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לקראת פרדיגמה חברתית-סביבתית בישראל 6   נתליה גוטקובסקי, רפי גרוסגליק ולירון שני

הקדמה

לקראת פרדיגמה חברתית-סביבתית בישראל

נתליה גוטקובסקי,* רפי גרוסגליק** ולירון שני***

בחודש דצמבר 2016, לאחר מאבק פוליטי ממושך, קיבלה ועדת המשנה לעררים של המועצה 
בצפון  אוג  בנחל  בניין  פסולת  מטמנת  להקמת  המתנגדים  טיעוני  את  ובנייה  לתכנון  הארצית 
העיר  דונם מפאתי  כ-500  פני  על  המיועד מתפרש  הירוק. האתר  לקו  ירושלים, מעבר  מזרח 
הפליטים  מחנה  ענאתא,  עיסאוויה,  הצרפתית,  הגבעה  בין  אדומים,  מעלה  לכיוון  ירושלים 
שועפט, בית החולים הדסה הר הצופים והאוניברסיטה העברית. האתר המיועד אמור לאפשר 
בתום תקופת  התכנון  ולפי  כעשרים שנה,  מירושלים במשך  בניין  פסולת  והטמנה של  גריסה 
להביא  הייתה  צפויה  האתר  גבי המטמנה. הקמת  על  ציבורי  פארק  לקום  היה  אמור  ההטמנה 
תחבורה  ולעומסי  האזור  לתושבי  רבים  בריאותיים  לסיכונים  רעש,  לזיהום  אוויר,  לזיהום 
יהודיות  בין האתר המתוכנן לבתי התושבים בשכונות  לאזור. המרחק  נסועת המשאיות  בשל 
ופלסטיניות בצפון-מזרח ירושלים הוא עשרות מטרים בלבד, והתכנית בעלת פוטנציאל פגיעה 
משמעותי בבריאות התושבים. קואליציית המתנגדים למטמנה פועלת זה שנתיים וכוללת את 
תושבי הגבעה הצרפתית, תושבים פלסטינים ובדואים ממזרח ירושלים, בית החולים הדסה הר 
הצופים ועמותת המתכננים למען זכויות אדם “במקום".1 אמנם טרם נאמרה המילה האחרונה 
בהתפתחות התכנונית בנושא, אך ניתן לומר כי המאבק נחל הצלחה בהחזרת התכנית לוועדה 
המחוזית לשם בחינת חלופות תכנון אחרות, חלקן מחוץ לגבולות המוניציפליים של ירושלים, 

וכן בגיוס חברי כנסת ממפלגות שונות מהקואליציה ומהאופוזיציה לטובת מאבק התושבים. 
חושפת  המטמנה  להקמת  התכנית  ביטול  של  המשותף  האינטרס  סביב  שנוצרה  הברית 
אפשרויות לשותפויות בלתי צפויות בין קבוצות חברתיות שונות במרחב המקומי. אירוע שכזה 

והמחלקה  פורטר  ללימודי הסביבה ע“ש  ביה“ס  הרווארד;  אוניברסיטת  המחלקה לאנתרופולוגיה,   *
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת ברנדייס   **
המחלקה לאנתרופולוגיה ומרכז שוסטרמן, אוניברסיטת ברנדייס  ***

אנו מבקשים להודות לפרופ‘ דני רבינוביץ על העידוד והתמיכה בהפקת גיליון זה. אנו מודים לכל   
הכותבים והכותבות שתרמו לגיליון מפרי עטם ומחקרם ולכל קוראי וקוראות המאמרים על ההערות 
המועילות. עוד נבקש להודות לחברי המעבדה לסביבה וחברה, המתקיימת בתמיכתו של פרופ‘ דני 
רבינוביץ בבית הספר ללימודי הסביבה ע“ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, ולקהילה המקצועית 

לסביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית, אשר במסגרתן התגבש הגיליון. 
לפירוט על שיתופי פעולה קודמים בין מתנחלים ופלסטינים במאבק בהקמת מטמנה בגדה המערבית   1

.Stamatopoulou-Robbins, 2014 ראו
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אינו חד-פעמי אלא תופעה שחוזרת על עצמה לנוכח איומים ומפגעים סביבתיים-בריאותיים,2 
אך המחקר הסוציולוגי-אנתרופולוגי הרווח בישראל נוטה להתעלם מבריתות שכאלו. שיתופי 
הפעולה הללו ואירועים אחרים מאתגרים את ההיגיון החברתי הרווח בישראל ואת קטגוריות 
בלתי  הם  הכוח  יחסי  כאשר  גם  כי  לראות  ניתן  בישראל.  החברה  בניתוח  המקובלות  הריבוד 
שוויוניים בעליל, כמו אצל המתגוררים באזור המטמנה המיועדת, מתלכדים האינטרסים לשם 
מאבק סביבתי באיום החיצוני; נראה כי מציאות חייהם של רבים במרחב המקומי אינה מעוצבת 
אך ורק מתוך השסע הלאומי, הדתי, האתני, המעמדי והמגדרי אלא גם מהמציאות הקיומית 
סביבתיות  למחלות  מחשיפה  ולהימנע  נקי  אוויר  לנשום  )ובהכרח(  ברצון  הקשורה  החיונית, 
הנובעות מרעש, מאבק או מזיהום אחר. בשם השאיפה לבריאות הסביבה והציבור מתלכדות 
תעתועים.  כחזיון  רק  כה  עד  נדמה  היה  ביניהן  פעולה  ששיתוף  כאלה  חברתיות,  קבוצות 
האינטראקציה בין סביבה וחברה מייצרת שדות חברתיים חדשים, המתבלטים במיוחד במרחב 
)שלא  רבים  בעיני  נתפסת  דווקא משום שהסביבה  בו.  חיים  והצר שאנו  הצפוף  הגיאופוליטי 
בצדק( כזירת פעולה א-פוליטית היא מאפשרת פרקטיקות חדשות ביחס להגיונות המנחים את 

תהליכי ההשתייכות לחברה בישראל ויצירת בריתות וקשרים פוליטיים. 
החברתיים- שההסברים  לטעון  נבקש  בישראל,  וחברה  בסביבה  המתמקד  זה,  בגיליון 

אינם מספיקים לבדם להבנת  בישראל  בזירה הסוציולוגית-אנתרופולוגית  הנהוגים  פוליטיים 
תופעות המתרחשות מול עינינו ממש וכי הסביבה היא אלמנט מרכזי ובלתי נפרד של הניתוח 
להבחין  תדע  שכזו  חברתית-סביבתית  פרדיגמה  המקומי.  במרחב  הסוציולוגי-אנתרופולוגי 
ולהציע  ובתלות שבין החברה לסביבה שהיא משוקעת בה בהקשר המקומי, לנתחם  בקשרים 
תיאוריה רלוונטית. פרדיגמה חברתית-סביבתית תסביר לעומק אירועים שעוסק בהם השיח 
לכמה  אחת  המשתוללות  השריפות  הגז,  על  המאבק  בישראל:  והביטחוני  הכלכלי  המדיני, 
הומניטרי המתדפקים על דלתות  סיוע  ומבקשי  ובכרמל, מבקשי מקלט  ירושלים  בהרי  שנים 
שאנחנו  מזון  על  תקינה  של  המשמעות  והחקלאים,  החקלאות  מצב  ומדרום,  מצפון  ישראל 
רוכשים ואוכלים. כל אלו קשורים בהשתלשלויות של פוליטיקה של סביבה ובאינטראקציות 
היסטוריות ועכשוויות שבין סביבה לחברה. המאבק על הגז, למשל, ראוי שייבחן בראי שאלות 
פוליטיות עתיקות יומין על ניהול משאבים ותשתיות שהם נחלת הכלל. כך גם השאלה מדוע 
ואחזקת  הרעייה  משטר  הפרת  של  תולדה  זוהי  כי  לטעון  ניתן   – ביערות  שריפות  מתרחשות 
הוחלף  בטרם  שנים  מאות  במשך  באזור  ורועים  פלאחים  שקיימו  משטר  בהרים,  הטרסות 
במדיניות של איסור רעייה ושל ניהול היער, וכי המדיניות החדשה הביאה להפרה של המערכות 
שבין  הקשר  את  גם  למשל,  תאיר,  חברתית-סביבתית  פרספקטיבה  הוותיקות.  האקולוגיות 
סיוע  ובקשת  פליטות  ואלימות,  סכסוכים  של  הופעתם  ובין  קשות  ובצורות  אקלים  שינויי 
2006–2009 הביאו  2009(. גם הבצורות בסוריה בשנים  )רבינוביץ,  הומניטרי בגבולות ישראל 

בריתות בלתי צפויות על רקע איומים סביבתיים או הזדמנויות כלכליות-סביבתיות התרחשו למשל   2
פעילים  ובין  ירוקה“  “מגמה  הסטודנטים  ארגון  בין  קואליציה  בראשיתו  שיצר  הגז,  על  במאבק 
דוגמה  “המעברה“.  וקבוצת  נחמדות“  נחמדים-לא  ה“לא  הציבורי,  הדיור  למען  הנאבקים  מזרחים 
נוספת היא הסיוע שקיבלה ישראל מהרשות הפלסטינית וממדינות כגון מצרים וטורקיה כשנדרשה 

להתמודד עם השרפות שאירעו ברחבי הארץ בחודש דצמבר 2016.



לקראת פרדיגמה חברתית-סביבתית בישראל 8   נתליה גוטקובסקי, רפי גרוסגליק ולירון שני

להגירת מיליון וחצי אזרחים סורים מהאזורים הכפריים לאזורים עירוניים, עוד לפני פרוץ מלחמת 
האזרחים ב-2011, ולאי-הנחת החברתית שתרמה לראשית ההתקוממות בסוריה. אם כך, הסביבה 
הפרדיגמה  ובפוליטיקה.  בחברה  אינהרנטי  גורם  מהווה  היא  אלא  ברקע“,  שם  “נמצאת  אינה 
החברתית-סביבתית שאנו מציעים לפתח מורה כי הסביבה היא זירת מאבק אקוטית על משאבים 
קיומיים וסימבוליים, זירה של עיצוב זהות חברתית ויחסים אינטראקטיביים בין חברות ותרבויות 

ובין סביבתן הטבעית. 
מחקרים שונים על יחס החברה בישראל לסוגיות סביבתיות העלו כי מרבית הישראלים אינם 
תופסים את המשבר הסביבתי כאיום או כאתגר מרכזי בחייהם, בעיקר לנוכח מרכזיות השיח 
הביטחוני בארץ )ברטל וכרמי, Franzen, 2003 ;2012(. אף על פי כן, התנועה הסביבתית היא 
אחת מתנועות החברה האזרחית שצמחו במהירות בישראל בעשרים וחמש השנים האחרונות, 
זהּות  קהילות  בניית  וארציות,  מקומיות  חברתיות-פוליטיות  פעולות  של  שורה  כוללת  והיא 
פעולות  רבות,  חקיקה  יוזמות  בישראל  הסביבתית  לתנועה  לייחס  ניתן  שיח.  שדות  ועיצוב 
ועוד.  חינוך, תקשורת, צבא, המגזר העסקי  כגון  בזירות  ושינוי השיח  של אקטיביזם משפטי 
פרקטיקות  אימוץ  בתהליכי  סביבתיות,  בסוגיות  העוסקים  החדשים,  השיח  שדות  זאת,  עם 
ואף  פוליטית  כפעולה  סביבתית  בעשייה  כזהות,  בסביבתנות  היומיום,  בחיי  סביבתיות 
בישראל.  ובאנתרופולוגיה  בסוציולוגיה  למדי  שוִליים  נותרו  אלה  כל   – סביבתית  במדיניות 
התייחסות  בלא  ומוגבלת.  חלקית  הבנה  היא  ה"חברתי"  את  הבנתנו  הסביבתי,  הסיפור  בלא 
ל“סביבתי“ אנו מניחים לשאלות הקשורות לעיצוב המרחב, התרבות, הטבע והנוף, המדיניות 
שעלולים  מי  ידי  על  מוסברות  להיות  בישראל  הפוליטיים-סביבתיים  והמאבקים  הסביבתית 
במת  את  מותירים  אנו  ובסביבה.  בטבע  אונטולוגיים  חברתיים-פוליטיים  מהיבטים  להתעלם 
המיובאת  זו   – החדשה  הסביבתית  המדיניות  התרבותיים של  ההיבטים  למי שעבורם  המחקר 
ואנו מפסידים את האפשרות לאתגר  והנוצרת בישראל בשנים האחרונות – סמויים מן העין, 
את התיאוריות על השיח הסביבתי-חברתי הרווח בעולם באמצעות ניתוח אמפירי של מקרים 

פרטיקולריים של סביבה-חברה בישראל.
וחוקרות  חוקרים  ידי  על  לרוב  נערך  בישראל  סביבה  סוגיות  על  עכשווי  חברתי  מחקר 
 Altman & Chruchman, 2013; Feitelson, 1999;( מדיסציפלינות אחרות: גיאוגרפיה ותכנון
 Orenstein & Hamburg, ;2016 ,(, מדיניות ציבורית )טלHananel, 2010; Yiftachel, 1998
 Negev,( וחינוך )De-Shalit 1995b, 2000 ;2005 ,2009(, מדע המדינה )דה שליט; Tal, 2004

Sagy, Garb, Salzberg & Tal, 2008; Tal, 2004(. גם ארגוני סביבה בישראל יצרו ידע חברתי-

והסוציולוגיות  החברתיות  הבעיות  למיקום  רבות  תרמו  ובכך  האחרונות  בשנים  רב  סביבתי 
והאנתרופולוגיה  הסוציולוגיה   .)2007  ,2006  ,2005 )לובנוב,  ובסביבתנות  בסביבה  הגלומות 
עבודותיו  את  להוציא  לסביבה,  חברה  שבין  מהממשק  לחלוטין  כמעט  התעלמו  בישראל 
בסוציולוגיה  הסביבתי  המחקר  בסקירת  בהמשך,  כאן  )כמפורט  רבינוביץ  דני  של  החלוציות 
ובאנתרופולוגיה בישראל(. כיום דומה שהעיסוק בתחום הולך וצובר תאוצה גם בדיסציפלינות 
יחסי חברה-סביבה טרם הגיעו ללב העשייה המחקרית בתחום. לתפיסתנו, הפניית  אלה, אך 
“החברתי“  את  להבין  הסביבה תאפשר  אל  בישראל  והאנתרופולוגיה  הסוציולוגיה  המבט של 
באופן  השוזרת  רחבה,  פרספקטיבה  מתוך  בישראל  החברה  את  להבין  ואף  חדשות  בדרכים 

מובנה את המקומי עם העולמי ואת החברתי-תרבותי עם הכלכלי. 
והאנליטית  התיאורטית  היריעה  את  להרחיב  נועד  וסביבה,  לחברה  המוקדש  זה,  גיליון 
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העוסקת בממשק שבין סביבה לחברה במחקר סוציולוגי והאנתרופולוגי הנעשה כיום בישראל. 
כעת נסקור את שדות הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הסביבתית ואת ביטויים במחקר המקומי 

בישראל ולאחר מכן נציג את המאמרים הגיליון. 

עלייתן של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הסביבתית בעולם

בקיומם  הסוציולוגיה הסביבתית החלה להתפתח בשנות השבעים, עם התחזקות ההכרה 
של משברים אקולוגיים גלובליים ועם התחזקותה של התנועה הסביבתית הגלובלית. תחום 
הסוציולוגיה  ללב  חדר  לסביבה,  האדם  שבין  היחסים  מערכת  בחקר  הממוקד  זה,  מחקר 
או  גיאוגרפיה  )למשל  אחרות  חברתיות  לדיסציפלינות  בהשוואה  מה,  באיחור  הכללית 
רבה,  באטיות  התרחש  הסביבתית  הסוציולוגיה  של  התבססותה  תהליך  אנתרופולוגיה(. 
בהדרגה ותוך התמודדות עם התנגדויות.3 במשך שנים רבות הודרו מן המחקר הסוציולוגי 
גם  כאמור,  פסחה,  שלא  )מגמה  וסביבה  חברה  שבין  הגומלין  ביחסי  העוסקות  סוגיות 
ההנחות  ובראשונה,  בראש  סיבות.  מכמה  נובעת  זו  הדרה  הישראלית(.  הסוציולוגיה  על 
לביופיזי  החברתי  בין  ההפרדה  על  הנשענת  כדיסציפלינה  הסוציולוגיה  של  המקדימות 
הקלאסית  הסוציולוגיה  סביבתיים.  מנושאים  הסוציולוגים  של  להתעלמותם  הובילו 
התגבשה והתפתחה תוך כדי הבכרת כתביהם של מארקס, וובר ודורקהיים, שהתפרשו כמי 
כוח חברתיים, מבנים חברתיים-כלכליים,  יחסי   – בהיבטים חברתיים מסוימים  שעוסקים 
בהיבטים הסביבתיים הטבעיים  נוגעים  ואינם   – וסימבוליות  ומערכות תרבותיות  ארגונים 
נעשה  ועיוני  מדעי  כתחום  הסוציולוגיה  של  התהוותה  מהלך  האנושית.  ההתנהגות  של 
סוציולוגיות  גישות  בבסיס  עמדו  אלו  היבטים  וה“ביולוגי“.  ה“טבעי“  מן  התרחקות  אגב 
להיבדל מהם. הדבר  ביקשה  כדוגמת הדרוויניזם החברתי, שהסוציולוגיה  פרה-קלאסיות 
 – בהם  עסקה  שהסוציולוגיה  ובתהליכים  החברתיות  בקטגוריות  במוסדות,  גם  התבטא 
ומידת הסולידריות  מדינת הלאום, המשפחה, המערכות הכלכליות, הארגונים החברתיים 
הטבועה בהם, התפתחות הרציונליות, ההתפתחות הטכנולוגית והתעשייתית. הסוציולוגיה 
ליקויים  הציגה  אותם,  ביקרה  היא  במיטבה  הללו.  המנגנונים  בניתוח  עסקה  המודרנית 
בתפקודם ובמהותם, האירה היבטים חברתיים חשוכים ולקחה חלק בתיקונם. אולם מנקודת 
היא  לומר שהסוציולוגיה שהתפתחה מסוף המאה ה-19  ניתן  סוציולוגית-סביבתית  מבט 
סוציו-תרבותית  תפיסה  בה  שנטבעה  דיסציפלינה  דהיינו  רדיקלי“,  באופן  “סוציולוגית 
עניין  לגלות  שהחלו  סוציולוגים  שהשמיעו  ביקורת  אנתרופוצנטרית.  דטרמיניסטית, 
יחסים  בניתוח  כדיסציפלינה העוסקת  כי הסוציולוגיה התפתחה  גרסה  בסוגיות סביבתיות 
חברתיים הנדמים כמנותקים מהמתרחש בעולם הטבע )Buttel, 1996; Foster, 1999(. אם 
כן, אין כל תמה כי תהליך התפתחותה של הסוציולוגיה הסביבתית התנהל בעצלתיים, וכך 

 .)Buttel, 1986, 1987( גם התקבלותה האטית במרכז הבמה הסוציולוגית
לסביבת  מראשיתה  דעתה  את  נתנה  האנתרופולוגית  הדיסציפלינה  הסוציולוגיה,  לעומת 
התרבות  על  הסביבה  של  השפעתה  את  באריכות  ותיארה  האנושיות  החברות  של  המחיה 

ראו  הצפון-אמריקאי  בהקשרה  )בעיקר(  הסביבתית  הסוציולוגיה  של  התפתחותה  תהליך  לתיאור   3
.Dunlap, 1997
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Evans-( אוונס-פריצ‘ארד   ,)Malinowski, 2002( מלינובסקי  של  עבודותיהם  והחברה. 
טבע  בתיאורי  מלאות  ואחרים   )Lévi-Strauss, 1967( לוי-שטראוס   ,)Pritchard, 1940

ובניתוח ההשפעה של סביבת המחיה על התגבשותם של מוסדות חברתיים, טכנולוגיות וקשרי 
שארות. אולם דומה כי מחקרים אלו לא עמדו על מלוא הקשר שבין אדם לסביבתו. הסביבה 
הביופיזית והאקלימית מתוארות בניתוחים אלו כנפרדות מהאדם, כקטגוריות המסבירות את 

התנהגות החברה והתרבות האנושית. 
החברתית- בחשיבה  מרכזיים  תיאורטיים  זרמים  שני  התפתחו  והשבעים  השישים  בשנות 

סביבתית – הסוציולוגיה הסביבתית והאקולוגיה התרבותית שצמחה באנתרופולוגיה. מהלכיה 
הראשונים של הסוציולוגיה הסביבתית – שהחלה את דרכה בצפון אמריקה ובאירופה ולאחר 
מכן התפתחה במקומות נוספים בעולם – התרכזו בהצבעה על ההיבטים החברתיים שהובילו את 
האנושות לפתחו של משבר אקולוגי גלובלי ורב-מערכתי. בני הדור הראשון של הסוציולוגיה 
הסביבתית התמקדו בכלכלה הפוליטית של הסביבה והצביעו על ההשלכות ההרסניות ההולכות 
 Schnaiberg, 1980; Schnaiberg & וגוברות של תהליכי הייצור בעידן המודרני )ראו למשל 
Gould, 1994(. הם תיארו תהליכים כגון אורבניזציה והתפתחות אורח חיים צרכני כ“מכונות 

 )Logan & Molotch, 1987( חברתיות“ המובילות לעלייה מתמדת בהיקפי ניצול משאבי טבע
 .)Murphy, 1994( ומתחו ביקורת על אי-הרציונליות הגלומה בקפיטליזם התעשייתי

