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תמר ברגר*

בהקשריו  הפנים  ועל  מעטה,  בכלל  העיצוב  תחומי  על  הכתיבה  בעברית.  כזה  ספר  אין 
כמעט שלא כתבו בכלל. כבר מבחינה זו תורמת מיכל חכם תרומה סגולית למחקר התרבות 
הישראלית. ספרה, שמציע חתך אורך גדול יחסית — משנות העשרים ועד שנות השבעים 
של המאה ה־20 — חוצה בלי דרמה את המעבר מיישוב למדינה ונע הלוך ושוב בין נקודות 
מבט, מוקדי דיון, סדרי גודל, מרכיבים והקשרים של התופעה. הדיון מתרחב ומצטמצם, 
מחבר ומפריד. המבט התאורטי נשען על השיח האדריכלי, הגאוגרפי, הסוציולוגי והאסתטי 
ופרטי  חיים  אורחות  מגורים,  צורות  כוללים  הנבחנים  והאובייקטים  והתופעות  העדכני, 
ריהוט, מוסדות ציבוריים, ספרים )ספרות הדרכה, ספרות יפה ועיתונות ילדים( ואובייקטים 

של תרבות חזותית )סרטים, אמנות פלסטית, כרזות, פרסומות ועוד(. 
חכם  תרבותי.  ממטען  המתפקע  חשוב  מושג  הדומסטיות,  מושג  עומד  הדיון  בלב 
מציינת שהוא הסתעפות של שיח ההיגיינה )שכשלעצמה היא מושג כרוך בחיי היומיום 
ורחב משנדמה(, אבל הוא עומד בפני עצמו, עשיר ומספק. הדומסטיות היא אידאולוגיה 
חכם.  בדיון של  עולים  אלה  וכל  ופסיכולוגיה,  היסטוריה  ופוליטיקה,  ופרקטיקה, תרבות 
היא עוסקת ב״דומסטיות הציונית״ במטרה להתחקות אחר “תפקידו של שיח הדומסטיות 
הציוני כפרויקט המצאתה, שכפולה וטיפוחה של האשכנזיות הציונית המודרנית כקטגוריה 
הערכים  את  לייצג  והמתיימרת  הלאומית,  לזהות  סימבולית  השקולה  והגמונית  לכידה 
ואת התפיסות של הבית הלאומי״ )עמ׳ 12(. המצאת הישראליות הייתה כרוכה מניה וביה 
בהמצאת האשכנזיות, או במילים אחרות, הדומסטיות הישראלית התהוותה בדמותה של 

אשכנזיות מומצאת. 
האשכנזיות, ולפיכך שיח הדומסטיות האשכנזי, עולים בספר בשני הקשרים שונים לפי 
והישראלי  הציוני  זה  הוא  הספר,  עוסק  בעיקר  שבו  האחד,  ההקשר  במציאות.  הופעתם 
המתהווה — על המודלים ששאב משיח הדומסטיות האשכנזי )והדמיון בין המקרה הציוני 
למקרים של מדינות מזרח־תיכוניות דווקא, שבעצם ההצבעה עליו יש חידוש הפותח פתח 
להמשך הדיון(, על ניסוחיו הרעיוניים האוטופיסטיים ועל ביטוייו הפרקטיים. כאן פעלה 
אשכנזית  הגמוניה  אותה  שבו  זה  הוא  האחר  ההקשר  הפנים־אשכנזי.  לגיבושה  הציונות 
חכם  מולה.  שניצבה  המזרחיות  את  שלה  בדמותה  לעצב  ביקשה  שהתגבשה  מדומיינת 
מתייחסת לשלב זה בשליש האחרון של הספר. יש לומר כי ההבדל בין שני השלבים דווקא 
חכם  של  המושכלת  שאיפתה  למרות  למדינה,  מיישוב  המעבר  של  חשיבותו  על  מצביע 

