתיים, היה לי קשה להתראיין ברוסית והיום 
אין לי בעיה. הגעתי לאיזון. הסביבה הרוסית, השפה והתרבות כבר לא דוחים אותי. עם זאת, 
אני ישראלית וכל מה שקשור לחברה הישראלית מעניין אותי וחשוב לי. אני חושבת שאני לא 

צריכה לבחור צד אחד, אלא להיות באמצע. 

המרואיינים  רוב  כמוהן,  הרוסית;  לשפה  לחזרתן  פישקא  של  תרומתו  את  מציינות  ולנה  דינה 
מספרים שבזכות פישקא ורשת החברים דוברי הרוסית שהכירו חזרו לדבר ולכתוב בשפת האם, 

לאחר שנים שבהן העדיפו להשתמש בשפה העברית. 
הרוסית  לתרבות  הראשוני  ההתכחשות  תהליך  את  מתארות  ולנה,  דינה  המרואיינות,  שתי 
ולזהות הרוסית המהגרת שחוו בתהליך ההשתלבות והקליטה בישראל. כשהן מתארות את השנים 
הראשונות בישראל הן משתמשות בדימויים של הסתרה, הסוואה, התחבאות, התחפשות, הכחשה 
להעצמה  שלהן",  הרוסיות  ל"גילוי  פישקא  של  תרומתו  את  מציינות  הן  זאת  לעומת  ובריחה. 
עבורן  הפכה  בארגון  פעילותן  בזכות  ישראליות.  בהיותן  המשולבת  הרוסית  בזהותן  ולגאווה 

התרבות הרוסית להון תרבותי המעניק להן כוח. 
עם  ולקשרים  לעברית  לישראליות,  התנגדות  אגב  קליטה  תהליך  הפוכה:  דוגמה  נראה  כעת 
ישראלים. נטשה, בת 31, היא נשואה ואם לילדה, מעצבת תלבושות ושחקנית. היא עלתה לישראל 
נערך  עמה  הריאיון  תערוכות.  פרויקט  על  אחראית  היא  ובפישקא  הוריה  עם  מחרקוב   13 בגיל 

ברוסית. היא מספרת: 

אפשרית.  דרך  בכל  התנגדתי  ואני  לעזוב  החליטו  שלי  ההורים  לישראל.  לעלות  רציתי  לא 
שנאתי  הראשונה.  מהשנייה  הזאת  העיר  ואת  המדינה  את  שנאתי  אני  תקווה.  לפתח  הגענו 
ללכת לבית הספר... שנאתי את ישראל במשך שמונה שנים. בגיל 16—17 היו לי חברים דוברי 
רוסית וחיי חברה טובים. לא הרגשתי קשר למקום הזה ולמדינה. קראתי ודיברתי רק ברוסית. 
עברתי בגרות, אבל מתוך עיקרון לא יצרתי קשרים עם ישראלים. חשבתי שזו לא המדינה שלי 
ולא האנשים שלי. הכול השתנה בצורה מהותית אחרי שהתחלתי ללמוד בבית ספר למשחק 
סיפורים  קראתי  העברית...  בשפה  והתאהבתי  ישראלים  חברים  לי  היו  פתאום  אביב.  בתל 
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קצרים של הסופר אתגר קרת ודרכו התאהבתי בעברית. זה היה שער הכניסה שלי לעברית. 
התחלתי לקרוא ולכתוב בעברית. ]...[ פישקא הפך להיות בית אמיתי בשבילי ובשביל בן-

הוא  הזה  המקום   ]...[ רבים.  צעירים  ולרווקים  בודדים  לאנשים  אמיתי  בית  היה  זה  זוגי. 
וללמוד  בישראל  צריכים להשתלב  רוסית  דוברי  לנשימה. מהגרים  אוויר  כמו  הכול בשבילי, 
עברית, אבל אסור לעזוב את התרבות שממנה באת. אסור לשכוח את העבר. לא נכון להפסיק 
לדבר ברוסית ולשכוח את התרבות הרוסית. מכעיס אותי כשישראלים אומרים שאסור לדבר 
ברוסית... רוסית היא הבסיס שלנו. אנחנו חיים פה וטוב לנו פה. אני מדברת עברית שוטפת, 
משחקת, קוראת וכותבת בעברית, אבל נעים לי ללכת למקום של דוברי רוסית. אנחנו מזמן 
כבר לא רוסים, אבל אנחנו גם לעולם לא נהיה ישראלים. אנחנו ישראלים דוברי רוסית. אנחנו 
מיוחדים, כי אנחנו מפתחים שתי תרבויות בבת אחת. אנחנו גשר בין התרבות הרוסית לתרבות 

הישראלית. 

לעומת שתי המרואיינות הקודמות, נטשה מתארת תהליך השתלבות הפוך. במשך שמונה השנים 
"האנשים  אינם  ואלה  שלה  המדינה  אינה  שזו  וחשה  לחלוטין  זרה  הרגישה  בישראל  הראשונות 
מרכיבים  עם  או  דומה  נרטיבי  מבנה  עם  הגירה  סיפור  הציגו  נוספים  מרואיינים  ארבעה  שלה". 
מסוימים של דחיית המקומיות בשנים הראשונות שלאחר העלייה. תחושת השייכות של נטשה 
נוצרה בעקבות לימודיה בבית הספר לתיאטרון, שם התאהבה בתרבות ובשפה העברית — כלומר 
ולמהגרים  לה  סיפק  והארגון  לפישקא  הגיעה  היא  הישראלי.  התרבותי  ההון  רכישת  באמצעות 
את  איפשר  פישקא  רוסית.  דוברי  ישראלים   — עצמם  הם  להיות  יצירתית  זירה  נוספים  צעירים 

השילוב והאיזון בין ישראליות לרוסיות. 
כפי שעולה מהראיונות עם המשתתפים, אחת התרומות המרכזיות של פישקא טמונה ביצירתה, 
רוסית  דוברי  צעירים  לישראלים  המאפשרת  ומורכבת  היברידית  זהות  של  ובפיתוחה  בעידודה 
תרבותם  את  המשמרים  רוסית  דוברי  מהגרים  וגם  ישראלים  בזמן  בו  להיות  עצמם;  את  לגלות 
הוא אחד המאפיינים המרכזיים של המהגרים הצעירים מברית  הזה  בה. השילוב  וגאים  הרוסית 
המאפשר  מרחב  יצירת  באמצעות  מתרחש  הוא   .)Remennick, 2003a( לשעבר  המועצות 
תנועה מתמדת בין הגבולות ושבירתם; מתוך כך נוצרת עמדת זהות מורכבת ורפלקסיבית הנוטה 
להגדרה עצמית חיובית, העומדת בזכות עצמה ולא רק בניגוד לזהויות האחרות — הרוסית מצד 
אחד והישראלית מצד אחר. שלושת הנרטיבים של דינה, לנה ונטשה ממחישים את מסע החיפוש 
העצמי שלהן: שבתחילתו העמידו את הזהות הרוסית והישראלית זו מול זו, שתי זהויות מנוגדות 

ומוציאות זו את זו, ורק מאוחר יותר גילו שניתן ליישב ביניהן ללא סתירה. 

המצאת הון תרבותי חדש של אינטליגנציה רוסית בפישקא
האופיינית  תחושה  העלייה,  לאחר  החדשה  בארץ  הזרות  תחושת  את  שתיארו  מרואיינים  היו 
למהגרים בכלל, ובמיוחד את היחס השלילי והכינויים הסטריאוטיפיים שזכו להם מצד ישראלים 
דור  התארגנות  בירושלים  שערכה  רוסית  שירה  בפסטיבל  ברור  ביטוי  קיבלה  זו  סוגיה  ותיקים. 
1.5 באפריל 2015. משוררים צעירים, מהגרים מברית המועצות לשעבר, הקריאו שירים שכתבו 
בעברית שעסקו בחוויות ההגירה ובכינויים שנתקלו בהם — "מאפיונרים רוסים", "גויים" ו"זונות 
ותרבותית,  לנושא במסגרת אמנותית  נעשתה התייחסות  זה  גם במקרה  רוסיות". שלא במקרה, 

כלומר במסגרת הון תרבותי רוסי-ישראלי. 
מרואיינים אחרים הזכירו סטריאוטיפים עצמיים, כלומר כאלה של דוברי רוסית כלפי דוברי 
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רוסית אחרים, דוגמת הביטויים "פרצופים רוסיים" או "גסות רוסית". המרואיינים ניסו להימנע 
מהם באמצעות התרחקות מקהילת דוברי הרוסית. על רקע הדימויים השליליים האלה הם מצאו 
בפישקא את נציגי האינטליגנציה הרוסית — אנשים בעלי זהות רוסית אחרת, שלפי פרשנותם 
היא חיובית דווקא: אינטלקטואלית, משכילה, צעירה, יצירתית וישראלית לכל דבר. נראה 
שמשתתפי הארגון מפתחים דימוי אליטיסטי של קהילת חברים. רבים תיארו את פישקא 
כמקום בילוי איכותי וציינו את הרמה הגבוהה של פעילויות התרבות והפנאי שמתקיימות בו. 

כך למשל מתארת דינה:

בפישקא פגשתי אנשים נחמדים ומעניינים, שיש להם עולם דומה לשלי, שאוהבים את אותם 
הדברים ושיש לנו תחומי עניין משותפים. אם אני אקח לדוגמה את הישראלים מהבית — מה 
הם עושים — יוצאים לשתות בירה ועושים קצת שיחות נפש, יוצאים להופעות. אבל לא 
מעבר לזה. אף פעם לא יכולתי להגיד לחברים ישראלים שלי שאני רוצה ללכת לבלט, כי 
את נחשבת לחולת נפש: אם את צעירה, מה יש לך לעשות בבלט? זה יכול להיות בלט או 
תיאטרון. זה לא בא אצלי מתוך זלזול כלפי ישראלים, יש להם עניין בתרבות, אבל לא כמו 
אצלי. לאנשים שעובדים איתי בעבודה זה נראה מאוד הזוי ללכת לרקוד טנגו. בשבילי זה 
מעניין... עוד דוגמה, פעמים רבות אומרים שאוכל רוסי מסריח ומגעיל. אני מאוד אוהבת 

אוכל רוסי, אז במימונה ]שנערכה בפישקא[ ראו שאוכל רוסי טעים.

דינה והמרואיינים אחרים מתארים את פישקא כזירה המאפשרת פעילות תרבותית ברמה גבוהה: 
לרקוד טנגו, לשיר במקהלה, להשתתף בהצגת תיאטרון, ללכת לקונצרט, לבשל ולהציג בגאווה 
את האוכל הרוסי לישראלים. פעילות הפנאי בפישקא נתפסת בעיניהם כנעלה וכמשמעותית 
יותר מזו של ישראלים. היא משמשת הון תרבותי המעניק למהגרים הצעירים יוקרה חברתית 
ותחושת עליונות מסוימת על הישראלים הוותיקים, ויוצרת היבדלות )לומסקי-פדר ורפופורט, 
Lerner, Rapoport, & Lomsky-Feder, 2007 ;2012(. היהודים ברוסיה היו קבוצה אתנית 
אורבנית ומשכילה, אליטה אינטלקטואלית ומקצועית — מדענים, רופאים, אמנים. הם נחשבו 
למי שדבקים בתרבות הרוסית הגבוהה. בקיאות וידע בספרות, במוזיקה, בהיסטוריה ובאמנות 

הם הון תרבותי; את ההון הזה הביאו מארץ מוצאם ובישראל הם ממשיכים ומטפחים אותו. 
נציגי פישקא ורבים מהמשתתפים בפעילויותיו רואים עצמם כנציגי האינטליגנציה דוברת 
הרוסית בישראל. כפי שהראתה לרנר )2013(, מהגרים רוסים רבים מקבוצות שונות מגייסים 
בישראל את תרבות האינטליגנציה ומשתמשים בה כבהון תרבותי נגיש שאפשר להמירו להון 
מקומי או להשתמש בו להשגת הון כזה. זאת לעומת הביקורת שנמתחת מושג האינטליגנציה 
ברוסיה הפוסט-סובייטית ולעומת הדה-קונסטרוקציה שלו. במובן זה, מודל האינטליגנציה 
בהקשר הישראלי הוא מרכיב תרבות ישן שהמהגרים הרוסים מעניקים לו משמעות חדשה 
לפי צורכיהם כדי למקם עצמם מחדש בחברה הישראלית. חברי פישקא מגייסים את מודל 
בחברה התל- בעליונות  ואף  בלגיטימציה  לזכות  כדי  אותו מחדש  ומעצבים  האינטליגנציה 

אביבית של מעמד הביניים. 
מהם מרכיבי אותו הון תרבותי רוסי חדש שהם מטפחים בישראל? ראשית, השימוש בשפה 
הרוסית הגבוהה והיכולת להתבטא ברוסית בדיבור ובכתב נתפסים כחשובים מאוד בקרב אנשי 
הצוות. בקיאות ועניין בספרות, בשירה, בהיסטוריה, בתיאטרון ובאמנות רוסיים מחזקים את 
מעמד המשתתפים. על פי תפיסתם של יהודים רוסים משכילים, היכרות עם ספרות רוסית 
קלאסית, שנלמדה בבתי הספר, עובדה לסרטים ומצוטטת בשיח האמנותי, היא מרכיב עיקרי 
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של הון תרבותי רוסי גבוה )רמניק וקנורין-טבשי, 2012(. השכלה גבוהה היא אחד המרכיבים 
המרכזיים של ההון התרבותי הרוסי )Lerner, Rapoport, & Lomsky-Feder, 2007(. בקרב 
אנשי הצוות והחברים בולטים אנשי אמנות שיש להם זיקה כזו או אחרת לתרבות הרוסית — 
שחקני תיאטרון, רקדנים, משוררים, ציירים ועיתונאים — וגם הבולטות הזאת מצביעה על כך 

שהתרבות הרוסית נחשבת הון. 
חלק אחר מההון התרבותי של חברי פישקא הוא התרבות הגלובלית הפופולרית, האירופית 
והאמריקאית. פעילויותיהם כוללות מוזיקה ומחול אתניים, ג'אז, רוק, קריוקי, פסטיבלי אוכל 
ומופעי רחוב. הידע והשימוש בשפה האנגלית הם מרכיב נוסף, וכך גם סוגות תרבותיות שהיו 
 ,)КВН( .פופולריות בתקופה הסובייטית בקרב דור ההורים של הרוסים הצעירים. משחקי ק.ב.נ
אְרדים )שירי משוררים וזמרים(, המוכרים  שטו-גדה-קוגדה  )?Что? Где? Когда?( ושירי ּבָ
היטב לכל דובר רוסית, נוכחים גם הם בפעילות הארגון, אם כי במידה בולטת פחות. לתוך כל 
אלה נוספים מרכיבים תרבותיים מתוך התרבות ישראלית האורבנית העכשווית, המורים על 
המצאתו של הון חדש, רוסי-ישראלי, המתעדכן לפי טעמם של דור הצעירים שגדלו בישראל. 
הידע בשפה הרוסית, שהוא חלק מהותי מההון התרבותי הרוסי המיובא, משולב באופן הדוק 

עם ידע של השפה העברית, שהוא עצמו חלק מהותי מההון התרבותי הישראלי.
עוד מרכיב ישראלי של ההון התרבותי שנוצר בקרב חברי הארגון הוא העיסוק ב"התחדשות 
יהודית". עוד בראשית דרכו של הארגון הייתה לפישקא זיקה לישיבה החילונית "בינה" בתל 
אביב. במהלך השנים ערכו הארגון והישיבה אירועים וערבי לימוד משותפים, הקימו פרויקטים 
משותפים וציינו חגים יחד. פישקא מקיים שיתוף פעולה עם ארגון "הוויה", העוסק בעריכת 
טקסי חיים. העיסוק ב"יהדות חילונית" וארגונם של פסטיבלים וטקסי חגים יהודיים חילוניים 
)בשיתוף עם ארגונים תל-אביביים אחרים( הם סממן היכר נוסף של השאיפה להשתייך למעמד 
הביניים התל-אביבי החדש, שבשנים האחרונות מגלה עניין ביהדות. השתייכותם של חברי 
הארגון למרחב האורבני התל-אביבי מקבלת משמעות חדשה ומתווספת להון תרבותי ישראלי 

דובר רוסית. 
חשוב להדגיש שאי אפשר להפריד בין החלקים המיובאים של ההון התרבותי הרוסי ובין 
החלקים הישראליים הנוצרים בהקשר המקומי, משום ששני אלה משתלבים ומשתרגים זה בזה. 
בשורות הבאות נביא דוגמאות הממחישות את הרכיבים של ההון התרבותי שנוצר בפישקא, 

הון רוסי-ישראלי מקומי חדש. 

אליטיזם רוסי תל-אביבי 
את התפיסה האליטיסטית של הארגון, המדגישה את ההון התרבותי הנוצר במסגרתו, ממחישים 
נערך  עמה  )הריאיון  פישקא  בפעילות  התומכת  ג'נסיס  קרן  ראש  בריטבסקי,  סנה  של  דבריה 

ברוסית(:

אנשים שמגיעים לפישקא אינם "אספסוף רוסי". להפך, הם אנשים מוצלחים שסיימו תארים 
באוניברסיטת תל אביב, בחיפה ובטכניון, אנשים שעובדים במקצועות חופשיים שונים. לא 
באים לפישקא מהגרים שבורים שחיים מהיד לפה. גם אם יש כאלה, הם אינם אנשים פשוטים. 
אולי בא מישהו שהיום מנקה רחובות, אבל בעברו היה במאי קולנוע והוא חולם על המקצוע 
שלו ואולי זה עוד יתגשם. בפישקא יש חברה אחרת — משכילה וחופשית בדעותיה. ]...[ 
זה לא ארגון מהגרים טיפוסי — הם כבר מקומיים לחלוטין. זה דומה לדור שני ושלישי של 
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בני האצולה הרוסית בפריז. ]...[ משתתפי פישקא הם אנשים מיוחדים. ליהודי רוסיה היה 
תפקיד מכריע בהקמתה ובעיצובה של העיר תל אביב ושל מדינת ישראל, ואנחנו חלק ממנה. 
בזכות פישקא נהיה אופנתי ו"קול" להיות ישראלי דובר רוסית בעיר הכי אופנתית — תל 
אביב. ]...[ פתאום זה באופנה להיות רוסי. זה נהיה מקובל. ]...[ אחרי שכולנו עברנו את 
הסטיגמות הנוראיות שהיו על רוסים, המבטא הקשה, ההתנגשויות עם המרוקאים. עברנו 

את כל הקשיים של הגירה. 

ההשוואה בין המהגרים הצעירים חברי פישקא ובין קבוצה אליטיסטית אחרת — המהגרים הרוסים 
בני האצולה בפריז שלאחר המהפכה האדומה — נועדה להדגיש את היוקרה ואת ההון התרבותי 
יוצאי רוסיה להקמת של העיר תל אביב ולהקמת  שלהם. גם ההתייחסות לתרומת היהודים 
המדינה משרתת מטרה דומה. הן בריאיון של סנה בריטבסקי והן אצל מרואיינים אחרים עלתה 
ובין החלוצים בני העליות הראשונות, נציגי האליטה האשכנזית  ההשוואה בין חברי פישקא 
— השוואה המדגישה גם כן את היוקרה של המורשת הרוסית. בהקשר הישראלי, היתרון של 
המהגרים הרוסים כפול: מצד אחד הם משתייכים לאתניות אשכנזית לבנה, ומצד אחר הם בעלי 

הון תרבותי רוסי גבוה. 
 33 דוגמה נוספת לתפיסה האליטיסטית של פישקא מופיעה בדבריה של אניה, רווקה בת 
שעלתה ארצה לפני עשרים וארבע שנים. אניה היא עובדת היי-טק וציירת ומשתתפת לפעמים 
באירועי הארגון. הריאיון עמה נערך בעברית. היא מבקרת את האליטיזם הרוסי שהארגון מטפח 

ומסתייגת ממנו: 

בעיניי, במושג אינטליגנציה רוסית יש רק התנשאות, אין בו כלום מעבר לזה. אולי פעם 
היה בו תוכן, אבל לא היום. אולי פעם זה היה מנגנון הגנה בפני שלטון סובייטי דורסני. ]...[ 
הרבה אנשים שבאים לפישקא מרגישים שהם נציגי האינטליגנציה הרוסית, מדברים בצורה 
מתנשאת ומבקרת כלפי הרוסי האחר, בעל המבטא הפרובינציאלי. זו לא ביקורת על פישקא, 
זה משהו שקיים שם. הרבה פעמים זה מופנה גם פנימה — חוסר הזדהות עם הרוסים ה"לא 
מתורבתים", עם שיער צבוע, נשים שמדברות כמו פרחות... יש רצון בפישקא לא להיות 
מתנ"ס שכונתי, כי הם לא רוצים להזדהות עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. זה לגיטימי, אבל 
אני מרגישה פחות צורך בהצטדקות אינטלקטואלית. זה חלק ממה שפישקא עושה — מנסה 
לטפח אליטיזם רוסי, שזה לא בהכרח רע. נראה לי שפישקא הוא בין המקומות היחידים 
שאתה יכול להביא את החברים הישראלים שלך ולהתנשא עליהם בחזרה — אנחנו עושים 
דברים אינטלקטואליים שאתה אף פעם לא תוכל להבין עד הסוף. מצד אחד זה נחמד ומעצים, 

מצד שני זה צורם. 

דבריה של אניה ממחישים את המשמעות החדשה שמקבל המושג "אינטליגנציה" בהקשר 
הישראלי. האליטיזם הרוסי נתפס כאמצעי להתנשאות על הישראלים הוותיקים: ההון התרבותי 
הרוסי מוצג כאן כנעלה על ההון התרבותי הישראלי. לדבריה של אניה, הון תרבותי רוסי משמש 
אמצעי סימבולי להדרת הישראלים. מרואיינים נוספים מקרב אנשי הצוות הזכירו בגלוי את 
האליטיזם ואת הסנוביזם העצמי שחברי פישקא מפנים כלפי מי שחסרים הון תרבותי רוסי גבוה, 

ועושים כך בגלל עיסוקם בתרבות ויכולתם לייצר תרבות איכותית וגבוהה, לתפיסתם. 
הארגון מאפשר למהגרים הצעירים להיפגש, לבלות וליצור יחד רשת חברתית חזקה המעניקה 
תוקף להון התרבותי הרוסי-ישראלי. המסגרת הארגונית וקהילת החברים משמשות מנגנונים 
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לתיקוף ההון התרבותי שנוצר באמצעותן ולא באמצעות מוסדות המדינה. הארגון מאפשר להמיר 
את ההון התרבותי הרוסי להון חברתי של קבוצת חברים דוברי רוסית, ולהפך — להמיר את ההון 

החברתי בהון תרבותי. 

השתייכות אורבנית: התרבות הרוסית-ישראלית של פישקא בתל אביב
תל אביב היא מרכיב מרכזי בזהות העצמית של חברי הארגון. מה משמעות הימצאותו של הארגון 
 ,)2005 )עזריהו,  בתל אביב דווקא? לתל אביב יש משמעות מיתית בתפיסה הציבורית בישראל 
ולכך יש כמה היבטים — זו העיר שבה התרחשה התחייה הלאומית בראשית המאה ה-20; זוהי עיר 
זו העיר הלבנה, שאונסק"ו הכריז על היותה  ללא הפסקה, נהנתנית, דינמית, מודרנית וחילונית; 
המשותפות  בתפיסות  קיימת  המיתית  העיר  שבה.  הבאוהאוס  מבני  בזכות  עולמי  מורשת  אתר 

לתושביה ולפרשניה, השותפים ליצירת המיתוס ולקבלתו כתיאור אמין של המציאות. )שם, 3(. 
נטליה, בת 35 ממינסק, התחתנה לפני כמה חודשים עם בן-זוג שהכירה בריקודי טנגו בפישקא. 
משאבי  מנהלת  היא  ובמקצועה  שנה  עשרים  זה  בישראל  חיה  היא  ברוסית.  נערך  עמה  הריאיון 

אנוש. נטליה חברה בצוות ארגון, והיא מספרת על תל אביב:

אנחנו, אני ובן-זוגי, גרים היום בבת ים, כי פה יותר זול. אבל אנחנו עובדים ומבלים בתל אביב. 
אנחנו תל אביבים בנשמתנו. עזבתי את ירושלים לפני שמונה שנים ובן-זוגי הגיע לתל אביב 
מבאר שבע לפני שלוש שנים. כמה שנים שכרתי דירה בדיזנגוף. תחושת החופש הייתה ממש 
יש בה משהו, מופע,  והפתיחות, מוקד תרבות, שתמיד  משכרת. תל אביב היא עיר החופש 

קונצרט, 24 שעות ללא הפסקה. תל אביב היא עיר האפשרויות. 

התפיסות המיתיות של עיר ללא הפסקה ושל העיר הלבנה עלו בדבריה של נטליה וגם בדבריהם 
של מרואיינים אחרים שתיארו אף הם את המעבר לתל אביב, במיוחד מירושלים. הניגוד הקיים 
)גורביץ' וארן, 1991( התבטא בסיפוריהם של כמה  בשיח הישראלי בין ירושלים לתל אביב 
מרואיינים. לדבריהם, קהל צעיר ואופנתי ותיירים ממדינות שונות נמשכים לעיר בזכות בתי 
הלילה  וחיי  המופעים  התערוכות,  המוזיאונים,  המוזיקה,  פסטיבלי  והנמל,  הטיילת  הקפה, 
המשגשגים. הם מספרים על תחושת החופש, ההזדמנויות המקצועיות והאישיות וחיי התרבות 
שמשכו אותם לתל אביב. פרשנותם של חברי פישקא לתל אביב, המנוגדת לתפיסות שתיארו 
)2012( אצל סטודנטים רוסים צעירים בירושלים בשנות התשעים,  ורפפורט  לומסקי-פדר 
פני  ומעדיפה אותה על  ומפארת את תל אביב  זו, המאדירה  אינה מקרית. פרשנות הפוכה 
ירושלים או כל עיר אחרת בישראל, מייצגת את השלב הבא בהתמקמותם התרבותית של 
הרוסים הצעירים. נציגי דור 1.5 רואים עצמם כנציגי אליטה רוסית ישראלית, נושאי תרבות 
רוסית גבוהה המתקיימת ונוצרת במרכז תרבות ישראלי כתל אביב, העיר התרבותית ביותר 
בישראל לתפיסתם. תל-אביביות היא מוקד נוסף של כוח ויוקרה שהמהגרים משתמשים בו 

כדי לקדם את מעמדם. 
לפי עזריהו )2005(, ברובד המיתי, אפיונה של תל אביב כעיר ללא הפסקה הוא תוצאה של 
האדרה והדרה. חיי הלילה שּבה מואדרים ונחשבים היבט מהותי של העיר; לצדם, מוטיב מרכזי 
אחר של העיר ללא הפסקה הוא התל-אביביות החדשה, הבדלנית ומתנשאת במובהק. כמו 
תל-אביבים חדשים רבים שהיגרו מהפרובינציה לתל אביב, גם חברי פישקא באו לתל אביב 
מאזורי הפריפריה של ישראל והם אוחזים בתפיסה תל-אביבית אליטיסטית ומבטאים רצון 

להיבדל מהפרובינציה הישראלית שממנה באו. 