חלוצי הסוציולוגיה הסביבתית היו מלאי יומרות בבקשם למסד פרדיגמה אקולוגית חדשה 
פרדיגמה  הטבעית,  וסביבתן  אנושיות  חברות  שבין  היחסים  מערכת  את  מחדש  שתגדיר 
המרכזי  הזרם  את  לטענתם,  המאפיינת,  “האנושי“  של  הדומיננטיות  על  בהכרח  תישען  שלא 
הסתכמה  עבודתם  תרומת  כן,  פי  על  אף   .)Dunlap & Catton, 1979( הכללית  בסוציולוגיה 
קבוצות  ועל  אקולוגיים  משברים  של  להיווצרותם  האחראים  הגורמים  על  בהצבעה  כאמור 
האינטרסים שהובילו להרס סביבתי, הנגרם כתוצאה מניצול עודף של משאבי הטבע, ובניתוח 
דוגמאות  של  בשורה  הסביבתית  הסוציולוגיה  אפוא  עסקה  דרכה  בראשית  הללו.  התהליכים 
הגלום  הצדק  באי  הממוקד  הכללי,  הביקורתי  הסוציולוגי  הידע  לגוף  שהתווספו  אמפיריות 
זה לא השכילו סוציולוגים סביבתיים  וכלכליות(. אולם בשלב  )פוליטיות  במערכות אנושיות 

לנסח תיאוריה המתארת את האינטראקציות בין אדם וסביבה ואת המתחים ביניהם. 
גישת האקולוגיה  בעיקר,  באותן השנים החלה להתפתח באנתרופולוגיה, האמריקאית 
התרבותית )cultural ecology(. גישה זו התמקדה בחקר שבטים ומשקי בית ובניתוח אופני 
הסתגלותן של חברות אנושיות לסביבתן הטבעית והניחה שהבדלים תרבותיים וחברתיים הם 
 Netting, 1986; Steward,( תוצאה של פתרונות הסתגלות חברתיים לסביבות מחיה שונות
מטריאליזם  כדוגמת  בעקבותיה,  שהתפתחו  )ולגישות  זו  לגישה  שהשתייכו  מי   .)1972

וראו  התרבות  של  החומרי  לממד  רב  מקום  נתנו  אקולוגית(  ואנתרופולוגיה  תרבותי 
בטכנולוגיה, בכלי עבודה ובלבוש ביטוי לצורות התארגנות חברתית המבקשת להתמודד עם 
הסביבה הטבעית )Harris, 1979; Rappaport, 1967(. לצד האקולוגיה התרבותית התפתח 
בין מתודות ממדעי החיים,  )ethnoecology(, שחיבר  ענף המחקר של האתנו-אקולוגיה 
המיקום  מתוך  ידע  יוצרות  שונות  חברות  כיצד  להסביר  כדי  ומאנתרופולוגיה  מבלשנות 
הביופיזי שלהן וכיצד הן מבינות את הסביבה שהן חיות בה. גישה זו שימשה להשוואה בין 
 Johnson, 1974; Nazarea, 1999;( טקסונומיה וידע של מדעי הטבע ובין ידע ילידי ומקומי
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4.)Posey, 1985

כביקורת  השמונים  בשנות  צמחה   )political ecology( הפוליטית  האקולוגיה  גישת 
התרבותי  והמטריאליזם  האקולוגית  האנתרופולוגיה  התרבותית,  האקולוגיה  גישות  על 
וגרסה כי אלה נעדרו ניתוח פוליטי ונטו לפוזיטיביזם מדעי. בתקופה זו עלתה תשומת הלב 
שהעניקה האנתרופולוגיה להיבטים של יחסי כוח, בהקשר של עליית התיאוריה והביקורת 
הפוסטקולוניאלית ומשבר הייצוג. האקולוגיה הפוליטית פותחה הן על ידי אנתרופולוגים 
והן על ידי גיאוגרפים וביקשה לבטא את מרכזיותה של הסביבה כשדה של כוח ואי-שוויון. 
יחסי  את  הבוחנת  סביבתית  מרקסיסטית  בגישה  הם  הפוליטית  האקולוגיה  של  שורשיה 
במיוחד  זו צמחה  גישה  וחברתיות.  סביבתיות  כלכליות,  פוליטיות,  בין מערכות  הגומלין 
בהקשר של ביקורת תיאוריית הפיתוח )development( וגרסה כי “רעות סביבתיות“ כגון 
בעיות  ולא  ופוליטי  ביטוי של אי-שוויון מעמדי  הן  בפוריות הקרקע  ופגיעה  סחף קרקע 
 Agrawal,( שמקורן בניהול סביבה לקוי של משקי בית חקלאיים במדינות הדרום הגלובלי
Blaikie & Brookfield, 1987; Moore, 1993; Wolf, 1972 ;2005(. מאוחר יותר התווספו 

בכריית  לעבודות האקולוגיה הפוליטית מחקרים שעסקו בהתנגדות למעורבות תאגידית 
 Escobar,( מתפתחות  במדינות  סביבה  וניהול  שימור  לתכניות  ובהתנגדות  טבע  משאבי 
2008(. בחינת מערכות הידע השונות שמדענים וקבוצות מקומיות מעלים בתכניות לשימור 

טבע הפכה לתחום מחקר בפני עצמו, ואנתרופולוגים התחבטו בשאלות כיצד ניהול סביבה 
 Berkes, Colding, & Folke, 2000;( יכול לכלול הן ידע מדעי והן ידע ילידי על הסביבה

 .)Nadasdy, 1999, 2005

פרשנויות שונות לטבע וסביבה הפכו למוקד משמעותי בשדה המחקר של אנתרופולוגיה 
של סביבה ושל סביבתנות. רבים מהחוקרים בשדה זה יצאו חוצץ נגד התפיסה המערבית 
 Latour, 1993;( אתנוצנטרית  תפיסה  היא  שלדידם  לטבע,  התרבות  בין  המפרידה 
Strathern, 1980(. האנתרופולוגיה הסביבתית החלה להתמקד בבחינת היחסים בין האדם 

לסביבה הלא-אנושית שמסביבו לא רק במישורים המטריאליים והפוליטיים אלא גם בממד 
בבחינת הדרכים שבהן תרבויות שונות תופסות את סביבת המחיה  היינו  האפיסטמולוגי, 
 Candea & Alcayna–Stevens,( שלהן ובבחינת הגורמים העומדים מאחורי תפיסות אלו
Descola, 2013; Dove & Carpenter, 2013 ;2012(. הרחבת המחקר האנתרופולוגי מעבר 

פוסט-הומניסטיות  גישות  של  לעלייתן  האחרון  בעשור  הוביל  כ“חברתי“  שמוגדר  למה 
 Helmreich, 2009; Kohn, 2007;( והלא-אנושי  בין האנושי  היחסים  המתמקדות במארג 
Tsing, 2015(, והבוחנות את השפעת המדע והטכנולוגיה על הפרשנויות לסביבה באמצעות 

 Fischer,( )STS( תיאוריות ומתודות שלקוחות גם מתחום לימודי מדע, טכנולוגיה וחברה
.)2009; Latour, 2004

גם נקודת המבט הסוציולוגית על מערכות היחסים המתקיימות בין האנושי לסביבתי החלה 
שהחברתי  להניח  עוד  אפשר  אי  המאוחרת  במודרניות  כי  גרסו  מסוימים  מחקרים  להתרחב. 
נפרד מהסביבתי, וגם הסביבתי אינו מתקיים מחוץ לחברתי. אולם רבים מהמחקרים התאפיינו 
הסביבתי(  פני  על  האנושי  הממד  את  המבכרת  כזו  )כלומר  מודרניסטית  בפרספקטיבה 

הטבע  ממדעי  מדענים  יותר  והאתנו-בוטניקה  האתנו-אקולוגיה  בתחומי  עוסקים  כיום  כי  נציין   4
מאשר אנתרופולוגים.



לקראת פרדיגמה חברתית-סביבתית בישראל 12   נתליה גוטקובסקי, רפי גרוסגליק ולירון שני

גורמים  דהיינו  החברתי,  סוכני  שלפיה  אופטימית  גישה  המציגה  כזו  )כלומר  ונורמטיבית 
ואת  הסכנות  את  וימגרו  רציונליסטיים  פעולה  אופני  ינקטו  חברתיים,  וארגונים  אנושיים 
המפגעים הסביבתיים(. דוגמה מובהקת לכך ניתן לראות בספרו הנודע של הסוציולוג אורליך 
בק “חברת הסיכון“ )Beck, 1992(. פרספקטיבה דומה הוצגה בגוף הידע המחקרי שכונה “גישת 
שימור  כי  גרסה   – במהותה  נורמטיבית   – זו  סוציולוגית  גישה  האקולוגית“.  המודרניזציה 
סביבתי והתגברות על מפגעים סביבתיים מחייבים את חיזוק אופני הפיתוח והקדמה העומדים 
בלב האתוס המודרניסטי. הגישה הציגה יחסי תמורה בין המודרניזציה של החברה ובין הסביבה 
וגרסה כי דווקא קידום ופיתוח מדעי טכנולוגי יוכל לפתור את המשברים הסביבתיים בני זמננו 

.)Spaargaren & Mol, 1992(
בה בעת החלו סוציולוגים סביבתיים לנתח ולתאר את פועלן של תנועות חברתיות שביקשו 
הפוליטית  הכלכלה  במסגרת  שפעלו  אלה  בעיקר  סביבתיים,  הרס  סוכני  אותם  את  לאתגר 
הסוציולוגיה  של  דרכה  את  פרצה  הסביבתיות  התנועות  בחקר  זו  התמקדות  הקפיטליסטית. 
חברתיות  תנועות  של  עלייתן  הכללית.  הסוציולוגית  הדיסציפלינה  מרכז  אל  הסביבתית 
המבקשות לקדם צדק סביבתי, וההכרה בהשלכות המפגעים הסביבתיים על קבוצות חברתיות 
מובחנות, הובילו לכך שהסוגיה הסביבתית החלה להידון במסגרת הקטגוריות שהסוציולוגיה 
 .)Bullard, 1993, 2000( עסקה בהן – גזע, אתניות, מעמד, מגדר ומערכות כוח ושליטה גלובליים
נתפסות כמרחבים  בהן החלו  והמשברים הקשורים  והאקלימית  הביופיזית  כך, הסביבה  בתוך 
 Wilkinson &( חברתי  אי-שיווין  של  שונים  ערוצים  מתקיימים  שבהם  חברתיים  וכאתרים 
הרבים  המחקרים  של  התיאורטית  תרומתם  כי  דומה  כן,  פי  על  אף   .)Freudenburg, 2008

של  המחקר  בתחומי  בעיקר  משמעותית  הייתה  הסביבתיות  והמגמות  התנועות  את  שבחנו 
תנועות חברתיות ושל השינויים הפוליטיים בעידן המודרניות המאוחרת; הם לא תרמו רבות 

.)Foster, 1999( לאתגור הנחות היסוד הסוציולוגיות לגבי הסביבה
המחקר החברתי-סביבתי הסוציולוגי והאנתרופולוגי שרטט תמונה של דיאלקטיקה של 
הרס סביבתי הולך וגדל מחד גיסא וחיזוק מגמות חברתיות של שמירה על הסביבה מאידך 
גיסא; של יצירת מגנונים לרגולציה סביבתית, ומנגד – מציאת דרכים כלכליות ופוליטיות 
“עוקפות“ מצדם של בעלי אינטרסים המובילים להמשך הפגיעה ולניצול יתר של משאבים 

סביבתיים. 
זמן החלו סוציולוגים סביבתיים לעסוק בתיאורטיזציה של המנגנונים המצויים  כעבור 
התפתחו  כך  בתוך  ועולמית.  מקומית  סביבתית  ולמשילות  סביבתי  לשימור  והרצויים 
נקודות מבט מגוונות כלפי הסוגיה. חוקרים מסוימים צידדו בניתוח גלובלי של ההיבטים 
הסביבתיים ובהתמקדות בקוסמופוליטיות של התנועה החברתית-סביבתית והצביעו על 
 Beck, Blok, Tyfield, & )ראו למשל  בינלאומיים  רגולטיביים  כלים  בקימום  הצורך 
דווקא את הצורך להתמקד במקרים  Zhang, 2013; Giddens, 2009(. אחרים הדגישו 

הייצור, את  להגביל את  יש  כי  מי שהסיקו  גם  היו  ובהקשרים המקומיים.  פרטיקולריים 
 .)Szasz, 2007 הגידול התעשייתי ואת הצריכה ולהקים מנגנונים רגולטיביים )ראו למשל
ובפיתוח,  אחרים הצביעו דווקא על הפוטנציאל לפתרון בעיות סביבתיות הטמון בגידול 
במודרניזציה ובתיעוש ובהתפתחויות מדעיות, טכנולוגיות, משפטיות ופוליטיות )תיאוריית 
המודרניזציה האקולוגית, כפי שתואר לעיל( ואף ציינו את חשיבות כינונן של מערכות ייצור 
Lidskog, Mol, & Oosterveer, 2015(. מהלכים  )ראו  “ירוקים“  וצריכה של מוצרים 
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גורמים בשדה  בין  נרקמים  תיאורטיים אלו עלו בקנה אחד עם שיתופי הפעולה שהחלו 
)כך  כדור הארץ  ובמדעי  ובין שדות המחקר האקדמי במדעי החיים  הבינלאומי  הפוליטי 
למשל הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים IPCC, דו“ח ברונדטלנד המסכם את עבודתה 
של ה-WCED – ועדת האו“ם לסביבה ופיתוח, פרוטוקול קיוטו לוועידת היסוד של האו“ם 

לשינויי אקלים UNFCCC ועוד מיזמים מחקריים פוליטיים אחרים(.
הצטברות הידע המדעי בתחומי מדעי הטבע ומדעי כדור הארץ על מפגעים סביבתיים, 
גם בתיאוריות  נתנה את אותותיה  הידע על שינוי האקלים,  ובראש בראשונה הצטברות 
ביסודות התיאוריה  ה“גדולות“. תיאורטיקנים חברתיים החלו לקרוא לשינוי  החברתיות 
וחברה. המהלך  בין סביבה  ושל הקשר  ובאפיסטמולוגיה של הסדר החברתי  החברתית 
כלכליים,  היבטים  שבהם  האופנים  בתיאורי  להסתפק  שלא  ביקש  המוצע  התיאורטי 
תרבותיים ופוליטיים מעצבים את הסביבה, אלא לפתח דפוס חשיבה חדש שביסודו מונחת 
 Bauman,( התפיסה כי הסביבה מבנה מחדש את ה“חברתי“ ומתוך כך גם את הידע עליו
.)2011; Castells, 2000; Chakrabarti, 2009; Giddens, 2009; Latour, 2004; Urry, 2011

הסביבתית  הסוציולוגיה  ה-21  המאה  שבפרוס  לכך  הובילו  אלו  התפתחויות 
יסודיים:  והאנתרופולוגיה של הסביבה התקבעו כתחומים שיש בהם ארבעה מרכיבים 
בחינת טיבה של מערכת היחסים בין האנושי והטבע הלא-אנושי, בחינת מרכזיותם של יחסי 
כוח ואי-שוויון חברתי בעיצוב האינטראקציות שבין האנושי והלא-אנושי, ניתוח ההיבטים 
ההשלכות  ובחינת  הסביבה,  אל  היחס  את  המבנים  החברתיים  הכוח  ויחסי  הפוליטיים 

החברתיות והסביבתיות הקשורות בפעילות האנושית.

גוף המחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי על הסביבה בישראל

המודעות לסוגיות הסביבה בישראל החלה להתפתח מאוחר יחסית בהשוואה למדינות מערביות 
אחרות. אף שכבר בשנות החמישים התמסדו ארגוני סביבה אזרחיים כגון החברה להגנת הטבע 
ורשויות ממשלתיות כגון רשות הטבע והגנים, ניצני רגולציה סביבתית ומודעות אזרחית החלו 
להתפתח בארץ רק בסוף שנות השמונים ובראשית שנות התשעים. גורם מרכזי לכך הוא אתוס 
הפיתוח והקדמה שהוביל את הציונות )טל, De-Shalit, 1995a ;2006( ו“יבוא“ של פרדיגמות 
 ;1999 מדעיות על המשבר הסביבתי כשני עשורים לאחר עלייתו של שיח זה במערב )שוורץ, 
Weinthal & Parag, 2003(. עקב כך, וכמו במגמות מחקר בסוציולוגיה העולמית, גם המחקר 
לסוגיות  סביבתיות  סוגיות  בין  מהקשר  לרוב  התעלם  ישראל  על  והאנתרופולוגי  הסוציולוגי 

חברתיות.5
צמיחה  התשעים,  משנות  החל  בישראל  הסביבתית  התנועה  של  המהירה  צמיחתה 
שהביאה להקמתם של למעלה ממאה ארגוני חברה אזרחית מקומיים וארציים בתוך שני 
הובילה לעלייתם של   ,)2011 ועקוב,  גרינשפן  ליאון-זכות, פרנקל-אושרי,  )טל,  עשורים 
מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים על סביבתנות בישראל. חקר ארגוני הסביבה בישראל 
בישראל  וחקר הסביבתנות הפך לאחד התחומים הבולטים במחקר החברתי של הסביבה 
החל באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים. מחקרי הסביבתנות מתארים מאבקים 

חריגה בנוף זה הייתה עבודתו של אורן יפתחאל )1997( שביקרה את תכנון שמורת הטבע מירון ואת   5
העובדה כי היא מגבילה את התפתחות היישוב הדרוזי בית ג‘אן. 
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וקונפליקטים סביבתיים-חברתיים הן ברמה הארצית והן סביב יוזמות מקומיות ומנתחים 
לציין  בין המחקרים האלה אפשר  בישראל.  גיבושה של התנועה הסביבתית  את תהליכי 
מחקרים הבוחנים ומבקרים את השיח והפרדיגמות של ארגוני הסביבה סביב הקמת כביש 
חוצה ישראל )מייזליש, 2005; רבינוביץ, 2006( ואת בחירת ארגוני הסביבה שלא להתערב 
2010(. מחקרים אחרים השכילו לתאר את חשיבות שילובן  גדר ההפרדה )שדה,  בהקמת 
של סוגיות חברתיות וטיעונים חברתיים-כלכליים במאבקים סביבתיים, תחת התמקדות 
בנימוקים אקולוגיים-מדעיים. כך למשל במחקרים שעסקו במאבק בתעשיות הפטרוכימיות 
2012( ובניתוח המאבק על  2012(, במאבק על חוף פלמחים )קסירר,  בעכו )ליפמן-סרבי, 
גם  בישראל עסקו  2009(. המחקרים על הסביבתנות  )סוסנר,  בירושלים  עמק הצבאים 
במיפוי יחסי הכוחות, האינטרסים ויחסי המשילות החדשים המתפתחים בהקשר הסביבתי 
)גרינשפן, 2015; לרון, Parag, 2008 ;2010(. עבודות נוספות ניתחו את האתוסים והשורשים 
התרבותיים העומדים בבסיס האקטיביזם של פעילי הסביבה )אריאלי, 1997; פירסט, 2014; 

.)Ben-David, 1997

מגמה נוספת במחקר הסביבתי הסוציולוגי והאנתרופולוגי הקיים והמתפתח בישראל היא 
ניתוח אופני ייצור הידע על הטבע ועל הסביבה הכפרית, העירונית והגלובלית. מחקרים 
בתחום עסקו בפרשנויות של טבע וסביבה בקרב שחקנים וקבוצות שונות, למשל ההבדלים 
בסוגיית הקמתם  כפי שהתבטאו  גוש קטיף  בין ארגוני הסביבה למפוני  בתפיסות הטבע 
)אדר-בוניס,  דבוראים  2012(, תפיסות הטבע בקרב  )שני,  יישובים חדשים למפונים  של 
2005(, הבדלים בתחושת המקום בין בדואים ליהודים בנגב )McKee, 2016( ומתחים בין 

,Shani(. מחקרים אחרים התמקדו   2017    ;2016 )שני,  טבע לתרבות בחקלאות בערבה 
הכלל  בנחלות  בעיר  התושבים  של  הקולקטיבי  השימוש  את  ובחנו  העירונית  בסביבה 
 ,)2013 וגוטקובסקי,  נויגרטן   ;2009 )נויגרטן  גינות קהילתיות  כגון  העירוניות במרחבים 
שטחים משותפים בבנייני מגורים )רבינוביץ, Rabinowitz, 2012 ;2007(, רחובות, פארקים 
 Mishori, ציבוריים ומאבקים של תושבים נגד ניכוס מסחרי של נחלות כלל )קזין, 2004; 
2014(. מחקרים אחדים עסקו בזיקה שבין זהות, קהילה ותרבות ובין פעולה סביבתית )סלע-

חינוך העוסקים  ואנשי  כפי שעולה מבחינת פרקטיקות בקרב מורות   ,)2015 וזרדז,  שפי 
בנושא )זרדז וסלע-שפי בגליון זה(, בקרב קבוצות מהחברה החרדית )מרק, אלפסי ואומר, 
 .)Benstein, 2004 ;2004 ,2016( ובקרב פעילי סביבה יהודים ופלסטינים בישראל )בנשטיין

משבר האקלים הגלובלי זכה להתייחסות במחקר המקומי. הניתוח החברתי של משבר 
האקלים תרם לא רק לדיון העולמי העוסק במרכיביו הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים 
ולדיון באי-השוויון הגלובלי, בין מדינות, המקופל בשינוי האקלים, אלא להבנת חשיבותו 
 .)Rabinowitz, 2013 ;של אי-השוויון בין קבוצות בתוך מדינות )מילמן ורבינוביץ בגיליון זה
עבודתו של רבינוביץ )2009( תרמה לדיון החברתי-כלכלי-פוליטי במשבר האקלים ולהבנת 