להציג תהליך רציף של הבניה מסוימת בהקשרים משתנים. 
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שיח  על  ההשפעה  במקורות  דנה  חכם  הראשון  בשער  שערים.  לשני  מחולק  הספר 
הדומסטיות הציוני מאז שנות העשרים של המאה ה־20. היא מציגה את זיקתו המסוימת 
לאומית  סובייקטיביות  של  לכינונה  שתרמו  הסובייטי,  ולזה  הגרמני  הדומסטיות  למודל 
הדומסטי  השיח  את  יחדיו  הכורך  האפריקני,  הקולוניאליסטי  למודל  וכן  מודרנית, 
והאימפריאלי, את הביטויים האוטופיסטיים והמדעיים הציוניים ואת זיקתו לתורת הגזע. 
בשער השני היא מציגה את הזהויות שכנגד, אלה שמולן השיח הדומסטי הציוני העמיד את 
עצמו בעודו מאמץ חלקית את מאפייניהן: הגלותיים, מי שאינם חלוצים, ילידים וערבים 
בכלל, בורגנים ומזרחים. אלא שהפרקטיקה, כפי שמראה חכם, הייתה בורגנית — אמנם 
לא בורגנות של ההון אלא בורגנות פועלית שלא הפנתה עורף לאתוס החלוצי, כפי שהיא 
ומזרחית  ערבית  זהות  עיניה  לנגד  מציבה  כלומר  אוריינטליסטית,  והתפיסה   — מציינת 

מדומיינת.
 — בלעדיו  בדומסטיות  לדון  אי־אפשר  אורכו.  לכל  הספר  את  חוצה  המגדרי  ההיבט 
העבודה  וחלוקת  והחוץ(  הפנים  )או  לציבורי  הפרטי  בין  ההבחנה  כינון  עם  משורשיה, 
הברורה שהתלוותה לה, ועד להופעות המעודנות יותר של הזיקה בין מגדר לדומסטיות 
בימינו. חכם בוחנת לפרטי פרטים ספרי הדרכה בתחומי הבישול, התזונה ותרבות האכילה, 
הניהול הכלכלי של משק הבית, עיצובו, שמירה על ההיגיינה שלו והתנהלות הגוף בעת 
ומתוך כך היא ממחישה את ההיבט המגדרי העמוק של שיח הפנים  העיסוק בכל אלה, 
גם  נוכחת  זה. החלוקה המגדרית  ביקורתית המתייחסת לשיח  נשית  גם כתיבה  ומנתחת 
במה שעומד במוקד הדיון של חכם — השימוש בשיח הדומסטי בהבניית הלאום. הנשים, 
נוטרות הבית והמשפחה הגרעינית הבורגנית, מצטרפות אל הגברים נוטרי האומה לאיחוד 

הזירות ולעיצובה ושימורה של האומה המודרנית. 
הספר מלא וגדוש בדוגמאות מסוגים שונים שחכם מנתחת אותן וממחישה באמצעותן 
יפה,  ספרות  מודעות,  פרסומות,  איורים,  הדרכה,  ספרי  הנחיות של  התאורטי:  הדיון  את 
הדוגמאות  ועוד.  סרטים  עיתונאיות,  כתבות  מדעיים,  מסמכים  תצלומים,  ילדים,  עיתוני 
פעם  לא  ומסייעות  בהקשריהן  בבירור  מובאות  התאורטיים,  בפיתוחים  היטב  שזורות 
להמחיש את הנטען. לצד זאת, הגודש מכביד לעיתים, אף שאפשר לקרוא את הספר ברצף 
ולעקוב אחר מהלך הטיעון גם בקריאה סלקטיבית של המקרים. חכם גם מסייעת לקוראת 

ומביאה סיכומי ביניים בתום כל שלב בדיון. 
בשל הנושא היסודי כל כך, מגוון הדוגמאות, הבהירּות שבה חכם מציגה את התאוריות 
העומדות ביסוד המחקר וכתיבתה הנקייה ונטולת הז׳רגון, ספרה פונה למנעד רחב למדי 
ובעיצוב  בכלל  הישראלית  בתרבות  שעוסקים  מי  של  אקדמי  מקצועי  קהל  קהלים:  של 
בפרט, קהל קוראים רחב יותר, וגם — חשוב לא פחות — קהל העוסקים במקצועות העיצוב 

והלומדים אותם, שיזכו במבט רפלקסיבי, ביקורתי ומורכב על פעולתם.