הון תרבותי בהגירה 136 אנה פרשיצקי ולריסה רמניק

אחד הפרויקטים העוסקים ישירות בלימוד התרבות העברית החדשה בפישקא הוא כרוניקוס, 
פרויקט שבמסגרתו נערכים מפגשים עם אנשי תרבות וסיורים במקומות היסטוריים בישראל. 
מי שמרכזת את הפרויקט היא נדיה, בת 33, שעלתה לארץ לפני עשרים ושתיים שנה. נדיה היא 
מורה לתיאטרון בבית ספר, במאית תיאטרון ואחת הדמויות המרכזיות בארגון. הריאיון עמה 

נערך ברוסית. מיקומו של הארגון בתל אביב מקבל משמעות מיוחדת בדבריה: 

הרעיון של כרוניקוס היה לארגן מפגשים עם אנשי רוח, יצירה וסופרים ולקיים סיורים 
בישראל. באמצעות הסיורים אפשר להכיר מקרוב את ההיסטוריה והתרבות של המקום. 
בפעם הראשונה עשינו סיור ביד ושם, אחר כך היינו בבית ביאליק. פעם אחת הגיעו לישראל 
משוררים רוסים מסנט פטרבורג וקיימנו מפגש איתם. ערכנו מפגשים וסיורים רבים. בשבילי 
זה היה התגשמות חלום. הזמנתי למפגשים אנשים מרתקים — פטר קריקסונוב, שמתרגם 
את בולגקוב לעברית; רועי חן, שמתרגם ספרות רוסית לעברית, שסיפר על הדרך שעבר 
מילד ישראלי ממשפחה מרוקאית של יהלומנים למתרגם ספרות רוסית, שדובר רוסית 
שוטפת כמעט ללא מבטא; שלמה קרול, שמתרגם שירת ימי הביניים מעברית לרוסית. 
]...[ השגנו את המטרה של גילוי השורשים שלנו.  דיברנו על ספרות, תרבות ותרגום. 
באמצעות כרוניקוס אנחנו מבינים יותר מי אנחנו ומאיפה באנו. הסיורים שלנו בתל אביב 
לימדו אותנו שתושביה הראשונים היו אנשים דומים לנו, שהגיעו מרוסיה ומאוקראינה; 
צעירים עם התלהבות ורצון טוב, שבנו את העיר ומילאו אותה בתוכן ובמשמעות. אנחנו 
מתחילים להבין שלמרות המרחק של מאה שנות היסטוריה שמפריד בינינו, אנחנו מאוד 
מין בעלות על  דומים לתושבי תל אביב הראשונים. אנחנו מתחילים להרגיש אחרת... 
המקום, שיש לנו כוח וזכות להשפיע על ההיסטוריה. גם הם התלבטו וגם הם שאלו שאלות 
וגם להם היו ספקות. גם הם היו צעירים דוברי רוסית. אנחנו יכולים ליצור כמוהם. אף 
אחד לא יכול להגיד שאנחנו לא שייכים לכאן ושזו לא הארץ שלנו. זה מעניק לנו תחושת 
שייכות ורצון ליצור בישראל מקום שיתאים לנו מבחינה תרבותית ומנטלית. זה קשור 

באופן הדוק בתרבות העברית. 

הראשונה  העברית  כעיר  העיר  של  המיתית  בתפיסה  השימוש  את  ממחישים  נדיה  של  דבריה 
את  ומפרשים  הזאת  התפיסה  את  מאמצים  הרוסים  המהגרים  זה  במקרה  הקמתה.  בתקופת 
פעילותם בתל אביב במושגים של תקופת החלוצים. הם משתמשים במודל המיתי היוקרתי כדי 
לחזק את השתייכותם לתל אביב ולהדגיש את המקומיות שלהם. התפיסה הזאת מעניקה להם כוח 
ליצור תרבות ישראלית מקומית אך דוברת רוסית וגם תחושת ביטחון וגאווה בעשייתם. התרבות 
הרוסית תוצרת הארץ הופכת להון תרבותי המעניק למהגרים הצעירים יוקרה, כוח ויתרון. חלק 
היה  יהודי,  נפרד מצמיחתה של תל אביב בראשית המאה ה-20, מהפיכתה למרכז אורבני  בלתי 
 .)Mann, 2005( מאירופה  אליה  שהיגרו  יהודים  אמנים  בה  שיצרו  והאמנות  העברית  הספרות 
חברי פישקא משתמשים בדימוי תרבותי זה של תל אביב, מאמצים אותו ומפרשים אותו בהתאם 

לצורכיהם, ואף ממציאים אותו מחדש.
 Bhabha, הנושא השני שעולה מתיאורה של נדיה הוא תרגום בין-תרבותי )לרנר, 2013; 
1994(. אין זה מקרי שכמה מן המרצים שהוזמנו למפגשים עוסקים בתרגום מרוסית לעברית 
ולהפך. לרנר )שם( מציעה להשתמש במטפורה של תרגום להבנת תהליך האינטגרציה של 
לנטוש  בלי  רק  לא  בישראל  מתמקמים  "המהגרים  לדבריה,  בישראל.  הרוסים  המהגרים 
ידי שימוש בהם,  על  והמטען שהביאו ממקומם הקודם, אלא אף  או למחוק את התפיסות 
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תרגומם למצב החדש, ניסוחם מחדש ויישומם במקומם החדש" )שם, 38(. בהקשר פעולתו 
של פישקא, פעולת התרגום כפולה. למפגשים מוזמנים מתרגמים ואנשי ספרות העוסקים 
בתרגום טקסטים, אולם הם מוזמנים גם מתוקף עשייתם התרבותית — עשייה בתחומי התרבות 
הרוסית, העברית, הישראלית או היהודית — המתרגמת לעברית את ההון התרבותי המיובא 
של התרבות הרוסית הגבוהה, הכולל שירה וספרות. ההון התרבותי הרוסי מיתרגם, מתעדכן 
והופך לישראלי. מתקבלת יצירה על קו התפר, יצירה בשפה העברית אך במונחים או במושגים 
השאולים מעולם דימויים רוסי; התוצאה היא תרבות מהגרים חדשה, תרבות היברידית של 

הכלאות שמעבר לדיכוטומיות נוקשות. 
מנקודת מבט ביקורתית יותר אפשר לציין שהדימוי האופנתי והתרבותי של תל אביב שיוצרים 
חברי פישקא מסתיר את הפן האחר, הפן של "העיר השחורה", כלשונו של רוטברד )2005(, שכן 
סיפורה של "תל אביב הלבנה" אינו סיפור על בנייה ועל יצירה בלבד, אלא גם על מחיקה: מחיקת 
פלא שבמשחק  אין  רוטברד,  לדברי  הערביות.  והשכונות  יפו  של  הבנוי  "הכתם השחור", השטח 
הזהויות הפוליטי בין הלבנים ובין השחורים, בין מרכז אירופה ובין הפריפריה הצפון-אפריקאית 
שיקפה  הבאוהאוס  של  הגרמני  המקום  ובמראה  הלבנה  העיר  בתדמית  הבחירה  האסיאתית,  או 
אצולה  כמעין  האשכנזי  החברתי  המדרג  בראש  היקים  את  המציבה  הרווחת,  הדעה  את  לחלוטין 
תרבותית, מתוך רצון לצייר את האשכנזיות הישראלית כהמשך למסורת מודרנית, אינטלקטואלית 
את  לגייס  מנסים  הצעירים  שהרוסים  נראה  זו,  סוגיה  על  הדיון  לעומק  להיכנס  מבלי  וחילונית. 
השתייכותם לאתניות האשכנזית הלבנה, וגם את שליטתם על הון תרבותי רוסי גבוה, כדי למקם 

את עצמם במרחב האורבני התל-אביבי.
והעדר  הפלסטינים  עם  הקונפליקט  של  הפוליטית  בסוגיה  העיסוק  העדר  בולטים  זה  בהקשר 
ההתייחסות לתושביה הערבים של תל אביב-יפו במסגרת הארגון. את הא-פוליטיות של הארגון 
אפשר לקשור לצורך למשוך אליו חברים בעלי דעות פוליטיות מגוונות ולהבטיח שיוכלו למצוא 
בו את מקומם בלי קשר לתפיסותיהם הפוליטיות. מכל מקום, הארגון וחבריו הם בעלי מחויבות 
חברתית ברורה והם מנסים תדיר לבנות גשרים אל הקבוצות השונות במרחב הציבורי בתל אביב. 
על כך מעידות פעילויות הארגון — הפעילות התנדבותית בקרב קשישים דוברי רוסית המתגוררים 
בדיור מוגן בעיר; איסוף, הכנה וחלוקת משלוחי מנות לתושבי השכונות הדרומיות והעניות יותר; 

וההתייחסות למהגרים מאפריקה, שעליה נרחיב מיד.
לתפיסתם.  ולתל-אביבים,  למקומיים  בהם  המשתתפים  את  הופכים  בפישקא  האירועים 
מתבלטת  והיא  הארגון  חברי  עם  בראיונות  ועולה  חוזרת  האורבני  המרחבי  ההיבט  של  חשיבותו 
באירועים הציבוריים שהארגון מקיים. ההיבט המרחבי התבלט במיוחד במצעד לכבוד יום האישה 

הבינלאומי, המתואר להלן. 

צעדה לכבוד ה-8 במרס
צוין בארצות הברית,  אז  הבינלאומי. ראשיתו בתחילת המאה ה-20,  יום האישה  חל  ב-8 במרס 
 .)Kaplan, 1985( בעבודה  זכויות  שוויון  שדרשו  נשים  של  מחאה  בצעדות  וברוסיה  באירופה 
יום האישה היה חג סובייטי רשמי והיה נהוג לציינו באמצעות כרטיסי ברכה, מתנות וזרי פרחים 
שהוענקו לנשים. ברבות הימים הפך המועד הזה ליום המציין את היופי הנשי והִאמהּות, ומשמעותו 

הפוליטית-מגדרית המקורית נעלמה כמעט לחלוטין. 
 — "מחוגים"  פרויקט  ובמסגרת  האישה במשמעותו המקורית,  יום  את  לציין  הוחלט  בפישקא 
פרויקט של ציון חגים ועריכת טקסים — נערך מצעד חגיגי. בצהרי יום שישי אביבי ושטוף שמש, 
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ה-8 במרס 2013, נפגשו כשלושים חברי פישקא, בעיקר נשים בלבוש חגיגי, בכיכר הבימה בתל 
אביב. נשים מאופרות, בשמלות צבעוניות ובנעלי עקב צעדו ברחובות העיר וחילקו בלונים, פרחים 
את  קיבלו  וילדים  נשים  זרות.  ולעובדות  למהגרות  עברית,  דוברות  ישראליות  לנשים  ומדבקות 
התהלוכה  משתתפי  הצועדים.  ומי  התהלוכה  מה  לכבוד  ושאלו  פנים  במאור  והפרחים  הבלונים 
ישראלים  של  ארגון  הארגון(,  שם  את  שנשאו  המדבקות  באמצעות  )גם  פישקא  כחברי  הזדהו 
 — העיר  של  יוקרתי  אזור   — הבימה  בכיכר  כאמור  שהחל  המצעד,  מסלול  רוסית.  דוברי  צעירים 
 — יותר  עניים  לאזורים  הגיע  בה,  והאופנתיים  היפים  הרחובות  אחד  רוטשילד,  בשדרות  המשיך 

התחנה המרכזית הישנה והחדשה, מעוז העובדים הזרים, והסתיים בשכונת התקווה. 
קיום תהלוכה במרחב הישראלי הציבורי בלב תל אביב מסמן את הנראות של המהגרים הצעירים 
ואת ההצהרה הציבורית שלהם בדבר המורשת התרבותית שהביאו עמם מארצם בעלייתם לישראל. 
האירוע העביר מסר של אחווה וכבוד לאישה באשר היא — יהודייה, ישראלית, ערבייה, מהגרת 
ובין  בינם  גשר  ויצר  המהגרים  של  העצמי  הביטחון  ואת  הגאווה  את  חיזק  הוא  זרה.  עובדת  או 
החברה הישראלית סביבם באמצעות מפגש קרוב ובינאישי. עוברי אורח הצטרפו לתהלוכה. אירוע 
מפתיע התרחש כשזוג יהודים חרדים לבושי שחורים יצא מאחד הבתים בשדרות רוטשילד. אחת 

ממשתתפות הצעדה הושיטה לאישה החרדית פרח אדום והיא קיבלה אותו בשמחה. 
מריה, 35, עיתונאית ומשתתפת קבועה באירועי הארגון נטלה חלק פעיל בצעדה. היא מסבירה 

את משמעותה: 

עשינו חגיגה יפה ברחובות תל אביב. בשבילי זאת הייתה פרסומת לעיר במשמעות החברתית 
החברתי  שמצבם  זרים  ועובדים  מהגרים  אביב  בתל  מתגוררים  כיום  המילה.  של  החיובית 
בין  חיברנו  חגיגיות,  בשמלות  ולבושות  מטופחות  רוסיות  נשים   — ואנחנו  קשה.  והכלכלי 
שני חלקי העיר, בין האזור היוקרתי לבין האזור העני. יצרנו קשר בין שני חלקי העיר. נשים 
מאפריקה שגרות באזור התחנה המרכזית הישנה לרוב לא מקיימות קשרים עם נשים מאזורים 
יוקרתיים. אנחנו בירכנו את הנשים מאפריקה, חילקנו להן פרחים, יצרנו איתם אינטראקציה 

חיובית קרובה ובלתי אמצעית. רצינו להראות להן סולידריות. 

לפי פרשנות זו, התהלוכה יצרה גשר בין חלקיה של העיר. הצועדים יצרו מעין המשכיות סימבולית 
במרחב האורבני. באמצעות האירוע התמקמו הרוסים הצעירים במרחב התל-אביבי בתוך ההקשר 
יום  האתני והמעמדי הרבגוני והמורכב שלו. ההון התרבותי הרוסי המיובא — החג הסובייטי של 
המהגרים  מגשר.  הון  של  חדשה  משמעות  הישראלי,  בהקשר  כאן,  קיבל   — הבינלאומי  האישה 
עם  גשרים  יוצרים  לתל-אביבים,  הופכים  הביניים החדש,  הלבנים, המשתייכים למעמד  הרוסים 
בעקבות  חברתי.  ולכוח  ציבורית  לנראות  וטוענים  ולבנים,  שחורים  השונות,  האוכלוסיות  נציגי 
 Berg &( הדיון התיאורטי על ההשתייכות למרחב אורבני של מהגרים במדינות שונות בעולם 
Sigona, 2013(, נראה שההשתייכות ממלאת במקרה זה שני תפקידים נפרדים — ביטוי ליצירת 
מקומיות ישראלית ולשייכות תל-אביבית מצד אחד, וביטוי לייחודיות תרבותית רוסית ולנבדלות 

מצד שני. 

"התחדשות יהודית" במרחב התל-אביבי של דוברי הרוסית
הקליטה  העלייה,  ועדת  בישיבת  הארגון  את  הציגה  פישקא,  ממייסדות  אחת  בוצ'מנסקי,  הלן 
 1.5 דור  ארגוני  לפעילות  הוקדשה  הישיבה   .2014 ביולי  ב-15  שנערכה  הכנסת  של  והתפוצות 
לעלייה והשתתפו בה נציגים של הארגונים התורמים, כגון קרן ג'נסיס. בנאומה הציגה הלן מעין 
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תעודת זהות של הארגון. הנאום התרכז בנושא העיסוק ביהדות:

בשנת 2011, אחרי חמש שנות פעילות ענפה בתל אביב, אזרנו אומץ ופתחנו את בית פישקא, 
מרכז צעירים דוברי רוסית עצמאי ראשון מסוגו. זה היה ערב ראש השנה ולכן, אחרי מסיבה 
בשיפוצים,  עזרו  והאורחים  בהתנדבות  הופיעו  האמנים  שבמהלכה  שעות  עשרה  שתים  של 

התחלנו להתכונן לקראת חגי תשרי. בפעם הראשונה, בבית משלנו.

רובנו מעל לאחת עשרה שנה בארץ, דוברי עברית רהוטה, שירתנו בצה"ל ולמדנו במוסדות 
חינוך מהמובילים בישראל. אנו ישראלים לכל דבר, מלח הארץ, העתיד של המדינה. בכל זאת, 
משהו בנו שונה. את השוני הזה קשה לתאר במילים. ]...[ בפישקא למדנו שניתן לחוש בו רק 
תוך כדי העשייה. אני זוכרת בדיוק איך הרגשתי כשגילינו שאף אחד מאתנו אף פעם לא בנה 
סוכה. תשאלו "מה בכך, כולה סוכה?" אענה שאת תחושת הזרות מרגישים הכי חזק כשכולם 

"כן, אבל אתה לא כל כך”....

האתגר בבניית סוכה היה גדול מכפי שזה נדמה. לא היינו מוכנים להתפשר, פתחנו ויקיפדיה 
וספרים ולמדנו על דיני סוכה ועל מצוות האושפיזין. דייקנו איפה שהרגשנו את הצורך, זרמנו 

ויצרנו איפה שהיה לכך מקום.

בחלקה  ונשמרה  מהורינו  הסובייטי  המשטר  ידי  על  שנלקחה  מסורת  באותה  האני  למציאת 
על ידי סבינו יש חשיבות עצומה בהגדרת הזהות שלנו, השייכות שלנו למדינה ובעלותנו על 

המורשת היהודית. מסורת שעלינו לשמר ולחדש, להוסיף לה קצת משלנו.

הייתי אחראית על הובלת הסכך ולמדתי כמה כואב להיות יהודי, כאשר ידי נחתכו מהענפים 
זה הבנו כמה עמוק הצורך בבית  הקוצניים. לסוכה שלנו הגיעו מאות אורחים. בערב מרגש 
הזהות  של  המתחדש  בשיח  ומשמעותי  פעיל  חלק  שהנך  החד-משמעית  בתפיסה  משלך, 

היהודית והישראלית בת ימינו.

תיקון ליל שבועות, שבו התחלנו עוד בזמן שהתארחנו בישיבה החילונית "בינה", הפך עם הזמן 
ונבנו  לפסטיבל תל-אביבי מרשים. מרגש אותי כל פעם מחדש שהאירועים שלנו, שתוכננו 
לקהל דובר רוסית, מושכים קהל מגוון ביותר ולא רק מתוך הקהילה. זה חלום שמתגשם. אנו 
יוצרים תרבות חדשה, רלוונטית ומשמעותית לכלל החברה, עם שורשים עמוק בתוך הסיפור 

של יהדות ברית המועצות.

בניית סוכה, תיקון ליל שבועות ופסטיבל ט"ו באב )שהלן הזכירה בהמשך דבריה, ושעסק בעריכת 
טקסי חתונה יהודיים אלטרנטיביים בכיכר ובמחאה נגד הממסד הרבני( הם ממרכיבי ההון התרבותי 
צעירים  רוסים  של  יכולתם  את  מדגישה  היא  בדבריה  בפישקא.  חדשה  פרשנות  שמקבל  החדש, 
שליטתם  את  כלומר  יהודיות,  חתונות  ולערוך  שבועות  ליל  את  לציין  סוכה,  לבנות  אביב  בתל 
ייתכן  זאת,  עם  האורתודוקסית.  לשליטה  המתנגד  ופלורליסטי  חילוני  ישראלי,  תרבותי  בהון 
לנוכחותם של התורמים, שמעניקים את תמיכתם  דווקא קשורה  בהון הדתי  שהתמקדות הנאום 

הכספית לארגון בעיקר בזכות העיסוק שלו בזהות יהודית. 
בשנים האחרונות מתפתח בקרב הציבור הישראלי החילוני עניין ביהדות. הדבר מתבטא בפתיחת 
בעריכת   ,)2007 ולומסקי-פדר,  שגיב   ;2011 )נאמן,  חילוניים  תפילה  ובתי  ישיבות  מדרש,  בתי 
טקסי חיים אלטרנטיביים לא-אורתודוקסיים ובציון חגים בלוח השנה היהודי )פרשיצקי, 2011; 
יהודית  "התחדשות  או  היהודי",  הספרים  לארון  "השיבה  לכינוי  במחקר  זכה  זה  תהליך   .)2013
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במרחב החילוני בישראל" )אזולאי וורצברגר, 2008(. אחד המוקדים המרכזיים של התחדשות זו 
החילונית  הישיבה  הארץ(.  בצפון  והקיבוצים  ירושלים  הם  נוספים  )מוקדים  רבתי  אביב  תל  הוא 
"בינה" ליד תחנה המרכזית החדשה, "בית תפילה ישראלי" בתל אביב, מכון "הוויה" ברמת אפעל 
ומכללת "עלמא" הם בין הארגונים המרכזיים העוסקים ביהדות החילונית. ההתחדשות היהודית 
בפישקא  לראות  אפשר  הביניים.  ממעמד  צעיר  קהל  המושכת  אופנתית  תופעה  היא  אביב  בתל 
חלק מתופעת האקטיביזם היהודי החילוני בתל אביב במרחב דוברי הרוסית. פישקא עוסק בניסיון 
ליצור זהות יהודית חילונית דוברת רוסית, והחידוש שהוא מציע טמון בעיסוק בנושא בקרב דוברי 
באמצעות  היהודית-ישראלית  הזהות  בשאלת  לעסוק  מבקש  הארגון  צעירים.  חילוניים  רוסית 
פסטיבלים  יהודיים,  ומועדים  חגים  של  מעשי  ציון  יהודיים,  מקורות  של  אינטלקטואלי  לימוד 
בשילוב  עושה  הוא  זאת  ואת  הרוסית,  דוברי  קהילת  בקרב  אלטרנטיביים  חתונה  טקסי  ועריכת 

מופעים, הצגות וערבי שירה באופן שמנכיח את התרבות הרוסית. 
עשויים  בישראל  חילוני  מדרש  בבית  יהדות  לימודי   ,)2007( ולומסקי-פדר  שגיב  שהראו  כפי 
לקבל משמעות של מאבק סמלי על משאבים תרבותיים ועל הון תרבותי, והם חלק מהמאבק בין 
חילוניים לדתיים. במובן זה אפשר לפרש את העיסוק ביהדות ברוח חילונית, דרך לימוד טקסטים 
ועריכת חגים וטקסים יהודיים, כמאבק על משאבים דתיים. הטענה של חברי פישקא בעד זכותם 
על  סמלי  מאבק  במסגרת  עולה  ולחדשם  לעדכנם  דתיים,  יהודיים  במשאבים  להחזיק  ויכולתם 

השתייכותם ועל התמקמותם בישראל, ובמיוחד במרחב האורבני התל-אביבי. 
בשיח הציבורי ובתקשורת הישראלית מהגרים רוסים מוצגים לרוב כחילונים, אנטי-דתיים או 
כאלה שיהדותם מוטלת בספק. בשנים האחרונות נוצרה הכרה שבתוך הקולקטיב דובר הרוסית, 
החילוני ברובו, מתפתחות קבוצות שונות מבחינת יחסן אל הדת )לרנר, 2013(. מסלולים שונים אל 
הדת חשובים לביטוי של התמקמות, שכן הם "מפגישים את התפיסות המיובאות עם המקומיות 
ומשלבים אותן באופן מתוחכם, ומציעים לנו דוגמאות של תרגום תרבותי רוסי-ישראלי" )שם, 
עמ' 41(. חברי פישקא עוסקים ביהדות חילונית בקרב דוברי רוסית צעירים אגב הפקעת השליטה 
להשפעה  כדרך  החיים,  טקסי  ועל  החגים  על  היהודי,  השנה  לוח  על  האורתודוקסי  הממסד  של 
של  להמחשתה  הלאומי.  היהודי  לקולקטיב  להשתייך  וכאמצעי  הקיים  המצב  ולשינוי  חברתית 

תופעת "ההתחדשות היהודית" בארגון בחרנו להביא כעת כדוגמה את סיפורו של ליל הסדר.

ליל הסדר 
מאז הקמתו של הארגון נוהגים חבריו לחגוג את ליל הסדר יחד ולהזמין את הקהל הרחב, ובמיוחד 
אנשים בודדים, להצטרף אליהם. הם משקיעים מאמץ רב בניסיון ליצור אירוע שיתאים למשתתפים 
ויוצרים לשם כך הגדה אלטרנטיבית. חגיגות ליל הסדר הן דוגמה אחת  הצעירים דוברי הרוסית 
לעיסוק הנרחב של הארגון ביהדות מתחדשת ובציון היצירתי של חגים יהודיים במסגרת פרויקט 

"מחוגים". 
נדיה, שמדבריה ציטטנו קודם לכן, תהתה לגבי האופן שבו אפשר לעסוק ביהדות בקרב ישראלים 

דוברי רוסית שאינם דתיים במובן האורתודוקסי: 

בצורה  יהודיים  חגים  לערוך  רוסית  דוברי  עולים  של  לצורך  מענה  נותן  "מחוגים"  פרויקט 
ראיונות  תכנית  ]מנחת  איסטושין  אסיה  את  הזמנו  הסדר.  ליל  לדוגמה,  להם.  שמתאימה 
"מחוגים"  משתתפי  את  שאלה  היא  פסח.  לפני  הרוסית[  בשפה  טלוויזיה  בערוץ  פופולרית 
קריאת  סביב  שליליות  תחושות  על  דיברו  אנשים  הסדר.  ליל  אצלם  מעלה  תחושות  איזה 
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חשבנו  בפישקא.  סדר  ליל  ערכנו  השנה  ברור.  ולא  משעמם  ארוך,  טקסט  פסח,  של  ההגדה 
הרבה איך לשמור על עניין ההגדה — דיון ושאלת שאלות בנושא של עבדות וחירות מצד אחד, 
ולא להפוך את האירוע למשהו ארוך ומייגע מצד שני. בשנה שעברה לא קראנו את ההגדה 
אלא עשינו משחק בנושא עבדות, הקשור לאחת השאלות המרכזיות בעולם המודרני — שאלת 
החירות, איך ניתן להיות חופשי. גם השנה דנו באותה השאלה — היו כרטיסיות עם נושאים 
על השולחן ואנשים קיימו סיעור מוחות. אחר כך הייתה סעודה. רצינו לשיר שירי חג, אבל 
איך אנשים יכולים לשיר שירי פסח בארמית, אם הם לא מכירים את המילים? עשינו קריוקי. 
המילים היו מוצגות על מסך גדול וכולם יכלו לקרוא. בהמשך שרנו שירים הקשורים לנושא 
אְרדים רוסים. זה היה חלק מהתרבות של האינטליגנציה הרוסית  החירות. שרנו שירים של ּבָ
בשנות השישים והשבעים, שניסתה לבטא את השאיפה לחירות במדינה טוטליטרית. אנשים 
שרו סביב מדורה טיולים שלהם בטבע. שירים רוסיים רבים על מסע וים מזכירים את יציאת 
מצרים. הבאתי לליל הסדר את אימא שלי, שהיא בת שבעים ויודעת את כל השירים האלה 
בעל פה. באופן כזה הצלחנו ליצור ליל סדר שעסק בנושא של עבדות וחירות והיה קרוב ללבם 

של המשתתפים. 

היהודיים  החגים  ציון  את  לנתח  כדי   )2013 )לרנר,  התרגום  במטפורת  שוב  להשתמש  אפשר 
של  המרכזי  המסר  את  תרגמו  המשתתפים  רוסים.  משוררים  שירי  שרו  הסדר  בליל  בפישקא. 
ליל הסדר — יציאה מעבדות לחירות — לשפת התרבות הרוסית ושילבו באירוע מרכיבים של הון 

תרבותי רוסי. כך נוצר הון תרבותי חדש, רוסי-יהודי-ישראלי. 
שאלת יחסם של הרוסים הצעירים החילוניים אל המסורת היהודית בתל אביב אינה חדשה והיא לא 
צצה בראשית שנות האלפיים; היא הייתה חלק בלתי נפרד מהתייחסותם של חלוצי תנועת העבודה 
וההתיישבות העובדת אל הדת היהודית עוד בשנות העשרים של המאה הקודמת )זעירא, 2002(. 
בקרב החלוצים המפגש הבלתי אמצעי עם הקרקע, עם העבודה החקלאית ועם החיים בטבע עורר 
את העיסוק בשאלת הזיקה ליהדות ויצירת תרבות חדשה, ובכלל זה גם הגדת פסח חדשה. בשנות 
העשרים הכניסה ההתיישבות העובדת שינויים בהגדת פסח המסורתית ויצרה הגדות היתוליות, 
להדגשה  הרעיוניים שזכו  )שם(. אחד המטענים  נוסחה ההגדה הקיבוצית  אף  ובשנות השלושים 
בהתיישבות העובדת היה ערך החירות, לא בגרסה המסורתית של גאולה בידי שמיים אלא בהקשר 
החירות הלאומית של החלוצים )שם(. בחגיגת ליל הסדר בפישקא אפשר לראות גרסה אורבנית 
רוסית של ליל הסדר, כזאת שמשתמשת בתרבות רוסית פופולרית, במשחקי חשיבה )שהתקיימו 
סיעור  דוגמת  פופולריות  )בפעילויות  ובתרבות הפנאי של צעירים  קודמות(  בסדרי פסח בשנים 
ידוע  ביהדות  העיסוק  במסגרת  לימוד  של  האינטלקטואלי  הפן  כך,  על  נוסף  וקריוקי(.  מוחות 
כמאפיין בולט של המהגרים הרוסים )ידועים למשל בתי מדרש אורתודוקסיים של דוברי רוסית(. 
מלבד ליל הסדר מקיים הארגון אירועי חגים חשובים נוספים: מסיבות חנוכה ומימונה, פסטיבל 
שבועות ופורים-שפיל נערכו בו שנים אחדות, אך לא נתארם כאן מפאת הצורך לצמצם את שדה 

המחקר. 