הדרכים להתמודד עמו, גם מנקודת מבט ישראלית.
תחומי מחקר שהכתיבה בהם בארץ בוסרית הם הקשר בין סביבה, אתניות ומעמד חברתי-

כלכלי וכן הקשר בין סביבה ומגדר. אפשר להסביר את מיעוט המחקרים בתחומים הללו 
מי  ובזהותם של  בישראל  ובאמצעת התבוננות בסוציולוגיה של התפתחות הסביבתנות 
שמכונים "סביבתנים". בתחילה היו אלה בני האליטה הציונית האשכנזית שעסקו בעיקר 
בלטו  התשעים  בשנות  שהחל  הסביבתית  התנועה  של  הצמיחה  בגל  גם  טבע.  בשימור 
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ומדעיים  בנושאים סביבתיים-אקולוגיים  והם עסקו  בהנהגתם המהגרים האנגלוסקסים, 
)גרינשפן, 2015( יותר משעסקו בנושאים חברתיים. מקומן של נשים בהנהגתם של ארגוני 
גורני  סוציולוגית מעטה, למעט מחקרה של  זכו להתייחסות  הן  כיום, אך  בולט  סביבה 
ובין מקומן  )2011( שעסק בקשר בין אתוס מיליטריסטי בארגוני שמירת הטבע בישראל 
השולי של נשים בארגונים אלו. להבדיל מכך, בהקשר העירוני התאפשר לנשים לנכס את 
המרחב השכונתי לצורכי גינון קהילתי וליצור עוצמה נשית מקומית )יעבץ, 2013(. מחקרי 
סביבה שעסקו בהיבטים של אי-שוויון חברתי ונגישות מרחבית עשו זאת בעיקר בהקשר 
של ביקורת הגלובליזציה וביקורת על מערכת התכנון בישראל )וינדזור, 2008; מונטרסקו, 
Yiftachel, 1998( או בהקשר של  2003; צ‘רצ‘מן וסילברמן, 2011; רבינוביץ, 2000, 2006; 

 Orenstein & Hamburg, 2009; Rabinowitz, ;2010 ,לאומיות, סביבה ומרחב )שמואלי
.)1997, 2001; Tarabeih, Khamaisi, & Shmueli, 2012

עבודות על הסביבה בישראל/פלסטין התמקדו בסביבה כשחקן בזירת המאבק הלאומי 
הן במישור המטריאלי והן במישור הסימבולי. בין מחקרים אלו ניתן למנות את השימוש 
 Abufarha,  ;2006 )טל,  ובלאומיות הפלסטינית  בציונות  וחקלאות  בדימויים של טבע 
ככלי  ובשמורות טבע  זית  בנטיעות עצי  Doleve-Gandelman, 1987 ;2008(, בשימוש 

 Braverman, 2009; Cohen,  ;2010 גוטקובסקי,   ;2010 )אלגזי,  לניכוס המרחב  פוליטי 
כסוכן  הן   – חיים  בבעלי   – בלא-אנושי  ובשימוש   ,)1993; Eid, 2015; McKee, 2014

קולוניאלי )Braverman, 2013; Novick, 2013( והן כסמל היוצר שייכות לאומית )אגם-
דאלי, 2005(. עבודות אחרות עסקו בתשתיות בהקשר המאבק הלאומי הקולוניאלי וככלי 
 ,)Shamir, 2013( ליצירת אי-שוויון מרחבי סביבתי: פריסת רשת החשמל בתל אביב-יפו
 Glausiusz, 2016;( טיפול בהטמנת פסולת   ,)Alatout, 2009( מאבקים על משאבי מים 
Stamatopoulou-Robbins, 2014(, תוואי כבישים וסלילת כבישים )רבינוביץ וורדי, 2010; 

 Rabinowitz,( וכן עיצוב המרחב ככלי שליטה )Bishara, 2015; Jabari-Salamanca, 2014

Weizman, 2007 ;1997(. אולם קיימת גם ספרות מחקר הבוחנת את הסביבה דווקא ככלי 

 ,)Benstein, 2004; Tal & Alkaher, 2010( מגשר בין אזרחים יהודים לפלסטינים בישראל
 )Sagie, Morris, Rofè, Orenstein, & Groner, 2013( בין תושבי הערבה בישראל ובירדן
 Alleson & Schoenfeld, 2007; Sadeh, 2015;( ובתוך ההקשר המרחבי המזרח-תיכוני

 .)Schoenfeld, 2005

בישראל.  היווצרותה של מדיניות סביבתית  אופני  בוחן את  יותר  גוף עבודות מאוחר 
ומתורגמת ממדינות מערביות  כיצד המדיניות הסביבתית מועתקת  בחנו  מחקרים אלו 
אחרות ותיארו את המתחים, האינטרסים ואי-ההתאמות הנוצרות בהעתקת מודלים אלו 
2016(, מדיניות  אל המרחב המקומי. דוגמאות לכך הן המדיניות לקיימות עירונית )רונן, 
 Negev, Garb. Biller,( מדיניות החינוך הסביבתי ,)Garb, 2004 ;2014 ,התחבורה )דונחין
ירוקה  לבנייה  רגולציה   ,)Fried, in press( הפסולת  מדיניות   ,)Sagy, & Tal, 2009

קיימא המשעתקת  ומדיניות לחקלאות בת   )Goulden, Erell, & Pearlmutter, 2015(
 .)Gutkowski, 2017( נרטיבים אתנו-לאומיים בשפה סביבתית

ניתוח עמדות והתנהגות צרכנית ואזרחית כלפי הסביבה הוא תחום נוסף אשר ניתן למצוא 
במחקרים הסוציולוגיים בישראל. מחקרים בתחום זה מנתחים את העמדות של ישראלים 
ובוחנים   )Katz-Gerro, 2009  ;2007 וכץ-גרו,  )נאמן-אברמוביץ‘  כלפי סוגיות סביבתיות 
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 Janda & Parag, 2013; Rabinowitz,( את היחס בין מבנה חברתי להתנהגות סביבתית
2013(. עבודות אחרות מנתחות היבטים של סגנון חיים, מיתוג סביבתי ותרבות יצרנית/

 ,)2013 ורבינוביץ,  דיסני  )גוטקובסקי,  הוגן  ובסחר  הזית  צרכנית המתבטאים בשוק שמן 
תפיסות של צרכנות מינימלית )Zamwel, Sasson-Levy, & Ben-Porat, 2014(, צרכנות 
אתית סביבתית ופיתוח חקלאות ותעשיית מזון המתויגת כאתית וכסביבתית )“אורגנית“( 

 .)Grosglik, 2015, 2016 ;גרוסגליק, בדפוס(
בין  הגומלין  יחסי  אינה ממצה את המחקר הקיים על  כאו  סקירת המחקרים שהוצגה 
סביבה לחברה במדעי החברה בכלל ובסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה בפרט, אך היא מתארת 

את המגמות המרכזיות במחקר עד כה ואת העשייה המחקרית הצומחת.

הצגת המאמרים בגיליון 

גיליון זה מציג שבעה מאמרים ושתי מסות. כל אחד מהם קשור לסוגיות היסוד של הסוציולוגיה 
והאנתרופולוגיה הסביבתית. המאמרים האמפיריים המובאים כאן מסתייעים בכלים אנליטיים 
ומתודולוגיים מגוונים ומאירים מנקודות מבט שונות גם את הפרדיגמה החברתית-סביבתית 
ההולכת ומתעצבת במדעי החברה בישראל וגם את האופנים המרובים שבהם מערכת היחסים 

שבין סביבה לחברה מתארגנת ופועלת בישראל. 
שחר שדה מציגה במאמרה התארגנות חברתית-סביבתית הפועלת בתוך החברה האזרחית 
שדה  מדיני-סביבתי  היסטורי  ניתוח  באמצעות  הבינלאומיים.  היחסים  ובמערכות  בישראל 
סיני  האי  בחצי  הטבע  שמירת  בנושא  וגלובליים  מקומיים  שחקנים  של  פעילותם  את  בוחנת 
במשך שנות השלטון הישראלי ולאחריו. מאמר זה, המשתמש במתודות היסטוריות נרטיביות, 
שדה  סביבתית.  סינגור  רשת  שרקמו  שחקנים  של  המוטיבציות  ואת  הנסיבות  את  מתאר 
גם למעורבות בתהליכים  והסביבה אלא  כיצד פעולתם הובילה לא רק לשמירת הטבע  מראה 
יותר, היינו ליצירת פעילות עקיפה למען שלום באזור. בתוך כך  ופוליטיים רחבים  חברתיים 
היא דנה במושג התיאורטי “שלום סביבתי“. תרומתו של המאמר היא בניתוח האופנים שבהם 
משמעותיות,  פוליטיות  לשחקניות  הופכות  הטבע  אל  בהתייחסות  ממוקדות  התארגנויות 

ובתיאור מגבלותיהן בתהליכים וביחסים בינלאומיים בכלל ובמזרח התיכון בפרט. 
ודן  הפנים-מדינתיים  במישורים  לפוליטי  הסביבתי  שבין  הקשר  את  מתאר  עיד  ראמז 
קבוצות  תובעות  כיצד  מתאר  מאמרו  פתוחים.  שטחים  על  משילות  אופני  של  בניסוחיהם 
חברתיות שוליות את אזרחותן באמצעות שימוש בטיעונים סביבתיים והתייחסות אל הסביבה. 
כלפי  יחסם  את  מאתגרים  ובעוספייה  אל-כרמל  בדאליית  הדרוזים  התושבים  כיצד  בוחן  עיד 
הקרקע  אל  התייחסות  באמצעות  בישראל  הזהויות  בהיררכיית  מעמדם  ואת  ישראל  מדינת 
ביער  הכפרים  תושבי  של  קבוצה  שמנהלת  הסביבתי-פוליטי  במאבק  מתמקד  הוא  והסביבה. 
למגמות  ההיענות  מוצגת במסגרת  זו  אף שפעולה  מגוריהם.  למקום  בסמוך  המיועד לשימור 
גלובליות של שיתוף אוכלוסיות מקומיות וילידיות, תושבי הכפרים מבטאים את המשמעויות 
חיזוק  על  מהקרקע,  רגליהם  דחיקת  על  מוחים  הם  השימור.  מפעולת  הנגזרות  החברתיות 
משילותה של המדינה ועל הפיקוח המושת בשטחים הללו. זאת ועוד, הם תובעים את זכויותיהם 
האזרחיות באמצעות המאבק והשיח סביב שימור השטחים המדוברים ואף משתמשים במרחב 

כאמצעי להגדרה מחודשת ולעיצוב זהותם. 
בלב  גם  עומדת  הפתוחים  והשטחים  מדינה  סביבה,  אדם,  שבין  המורכבת  היחסים  מערכת 
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מאמרו של לירון שני. שני מתאר את התפתחות המושג “שטח פתוח“ ודן במשמעויות הגלומות 
השימושים  ואת  הישראלי  בהקשר  זה  במושג  שנטענו  המשמעויות  ריבוי  את  מתאר  הוא  בו. 
הרטוריים והפרגמטיים שנעשו בו, ומנתח את הפרשנויות הניתנות למושג “שטחים פתוחים“ 
שימור,  אקולוגי,  שיקום  )חקלאות,  קרקע  לשימושי  בנוגע  מחלוקת  בנקודות  שעולה  כפי 
התיישבות ועוד( באזורי הערבה והשרון. מחקרו האתנוגרפי של שני מספק מבט אל המאבק 
– חקלאים, פעילי  המתנהל על הבניית המערכת האפיסטמולוגית המשמשת שחקנים שונים 
סביבה, פקידי מדינה ואחרים – בעת שאלה פועלים לעיצוב הסביבה והנוף בישראל. הניתוח 
הכלכליות,  הפוליטיות,  למשמעויות  הנוגעות  תיאורטיות  בשאלות  דיון  מאפשר  האתנוגרפי 
הלאומיות הסימבוליות והסביבתיות המיוחסות לשטחים “טבעיים“ ודיון בפרשנות המיוחסת 
למונח “טבע“ באזורים חקלאיים יהודיים בישראל. במישור המטא-תיאורטי מחקרו של שני דן 

באופנים שבהם מחוזקים או מטושטשים הגבולות שבין טבע לתרבות. 
גם מאמרם של חגית זמרוני, אפרת איזנברג ודניאל אורנשטיין בוחן כיצד אנשים מפרשים 
את המושג “טבע“ ומהי “סביבה טבעית“. כמו במאמרו של עיד, גם כאן הזירה הסביבתית 
ויערותיו. המאמר מציג את הסביבה הטבעית כאתר של פרשנויות מרובות  היא הכרמל 
המתקיימות בו-זמנית בקרב תרבויות שונות ויוצרות שיח מרובה באשר לתועלות שאפשר 
להפיק מהסביבה. מתוך בחינה וזיהוי של צורות הידע על הטבע )יערות הכרמל, במקרה זה( 
ושל שימושיו התרבותיים עולה הפער בין השיח הציבורי – תושבי האזור היהודים והדרוזים 
– ובין השיח המדעי האקולוגי שמייצרת קהילת ידע )קהילה אפיסטמית( של מדעני טבע. 
בתוך כך נטען כי הידע שמייצרת הקהילה האפיסטמית של מדעני הסביבה מתגלה כמכניזם 
להשתקת צורות של ידע מקומי והוא מסווה הקשרים תרבותיים ומתחים חברתיים המבנים 
זה תורם לפרובלמטיזציה של  את התפיסות השונות של המושג “טבע“ בישראל. מאמר 
המושג “שירותי מערכת אקולוגית“, מושג שהפך למרכזי בכלכלה סביבתית ובפוליטיקה 

של שימור הסביבה. 
)ותרגומן  היווצרותן של משמעויות אפיסטמיות  בגיליון העוסק בתהליך  נוסף  מחקר 
לפרקטיקות סביבתיות( מוצג במאמרה של טליה פריד. פריד מנתחת את תהליכי הטיפול 
מדע,  לימודי  בין  המשלבת  מחקרית  פרספקטיבה  מתוך  בישראל  בפסולת  הסביבתי 
טכנולוגיה וחברה )STS( ולימודי סביבה. המאמר מבוסס על תצפיות משתתפות שערכה 
כדי  וסיווג  מיון  עוברת הפרדה,  מייצגת של אשפה  דגימה  – תהליך שבו  בסקרי אשפה 
לבדוק את מידת הצלחתה של המדיניות הננקטת בישראל לקידום טיפול סביבתי בפסולת. 
כיצד אבחנות מדעיות  היא מראה  בזו. ראשית,  זו  פריד מציגה שלוש טענות השזורות 
דווקא  לאו  פוליסמיות, הנעשות  הן פעולות  סיווגיות הנעשות במסגרת סקרי האשפה 
כיצד  היא מראה  ויחסיים. שנית,  וממודעת אלא באופנים שרירותיים  במסגרת מדעית 
נוצרת דיכוטומיה מושגית בין “אשפה“ ובין “זבל“ ועומדת על המשמעויות החברתיות – 
המדעיות, הטכניות והמוסריות – של היווצרות הקטגוריות הללו. שלישית, פריד גורסת כי 
עבודת המיון, שאמורה להיות טכנית בעיקרה, נושאת משמעויות סביבתיות נורמטיביות 
)גם( על התושבים, אלה  ומטילות אחריות מוסרית  הננקטת  המשליכות על המדיניות 

המשליכים את האשפה הביתית. 
מחקרם של נועם זרדז ורקפת סלע-שפי בוחן אף הוא את מימושו של סדר יום סביבתי 
בישראל כפי שבא לידי ביטוי בתחום מסוים – החינוך הסביבתי. מאמרם מציג את מרכיבי 
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השיח של החינוך הסביבתי בישראל ואת התפיסות האידיאולוגיות הקיימות בו. מחקרם 
מתמקד באופני המימוש )או אי-המימוש( של מדיניות החינוך הסביבתי על ידי מי שפועלים 
בחינוך סביבתי בבתי  עובדי ההוראה העוסקים  נקודות המבט של  ומציג את  למימושה 
הספר היסודיים, המשמשים סוכניו המרכזיים של החינוך הסביבתי: מורים לחינוך סביבתי, 
מדריכים מטעם גופים חיצוניים ומנהלי בתי ספר. זרדז וסלע-שפי מתארים בביקורתיות 
את המגבלות המתגלות באופני הטמעת החינוך הסביבתי, המתבצעים בישראל במסגרת 
תהליכי הפרטה רחבים במערכת החינוך. הם מנתחים את ההשלכות הפרגמטיות של חדירת 
ובאפקטיביות  ודנים בהתנהלות המהלכים החינוכיים  חיצוניות למערכת החינוך  תכניות 
בהשגת יעדיו. בפרספקטיבה רחבה יותר, מאמרם מציג טענה ביקורתית הגורסת כי החינוך 
כי  היא  ניאו-ליברליים. משמעות הדבר  הגיונות  פי  הסביבתי מתהווה כתחום הפועל על 
תחום החינוך הסביבתי מתממש הלכה למעשה בניגוד לעקרונות הצדק הסביבתי המונחים 

בבסיסו, עקרונות שהוא אמור להוביל להטמעתם הנרחבת. 
ניאו- נוספת על הקשר שבין  נקודת מבט  רבינוביץ מציג  ודני  גיא מילמן  מאמרם של 
נקודת המבט אל אורח החיים הצרכני  ליברליזם לצדק סביבתי. המחברים מפנים את 
שהתפתח והתעצם במסגרת הקפיטליזציה של ישראל ואל הקשריו לסוגיית שינוי האקלים. 
הם מתמקדים בקשר שבין קטגוריות מעמדיות )הנבחנות במחקר זה על פי מדרג סוציו-
גזי החממה לאטמוספרה. מחקרים השוואתיים  והיקפי פליטת  מזון  אקונומי(, צריכת 
בהיבט  כלל  בדרך  גזי חממה לאטמוספרה עוסקים  שעניינם מידת האחריות על פליטת 
נקודת המבט אל אי-השוויון  ומפנה את  ניתוח חדשני  זה מציג  הבין-מדינתי, אך מאמר 
הפנים-מדינתי, על מידת אחריותן של קבוצות חברתיות שונות לפליטת גזי חממה. במאמר 
נאספו מפרסומי  צריכתו  ועל  מזון  רכישת  נתונים על  ייחודית:  משמשת שיטת מחקר 
הלמ“ס וממשרדי הממשלה, שולבו עם סקר המשמש לאפיון סוגי מוצרי המזון הנצרכים 
בישראל ולאפיון הכמות הנצרכת ונותחו לפי עשירוני הכנסה. הממצא המרכזי הוא שבכל 
הנוגע לצריכת מזון ביתי, משק בית מן העשירון העליון אחראי על כמות פליטות שגבוהה 
בכ-72% מזו שאחראי להן משק בית מן העשירון התחתון. מכך עולה כי אי-שוויון חברתי 
– כפי שהוא מתבטא במאמר זה בפערי ההכנסה ובהרגלי צריכת המזון בישראל – הוא מנבא 

מרכזי לחלוקה הבלתי שוויונית באחריות לזיהום הסביבתי. 
לבסוף מובאות בגיליון שתי מסות ייחודיות. הראשונה, פרי עטם של מירב אהרון-גוטמן 
ורואי גוטמן, מציגה מנקודת מבט אישית את ההתמודדות עם מטרד סביבתי מסוים – רעש. 
אינדיבידואלים המבקשים לפתוח  בפני  והקשיים הנערמים  במסה מתוארים המגבלות 
במאבק סביבתי, ואגב כך מותחים המחברים ביקורת על מעמדם הבלתי מחייב של תהליכי 
)בניגוד להתבססותם של תהליכי התכנון הסביבתי, למשל(. הם  בישראל  תכנון חברתי 
פורשים את סיפור פעולתם האישית והקולקטיבית ומתארים את דרכם הקפקאית בניסיונם 
והיו למסמרות נטועים. בהיבט כללי  להגמיש קריטריונים לבחינת עוצמת רעש שמוסדו 
יותר הם מציגים את הקשיים והמגבלות הכרוכים בעשיית שינוי, אך הם גם מתארים את 
שיתופי הפעולה ואת חציית הגבולות החברתיים )Lamont, 2002( הנעשים בין אוכלוסיות 
מקבוצות סוציו-אקונומיות שונות המתגבשות בהתארגנות למאבק נגד מפגעים סביבתיים. 
במסה השנייה משרטטת תמר ברגר את דמות נוף ארץ ישראל/פלסטין בשנות השלושים 
והארבעים של המאה ה-20. ברגר מבצעת מהלך כפול. ראשית היא מנתחת את דמות הנוף 
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ולכאורה  נקודת מבט אמנותית  ומציגה  העולה משירת הטבע של שאול טשרניחובסקי 
ופרשנית של המשורר. שנית, באמצעות השוואה לשירת טשרניחובסקי  סובייקטיבית 
ובאמצעות השלמתה היא מציגה את תמונת הנוף העולה מארטיפקטים חזותיים המתיימרים 
זה משמש את  ותמונות. מהלך  – מפות  הנוף  ריאליסטי-מדעי של  חזותי  להציג שיקוף 
המחברת לתיאור הנוף של ארץ ישראל לפני השינוי העמוק שחל בו עם הקמתה של מדינת 
ישראל. כתיבתה המרתקת של ברגר ממחישה את עוצמת פעולתו של הנוף על מי שמתבונן 
בו מתוכו – טשרניחובסקי, הצלמים והקרטוגרפים; על מי שהנוף נותר חי בזיכרונו; ואף 
על מי שלא חווה אותו מעולם אך מבקש לשחזרו, להבינו ולחוות אותו בעיני רוחו )כמונו, 
למשל – קוראיה של ברגר וכותבי שורות אלה(. עוד מתברר מקריאת המסה כיצד מתממש 
הנוף כאובייקט פיזי, כחוויה חושית, רגשית ואסתטית, כזיכרון, כמיתוס וכביטוי פוליטי 

ואידיאולוגי. 
באמצעות גיליון זה אנו מבקשים לקרוא להרחבת המחקר העוסק בסביבה וחברה בישראל 
ומקווים שהמחקר הסביבתי יגיע למרכז פעילותם של החוגים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

בישראל ושל הדיסציפלינות המשיקות.
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היררכיה של חובות: הטבע ככלי לעיצוב יחסם של 
תושבי הכפרים הדרוזיים בכרמל למדינה

ראמז עיד*

הסביבתית  המדיניות  בעולם,  העדכנית  הסביבתית  לחשיבה  בניגוד  תקציר. 
ידי מדינת ישראל בהרי הכרמל במשך שנים גרמה  ההיררכית שהוכתבה על 
לזיהוי היער כסמל ציוני מובהק ולניכור פיזי ותרבותי בקרב תושבי שני הכפרים 
בהדרגתיות.  הופקע  להם  שייך  שהיה  שהמרחב  במקום,  השוכנים  הדרוזיים 
יחס  ונשאר  בין המדינה לתושבים היה  זה אני טוען שבסיס היחסים  במאמר 
היררכי קבוע, הן בהשפעת התרבות והמדיניות הסביבתיות המיליטריסטיות 
והן בגלל נרטיבים מדומיינים של המדינה שמציגים את היחסים כיחסי הדדיות 
מבוססי חובות משותפים. לטענתי, נרטיבים אלו מנוסחים מחדש לאחרונה, 
היחסים  מערכת  של  זו  הבניה  מאתגרים  התושבים  של  ופעולות  כשקולות 
לנכס לעצמם שוב את היער  ומייצרים ערך חדש של היער בקרבם, בתקווה 
הופך  היער  עת,  באותה  יותר.  שוויונית  סביבתית  מדיניות  לאימוץ  ולהביא 

למגרש סמלי שבו הם מעצבים את זהויותיהם ואת מעמדם בתוך המדינה.

מבוא

במוקד  האחרונות  בשנים  עומדת  מוגנות  טבע  שמורות  בתוך  המתפתחת  החברתית  הדינמיקה 
וההשפעות  הסביבתיות  הקטסטרופות  במספר  העלייה  העולם.  ברחבי  המחקר  התעניינות 
ההרסניות שלהן על מרקם חייהם של התושבים גרמו לחוקרים אחדים לנסות להבין את השפעות 
 Igoe,( בתוכו  היושבים  האנשים  על  והן  הפיזי  המרחב  על  הן  הטבע,  שימור  של  פלטפורמות 
West, Igoe, & Brockington, 2006 ;2004(. לרוב התאפיינה המדיניות הממשלתית הישראלית 
בעניין זה בניהול מרכזי, לא דמוקרטי וללא תהליכים משמעותיים לשיתוף הציבור. זאת בניגוד 
למדיניות של ביזור מוקדי הכוח בגרסאותיה השונות, גישה שהולכת וצוברת תמיכה בינלאומית 
Borrini-( במחקר ומקבלת ביטוי מעשי בהסכמים סביבתיים בינלאומיים שונים בשנים האחרונות

 .)Feyerabend et al., 2004; Galvin & Haller, 2008
הנוגעות  בהחלטות  הטבע  שמורות  תושבי  של  מלא  לשיתוף  הקורא  זה  גלובלי  שינוי  לעומת 
מצורכיהם  המתעלמת  היררכית  מרכזית  מדיניות  שולטת  עדיין  בישראל  מחייתם,  לאזור 
ניהול  של  ההיסטורית  המדיניות  בהשפעת  ידון  המאמר  אלו.  תושבים  של  החברתיים-כלכליים 
אל-כרמל  דאליית   — במקום  הדרוזיים  הכפרים  שני  תושבי  של  מבטם  מנקודות  הכרמל  יערות 

מכללת סכנין  *
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ועוספייה. קולותיהם ופעולותיהם של התושבים מאפשרים להבין את האתגרים והקשיים בניהול 
המרחב בשנים האחרונות, באזור שרוב שטחו הוכרז מאז שנות השבעים שמורות טבע ופארקים 
להכיר  אונסק“ו  ארגון  מול  בינלאומי  תהליך  המדינה  הובילה  התשעים  שנות  באמצע  לאומיים. 
קיימא  בר  ניהול  של  סטנדרטים  פי  על  שלו  הייחוד  על  לשמור  במטרה  ביוספרי,  כמרחב  באזור 
)גסול, 2009(. לאור סטטוס בינלאומי חדש זה התחייבה המדינה לשלב את תושבי המקום במערכת 
בתפיסה  מהותי  שינוי  מצריך  והדבר  חדש,  משפטי  מעמד  להם  להעניק  דהיינו  המרחב,  הנהלת 
לשינוי  להגיב  מנסים  מהתושבים  חלק  כיצד  להראות  מבקש  אני  זה  במאמר  שלה.1  הסביבתית 
ביחסם  חדשים  נרטיבים  עם  מלא  אזרחי  לשוויון  המתגברות  דרישותיהם  את  ולשלב  זה  אפשרי 
לטבע וליער. נרטיבים אלו כוללים, אולי לראשונה, טרמינולוגיה המאתגרת את היחס ההיררכי של 

המדיניות הסביבתית באזור ומנסה להבנות אותה מחדש.
כפרים  בשני  החי  מיעוט  בין  מורכב  פוליטי  סביבתי  מאבק  של  אספקטים  אציג  כך  על  נוסף 
האחרונות  בשנים  הכרמל  של  סיפורו  המודרנית.  המדינה  ובין  לשימור  המיועד  ליער  הנושקים 
הטרגדיה  לאחר  במרחב,  המדינה  של  והשליטה  המיקוח  ביכולת  פיחות  של  מקונטקסט  מושפע 
הדרישות  כי  אטען   .2010 דצמבר  בחודש  באזור  השרפה  עם  שהתחוללה  והסביבתית  האנושית 
האווירה  לאור  בכלל,  ובמדינה  בכרמל  התגברו,  זכויות  ולשוויון  לדמוקרטיזציה  המקומיות 
האמונים  הרשמיים  במוסדות  שדבק  השלילי  והדימוי  ביער  השריפה  לאחר  ששרתה  הציבורית 
לישראל.  הקיימת  והקרן  )הרט“ג(  והגנים  הטבע  רשות  במיוחד  המקום,  של  ניהולו  על  בלעדית 
תפיסותיהם ופעולותיהם של התושבים מייצרות בפועל ערך חדש של היער בקרבם: הטבע אמנם 
היה בעבר סוג של אויב, אך כיום התושבים מגלים שהחבירה אליו יכולה אולי להניב להם שוויון 
ופיחות בהיררכיית הכוחות. בה בעת הפך יער הכרמל למגרש סמלי חשוב שבו הם מעצבים את 

זהויותיהם ומעמדם בתוך המדינה.

המחקר

המאמר מתבסס על מחקר אנתרופולוגי שנערך באזור הכרמל בשנים 2012—2014 במסגרת מחקר 
סביבתי-חברתי משווה שבחן את ניסיונותיהם של תושבים מקומיים בתוך שמורות טבע ומרחבים 
ביוספריים לעצב מחדש את יחסיהם עם רשויות המדינה. המחקר המקורי, שנערך במסגרת עבודת 
דוקטור בנושא אנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת ברן בשווייץ, התמקד בשני אזורים כפריים 
נפרדים בים התיכון )הכרמל בישראל והאי מיורקה שבספרד(, אך מאפייני הקונטקסט הסביבתי 

 .)Eid, 2015( והחברתי היו דומים
שימוש  נעשה  התושבים,  של  השונות  המבט  נקודות  בהבנת  החשיבות  ולאור  המחקר,  לצורך 
בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות בקרב תושבי שני הכפרים ובקרב בעלי תפקידים ממשלתיים 
פעילים  בקרב  ועוספייה,  אל-כרמל  דאליית  בכפרים  רבות  תצפיות  ערכתי  לכרמל.  הקשורים 
חברתיים וסביבתיים, בהפגנות של בני שני הכפרים נגד הפקעת אדמותיהם, בעבודה ובהתארגנויות 
ראיונות   24 בחירות.  אספות  בזמן  פוליטיים  פעילים  ובקרב  הכרמל,  בהרי  ורועים  חקלאים  של 
ארגוני  עם  או  המקומיות  המועצות  בשתי  העובדים  רשמיים  תפקידים  בעלי  עם  נערכו  עומק 

ישראל טרם  למרות התחייבויותיה אלו במסגרת תנאי ההכרזה הבינלאומית של אונסק“ו, מדינת   1
הקימה מינהלת לאזור הכרמל הכוללת נציגים בעלי זכויות החלטה מקרב התושבים המקומיים.
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סביבה שונים, צעירים שהתגייסו לשירות צבאי או מי שמתנגדים לשירות כזה, פעילים חברתיים 
ותושבים שהושפעו מהמדיניות הסביבתית של ישראל. נערכו ביוגרפיות אישיות של כמה אנשי 
מפתח העוסקים בנושא. נערכו גם קבוצות מיקוד בהשתתפות פעילים סביבתיים וחקלאים משני 
הכפרים, במטרה לעמוד על דרכי פעולתם ועל המשמעויות הפנימיות שהם מייחסים למעשיהם. 
השיחות התקיימו בשפה הערבית. חלק מהתושבים הביעו חוסר רצון לציין כאן את שמם המלא, 

ורצונם יכובד.

“שטחים פתוחים“ כשטחים הסגורים לאדם: אספקטים תיאורטיים 

אזורים  בניהול  סביבתית-חברתית  מדיניות  להשליט  המגוון  העולמי  בניסיון  המחקר  התעניינות 
של שטחים פתוחים או שמורות טבע נבעה בחלקה מהצורך להבין כיצד מושגים יעדי המדיניות,2 
במקום.  שחיו  האנשים  של  החיים  ולדרך  לסביבה  רב  לנזק  שהביאו  מקרים  לחקור  מהצורך  וגם 
היסטורית, יחסם של תושבי שטחים מוגנים כאלה לקונספט שימור הטבע היה שלילי, כי מדיניות 
שאפשר  טוען   )Wolf,  1982( וולף  בקרקע.  לשימוש  לזכויותיהם  בנוגע  קשות  הגבלות  כפתה  זו 
ובמיוחד  והפוסט-קולוניאליסטי,  רעיון שימור הטבע הם בעידן הקולוניאליסטי  שמקורותיו של 
בתקופת הקמתן של שמורות הטבע הראשונות באפריקה ובארצות הברית במאה ה-19 ובתחילת 
המאה ה-20. הממשל הקולוניאליסטי אסר על התושבים האפריקאים להשתמש בשטחים נרחבים, 
במטרה לאפשר בהם שימושים בלעדיים של ציד חיות בר או ייעור. האמנה הבינלאומית להגנה על 
חיות הבר והציפורים באפריקה, שנחתמה בשנת 1910, מיינה את חיות הבר לפי שתי קטגוריות: 
זו בניהול השטחים המוגנים ובגישה  )Neumann, 1998(. שליטה טוטלית  “שימושי“ או “מזיק“ 
הלא-מחמיא  לשם  בספרות  זכתה  ההיררכית,  הצבאית  לחשיבה  מאוד  הדומה  שליטה  אליהם, 

 .)Galvin & Haller, 2008; Ribot, 2004( )fortress conservation model( “גישת המצודה“
שליטת  את  להפגין  תפקיד:  עוד  ניתן  המוגנים  לשטחים  המודרנית,  המדינה  של  הקמתה  עם 
המדינה על משאבי הטבע והאדמה )Neumann, 1998(. הרצון להמשיך ולמנוע כל אינטראקציה 
בין המרחב הפיזי לבני האדם היה בבסיס האידיאולוגיה הפוליטית-מדעית שאומצה על ידי המדינה 
של  השמונים  שנות  עד   3.)Cronon, 1996( והפראי  הטהור  הטבע  על  להגן  כדי  השימור  וגורמי 
 Galvin( המאה הקודמת, שיתוף התושבים המקומיים בניהול האזורים הייחודים האלה נעדר כליל

 .)& Haller, 2008

בשני העשורים האחרונים, עקב הניכור הרב שמגלים התושבים המקומיים הן כלפי המדיניות 
וקולות חדשים  גישת המצודה  ביקורת על  והן כלפי הטבע עצמו, נמתחה  הסביבתית ההיררכית 
 Fairhead & Leach, 1996; West et( קראו לאמץ גישות שיתופיות יותר לניהול משאבי טבע 
al., 2006(.4 היו שטענו שבדרך כלל מדיניות זו לא נתפסה כלגיטימית בעיניהן של קבוצות רבות 

יעדי המדיניות נמדדים בדרך כלל במונחים של השגת מטרות בנות קיימא ושימור המגוון הביולוגי.   2
בשנים האחרונות מודגש גם שימור הייחוד החברתי ודרך החיים של התושבים. 

.wilderness המילה הרווחת לתיאור מקומות אלו הייתה  3

המקומיים  הגורמים  את  ולערב  לשתף  אונסק“ו  של  סביליה  הכרזת  קראה   1992 בשנת  למשל,   4
בקביעת מדיניות השימור. הכרזה זו נחשבת אחת התפניות החשובות שהתרחשו בזירה הבינלאומית 

לעבר אימוץ גישות של שיתוף הציבור. 
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וביזור הכוח המרכזי  באוכלוסייה )Siurua, 2006(. מאז יושמו שיטות שונות של שיתוף הציבור 
 Cook & Kothari, 2001; Larson & Ribot,( נוקבת  ולביקורת  רחב  לדיון  וזכו  המדינה,  של 
 .)Blaikie, 2006; Brockington, Duffy, & Igoe, 2008( במיוחד באפריקה ,)2004; Ribot, 2004

הביקורת התמקדה בזכויותיהם של המקומיים: הן במידת הגישה שהייתה להם בפועל למשאבי 
והן בתוצאות ההדרה החברתית שנגרמה בגלל שיטות  טבע שהיו בעבר בבעלותם או בשליטתם 
שיתוף כושלות. אחת הטענות המרכזיות נגד גישות שיתופיות אלו גרסה שהן תורמות להתפשטות 

עוני בקרב תושבי השטחים המוגנים ולהאצתו של תהליך פריפריאליות פוליטית-כלכלית.5 
אגרוואל )Agrawal, 2005(, הממשיג את תיאוריית המשילות של פוקו והמניפולציה של יחסי 
הכוח, טען כי תפיסות סביבתיות ואידיאולוגיות פוליטיות של המדינה עלולות להיות מופנמות 
בקרב האוכלוסייה המקומית באמצעות פרדיגמות שונות של שיתוף הציבור. כך המדינה מייצרת 
 Lindu &( ואצ‘איולי  לינדו  זאת,  לעומת  הנרטיבים שלה.  סובייקטים המקבלים מבלי דעת את 
Acciaioli, 2008( מתנגדים לטענה זו ומציגים מקרים הפוכים, שבהם תושבים ילידיים מצליחים 

להשתמש בנרטיבי השימור של המדינה כדי להשיג זכויות שימוש במשאבי הטבע וזכויות פוליטיות 
חדשות. האנתרופולוגים ווסט, איגו וברוקינגטון )West et al., 2006( טוענים שהשטחים המוגנים 
הופכים להיות אמצעי ייחודי לעיצוב ראיית העולם והסביבה של התושבים, להבניה מחודשת של 
זהותם האתנית ולמרחבי פעולה. מסיבה זו הם קוראים לאנתרופולוגים ולסוציולוגים לגלות את 
המרחב,  “ייצור  על  הפתוחים  השטחים  שימור  של  לפעמים,  המפתיעות  החברתיות,  ההשפעות 

המקום והאנשים“ )שם, עמ‘ 351(. 
מאבק  אסטרטגיות  לאמץ  בעולם  מודרים  מיעוטים  של  ניסיונותיהם  את  בחנו  רבים  מחקרים 
 Brockington et al., 2008; Scott,( חדשות ומקוריות המאתגרות את הסדר החברתי הפוליטי 
 Jenkins &( המדינה  ידי  על  המופקעות  אדמותיהם  מהתמעטות  כתוצאה  היתר  בין   ,)1985

Klandermans, 1995(. קבוצות כאלה מגלות מחדש את מסורותיהן הקולקטיביות ומבנות זהויות 

 Yiftachel &( ההגמונית  ותרבותה  הלאומית  המדינה  שמקדמת  לזהויות  מתחרות  קולקטיביות 
)Ute Mountain Tribal Park( שבארצות  יוט  Segal, 1998(. למשל, התושבים באזור שמורת 

הברית הצליחו להגן על אדמותיהם באמצעות קידום מעמדה הייחודי של השמורה כבעלת ערך 
בפנמה   )Kuna( קונה  שמורת  תושבי  ואילו   ,)Igoe, 2004( שבאזור  לילידים  וסביבתי  היסטורי 
השתמשו בהכרזה על השמורה כדי למנוע השתלטות של חקלאים זרים על אדמותיה והסתייעו 
בהדגשת המסורת הקולקטיבית שלהם, המקשרת אותם למקום )Chapin, 2004(. האלר ואחרים 
 )Kafu( הראו כיצד קבוצות אתניות מודרות בשמורת קאפו )Haller, Acciaioli, & Rist, 2015(
בזמביה אימצו אידיאולוגיות וזהויות פוליטיות חדשות כדי להיאבק בפלישה של קבוצות אחרות 
אל שטחיהן. אסטרטגיה זו אפשרה להם להשתתף בעיצוב חוקים מקומיים בעלי מעמד משפטי 

מוכר, שבמסגרתם יכלו הקבוצות להמשיך לחיות בתוך שמורת הטבע. 
בהדרגתיות  להשתנות  עשויה  בכרמל  הסביבתית  המדיניות  בעולם,  אחרים  במקרים  כמו 
בהשפעתם של גורמים חיצוניים — מעמדו הבינלאומי של הכרמל משהוכרז על ידי אונסק“ו כמרחב 
ביוספרי, התחזקותן של גישות מדעיות וחברתיות חדשות לניהול אזורי טבע, והאווירה הציבורית 

ריבוט )Ribot, 2004( טוען ששמירה על המוסדות החברתיים המקומיים, כמו ניהול אוטונומי של   5
נחלת הכלל והטמעת שיתוף דמוקרטי בניהול משאבי הטבע, יוצרת אווירה של אמון ועוזרת ביישום 

עקרונות בני קיימא המאפשרים מרחב מחיה למגוון הביולוגי והאנושי.
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בישראל לאחר כישלון המדינה במניעת השריפה בכרמל בשנת 2010 — ובהשפעת גורמים פנימיים 
הקונטקסט  בתוך  המקומיים  מהתושבים  חלק  בקרב  חדשות  פעולה  אסטרטגיות  אימוץ  כגון 
החיצוני המשתנה. כל אלה דוחפים לשינוי קונקרטי במדיניות הסביבתית ולירידת כוח המיקוח של 
המדינה בעיניהם של התושבים. בתוך הקשר זה ינותח כאן האופן שבו התושבים מפרשים מחדש 
את המציאות ואת אפשרויות הפעולה העומדות בפניהם בהווה, מתוך סירובם לקבל את רצונו של 
השלטון המרכזי, ובמטרה לנכס מחדש חלק משטחי הכרמל שאבדו להם. היחס החדש אל המדינה 
מתבטא הן בקונספציות אלטרנטיביות של הטבע בכרמל והן בניסיונותיהם של התושבים לאתגר, 

פוליטית וערכית, את המאמצים ההיסטוריים של המדינה בהבניית זהות דרוזית נבדלת בישראל.