דיון
המאמר מתאר זירה ארגונית עדכנית וייחודית של דוברי רוסית צעירים נציגי דור 1.5, זירה שמתגלה 
בה פן מסוים של הקולקטיב הרוסי ההטרוגני בישראל. פישקא מייצג סוג חדש של ארגונים ללא 
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מטרות רווח: ארגון שהקימו בתל אביב מהגרים רוסים צעירים והוא מתמקד בפעילות תרבותית, 
ולא בבעיות אופייניות למהגרים כתעסוקה, דיור ובריאות. הארגון אינו מיזם כלכלי-אתני. ארגון 
כזה לא היה יכול להופיע במהלך שנות התשעים, בהתארגנויות העצמיות שקמו בשנים הראשונות 
שלאחר העלייה, התארגנויות הדור הראשון של המהגרים שהיה עסוק בקשיי הקליטה. פישקא 
בישראל בשנים האחרונות, תופעה של התעוררות אתנית  הוא חלק מתופעה רחבה שהתעוררה 

והתארגנות עצמית בקרב המהגרים הצעירים דוברי הרוסית. 
ראשוניים  קווים  במאמר  מוצגים  הארגון  של  התרבותית  הפעילות  וניתוח  תיאור  באמצעות 
1.5 המתגוררים בתל אביב ושל  נציגי דור  של ההון התרבותי החדש של מהגרים רוסים צעירים 
תופעת התברגנותם. מרכיבי ההון הזה הם התרבות הרוסית הגבוהה ומודל האינטליגנציה הרוסית; 
ההשתייכות למרחב האורבני בתל אביב; ותל-אביביות חדשה והתחדשות יהודית במרחב הזה. כל 
זה שרטטנו את קווי המתאר של הון תרבותי רוסי-ישראלי,  אלה ראויים למחקר נפרד. במאמר 
הרוסים  של  הלגיטימציה  ואת  הסימבולי  הכוח  את  מקדמים  חלקיו  שכל  ודיאלקטי,  היברידי 
הצעירים בתל אביב וכל מרכיב שלו מעצים את מרכיביו האחרים. בזכות פעילות הארגון הופכת 
התרבות הרוסית הגבוהה, המיובאת מארץ מוצאה, להון תרבותי חדש המומצא והנוצר בישראל, 
מתעדכן בהתאם לתרבות הישראלית ומתורגם לעברית. ההיבט של ההמצאה החופשית והרכבתם 
המיובא  התרבותי  ההון  במיוחד.  חשוב  שונות  מיתיות  ותפיסות  שונים  תרבותיים  חלקים  של 
הופך להיות הון תרבותי ישראלי בעל אופי מעמדי. משתתפי הארגון שואפים להשתייך למעמד 
הביניים החדש בתל אביב, ובאמצעות סגנון הצריכה התרבותית והעשייה התרבותית שלהם לזכות 

בלגיטימציה, בכוח ובהשפעה בזירה התרבותית התל-אביבית ואף למשוך קהל מקומי ישראלי. 
פעילותו של פישקא יוצרת התמקמות של צעירים דוברי רוסית בישראל, ואת זאת היא עושה 
לא רק מבלי לנטוש את ההון התרבותי הרוסי המיובא אלא באמצעות שימוש בו, תרגומו וניסוחו 
והענקת ביטחון למהגרים החדשים גדלה  2013(. מתוך העצמה  )לרנר,  מחדש בהקשר הישראלי 
יוקרתם ונוצרת אצלם תחושת אליטיזם ועליונות מסוימת ביחסם לישראלים, החסרים את ההון 
יוצרת היבדלות כפולה — כלפי ישראלים צברים  התרבותי הרוסי-ישראלי הזה. פעילות הארגון 
בתרבות.  ובקיאות  גבוהה  השכלה  גבוה,  תרבותי  הון  חסרי  משכילים,  לא  אחרים,  רוסים  וכלפי 
השיח ההיררכי של החברה הישראלית הכללית מונכח בפעילות הארגון, גם אם בצורה רכה יותר 
ומוצהרת פחות, כמו במקרה של הזדהות חבריו עם נציגי האליטה אשכנזית. אזכורים בין השורות 
של מרוקאים וערבים שהופיעו בראיונות עם חבריו מגלים את הפן העדתי של התופעה. בהקשר 
הישראלי למהגרים הרוסים יש יתרון כפול: הם משתייכים לאתניות אשכנזית לבנה ושולטים על 

הון תרבותי רוסי גבוה )לומסקי-פדר ורפופורט, 2012(. 
עם  מזדהים  פישקא  חברי  לחילוניים,  דתיים  בין  במאבקים  המאופיין  הישראלי,  הדת  בשדה 
הישראלים החילונים העוסקים בהתחדשות יהודית. הם מחזירים לעצמם את השליטה במשאבים 
היהודיים הדתיים באמצעות לימוד טקסטים יהודיים ועריכת טקסים ואירועי חג יהודיים. הזיקה 
של חברי פישקא ליהדות החילונית המתחדשת ולא ליהדות האורתודוקסית אינה מקרית ואינה 
להשתייכות,  ממאבקם  חלק  היא  זו  זיקה  בארגון;  התומכות  הקרנות  ידי  על  בלעדית  מוכתבת 
ציבורית  לנראות  להכרה,  ולזכות  החילוני  התל-אביבי  הביניים  ממעמד  חלק  להיות  משאיפתם 
ולהשפעה במרחב האורבני. אצל הצעירים הרוסים ההתחדשות היהודית מקבלת משמעות חדשה 
באמצעות שימוש בהון תרבותי רוסי ובמרכיבים מהתרבות הרוסית. כך למשל שולב בפורים-שפיל 
כך שולבו מאכלים   ,)Муха Цокотуха צוקוטוכה",  )"מוחה  ידוע  רוסי  ילדים  בימוי של מחזה 



־2015  סוציולוגיה ישראלית יז ]1[   143 תשע"ה

בליל הסדר. במשך שלוש  רוסים  גם שרו שירי בארדים  וכך  בחגיגות המימונה,  רוסיים עממיים 
שנים התקיים בארגון פרויקט חתונות בכיכר, שבמסגרתו נערכו חתונות אלטרנטיביות של זוגות 
דוברי רוסית במקומות מרכזיים בתל אביב. פעילות כזאת היא ביטוי לאזרחות פעילה, למחאה, 
לרצון לשנות את המצב הקיים מבחינה ציבורית ופוליטית ולהתנגדות לסדר החברתי הקיים בעניין 

נישואיהם של זוגות דוברי רוסית בישראל. גם נושא זה ראוי למחקר המשך. 
הרוסית  דוברי  המהגרים  תרבות  על  פישקא  של  המקרה  מלמד  מה  לשאול  אפשר  לבסוף 
בישראל, ומה הוא מלמד על הון תרבותי בהגירה במבט רחב יותר. ראשית, מחקר זה תומך בדעתם 
עבורם  משמשת  והיא  המהגרים,  עבור  סימבולית  חשיבות  יש  התרבותית  לזירה  כי  חוקרים  של 
אמצעי להתמקמות ולהשתייכות ובה בעת להיבדלות ולייחודיות )לומסקי-פדר ורפופורט, 2012; 
להון  להפוך  עשויים  התרבותיות  והפעולות  התרבותיים  המשאבים   .)Erel, 2010  ;2013 לרנר, 
נוצר — הקשר חברתי,  תרבותי של מהגרים. ההון הזה מושפע באופן מכריע מההקשר שבו הוא 
מוסדי, גילי ודורי, מעמדי, היסטורי וגיאוגרפי )לרנר, 2013(. במאמר זה הודגשו אחדים מהיבטי 
התופעה: הדורי והגילי, המעמדי והגיאוגרפי. ההון התרבותי שנוצר בפישקא הוא הון של צעירים 
בשנות השלושים לחייהם. הוא מסמן ומשמר את הגבולות החברתיים של קהילת דוברי הרוסית 
הצעירים, אך במידה מסוימת גם שואף להיפתח לחברת הרוב הסובבת ובונה גשרים אל הקבוצות 
השונות בו — ישראלים צברים בכלל ובני עדות המזרח בפרט )למשל באמצעות חגיגות המימונה(, 
זרים )למשל באמצעות צעדת ה-8 במרס( וקבוצות אחרות במרחב האורבני בתל אביב.  עובדים 
במחקרי המשך של ארגון פישקא, התארגנות דור 1.5 )שזוכה לתשומת לב תקשורתית רבה בשנה 
האחרונה( וארגונים אחרים של הרוסים הצעירים חשוב לכלול התייחסות להשוואה עם המאבק  

המזרחי ועם שיח האתניות האשכנזית בישראל.  
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מסה

לקום אתמול בבוקר: על ההתנהגות האלקטורלית הפוסט-
טראומטית של קבוצות הזהות בישראל

אמנון יובל*

תקציר. מאז 1977, למעט הפוגות קצרות, נמצא הימין בישראל בשלטון וזוכה 
לעליונות אלקטורלית על פני השמאל. אף על פי כן, בעשורים האחרונים אפשר 
ובזעם את הפסדיו  לזהות ריטואל קבוע שבו "השבט הלבן" מקבל בתדהמה 
בניצחונותיו  רואה  המזרחיים  המצביעים  עם  המזוהה  הימין  ואילו  בבחירות, 
שווה,  במידה  הלא-הגיוניות  הצדדים,  שני  של  תגובותיהם  את  משמים.  נס 
ניתוח סוציולוגי של חלוקת השליטה במוקדי  יש להסביר לא רק באמצעות 
גם באמצעות החלת  לימין מזרחי, אלא  בין שמאל אשכנזי  הכוח החברתיים 
ובלתי נשלטת של  )acting out, חזרה לא מודעת  וההפגן  מושגי הטראומה 
סימפטומים פוסט-טראומטיים בחיי אדם או קבוצה( על קבוצות אלו. ההפגן 
של השמאל קשור לטראומת המהפך של 1977 ולזו של רצח רבין, ואילו זה של 
הימין קשור לחוויית האפליה והגזענות מצד הממסד שחוו עולי צפון אפריקה 

)ואסיה( במהלך שנות החמישים של המאה הקודמת ולאחריהן. 

מאז 1977, להוציא כמה הפוגות קצרות, הימין – קרי, הליכוד ו"שותפיו הטבעיים" – נמצא בשלטון 
בישראל. אף על פי כן, מאז ועד היום הוא נוטה להתנהג כאנדרדוג אופוזיציוני, בעוד ה"שמאל" או 
ה"שמאל-מרכז" )כוונתי כאן בעיקר למפלגת העבודה על גלגוליה השונים, אבל במידה מסוימת גם 
למפלגות קרובות לה מבחינת פרופיל מצביעיהן, כמו יש עתיד ומרצ( נוטה לחשוב על עצמו כעל 
מי שמיועד באופן טבעי לשלטון. במערכת הבחירות האחרונה קל היה לזהות זאת: לעומת נתניהו, 
שבחר בקמפיין מתסיס, זועם, קורבני ופרובוקטיבי, הרצוג ולבני התאמצו לשדר ממלכתיות – יותר 
ממה שאפשר היה לצפות ממפלגה אופוזיציונית שמנסה להפיל ראש ממשלה שנמצא בתפקידו 

כבר שש שנים רצופות – והדגישו שהם מביאים עמם ערכים של אחריות, מתינות ורציונליות. 
קדימה  בו את מפלגת  נכלול  לא  )גם אם  הימין   1996 בחירות  ועוד, אף שלפחות מאז  זאת 
המנוחה( נהנה מיתרון על פני השמאל במספר המנדטים – הרבה בזכות הנטייה המובהקת ימינה 
ושינו דרמטית את מאזן  של כמיליון מהגרים שהגיעו בשנות התשעים ממדינות חבר העמים 
הכוחות הפוליטי – בכל פעם מחדש השמאל מקבל בתדהמה ובזעם את כישלונותיו בבחירות 
ומאשים את הבוחרים בחוסר רציונליות. בהתאמה מוחלטת לכך, גם "המחנה הלאומי" נדהם 
בכל פעם מחדש מניצחונותיו ונוטה לראות בהם עדות לנס משמים, נס שהושג בזכות דאוס אקס 
מכינה ששינה את מהלך הדברים הצפוי. נראה, אם כן, ששני הצדדים מגיבים במידה שווה של 

החוג להיסטוריה, מכללת סמינר הקיבוצים  *

סה
מ
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חוסר היגיון, שכן הם מתעלמים מיחסי הכוחות הפוליטיים האמיתיים בחברה הישראלית. כיצד 
אפשר להסביר זאת?

על פי הסבר אחד, בעל אוריינטציה סוציולוגית, תופעה זו נובעת מכך שבשדות משמעותיים 
שונים – השדה המשפטי, השדה הכלכלי, השדה האקדמי, השדה התרבותי, השדה התקשורתי – 
השמאל-מרכז המפא"יניקי )והאשכנזי במובהק( עדיין שולט, ולכן הוא חש שיהיה זה אך טבעי 
שינצח גם בשדה הפוליטי. מאותה סיבה בדיוק חש הימין הרוויזיוניסטי כמיעוט פוליטי נרדף, 

על אף הדומיננטיות המספרית שלו. 
נוסף, משלים, ששואב את כליו מהחשיבה הפסיכואנליטית דווקא.  אני רוצה להציע הסבר 
ייתכן שהסיבה לתפיסה המעוותת של השמאל והימין כאחד היא טראומה היסטורית מכוננת. 
טראומה היא אירוע דרמטי מערער זהות שבמהלכו אדם חש חוסר אונים, אובדן שליטה ואף 
חרדת מוות )פיזי או סמלי(. אחת התוצאות האופייניות היא שנפגע הטראומה חש צורך כפייתי 
ולחוש כאילו היא מתרחשת שוב ושוב בהווה. כפי שכותב ההיסטוריון  לשחזר את הטראומה 
'הכאן  בין  ההבחנה  ואתו  הזמן  קריסת  היא  הטראומה  מסכנות  "אחת   ,)2006( גולדברג  עמוס 
והעכשיו' ל'אז והשם'" )עמ' 15(. על כך יש להוסיף ששחזור כפייתי כזה כרוך לא פעם בפגיעה 
עצמית של האדם שחווה את הטראומה, פגיעה המהדהדת את הפגיעה המקורית שסבל ממנה. 
בעוד התיאוריה הפסיכואנליטית פותחה במקור כדי להסביר התנהגות של יחידים, חוקרים כמו 
 )Herman( הרמן  לואיס  ג'ודית  והפסיכיאטרית   )La Capra( קפרה  לה  דומיניק  ההיסטוריון 
טוענים שהיא ניתנת ליישום לא רק על יחידים אלא גם על קבוצות חברתיות )הרמן, 1994; לה 

קפרה, 2006(.
על פי פרויד וממשיכי דרכו, הטראומה עשויה לייצר את דפוס ההתנהגות הפוסט-טראומטי 
פוסט- סימפטומים  של  נשלטת  ובלתי  מודעת  לא  "חזרה  כלומר   ,)acting out( הפגן  הקרוי 

זו  חזרה   .)16 עמ'   ,2006 )גולדברג,  והתרבותיים"  החברתיים  הפוליטיים,  בחיים  טראומטיים 
קשורה לאי-היכולת של האדם או הקבוצה להעניק משמעות לוגית יציבה ומובנת )הן לעצמו 
אנסה  הבאות  בשורות  ממנו.  רפלקסיבי  מרחק  ליצור  ובכך  הטראומטי  לאירוע  לאחרים(  והן 
להוכיח שזה קרוב לארבעים שנה ההתנהגות האלקטורלית של הרוב המכריע בחברה הישראלית 

יכולה וצריכה להיות מובנת כביטוי של הפגן קולקטיבי. 
הייתה  מה  תחילה  לשאול  יש  הישראלית,  הציבורית  בזירה  ההפגן  דינמיקת  את  להבין  כדי 
הרוב  בעל  הימין,  אצל  שלו.  הטראומה  צד  לכל  ובכן,  אותה.  שיצרה  החברתית  הטראומה 
האלקטורלי המזרחי, הטראומה היא היחס המתנשא, הגזעני והמפלה של הממסד המפא"יניקי 
והחברה הישראלית הוותיקה בכלל לעולים מארצות המזרח בשנות החמישים והשישים, יחס 
שממשיך באופנים מתוחכמים וסמויים יותר עד היום )בקרב מצביעי הימין יוצאי ברית המועצות 
הדומיננטיות  בעל  השמאל  אצל  הסטאליניזם(.  טראומת  היא  הרלוונטית  שהטראומה  ייתכן 
1977, שגזל מהם באופן בלתי צפוי את השלטון שכל  האשכנזית, הטראומה היא המהפך של 

כך הורגלו בו. 
בהערת ביניים יש לומר כבר כעת כי האבחנה שקבוצות שונות חוות אירועים שונים בעברן 
אין  לטעמי  אירועים.  באותם  שנגרמו  העוולות  בין  סימטרית  הקבלה  פירושה  אין  כטראומה 
לקיומה  הראשונים  בעשורים  המזרחים  היהודים  שחוו  הסבל  אובייקטיבית,  שמבחינה  ספק 
המבוססים  האשכנזים  היהודים  שחוו  מזה  רב   – כאחד  ופסיכולוגי  חומרי  סבל   – המדינה  של 
זה יש חשיבות רבה מבחינה מוסרית, אך הוא אינו  1977 בעקבות אובדן השלטון. לפער  מאז 
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כה משמעותי כאשר מנסים להסביר מדוע דפוסי ההצבעה בישראל נותרים סטטיים במהותם, 
משום שמה שחשוב כאן הוא העובדה שהקבוצה חווה את מה שעברה כטראומה וכתוצאה מכך 

מפתחת דפוס התנהגות של הפגן.
היכן אפשר אפוא לזהות סממנים פוסט-טראומטיים של הפגן בזירה הפוליטית הישראלית? 
שלו  באובססיה  למשל  ביטוי  לידי  בא  הלבן"  "השבט  לכנות  שנהוג  מה  של  הפוליטי  ההפגן 
למושג "מהפך". לכאורה זוהי מילה המתארת שאיפה לגיטימית וטבעית להחליף את השלטון, 
אבל בפועל זוהי מילת רפאים המשחזרת באופן כפייתי את החוויה של בחירות 1977 )וכמובן, 
היא גם נטבעה בלקסיקון הישראלי בערב הבחירות ההן על ידי חיים יבין(. בכל מערכת בחירות 
תחושה  יש  הלבנות  האליטות  ובקרב  לשלטון,  השמאל  את  שיחזיר  למהפך  התקווה  מובעת 
ובא, במיוחד אחרי פרסום המדגמים. אך בכל פעם מחדש מתברר  ניצחון ממשמש  חזקה של 
הימין,  מ-1977:  המקורי  במובנו  דווקא  אך  התרחש,  אכן  המהפך  כי  הבחירות  שאחרי  בבוקר 
כנגד כל הסיכויים. כך קרה ב-1981 )פרס כבר נאם  שהיה לכאורה בפיגור, תפס את השלטון 
)קדימה  ב-2009  הבא(,  הממשלה  כראש  במדגמים  הוכתר  )פרס  ב-1996  הניצחון(,  נאום  את 
של לבני – שהפכה יקירת השמאל פחות בגלל המעשים והרעיונות שלה ויותר משום שהייתה 
המנדט  את  קיבל  נתניהו  אבל  הליכוד,  את  אחד  במנדט  ניצחה   – בנתניהו  שנאבקה  אשכנזייה 
להרכיב את הממשלה( וב-2015 )הסקרים חזו למחנה הציוני את מספר המנדטים הרב ביותר(. 
 2000 בשנת  פרס  שמעון  על  קצב  משה  של  המפתיע  נצחונו  את  גם  להוסיף  אפשר  אלה  אל 
יתרון ברור בקרב חברי הכנסת  במאבק על הנשיאות, לאחר שעל פי כל ההערכות היה לפרס 
המצביעים. בבחירות האחרונות תחושת הניצחון המוקדמת הייתה לא-רציונלית בעליל – אפילו 
אם המחנה הציוני הייתה זוכה להיות המפלגה הגדולה ביותר – והתבססה על חישובים מספריים 
)2014(.1 בכל  ניב  מופרכים, כפי שהיטיבו להבחין כבר בשלב מוקדם פובליציסטים כמו קובי 
אחד מהמקרים הללו חזרה דינמיקה דומה: מעבר חד מתחושת תקווה וביטחון לתחושת כישלון, 
ריקנות ומרמור על כך ש"גנבו לנו את המדינה". אלא שכאמור, ה"גניבה" התרחשה מזמן, והיא 
רק נחווית בכל פעם כמשהו טרי וחדש. יש לציין בכל זאת שעל הטראומה של 1977 התווספה 
במהלך השנים טראומה נוספת, והיא רצח רבין ב-1995, ולכן כל הפסד בבחירות נחווה במידה 
מסוימת כרצח נוסף של השמאל: גדעון לוי השווה בזמנו את ניצחונו של קצב על פרס לרצח 
רבין, ואילו יהונתן גפן חווה את ההפסד בבחירות 2015 כ"יום הנכבה של מחנה השלום". גפן 
אחרת  קבוצה  של  לטראומה  )פלסטינים(  אחת  קבוצה  של  טראומה  בין  זו  בהתבטאות  חיבר 
אפשר  אי  שקרה  מה  שלאור  הקולקטיבית  התחושה  הוא  לשתיהן  שהמשותף  הלבן(,  )השבט 

להמשיך בחיים הנורמליים. 
עוד ראיה לשחזור הטראומה של 1977 היא העובדה שמפלגת העבודה והמפלגות הקרובות 
קולות  פי שברור שבלעדי  על  אף  הפריפריה,  ביישובי  להנכיח את עצמן  כלל  מנסות  אינן  לה 
הצפון והדרום אין להן סיכוי ממשי לנצח בבחירות. במערכת הבחירות האחרונה דווח שוב ושוב 
דימונה, קריית שמונה, מעלות  שבמרחבים הציבוריים שמחוץ לקלפיות בבאר שבע, שדרות, 
ויישובי פריפריה אחרים שסובלים מעוני אפילו לא נתלו שלטים של המחנה הציוני, שלא לדבר 
על נוכחות של פעילים. מתוך החלטה שמדובר באזורים אבודים מבחינה אלקטורלית, עמותת 

אגב, חישוב מופרך כזה אפשר היה למצוא בהארץ אפילו יותר מחודש לאחר הבחירות )בשאראת,   1
.)2015
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V-15 כלל לא ניסתה לפנות למצביעים אלה, אלא התמקדה בהעלאת אחוז ההצבעה באזורים 
המבוססים. כלומר, תפיסת העולם נותרה זהה לזו של 1977 והשנים שקדמו לה: אנחנו אמורים 
לזכות בבחירות פשוט כי אנחנו האליטה המייסדת של המדינה; לא לכבודנו להיאבק על קולות 

של קבוצות מוחלשות; הן אמורות להכיר בעליונות המוסרית שלנו ולהצביע לנו גם כך. 
בפוליטיקה  המרכזית השנייה  הזהות  קבוצת  בקרב  ההפגן  צורות  את  להדגים  אעבור  בטרם 
הישראלית, חשוב לציין כי החלוקה שאני עורך ל"מזרחים" ול"אשכנזים" – דיכוטומיית מפתח 
בחברה הישראלית וקריטית לענייננו – אינה ביולוגית אלא תרבותית, במובן זה שהיא מתייחסת 
להבניה החברתית של מושגים אלו. במילים אחרות, איני עוסק בגזע )קטגוריה פסאודו-מדעית 
מדומיינת( אלא בהגזעה. ההבניה החברתית של ההנגדה המזרחית-אשכנזית מבוססת על שורה 
צורת  דיבור,  צורת  גם  כוללים  ומראה  מוצא  מדינת  שמלבד  מאפיינים,  של  ומורכבת  ארוכה 
התנהגות, מעמד כלכלי, סטטוס חברתי, עיסוק ומקום מגורים, והיא מושפעת הן מהאופן שבו 
אדם מגדיר את עצמו והן מהאופן שבו מגדירים אותו אחרים. החלוקה ל"שמאל" ול"ימין" אף 
היא מוגדרת כאן לא רק על פי טיבה של האידיאולוגיה הפוליטית המנותחת, אלא גם, ולעתים 
בעיקר, על פי האופן הסובייקטיבי מאוד )והקשור גם הוא לאותם מאפיינים שהוזכרו במשפט 
הקודם( שבו מושגים אלו נתפסים בחברה הישראלית ומוחלים בדיון הציבורי על מפלגות ועל 

אישים פוליטיים.
מזרחיות  של  ההצבעה  ובדפוסי  הפוליטית  בהתנהגות  הניכרות  השונות  ההפגן  צורות  את 
נמוך,  סוציו-אקונומי  ממעמד  וסובלים  פריפריאליים  ביישובים  החיים  אלה  בעיקר  ומזרחים, 
קל יחסית לאתר. הסיבה לכך היא שבניגוד לצורות ההפגן השמאלי-אשכנזי, הן זוכות לנראות 
גבוהה בשיח התקשורתי )הנשלט עדיין על ידי האליטה האשכנזית(, שכן נראות זו מאפשרת 
שאין  להראות  היא  שמטרתי  מכיוון  כלא-רציונלית.  מזרחים  אותם  של  התנהגותם  את  לתייג 
מדובר בחוסר רציונליות אלא בהתנהגות פוסט-טראומטית, אסכם את הנרטיב המוכר מכתבות 
ובלוגים שפורסמו בתקופה שלאחר הבחירות האחרונות, אבל במסגור שונה, הנשען על מושג 
הטראומה: מזרחים מצביעים שוב ושוב לליכוד ולנתניהו במטרה להתנקם באליטה האשכנזית-

מבוטלת  לא  במידה  כיום  גם  ממשיכים  ובנותיה  בניה  ואשר  בהוריהם,  שפגעה  מפא"יניקית 
מהבכיינות  להסיק  שאפשר  כפי  אפקטיבית,  נקמה  בהחלט  זו  הכוח.  ממוקדי  להדיר מזרחים 
פעם  בכל  שמתברר  כפי  שהטרגדיה,  אלא  הבחירות.  למחרת  הלבן"  "השבט  של  הריטואלית 
אותם  שסופגים  הפגיעה  לעומת  וכאפס  כאין  היא  האשכנזי  בשבט  שהפגיעה  היא  מחדש, 
פוגע  נתניהו  הניאו-ליברליזם הקיצוני שמוביל  כתוצאה מהצבעתם.  מצביעים מזרחים עצמם 
ההתנהלות  את  גם  להוסיף  אפשר  כך  על  בכלל.2  ובעניים  בפריפריה  ומובנה  מתמשך  באופן 
האישית של ראש הממשלה ורעייתו, אשר נוטים להתעמר בעובדי מעונם )אם לשפוט על פי 
התביעות המשפטיות הרבות שהגישו רבים מהם במהלך השנים ועל פי עדויותיהם שהתפרסמו 
בתקשורת(, שרובם מזרחים ממעמד כלכלי נמוך )ליליאן פרץ ומני נפתלי הם כנראה רק שתי 
נדיר  אינו  שכאמור  עצמית,  פגיעה  של  מהלך  כאן  יש  אחרות,  במילים  רבות(.  מני  דוגמאות 
אצל אנשים המתמודדים עם טראומה. חשוב מכך, זו פגיעה עצמית הנוטה לשחזר את הפגיעה 

אם כי למען הדיוק יש לציין שסביר מאוד שממשלת שמאל-מרכז, אם תיבחר, לא תנקוט מדיניות   2
כלכלית שתהיה שונה מהותית מבחינה זו. מובן שעניין זה מחדד מאוד עד כמה החלוקה ל"שמאל" 

ול"ימין" בישראל היא תרבותית ומדומיינת ולא פוליטית-אידיאולוגית.
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המקורית של מפא"י ההיסטורית בעולי צפון אפריקה ואסיה – שלטון אדנותי )ואשכנזי ברובו( 
הדורש ממצביעים מזרחים ממעמד נמוך שיצביעו לו, ובתמורה מעמיק את מצבם הקשה של 
אותם מצביעים.3 בהקשר זה אפשר להביא את דבריה של הרמן )1994( על נפגעי התעללות: 
"במשאלתם לשוב ולחיות את המצב המסוכן ולגרום שייגמר בטוב הם עלולים לחוות מחדש 

את ההתעללות" )עמ' 139(.
לפי הרעיון הדמוקרטי הבסיסי, הבוחר הוא סובייקט שבכל מערכת בחירות מחליט מחדש 
למי להצביע, על פי ניסיון העבר ועל פי הנתונים המעודכנים העומדים לרשותו. התבטאויות 
נפוצות של מצביעי ליכוד נראות זרות לחלוטין לרעיון הזה, אולם כשמבינים שמדובר בהפגן, 
קל הרבה יותר להבין אותן: "אצביע מח"ל עד המוות, וגם על המצבה שלי יהיה כתוב מח"ל"; 
יעזור – רק ביבי". באמירות  בוז'י אבל היד רעדה לי ושמתי מח"ל"; "לא  "התכוונתי להצביע 
אלו, שחזרו שוב ושוב בראיונות שנערכו עם תושבי יישובים בפריפריה בימים שלאחר הבחירות 
)ומוכרות היטב גם ממערכות בחירות קודמות(, אפשר לראות שגם המצביעים המזרחים מוכי 
מדיניות נתניהו – למשל, מפוטרי כי"ל – מבינים שהם אינם ריבונים בהחלטתם. הטראומה היא 

זו שמכוונת אותם שוב ושוב לאמץ את דפוסי ההפגן. 
עוד חשוב לומר בהקשר זה כי חזרה כפייתית לחוויית הטראומה המקורית אינה קשורה רק 
זה  כזו.  ולנסיבות חייו, שעשויות לצמצם או לעודד חזרה  לחווה הטראומה אלא גם לסביבתו 
נכון לגבי פרטים, ואולי נכון עוד יותר לגבי קבוצות חברתיות. גורמים רבים בישראל משקיעים 
 – היריבות  הקבוצות  את  גם  כך,  ואגב   – מייצגים  שהם  הקבוצות  את  להחזיר  רבים  מאמצים 
לחוויה הטראומטית, ולטפח בכך את דינמיקת ההפגן שלהן. בהקשר זה אפשר להזכיר את "נאום 
הצ'חצ'חים" של דודו טופז מ-1981 ואת נאום התגובה עליו של בגין; את "נדפוק אתכם כמו 
שדפקנו את הערבים" של מוטה גור מאותה שנה; את האזכור הקבוע של "שמאל טרוריסטי" 
בידי ליברמן, המרפרר לאלימות הפוליטית בתקופת סטאלין; ובמערכת הבחירות הנוכחית – את 
קמפיין השקופים של דרעי, וכמוהו גם את "נאום הקומץ" של גרבוז והתגובות עליו מימין. אך 
מעל כולם עומד כמובן מי שבשני העשורים האחרונים פיתח מהלך זה, באינספור ורסיות שונות, 

לכדי אמנות של ממש – ראש הממשלה נתניהו. 
הפוסט- מההתנהלות  הפוליטית  הזירה  את  לשחרר  ניסיון  נעשה  האחרונים  בעשורים 

ו"ימין", שהיא במידה רבה  ביטול החלוקה ל"שמאל"  טראומטית המאפיינת אותה באמצעות 
פוליטיקאים  קיוו   1977 מאז  מזרחיים.  כפיים  ולעובדי  משכילה  אשכנזית  לאליטה  החלוקה 
שונים שאפשר יהיה לבטל את הדיכוטומיה ההיסטורית הזו ולהשכיח מהזיכרון את הטראומות 
הקשורות בה באמצעות הקמת מפלגות מרכז. זה עבד באופן חלקי ביותר, ובכל פעם רק לזמן 
קצוב. ד"ש, הדרך השלישית ומפלגת המרכז, למשל, זכו להצלחה ראשונית אך נעלמו עד מהרה. 