הדרוזים כקבוצה מובדלת במרחב 

הדרוזים הם קבוצה ייחודית שקבעה את מגוריה בהרים, בבקשה להתרחק ממרכזי השלטון, ושמרה 
על קהילה דתית מובדלת בתוך המרחב הערבי במזרח התיכון. הדת הדרוזית התפתחה במאה ה-11 
מתוך האסלאם הפאטמי של מצרים, אך מרכיבי תרבות וזהות רבים אחרים בקרב הדרוזים )כמו 
שפה, מנהגים, מוסדות וערכים חברתיים( דומים למרכיבי תרבות של תת-קבוצות ערביות אחרות 

 .)Swayd, 2006 ;2006 ,במזרח הים התיכון )חלבי
מתחילת דרכה ניסתה התנועה הציונית לנצל את ייחודה הדתי של העדה וליצור עמה קשרים 
שונות  תחושת  של  ייצורה  את  לעודד  התאמצו  התנועה  מנהיגי  מובהקות.  פוליטיות  למטרות 
חדש  נרטיב  קידמו  ואף  המנדט,  בתקופת  הדרוזית  מההנהגה  חלקים  בקרב  לאומית  והתבדלות 
זו של ההיסטוריה,  גרסה  פי  לדרוזים. על  היהודים  בין  יומין  יחס קדמוני עתיק  קיומו של  בדבר 
ואל  “אליהם  המוסלמים  של  העוין  ליחס  בניגוד  ביניהם,  פעולה  שיתפו  תמיד  הדתות  שתי  בני 
בני המיעוטים האחרים“ )Firro, 1999(. לפי גירץ )Geertz, 1963(, קשר פרימורדיאלי כזה אמנם 
מתמקד בדרך כלל בנתון מסוים בתוך הקיום החברתי ומבליט אותו על ידי הגזמה מרובה, אך הוא 
מתאפיין בעמימות המבטיחה את ניצולו המרבי בתוך האידיאולוגיה של המדינה המודרנית. פירו 
טוען שנרטיב הזיקה בין היהודים לדרוזים היה מקרה קלאסי של יצירת היסטוריה מדומה לצורכי 

 .)Firro, 1999( ההווה הפוליטי
מנהיגי  רוב  שמרו  והארבעים  השלושים  בשנות  בארץ  הלאומי  היהודי  המאבק  התפשטות  עם 
שהתנגדו  העדה  מבני  אלו  אך  פוליטית.  ניטרליות  על  טריף,  משפחת  בהנהגת  הדרוזית,  העדה 
עם  פעולה  לשתף  נטו  חלש,  היה  והפוליטי  הדתי  ומעמדם  טריף,  משפחת  של  לדומיננטיות 
הארגונים הציוניים שהציעו להם עזרה. בכך תרמה התנועה הציונית לפיצול שורותיה של ההנהגה 
 .)Parsons, 2007( הדרוזית, על ידי תמיכה וסיוע בהעלאת קרנם של מנהיגים פוליטיים חדשים
במפורש:  זאת  והביע   1930 בשנת  ומגאר  ראמה  הדרוזיים  בכפרים  ביקר  למשל,  בן-צבי,  יצחק 
הדרוזים  המנהיגים  אצל  לבקר  ולהמשיך  הזאת,  הקהילה  של  החברות  את  לרכוש  מאוד  “חשוב 
או  הממשלה  ידי  על  עליהם  המופעלים  הלחצים  כנגד  משפטית  בעזרה  נכונותנו  את  ולהביע 

 .)Firro, 1999, p. 23 המוסלמים והנוצרים“ )אצל
אחדים,  ציוניים  מנהיגים  החלו  האלה  ה“ידידותיים“  למאמצים  שבמקביל  להזכיר  גם  מעניין 
הערבית,  בשאלה  לטיפול  היישוביים  המוסדות  של  המאוחדת  מהלשכה  כהן  אהרון  ובראשם 
הדרוזית  האוכלוסייה  של  טרנספר  רעיון  בדבר  בסוריה  דרוזים  מנהיגים  בקרב  שכנוע  בפעילות 
להר הדרוזים בסוריה. במימון מאמצים כושלים אלו השתתפה הקק“ל, שקיוותה לקבל בסופו של 
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התהליך את אדמותיהם של הכפרים הדרוזיים שבגליל ובכרמל )זיידאן, 2015(.
ומדאליית  מעוספייה  אלו  ובמיוחד  הציונית,  התנועה  אל  לחבור  שהחליטו  מהמשפחות  חלק 
אל-כרמל )Parsons, 2007(, נידבו עשרות צעירים דרוזים למאמצי המלחמה בשנים 1947—1948 
אף  המדינה,  קום  לאחר  הראשונות  בשנים  גם  נמשך  זה  נקודתי  פעולה  שיתוף   .)2015 )זיידאן, 
סבלו  כך  ובשל   )2006 )חלבי,  המוסלמית  מהאוכלוסייה  חלק  בעדה  ראתה  הרשמית  שהמדיניות 
הכפרים הדרוזיים מיחס מפלה כמו שאר האוכלוסייה הערבית והיו נתונים לשלטון הצבאי הנוקשה 
שנמשך כשני עשורים, להפקעה נרחבת של אדמותיהם החקלאיות )היו כפרים דרוזיים שאיבדו 
 .)Benziman & Mansur, 1992( ולמדיניות חברתית-כלכלית מפלה )יותר מ-60% מאדמותיהם
בשנת 1956, בצעד המתואם עם ראשי המשפחות המקורבות לתנועה הציונית ובניגוד לעמדת 
בצבא  חובה  בשירות  לשרת  העדה  צעירי  את  לאלץ  המדינה  החליטה  הדרוזית,  הדתית  ההנהגה 
דרוזי“  “עם  ליצור  שמטרתו  תהליך  של  בתחילתו  שנה,  באותה   .)2015 )זיידאן,  לישראל  ההגנה 
בתעודת  העדה  בני  של  הרישום  את  המדינה  שינתה  הדתי,  הפרימורדיאלי  הנרטיב  פי  על  נבדל 
הזהות שלהם מ“ערבי“ ל“דרוזי“, וראשי הצבא קידמו רעיון של ברית דמים בין הלוחמים הדרוזים 
מזו  החינוך  שבמשרד  הדרוזית  החינוך  מחלקת  הופרדה   1976 בשנת  )שם(.  בצה“ל  והיהודים 
הערבית, במטרה להבליט את הייחודיות של הזהות הדרוזית ולהטמיע בעדה ערכים המשתלבים 
עם ערכי הציונות ומזדהים עמם )חלבי, 2006(. פירו, בעצמו תושב עוספייה, מזכיר סיפור אישי 

שמדגים היטב את השפעת האידיאולוגיה הציונית בקרב עורכי מגזין סביבתי ישראלי טיפוסי:

ובכן,  ידי מגזין “טבע הדברים“ לכתוב מאמר כללי על הדרוזים.  1994 התבקשתי על  בשנת 
כמה  לאחר  התיכון“.  ובמזרח  בישראל  “הדרוזים  שכותרתו  היסטורי  מאמר  למגזין  שלחתי 
שבועות גיליתי שהמאמר התפרסם ללא ידיעתי, בכותרת “ברית החיים, ברית הדמים“, והוא 
כולל עכשיו אילוסטרציות המראות את תרומת הדרוזים למדינת ישראל באמצעות השירות 
אבל  הבא,  בגיליון  הבהרה  לכתוב  הואיל  העורך  הרבה  מחאתי  לאחר  בצה“ל.  שלהם  הצבאי 
להפתעתי החוזרת, ולאחר שהביע את צערו על השינויים במאמר, הוא הדגיש שוב שזה היה 

)Firro, 1999, p. 1( .מאוד חשוב להחמיא לדרוזים על שירותם הצבאי

ההשפעה של הפקעת האדמות החקלאיות בכרמל ושל השירות הצבאי על אורח החיים של אנשי 
ברובה  זו חברה מסורתית שהתפרנסה  הייתה  אז  ודרמטית. עד  הייתה מהירה  הכפרים הדרוזיים 
מהסקטור  התפרנסו  מכן  ולאחר  לחיילים,  צעיריה  הפכו  מעטות  שנים  תוך  וכעת  מחקלאות, 
שינוי  גררה   )1993 )קימרלינג,  הישראלית  בחברה  המיליטנטי  המרכיב  התחזקות  הביטחוני. 
הגבול  בכוחות המשטרה, במשמר  עבדו  35% מצעיריה  עד  הדרוזית:  החברה  בקרב  וסוחף  מהיר 
או בשירות בתי הסוהר )שם(. הדבר אמנם חיזק את מעמדם כיחידים באמצעות הסרת המחסום 
מחיר  לכך  היה  אולם  אלו,  בתחומים  להשתלב  האחרים  הערבי  המיעוט  מבני  המונע  הביטחוני 
חברתי נסתר: צעירים מוכשרים נמנעו מלפתח קריירות ומומחיות בתחומים אחרים, וצומצם עד 
למוביליות  הכרחי  תנאי  שהוא  גורם  הגבוה,  החינוך  במוסדות  הדרוזים  הסטודנטים  מספר  מאוד 
שתהליך  טוענים  אחדים  דרוזים  חוקרים   .)Migdal & Kimmerling, 2003( בישראל  חברתית 
זה יצר במשך השנים פיצול קשה כל כך בתוך הקהילה עד שכיום אפשר להצביע על שלושה סוגי 
זהויות המתקיימים במקביל: זהות דרוזית גרידא, זהות דרוזית-ישראלית וזהות דרוזית-פלסטינית 

.)Firro, 1999 ;2006 ,חלבי(
כתוצאה מהכפייה של סדר החיים החדש הזה, הנרטיבים המרכזיים שעיצבו את יחסי הדרוזים 
אלו,  נרטיבים  כיצד  יתואר  המאמר  בהמשך  סותרים.  ערכיים  אלמנטים  מייצגים  המדינה  עם 
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שהנחו את רשויות המדינה בבואן לעצב את המרחב הפיזי של יערות הכרמל ולשלוט בו, מקבלים 
משמעות חדשה ושונה בקרב קבוצות דרוזיות לא מעטות.

“האדמה שייכת לנו, האש של המדינה“

כביש אחד ובודד, המתפתל אל תוך הפסטורליות של היער הירוק, מחבר בין שני הכפרים הדרוזיים 
שבכרמל ומשמש מוצא יחיד אל העולם החיצון. אך בימי שישי ושבת הפסטורליות הזאת עלולה 
להפוך למלכודת דבש: מאות מכוניות של מבקרים ישראלים עומדות בסבלנות בעומס בכניסה אל 
שני הכפרים. לידם שואל שלט חוצות “בכפר ביקרתם?“, אולם הבטחתו מופרת שכן שני הכפרים 
הופכים להיות דומים לעיר ישראלית טיפוסית פקוקה, לאכזבתם של המבקרים האורבניים הרבים.

נחשב  הכרמל,  של  הטבע  ושמורות  הפארקים  באמצע  הכפרים,  שני  של  זה  גיאוגרפי  מיקום 
של  מגוון  שוק  להתפתחות  תרמה  אמנם  המרכז  לערי  הקרבה  וקללה.  ברכה  התושבים  בעיני 
מסעדות, חנויות בגדים ומזכרות בצדי הכביש, אולם תושבים רבים נאלצים לסבול. סאמי, חקלאי 
בשנות החמישים המאוחרות לחייו, מברך על תנועת המבקרים אבל טוען: “האנשים פה הולכים 
להתפוצץ מרוב זעם. לנהוג מדאליית אל-כרמל לעוספייה לוקח כמעט שעה, רק בשביל שלושה 
קילומטרים. וזה קורה כל שבוע“. לשאלתי מדוע בעצם אין כביש אחר הוא עונה בנימה המביעה 
תחושה מתמשכת של אין אונים: “אין פתרון. ]נניח ש[המדינה תגיד לנו מחר שהיא הולכת לסלול 
כביש חדש, ואז מתברר שהתוואי שלו בדיוק עובר בתוך אדמותינו. מה נעשה אז? אם נסכים, אני 

ואחרים נאבד נכסים ומקור פרנסה יחיד“. 
כדי  לשלם  נאלצים  שהם  המחיר  היא  התושבים  בקרב  הפושטת  במצור  חיים  של  זו  תחושה 
ובנוף ובמקרה הרע לשמש הצדקה  לא לסלול כביש אחר, שבמקרה הטוב עלול רק לפגוע ביער 
נוספת של מה שנשאר מאדמותיהם החקלאיות. אפשר בהחלט לטעון שלא חשוב אם  להפקעה 
בתוך  הדרוזית  ההוויה  בקיום  פרטיקולרי,  כקללה —באופן  או  כברכה  הזאת  הדואליות  נגדיר את 

היער, דואליות זו היא מטפורה לסתירות שבמבנה יחסי הדרוזים עם המדינה. 
כאמור, בעוד פרקטיקות של דמוקרטיזציה של המרחב הסביבתי הפכו פופולריות בעולם, אם 
כהחלטה חד-צדדית של קובעי המדיניות ואם לאחר מאבק חברתי של קבוצות מקומיות, השינוי 
סירב להגיע למדיניות הסביבתית בישראל, שאימצה את המסורת המשפטית של המנדט הבריטי 
בארץ ואת גישתו לשימור. רשויות המנדט התחילו בפעולות להרחבת שטחי יערות הכרמל בשנות 
שבנחלת  הערביים  הכפרים  אדמות  לניהול  הקולקטיבי  ע  שָ המוּ מוסד  את  לבטל  וניסו  העשרים 
נרחבים  חלקים  הפרטי  המכר  משוק  להוציא  זה  קומוניאלי  חברתי  מוסד  של  כוחו  בשל  הכלל, 
מאדמות כפרי פלשתינה )Atran, 1986(. אחת השיטות שאימצו הבריטים הייתה הרחבת שטחי 
היערות שבגליל ואימוץ עקרונות גישת המצודה. בכך מנעו מהתושבים להשתמש בשטחים אלו 

 .)El-Eini, 2006( למחייתם
הבריטית  המדיניות  את  המשיכה  המדינה  קום  שלאחר  בשנים  שאומצה  הסביבתית  המדיניות 
 Yiftachel( בישראל  האתניים  המיעוטים  על  ההיררכית  השליטה  עקרון  על  מבוססת  והייתה 
והן  הסביבתי  במרחב  הן  ישירה  שליטה  כמנגנון  פעל  הצבאי  השלטון  ואילו   ,)& Segal, 1998

 Lustik,  ;2000 )יפתחאל,  המדינה  של  לקיומה  הראשונים  העשורים  בשני  הערבית  באוכלוסייה 
שימש  בישראל  הייעור  שמעשה  מראים   )Amir & Rechtman, 2004( ורכטמן  אמיר   .)1980

זיכרון קולקטיבי  להשגת יעדים לאומיים ציוניים, להגנה על שטחים השייכים למדינה ולהנכחת 
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בכל רחבי הארץ. הם מזכירים ששיקולים של מערכת הביטחון עמדו בבסיסם של פרויקטים רבים 
)שם(.  המקומי“  הים-תיכוני  למרחב  זרים  “יערות  בישראל  נוצרו  מכך  יוצא  וכפועל  לנטיעות, 
מחקרים אחרים בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב ניתחו את הדרכים 
את  ודוחקת  היהודית  הרוב  קבוצת  של  הטריטוריאלית  ההתפשטות  את  מכשירה  המדינה  שבהן 
הבדווים אל אזור קטן במרחבי מחייתם, באמצעות שימוש “בהצדקות סביבתיות ושימור הטבע“, 

.)Meir, 2009( טענות המשמשות גם את המדיניות הסביבתית בכרמל
כדי לייצר את אזור הכרמל כפי שהוא כיום הופקעו כ-70% מהשטחים השייכים לתושבי שני 
נשארו  ומהם   ,1948 בשנת  דונמים   31,000 היו  למשל  אל-כרמל  לדאליית  הדרוזיים.  הכפרים 
בידי התושבים כ-9,000 בלבד )Firro, 1999(. הנפגעים העיקריים מלבד בעלי הקרקעות עצמם 
היו מי שהשתמשו בשטחי הכרמל לצורך מחייתם, כמו הרועים ובעלי עדרי העזים והצאן. שיטת 
על  האוסר   ,1957 משנת  השחורה“  העז  “חוק  לפי  פלילית  לעברה  הפכה  המסורתית  המחיה 
תושבים לרעות במקומות “לא להם“. למרות זאת הרעייה נמשכה בהיקף מצומצם, כי “מסורת 

עתיקה ומקור פרנסה חשוב“ לא מפסיקים בחוק בודד, כפי שהצהיר אחד התושבים.6 
“בן הגליל הרועה“ הוא אחת התמונות המפורסמות לא רק בדמיון הדתי הנוצרי ברחבי העולם 
אלא גם בקרב תושבי שני הכפרים, אולם שם הקונוטציה חיובית פחות. “אני הייתי רועה במשך 
שנים, כמו רבים אחרים“, מספר סולטאן בן ה-61 בגאווה נסתרת. “זה היה חלק מחיי היומיום 
בתוך  להיות  נהניתי מאוד  היום.  לחיי המסחר של  בעידן שקדם  הכפר שנולדו  רוב תושבי  של 
והחורשה. אבל היום שבו התגייסתי לצבא היה היום האחרון שלי כרועה מקצועי.  חיק הטבע 
התפטרתי מעבודתי לנצח“, הוא מוסיף בהומור האופייני לכל מי שדיבר על עברו כרועה בכרמל. 
כשאני מחדד את השאלה ומבקש מהמרואיינים למנות את הסיבות לדימוי מוחלש זה של הרועה 
הם נזכרים בעבודה הקשה, בכורח היומיומי לקום מוקדם בבוקר, אך בעיקר בתחושה של הפרת 

החוק בכל פעם שהם יוצאים עם העדר. 
סלמאן, בנו של בעל עדר גדול, החליט “לשנות כיוון בחיים לפני כעשרים שנה וללכת ללמוד 
משהו, כי במכללה לא יורים עליך“. הופתעתי כשסיפר לי לראשונה על מקרים שבהם “פקחי 
ירו לכיוון העדרים של הרועים הדרוזים בכדי למנוע מהם כניסה לתוך היער“,  שמורות הטבע 
אך עדויותיהם של אחרים מאששות את דבריו. קרונון )Cronon, 1996( גורס שפעולות פינוי 
ידי  על  מבוצעות   )wilderness( הפראי  היער  את  לייצר  כדי  מאדמותיהם  הילידים  התושבים 
קובעי מדיניות שאינם מכירים את היחס ההדדי בין האדם לטבע וחפצים לייצר פיצול תודעתי 
גם בשטח, ובעיקרה היא תוצר של תרבות קפיטליסטית צרכנית הכופה את עצמה על תרבויות 
ובין מה שנתפס  בין התושבים  “נחשלות“. תוצאות הניתוק החד-צדדי שנוצר במרוצת השנים 
החקלאי,  ושל  הרועה  של  הירוד  בדימוי  מורגשות  להם  והשייך  הקרוב  המחיה  כמרחב  בעבר 

וביחס של אחדים מהמרואיינים לסביבה. 
למרות זאת, רבים מצליחים לאתגר את המדיניות החד-צדדית בכרמל ולשמר את קשריהם 
עם המרחב. אבראהים חסון לא נטש את דרך חייו הארוכה: “אני בן שמונים, או קצת יותר, מי 
בכלל סופר“, הוא עונה למשמע ההתעניינות שלי בגילו המבוגר. זמן רב עבר מאז שנולד בתוך 

בשנת 1943 ערכה ממשלת המנדט הבריטי בארץ סקר מקיף בכפרים הערביים. נמצא שהיו בבעלותם   6
בהחלט  גדול  מספר  ראשים,  מיליון  מחצי  יותר  דהיינו  צאן,  ראשי  וכ-244,000  עזים  כ-325,000 

 .)El-Eini, 2006( יחסית לשטח המדינה
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זה  חשוב  שהכי  מה  נולדתי,  שבה  השנה  או  הזמן  חשוב  לא  “בשבילי  שבכרמל:  המערות  אחת 
המקום, וזאת המערה שבתוך החורש. כי למקום אתה יכול תמיד לחזור, אבל הזמן עובר“. 

אחר  לעקוב  איכשהו  מצליח  הוא  מאולתר  הליכה  במקל  ונתמך  מסוכרת  סובל  שהוא  אף 
70 עזים שחורות. חמישה מילדיו עובדים במקומות שונים,  התנועה הנמרצת של עדרו, המונה 
האש  אלוהים“  התערבות  בגלל  “רק  שבו  למקום  אותי  לוקח  הוא  לו.  לעזור  ממשיך  אחד  ורק 
נעצרה בדרכה אל עוספייה בדלקה שהתחוללה במקום בשנת 2010. בעודו קורא לעזים במגוון 

של צעקות וצלילים הוא מצביע על חלקה גדולה ובה גלדי עצים מושחרים: 

המקום הזה היה בשביל העזים כמו גן עדן. הייתי לוקח אותן בכל יום אליו, כי כמות העשבים 
הייתה גדולה, והם נהנו משיחי הסאריס ועצי הבוטום, ובסופו של דבר הן ישבו להן מתחת 
לצל העצים הגבוהים. אנחנו קוראים למקום הזה אל-מליחה ]הטוב והפורה[. תסתכל עליו 

היום, הוא כולו שחור וריק. זה מעציב אותי ואת העזים. אני יכול לראות את זה בעיניהם. 

השפעת האש הייתה טראומטית לא רק לסביבה הפיזית, שאיבדה חלקים נרחבים מהיער הירוק, 
אלא גם לתושבים. כדברי אבראהים ורבים אחרים, השרפה פגעה בכרמל “שלהם“ ועוררה אצלם 
זעם רב, אך גם הוכיחה שהם “היו צודקים“ כי “תמיד ידעו שזה יקרה“. לכל אחד מהתושבים יש 
סיפור אישי שמתאר איפה היה ומה עשה ביום שבו פרצה השרפה, אבל מה שמאחד אותם הוא 
הטענה שהאש לא נגרמה בשום פנים ואופן בגלל רשלנותם — כפי שנטען בכלי התקשורת ביום 
הראשון להתפשטות האש — אלא שהדבר היה תוצאה של שנים ארוכות של שליטה חד-צדדית, 
ובמיוחד  בקרקע,  אחרים  ושימושים  רעייה  מניעת  לאזור,  זרים  עצים  נטיעת  האדמות,  נישול 
מדיניות המפלה בתקציבים בסיסיים. שחאדה מעוספיה, שראה ממרפסת ביתו את התקדמות 

האש, מעיד על בעיות תשתית רבות בכפרו ומקשר אותן לתופעה השנואה עליו:

המועצה  השבוע,  בסופי  העומס  בגלל  באשפה.  וטיפול  לפינוי  יעילה  מערכת  לנו  אין 
המקומית נכשלת בפינוי האשפה, וכמה אנשים זורקים את הפסולת שלהם בתוך החורשה. 
זה רע לנוף. וזה רק מסבך את המצב של הכרמל. הם לא בדיוק אנשים רעים, אבל עם תקציב 

מתאים לטיפול באשפה, הם לא היו זורקים שם.