את  להקריב  מוכנים  נתניהו  שמצביעי  הטענה  הוא  אלו  הצבעה  לדפוסי  בתכלית  שונה  הסבר   3
של  המדיני-לאומי  המצע  מימוש  לטובת  שלהם  האישיים  הכלכליים-חברתיים  האינטרסים 
הליכוד )ורטון, 2015(. בעיניי, הקושי בפרשנות מעוררת מחשבה זו טמון בכך שאינה מסבירה את 
שאינו  ככזה  ההצבעה  אקט  את  המתארות  מסורתיים,  ליכוד  מצביעי  של  השגורות  ההתבטאויות 
מבוסס על בחירה ריבונית בין חלופות )כפי שמתואר כאן בהמשך(. היא גם אינה מתיישבת היטב 
נסגרים  ביישובים פריפריאליים כאשר  עם ביטויי האכזבה הריטואליים מנתניהו, שאפשר למצוא 
מפעלים, אם כי את אלה אפשר להבין גם כביטויים פרפורמטיביים שהם חלק מהניסיון ללחוץ על 

הממשלה למנוע את סגירת אותם מפעלים.

סה
מ
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קדימה, המצליחה מכולן, שרדה גם היא פחות מעשור, ובאופן מעניין קרסה ברגע שנבחר לעמוד 
שתי  לכנסת  רצו  שלראשונה  היה   2015 בבחירות  המיוחד  מזרחי.  ממוצא  פוליטיקאי  בראשה 
מפלגות מרכז משמעותיות – כולנו ויש עתיד. שתיהן הציגו עצמן כלא-סקטוריאליות, התחמקו 
ככל האפשר מהסוגיה האתנית )"השד העדתי"(, ולמעשה קשה היה למצוא הבדל בין תפיסות 
העולם שהציגו. אבל היה ביניהן הבדל קריטי אחד – השיוך העדתי של מנהיגיהן – והוא שעיצב 
את הפרופיל של מצביעיהן. כך, למרות מאמציהן הכבירים להדחיק את הטראומות המכוננות 
וליצור כור היתוך פוליטי נטול מוצא, שכפלו גם מפלגות המרכז בבחירות 2015 את הדיכוטומיה 
האשכנזית-מזרחית: מפלגה אחת ליוצאי מפא"י/המערך, מפלגה שנייה ליוצאי חירות/הליכוד. 
החזרה  ומכפיית  מההפגן  להשתחרר  היחידה  הדרך  הפסיכואנליטית,  הספרות  פי  על 
 ,)working through( המאפיינת אותו היא לבצע תהליך של עיבוד )repetition compulsion(
ממנו  ביקורתי  מרחק  בעבר,  מודעת  "שליטה  ובהדרגה  חלקי  באופן  נוצרים  שבמהלכו 
ופרספקטיבה נכונה כלפיו" )לה קאפרה, אצל גולדברג, 2006, עמ' 18(. רק תהליך כזה יאפשר 
ברית  ליוצאי  עליהם;  ובראשונה  בראש  סבל  גוזרת  לנתניהו  שהצבעה  להבין  הדרום  למפוטרי 
המועצות לעכל שהשמאל הליברלי של מרצ שונה במקצת מהשמאל הטוטליטרי של סטלין; 
ולמצביעי העבודה ויש עתיד – להפנים שהיותם עשירים ומקושרים לא מעניק להם זכויות יתר 
פוליטיות, או למועמדיהם יתרון מוסרי א-פריורי כלשהו. ובכל זאת נדמה שהמפתחות להנעתו 
וזאת  האחרות,  הקבוצות  אצל  מאשר  יותר  האחרונה  הקבוצה  אצל  נמצאים  כזה  תהליך  של 
מתוקף עוצמתה הכלכלית והתרבותית. נראה אפוא שרק כאשר האליטה האשכנזית המוגדרת 
שלה  הכוח  עמדות  את  לחלוק  אמיתית  נכונות  תראה  שמאלית  פוליטית  אוריינטציה  כבעלת 
בתחומים שאינם פוליטיים טהורים עם מזרחים ומיעוטים )לא דווקא מבחינה מספרית( אחרים, 
ורק כאשר תשתחרר מתחושת העליונות שלה על פני שאר הקבוצות, יוכלו אולי מזרחים תושבי 
ותהיה אפשרות  אליטה,  אותה  לנציגיה של  כוחם האלקטורלי  להעניק את  הפריפריה לשקול 
לפתוח בעיבוד ובתיקון. הפנמה של תובנה זו תוכל גם להפחית את הזעם והתימהון של קבוצת 
מבינים  ש"לא  בפריפריה  המזרחים  של  הריטואליים  ההצבעה  דפוסי  על  האשכנזית  הזהות 
שנתניהו דופק אותם", ולהחזיר לה את התחושה שהיא יכולה להשפיע על המציאות באמצעות 

שינוי ההתנהלות שלה עצמה.
אולם עד שזה יקרה, וכל עוד שתי קבוצות הזהות העיקריות בחברה הישראלית נותרות בשלב 

ההפגן, נגזר עלינו לחזור שוב ושוב על וריאנטים שונים של אותה מערכת בחירות.
בישראל  הפלסטינית-ערבית  החברה  שדווקא  הוכיחו   2015 שבחירות  נדמה  לסיום:  הערה 
הנוגע  בכל  לעיבוד  מהפגן  לעבור  ניסיון  של  סימנים  אחרת  קבוצה  מכל  יותר  שמראה  זו  היא 
לעברה הטראומטי, שהמוקד שלו הוא הגירוש והבריחה של מאות אלפי פלסטינים במלחמת 
רבים  בקרב  אך  אילוץ,  מתוך  נעשה  אמנם  שבמקורו  הערביות,  המפלגות  בין  האיחוד   .1948
ביכולתם  יש  רבות  שנים  זה  שלראשונה  תחושה  בהדרגה  עיצב  ישראל  אזרחי  מהפלסטינים 
מעוניינים  אלה  אזרחים  מבין  שרוב  המוכיחים  הסקרים  הפוליטית;  המציאות  על  להשפיע 
להשתלב במערכות הממסדיות במדינה; הנכונות לשקול המלצה על הרצוג לראשות הממשלה 
פי  רק על  עודה, המוכן לפעול לא  איימן  כמו  דיאלוגי  ושיתוף פעולה איתו; הצבתו של אדם 
כל   – המשותפת  הרשימה  בראש  ריאלפוליטי,  הגיון  פי  על  גם  אלא  מראש  קבועים  עקרונות 
אלה הם סימנים ראשונים מעוררי תקווה שלפחות בתחום הזה, האזרחים הערבים יכולים להיות 

החלוץ שלפני המחנה, הן זה המכנה עצמו ציוני והן זה המכנה עצמו לאומי.
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ביקורות ספרים
הקדמה מאת אינה לייקין

בגיליון הנוכחי של כתב העת אנו חונכים פורמט חדש ושונה מעט של סקירות ספרים. לצד סקירות 
רגילות של ספרים בודדים, במתכונת המוכרת היטב לקוראי כתב העת, נפרסם מעתה גם מאמרי 
יותר  יסודי  באופן  יעסקו  אלו  מאמרים  אנליטיות.  עומק  סקירות  של  במבנה  מורחבים  ביקורת 
ואנתרופולוגיות עדכניות ומעוררות עניין בהקשר של חברה בישראל. אנו  בסוגיות סוציולוגיות 
מאמינים שמאמרים מסוג זה יסייעו לפיתוח דיאלוג אינטלקטואלי וביקורתי מהסוג שכתב העת 
ניתוח של כמה עבודות חדשות בנושא מסוים, ותשאף  מנסה ליצור. סקירת עומק כזאת תכלול 
הרחב  הדיסציפלינרי  בהקשר  הזה  המחקר  תחום  של  התפתחותו  בעניין  אנליטית  אמירה  לייצר 
זאב, הדן בארבע אתנוגרפיות של  בן  יותר. את הנוסח החדש הזה פותח מאמרה של ד״ר אפרת 
הדופן  יוצאות  התובנות  ועל  הסכמתה  על  מאוד  לה  מודים  אנו  הישראלי-פלסטיני.  הסכסוך 
בסקירתה. בגיליונות הקרובים, נוסף על הסקירות במתכונת המוכרת נפרסם גם סקירות במתכונת 

של דיון על ספר אחד בין כמה חוקרים וחוקרות, ובצדו תגובת המחברים. 

אינה לייקין 
עורכת מדור ספרות
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בדידותו של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי
אפרת בן-זאב*
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Lori Allen. The Rise and Fall of Human Rights: Cynicism and Politics in 
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232 pages

תכתובת בין פול אוסטר וג'. מ. קוטזי התפרסמה בשנה שעברה בעברית תחת הכותרת כאן ועכשיו 
כותב  הוא  באנטישמיות,  קוטזי  את  האשימה  מקוראותיו  שאחת  לאחר   .)2015 וקוטזי,  )אוסטר 
לאוסטר על החוויה של אובדן אמון בין קורא וכותב: "השאלה האמיתית", כותב קוטזי, "נובעת 
המתלווה  הבאות  מפני  החרדה  תחושת  ומתוך  התגוננות,  לעמדת  נדחק  אתה  שבו  הרגע  מתוך 
לכך, התחושה שהנה התפוגג לו הרצון הטוב בין הקורא לכותב, אותו רצון טוב שבלעדיו הקריאה 
מאבדת את השמחה והכתיבה מתחילה להצטייר כתרגיל מעיק, מיותר. מה עושים אחרי דבר כזה? 

למה להמשיך, כשמחטטים במילים שלך ומחפשים עלבונות סמויים ודברי כפירה?" )עמ' 83(.
רבים מן הקוראים והכותבים היום על הסכסוך מתקשים לעשות זאת מתוך רצון טוב. העיסוק 
בפלסטיניות ובישראליות בעידן הנוכחי מוחנק בתקינות פוליטית, צעקני, ולעתים שניהם גם יחד. 
אנו, הן ככותבים והן כקוראים, מוצאים עצמנו בתחושה של התגוננות תמידית או של תוקפנות. 
בארבעת הספרים שיוצגו כאן עולה בבירור הקושי שמזמנת מגמה זו, כבר מהרגע שבו יש לבחור 
במושג אחד על פני אחר. בסקירתי השתדלתי לגשת אל הספרים מתוך ציפייה לקראת החידושים 

שבהם ומתוך הכרת תודה על הרצון הטוב של כותביהם. 
ארבעת הספרים נקבצו כאן יחדיו משום שיש ביניהם מן המשותף. ארבעתם נוצרו מתוך עבודות 
דוקטור של אנתרופולוגיות אמריקניות ואנגליות בנות אותו דור בערך, ופורסמו בשנים האחרונות 
בארצות הברית בהוצאות אקדמיות מכובדות. ארבעתם מבוססים על עבודת שדה ארוכה ומאירים 
סוגיות מרכזיות הנוגעות בפלסטינים ובישראלים. גם מבחינה תיאורטית יש דמיון בין השאלות 
שהם מעלים: הם נוגעים בפער שבין שלטון ומדיניות ובין חיי היומיום של הנתינים.1 האתנוגרפיות, 
זמננו באמצעות הדגמה של מגוון  אם במישרין ואם בעקיפין, בוחנות את טיבה של המדינה בת 
ההסדרים הפוליטיים המתקיימים בפועל בתוכה ולצדה, בתנאים שלעתים נדמים בלתי אפשריים. 

המחלקה למדעי ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין  *
המושג "נתין" )subject( נבחר משום שברוב המקרים, כשאנו דנים בפלסטינים אין מדובר באזרחים.   1

המושג "נתין" מייצג גם את מי שכפוף לשלטון ולגחמותיו.
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אדון בספרים על פי הסדר הכרונולוגי של הוצאתם לאור ואפתח בהצגת עיקרי הטענות של כל 
ספר. אחר כך אפנה למבט כולל על קורפוס העבודות הנוכחי. 

ספרה של רבקה סטיין משנת Itineraries of conflict ,2008 )מסלולים של קונפליקט, בתרגום 
והמזרח-תיכוני. סטיין  לא מדויק לעברית(, עוסק בתיירות ישראלית במרחב הפלסטיני, הערבי 
בוחנת מסעות וטיולים, פיתוח בתי הארחה, צרכנות אקזוטית וחקרנות קולינרית. היא מבקשת לברר 
מה מחפשים יהודים ישראלים כשהם מתיירים אצל הפלסטינים בגליל או בירושלים, ונוגעת גם 
במשיכה לארצות השכנות ולביקורים בפטרה ובסיני. באמצעות הפרקטיקות התיירותיות שאפיינו 
בין  התקרבות  כתהליך  היה  שנראה  מה  את  מנתחת  היא  שעברה  המאה  של  התשעים  שנות  את 
ישראלים ופלסטינים, וממשיכה אל התקופה שבה יחסים אלו מתערערים שוב. השאלה שמציב 
הערביות,  של  הגילויים  במסע  חלק  לקחו  פרטיים  ואנשים  ישראליים  מוסדות  כיצד  היא  הספר 
וכיצד הגדירו עצמם מחדש, לכאורה, באמצעות הפרקטיקות התיירותיות של אותו עידן של שינוי.

משיכה  אותה  הערבי",  אל  ה"תשוקה  היא  אחריהן  מתחקה  שסטיין  המרכזיות  התמות  אחת 
ציונית אל מה שנתפש כמייצג בין השאר את האותנטי. סטיין, כמובן, ממשיכה שורה ארוכה של 
מחקרים העוסקים בסוגיה זו, שהיא חלק מן האוריינטליזם שהיטיב להסביר אדוארד סעיד. כמו 
באוריינטליזם, ואולי אוריינטליזם שההיסטוריה הציונית חידדה אותו עוד יותר, המרכיב הנלווה 
סטיין  וכפרימיטיבי.2  כקמאי  הערבי  של  הדימוי  הוא  ממנה,  להפרידו  אפשר  שאי  זו,  לתשוקה 
מביאה אותנו אל הגלגול המאוחר של ההתייחסות הזאת לערבי כשהיא מנתחת את מופעיה של 
ה"תיירות האותנטית". עתים היא מרחיבה את היריעה ומציגה פרספקטיבה היסטורית, המזכירה 
לאורך  נשתמרו  תפיסות  כיצד  להדגים  כדי  האנאל,3  אסכולת  של  הטווח  ארוכי  התהליכים  את 
השנים. כך למשל היא מקדישה דיון לקבוצות של תושבי הארץ היהודים שנסעו אל עבר הירדן 
בשנות העשרים והשלושים של המאה ה-20, וקושרת בין ה"היגיון" שפעל אז ובין זה שבא לידי 

ביטוי יותר מחצי מאה אחר כך. 
לדעת סטיין יש לראות בתיירות הישראלית, או לפחות בזו שיוצאת אל הפועל בתחום גבולותיה 
המנדטוריים של ארץ ישראל, עוד שדה שבו בא לידי ביטוי הפרויקט הקולוניאלי, גם אם בגרסה 
והוא  כותבת,  היא  דרכו,  מראשית  הציוני  הפרויקט  את  שהנחה  הוא  קולוניאלי  היגיון  מרוככת. 
ניכר בטקטיקות של התיישבות, בדגמים של רכישת קרקעות, במבנים כלכליים ובאידיאולוגיה. 
על כך היא מוסיפה את התיירות, שהיא חלק ממערך של יחסים ושליטה. בפרק שהיא מקדישה 
לבתי הקפה, המתוארים כמוסדות חברתיים מרכזיים, היא מזהה אותם גם כסמל בולט בפרויקט 
קודם  כאן  שהיה  מה  של  ומחיקה  פסילה  חשבון  על  הקדמה"  את  ה"מביא  והמודרניזציה,  העיור 
לכן. למרות הפזילות אל ההיסטוריה, סטיין משרטטת בראש ובראשונה אתנוגרפיה של החברה 

הישראלית-יהודית בסוף האלף השני ובתחילתו של השלישי. 
סטיין ממעטת להתייחס בספרה אל תגובות הפלסטינים לשינוי התיירותי הישראלי: מעטות 
יחסית הן התייחסויותיה לעמדתם של הפלסטינים אזרחי ישראל, ואנו לא שומעים כלל מה עמדתם 
המתמקד  בקולינריה,  העוסק  הפרק  הוא  הכלל  מן  יוצא  השכנות.  הארצות  או  הגדה  תושבי  של 

ראו  לניתוח מרתק   .Patai, 1973  ;1946 אצל סטבסקי,  נמצא  האוריינטליסטית  לגישה  דוגמאות   2
.Benvenisti, 2002

הכוונה להסתכלות ארוכת הטווח שאפיינה את אסכולת האנאל, ובפרט את העבודות החלוציות של   3
מארק בלוך ולוסיאן פבר, ואחריהם פרננד ברוידל.
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בכפר אבו ע'וש. כאן אנו שומעים גם את הקול של תושבי הכפר. זהו לטעמי הפרק העשיר ביותר 
זוכים בו למבט מקיף על מקרה בוחן אחד, כשאנו עוקבים אחר המציאות והיחסים  משום שאנו 
הנרקמים בין הצרכנים ובין בעלי החנויות והמסעדות. סטיין מראה כיצד חלק מתושבי הכפר נענים 
מזינים  המקומיים  הפלסטינים  הדדי  בתהליך  המבקרים;  עליהם  שמשליכים  ה"נייטרלי"  לדימוי 
דימוי זה והמבקרים היהודים מאמצים אותו. היא חושפת את המשוואה )או לפחות חלקים ממנה( 
שבעזרתה הפך הכפר לאתר קולינרי לעלייה לרגל עבור ישראלים יהודים. כאשר במקומות אחרים 
היחסים בין פלסטינים ויהודים מצויים במשבר, לא כך הדברים באבו ע'וש. הנה דוגמה משעשעת 
ללוגיקה שמופעלת במרחב האבו ע'ושי — שיחה בין סטיין לאחד המבקרים הישראלים היהודים, 

כאשר הם עומדים בתור למסעדה בשבת בבוקר )עמ' 109(: 

סטיין: מהי הדת של האוכלוסייה פה?
— רובם נוצרים עם אחוז קטן של מוסלמים. שימי לב שהם לא מסתובבים עם כאפיות.

סטיין: ]שתיקה[ למעשה, הכפר הוא דווקא של אוכלוסייה מוסלמית.
— אוקיי, אבל זה לא כפר מוסלמי, את מבינה? זה כפר ערבי שיש בו מוסלמים.

יש לציין ש-99.8% מתושבי אבו ע'וש הם מוסלמים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
לשנת 2013.

חבל שאין עוד שיחות רבות שכאלו בספר. אף שסטיין הוכשרה כאנתרופולוגית, המתודה שלה 
קרובה יותר לזו של לימודי תרבות. היא מרבה להשתמש בקטעי עיתונות, בפמפלטים של משרדי 
ממשלה, בתכניות של אדריכלים, בניתוח מוזיאונים ובפרסומים של חברות מסחריות, וממעטת 
יחסית בציטוטי שיחות וראיונות. עבודת השדה מתפרשת על פני מרחבים שונים והדיון מבקש 

לכסות נושאים רבים, ולעתים נדמה שהאקלקטיות הזאת פוגעת במיקוד הנחוץ לטיעון. 
המושג המרכזי שסטיין מפתחת הוא "פענוח לאומי" )national intelligibility(. את הרעיון 
המושג  של  עיקרו  סטיין  אצל  המגדרי.  בהקשר  בפענוח  העוסקת  באטלר,  מג'ודית  שואבת  היא 
הוא היכולת של "הפרוטוקול הלאומי", או "התסריט הלאומי", לעצב את התפיסה של האזרחים 
היהודים, ובפרט את ההבנה המרחבית וההיסטורית שלהם. סטיין טוענת כי מושג זה אינו קבוע 
אלא נתון לשינויים ומצביעה על השינויים שעבר במהלך שנות התשעים. עם זאת, היא מראה שיש 
בו מן העקביות הסטרוקטורליסטית — למשל כשהיא מתארת את המשיכה של הישראלים היהודים 
אל חנויות בירושלים ובגדה המערבית מיד אחרי כיבושם ב-1967. היא מראה כי משיכה צרכנית זו 

מתקיימת בגלגולים שונים לאורך העשורים הבאים.
כפי שכבר נאמר, מרכיב נוסף של הפענוח הלאומי הישראלי, שלא נעדר גם בשנות התשעים 
שובו.  מפני  והחשש  הפלסטיני,  ובפרט  הערבי,  מפני  הפחד  הוא  אוסלו,  תהליך  בזמן  "הטובות" 
אף שחל שינוי בתצורות התיירות בעשור שסטיין מתמקדת בו, היא מאירה דווקא את המרכיבים 
החוזרים על עצמם שמאפיינים את התיירות היהודית-ישראלית בקרב הערבים — מרכיבי המשיכה 
אל הערביות והפחד ממנה. ספרה של סטיין הוא בעיקרו מבט על הישראליות היהודית, ובכך הוא 

שונה משלושת הספרים בהם נדון כעת, העוסקים בפלסטיניות. 
את כותרת ספרה של אילנה פלדמן, Governing Gaza, אפשר לתרגם לשלוט בעזה או לנהל 
את עזה. גם כאן, כמו בתרגום שם ספרה של סטיין, קשה ללכוד בעברית את המשמעויות הגלומות 
govern, סיומת המעידה על פעולה  -ing לצד הפועל  באנגלית, במיוחד בשל השימוש בסיומת 
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מתמשכת. הספר של פלדמן עוסק בביורוקרטיה, ברשויות, ובעיקר באופן שבו המערכת השלטונית 
בעזה החזיקה מעמד במשך חמישים שנה, מתחילת השלטון הבריטי ועד סיום השלטון המצרי.

לברר  כדי  לאום,  ממדינת  אינטגרלי  חלק  הייתה  לא  שמעולם  עזה,  את  דווקא  בוחרת  פלדמן 
כיצד מיוצרת סמכות שלטונית וכיצד היא נשמרת בתנאים של לגיטימציה חלקית. היא מתמקדת 
בעובדי מדינה ובעבודתם היומיומית ומתוך כך מבררת כיצד מתווכים היחסים בין השלטון לנתינים 
מהם  שואלת  היא  פוקו,  בהשראת  המקומית.  האוכלוסייה  מן  חלק  איננו  השולט  הגוף  כאשר 
ההגיונות של מנטליות הממשל )governmentality( ואילו פרקטיקות נגזרות מהן. היא טוענת 
בעזה,  ודווקא  ספציפי,  היסטורי  בהקשר  אחד  בוחן  במקרה  מתוך התעמקות  תימצא  שהתשובה 

בשל ייחודיותה.
 anthropology of( שלטון"  של  "אנתרופולוגיה  שלה  האנתרופולוגיה  את  מגדירה  פלדמן 
government(, ודרכה מזכירה את זו של אקיל גופטה )Gupta, 2012( במחקרים על הביורוקרטיה 
בסטנדרטיזציה  למשל   — טריוויאלי  לפעמים  שנדמה  במה  מתמקד  פלדמן  של  ספרה  ההודית. 
את  שאפיינו  התנהגות  של  בקודים  או  הבריטי,  השלטון  במנגנון  מזכרים  כתיבת  על  שהופעלה 
הקשר שבין עובד הציבור לבאי משרדו. היא בוחנת את המשמעות של עובד ציבור "טוב", הן מתוך 
תיעוד ארכיוני כגון מכתבי ברכה, קידום ותלונה והן באמצעות ראיונות עם מי שהיו בעבר עובדי 
מדינה ובתקופת מחקרה )1998—1999( היו פנסיונרים. היא שואלת כיצד סופקו מים, חשמל ודיור 
בתקופות רגיעה וברגעי משבר. היא נעה בין ניתוח של עניינים פרטניים ביותר ובין התמודדות עם 
סוגיות רחבות ולעתים דוחקות, כמו אספקת הדיור לפליטים הרבים שזרמו אל העיר בסוף שנות 

הארבעים ובראשית שנות החמישים. 
שייחדו  ההתמודדויות  לנוכח  בעיקר  בעזה,  השלטון  של  הישרדותו  סוד  מה  שואלת  פלדמן 
דרך  המנדט,  תקופת  של  ישראל  בארץ  העניים  המחוזות  אחד  בירת  מהיותה  החל   — העיר  את 
גל הפליטים הפלסטינים שקם בעקבות מלחמת 1948 ושילש את מספר תושביה, ועד למציאות 
שבאה אחר כך והמתח התמידי בין התושבים המקוריים לפליטים. היא מצביעה על מנגנון שהיא 
בתוך  הפועלת  סמכות  כלומר   ,)reiterative authority( עצמה"  את  המשננת  "סמכות  מגדירה 
ובר כתב עליו.  ובעל רציונליזציה פנימית באופן שמזכיר את "כלוב הברזל" שמקס  הקשר סגור 
השלטון שואב לגיטימציה מן הפרוצדורות ומהחוקים שהוא עצמו מפתח. שרידותו של השלטון 
קשורה ליכולת שלו להצדיק את קיומו דרך מנגנונים שהוא עצמו מפתח. את המהלך הזה מגדירה 
שלטון  של  המגבלות  את  היטב  מדגימה  שהיא  אף   “self-referential authorization” פלדמן 
ביורוקרטי. היא רומזת שקיומו עדיף לפעמים על  שכזה, היא גם מצביעה על ההכרח שבמנגנון 
העדרו, ובפרק הסיכום עורכת השוואה קצרה בין השלטון בעזה ובין השלטון האמריקני בעיראק, 

שפעל ללא תשתית ביורוקרטית. 
 de( המושג המרכזי המשמש את פלדמן הוא "שליטה טקטית", בהשראתו של מישל דה סרטו
Certeau, 1984(, שהצביע על הטקטיקות שמפעיל הפרט בתגובה לסביבה ממשטרת. כך עושה 
גם השלטון, טוענת פלדמן; במקרה שלה — הן המנדט הבריטי והן השלטון המצרי. אלו הן ממשלות 
שפעלו בתנאים של אי-ודאות, זכו ללגיטימציה חלקית ולא ברור היה כמה זמן תימשך השפעתן. 
שלטון כזה מצליח להתקיים עם מה שפלדמן מכנה "לגיטימציה מושהית", ואגב כך הוא מאפשר 

את קיומם של ניגודים פנימיים; במידה מסוימת, אין ציפייה ששלטון כזה יהיה עקבי. 
כמו ספרה של פלדמן, גם ספרה של לורי אלן עוסק בסוגיות של כוח וסמכות, אלא שהוא בוחן 
לידי  בא  זכויות אדם  הגלובלי של  הרעיון  כיצד  אלן שואלת  זכויות אדם.  דרך העדשה של  אותן 
ביטוי בהקשר הפלסטיני המקומי והאם הוא בר יישום. את תשובתה אפשר למצוא כבר בכותרת 
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ספרה: עלייתן ונפילתן של זכויות האדם: ציניות ופוליטיקה בשטחים הכבושים. היא מתארת את 
המתח שהתפתח בין ארגוני זכויות האדם בשטחים ובין הפלסטינים והשלטון הפלסטיני. יוצא דופן 
בעיניה הוא אחד הארגונים הראשונים שצמחו, ארגון אל-חק )"הזכות"(, שהוקם על ידי משפטנים 
וכך  ראיות  איסוף מידע המבוסס על  בסוף שנות השבעים. אנשי אל-חק הקפידו על  פלסטינים 
ביססו את מעמדם. לדעת אלן, אל-חק היה פורץ דרך וקיבל לגיטימציה בקרב הפלסטינים משום 
כי  נתפסו כמי שבאו מרקע של פעילות פוליטית לאומית; אלן מציינת  והן עובדיו  שהן מקימיו 
אותו רקע ממש הוא שהפך את העובדים בארגוני זכויות האדם שצמחו אחר כך לחשודים בעיני 

גופים בינלאומיים. ולמרות זאת, טוענת אלן, אל-חק הצליח במקום שאחרים נכשלו בו. 
טענתה המרכזית של אלן היא שארגוני זכויות האדם בשטחים הפכו לתעשייה שלעתים קרובות 
)וכאן אני חורגת אל מעבר לרשימה שאלן  גופים רבים  זו משרתת  נתפסת כמושחתת. תעשייה 
מפרטת( — המדינות התורמות לארגונים ממרקות את מצפונן; הרשות הפלסטינית משלמת מס 
מאפשרת  שהיא  בכך  מתהדרת  ישראל  לה;  נחוצה  שכה  הכלכלית  בתמיכה  לזכות  כדי  שפתיים 
פעילות כזאת, בו בזמן שהיא עצמה מפרה באופן מערכתי את זכויות הפלסטינים; ארגוני זכויות 
לחשיפה  זוכים  זו  ובדרך  אדם  זכויות  בהפרת  הידועים  המקומות  מן  באחד  פועלים  בינלאומיים 
ול"יוקרה"; ועובדי הארגונים השונים בגדה, הן "זרים" והן פלסטינים פעילים בעיקר מן המעמד 

הבינוני המשכיל, מוצאים במוסדות אלו פרנסה. 
"הומניטריאניזם"  במושג  עוסקים  מחקרים  מעט  לא  שבה  בתקופה  אדם  בזכויות  עוסקת  אלן 
ובין  )Fassin, 2011, 2012; Walters, 2011( ומצביעים על הטשטוש בין אינטרסים שלטוניים 
זו לאורך ספרה, בפרט כשהיא  תיוג הומניטרי של פעולות שלטוניות. אלן עצמה מחזקת טענה 
כותבת ששיח זכויות האדם הפך כה דומיננטי עד שהוא מכסה אפילו על שיח ביטחוני )עמ' 128(. 
עם זאת, אלן אינה נכנסת לדיון המציג את המקרה הפלסטיני באורם של הקשרים דומים בעולם, 
בולט  כזה  משווה  דיון  אליהם.  "יובאו"  אחרים  הומניטריים  ורעיונות  האדם  זכויות  שתעשיית 

בהעדרו, דווקא משום שאלן מבקשת מלכתחילה להציג את המקרה הפלסטיני כמקרה מבחן.
בקצרה  אדון  כללי,  באופן  שלפנינו  האתנוגרפיות  את  המאפיין  המשווה,  הדיון  של  בהעדרו 
בהמשך. אולם ספרה של אלן לוקה בכמה היבטים אחרים. ראשית, למרות הניסיון ליצור טיעון 
דיאכרוני, למן ה"עלייה" ועד ל"נפילה" של זכויות אדם, אלן אינה מציגה תמונה היסטורית. הדיון 
באל-חק, שהוא לכאורה הרקע ההיסטורי ל"עליית" זכויות האדם, בוחן את הארגון גם בראשית 
ביטחון  אנשי  להכשרת  בינלאומיים,  לארגונים  המוקדשים  הפרקים,  שאר  האלפיים;  שנות 
פלסטינים בזכויות אדם, לממשלה הפלסטינית ולאתיקה הפוליטית של החמאס, מוצגים באופן 
ארגוני  ובין פעילות של  זכויות אדם  בין שיח  הגבולות  אינה מבהירה מהם  אלן  סינכרוני. שנית, 
שלישית,  נעדר.  אך  לעתים,  נחוץ  הארגונים  של  התפקוד  ובין  הדימוי  בין  הגבול  אדם;  זכויות 
עבודתה מעלה שאלות בנוגע לשיטת המחקר: אלן כמעט אינה מפרטת מהו הרקע של הדמויות 
כמעט  לנו  נאמר  הספר  סוף  לקראת  רק  כן,  כמו  דבריהן.  נאמרים  הקשר  ובאיזה  מצטטת  שהיא 
כבדרך אגב שהכותבת הסתייעה בעוזר מחקר. יתרה מזו, אלן מקדישה פרק שלם לעזה וליחס של 
החמאס לזכויות אדם מבלי שערכה בעזה עבודת שדה. ובכל זאת, למרות מגבלות אלו, ספרה של 
אלן חשוב, ולו כדי להבין את הדינמיקה המרתקת שבין כוונותיהם הטובות של ארגוני זכויות האדם 

ובין התוצאות הבעייתיות של מעורבותם.
 Refugees of the revolution הספר הרביעי והאחרון בסקירה זו הוא ספרה של דיאנה אלן
ההיסטוריה  עם  היכרות  נחוצה  בכותרת  הנסתרת  המשמעות  את  להבין  כדי  המהפכה(.  )פליטי 



ביקורות ספרים 160 אפרת בן-זאב

הפלסטינית. המהפכה שאלן מכוונת אליה התרחשה בשנות השבעים של המאה ה-20, כשאש"ף 
עבור  תקווה  של  תקופה  הייתה  זו  בלבנון.  הפליטים  במחנות  וצבאית  פוליטית  מבחינה  התבסס 
זה תם עם הפלישה הישראלית  הפלסטינים והם חשו שהם שבים להיות אחראים לגורלם. עידן 
הפלסטינים  הפליטים  את  והותירה  לבנון  את  לעזוב  אש"ף  הנהגת  אולצה  אז  ב-1982,  ללבנון 
ללא ארגון ותשתית. את תושבי המחנות של היום דיאנה אלן מכנה "פליטי המהפכה", ובכך היא 
מבקשת להדגיש שחוו יותר מפליטות אחת: הם נולדו לפליטים שגלו מפלסטין ב-1948, אך לא 
פחות חשובה בעיניה העובדה שהם פליטי מהפכת שנות השבעים, שכישלונה הביא על הקהילות 
הפלסטיניות חורבן נוסף ואסונות חוזרים ונשנים. את עבודת השדה ערכה אלן במחנה הפליטים 

שתילא שבדרום ביירות, מקום שהפך לסמל בשל הטבח שהתחולל בו בספטמבר 1982.
הבלטת חשיבותם של האסונות המאוחרים שחוו הפלסטינים מעידה על האומץ של אלן לבחון 
לעסוק  עצמה  כיוונה  מספרת,  היא  מלכתחילה,  המוכר.  הפלסטיני  הנרטיב  של  מרכיבים  מחדש 
אך  בכך  שעסקו  ראיונות  של  מצולם  ארכיון  בבניית  החלה  היא  הנכבה.  דור  בסיפורי  ב-1948, 
כעבור זמן חשה במגבלותיהם: התבנית הפרשנית המקובלת יצרה אחדות בין הראיונות, ואילו היא 
הראשונות  לפגישות  זו שמורה  תבנית  כי  לב  אלן שמה  אישיים.  זיכרונות  מגוון  קיוותה לשמוע 
ולמצלמה אך נוטה להיעלם בשיחות חולין. ביקורת עצמית, עומק והומור רב אפיינו את סיפורי 
דור הנכבה כאשר היו משוחררים מן הנרטיב שנדרש מהם בריאיון המובנה. סיפורי הנכבה, הבינה 
אלן, הם היענות לציפייה של מבקרים מבחוץ. סביבם ישנה גם כלכלה של הנצחה — תעשייה קטנה 
בהיענות  קשורה  היא  שגם  בשטחים,  אלן  לורי  שמתארת  האדם  זכויות  תעשיית  את  שמזכירה 
לדרישות מבחוץ. גם אם אלן מבינה את כלכלת ההנצחה ואף מקדישה לה פרק, היא עצמה רוצה 
רשמית.  גרסה  הצגת  המחייבת  למסגרת  מחוץ  כשהם  בשתילא  הפלסטינים  חושבים  מה  להבין 

יתרה מזו, מרביתם כבר אינם בני דור הנכבה אלא דור שני, שלישי ורביעי לפליטי 1948.
לאחד מסמליו  הפך  זה ששתילא   — המוכר  הלאומי הפלסטיני  הנרטיב  היא שואלת,  האומנם, 
הלאומית  לזהות  והאם  עצמם?  את  מספרים  המחנה  תושבי  שדרכה  המסגרת  הוא   — הבולטים 
חייהם  את  חיים  המחנה  תושבי  שבו  האופן  על  מכרעת  השפעה  יש  השיבה  זכות  של  ולרעיון 
ומתכננים את עתידם? אלן עסוקה בפער שבין השיח הציבורי על הפליטים הפלסטינים, ובפרט 
מצטטת  היא  מסקנותיה  את  לסכם  בבואה  בשתילא.  המציאות  ובין  יחסית,  בנוחות  החיים  אלו 
מדבריו של אבו יוסף, שהתבגר במחנה בשנות השישים והשבעים: "כשגדלנו, לימדו אותנו לומר 
אומרים  אנשים  לשמוע  התחלנו  ב-1976  הותקף  אל-זעטר  כשתל  מחיפה'.  'אני  או  מיפו'  'אני 
'אני מזעטר', ואחרי הטבח ב-1982 — 'אני משתילא'. כך זה ממשיך" )עמ' 218—219(. הוא מנסה 
לנו  הייתה  "לא  על שתילא  והמצור  בלבנון  ומספר שבמהלך המלחמה  השינוי  להסביר את פשר 
ברירה אלא לקבור את הקרובים והשכנים שלנו תחתינו. כאשר אתה משלם בדם על פיסת אדמה, 
 — המוכר  הפלסטיני  הנרטיב  מן  בסמלים  משתמש  יוסף  אבו  )שם(.  חדשה"  הרגשה  בך  צומחת 
ואגב  מקומי,  ייחוד  יש  בלבנון  פלסטינים  פליטים  של  לזהותם  מדוע  להסביר  כדי   — ואדמה  דם 
יוסף מתמצת חלק מן השינוי שעברו  כך מעניק לסמלים הללו משמעות חדשה. עבור אלן, אבו 

הפלסטינים במחנות בלבנון במהלך השנים.
לצד טענה זו, אלן מתפנה לסוגיה לא פחות בוערת, והיא העוני והחיים הקשים המאפיינים את 
יכול  'האם אני  'לאן אני שייך'", היא כותבת, "באה השאלה  'מי אני' או  "לפני שנשאל  שתילא. 
להתקיים?'" )עמ' 97(. כשני שלישים מן האוכלוסייה בשתילא מובטלים. העוני אינו עוד מרכיב 
אלא גורם מכריע. על פי נתוני האו"ם משנת 2011, 56% מתושבי מחנות הפליטים בלבנון מובטלים 
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וברבע מבתי האב אין מפרנס כלל. הפלסטינים במחנות עניים הרבה יותר ממרבית תושבי לבנון 
והם הקהילה הפלסטינית הענייה ביותר בעולם. 

בהינתן העוני והאסונות שפקדו את הפלסטינים בלבנון לאורך השנים, אלן שואלת כיצד שורדים 
פוליטי,  כוח  בהעדר  חייהם.  את  לכוון  מצליחים  הם  ואיך  חולמים  הם  מה  על  שתילא,  תושבי 
היא מראה  גזלה מהם.  זכויות שהמדינה  להם  נתיבים שיאפשרו  זאת  בכל  הפלסטינים מחפשים 
כיצד תושבי שתילא פועלים כאילו היו אזרחים ומפתחים מנגנונים חלופיים להשגת שירותים, כגון 
התחברות לא-חוקית לחשמל או הקמת אגודות עצמאיות למתן אשראי. יתרה מזו, הם ממשיכים 
לנוע בין גבולות בינלאומיים גם כשאין להם אזרחות או אפילו תעודות מעבר. האתנוגרפיה של 
אלן משרטטת את היומיום. היא מתארת כיצד אנשי המחנה ובעיקר נשות המחנה חולקים חלומות, 
וכיצד צעירים מתכוננים לקראת עזיבת המחנה בעזרת מבריחים, וגם אם הם נכשלים הם חוזרים 
בלבנון,  והמוערכת של הפליטים  הוותיקה  )Sayigh(, החוקרת  סייג'  רוזמרי  ושוב.  ומנסים שוב 

כותבת )ובצדק( על עטיפת הספר שהוא מופת לאמפתיה, לעידון אנליטי ולאומץ פוליטי.
יחד.  האתנוגרפיות  שמייצרות  הכוללת  מהתמונה  ללמוד  אפשר  מה  השאלה  עולה  כעת 
רקע  יש  המחברות  שלכל  אף  המתודולוגיה.  על  מילים  כמה  לומר  כדאי  התוכן,  אל  נפנה  בטרם 
נרחב  שימוש  עושה  סטיין  הוזכר,  שכבר  כפי  מחקר.  שיטות  של  מגוון  לפנינו  אנתרופולוגי, 
ורוח  הציבורי"  "הקול  אלו,  במקורות  השימוש  בשל  בעיתונות.  ובפרט  טקסטואליים,  במקורות 
הזמן הם הדומיננטיים בעבודתה. פלדמן עוסקת באנתרופולוגיה היסטורית. המקורות העיקריים 
שלה הם הארכיונים הציבוריים, הפרטיים והממשלתיים ופרסומי ממשלות, האו"ם ועיתונות. לצד 
אלו היא מראיינת את מי שהיו עובדי מדינה.4 לורי אלן מתבססת על פרסומים של ארגוני זכויות 
אדם ועל ראיונות עם מי שעבד או עובד עמם, וכן עורכת תצפית משתתפת בקורס בנושא זכויות 
אדם. את העבודה האנתרופולוגית "הקלאסית" ביותר מיישמת דיאנה אלן, המרבה להתייחס אל 
שיחות ואירועים, ומתרחקת — לפחות חלקית — מהראיונות המובנים שהשתמשה בהם בתחילה. 

המתודות מגוונות מאוד, אף שכולן עונות להגדרה "עבודת שדה אנתרופולוגית". 
גם תחומי המרחב והזמן של המחקר מגוונים. חלק מן העבודות, כמו אלו של סטיין ולורי אלן, 
מתמקדות בשנות התשעים ובראשית האלפיים ושדה המחקר שלהן רחב — תיירות ישראלית או 
זכויות אדם בשטחים. פלדמן ממוקדת יותר בבחירת המקום — עזה — אך מתפרשת על תקופה של 
חמישים שנה. המרחב והזמן שבהם מתמקדת דיאנה אלן הם הספציפיים ביותר: שתילא בראשית 
כיום  יוצאים  כשאנו  לבחירה  העומדות  הרבות  האפשרויות  על  מעיד  זה  מגוון  האלפיים.  שנות 
בימינו(. אם פעם  גם  )ואולי בחלקו  בעבר  לערוך עבודת שדה, בהשוואה למחקר האנתרופולוגי 
כדאי וראוי היה להתמחות בקבוצה מסוימת על כל היבטיה, כאן המומחיות היא ספציפית ביותר; 
בעולם  למבנה המשפחה הפלסטינית.  למומחית  תיחשב  לא  בעזה  מבנה שלטון  על  מי שכותבת 
נוגד את האתוס  הזה  גם באנתרופולוגיה. התהליך  וכך  יותר,  צר  האקדמי תחום המומחיות הפך 

ההוליסטי של האנתרופולוגיה ומעניין לחשוב על השלכותיו.
והנושאים  ואפילו מאות מחקרים על החברה הפלסטינית,  נערכו עשרות  בעשורים האחרונים 
ביחסי  עוסקים  המחקרים  מן  שרבים  פלא  אין  הפוליטי.  מהמצב  נגזרים  במרביתם  שמככבים 
שלטון-נתינים, וכך גם האתנוגרפיות שלפנינו. האתנוגרפיות, להוציא את זו של סטיין, שואלות 

בסוף שנות התשעים, תקופת מחקרה של פלדמן, יש לשער שהיה ייצוג גדול יותר לעובדי מדינה   4
שהועסקו תחת השלטון המצרי.
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כיצד מתמודדים עם קיומו של שלטון נוכח-למחצה שאינו נוטל אחריות על נתיניו — אם משום 
שאינו יכול, כמו שלורי אלן מראה לגבי הממשלה הפלסטינית בשטחים; אם משום שאינו רוצה, 
כמו שדיאנה אלן מדגימה על יחסה של לבנון כלפי מחנות הפליטים; ואם משום שהשלטון הוא זר 

וזמני, כמו זה שמתארת פלדמן כשהיא בוחנת את הבריטים והמצרים בעזה. 
הסדרים  אילו  שואלות  הפלסטינים  על  האתנוגרפיות  שלטון-נתינים,  ביחסי  העיסוק  מתוך 
צומחים במקום מדינת הלאום ולצדה. קיימת ספרות עכשווית על הסדרים שכאלו, וחלק חשוב 
הצפונית  ההררית  הרצועה  את  תיאר   )Scott, 2009( סקוט  ג'יימס  באסיה.  מעבודה  נגזר  ממנה 
נסוגו אל המרחב  "non-state spaces"; מיליוני אנשים  של דרום מזרח אסיה, שהגדיר אותה 
גבול  )Van Schendel, 2005( הצביע על מרחבי  ון שנדל  וילם  הזה כדי להתרחק מיד השלטון. 
מן  המבט  את  להסיט  יש  כי  וטען  בכלל,  אם  משני,  תפקיד  יש  למדינה  שבהם   )borderlands(
)rescaling, כלשונו( להסתכלות על הסדרים שלטוניים.  ולפתח קנה מידה אלטרנטיבי  המדינה 
נוכחותה החלקית,  או של  מדינה  העדר  הבוחנות את המשמעות של  באתנוגרפיות שלפנינו,  גם 

מתרחש מהלך של שינוי קנה מידה, גם אם לא במוצהר.5
המסורת  מן  חלק  כמובן  היא  שלה  חלקית  נוכחות  או  מדינה  העדר  של  המשמעות  בחינת 
אף  האנתרופולוגיה  הדיון.  בלב  השלטון  או  המדינה  את  להעמיד  נוטה  שאינה  האנתרופולוגית, 
יושבות  והלאום  "המדינה  אפדוראי:  כתב  למשל  כך  הלאום.  מדינת  כלפי  ביקורת  חצי  הפנתה 
לקרע"  אינדיקציה  אלא  לחיבור  סמל  איננו  כעת  ביניהם  הקושר  והמקף  בגרון,  לשנייה  אחת 
)Appadurai, 1990, p. 304(. אם האופציה למדינת הלאום בשנות התשעים הייתה גלובליזציה 
)Shamir, 2005(, האתנוגרפיות שלפנינו מראות שהניגוד שראוי לבחון היום הוא זה שבין מדינת 
הלאום ובין הסדרים פוליטיים אחרים. המזרח התיכון הוא ודאי מקום מתאים לבחון בו סוגיות אלו, 

משום שהטלטלות בהסדר של מדינת לאום מורגשות בו היטב. 
כדי לחשוב על ההסדרים הפוליטיים המצטיירים מן האתנוגרפיות שלפנינו, כדאי לשאול מדלז 
אותם  )שמשמש  "דה-טריטוריאליזציה"  המושג  את   )Deleuze & Guattari, 1987( וגואטרי 
יצירת  אחרת:  משמעות  לו  להעניק  אך  ואדמה(,  עבודה  כוח  שבין  המשתנים  היחסים  לתיאור 
מובלעות השונות מהותית מן המרחב שסביבן. אין מדובר בסוגיה גיאוגרפית פשוטה — טריטוריה 
נצור. חנפי כבר תיאר את  אחת המוקפת בטריטוריה אחרת — אלא בשליטה סלקטיבית במרחב 
מחנות הפליטים בלבנון כ"טריטוריות במצב חירום" )Hanafi, 2008(.6 מחנות הפליטים, כותבים 
חנפי ולונג )Hanafi & Long, 2010(, הם שילוב של "ריבונויות" מרובות ומחויבויות חלקיות. 
בלבנון מעורבים במחנות כמה גופים בעת ובעונה אחת: הממשלה, פת"ח וארגונים נוספים, אונר"א 
וסוכנויות הומניטריות נוספות. גופים אלו מסכימים ביניהם בעיקר בעניין אחד — תחת שליטתו של 
ריבון יחיד פועלים במקום כוחות זמניים לשעת חירום. מהדיון של חנפי ולונג ומן האתנוגרפיות 
של  ללשונו  לחזור  אם  אותם,  שמאפיינים  החשופים"  ו"החיים  חירום"  ש"מצבי  ברור  שלפנינו 
אגמבן, יכולים להימשך עשרות רבות של שנים תחת הסדרים של שלטון מרובה, שלטון מושעה 
ושלטון הנתון לקו-הביטציה של ארגונים זרים. החשיבות של האתנוגרפיות שלפנינו טמונה בכוחן 

להראות כיצד הזמניות והארעיות הופכות לעניין של קבע. 
לעתים קרובות מגויסים לצורך התיאור מושגים מוכרים כמו קולוניאליזם וניאו-קולוניאליזם. 

.Van Schendel & de Maaker, 2014 וראו גם  5

חנפי שואל כמובן מג'ורג'יו אגמבן, ששאל בעצמו את ההמשגה מקרל שמיט.   6
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בשלוש מבין האתנוגרפיות — אצל סטיין, פלדמן ולורי אלן — שני המושגים הללו חוזרים ועולים.7 
בהם  השימוש  עצם  הפלסטיני.  המצב  על  האנליטית  לחשיבה  תורמים  הם  כיצד  היא  השאלה 
ומתי   colonial-ב מדובר  מתי  לבחון  כדאי  זאת  לחדד  כדי  אך  אחרים,  להקשרים  דמיון  נושא 
ב-colonizing. השוואה כזאת לפרויקטים קולוניאליים מסוגים שונים מזמינה דיון משווה הבוחן 
דמיון ושוני, אך זה נדיר יחסית. לעתים נדמה שהדבקות במושג "קולוניאליזם" ובנגזרותיו מעיד 
יותר על המשתמשים בו מאשר על מה שברצונם לומר.8 משום שעבודתה של פלדמן מתמקדת 
לתופעות  המשגה  לפתח  ומנסה  נוסף  צעד  מתקדמת  היא  האחרות,  לעבודות  בניגוד  בשלטון, 
שהיא מנתחת, כמו "ממשל טקטי" ו"סמכות המשננת את עצמה". ייתכן שזה הזמן לחפש מושגים 
לשאול  למשל,  אפשר,  מדינות.  שאינן  פוליטיות  מסגרות  על  לחשוב  כדי  נוספים  ספציפיים 
ממחמוד דרוויש את המושג "מצב מצור", האוצר בחובו את הרעיונות של חנפי ולונג ואף את מה 

שמתארות לורי אלן ודיאנה אלן, ולפתח את משמעויותיו.9 
לאור תנאי הדיכוי שהפלסטינים נתונים בהם, אין פלא שחלק ניכר מן העבודות מתמקד במנגנוני 
זו, גם אם היא נגזרת מן המציאות, באה לעתים על  השלטון ובביטויים היומיומי. אך התמקדות 
חשבון מחקר אנתרופולוגי קלאסי על החברה הפלסטינית, מחקר שיעסוק באכילה, בשינה, בלבוש; 
הרי אם, כפי שטענו הפמיניסטיות, "האישי הוא פוליטי", שאלות בוערות לא פחות מהפוליטיות 
הן כיצד דיכוי מתמשך מיתרגם אל היומיום הפלסטיני. לפעמים נדמה שהאתנוגרפיות עוסקות 
במכוון ב"פוליטיקה הגדולה" במקום לעסוק בפלסטינים עצמם. ספרה של דיאנה אלן מרענן דווקא 
משום שהיא מקשיבה לפלסטינים, אשר בדרכם הייחודית עוסקים במשמעות של היות פלסטיני.10 
של  וגם  זמננו,  בת  הפלסטינים"  של  "האנתרופולוגיה  לכנות  שאפשר  מה  של  נוסף  מאפיין 
האנתרופולוגיה של הסכסוך, הוא שמקורותיהן הרעיוניים מושאלים לעתים קרובות מדיסציפלינות 
כאן מעין  יש  גאיאטרי ספיבק.  ונוסיף את  ודה סרטו,  פוקו, באטלר, אגמבן  כאן  הוזכרו  אחרות. 
ניגוד פנימי, שנקשר גם אל ההערה על הקולוניאליזם: מחד גיסא, את הכלים לניתוח אנו שואבים 
או  אלו  להקשרים  התייחסות  כמעט  אין  גיסא,  מאידך  אחרים.  בהקשרים  שגובשו  מרעיונות 
השוואות אליהם. לדעתי, לא רק המחקר על הפלסטינים אלא גם המחקר על הסכסוך נוטה להיות 
דימוי של מצב מיוחד, מתמשך  יש  יתרה מזו, לסכסוך  ומצטמצמת.  סגור, כעין עדשה שהולכת 
וחסר פתרון. גם סטיין, גם לורי אלן וגם פלדמן ניגשות אל המקרים שהן בוחנות כאל מקרי בוחן 

לסוגיות רחבות יותר, אך כמעט אינן דנות בנגזרת.
ההשוואות  מעטות  ההשוואה,  הוא  האנתרופולוגיה  של  מעקרונותיה  שאחד  אף  כללי,  באופן 
במחקרים שלפנינו. מלבד אותה השוואה קצרה של פלדמן לשלטון של ארצות הברית בעיראק, 

על הפופולריות של המושג תעיד גם כותרת ההרצאה שנשא עלאא אל-עזה באפריל 2015 ברמאללה   7
ב"מדאר", המרכז הפלסטיני לחקר החברה הישראלית. כותרת הרצאתו הייתה "האנתרופולוגיה 
وبولوجيا  ن�ث

أ
)ال הפלסטינית"  החברתית  ההיסטוריה  על  במחקרים  הישראלית  הקולוניאליסטית 

 .) ي
عي الفلسطي�ن

ن الج�ت ية الرسائيلية ودراسة التار�ي الستعمار

8  כוונתי לומר שנדמה כי השימוש הזה הפך לקוד המעיד על השתייכות לבון-טון הפרוגרסיבי. 