קאסם סוויטאת בן ה-71 מעוספיה, בעל עדר גדול של 150 עזים וסובל גם הוא מסוכרת, מזכיר 
לי את הירי לעבר עדרו: “היו לי פעם 500 ראשי עזים ופרות. אחרי שנהרגה אחת מקליע, ואחרי 
ויתרתי עליהן. איך אפשר לשלוט בכל אחת מהעזים? הרי אלוהים  שקנסו אותי כמה פעמים, 
מדגישים  ואבראהים  קאסם  החיות?“.  טבע  את  לשנות  רוצים  הפקחים  חרוצות.  אותן  בורא 
הרעים“  ו“העשבים  יותר  נפוץ  היה  שהמרעה  משום  התלקחויות  מקרי  פחות  היו  שבעבר 
שמתלקחים במהירות נפוצו פחות. קאסם משווה את העשבים האלה לפסולת שהזכיר שחאדה:

החורש היה יותר נקי. לא הייתה פסולת, ובמקומות שבהם עברו העזים היו שבילים נקיים 
מהעשבים הרעים. העזים שלנו מנקות את החורש. האש לא הייתה מוצאת מה לאכול. זאת 

הסיבה שמעולם לא ראיתי אש בגודל כזה, ואני פה מסתובב באופן יומי.

חייהם, התושבים  דרך  בדבר צדקת  הישנה  דבקות באמונתם  ביער, מתוך  נוכחותם  מתוך עצם 
למקום  היער  יהפוך  בלעדיהם  עליהם.  שנכפתה  המציאות  של  ההבניה  את  לקבל  מסרבים 
למה  אולי  מסביר  כזאת  נצחית  מזרות  החשש  בעתיד.  קיומו  את  יסכן  והדבר  וזר,  “מלוכלך“ 
שמעידים  כפי  “ג‘אבה“(,  )בערבית:  “יער“  במילה  משתמשים  כאן  מהתושבים  מאוד  מעטים 
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המילה  את  מעדיפים  הם  הכרמל.  הרי  של  הטבעית  הסביבה  את  לתאר  בבואם  לעיל,  דבריהם 
הכוללת  טבעית  מקומית  צמחייה  מתארת  “חורש“  ברור:  ההבדל  “חורש“(.  )בערבית:  חורשה 
לא  צמחייה  של  שלילי  דימוי  נושאת  “ג‘אבה“  ואילו  יחסית,  נמוכים  ועצים  שיחים  של  מגוון 
להשתמש  להמשיך  התעקשותם  ואפלה.  חושך  ומייצרים  בצפיפות  הנטועים  ועצים  מגוונת 
הרשמי  השם  שינוי  ואף  הנוף  פני  שינוי  מסיבי,  ייעור  של  עשורים  לאחר  גם  “חורש“,  במילה 
נושאת ומשמרת בתוך לשונם את השאריות מדמיון העבר של  ל“יערות הכרמל“,  של המרחב 

המקום, לפני שהפך לאזור מוגן ומגודר, מקום שהם אינם מתכוונים לשכוח במהירות. 
 כשאני פוגש שוב את קאסם באותו אזור ושואל אותו אם הפקחים עדיין יורים לכיוון העדר 
שלו, הוא משיב: “לא, תודה לאל הם סוף סוף הפסיקו עם זה. היום, אם אתה לוקח את כל העזים 
אל תוך משרדיהם הם לא יתנגדו. אתה יודע למה? זה לא מתוך אהבה אלינו, זה בגלל האש!“. 
רבת  במדיניות  קונקרטי  לשינוי  גרמו  הציבורי  והלחץ  בשרפה  אנשים   44 של  שמותם  נראה 
השנים. זעם ציבורי שטף את הארץ, בהובלת ההורים השכולים, שדרשו מן הממשלה תשובות 
מידיות. בחודש יוני 2012 פרסם מבקר המדינה דוח ביקורת על השרפה בכרמל )מבקר המדינה, 
הרשות  חוק.  פי  על  חובותיה  למרות  שרפות  במניעת  הרט“ג  מחדלי  את  הדגיש  הדוח   .)2012

למשל לא אפשרה כריתת עצים ודילולם גם כשתושבי הכפרים חפצו בכך. בעניין הרעייה כאילו 
חזר המבקר על דברי חלק מהתושבים:

באזור הכרמל יש מחסור חמור בעדרים, לפיכך אין די רעייה, דבר הגורם לעודף צמחייה על 
הקרקע. ]...[ נוכח מצב זה, מן הראוי היה שהרט“ג תעודד בעלי עדרים להגיע לכרמל, אולם 
הביקורת העלתה שהרט“ג לא עסקה בכך. משרד החקלאות בדק את אירועי השריפה בכרמל, 

ובמקומות שהייתה בהם רעייה סדורה נבלמה השרפה, והשטח לא נשרף. )שם, עמ‘ 346(

לאחר שהואשמו בגרימת השרפה, תוצאות הדוח עודדו את התושבים המקומיים וחיזקו בקרבם 
את התחושה שצדקו. בעיניהם, האמת המדעית של סוכני המדינה )כגון הרט“ג( ויחסם השלילי 
אל הרעייה של העז השחורה, שנמשך עשרות שנים, הופרכו בדוח. התושבים גם ניהלו מאבק 
בניסיון למחות נגד שיטות “מדעיות“ רשמיות אחרות, שהעדיפו בשיטתיות לנטוע בכרמל עצי 

אורן ולא עצים מקומיים אחרים כמו עץ הזית. 

היער הקדוש והעץ שלא נשרף

עצים בישראל נושאים משמעויות שונות לאנשים שונים. כשנמסרה האחריות לנטיעת יערות חדשים 
בארץ לידי ארגונים לאומיים ציוניים, עץ האורן הפך לסמל של פעילות חלוצית ועשרות מיליוני עצים 
ניטעו ברחבי הארץ מאז קום המדינה. הקרן הקיימת לישראל הובילה את פרויקט הנטיעות, גייסה 
במרחבים  מלאה  שליטה  הייתה  התוצאה  היערות.  לשימור  חוקים  של  לאישורם  ודחפה  תקציבים 
 Braverman,( ההווה  של  השאיפות  עם  העבר  דימוי  את  לקשור  במטרה  אורן  יערות  של  ענקיים 
2009(. מעשה הנטיעה יצר גם שליטה סימבולית במרחב והפך את מבצעיו “לחלוצים הגואלים את 

מן  שנפגעה  הערבית,  האוכלוסייה  בעיני   .)Forman & Kedar, 2004( עצמם  בעיני  ציון“  אדמות 
הייעור המסיבי, סימל עץ האורן הכרזת מלחמה מצד המדינה וארגוניה. לעומתו שמר עץ הזית על 
מקומו כעץ החשוב ביותר בכלכלה החקלאית, והוא הפך לעץ בעל סטטוס המסמל מאבק וסולידריות 
קבוצתית. ברברמן )Braverman, 2009( מתארת את תוצאת ההתנגשות הסימבולית בין שני העצים 
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כ“קרב על הנוף והסביבה“.
ידעו  בישראל  “כל המומחים  רבות.  זה שנים  ועובד בקק“ל  הוא תושב דאליית אל-כרמל  סאמי 
שהאורן הוא עץ בעייתי, לכן הפסיקו לנטוע אותו בכרמל לאור השרפה“, הוא טוען. “לא רוצים עוד 
נטייה לתת לטבע לשקם  יודעים איזה תמהיל של עצים יש לנטוע. יש  מחדלים בעתיד. כרגע לא 
את עצמו“. הוא גם שמע על אנשים משני הכפרים שנוטעים עצים חדשים באדמות הכרמל. מתברר 
להתארגן  התחילו  השרוף  היער  שטחי  בתוך  נגישות  לא  חלקות  היו  שבבעלותם  חקלאים  שכמה 
לאחרונה, אחרי שנאלצו לזנוח את הטיפול החקלאי בחלקות עם השנים. הם ראו בתקופה שלאחר 
השרפה הזדמנות פז. כל אחד מהם קנה עשרות ואפילו מאות שתילי זית ונטע אותם בחלקה שלו על 

פני השטח הריק. מוחמד, אחד החקלאים, מספר:

אחרי ששמענו שהעזים חזרו להרים, וכעבור שנה ללא נטיעות חדשות בכרמל, החלטנו לנטוע 
עץ טוב, שגם נותן תמורה ואוכל וגם לא נשרף. הרי אם שורפים את עץ הזית, אפילו במכוון, 
הוא ישוב לצמוח אחרי מספר חודשים. והוא חי אלפי שנים, ומכך הוא נקרא לא רק “עץ השלום“ 

אלא גם “עץ העני“.

מוחמד אינו מודאג עוד מהאפשרות שיאבד את עציו החדשים. “אנחנו תמיד נלך ונקטוף מהם. אם 
רוצים עצים בכרמל, למה לא עצי זית? אי אפשר להתנגד לזה“. סאהר, חקלאי נוסף, נשמע כשחקן 

שחמט המנסה לנצח במאבק סמוי:

אנחנו באים אל הטבע, אל החורש, ואומרים להם בואו נשתף פעולה, לא רוצים מלחמה. אנחנו 
עוזרים במאמצי הייעור והשיקום, ובכך נשחק את המשחק הפופולרי במדינה שנקרא “לאהוב את 

העצים“, אבל לפי החוקים שלנו. אף אחד לא יוכל להאשים אותנו בפגיעה בטבע.

הבחירה בעץ הזית אינה מקרית. הוא תמיד סימל את השלום הנכסף במזרח התיכון ואת המאבק למען 
המשך החיים במרחב. אחד החקלאים הזכיר שההשראה לבחור בעץ הזית באה אולי מתמונות המאבק 
של החקלאים הפלסטינים בגדה ומהסימפתיה הבינלאומית הגוברת לאור גדיעת עצי הזית שלהם. 

אחרי הכול, “העץ חשוב לכל הדתות“. 
הזית.  בעץ  רק  ולא  עצמו,  ביער  גם  גלומה  מחדש  ייצרו  שהתושבים  נוספת  מיוחדת  משמעות 
בשנת 2005 הכריזה הממשלה על כוונותיה להפקיע כ-4000 דונמים שבבעלות תושבי שני הכפרים 
בהר שוקף )מערבית לדאליית אל-כרמל, סמוך ליישוב( כדי להרחיב את שטח השמורה. זעמם של 
ובירושלים והקימו את הוועד הדרוזי להגנה  התושבים היה גדול. הם ארגנו הפגנות מחאה בכרמל 
על האדמות, גוף שחברו בו פעילים חילוניים ואנשי דת מקשת רחבה של נציגים בעדה. פהמי חלבי, 
שהיה ראש מועצת דאליית אל-כרמל בשנות התשעים, היה אחד ממקימי הוועד. המפגשים איתו 
“הפתוח  מקומי  יומי  פרלמנט  מארח  הוא  שם  העם,  בית  ביתו,  שליד  הגדול  בחדר  תמיד  נערכים 
הממשלה  הרי  משפטית.  בדרך  כזו  בהחלטה  להיאבק  אפשר  תמיד  “לא  לדעתו,  לדבריו.  לכולם“, 
היא המדינה, והמדינה היא שיוצרת את החוקים“. לתושבי הכפר היה רעיון “גאוני“:“במדינה כל יום 
מגלים קברים חדשים של צדיקים יהודים. אז חברים בוועד הציעו לעשות את אותו הדבר גם בכרמל 

באתרים החשובים שלנו. זעמנו הוא גם דתי, כי מפקיעים מאיתנו את המורשת והעבר הדרוזי“.
קבר  אל  הכפר  את  שמחבר  המערבי  העפר  כביש  את  שיפרו  תושבים  ועשרות  רב  זמן  עבר  לא 
“גברתנו הקדושה שרה“. תוך ימים אחדים, באישון לילה, שוקמו הקבר ומעיין המים שלידו. המתחם 
אבו  “אדוננו  בקבר  נעשה  מהלך  אותו  מעליו.  הונף  הצבעוני  הדרוזי  והדגל  חדשה  בבנייה  הורחב 
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בחודש“ מספרת ש“מקאם סתנא סארא“  “כמה פעמים  הנשים המבקרות באתר  אבראהים“. אחת 
ישן  שלט  על  הסלע“.  בתוך  רגלה  כף  “סימני  כאן  השאירה  שרה  הקדושה  כי  בעיניה  מאוד  חשוב 

שנתלה על עץ ליד הקבר אפשר עדיין להבחין במילים: “לנצח זאת אדמה קדושה של בני מערוף“.7 
פהמי מאמין שדרך המאבק הזאת הייתה בלתי נמנעת וכי היא איחדה את כל בני העדה הדרוזית 
בכרמל והפכה אותו “למאבק אזורי ודתי יעיל“. בסופו של דבר בוטלה התכנית הממשלתית המקורית 
והוסכם להפקיע 900 דונם בלבד. לדעת פהמי, “בישראל, אחרי הכול, באדמה קדושה לא נוגעים“. 
ההצלחה של הניסיון להשוות בין הערך הדתי של המרחב הדרוזי לזה היהודי, שבו מצליחים גורמים 
שאפשר  הדרוזים  מהתושבים  חלק  בעיני  מוכיחה  קדושים,  ומרחבים  פינות  לעצמם  לנכס  רבים 

להשפיע על הדיון ההיסטורי והמוסרי הכללי בדבר “ברית הדמים“ והחובות של הדרוזים למדינה.

היסטוריה מחודשת: מי חב מה למי?

לאורך היסטוריית היחסים של התנועה הציונית עם הדרוזים בישראל אפשר להבחין במתח שבין 
הצורך של הציונות להבטיח את המשך עליונותה הצבאית ואת השגת יעדיה הלאומיים, כמו גאולת 
ובין התקווה של הצד החלש לשמור על יחסים טובים ושוויוניים. השיח ההיסטורי של  האדמה, 
ממשלות ישראל הדגיש ששוויון פוליטי וכלכלי כזה אמור היה להתקיים כל עוד הדרוזים מקיימים 

את החובה לשרת בצבא )חלבי, 2006(. 
למרות זאת, השוויון המיוחל סירב להגיע, וטענות רבות נשמעות תכופות בקרב חלק מהתושבים 
מי  על  נוסף  עוד.  לשלם  צריכים  הם  ואין  למדינה  חובותיהם  את  שילמו  כבר  שהדרוזים  כך  על 
שנפצעו ומי שנהרגו ו“שילמו בחייהם למען ביטחון במדינה“, כל דונם שהופקע מאדמות הדרוזים 
או הוכרז חלק מהשמורה הוא גורם נוסף במשוואת החובות שנפרעו. חלבי )שם( טוען שתחושה זו 
התעצמה משום שהמדינה המשיכה במדיניות האפליה התקציבית וגם בעקבות התנגדות תושבי 
הכפר הדרוזי בית ג‘אן בשנות השמונים להפקעות נרחבות של אדמותיהם בתוך פארק הר מירון, 
התנגדות שאיחדה את הקהילה הדרוזית כולה וגלשה לפעמים למאבק אלים. יפתחאל וסגל טוענים 
 Yiftachel & Segal,( שהמאבק האמור היה עבור רבים נקודת שבר ביחסי הדרוזים עם המדינה
ומתמשך,  ברור  זעם  בכרמל, מבטאים  והן מבוגרים, למשל  צעירים  הן פעילים חברתיים   .)1998
ובהפגנות נגד הפקעת האדמות נשמעים קולות של אכזבה עמוקה מהבטחות הסרק. בדיון הסוער 
בהר  הדונמים   4000 הפקעת  בעניין   2006 בשנת  בכנסת  הסביבה  ואיכות  הפנים  בוועדת  שנערך 

שוקף, שנכחו בו מנהיגי שני הכפרים ועשרות תושבים, קראו התושבים למחוקקים:

אני רוצה להאשים את כל ממשלות ישראל. זו לא מדיניות רק של הממשלה הנוכחית. כל   -
הממשלות פושעות ופשעו כלפי הדרוזים.

בגדו בדרוזים.  -
מה פשענו? מה עשינו? הרי אנו העדה היחידה בכל העולם, לא רק במדינת ישראל, שעוד   -
לפני קום המדינה ובוודאי אחרי קום המדינה, עמדה לימין המדינה הזאת בכול. דרך אגב, 

גם אני בן למשפחה שכולה.
הם רוצים עוד אינתיפדה.8  -

בני מערוף הוא שם נרדף לבני העדה הדרוזית.  7

מתוך פרוטוקול מס‘ 50 מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, 2006.   8
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ישיבה.  באותה  השתתפותו  לאחר  אחדות  שנים  פגשתי  הקבע,  צבא  ויוצא  חקלאי  סאמי,  את 
הוא טוען שהזעם נמשך לנוכח ההבטחות הריקות: “אני אמרתי בישיבה אז שהדרוזים הם הצברים 
האמיתיים של המדינה כי אנחנו בני הארץ, מקדשים את האדמה ואת הטבע, משרתים בצבא. מה 
דרוזים שראו  גם  הכעס שהוא מבטא מאפיין  בהתנהגות שלך“.  זה  בדם,  לא  זה  צבר  עוד?  צריך 
“הצבר  בדמות  הציוני  האידיאולוגי  ישראלית מדומיינת. המרחב  קולקטיבית  מזהות  עצמם חלק 
עובד האדמה והמשרת בצבא“ היה אמור להכיל גם אותם, אך תקוותיהם התנפצו אל מול הפקעות 
הקרקעות החוזרות. המחקרים הרבים שמראים על התמשכות האפליה התקציבית נגדם משמשים 
הוכחות חותכות לטענות שבפי פעילים מקומיים רבים.9 אחד הארגונים הבולטים בכרמל, הפועל 
לאור  פעיליו,  לטענת  דרוזים“.  בקרב  צבאי  שירות  נגד  “צעירים  נקרא  הדרוזיים,  הכפרים  בכל 
ותחושת הקיפוח האישית שהם חשים  בעזה, הפקעת האדמות המתמשכת  המלחמות התכופות 
כשהם יוצאים ומתערבים בחברה האזרחית היהודית, יותר ויותר צעירים דרוזים מסרבים להתגייס. 
מטרתם היא לשנות את האסטרטגיה להשגת שוויון אמיתי ולהפסיק להיות “הערבים הטובים“ של 
ניכר ממי שמשתחררים משירות  המדינה. הם מדגישים את הצלחותיהם השקטות: למשל, חלק 
צבאי על בסיס נפשי הם בעצם סרבני מצפון והם מצליחים ללכד את חברי הקבוצה בגלל “מודעותם 
המתחדשת להיסטוריה“. סלמא, סטודנטית להיסטוריה מעוספייה ופעילה בולטת בארגון, טוענת 
שממשלות הימין עוזרות להם מאוד: “ככל שאנחנו שומעים על ‘גאולת אדמה‘ מידי הגויים, ‘ייהוד 
יהודית‘  כמדינה  ישראל  ‘מדינת  של  השיח  התרחבות  ]ועם[  בכרמל,  להפקעה  תכניות  הגליל‘, 

מהימין למרכז, יותר אנשים מזדהים אתנו“. 
הניכור  את  אחת  לא  מזכירים  שהפעילים  מראה  מיקוד,  בקבוצת  שהועלו  טענותיהם,  ניתוח 
שמערכת החינוך הדרוזית גורמת כלפי המורשת הדרוזית והסביבה. תקוותה של סלמא היא להפיץ 
“הספרים  שם  הרי  הספר“.  בבית  שמלמדים  זאת  ולא  הכרמל,  של  האמיתית  ה“היסטוריה  את 
לא מזכירים את המורשת שלנו אלא מדברים רק על לטאות וחיות הבר, ועל הצורך להגן עליהן 

מהאנשים הרעים, דהיינו מהדרוזים“.
קבוצה אחרת של פעילים מקומיים מנסה לעודד חשיבה אוניברסלית ביחסי אדם וטבע באזור. 
מרחב  כעל  הכרמל  על  ההכרזה  והזכירה שלאור  אונסק“ו  לארגון  בכתב  לאחרונה  פנתה  הקבוצה 
ביוספרי, ולאור כישלון המדינה במניעת שריפות באזור, המדינה מחויבת על פי החוק הבינלאומי 
לשתף את התושבים בקביעת המדיניות ובניהול האזור, אך הדבר מעולם לא נעשה. הם מדגישים 
מעוספייה,  רוקון  אבו  סלמאן  השרפה.  נזקי  בשל  העוול  בתיקון  וליער“  להם  חייבת  “שהמדינה 
שעבד בעבר ברט“ג בתפקידי ניהול בכירים, השלים לאחרונה תואר שני בנושא שמורות טבע והוא 
גם לשימור  זו. לטענתו, עקרונות המרחבים הביוספריים מביאים תועלת לכולם,  תומך בקריאה 
הייחודיות של היער וגם כפלטפורמה הנותנת לאנשים הזדמנות להיות חלק אינטגרלי מהמתרחש. 
המדינה  ובין  התושבים  בין  אמון  לבניית  נדיר  פוטנציאל  בתוכם  טומנים  אלו  עקרונות  דהיינו, 
ומוסדותיה, על בסיס של שוויון אמיתי. עד שהארגון הבינלאומי יתערב לטובתם, סלמאן והאחרים 
קואופרטיב  מול משרד החקלאות בהקמת  עוספייה להתמודד  לבעלי העדרים של  לעזור  מנסים 
חדש שיאגד אותם ויחזיר לכרמל את “תחושת הסולידריות של העבר... כמו בזמנים של המושע“, 

ויאפשר להם לענות לביקוש הגובר לחלבן של העזים הרועות שוב בהרי הכרמל הירוק. 