9  ראו ספרו של מחמוד דרוויש "מצב מצור" )2003(, שראה אור לראשונה בערבית שנה קודם לכן 
)درويش, 2002(.

10  לטענתו של פואד מוגרבי )Moughrabi, 1997(, הפוליטיקה הפלסטינית נטתה לעסוק בשחרור 
פלסטין ולא בשחרור הפלסטינים.
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הכותבות אינן כותבות על ארצות מוצאן ועל סוג הקולוניאליזם המאפיין אותן, שאינו רק מקור 
הפלסטינים.  של  המצב  ועל  הסכסוך  על  ישירות  השלכות  בעל  גם  אלא  ולרפלקציה  להשוואה 
האתנוגרפיות גם ממעטות להשוות את הסכסוך להקשרים אחרים בעולם. העדר זה בולט במיוחד 
 )Bunting( היינריך בנטינג  זוהי פרספקטיבה שמזכירה את המפה של  לורי אלן.  בעבודתה של 
מ-1581, שבה ירושלים היא מרכז העולם. ייתכן שהסתכלות השוואתית יותר והכרה בדמיון בין 

הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ובין מקרים אחרים יחלצו את הדיון מההנחות שהוא שבוי בתוכן.
אי- ברקע.  נותרת  ישראל  גם  צמצם,  דרך  כאילו  הפלסטינים,  על  כך  כל  הממוקד  במבט 

ההתייחסות לישראל אינה מפתיעה כאשר עוסקים במחנה פליטים בלבנון, אבל מעניינת ההחלטה 
של פלדמן להתמקד בעזה תחת הבריטים והמצרים אך לא תחת הכיבוש הישראלי, אף שכאשר 
היא  זה.  מתמשך  כיבוש  על  שנה  ארבעים  של  פרספקטיבה  כבר  קיימת  ספרה  את  כותבת  היא 
בוחרת לגעת בכיבוש הישראלי בעמודים ספורים בפרק המסקנות. גם לורי אלן אינה חוקרת את 
המעורבות של ישראל והישראלים בעסקי זכויות האדם בשטחים. לעומת זאת, אצל סטיין המצב 

הפוך, ושם אנו לומדים הרבה מאוד על הישראלים אך הפלסטינים נותרים מחוץ לפוקוס.
ועל הסכסוך.  נדמה אפוא שאנו עדים לשתי מגמות עיקריות באנתרופולוגיה על הפלסטינים 
של  בסוגיות  ובעיקר  ומגוונים  רבים  בתחומים  העוסקים  מחקרים  של  שפע  היא  האחת  המגמה 
פוליטיקה ושלטון. המגמה השנייה היא העדר דיון השוואתי נרחב סביב הידע המחקרי החדש הזה. 
נדמה שאנו מתייחסים אל מושא מחקרנו כאל כזה הנתון במעבדה אך לא מצהירים על כך. גם אם 
קל להבין מדוע חוקרים מקומיים, פלסטינים או ישראלים-יהודים, לכודים במקרה הפרטי, מפתיע 
שארצות  ייתכן  לעניין.  חיצוניות  הן  שלכאורה  כאן,  שנסקרו  החוקרות  את  גם  מאפיין  שהדבר 
הברית, ואולי גם אנגליה ואירופה, הן חלק אינטגרלי כל כך מהסכסוך עד כי אינן יכולות להיחשב 
"חוץ". אם כך, עלינו לקוות להרחבת המחקר במחוזותינו בקרב חוקרים ממקומות מנותקים יותר, 
שאינם לכודים במערכת המושגים והתפיסות שלנו. לאור תפיסות אחרות על הסכסוך שלנו ועל 
אלא  יכולה  אינני  ביפן,  הנוכחי  מושבי  במקום  לאחרונה  נחשפת  אני  שאליהם  אחרים  סכסוכים 

לקוות שניחלץ מן המעבדה המבודדת שנקלענו לתוכה. 
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דפנה הירש. "באנו הנה להביא את המערב": הנחלת היגיינה ובניית תרבות 
בחברה היהודית בתקופת המנדט. באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל 

והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 2014. 482 עמודים

עמרי הרצוג*

מחקרה של דפנה הירש בוחן את היישוב בתקופת המנדט בפלשתינה דרך הסוגיה של ההיגיינה 
ופעילות המוסדות שביקשו להנחילה לתושבי הארץ, בעיקר היהודים. מושג ההיגיינה, שבו כרוך 
ללא התר גם מושג שבו כרוך ללא התר גם מושג הזיהום הפיזי, התרבותי, ההתנהגותי והמוסרי, 
מתברר בספר כצוהר מוגדר ומקורי, שדרכו אפשר להתבונן במבט פנורמי בסדרי החיים של היישוב 

היהודי ובסדרי העדיפויות החברתיים והאידיאולוגיים שהם משקפים. 
היגיינה היא מושג שכרוך בעיקר במניעת לכלוך, בשמירה על הבריאות ובמניעת מחלות. אולם 
תחום ההוראה של המושג רחב בהרבה, כמובן: הוא כולל מערך רחב של תפיסות חברתיות וגופניות, 
זהות, פרקטיקות חברתיות ופעילות מוסדית. למעשה, כפי שמציינת הירש,  שמפעילות מערכי 
היגיינה היא שם קוד לניהול בריא ונכון של החיים, במובנם הרחב ביותר: ההסדרה ההיגיינית עוסקת 
במסגרות של עבודה ומנוחה, בפעילות גופנית ובתנאי החיים הפיזיים במרחב הפרטי והציבורי; 
היא  "היגיינה"  אחרות,  במילים  במרחב.  והתנהלות  נימוסים  מיניות,  תזונה,  ביגוד,  של  בסוגיות 
פרקטיקה ביו-פוליטית המשמשת אמצעי לניהול, לפיקוח ולאכיפה של משטר הנוגע לפרקטיקות 
היומיום ולמשמעותן הגופנית, הרגשית והאידיאולוגית. לפיכך היא כרוכה בעבותות בסוגיות של 
התנהלות יאה בעולם — מוסר, דרך ארץ, התנהגות חברתית אחראית ומתינות דעת — וכן בהאדרת 

כוח הרצון, בדחיית סיפוקים ובהטמעת ערכים של אינדיבידואליות ורציונליות. 
מול הפריזמה הרחבה הזו, מחקרה של הירש מצטיין בהיגיינה מחקרית ורטורית עשויה ללא רבב. 
המחקר משלב שתי מסורות מתודולוגיות מרכזיות בהיסטוריה תרבותית: המסורת הטקסטואלית, 
והמסורת  ודימויים,  סמליות  קטגוריות  של  במונחים  חברתיים  תהליכים  של  בהבנה  העוסקת 
המוסדית, שמבעדה הירש מתבוננת במוסדות שדרכם מיוצרת, מופצת ונשמרת תרבות. העושר 
של  יומנים  עיתונאיים,  מאמרים  הדרכה,  מחומרי  )הלקוח  מידע  ופריטי  מקורות  של  ה"מזוהם" 
רופאים ואחיות, חומרי ארכיון של מוסדות בריאות, אוטוביוגרפיות ספרותיות, תיעוד ראיונות, 
נאומים שנישאו בקונגרס הציוני בנושאי ביולוגיה, רפואה והיגיינה, מאמרים בכתבי עת מדעיים 
והסדרה  מיפוי  תהליכי  בעצמו  עובר  חזותיים(  ודימויים  פרסומות  וגם  התקופה,  של  אירופיים 

מתודולוגיים המאפשרים למחקר להיות "היגייני", כלומר מתון, שיטתי ואנליטי. 
ההיגיינה הציונית, על צוויה ומוסדותיה, הייתה שליחות מתרבתת שמופצת מהעולם המערבי של 
המאה ה-20 אל "הבערות הערבית-מזרחית" שהתקיימה בפלשתינה; זו נתפסה כאיום מסוכן של ניוון 
וזיהום ביחס לעקרונות המודרניזם, שלאורם ביקשה החברה הציונית לדמיין עצמה בתקופת המנדט. 
השליחות המתרבתת פונה אל הערבים, או אל "הערביות" הילידית, הנחשלת והפרימיטיבית, אך גם 
אל היהודים עצמם — בעיקר מי שלא נמצאו במעלה ההיררכיה של המודל האזרחי, שעוצב בדמותם 

המחלקה לתרבות, המכללה האקדמית ספיר  *
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של המהגרים מגרמניה. בפתיחת החיבור, הירש מצטטת את דברי הרופא אשר גולדשטיין בעיתון 
הארץ משנת 1935: "הרי באנו הנה להביא את המערב, את המשובח והמשופר שבו, לא רק בשבילנו 

אלא גם לכל המזרח המפגר, המוכרח להתנער לחיים היגייניים נקיים" )עמ' 12(. 
החזון  של  מהותו  את  מבטאת  שהיא  משום  ייחודית,  משמעות  בעלת  היא  "להתנער"  המילה 
הציוני באותה התקופה וגם את ייחודה של אידיאולוגיית ההיגיינה ששירתה אותו. הטרנספורמציה 
הגופנית מיועדת להשיב לגוף היהודי את מצבו ה"קודם", הנכון והיאה, כלומר לשוב אל גופניותו 
התמירה והטמירה שהתקיימה לפנים בארץ הקודש, היא ארץ האבות. ההרגלים ההיגייניים יאפשרו 
סיאבו,  הגלות  האמיתית, ששנות  מהותו  את  ולחשוף מחדש  בו  מהזוהמה שפשתה  להתנער  לגוף 

הסתירו ועיוותו. 
המעשה החלוצי-ציוני הוא אפוא פרקטיקה של התערבות גופנית-היגיינית משקמת, הפועלת 
מהיר  פיזי  בשינוי  צורך  יש  גלות  שנות  אלפיים  לאחר  פרטיה:  על  והן  כולה  האומה  גוף  על  הן 
הכוח  הסדר,  של  ההרואית  עוצמתם  את  המתחדש  היהודי  הגוף  עבור  לכונן  שיאפשר  ורדיקלי, 
והמשמעת, זקיפות הקומה וניקיון הדעת והגוף — והיא, בתורה, תקנה לו ביטחון עצמי, תחושת 
כבוד וערך עצמי, ובעיקר סמכות לשרטט את עתידו האמנציפטורי והאוטונומי של גופו הלאומי 
הבריא ושל הנוף שבו הוא ממוקם. הפרקטיקה הזו הולמת את תפקידו של מדע הרפואה, שכמותה 
"התיימר להבטיח את חוסנו הפיזי ואת ניקיונו המוסרי של הגוף החברתי, הוא הבטיח לסלק את 

בעלי המומים, את המנוונים ואת האוכלוסיות החריגות", כמו שמציין מישל פוקו.11
של  וההיסטורי  האידיאולוגי  הרקע  ואת  החדש  היהודי  של  ההביטוס  את  מנתחת  שהירש  אף 
פרויקט הִתרּבות שלו, היא נזהרת, ובצדק, מזיהויו כפרקטיקה קולוניאלית של הנחלת ערכים גופניים 
לילידים. כפי שהיא מדגישה, השילוב בין ההקשר הקולוניאלי להקשר היישוב היהודי סבוך למדי, 

משום שהפרקטיקות של ההיגיינה כוננו בה בעת גם על הסובייקט וגם על האובייקט הקולוניאלי.
העולים  אירופה,  ממערב  העולים  לה  שותפים  שהיו   — הדדיות  השפעות  של  הסבוכה  הרשת 
היישוב  ואנשי  ערב  מארצות  היהודים  העולים  הילידים,  הערבים  אירופה,  ממזרח  ה"מזרחיים" 
הישן — מצטיירת במחקר כמטריצה מרתקת של השפעות ואיומים. הפרקטיקות ההיגייניות ביקשו 
להבחין את היישוב היהודי המתחדש מהערבי הילידי ובני דמותו "המזרחיים"; אך בה בעת, מסורת 
חיי החקלאות האוטוכטונית והגבריות העשויה-ללא-חת הטבועה בהם היו מושא לתשוקה וסיפקו 
השראה לאומית. הפרויקט ההיגייני ביקש לתקן את מושאיו באופנים סותרים — לייצר ניקיון אך 
גם לעודד את זיעת הגוף; להנהיג מתינות ושלווה אך גם לעודד גבריות לוחמת. יישוב הסתירה 
שאובחנו  מי  כלפי  שכנגד"  "סם  לשמש  גם  אך  הפראים,  את  לתרבת  מאזן":  ב"רפרטואר  נטוע 
כסובלים מציוויליזציית יתר. האיזון נעוץ במבט אל עבר קדמוני-מקראי מדומיין, "מאוזן" ובריא, 
גם  אך  והמוסרית.  האישית  ההיגיינה  עם  הלב  ואומץ  המלחמה  החקלאות,  התעוזה,  שולבו  שבו 
בהקשר טרנס-היסטורי זה, מעירה הירש, "קבוצות של יוצאי אירופה יכלו להפר בגלוי את דרישות 
ההיגיינה ועדיין להיחשב בני תרבות, ולחלופין קבוצות מבין המזרחים יכלו לנכס חלקים גדולים 

של הרפרטואר, ועדיין לא להיות מזוהות עמו" )עמ' 213(. 
פרקי הספר מתמקדים בפרקטיקות ההיסטוריות של הנחלת ההיגיינה, ומהן יוצאים לפרשנות 
אידיאולוגית וחברתית. לאחר פרקי המבוא, שסוקרים את משמעותה של ההיגיינה בתפיסת הגזע 
והלאום היהודי, הירש מתעכבת על ארגוני הרפואה הציבורית בחברה היהודית, ובעיקר בפרויקט 

פוקו, מ' )1996(. הרצון לדעת: תולדות המיניות )כרך א(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.   11
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וגם  ובתפקידיה,  במעמדה  הציבור,  בריאות  באחות  דנה  היא  הדסה;  נשות  של  החינוכי-רפואי 
בדינמיקה ההרואית ששררה בבתי הספר לאחיות, שתפקידן היה לתווך אורח חיים כולל — בראש 
ובראשונה לעצמן. פרק נוסף עוסק בחינוך להיגיינה בבתי הספר, שבמסגרתו פעלו תנועות נוער 
ובמסגרתו גם עלה הצורך להכשיר את הצוות החינוכי, שלא תמיד  שנקראו "אגודות הבריאות" 
הוא  הירש  מרחיבה  שעליו  השלישי  המוסד  ההיגייני.  המוסר  של  המחמירים  בסטנדרטים  עמד 

התחנות לאם ולילד וטקטיקות הנחלת ערכי ההיגיינה לאמהות — בעיקר לאמהות מזרחיות. 
בתוך כך, הירש סוקרת פרקטיקות יומיום בתקופת היישוב בכל הנוגע לכביסה, מאבק בזבובים, 
בתי כיסא, הרגלי שנת הצהריים, טמפרטורת הרחצה הנחוצה, פרקטיקות הוריות והמידות הטובות 
"בכל  כי  מסכמת  הירש  משמעות.  ורב  עמוק  מרתק,  למחקר  מצטברים  אלו  כל  מהן.  שנגזרות 
הנוגע להנחלה של תבניות מחשבה, הפרויקט ההיגייני הוא סיפור של הצלחה" )עמ' 420(, אולם 
זו במרקמה  והחברתיות של הצלחה  מחקרה מעורר מחשבה על תופעות הלוואי האידיאולוגיות 

הא-סטרילי של התרבות הישראלית העכשווית. 
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פנינה מורג-טלמון ויעל עצמון )עורכות(. נשים מהגרות בישראל. ירושלים: 
מוסד ביאליק. 2013. 314 עמודים

שרון הלוי*

החברתית  בהיסטוריה  עוסקת  עצמון  ויעל  מורג-טלמון  פנינה  של  בעריכתן  זו  מאמרים  אסופת 
שכזה.  במחקר  העולות  התיאורטיות  הסוגיות  ובשורת  ולישראל  ישראל  לארץ  נשים  הגירת  של 
האסופה מאורגנת בסדר כרונולוגי מסוף המאה ה-19 ועד ימינו, אם כי מרבית המאמרים עוסקים 
לעיין  כמובן  אפשר  ואילך.  ה-20  המאה  של  התשעים  בשנות  או  המדינה  קום  שלפני  בשנים 
בקרב  וכלכליות  חברתיות  רשתות  של  התפתחותן  שונים:  בנושאים  תמטי,  באופן  גם  באסופה 
וגולדברג(, השתלבותן בשוק העבודה הפורמלי  מורג-טלמון; סלמון, קפלן  יעקב;  )בן  המהגרות 
וקרק; ברנשטיין; צבר(, השפעת ההגירה על הדינמיקה הפנים- )ארליך, עצמון  והבלתי פורמלי 

מורג-טלמון;  וייל;  )גד-הרנס;  המהגרות  אל  הממסד  ויחס  שטרן(  פיאלקובה;  )גנון;  משפחתית 
והחוקרות,  החוקרים  בבהירות.  בהם  מוצגים  והטיעונים  כראוי  כתובים  המאמרים  כלל  רהבון(. 
יומנים,  כגון  אוטוביוגרפיים  במקורות  נרחב  שימוש  עושים  שונות,  לדיסציפלינות  המשתייכים 
מעניקים  הם  כך  בעשותם  משתתף.  ובתצפיות  אישיים  בראיונות  וכן  זיכרונות,  וספרי  מכתבים 
עומק ומרקם לניתוחיהם ומאפשרים לקורא/ת להבחין במציאות חיי היומיום של נשואות המחקר 

ולהשתתף בתחושותיהן לגבי חוויית ההגירה.
ממוצאן  הנובעים  הנשים,  של  ההגירה  דפוסי  מגוון  את  מדגישים  המאמרים  וכותבי  העורכות 
האתני או הגיאוגרפי, ממצבן האישי או מהמסגרת המשפחתית או האידיאולוגית שבתוכה היגרו. כל 
המאמרים מציינים את ריבוי ההיבטים של מיקום האישה המהגרת )אישה, מהגרת ושולית( ומפנים 
את תשומת הלב של הקורא/ת למתחים בין היבטים אלו. ברבים מן המאמרים מודגשת חשיבותם 
הרבה של "משאבי עקרת הבית" )אוסף הפעולות הכלכליות העשויות להניב הכנסה נוספת — למשל, 
השכרת חדר בבית המשפחה( שהנשים בכל גלי ההגירה השתמשו בהם כדי להשיג יתרון כלכלי עבורן 
ועבור בני משפחותיהן. במקרים מסוימים, ההכנסה הכספית שקיבלו המהגרות בתמורה לשימושן 
במשאבים אלו שימשה אותן בבואן להיאבק או לשאת ולתת מחדש על מעמדן בתוך המשפחה. אך 
במקרים אחרים, הדאגה למשפחותיהן והכפפת רצונותיהן האישיים לטובת המשפחה — אם בהחלטה 

להגר, אם בוויתור על עבודה בתחום הכשרתן — פגעו בהן לא פעם בטווח הרחוק. 
מבין המאמרים העוסקים בתקופה שלפני קום המדינה ראוי לציון מאמרה של גלית גופר, הבוחן 
את משמעותה של העלייה ואת ציפיותיהן של נשות העלייה השנייה לפני ואחרי הגירתן לארץ, כפי 
שעולה מתוך כתביהן וזיכרונותיהן. למרות שגופר אינה מתייחסת לסוגיות המתודולוגיות העולות 
זיכרונות( לצורכי מחקר, היא  )יומנים, מכתבים וספרי  מהשימוש בסוגות אוטוביוגרפיות שונות 
מצליחה לתת במאמרה ביטוי כן לרגשות האכזבה והתסכול העמוקים שחוו נשים אלו. אלה באו 
ניסיונותיה  את  מצמרר  תיאור  מתארת  גופר  בשתיקתן-השתקתן.  והן  בכתיבתן  הן  ביטוי  לידי 
הושתקה  שבו  האלים  האופן  ואת  בכתיבתה  אלו  רגשותיה  את  להביע  ברנר  בתיה  של  הנואשים 
על ידי אחיה, הסופר יוסף חיים ברנר. קשייהן של הנשים להביע במילים את רצונותיהן ודרישתן 
להשתלב בעבודת האדמה מחד גיסא, וחוסר נכונותם של חבריהן להשתחרר מחלוקת התפקידים 

התכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה  *
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המגדרית המסורתית מאידך גיסא, ממחישים עד כמה חוויית ההגירה היא חוויה ממוגדרת, גם אם 
היא מתרחשת במסגרת אידיאולוגית שוויונית לכאורה.

לטעמי, ארבעת המאמרים האחרונים בקובץ הם גם המעניינים בו ומעוררי המחשבה, ולא רק 
בשל האקטואליות של נושאי מחקרם. מאמרם של הגר סלמון, סטיבן קפלן והרווי גולדברג, העוסק 
יוצאות  נשים  בקרב  הקּוֵבה(  או  )הִאיקּוּב  וחברתיות  פיננסיות  תמיכה  קבוצות  של  בהתארגנותן 
המימון  קבוצות  תופעת  מרתק.  אתנוגרפי  למחקר  כלכלית  יזמות  מחקר  בין  משלב  אתיופיה, 
ההדדי אינה רק סמל להעצמה עצמית של נשים מאתיופיה בישראל; היא מסמלת את יכולתה של 
קבוצה זו לקרוא תיגר על התפיסה הפטרנליסטית שהמדינה נוקטת כלפיה. נושא יחס המדינה אל 
המהגרות עולה גם במאמרה של לריסה פיאלקובה, העוסק בסיפורי הסתגלותן של נשים מחבר 
המדינות ומציג את סיפוריהן על קשייהן והצלחותיהן בהיקלטותן החברתית והמקצועית בארץ. 
מתוך הסיפורים מתחוור האופן שבו תפיסות מגדריות מסורתיות של הממסד הישראלי מעמידות 
את המהגרות שהן אמהות חד-הוריות במעמד נחות כשהן באות להשתלב בשוק העבודה השכירה, 
ואף מעכבות יצירת קשרים עם בני זוג חדשים. התפיסות הללו באות לידי ביטוי, למשל, במדיניות 

הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי, שלפיה עבודה תסכן את ההטבות שהן עשויות לקבל.
מאמריהן של גליה צבר ולימור גד-הרנס עוסקים אמנם בסוגיות הקשורות להגירתן של נשים 
לא-יהודיות לישראל, אך גם בהם עולות תמות דומות. גד-הרנס בוחנת כיצד השתנה יחסה של 
במסגור  שחל  הרטורי  השינוי  לטענתה,  בישראל.  המין  בתעשיית  הנסחרות  נשים  כלפי  המדינה 
החברה  על  וכלכלי  דמוגרפי  פלילי,  כאיום  הזונות  מתפיסת  המעבר   — בנשים  הסחר  על  השיח 
הישראלית לתפיסתן כקורבנות סחר בנשים שזכויות האדם שלהן הופרו — נוצר כתוצאה מחדירתם 
האלו  התפיסה  שינויי  המקומיים.  באלו  והתמזגו  שהשתלבו  גלובליים,  שיח  אופני  של  לישראל 
פתחו את הפתח להענקת זכויות, גם אם מינימליות למדי, ללא-אזרחים במדינת ישראל. לעומתה, 
צבר בוחרת לבחון את התעצמותן של נשים מהגרות עבודה מאפריקה השוהות בישראל, ובעיקר 
לשאת  הנשים  של  ניסיונותיהן  את  מתעדת  היא  חייהן.  ובאורח  עולמן  בתפיסת  השינויים  את 
ולתת מחדש על חלוקת התפקידים במשפחה ועל זכותן ליטול חלק בקבלת ההחלטות במשפחה, 
שמהגרות  מוצאת  צבר  חייהן.  מציאות  עם  להתמודד  כדי  שאימצו  האסטרטגיות  את  ומתארת 
שהן  הראשונה  בפעם  כבר  לעתים  במשפחה,  כלכלית  עוצמה  לבעלות  הופכות  אכן  אלו  עבודה 
שולחות כסף למשפחותיהן; אולם על העוצמה הזו מאפילה עוצמתה של מערכת הערכים מהבית, 

בעיקר בכל הנוגע לתפקידים הנשיים המסורתיים בתוך המשפחה.
להניח  וסביר  בישראל,  המגדר  חקר  של  הספרים  במדף  חסר  ממלא  זה  מאמרים  קובץ  לסיכום, 
שחוקרים/חוקרות וגם תלמידי/תלמידות מחקר ימצאו בו עניין. אולם למרבה הצער, בשל בעיות 
נידון קהל הקוראים להישאר מצומצם. ראשית, הקריאה בקובץ ברצף אחד מייגעת מאוד.  עריכה 
כותבי המאמרים חוזרים בסקירות הספרות על אותן סוגיות תיאורטיות הקשורות למגדר והגירה, 
בקובץ  יעיינו  כנראה, שרבים  ובצדק  ייתכן שהעורכות שיערו,  אותם מאמרים עצמם;  על  ופעמים 
באופן מודולרי ויקראו רק את המאמר שנושאו מעניין אותם, ולכן בחרו לא לרכז את הסקירות במבוא 
פרי עטן לספר. בעייתית לא פחות היא העריכה הלשונית, שלפחות עד למאמרים האחרונים האחידה 
כל כך את סגנון הכתיבה של המחברים עד שלא ניתן להבחין ביניהם; כל ייחוד בסגנון הכתיבה וכל 
חדוות המחקר טושטשו לחלוטין. רק במאמרים האחרונים הופכת העריכה פולשנית פחות וניתנת 
לקורא/ת ההזדמנות לחוות את נושא המאמר, הן מבחינה רגשית והן מבחינה אינטלקטואלית. אין 
אלא להצר על כך, שכן רבים בקהל היעד הרחב עשויים היו למצוא עניין רב באסופת מאמרים זו לו 

הייתה נגישה יותר.
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סקירה זו נכתבת ימים אחדים לאחר הפגנת החרדים בירושלים נגד הגיוס לצבא, בחודש מרץ 2014. 
השאלה מי ירוויח מהפגנת כוח זו — מפלגת "יש עתיד" בהנהגת יאיר לפיד, מנהיגי החרדים או 
שמא שני הצדדים גם יחד — תוכרע בשנים הבאות. אולם התגייסות ההמונים להפגנה זו, כמו לאלו 
ולשמירה  להגנה  הזקוק  ושקט  קטן, שולי  מיעוט  עוד  אינה  שלפניה, מבהירה שהחברה החרדית 
אלא קבוצה הולכת וגדלה בחברה הישראלית, שלאורחותיה יש השלכות מרחיקות לכת על המבנה 

הפוליטי-חברתי של מדינת ישראל. 
הקהילה החרדית גדלה פי 26 מאז קום המדינה. הקבוצה שמנתה אז כ-30,000 נפש מונה כיום 
כ-800,000 )פרידמן ואחרים, 2011(. גידול מספרי וחברתי זה הוא אחד הגורמים שהובילו לפריחה 
מחקר  קבוצות  ה-20.  המאה  של  התשעים  שנות  תחילת  מאז  החרדית  החברה  בנושא  במחקר 
מתכנסות במכונים שונים, עבודות מוסמך ודוקטור נכתבות, ומגוון מאמרים וספרים רואים אור 
בתוככי  נשמר  זה  בנושא  הנצבר  הידע  כי  נראה  אולם   .)2007 קפלן,  ראו  ביבליוגרפית  )לרשימה 
מרחב,  בישראל:  החרדים  הספר  בתחום.  חוקרים  של  מיליה  בקרב  ובמיוחד  האקדמי,  המרחב 
חברה, קהילה מבקש להנגיש את המידע הקיים. כפי שנכתב בהקדמה לספר, הוא אינו מתיימר 
להציג מחקר חדשני על החברה החרדית, אלא להציע סקירה כללית ותמונה רחבה לקורא המשכיל.

הצהרת כוונות זו מלמדת כי אין לחפש בספר תזה מרכזית או השערות מחקר שיאוששו או יופרכו, 
אלא סקירה מסודרת של הידע והמחקר הקיימים. פרקי הספר מתארים, בין השאר, את ההיסטוריה 
של החברה החרדית על זרמיה השונים, משרטטים את קווי המתאר של מערכת החינוך החרדית ואגב 
כך בוחנים היבטים דמוגרפיים חשובים, ומתארים היבטים פוליטיים וחברתיים באופן נהיר וברור.

לומר  אפשר  זה  ספר  על  מילים",  אלף  שווה  אחת  "תמונה  המפורסמת  האמרה  על  בפרפרזה 
גדולים  מאמצים  השקיעו  הכותבים  מילים.  מאלף  יותר  שווה  אחד(  גרף  )או  אחת  מפה  כי 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  כגון  רשמיים  מגופים  שנאספו  נתונים  ובעיבוד  באינפוגרפיקה 
 .)2009( כהנר  שערכה  גיאוגרפיים  ממחקרים  נתונים  של  ובהצגתם  באיסופם  ואף  ישראל,  ובנק 
באמצעות מראה עיניים הם מצליחים להסביר עובדות, מהלכים ושינויים שאלפי מילים מתקשות 
המתגוררת  החרדית,  דודתי  בת  מדוע   121 בעמוד  המפה  סוף  סוף  לי  הסבירה  למשל  כך  לתאר. 
של  והרפואיים  הכלכליים  הצרכים  את  לספק  מעדיפה  יעקב,  בזיכרון  איש"  ה"חזון  בקהילת 
את  משרטטות  זה  בפרק  המופיעות  המפות  הסמוכה.  בחיפה  ולא  הרחוקה  ברק  בבני  משפחתה 
מערכת היחסים בין כלכלה לגיאוגרפיה ומתארות בבהירות סוגיות ניידות ותחבורה. אפשר ללמוד 
הניסיון  על  גם  אלא  השונות,  החרדיות  הקבוצות  על  המועדפים  המגורים  אזורי  על  רק  לא  מהן 
ליצור מערכת ניידות שתחבר בין אזורים אלו ותהיה ציבורית וגם מגזרית. הנתונים מאפשרים גם 
לקוראים שאינם מתמצאים בתחום להבין היבטים שונים של דפוסי התחבורה של החברה החרדית, 

מעבר לסוגיית הדרת הנשים המתפרסמת חדשות לבקרים בתקשורת ההמונים.

המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  *
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מפת "פריסת תתי הקהילות החרדיות במרכז הארץ ע"פ כהנר, 2009" )עמ' 62( מלמדת לא רק 
על העדפות המגורים של החרדים, אלא על המורכבות הפוליטית-חברתית של הערים החרדיות 
החדשות כגון ביתר ואלעד. הראייה הגיאוגרפית והמפות מאירות העיניים מלמדות שוב ושוב על 
רק  אינו מסתפק  החרדית  החינוך  במערכת  העוסק  הפרק  האינטרדיסציפלינרי.  חשיבות המחקר 
בטבלאות מספריות ותקציביות, אלא מלמד על היותה של ירושלים מרכז חינוכי שהוא אבן שואבת 
לתלמידים מכל חלקי הארץ ומכל העולם )עמ' 102(. הפרק העוסק בתיירות ובנופש מתאר, בין 
שאר נושאיו, קבוצות חרדיות שכונו בעבר "חרדים חדשים" )שלג, 2000( ונראה שהיום הן הולכות 
בחיים  להשתלב  בעת  ובה  החרדית  מהחברה  חלק  להישאר  המעוניינים  באנשים  מדובר  וגדלות. 
זקוק למרכזי קניות )אלאור  הכלכליים והחברתיים במדינת ישראל. מעמד הביניים החרדי הגדל 
2003( וגם לבתי מלון המספקים חופשות המותאמות לחרדים בהיבטים של אוכל בהכשר  ונריה, 
מהודר, רחצה נפרדת בבריכות ועוד. הפרק על המרחב הווירטואלי החרדי מתאר קהילה שהצליחה 
את  "סגרה  היא  לאינטרנט  הקשור  בכל  אך   — בטלוויזיה   — אחת  מרכזית  בטכנולוגיה  להילחם 
האורווה אחרי שהסוסים ברחו": פסקי ההלכה, האתרים הסגורים, איומי הרבנים ועצרות ההמונים 
משתמשים  אמנם  רבים  חרדים  החרדית.  בחברה  האינטרנט  התפשטות  את  לעצור  הצליחו  לא 
בטלפונים כשרים ובטכנולוגיות חסימה ברשת; אולם לרבים יש גם טלפון חכם שאינו כשר וידע 

בסיסי בהסרת החסימות הטכנולוגיות, ובפועל אלה מאפשרים להם לגלוש ללא חסימות.
מטכנולוגיות  חלק  הוא  האינטרנט  בספר.  שחסר  מה  על  מלמד  הווירטואלי  המרחב  תיאור 
סדורה  התייחסות  חסרה  הבלעדית.  הטכנולוגיה  אינו  הוא  אך  המודרני,  העולם  של  התקשורת 
לאמצעי התקשורת הפופולריים בקרב החרדים ולהקשרים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים של 
אמצעים אלו. למשל, החברה החרדית היא קבוצת האוכלוסייה היחידה בישראל שעבורה נוסדים 
עיתונים מודפסים חדשות לבקרים, בעת שעיתונות הדפוס בעולם הולכת ודועכת. מדובר בחברה 
שכל אנשיה קוראים בקפדנות מגוון של עיתונים, ובכך הם גם מביעים הזדהות עם הזרמים החרדיים 
השונים )נריה-בן שחר, 2008(. גם הפשקווילים התלויים ברחובה של עיר ממשיכים לשמש כלי 
תקשורת חשוב ומשמעותי )פרידמן, 2005(. רבים אף מאזינים לדרשות המשלבות בין אקטואליה 

עכשווית לטקסטים דתיים קדומים באמצעות קלטות, דיסקים והתקנים ניידים )קפלן, 2007(. 
והן במחקר. אם  הן במציאות הישראלית  רלוונטיות לחברה החרדית,  הספר משתלב במגמות 
בעבר ניסתה החברה החרדית להגביה את חומותיה מפחד הסחף )פרידמן, 1991(, היום היא בוחנת 
הבנה שעליה להשתלב בחברה הישראלית. המחקר על החרדים עסק בתחילה  את צעדיה מתוך 
באינטנסיביות בהיבטים פנימיים של חברה זו, אולם ניתן לראות כי מאז תחילת המילניום השלישי 
אותה  הסובבת  הישראלית  החברה  ובין  החרדית  החברה  בין  היחסים  במערכות  המחקר  מתמקד 
)למשל סיון וקפלן, 2003(. מה יעלה בגורלם של מאות אלפי המפגינים שנראו ברחובות ירושלים 
במרץ 2014? באיזו מגמה יבחרו? האם ינסו להשתלב מבלי להיטמע בחברה הישראלית, או שמא 

הפחד מהסחף יחזק את חברת הלומדים? נראה שעל שאלות אלו רק הזמן יוכל להשיב.
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סקיי גרוס*

ויה דולורוזה. זהו הביטוי העוצמתי ביותר בספרה של פינקלשטיין. ויה דולורוזה מייצגת את דרך 
קומץ  וגם  בעיקר,  נשים   — מביאה  היא  סיפורם  שאת  האנשים  של  אפשרית  הבלתי  החתחתים 
גברים, הסובלים מתשישות כרונית ומפיברומיאלגיה. היא מייצגת גם את דרך החתחתים שמובלת 
בה המחברת עצמה בניסיון סיזיפי כמעט לשקף מציאות רפואית ובה בעת גם חוויה סובייקטיבית; 
לשקף את התבניות החוזרות שבסיפורים ובה בעת להתעקש על ייחודו של כל אדם ואדם בנרטיב 
האישי והפרטי שלו. זוהי דרך לא פשוטה, משום שפינקלשטיין מסרבת להגיש לנו אוסף סיפורים 
גם  היא  אנליזה.  להם  לערוך  אפשרות  כל  מונע  וייחודיים  אישיים  היותם  עצם  כאילו  אישיים 
נרתעת מן האפשרות להגיש לנו את טיפוס "החולה הכרוני" כאילו היה יחידה מושגית ברורה, או 
גרוע יותר, כאילו היה מין הוויה וחוויה שממנה אפשר להכליל כדי לייצר נוסחה גנרית. נראה כי 
נחקרותיה של פינקלשטיין מודעות גם הן, אם במפורש יותר או פחות, למסר הזה ממש: מצד אחד 
הן זועקות להכרה דיאגנוסטית, כלומר לשיוך אנונימי של מצבן לקטגוריה מדעית-כמעט, ומצד 
שני הן מבטאות ביקורת קשה על עצם הניסיון לרדד את החוויה העמוקה והרחבה שלהן לכותרת 
ביו-רפואית. פינקלשטיין הצועדת בעקבותיהן קוראת לממסד הרפואי לגלות הבנה למצבן הבלתי 
אפשרי של הסובלות מעייפות כרונית ומפיברומיאלגיה ומבקשת ממנו להכיר בתופעה כתופעה, 
אך תוך כך היא מנופפת אצבע מאשימה כלפי הרופאים המתעלמים מן הייחודיות של כל סיפור 
וסיפור. הסתירה הזאת משעתקת את עצמה פרקטלית גם ברמת ארגון הספר, גם ברמת הסיפורים 

עצמם וגם ברמת החלקים האוטו-אתנוגרפיים, והדבר מעניק לה משנה עומק. 
אפשר  הספר.  כל  לאורך  ששזור  והמדויק  המעודן  התיאורטי  הדקדוק  על  רבות  לומר  אפשר 
הערך  יקרות  בפנינים  וגם  הרחב  בניתוח  גם  שניכרת  האתנוגרפית  הרגישות  על  רבות  לומר 
מציטוטי הראיונות. אפשר גם להוסיף מילה על האופן שבו מצליחה המחברת לארגן את הכאוס 
האסוציאטיבי של השדה לכדי סיפור, בית-בית, פרק-פרק, בדיוק בקצב שבו הקורא יכול להכיל 
את המידע, את האנליזה, את הרגש. אבל יותר מכול, המתח הזה בין שני הקצוות — האובייקטיביות 
את  שהופך  הוא   — שבחולה  והפרטיקולרי  שבמחלה  הגנרי  שבחוויה;  והסובייקטיביות  שבאבחון 

סיפורן של הנשים ואת ספרה של פינקלשטיין למרתק. 
מקומו של הספר בתוך השדה הדיסציפלינרי שממנו הוא שואב את כוחו מעורר גם הוא מחשבה, 
לתהות  הקורא  להקדמה התיאורטית. עמוד אחר עמוד עשוי  לפרק שהוקדש  הרבה מעבר  וזאת 
באשר לטבעה ולטיבה של העמדה הביקורתית המובעת לאורכו של החיבור. למרות היותו מעוגן 
היטב בספרות ביקורתית, ניכרת בספר הנטייה העכשווית יותר לרדד את ההבדלים שבין ה"טובים" 
)המטופלים( וה"רעים" )הרופאים, הפסיכולוגים ואנשי מקצוע אחרים(. פינקלשטיין מזכירה כבר 
בפרקים הראשונים של הספר שהרופאים אינם תמיד "רעים", אבל רבות נכתב על האופן שבו הם 

מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, אוניברסיטת תל אביב  *
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עשויים להיות בלתי רגישים. וה"טובים"? אותם חוסר אמון והלקאה שבהם מואשמים "הרעים" 
מובנים גם בתוך הסיפור של כל מרואיינת ומרואיין, בין שנתקלו ברופא ה"רע" ובין שלא נתקלו 
בו; הם הסוהרים והם הקורבנות, והרופא הוא לעתים איש קש ותו לא. כך הוויה דולורוזה, החוצה 
את מסדרונות הממסד הרפואי, חוצה לא פחות מכך גם את עולמם הפנימי של הסובלים. ולזהות 
מי הוא זה הניצב לצדה ומשליך אבנים? זוהי בעיה מורכבת וניכר המאמץ לחמוק מפתרון ברור לה, 
ואולי בצדק. כך או כך, אין ספק כי מחאותיהן של הנשים מעוטרות בהפנמתן את מה שמקובל אצל 
"הרופאים", "החברה", "התרבות", הפנמה שאולי היא בלתי נמנעת. הדבר יוצר מצב דינמי — ספק 
בין האשמה עצמית  נחרצת,  ובין התעקשות  בין ספקות עצמיים  נסבל — שנע  חיוני, ספק בלתי 

בהולכת שולל ובין תחושת צדק עמוקה. 
התוהו ובוהו הזה אינו מוליד אלא תוהו ובוהו. וכפי שלעתים ראוי לספור עד עשר לפני שכופים 
סדר קטגורי על חולי וכאב, ראוי גם להיות זהירים בהתרת הקשרים העדינים של החוויה הכאוטית, 
חוויית הכאב, הבלבול והתסכול. פינקלשטיין מהלכת בין הטיפות הללו ברגישות אינסופית ונדמה 
חיים  מתארת  עצמה  שהיא  משום  אולי  המרואיינות,  כלפי  אמפתית  היא  לרגע.  מועדת  שאינה 
ביכולת  ניחנה  כי  פשוט  ואולי  בסיפור,  החלשות  כביכול  היותן  משום  אולי  כרונית,  מחלה  בצל 
אנשי  כלפי  אמפתיה  רמת  אותה  מגלה  שאינה  על  הצטערתי  ולהזדהות.  להבין  מרשימה  אישית 
המקצוע שעושים מאמצים כבירים להתקרב לעולמן של החולות ולתת להן לגיטימציה גם ללא 
מבחנים אובייקטיביים: אלה מבין הרופאים, האחיות והפסיכולוגים שאינם דוחים אותן כלאחר יד. 
נכון, פינקלשטיין מדברת עליהם כעל "רופאים טובים", אלא שהיא ממהרת להסביר את השימוש 
במירכאות — מבחינתה, ובספרה את הסיפור מפיהן של הנחקרות, גם הרופאים הללו מפספסים 
עצמה  פינקלשטיין  כך  משום  אולי  המוחלטת.  האמפתיה  במבחן  נכשלים  הם  גם  הנקודה,  את 
אין שום קושי לתאר  לפינקלשטיין  מונעת מהם את החמלה המתבקשת. אלא שבאופן מפתיע, 
האמיק,  רמת  את  לחלוטין  לתפוס  מבלי  הנחקרות  אל  להתקרב  עשוי  אתנוגרף  שבו  האופן  את 
את החוויה ה"אותנטית", את הדיבור בגוף ראשון. לשם כך היא רותמת לעזרתה, שוב ברגישות 
מרשימה, את החוויות שלה עצמה. זו אתנוגרפיה טובה — זו שמתקרבת אך שומרת מרחק; יתרה 
מזו, אתנוגרפיה אחרת פשוט איננה אפשרית. עלינו להכיר באותה נקודה אסימפטוטית שבה זר 
לעולם יישאר זר. אבל אם כך הם פני הדברים, מדוע לא נקבל את העובדה שעם כל הרצון הטוב, 
עם כל הידע וההבנה, גם הרופאים נתקלים באותו מחסום, זה שמונע מאיתנו לחדור לחלוטין את 
החוויה הפרטית? אותו מחסום מאפשר להם לומר לאישה "יש לך 'משהו' שמוכר קלינית, את חלק 
מקולקטיב, את לא מטורפת", אבל חושף אותם לביקורת ולטענה שהם נוטים להכליל הכללת יתר. 

זהו קרב אבוד עבור הנשים, זוהי מלחמה אבודה עבור המטפלים. 
עיניים  להיות מאיר  והוא עשוי  וכמה טקסטים שונים,  כמה  בתוכו  הזו הספר מגלם  מהבחינה 
ומחקר  תיאוריה  של  ויסודי  מדוקדק  ליישום  המשמש  בוחן  מקרה  בו  יש  קהלים.  וכמה  לכמה 
בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הרפואה; יש בו גם תיאור נרטיבי של שדה מרתק ששולט בו קיום 
אנושי מורכב ומלא סתירות; ולבסוף יש בו בחינה של אחד הפרדוקסים המשמעותיים ביותר, זה 
בין האחר לעצמי.  הזר למוכר,  ולהוויה האנושית — המתח שבין  המשותף לעבודה האתנוגרפית 
את ההישג הזה הצליחה פינקלשטיין להשיג באמצעות טווייה של סיפור מלא עוצמה על חוויה 
וגם  וסיפור אנושי, סיפור מקומי  זהו סיפור נשי  בלתי חדירה של כאב, של בדידות, של בלבול. 

אוניברסלי, סיפור עמום אך גם ברור, סיפור מילולי וסיפור שמעבר למילים.



ביקורות ספרים 176 ארז צפדיה

שני בר-און. אורגים קהילה: עובדים באופקים 1955—1981. ירושלים: 
מאגנס. 2013. 190 עמודים

ארז צפדיה*

חברתיות  קטגוריות  של  קיומן  להניח  מבלי  ועיצובו  היווצרותו  דרכי  מעמד,  לחקור  אפשר  האם 
מבניות? שאלה זו תלווה את הקוראת במסע אל נבכי עולם העבודה באופקים בשנים 1955—1981, 
מסע שאותו מובילה שני בר-און בספר אורגים קהילה. ומדוע? כי לכל אורכו של המסע מטפטפת 
באמצעות  חברתיים  מבנים  לחקור  חברה  מדעני  של  ניסיונותיהם  על  סמויה  ביקורת  בר-און 
קטגוריות נתונות מראש. כבר בפתח דבריה היא דנה בזרמיו השונים של המחקר החברתי-היסטורי 
ומנסה לשייך את ספרה לאחר מהם, זה שאינו מתמקד "באדם או באישה אחת בתקופה קצרה", 
ולא "במיפוי כמותי של תופעות רחבות", אלא מנסה "ללמוד על קהילה מסוימת בפרק זמן מוגדר 
במטרה ללמוד על שינויים חברתיים רחבים ]...[ באמצעות לימוד חוויותיהם של אנשי יום-יום 
ונחבאים  בעת התרחשותם של שינויים מבניים רחבים". כל זאת במטרה לגלות "רבדים סמויים 

השופכים אור חדש גם על סיפור הבנייתה של החברה בישראל" )עמ' יד—טו(.
במילים אחרות, בר-און מבקשת לבחון מחדש את התובנות המבניות בנושא התעשייה בפריפריה 
של ישראל, את הקהילתיות הנרקמת סביב עבודה ואת מקומן של הערים החדשות )כינוי שאותו 
והכלכלי של ישראל באמצעות מעקב  מציעה בר-און כתחליף ל"ערי הפיתוח"( במבנה החברתי 
אחר סיפור העבודה באופקים, ובפרט סיפורו של מפעל טקסטיל אחד — אופ-אר. במובן זה היא 
איננה מתנתקת לחלוטין מהקטגוריות המבניות שכבר נוסחו בידי מדעני החברה בישראל, אבל גם 
איננה מאמצת את הקטגוריות הללו ללא עוררין. בעת ובעונה אחת היא נעזרת בקטגוריות אך גם 

מבקרת אותן ומאירה אותן באור חדש. 
מעשית, גם אם אין הדבר מוצהר בספר, בר-און מבקשת לשוחח עם עבודותיהם של חוקרים 
וחוקרות העוסקות בריבוד המעמדי של החברה בישראל, ובמיוחד עם עבודותיהם של סבירסקי 
וברנשטיין )1993( וסבירסקי ושושן )1985(, על מקומם של תושבי ערי הפיתוח במבנה החברתי. 
בו בזמן היא מבקרת את המחקר על הגבולות האתנו-מעמדיים בחברה, בעיקר את המחקר שטוען 
לקיומם של גבולות בין אשכנזים למזרחים )שנהב, 2003(, ועוסק בביטוייהם המרחביים )יפתחאל 
והאתניות  המעמדיות  הקטגוריות  של  תקפותן  בשאלת  מתמקד  השיח  עיקר   .)2000 וצפדיה, 
במציאות היומיומית של הקהילה באופקים. כך מפענחת בר-און את הפער והמתח שבין המקרה 

החד-פעמי והייחודי ובין התהליכים המבניים בחברה בישראל והקטגוריות המשמשות בתיאורם.
והיצירה  היצירה  תהליך  דיוק  וליתר  באופקים,  קהילה  של  היווצרותה  עומדת  הספר  במוקד 
מחדש של מעמד חברתי שחבריו חווים חוויות קולקטיביות מקומיות )"המרחב החברתי"(. אלה 

המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר  *
הערב  הספר.  של  לאור  הוצאתו  לכבוד  עיון  בערב  שהוצגו  תובנות  על  בחלקה  נשענת  זו  סקירה   
בדיון  השתתפו  פריס.  דה  דוד  פרופ'  בהנחיית  אביב,  תל  באוניברסיטת   2014 במאי  ב-8  נערך 
פרופ' )אמריטה( דבורה ברנשטיין, פרופ' גיא מונדלק, פרופ' ירון צור וד"ר ארז צפדיה. אני מבקש 
להודות לדוברים על תובנותיהם, פרי קריאתם ופרשנותם את הספר, שסייעו לי בכתיבת סקירה זו 

ומשולבות בה. האחריות על הכתוב היא כמובן שלי.
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מצטרפות לשלל מאפיינים פיזיים דוגמת דיור ומיקום גיאוגרפי, מאפיינים כלכליים דוגמת שוק 
כוחה  מקור  את  אלה  כל  מהווים  יחד  המקומית.  הרשות  דוגמת  מוסדיים  ומאפיינים  העבודה, 
גם את חולשתה ביחס לכוחות לאומיים המכתיבים תהליכים  וייחודה של הקהילה, אך בה בעת 
גיאוגרפיים, כלכליים וחברתיים. בחינה מורכבת זו של יצירת קהילה על בסיס מקומי ותהליכים 
של  הקמתה  מראשית  באופקים,  העבודה  עולם  של  מעמיקה  חקירה  בעזרת  מתבצעת  מבניים 
הטקסטיל  תעשיית  של  מסמליה  אחד  נסגר  עת  ה-20,  המאה  של  השמונים  שנות  ועד  העיירה 

בערים החדשות — מפעל אופ-אר.
בספרו של  מקורה  נתונות מראש  קטגוריות  באמצעות  במעמד שלא  לדיון  כי ההשראה  דומה 
ת'ומפסון )Thompson(, The making of the English working class )1964(. לעומת העמדה 
הרואה את היווצרות המעמד ועיצובו כתוצר של הכוחות החיצוניים המבנים אותו ויחסו לאמצעי 
היווצרותה  בתהליך  חלק חשוב  נטלה  באופקים  הקהילה  כיצד  להראות  בר-און מבקשת  הייצור, 
אל  נשלחו  ומשפחותיהם  העובדים  אומנם  העובדים.  של  מהתנסויותיהם  כחלק  מחדש  ויצירתה 
מקצועיות  בלתי  לעבודות  ונדחקו  מוצאם  בגלל  תחום  בכל  אפליה  חוו  לרצונם,  בניגוד  אופקים 
ובלתי מתגמלות, אך בתהליך מתמשך ארגו חיי חברה וקהילה, תרבות מקומית ומודעות פוליטית. 
בתיאור עבה זה של היצירה והיצירה המחודשת של המעמד באופקים, בר-און מסרבת לדבר על 
"מעמד" בקטגוריות נתונות מראש וסטטיות, כמו ארגון עובדים, בעלי הון ואמצעי ייצור, ובמקומן 
בוחנת כל קטגוריה בנפרד ובמשולב עם האחרות, בתהליך שבו הקורא מובל מלמעלה — מהמדינה 
וזרועותיה, למטה — עד להנחת סליל החוטים על אחד מעשרות ראשי מכונת הטווייה שבמפעל, 

ומשם בחזרה למעלה.
כרונולוגי  סדר  פי  על  הן  בספר  מוצגות  באופקים  חברתי  מעמד  של  מחדש  והיצירה  היצירה 
מקביל  תהליך  מתואר  זמן  לאורך  התפתחותי  תיאור  לצד  כלומר  משפכית,  היררכיה  פי  על  והן 
שתחילתו בהצגת שוק העבודה על כל מרכיביו, אחריו תיאורה של התעשייה, וסופו תיאורו של 
ביצירת הקהילה  1986. פרקיו הראשונים של הספר עוסקים  מפעל אופ-אר עד לסגירתו בשנת 
ועושים זאת דרך התבוננות על שוק העבודה בכל תחומיו. זהו נושא מרכזי בספר, כיוון שהוא מציג 
את ההיגיון המדינתי בהקמתה של אופקים, את אופני האכלוס של היישוב ביוצאי צפון אפריקה 
עבודה  כל   — לעבודה  הבסיסית  הזכות  מימוש  לשם  היישוב  תושבי  של  היומיומי  המאבק  ואת 
ובכל תנאי. בר-און מבהירה ומפרטת את האופן שבו הקמתה של אופקים עלתה בקנה אחד עם 
אינטרסים לאומיים-טריטוריאליים של המדינה הצעירה, מבלי שניתנה הדעת לסוגיות כלכליות, 
שמרבית  העובדה  לנוכח  החריפה  התעסוקה  מנושא  זו  התעלמות  תעסוקתיות.  סוגיות  ובראשן 
תושבי אופקים, רובם יוצאי צפון אפריקה שאך הגיעו לישראל, היו נטולי הון עצמי. ההישענות על 
עבודות זמניות, נצלניות, שהשתלבו ביחס פטרוני כלפי יוצאי צפון אפריקה באופקים ועל חלוקת 
תפקידים על פי מפתח גיאוגרפי )כך שתושבי אופקים זכו במשרות יוקרתיות פחות, יציבות פחות 

וקשות יותר( הם לשיטתה של בר-און מאבני היסוד של המרחב החברתי שנוצר באופקים.
לכשהתחילו יוזמות מדינתיות ליצירת תעסוקה באופקים, הן התבססו על שתי גישות משלימות: 
את  גם  בתוכה  שקיפלה  גישה  אוכלוסין,  פיזור  של  הלאומי  הפרויקט  את  לקדם  ביקשה  האחת 
השארתם במקום של האנשים שכבר הופנו אל אופקים וגם הוספת אוכלוסייה ליישוב. גישה זו 
הניחה שיצירת מקורות תעסוקה תסייע לפרויקט פיזור האוכלוסייה. הגישה השנייה התבססה על 
עידוד יצירת מקורות תעסוקה בידי גופים פרטיים וחיצוניים למקום, באמצעות תמיכה כספית של 
המדינה בהם. כלומר, המדינה לא תמכה בעסקים הקטנים והמעטים שנוצרו באופקים בידי תושבי 
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היישוב, למעט בתקופה קצרה, ולא יזמה הקמת מקורות תעסוקה בבעלות ציבורית. מלבד המימון 
הבנייה  בעידוד  התבטא  המדינה  של  מעורבותה  עיקר  למקום,  וחיצוניות  פרטיות  פירמות  של 
למקצועות  עובדים  בהסבת   — יוצא  וכפועל  נוספים,  חדשים  עולים  של  קליטתם  לשם  למגורים 
ולא כלכליות, הן שהזינו את התעסוקה  נוצר המעגל הראשון שבו מטרות לאומיות,  כך  הבנייה. 
באופקים. כך גם התגבשה התודעה המקומית הרואה במדינה אחראית למצבם הכלכלי של תושבי 

אופקים, תודעה שהתעצמה בזמן תיעושה של אופקים בשנות השישים.
עידוד השקעות הון בידי המדינה, שמשמעו תמיכה בכניסה של בעלי הון פרטי לאופקים, אמנם 
פתר חלק מבעיות התעסוקה ביישוב אך לא שינה מן היסוד את מבנהו הכלכלי. גם בשנות השישים 
מקורות התעסוקה באופקים נעדרו היגיון כלכלי, אף ששוק העבודה בה עבר שינוי מהותי והחל 
להתבסס בעיקר על תעשייה שפעלה בשוק תחרותי. תעשייה זו שרדה בשנות השישים, ולעתים 
אף שגשגה, כיוון שהשתלבה במטרות הלאומיות ולכן זכתה לתמיכת המדינה. אך מעמדם השולי 
של העובדים בשוק העבודה נותר דומה לזה שהיה בשנות החמישים. בר-און מסבירה את המצב 
ולממשלה  ההון  לבעלי  לעובדים,  ביצירת קרקע משותפת  "הלאומיות תמכה  כך:  רווי הסתירות 
בהקמת התעשייה, אך לא סתרה שיקולים עסקיים. היא סייעה למנהלים ביצירת האתוס הדרוש 

לשליטה בעובדים, תוך כדי דחיקתן של זהויות משנה ]אתניות ומעמדיות[" )עמ' 44—45(.
בתוך כך נוצר בשוק העבודה בידול גיאוגרפי שהשתלב היטב בהיגיון הלאומי והכלכלי. על פי 
העסקים  התנהלו  משם  כלכלית,  עמידות  בעלי  שהיו  העסקים  נמצאו  המדינה  במרכז  זה  היגיון 
והקשרים העסקיים הבינלאומיים, והוא קלט אל תוכו את גורמי העבודה המקצועיים יותר, וביניהם 
גם את העובדים המקצועיים יותר והמתוגמלים יותר. באזורי הפיתוח נקלטו הגורמים המקצועיים 
פחות והמתוגמלים פחות. ענפי התעשייה באזורים אלה היו תלויים בסיוע כלכלי מהמדינה, ולכן 
זה  לבידול  דלות.  היו  עובדיהם  בפני  שעמדו  המקצועי  הפיתוח  ואפשרויות  מוגבל  היה  פיתוחם 
מבחוץ,  התעשייה  למפעלי  הובאו  והמנהלים  המקצוע  אנשי  ברורים:  אתניים  מאפיינים  גם  היו 
מצפון  עולים  היו  ורובם  המקום,  תושבי  היו  הפועלים  אירופה.  יוצאי  או  הארץ  ילידי  היו  ורובם 
אפריקה. הבידול תרם ליצירת החפיפה בין אתניות לבין מעמד, ובעיקר לעיצוב גבולות הקהילה 
המקומית ובידולה מכל דבר "חיצוני". למרות הבידול, האתוס הלאומי שימש כדבק המאחה בין 
חוויה  באופקים  נוצרה  פנים-קהילתית  סולידריות  עם  יחד  האוכלוסייה.  וחלקי  התעשייה  חלקי 

חיובית בקרב העובדים בפרט ותושבי היישוב בכלל. 
באופקים  שפעל  טקסטיל  מפעל  אופ-אר,  של  המקרה  לחקר  בר-און  עוברת  הזה  מהניתוח 
מראשית שנות השישים ועד אמצע שנות השמונים של המאה הקודמת והפך לאחד מסמליה של 
תעשיית הטקסטיל באזורי הפיתוח. בר-און איננה חוסכת בפרטים על הוויית העבודה במפעל ועל 
זו לצד תהליכים מבניים שהתרחשו כל העת בישראל. הדיון סובב סביב  השינויים שחלו בהוויה 
תיאור חוויותיהם של העובדים בהליך של עבודה "מסודרת", מודרנית, היררכית וממשמעת כחלק 
מן ההיגיון הקפיטליסטי של עיצוב הליך העבודה ועיצוב העובדים. בר-און מתארת את ההבדלים 
המגדריים בעבודת המפעל, את פעילות הוועד ושיתוף הפעולה בין העובדים להנהלת המפעל בעתות 
משבר )כלומר בזמנים שבהם הנהלת המפעל ביקשה להגדיל את תמיכת המדינה במפעל(, את הניוד 
כלפי מעלה עם כניסת הפועלים העזתיים והדרתם של אלה ממעגל העובדים בעלי הזכויות, את 
נוהלי הפיטורין, את הפעילות התרבותית ואת חיי החברה במפעל. כל אלה מוצגים באופן שאינו 
יותר  סטטי ואינו מניח קיומן של קטגוריות חברתיות נתונות. הדינמיות שולטת בתיאור העבודה. 
מכול בולט בסיפור המפעל הקשר ההדוק בין הקהילה באופקים, לרבות הרשות המקומית והתושבים 
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שאין להם זיקה ישירה אל המפעל, ובין המפעל ועובדיו. כאשר מאיימת על המפעל סכנת סגירה 
מלאה או חלקית, כולם כאחד מתגייסים למחאה, לשביתות הזדהות ולמאבק משותף.

עתה ברור גם ההיגיון של כותרת הספר, אורגים קהילה. הכותרת רבת המשמעויות באה ללמדנו 
שתעשיית הטקסטיל של אופקים משמשת לבחינת יצירתה של קהילה, שכמוה כמלאכת אריגה 
על  נשענת  האריג  של  אריגתו  ולאומיים.  כלכליים  מקומיים,  היבטים  וערב  שתי  נשזרים  שבה 
מתודות ניהוליות המבוססות על חלוקת עבודה, על רוטינות ועל מבנים ניהוליים היררכיים עד כדי 
טשטוש ההבדל בין עובד ומכונה. החוטים שמהם עשוי האריג מייצגים את העבודה החיונית כל כך 
לתושבי אופקים; פרימתו של חוט כזה והוצאתו מהאריג היא דרך לפרימתה של הקהילה. המסע 
הסוציולוגיה,  מתוך  מגוונים  דיסציפלינריים  חוטים  יחדיו  שוזר  אופקים  של  העבודה  עולם  אל 
מוצלח של המשימה  למימוש  חיוני  הזה  השילוב  העבודה.  ולימודי  ההיסטוריה  האנתרופולוגיה, 
שנטלה על עצמה בר-און: לנוע בין הפרטי למבני, בין הימנעות מקטגוריות לשימוש ביקורתי בהן, 

לספר סיפור לאורך תקופה, להתבונן ולחוות את המציאות הנחקרת, והכול באופן אנושי ומכבד. 
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איתן בר-יוסף. וילה בג'ונגל: אפריקה בתרבות הישראלית. ירושלים ותל 
אביב: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. 2013. 314 עמודים

יהונתן אלשך*

גילמה   — ססגוניים  דימויים  של  כסדרה  הן  קונקרטית,  גיאוגרפית  כטריטוריה  "הן  אפריקה, 
לאומית  תרבות  כמובן  למצוא  קשה   .)10 )עמ'  העברית"  בתרבות  חשוב  תפקיד  מגלמת  ועודנה 
בת-זמננו שאפריקה איננה מגלמת בה תפקיד כלשהו, חשוב יותר או פחות. כל אומה ואפריקה 
שלה, וכולן בסופו של דבר משכפלות את אותן הקלישאות כמעט. אולם קריאתו המבריקה של 
חוקר הספרות איתן בר-יוסף את נוכחותה של אפריקה בתרבות העברית — הן כזירה גיאופוליטית 
והן כמערכת של דימויים — מבקשת לברר את שבכל זאת חשוב ומעניין לראות ולהבין בתפקיד 
ששיחקה אפריקה במפעל הציוני ובישראל. אם ננסה לצמצם את מארג האבחנות העשיר שטווה 
בר-יוסף לטיעון בודד, אפריקה בהקשר הישראלי מדגימה שוב ושוב לאורכה של המאה ה-20 את 
ההיברידיות של שיח קולוניאלי ואנטי-קולוניאלי בפרויקט הציוני. היברידיות זו מבטאת גם את 
מידת שייכותו של היהודי אל הגזע הלבן, שייכות שגם כיום היא בלתי יציבה במהותה, ובוודאי 

הייתה כזו בתחילת המאה.
בר-יוסף מצליח לשחזר, על בסיס חומרי ארכיון מגוונים, רצף בן יותר ממאה שנים של עיסוק 
ציוני, עברי וישראלי באפריקה. הוא מתאר את חלומותיו בהקיץ של הרצל על אפריקה המלבינה 
קולוניאליסטים יהודיים; את המשלחת הציונית הספקנית והנחרדת שנסעה למזרח אפריקה בשנת 
1905; את ביקורו של נחום גוטמן בדרום-אפריקה בשנים 1934—1935 והקלאסיקה בארץ לובנגולו 
זולו, שנכתבה לאחריו ופורסמה ב-1939; את העיבוד העברי של "הבימה" מ-1953 למחזה  מלך 
המצליח זעקי ארץ אהובה, שמחה על משטר האפרטהייד שזה מקרוב נולד בדרום-אפריקה; את 
ייצואו הכושל של מודל הנח"ל לשורה של מדינות אפריקאיות בשנות החמישים והשישים, ואת 
השיח הישראלי על הסיבות לכישלון; את הדימוי של גולדה מאיר כמלכה הלבנה הגדולה באפריקה; 
עלייתו  את  השישים;  בשנות  הישראלית  האוניברסיטאית  במערכת  האפריקאי  הסטודנט  את 
ונפילתו של אידי אמין בעיני ישראל הנבגדת; את דמותו הטרגית-אפלולית של גורודיש באפריקה 
בראי לב האפלה של קונרד; ואת הגירת יהודי אתיופיה ומבקשי מקלט מסודאן ומאריתריאה אל 

ישראל בת-זמננו. 
בר-יוסף מתחיל מהצגת הרובד המבודח שבפרשת אוגנדה, האבסורד המגוחך שברעיון היהודי 
באפריקה: "פער שאין לגשר עליו, פער גופני-נפשי-תרבותי, בין 'היהודי' לבין 'אפריקה'" )עמ' 
עיצבה  היא  מגוחך,  היה  שבאפריקה  הגלותי,  מהיהודי   — הציונות  כמובן,  סגרה,  הפער  את   .)30
האפריקאיות  המדינות  אל  מייצא  אפילו  אלא  לאפריקה  "מתאים"  רק  שאינו  החדש  היהודי  את 
היהודי  את  הציונות  בייתה  הזאת  מהבחינה  הנח"ל.  כגון  לעילא  ציוניות  פרקטיקות  החדשות 
שחרור  מובהק:  אנטי-קולוניאלי  "עיקרון  של  הפעלתו  באמצעות  אבל  הקולוניאלי,  בפרויקט 
מה  במידת  ישראל,  מדינת  הצליחה  ל-1973  עד   .)34 )עמ'  לאומה"  והפיכתם  היהודים משעבוד 

* מכון באלסילי ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת וילפריד לורייה, אונטריו, קנדה
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ומכל מקום לא לאורך זמן, להיראות כשותפה לפרויקט האנטי-קולוניאלי. באמצעות נוכחותה של 
אפריקה כמקום וכדימוי בישראליות של שנות החמישים והשישים מצליח בר-יוסף להראות שלא 
הייתה זו הונאה צינית או דימוי עצמי כוזב כי אם אופציה אידיאולוגית מובחנת, שנעלמה בשנות 

השבעים של המאה ה-20. 
מהבחינה הזאת נבדלה ישראל מדרום-אפריקה של אותה העת. זו, על אף ניסיונותיה להדגיש 
)ועוד   1948 שלאחר  ובדרום-אפריקה  האפריקנרית  שבלאומיות  האנטי-אימפריאלי  הממד  את 
יותר מכך ב-1961, לאחר פרישתה מחבר העמים הבריטי(, נותרה בעיני העולם דוגמה בוטה ואפילו 
מכוערת במיוחד של קולוניאליזם. עם זאת, עד לשנות הארבעים של המאה ה-20 הצטיירה דרום-

אפריקה תחת הנהגתו של יאן סמאטס כמופת של מודרניות המוגשמת בשממה בתולית — מופת 
על שליחותו  בדווחו  התיכון.  במזרח  לחקות  עתידה  הציונית  שלמעשה חשב סמאטס שהתנועה 
של נחום גוטמן לדרום-אפריקה באמצע שנות השלושים לשם ציור דיוקנו של סמאטס, טוען בר-

יוסף כי "נסיבות נסיעתו של גוטמן לאפריקה רומזות אפוא לברית עמומה לא מפורשת הנרקמת 
בין מדינת האפרטהייד-לעתיד לבין המדינה היהודית שבדרך, ברית שתגיע לשיאה לאחר 1973 
ותתבסס על האינטרסים הצבאיים, הכלכליים והתרבותיים המשותפים לשתי מדינות שהעולם נהג 

בהן כבמצורעות" )עמ' 61(. 
קריאה טלאולוגית זו של הנסיבות שבבסיס כתיבתו של בארץ לובנגולו מלך זולו, בדיוק כמו 
פתרון ההיברידיות הנוח מדי שבר-יוסף מציע לשאלה אם הציונות היא קולוניאליסטית או אנטי-
הפוסט- סוג  את  לאבחן  האנליטי  הקושי  חושף:  שבר-יוסף  מהאתגר  חומקת  קולוניאליסטית, 

קולוניה שנוצרת — הן בדרום-אפריקה שתחת שלטון האפרטהייד והן בישראל — ולאפיין אותה 
של  השנייה  במחציתה  הפוסט-קולוניאלית  המדינה  תופעת  של  ביטוייה  מגוון  בתוך  טיפולוגית 

המאה ה-20. 
פנטזיות  בין  מתחבט  לעולם  הציוני,  הפרויקט  של  המורכב  "אופיו  בדבר  בר-יוסף  של  טענתו 
שנותרת  שאלה  אלא  איננה   )72 )עמ'  ופוסט-קולוניאליות"  אנטי-קולוניאליות  קולוניאליות, 
בכללו  הציוני  והפרויקט  ישראל  מדינת  גורשו  ה-20  המאה  של  השישים  שנות  במהלך  פתוחה. 
אירוע  הוא  זה  גירוש  האחר;  צדה  אל  קולוניאלי-אנטי-קולוניאלי  הדיכוטומיה  של  האחד  מצדה 
מפתח בתולדות כינונה המסוכסך של אותה דיכוטומיה, שלעולם היא שנויה במחלוקת מהותית. 
בר-יוסף מצליח להראות שנוכחותה של אפריקה במפעל הציוני ובתרבות הישראלית, שהוזנחה 
עד כה מבחינה מחקרית, היא אכן אתר ייחודי וחשוב לניתוח קורותיה של האבחנה בין הקולוניאלי 

ובין האנטי-קולוניאלי לאורכה של המאה ה-20.
למדינות  הנח"ל  מודל  של  הייצוא  ניסיון  את  המנתח  הפרק  הוא  זו  מבחינה  במיוחד  חשוב 
האפריקאיות החדשות, ובעיקר את האופן שבו ניסו ישראלים להסביר לעצמם את מה שהם תפסו 
נימה מבודחת, שבר-יוסף מציב לעומת  זה מתחיל בשחזורה של  גם פרק  הניסוי.  ככישלונו של 
הנימה המבודחת של פרשת אוגנדה. הפער המבדח בממדיו בין היהודי הגלותי-אירופי מראשית 
המאה ה-20 ובין ההתנחלות באפריקה התחלף בשנות השישים בחיקוי פרודי כמעט של מוסדות 
שהאיכות  אלא  אפריקאי.  ובהקשר  אפריקאים  ידי  על  והנח"ל,  הקיבוץ  כמו  כך  כל  ישראליים 
הגרוטסקית שאותה מוצא הישראלי באפריקאי המחופש לחייל נח"ל תהדהד תמיד גם את האיכות 

הגרוטסקית שהייתה ביהודי המתחפש לקולוניאליסט בראשית המאה. 
בר-יוסף מצטט את גולדה, שהדגישה שהסיוע הישראלי לאפריקה היוצאת לעצמאות פוליטית 
האפריקאים  עם  שותפים  "היינו  העת:  באותה  עולם  מדינות  שאר  אליה  ששפעו  מהסיוע  שונה 
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דיכוי,  לא רק באתגרים שנבעו מהצורך בפיתוח מהיר אלא גם בזכרן של מאות-שנים של סבל, 
הפליה, עבדות — ליהודים ולאפריקאים אין אלו אמרות כנף בלבד" )עמ' 125(. עד אותה עת הוסבר 
כישלונו של ייצוא הנח"ל לאפריקה כתולדה של הדגשת יתר מצדם של הישראלים את הדמיון בין 
ובין המדינות הדה-קולוניאליות באפריקה, תוך התעלמות מההבדלים העצומים ששררו  ישראל 
בהבדלים  יתר  הייתה הבעיה הפוכה — התמקדות  טוען שלמעשה  בר-יוסף  אך  זאת.  בכל  ביניהן 
הישראלי,  במקרה  גם  כשל  שהנח"ל  העובדה  של  ובעיקר  הדמיון,  נקודות  של  והדחקה  דווקא 

מסיבות דומות להפליא לסיבות כישלונו באפריקה.
הייתה מדינה מתפתחת שבאמצעות פעולות הסיוע באפריקה הצליחה להציב עצמה,  ישראל 
לפחות בעיני עצמה, לצד מדינות המערב המפותחות. כישלון המדינות האפריקאיות בחיקויה של 
מדינת הלאום המערבית המודרנית, על אף מאמציהן הכנים-לכאורה של מדינות המערב להפיץ 
כישלון  נרטיב  מאשליותיה.  וההתפכחות  הדה-קולוניזציה  של  קלאסי  נרטיב  הוא  המודל,  את 
הוכחה  )כלומר  המערבית  הלאום  מדינת  של  בחיקויה  ישראל  של  הצלחתה  עם  מתמודד  הנח"ל 
ניצחת שעצם ייבוא המודל ויישומו לא-במערב הוא אפשרי לחלוטין( מבלי לוותר על סימונה של 

אפריקה כמי שכשלה בכך. 
בגידתה של אפריקה בישראל, שב-1973 הפכה לעובדה מוגמרת, הובילה להפסקתן המוחלטת 
של פעולות הסיוע הישראליות באפריקה, למעט סוג אחד ויחיד של סיוע שהמשיך דווקא לצמוח 
וראשון  ראש  היה  וככזה  ביותר,  רווחי  כמובן  היה  הביטחוני  הסיוע  הביטחוני.  הסיוע  ולהתרחב: 
ליוזמות מסחריות ישראליות מגוונות במדינות רבות באפריקה. המעורבות הישראלית באפריקה 
חדלה להיות פעילות ראווה כושלת והפכה לפעילות חשאית אך מוצלחת להפליא, במונחים של 
רווח כלכלי. הגלייתה של ישראל מצדה האנטי-קולוניאלי של הדיכוטומיה אל צדה הקולוניאלי 
התרחשה בד בבד עם השינוי בדימויה של אפריקה בתרבות הישראלית: לא עוד אתר לסיוע נלהב, 

אלא מקור לא אכזב של "רווח מלוכלך". 
נתיבי  ומזמין את סימונם של  נוספות  הדיון העשיר שמקיים בר-יוסף מעלה שאלות חשובות 
מחקר חדשים. אמנם קיימים מחקרים בנושא, הן בעברית והן באנגלית, כפי שמעידה הביבליוגרפיה 
ומאיר  לברר  נותר  שעוד  את  המנכיח  חלוצי,  מחקר  של  אופי  לספר  יש  זאת  ולמרות  המקיפה; 
הציוני  המפעל  אפריקה,  שבין  המפגשים  שורת  לגבי  במחקר  עדיין  השוררת  ההזנחה  ממדי  את 

והתרבות העברית. 
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Irit Dekel. Mediation at the Holocaust Memorial in Berlin. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2013. 196 pages

קובי קבלק*

"מה האנדרטה הזאת אמורה לייצג?" "מה אני אמור להרגיש כאן?" שאלות אלה ודומות להן חזרו 
ועלו על שפתותיהם של מכרים מישראל שבאו לבקרני בברלין כאשר עמדנו מול אנדרטת השואה 
בלב העיר. האנדרטה )או אתר הזיכרון(, שנחנכה במאי 2005, ניצבת במקום מתויר במיוחד ליד 
שער ברנדנבורג והרייכסטאג, בקצהו של פארק הטירגארטן ולא רחוק מפוטסדאמר פלאץ. חלקה 
משתנה.  עומק  בעל  שטח  על  שונים  בגבהים  מלבניות  בטון  קוביות   2711 כולל  והנראה  העליון 
לאתר הזיכרון יש גם חלק תחתון, "מרכז מידע", המחולק לכמה חדרים שבהם אפשר למצוא תיאור 
המאפשר  אינטראקטיבי  נתונים  ומאגר  שנרצחו  יהודים  שכתבו  טקסטים  השואה,  של  היסטורי 
חיפוש ארכיוני. אולם חלקה העליון של האנדרטה הוא הזוכה למרבית תשומת הלב והמבקרים. 
זאת בגלל גודלה של האנדרטה ומיקומה, אך גם משום שהקשר לאירוע שהיא מייצגת הוא מופשט 
אלה  שאלות  בה.  נמצאים  כאשר  לנהוג  הנאותה  הדרך  ועל  על משמעותה  שאלות  ומעלה  מאוד 

עומדות במרכז מחקרה המצוין של עירית דקל. 
בדיונים  מתמקד  אינו  דקל  של  ספרה  זו,  באנדרטה  כה  עד  שעסקו  המחקרים  למרבית  בניגוד 
דקל  פתיחתה.  ולאחר  בנייתה  במהלך  הופיעו  או  האנדרטה  של  להקמתה  שהובילו  המתמשכים 
אינה מזניחה את הדיונים האלה אלא משלבת אותם בפרספקטיבה אתנוגרפית הבוחנת את המתח 
בין חוויה לפעולה באתר. במקום לשאול מה נאמר על האנדרטה, היא שואלת מה האנדרטה עושה. 
לטענתה, בדיוק בגלל היותה של האנדרטה מבנה מופשט וחמקמק כל כך המעורר תהיות, האתר 
מעודד את המבקרים לחפש אחר הדרכים הנכונות להבינו ולחוות אותו. כך פותח האתר אפשרויות 
לחקר פרקטיקות ממוסדות של השתתפות )engagement( בזיכרון ושל התמודדות עם תפיסות 
חברתיות על העבר הנאצי. האנדרטה מעלה תהיות בקרב מבקרים מארצות שונות ומעוררת אותם 
הקבוצה  גם  וזו  יהודים,  שאינם  לגרמנים  בעיקר  למעשה  מיועדת  היא  דקל  לפי  אך  למחשבה, 

העומדת במוקד הספר. 
הספר  מבוסס  שעליהם  המקורות  ו-2011.   2010  ,2006 בשנים  נעשה  למחקר  החומר  איסוף 
כוללים ראיונות עם מדריכי הסיורים ובעלי התפקידים השונים באתר, שיחות עם מבקרים בשני 
המתועדים  ורשמים  האתר  הנהלת  של  פרסומים  באתר,  בסדנאות  השתתפות  האנדרטה,  חלקי 
בספר המבקרים. בפרק המבוא פורשת דקל בפני הקוראים את תפיסותיה המחקריות ואת מבנה 
הספר. לטעמי, המבוא עוסק מעט מדי בתיאור האתר עצמו על שני חלקיו. תמונות נוספות, בעיקר 
ישירות  אותה  מכירים  שאינם  לקוראים  האנדרטה  את  ממחיש  היה  שבאתר,  הקוביות  שדה  של 
נחווה.  האתר  שבו  באופן  דן  הראשון  הפרק  מהמקום.  העולות  השאלות  את  להבין  להם  ומסייע 
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זיכרון" המציעה למבקרים לא רק  דקל מציבה את האנדרטה בתוך מסגרת עדכנית של "תיירות 
של  העליון  לחלקו  הכניסה  אפשרויות  ריבוי  על  מצביעה  היא  תפיסתי.  ושינוי  חוויה  אלא  ידע, 
האתר, עיצוב שאמור לרמוז על הפלורליזם והפתיחות ביחס לאפשרויות הפירוש של האנדרטה. 
לצד זאת היא בוחנת את כללי ההתנהגות המוטבעים בכתובת בכניסה לשדה קוביות הבטון ואת 
זה  בפרק  במקום.  להרגיש  שיש  הנאותים  הרגשות  לגבי  האתר  ועובדי  המבקרים  של  הציפיות 
ובפרקים הבאים דקל מדגישה את העיסוק הרב של המבקרים והמדריכים ברגשות ומקשרת אותו 
לשאלות של הבנת העיסוק בעבר, שייכות קהילתית, מוסר ועוד. דקל מנתחת היבטים שונים של 
והיסטוריית  נוף  מרחב,  על תפיסות של  אבחנות מרתקות  סדרה של  לקורא  ומספקת  האנדרטה 
המקום. עם זאת, הדיון שלה במיקומה של אנדרטת השואה ובעיקר בקרבתה לאנדרטאות זיכרון 
רדיפת  את  המנציחות  אלה  ובעיקר   — האחרונות  בשנים  הקרובה  בסביבתה  שהוקמו  נוספות 

ההומוסקסואלים וה"צוענים" )סינטי ורומה( — אינו מעמיק דיו.
זיכרון  לדיון על  חלקו האחרון של הפרק הפותח מציג את אחת התרומות החשובות של דקל 
בגרמניה. היא מציעה לבחון את הנעשה באתר ואת היחס לזיכרון הנאציזם שלא על בסיס טראומה. 
טראומות של הקורבן, של המקרבן ושל צאצאיהם משמשים זה כמה עשורים כהקשרים מרכזיים 
להסבר תופעות של זיכרון הנאציזם, אולם דקל טוענת ש"עבודת הזיכרון" באתר נובעת מחוויה 
הראייה  "במקום  טראומטי.  אירוע  של  מורשת  מחוויה  או  מייצוג  ולא  במקום  עובר  שהמבקר 
הנורמטיבית השכיחה של התמודדות עם טראומה, אנו מבחינים בהיבט הפרפורמטיבי של תרגום 
אסתטיקה לאתיקה" )עמ' 55(. בתגובותיהם לאתר מתמקדים המבקרים בהווה ולא בעבר. במקום 
העברה, האתר מציע טרנספורמציה שאמורה להביא את המבקרים לאמץ מודל מוסרי-אוניברסלי. 
אמנם ההצבעה על חשיבות המסר האוניברסלי לזיכרון השואה בגרמניה אינה חידוש, אבל עבור 
חוקרים רבים העיסוק בתחום ללא התחשבות בטראומה )על בסיס היסטורי, תרבותי או משפחתי( 
דקל  של  זה  מהלך  מהווה  אלה  שורות  כותב  עבור  אך  התנגדות.  יעורר  וודאי  נתפס  אינו  פשוט 

תפנית רצויה ומעניינת שתעזור לרענן את המחקר על זיכרון בגרמניה ומחוצה לה.
זיכרון  של  ש"במקום  דקל  טוענת  ובו  הראשון,  שבפרק  הטיעונים  גבי  על  נבנה  השני  הפרק 
פרפורמטיבי ]...[ מה שאנשים יודעים על העבר חשוב פחות כבסיס משותף לפעילות זיכרון ממה 
שהם מבצעים כדרך הנכונה 'לזכור'. אך כיצד הם יודעים מה 'לבצע' ועל פי אילו כללים?" )עמ' 
65(. הפרק דן בארבעה סוגים של "דיבוריות" )speakability( הנוצרים ביחס לאתר ובתוכו: עדות 
החיכוך  נקודות  את  למשל,  מתארת,  דקל  ידע.  וגירוי  שתיקה  בושה,  או  אשמה   ,)witnessing(
על  מצביעים  אלה  עימותים  כיצד  ומראה  המידע  במרכז  המבקרים  לבין  המדריכים  בין  והעימות 
גבולות הפתיחות של האתר. כיוון שהדגש של דקל הוא על מה שמתרחש באתר עצמו היא כמעט 
אינה מנתחת דיונים וייצוגים ציבוריים על זיכרון הנאציזם בגרמניה, ומסתמכת בעיקר על מקורות 

משניים בניתוחה את האינטראקציות באנדרטה ובמרכז המבקרים. 
הפרק השלישי מתחקה אחר אתיקת ההשתתפות באתר. הוא מציג שלושה שלבים של כניסה 
לאתר והשתתפות בדיונים, שהם מעין שלושה שלבים ב"קריירה המוסרית" של המבקר במקום. 
הפרק הרביעי והאחרון עוסק בשאלה כיצד נוצרת באתר משמעות מתוך מבנה היחסים בין המדיה 

והייצוגים שהאתר עצמו מציע ובין סוגים שונים של פעילות במקום.
בנוסף לאבחנות הזהירות, המדויקות והחדשניות של המחברת, שרק חלק קטן מהן הזכרתי כאן, 
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יש לשבח גם את הכרתה במגבלות המחקר: רובו מתמקד בסדנאות ובהדרכות שהתקיימו במרכז 
ומרבית המבקרים לא מגיעים אליו. אף שלעתים חשתי שהתייחסותה ל"מבקר באתר"  המידע, 
הייתה מעט חד-ממדית, דקל מרשימה בגישתה הרב-תחומית ובהיכרותה את הספרות המחקרית 
על זיכרון בגרמניה. ספרה הוא תרומה חשובה לא רק למחקרים על זיכרון השואה אלא גם לחקר 

הזיכרון בכלל ולתחומים חופפים.
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