סמוחה  גם  התושבים.  בקרב  האפליה  תחושת  התחזקות  את  שמתעד   ,)2010( אמרני  למשל  ראו   9
)2013( מתעד ירידה חדה בתחושת האמון של הדרוזים כלפי המדינה.
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על שוויון והיררכיה בכרמל: דיון

מחקרים חברתיים מצביעים על שינויים תת-קרקעיים שאינם גלויים למתבונן מבחוץ המתרחשים 
לאחרונה בתוך החברה הדרוזית בישראל. חלק לא מבוטל מקולותיהם של תושבי שני כפרי הכרמל 
שתוארו במאמר זה משקפים את אותו שינוי תודעתי ואת תוצאות המפגש בין הקונטקסט הסוציו-

פוליטי המקומי ובין תהליכי הבניית המציאות במרחב הפיזי של הכרמל. 10 כפי שעולה מקריאתם 
של ווסט, איגו וברוקינגטון )West et al., 2006( לניתוח ההשפעות החברתיות על ייצור המרחב 
בתוך אזורי טבע מוגנים, הכרמל הוא אתר חשוב המאפשר להבין את ראיית העולם והסביבה של 

קבוצת מיעוט זו. 
דאליית אל-כרמל ועוספייה מייצרות קונספציות ופעילים המאתגרים בדרכים חדשות את הסדר 
החברתי, בזמן שהמדיניות הסביבתית באזור לא השתנתה והמשיכה לשמור על מבנה היררכי מובהק 
שצמח מתוך התחזקות המיליטריזם התרבותי של החברה הישראלית. חוקרי חברה אחדים טענו 
שעצם הסכסוך בין המדינה הציונית ובין “הסביבה הערבית“ על מעגליה המגוונים הפך את עקרון 
גבולותיה,  את  קובעת  פועלת,  הישראלית,  החברה  נעה  שסביבו  המרכזי  ל“עיקרון  המיליטריזם 
)1995( טען  בן-אליעזר   .)124 1993, עמ‘  )קימרלינג,  בה“  הנהוגים  כללי המשחק  ואת  זהותה  את 
שחשיבה מיליטריסטית זו התפתחה עוד בזמן היישוב היהודי בפלשתינה המנדטורית, והיא גרסה 
שרק שיטות כוחניות צבאיות יכולות לסיים את הסכסוך. קימרלינג )Kimmerling, 2001( מוסיף 
שבכל המדינות שבהן מתקיימים מבנה ותרבות מיליטנטית כמו אלו שבישראל, השכבה הצבאית 
זוכה לסטטוס חברתי גבוה ביותר ודואגת להמשך שליטתה באמצעות קביעת סדר היום הציבורי 
והקצאת המשאבים לטובת חבריה וקבוצתם האתנית השולטת. הכרמל הוא עוד מרחב בתוך המדינה 
ברורה  כאילוסטרציה  אלו.  מיליטנטיות  חברתיות  נורמות  בו  מושלטות  ואשר  זו  תרבות  שמשקף 
למיליטריזם  כאינדיקציה  הצבא  ידי  על  אנדרטאות  בניית  של  הפרקטיקה  את  מזכיר  קימרלינג 
של מדינות רבות בעולם. המטייל בשטח השרוף שבשמורת הכרמל עשוי לחוש שרב מספרן של 
האנדרטאות הצבאיות ממספרם של העצים שלא נשרפו. אנדרטאות אלו, קבוצת סמלי זהות המנסות 
לעצב מחדש את הנוף של היער, הוסתרו בעבר בסבך העצים. אבל השרפה בשנת 2010 חשפה את 
עוצמתם ואת מידת הנכחתם בכל פינה אפשרית של המרחב, והדבר אפשר פתאום לתושבי הכרמל 

לראות באופן ברור יותר את הרבדים הנסתרים שבנרטיבים שהורגלו בהם. 
מודעות זו להיררכיה בין חברי שתי הקבוצות המובדלות, היהודית והדרוזית, משתקפת במיוחד 
בשיח בדבר “החוב שחבים הדרוזים ליהודים“ במדינה. זוהי טרמינולוגיה מוסרית כביכול, המנסה 
גם  היא  עת  ובאותה  השיח,  את  לאתגר  שיכולה  אלטרנטיבית  מוסריות  של  הצגה  כל  להשתיק 
גרייבר  במדינה.  לדרוזים  היהודים  בין  ובזכויות  בחובות  לשוויון  המקורית  ההבטחה  את  סותרת 
 Mauss,( בהמשך לדבריו של מרסל מוס בעניין המשמעות החברתית של החוב ,)Graeber, 2011(

הביאה  האחרונים  בעשורים  הערבי  העולם  עם  הקשר  שהתחזקות  טוענים  אחדים  דרוזים  חוקרים   10
מראה   )2006( חלבי   .)Firro, 1999( הערבית  והזהות  הלאומית  ההשתייכות  תחושת  להתחזקות 
שתחושה זו ניכרת בעיקר אצל הדרוזים החילוניים )ג‘והאל( שמעדיפים לראות עצמם כחלק מהמרחב 
וינר-לוי )2015( את התמורות שבחייהן של עשרות נשים דרוזיות  המוסלמי-ערבי. לאחרונה חקרה 
פעיל  באופן  משתתפות  שרובן  טענה  היא  שבכפריהן.  החברתיות  הנורמות  את  לפרוץ  שמצליחות 
כשהן  וכלכלי,  מעמדי  שוויון  להשגת  אותו  ומכוונות  והפוליטי  התרבותי  השיח  של  מחדש  בעיצוב 
“מנהלות את מאבקיהן אחת-אחת, מבלי להכיר זו את זו — ואת תחושותיהן הדומות“ )שם, עמ‘ 153(. 
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הסוציו- המבנים  שלושת  של  לקיומם  ההצדקות  שבבסיס  המוסריות  הטענות  את  תיאר   ,)1954

פוליטיים הנמצאים בכל חברה אנושית — קומוניזם, קשרי חליפין והיררכיה — ובמיוחד הטענות 
או קבוצות  יחידים  בין  חליפין  יחסי  טוען שמערכת של  גרייבר  בין הצדדים.11  ב“חוב“  העוסקות 
בסופו  ביניהם מאפשר  אך עצם החליפין  צדדים,  בין שני  זמני  חוב  קיומו של  על  תתבסס תמיד 
של דבר לייצר מצב שוויוני. אחרי שכל אחד מהם שילם את חובו, כל צד יכול לסיים את מערכת 
היחסים הזו כי הדברים המוחלפים נחשבים לבעלי ערך דומה, וכתוצאה ישירה מכך — גם האנשים 

משני הצדדים. זהו מצב שעשוי לאפשר אוטונומיה הדדית. 
לעומת זאת, במערכת יחסים היררכית אחד הצדדים נחשב לבעל מעמד עליון, והיחסים לעולם 
לא יפעלו על בסיס הדדיות. גרייבר טוען שמצב זה שכיח במיוחד במקרים שבהם מנהיגי צבאות 
כובשים בהיסטוריה התייחסו לנתיניהם כאל בעלי חוב, וטענו כי לכל הפחות הם חבים להם את 
חייהם מפני שלא הרגו אותם מלכתחילה. הוא גם טוען שבדרך כלל קשה לזהות מערכת יחסים כזו 
כי הצד הדומיננטי מציג אותה כאילו היא מבוססת דווקא על אותן הצדקות של הדדיות )“האיכרים 
מספקים את האוכל והלורדים מספקים הגנה“(, אף שבעצם היא פועלת על עקרון התקדים והמנהג, 
שבבסיסו הוא הפוך לעקרון ההדדיות. לדוגמה, רבים הסיפורים בהיסטוריה האנושית על מלכים 
שחפצו לשוב ולקבל מנתיניהם מתנה או זכות מסוימת שקיבלו מהם בעבר. לשם כך הם טענו כי 
מאחר שהנתינים הציעו להם את המתנה בעבר, נוצר מנהג המחייב אותם לנהוג כך בעתיד. הסדרים 
על  או  האריגה,  על  אחראיות  מסוימות  קבוצות  הקאסטה:  להיגיון  הזמן  במרוצת  הופכים  כאלה 
אספקת מזונו של הריבון, או על קיצור שערותיו, וכך מתקבעת זהותם והם הופכים להיות מוגדרים 
כאורגים, ציידים או ספרים. לא קשה לראות את הדרך שבה גויסו הדרוזים לצה“ל כהתממשות 
של אותו עיקרון: תחילה נשלחו מכתבים אל שר הביטחון — כביכול בשם חלק ממנהיגי העדה, 
הצבא  אנשי  ידי  על  כנראה  נוסחו  הם  בפועל  אך  העדה,  צעירי  את  תגייס  שהמדינה  המבקשים 
)Firro, 1999( — המציעים מעצמם לתרום למדינה ולהתגייס, ואחר כך הפך גיוסם של הדרוזים 

למנהג המחייב אותם בכל השנים שלאחר מכן, על פי החלטת אותה מדינה. 
נקודה אחרונה זו חשובה מאוד גם לענייננו. גרייבר טוען שהגיון הזהות קשור תמיד ובכל מקום 
להגיון ההיררכיה, המבוססת על הפעלת אלימות גלויה או נסתרת: “רק כאשר אנשים מסוימים 
נמצאים מעל אחרים אנחנו מתחילים לדבר על אנשים הקשורים באמצעות טבעם הראשוני, ועל 
היררכיה  של  קיומה  בגלל  דהיינו,   .)Graeber, 2011, p. 111( מהותי“  באופן  השונים  אדם  בני 
ועל אף  בכרמל, ולמרות מאות ההרוגים ואלפי הפצועים מקרב חיילי צה“ל בני העדה הדרוזית, 
עשרות אלפי הדונמים שניתנו והופקעו לטובת הרחבת היער והמוזכרים שוב ושוב אצל התושבים, 
המבקשים לקבל יחסי שוויוני מהמדינה — המדינה עצמה לעולם לא תכיר בערכם של אלמנטים 
אלו ובכוחם לייצר מצב שוויוני טוטאלי, כמצופה ביחסי חליפין רגילים. בגלל הבניית המציאות 
החברתית הזאת כמציאות בלתי ניתנת לשינוי, מאחר שהסכסוך היהודי-ערבי הוא “נצחי“, המדינה 

תוכל תמיד לשמור על עליונות גלויה או סמויה ביחסה אל הדרוזים. 
גיבוש  מונע  בישראל  האתנו-לאומי  ההיררכי  שהמבנה  טוען   )Al-Haj, 2004( אל-חאג‘  גם 
זהות אזרחית כללית. התוצאה היא התפתחות פוליטיקה של זהויות שנאבקות זו בזו, וכל פעולה 
ללגיטימציה של הזהות העצמית משמעותה האוטומטית היא דה-לגיטימציה של זהות האחר )שם(. 
והתעלם  אידיאליסטי  להיות  בעבר  נטה  הזהות  בנושא  הישראלי  היא שהדיון הסוציולוגי  הבעיה 

חוב חברתי הוליסטי, ולא רק חוב במובן הכלכלי הרגיל.  11
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מיחסי הכוחות המייצרים או מעצבים את הזהות )גיל, 1993; רבינוביץ, 1998(. אך קולותיהם של 
תושבי הכרמל מצליחים להזכיר לנו את קיומן של זהויות סובייקטיביות מגוונות גם בתוך חברה 
קטנה זו, שתוארה בדרך כלל כחברה מסורתית הנשלטת על ידי החמולה.12 ומאחר שהזהות היא 
תמיד יחסית ומובדלת מהאחר, גם זהויותיהם ועמדותיהם של התושבים הושפעו בשנים האחרונות 
לאחרונה,  מביעים  הדתיים  העדה  מנהיגי  לדוגמה,  במדינה.  היהודית  הזהות  שיח  מהתחזקות 
בהתבטאויות נדירות מסוגן, התנגדות פומבית לניסיונות לחוקק את חוקי הלאום המבטיחים את 
ת על הדמוקרטיה בעתיד, ורואים בחוקים אלו אפליה דתית והפרה בוטה של  עליונותה של היהודיוּ
ההבטחות בדבר “ברית הדמים הנצחית“. כנראה קיים קשר בין עמדותיהם אלו לשינוי שחל בכרמל 
ננטשו בקהילה דפוסי ההצבעה למפלגות הימין לטובת  בתוצאות הבחירות לכנסת ה-16, שבהן 

מפלגות המרכז והשמאל, נוסף על עלייה דרמטית במספר הקולות שקיבלו המפלגות הערביות.
הניסיון  במסגרת  מתעצבת,  ועודנה  התעצבה,  הישראלית  שהחברה  טוענים   )2005( ושפיר  פלד 
של כוחות שונים לקדם שלוש מחויבויות פוליטיות שיש ביניהן מתח וניגוד: התיישבות, לאומיות 
בין שלושת העקרונות על הבכורה הפוליטית  ודמוקרטיה. הם מצביעים על מאבק מתמיד  אתנית 
וניסיון להשיג מטרות הסותרות זו את זו, ולטענתם הדבר הוביל ליצירתו של מבנה חברתי מרובד 
ומדינה ריכוזית מגייסת. כדי ליצור לגיטימציה לכך התפתח בישראל שיח אזרחות מורכב שיסודותיו 
ליברליים, אתנו-לאומיים ורפובליקניים. אבל כדי להבינו, הם קובעים, “אי-אפשר עדיין לנתק את 
בראשית  הקולוניאליסטיים  משורשיהן  בישראל,  הדמוקרטיה  את  גם  ולפיכך  בישראל,  האזרחות 
התהוותן ומהתנהלותן הקולוניאליסטית בהמשך“ של תהליך בניין האומה והמדינה במסגרת המפעל 
הציוני )שם, עמ‘ 10(. על כן, את המדיניות הסביבתית שחווים הדרוזים היום בשני הכפרים בכרמל 
אפשר להבין על רקע הדומיננטיות של עקרונות ההתיישבות והלאומיות האתנית במדינה, וכהמשך 
ישיר של התפיסה הקולוניאליסטית הבריטית של שליטה מרבית במרחב הטבעי ושל גישת המצודה. 
למרות קונטקסט פוליטי זה, יוזמת התושבים לנטיעות מחודשות של עצי הזית באדמותיהם, 
התמשכות הרעייה ב“חורש“ והחייאתו של מרכיב דתי-קדוש בתוך המרחב המאוים הן פרקטיקות-

נגד המייצרות בקרב התושבים תחושה של בעלות מחודשת ושליטה, מדומה או אמיתית, במרחב 
הפיזי, מתוך אימוץ עקרונות המבוססים על הזכות לשוויון הן בחובות והן בזכויות. ג‘יימס סקוט 
יומיומיות של  )Scott, 1985(, במחקרו החשוב שערך בחברות חקלאיות, מראה איך פרקטיקות 
נגד  “החלשים“  של  והמאבק  ההתנגדות  ממדי  את  לגלות  בהן  למתבונן  מאפשרות  התושבים 
השליטה של המדינה ואת המשמעויות הסימבוליות והאידיאולוגיות הטמונות בהן. באותו האופן, 
של  הלגיטימיזציה  ביסוס  באמצעות  הן  תודעתיים  ניצחונות  להשיג  מצליחים  בכרמל  התושבים 
התרומה )האפשרית( שלהם למאבק בשרפות בכרמל והן באמצעות אימוץ פרדיגמות המחברות 
באמצעות  בכרמל  האנושית  הנוכחות  לטיהור  ניסיון  של  שנים  מאה  למרות  “הטבע“.  עם  אותם 
“צעירים  כמו  פעילים   ,)Latour, 2005( ו“אדם“  “טבע“  הגדרות  של  דיכוטומית  חלוקה  הכתבת 
נגד שירות צבאי בקרב דרוזים“ חשים שיש לפרוץ את המצור התודעתי שמייצרת מערכת החינוך 
הדרוזית, ובכך הם מגלים את הכרמל “שלהם“ מחדש. לעומתם, הפעילים הסביבתיים הקוראים 
יותר  חשוב  הוא  שבעיניהם  ערך  בעלות  מדעיות  אלטרנטיבות  מאמצים  אונסק“ו  להתערבות 
ושוויוני יותר בהשוואה למדיניות הסביבתית הרשמית באזור. קולות אלו הם עדויות להתחזקות 
ועצם  העדה,  לבני  המדינה  שבין  ההיררכי  המבנה  של  לקיומו  הכפרים  בשני  הפנימית  המודעות 

זאת אף שמילה זו כמעט שאינה נשמעת כיום בשיח המקומי בשני הכפרים.  12



־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   45 תשע"ז

השמעתם בקונטקסט כזה הוא פעולה חשובה המעלה דיון בסתירות הפנימיות שמבנה זה מייצר, 
הן בכרמל והן במדינה בכלל. תחושת השוויון שמלווה כל אקט כזה בכרמל היא הישג לא מבוטל, 
ואפילו ניצחון, במרחב הזהות הדק הקיים בין ההיררכיה והדטרמיניזם של “החוב הנצחי“ ובין ערכי 

הדמוקרטיה וההדדיות בישראל.

סיכום

יתרונותיה  את  לנצל  שיש  כיום  טוענים  בעולם  הסביבתי-חברתי  המחקר  בתחום  רבים  חוקרים 
של גישה דמוקרטית שיתופית בניהול שמורות טבע ואזורים מוגנים, שכן גישה כזאת מאפשרת 
ביטוי למגוון האינטרסים של תושבי המקום ואיזון בין הצרכים הפוליטיים והכלכליים שלהם ובין 
יעדי ניהול בר-קיימא של אזורים אלו, ונוסף על כך היא מאפשרת להימנע מהתוצאות השליליות 
כגון  היררכיות  פרדיגמות  באמצעות  רבות  במדינות  שיושמה  הטוטאלית,  השליטה  מדיניות  של 
גישת המצודה. הגישה הדמוקרטית טרם הוטמעה במדיניות הסביבתית הרשמית בישראל, ובאזור 
והתמשכות  הישראלית  בחברה  המיליטריסטי  השיח  של  הדומיננטיות  בגלל  הן  בפרט,  הכרמל 
בין  היחסים  את  המציגים  נרטיבים  בגלל  והן  הבריטית  הקולוניאליסטית  הסביבתית  המדיניות 

המדינה לתושבים הדרוזים כיחסי הדדיות שוויונית מדומיינת. 
בשנת  בכרמל  השרפה  מחדלי  לאחר  המדינה  של  המיקוח  בכוח  הירידה  ולאור  זאת,  למרות 
אל-כרמל,  ודאליית  עוספיה  שבכרמל,  הדרוזיים  הכפרים  שני  של  המקומיים  התושבים   ,2010
יחסי  של  ההיררכית  ההבניה  את  יומיומי  באופן  המאתגרות  מגוונות  אסטרטגיות  לייצר  הצליחו 
וסביבתו הטבעית ומתנגדות לה. כך משתתפים התושבים באופן עקיף, אך פעיל, במשחק  אדם 
הפוליטי של הכוחות השונים המעצבים את פני החברה בישראל. בה בעת, וכפועל יוצא מפעילותם 

זו, התושבים גם מנסים למצב מחדש את זהויותיהם וזכויותיהם במדינה “יהודית-דמוקרטית“.
מלא  שוויון  להם  המבטיח  הרשמי,  הנרטיב  בין  לסתירות  מודעים  בכרמל  הדרוזים  התושבים 
המגובים  מובדלות  דתיות  זהויות  של  נרטיבים  ובין  לאומית,  קולקטיבית  זהות  בתוך  והכללה 
במדיניות מפלה ארוכת שנים הממצבת אותם בתחתית הסולם. במידה רבה הם מצליחים לעצב 
נרטיב  של  הפנמתו  למניעת  וכדרך  אלו,  סתירות  להסדרת  עקיפה  כדרך  ליער  יחסם  את  מחדש 
של  והתחזקותה  השנים  לאורך  האדמות  הפקעת  כופה.  שהמדינה  הוגן  הבלתי  ההיררכי  הקיום 
תחושת הבידוד וההזנחה בקרב רבים מתושבי שני הכפרים העצימו את תסכולם. מניתוח דבריהם 
עולה שהם מגלים מאפייני שיח של מיעוט מודר, הטוען ששללו ממנו את זכויות היסוד שלו, ולא 
שיח של שותפים ברעיון ברית הדמים או של אזרחים שווי זכויות. יער הכרמל, שבעבר היה שייך 
להם בשלמותו ונלקח מהם בהדרגה באופן חד-צדדי, הפך שוב — באופן מעשי וסמלי — למגרש 

שבו הם פועלים ומעצבים את מעמדם, את זהותם ואת מקורות חייהם. 
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להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים 
מסקרי אשפה ביתית בישראל

טליה פריד*

ביתית,  אשפה  של  ומדידה  דגימה  תהליך  הוא  פיזי  פסולת  סקר  תקציר. 
ידי  על  המושלכת  האשפה  את  לכמת  ומטרתו  המדינה,  ידי  על  שנערך 
במאמר  מיחזור.  מדיניות  עם  שלהם  הפעולה  שיתוף  מידת  ואת  תושבים 
לייעוץ  מובילה  בחברה  פסולת  כסוקרת  שדה  עבודת  על  המבוסס  זה, 
גם  היא  האשפה  של  הקפדנית  ומדידתה  סיווגה  כדי  שתוך  נטען  סביבתי, 
מעובדת לכדי אובייקט מדעי, חומרי ונורמטיבי חדש. המאמר מביא עדויות 
החומרים  ועל  בסקרים  והפרשניות  הגופניות  על הפרקטיקות  אתנוגרפיות 
המצויים באשפה, על מנת להדגים את תהליך העיבוד מחדש של האשפה 
לפי  מנותחים  הממצאים  מורכבותו.  את  ולהציג  ו“זבל“  “פסולת“  לכדי 
תיאוריות של סיווג מדעי ושל הטמעת טכנולוגיות יומיומית מתוך ספרות 

.)Science and Technology Studies( מדע, טכנולוגיה וחברה

מישהו מחטט בזבל שלך. ליתר דיוק, יועצי איכות סביבה ועובדי תברואה ממיינים בקפדנות את 
האשפה הביתית כדי לקבוע, למשל, את משקל האריזות המושלכות מדי שבוע לפחים כתומים,1 
או איזה שיעור מהפסולת המושלכת לפח החום2 אינו מזון אורגני למעשה. זהו “סקר הרכב פסולת 
מוצקה“ או “סקר אשפה“. הסקר כרוך בדגימה ייצוגית של אשפה, ולאחריה הפרדתה, שקילתה 
ומדידתה באופן ידני — בין שהיא נלקחת היישר מהפחים שברחוב ובין שהיא נלקחת ממשאיות 
המשרד  כלל  בדרך  הם  אלו  שירותים  תמורת  המשלמים  הלקוחות  המעבר.3  לתחנות  המגיעות 
להגנת הסביבה, רשויות מקומיות או חברות מיחזור מסחריות. מטרת הסקרים היא לאסוף נתונים 
מהימנים על הצלחתה של המדיניות לקידום טיפול סביבתי בפסולת, לייעל את שירותי התברואה 

המקומיים או לערוך מחקרי שוק. 

התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן  *
מיועדים  הכתומים  הפחים  כתום.  שצבעו  )“צפרדע“(  ביתית  אשפה  לאיסוף  מכל   — כתום“  “פח   1

להשלכת אריזות משומשות ומוצבים ברשויות שבהן מתבצעת הפרדת פסולת מסוג זה. 

ופסולת אורגנית, בצורת פח “צפרדע“ חום קטן. פחים  “פח חום“ — מכל לאיסוף לשאריות מזון   2
חומים מוצבים ברשויות שבהן מתבצעת הפרדת פסולת מסוג זה.

אשפה ביתית הנאספת מפחים ברחוב לרוב אינה מגיעה ישירות למטמנה אלא עוברת תחילה בתחנת   3
מעבר לפסולת עירונית, ורק אחר כך מועברת משם ליעדה הסופי, לרוב מטמנה מרוחקת יותר. רוב 
תחנות המעבר בישראל ממיינות חומרים שאפשר למכור לחברות מחזור וכך נהנות מהכנסה נוספת.
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קשר  ואת  ביתית,  אשפה  של  והאונטולוגי  המוסרי  בסדר  עכשוויים  שינויים  חוקר  זה  מאמר 
אשפה  ובין  )“אשפה“(  יומיומי  באופן  לפח  המושלכים  החומרים  בין  והמורכב  ההכרחי  הגומלין 
כאובייקט הנתון למומחיות מקצועית ולדאגה סביבתית רחבה )“פסולת“(.4 במהלך עשר השנים 
צבר  הפרויקט  הסביבה.  להגנת  המשרד  של  הדגל  לפרויקט  הפכה  המיחזור  מהפכת  האחרונות 
ב-2011,   )OECD( כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  לארגון  ישראל  של  קבלתה  לקראת  תאוצה 
ולהפחתת  בפסולת  סביבתי  לטיפול  האירופי  האיחוד  של  מידה  אמות  באימוץ  כרוכה  שהייתה 

שיעורי ההטמנה. 
המהפכה מורגשת בכל רחבי הארץ: על המדרכות הופיעו פחים על גלגלים )“צפרדעים“(, בשלל 
צבעים המציינים את סוג הפסולת שהפח מיועד לה; בתכניות הלימוד החדשות בגנים ובבתי הספר 
מיחזור  וחברות  מקומיות  רשויות  היחידה;  לא  אם  המובילה,  ה“ירוקה“  הפעילות  הוא  המיחזור 
הקרן  מסבסדת  האלה  הפעולות  את  הסברה.  ובמסעות  בתשדירים  הנושא  את  מקדמות  פרטיות 
לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה, קרן הממומנת בעיקר מהיטל ההטמנה הנגבה מאז 

2007. המהפך נקלט באהדה רבה בקרב פקידי ממשלה ובקרב אנשי סביבה וחינוך.
בכלכלת הפסולת הניאו-ליברלית המיחזור משתלם לרשויות, המעוניינות להעביר את עלויות 
לו  שיש  שיח   — הפסולת  על  ציבורי  שיח  מעורר  גם  הוא  אך  המחזור,  לחברות  האשפה  איסוף 
ממד מוסרי מובהק והוא מתקיים לרוחב הספקטרום הפוליטי, ללא קשר להבחנות מסורתיות בין 
ופעילים שראיינתי במהלך שלוש  יועצים, אנשי עסקים, מחנכים  ימין לשמאל. פקידי ממשלה, 
השנים האחרונות הסבירו לי חזור והסבר כי מיחזור הוא עניין שמעבר לחיסכון בעלויות ואף מעבר 
לאיכות הסביבה עצמה. מדובר בעניין של “אכפתיות“, “גאווה“ ו“חינוך“; מדובר ב“חזרה לערכים 
יותר מסתם אשפה:  יהודיים“, ב“תחושה טובה“, ב“עתיד שלנו“ — במילים אחרות, פסולת היא 

היא פתח להגשמת שאיפות חברתיות ולאומיות. 
למימונן, מרשימים  המוקצבים  הציבור  וכספי  המוצעות  התכניות  והיקף  ההתלהבות מהמיחזור, 
האתיקה  מקיף.  כה  מאמץ  להצדקת  בסיס  לשמש  שיכול  מוסכם  פורמלי  ידע  העדר  לאור  דווקא 
וההשפעה הסביבתית של המיחזור שנויים במחלוקת חריפה )MacBride, 2011(, ובמקרה הישראלי 
התקדמה  במקור  אשפה  בהפרדת  התומכת  הסביבתית  שהמדיניות  משום  במיוחד  רגיש  המצב 
במהירות רבה יותר מהמחקרים שהיו עשויים לבסס אותה, אם במדעי הטבע אם במדעי החברה. טרם 
נעשתה הערכת מחזור חיים )LCA( של העלויות הסביבתיות של מיחזור בישראל בהשוואה לשיטות 
יועצת  גיסא היא  זה הטמנה.5 ד“ר אופירה אילון, שמחד  ובכלל  מקומיות אחרות לטיפול באשפה, 
סביבתית בכירה במשרד להגנת הסביבה ומאידך גיסא מבקרת של מדיניות ההפרדה במקור הנהוגה 
בישראל, גורסת כי תכניות ההפרדה במקור אינן מותאמות מספיק להקשר המקומי הישראלי, וכי 
 Broitman, Ayalon, & Kann,  ;2015 )אילון,  באופיים  “דתיים“  נימוקים  על  מבוססת  הצדקתן 
עניין  בעלי  עבור  לבסס  שיכולות  לעדויות  חשוב  מקור  הם  פסולת  סקרי  זה  עניינים  במצב   .)2012

שונים שלל טיעונים אידיאולוגיים, אסדרתיים, מדעיים וכלכליים בעד המיחזור או נגדו. 
סקרים פיזיים הם אמצעי מעשי רווח למענה על שאלות בסיסיות הנוגעות לייצור אשפה: כמה 
אשפה מושלכת? מאיזה סוג? היכן? אולם במאמר זה אראה כיצד הסקרים מאפשרים תהליך ייצור 

על פי המינוח המקובל של יועצי פסולת מקצועיים, המלה “זבל“ משמשת לציון פרש בעלי חיים,   4
להבדיל מ“אשפה“ )ביתית( או “פסולת“ )מונח המקיף את כל הסוגים(. 

אני מודה לד“ר חגית אולנובסקי על שהסבה את תשומת לבי לתובנה זו.  5
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ידע מורכב יותר, שבו מגוון סתירות מוסריות, פוליטיות ואפיסטמיות שזורות לתוך סדר חברתי 
הופכת  או למחזר בקלות  להגדיר  לזהות,  וחומרי חדש של האשפה — סדר שבו אשפה שאפשר 
את  לשפר  או  לפסול  מבקש  אינו  זה  מחקר  “זבל“.  מוגדרת  הנותרת  האשפה  ואילו  ל“פסולת“ 
הסקרים אלא לבחון מקרוב מה מתרחש במהלכם, בניסיון לפרק את מארג התביעות והטיעונים 
הנוגעים לאשפה ושוזרים ממנה סדר מוסרי וחומרי חדש. סקרי האשפה הם נקודת מוצא בסיסית 
שממנה אפשר לבחון תהליכי פורמליזציה של ידע על אשפה, הן מבחינת פרקטיקות החשבונאות 
היצוקות  המשמעויות  מבחינת  והן  אוניברסליים  ומספרים  לקטגוריות  האשפה  את  המפשטות 

לתוך הממצאים האובייקטיביים לכאורה המחולצים מהפח.

סקרי פסולת מוצקה

סקר פיזי הוא השיטה הרווחת ביותר להערכת פסולת באירופה וברוב חלקי העולם, וזאת הודות 
לדיוקו, לנגישותו ולשקיפותו המתודולוגית )Dahlén & Lagerkvist, 2008(.6 האשפה העירונית 
 Wilson( היא חומר ייחודי ומגוון להפליא: הרכבה משתנה בין שכונות, אזורים גאוגרפיים ועונות
et al., 2012(. מבחינה פיזית אשפה נוטה להידבק, להישפך, להתאדות ולהתפורר מהרגע שבו היא 

מושלכת לפח האשפה שברחוב ולאורך כל שלב ושלב במחזור חייה. יתר על כן, בעולם התחרותי 
ונעדר השקיפות של תברואה ומיחזור קשה להשיג נתונים ברורים על כמויות האשפה או להאמין 
לנתונים הקיימים. לפיכך סקרי פסולת מוצקה נחשבים מקור שאין בלתו למידע מהימן על אשפה 

 .)DEFRA, 2008(
להגנת  המשרד  החל  ב-2011  המדינה  ברחבי  ליבשה  רטובה  פסולת  בין  ההפרדה  הנהגת  מאז 
הסביבה לדרוש מרשויות מקומיות לקיים סקרי פסולת סדירים ולעמוד בדרישות מינימום לאיכות 
מ-5%  פחות  לא  להקיף  הסקרים  על   .)2012  ,2010 הסביבה,  להגנת  )המשרד  במקור  ההפרדה 
מהאשפה המופרדת במקור ועליהם להתקיים כל שלושה חודשים במהלך השנה הראשונה לקבלת 
מימון ייעודי מהמשרד וכל חצי שנה בשנה השנייה והשלישית למימון. לפי נתוני המשרד להגנת 
הסביבה מסוף שנת 2015, כחצי מיליון משקי בית בישראל מפרידים אשפה ביתית לאשפה רטובה 
ויבשה )המשרד להגנת הסביבה, 2016(, ולפי תאגיד מיחזור האריזות תמיר, למעלה משניים וחצי 
אזור  כל  כמעט  כך,  על  נוסף   .)2016 )תמיר,  הכתומים  לפחים  אריזות  מפרידים  תושבים  מיליון 
בארץ מקבל שירותי מיחזור לבקבוקי פלסטיק ולנייר וקרטון. התשתית הרחבה של איסוף אשפה 
של  סביבתיים  יעדים  השגת  למען  הן  היקף,  רחבי  אשפה  תחשיבי  על  נשענת  במקור  מופרדת 

המשרד להגנת הסביבה והן מתוך חישובים כלכליים של רשויות מקומיות ושל חברות המיחזור.
דרישות המדיניות והתמריצים הכלכליים לעריכת סקרי פסולת הובילו להקמת תעשייה קטנה 
ולצדם  ותיקות,  בחברות  סביבה  לאיכות  יועצים  הקטן  חלקם  בארץ,  פסולת  סוקרי  עשרות  של 
והניהול.  הציבורית  המדיניות  הסביבתי,  החינוך  התברואה,  מתחומי  ועצמאיים  חדשים  שחקנים 
יועצי האשפה שבהם אוספים מידע ועורכים סקרי פסולת עבור רשויות מקומיות ועבור המשרד 

החלופה העיקרית היא ניתוח תזרים חומרים )material flow analysis(, שיטה הנהוגה בארצות   6
הברית )EPA, 2006(. בשיטה זו מחושבים כמות הפסולת ומאפייניה לפי אומדני ייצור מקומי, ייבוא 
החומרים  תזרים  שיטת   .)Franklin Associates, 1999( שונים  מוצרים  של  הצפוי  החיים  ואורך 

נחשבת מדויקת פחות מסקר פסולת מוצקה, ובעייתית מכיוון שהמתודולוגיה שלה חסויה. 
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להגנת הסביבה. מתפקידם, בין השאר, לייעץ לרשויות כיצד לשפר את שיעור המיחזור ולייעל את 
איסוף האשפה בתחומן. מכיוון שחומרי הפסולת כה מגוונים ומשתנים, שווי השוק שלהם אינו 
קבוע והנתונים עליהם אינם מהימנים כלל, סקרי הפסולת המוצקה הפכו גם למקור חשוב למידע 
שיווקי ולנתונים תחרותיים בעולם הפסולת ובשוק הייעוץ המתפתח. כפי שהסביר לי מנכ“ל של 
רוחני. השיטות  קניין  “אנחנו לא מוכרים מותג, אנחנו מוכרים  לייעוץ תברואתי:  חברה מצליחה 
עובדים  אנחנו  תיאוריות,  עם  עובדים  לא  אנחנו  מכירים...  לא  אחרים  הן שיטות שאנשים  שלנו 
בשטח. אנחנו שוקלים את הזבל בגרמים. אנחנו יורדים לרזולוציות. אנחנו מפוצצים תיאוריות“. 

לגאווה  מקור  הוא  בסקרים,  המתאפשר  האשפה,  עם  האינטימי  המגע  הציטוט,  שמראה  כפי 
וסימן להכרת התחום לפני ולפנים. הסוקרים שפגשתי טענו כי הם מכירים את הפסולת טוב יותר 
נעקצו  בידיהם,  הפחים  את  פתחו   — ממש  בזבל  שנגעו  מכיוון  ומהכלכלנים  המדיניות  מקובעי 
מדבורים בחדרי אשפה, חוו על גופם את התנופה של משאיות הזבל, ראו במו עיניהם מטמנות 

עולות באש, ומכל בחינה אחרת “שחו במיץ של הזבל“. 
בסקרי האשפה מתנגשות היומרות האוניברסליות של שיח הקיימּות עם הבנאליות והנסיבתיות 
וכן מתנגשים העניין והמנדט הציבורי בניהול פסולת בר-קיימא עם התחום  של חומרי האשפה, 
הפרטי במובהק של תוכן פח האשפה המשפחתי. בין אלה ובין אלה מסתתר היבט אונטולוגי נוסף — 
הסוכנות החומרית של האשפה עצמה, שנוטה להתנגד למאמצים אנושיים לסיווג וכימות, ולעתים 
סביבתיים  ערכים  ביטוי  לידי  באים  כיצד   .)EPA, 1994; Hird, 2012( גרידא  והכלה  לזיהוי  אף 
וודאויות אפיסטמיות זה לצד זה באתרי התחשיב המוזרים הללו? מה הפרקטיקות המקצועיות, 
החוויות הסובייקטיביות והאתגרים הכרוכים בהפיכת מרכיביה ה“בלתי ממושמעים“ של האשפה 
לקטגוריות ולמספרים יציבים ומוסכמים? וכיצד מתפרשות העובדות היבשות הללו בהקשר של 

המאמץ הסביבתי הרחב יותר של הצלת המדינה, או אף כדור הארץ, מפסולת?

רקע תיאורטי

קטגוריות  לכדי  טבע  תופעות  בתרגום  מרכזי  תפקיד  לסיווג  מייחסת  הידע  של  הסוציולוגיה 
תרבותיות שניתן למנות, לסכם, להפיץ ולהוון )Hacking, 1990; Latour, 1990(.7 המחקר החברתי 
העוסק בסיווג מדגיש כי אחת מתוצאותיו היא טבעּון, או נטורליזציה של הסמכות האפיסטמית 
 Abeysinghe, 2013;( חלופיות  ופרשנויות  סכנות  אי-ודאויות,  של  הבלעה  אגב  המסווג,  של 
Goodwin, 1994(. בעקבות פוקו )Foucault, 1997(, אחד המוטיבים המרכזיים בספרות המחקר 

ת  אקראיוּ או  ת  חריגוּ כלומר מספחות  החברה,  חיי  את  סיווג מסדירות  האופן שבו מערכות  הוא 
לתוך מרחב השפה המדעית של ניבוי, ניהול ושיפור, אגב מחיקה או טשטוש של המבט המוסרי 

 .)Bourdieu, 1979; Fourcade & Healy, 2013; Goodwin, 1994( של המסווג
בתחום מחקרי המדע והטכנולוגיה, הסיווג פרח כתת-תחום עצמאי הודות לעבודתם החלוצית 

הסיווג הוא מאפיין בסיסי ומכונן של החברתיות, והספרות בנושא זה מקיפה מכדי שאפשר יהיה   7
ובאנתרופולוגיה של הסיווג כוללים את דגלס  לסקור אותה כאן. טקסטים קלאסיים בסוציולוגיה 
 Wittgenstein,( וויטגנשטיין )Durkheim & Mauss, 1969( דורקהיים ומאוס ,)Douglas, 1966(

.)Roth, 2005( ‘לסקירה ראו רות .)1953
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)Bowker & Star, 1999, 2007; Star, 1991(,8 שחשפו את האופי הבדוי של  של באוקר וסטאר 
אידיאלים סיווגיים באמצעות מקרי בוחן שונים: ניסיון ברפואה האמריקנית לקטלג את עבודתן 
השוטפת של אחיות לכדי סדרת התערבויות מובחנות )למשל “ניהול מצב רוח“ ו“השבחת יכולות 
תחת  אדם  “גזעי“  במיון  היומיומיות  המנהליות  הפרקטיקות  בחינת  מטופלים(,  של  השתעלות“ 
של  הסתירות  ורבת  המפותלת  ההיסטוריה  אחר  והתחקות  אפריקה,  בדרום  האפרטהייד  משטר 
מחלות.  לאבחון  הבינלאומי  המדריך   ,)International Classification of Diseases(  ICD-ה
באמצעות מקרי הבוחן וניתוח סוציולוגי ופילוסופי של ממצאיהם הבחינו באוקר וסטאר בשלושה 
מיתוסים בולטים בדמיון המערבי המודרני שמנחים פרויקטים של סיווג: ההנחות שמערכות סיווג 

מדעיות הן בהכרח שלמות, מלאות ומורכבות מקטגוריות המוציאות זו את זו. 
הנחת יסוד בחקר הסיווג היא שקיימים בהכרח פערים בין הרצוי ובין המצוי בכל עשייה מדעית, 
מבט  נקודת  מתוך  כלל  בדרך  נעשה  סיווג  כן,  פי  על  אף  זה.  בהיבט  דופן  יוצא  אינו  ושהסיווג 
פריווילגית וצרה שאינה שקופה ופתוחה במידה מספקת למשא ומתן מול קהלים שונים. מטרת 
חקר הסיווג אינה אפוא לשלול את הסיווג עצמו אלא לגלות היכן הסיווגים משתיתים את גבולות 
באוקר  מציעים  כך  לשם  בתוכה.  והפעולה  הקיום  תנאי  ואת  העכשווית  בחברה  הלגיטימי  הידע 
פועלים על העולם?  כיצד הסיווגים  וסטאר שלוש שאלות מנחות לאתנוגרפיות בתחום הסיווג: 
שאינם  מקרים  של  דינם  מהו  מכך,  וחשוב  ידה?  על  מופעל  ומי  הסיווג  מערכת  את  מפעיל  מי 
תואמים להגדרות? באשר לשאלה השלישית, דינם של מקרים “יוצאים מן הכלל“ שהמערכת אינה 
עונה עליהן — או בלשון החוקרים, “קטגוריות שיוריות“ )residual categories( — באוקר וסטאר 
מבנה  הגיונו של  על  אור  אלה ששופכים  הם  הכיסאות  בין  מדגישים שדווקא המקרים שנופלים 
הסיווג האחיד והשלם לכאורה. לדוגמה, הדרישה הגוברת לאפשר הזדהויות מיניות שונות מעבר 
ללגיטימיות  שיוריות-לשעבר  זהות  קטגוריות  להפוך  )דהיינו,  רשמיים  בטפסים  נקבה  או  לזכר 
ושוות( חושפת את ההיגיון השולט שלפיו מין הוא מאפיין דיכוטומי, קבוע ואחיד אצל בני אדם. 

הוודאות  חוסר  של  בבעיות  במיוחד  מתמקדות  הסיווג  חקר  בתחום  עכשוויות  אתנוגרפיות 
)indeterminacy( ומראות כיצד מסווגים מתמודדים פעם אחר פעם עם הפער בין הסדר המדעי 
אחרות  שיח  וצורות  נרטיבים  בחושים,  שימוש  מעקפים,  באמצעות  בפועל,  הקיים  השדה  ובין 
 MacKenzie et al., 2013; Millerand, Ribes, Baker, & Bowker, 2012; Murphy, 2013;(
מדע  בלימודי  שפירושו,  מונח   — תרגום  של  מקרים  אלו  בפעולות  לראות  אפשר   .)Roth, 2005

וטכנולוגיה, ייצור הלימה זמנית ובהכרח בלתי-מושלמת בין שתי ישויות שונות ועצמאיות. מקור 
המונח “תרגום“ בעבודתו של הפילוסוף של המדע מישל סר )Serres(, והוא נכנס לשימוש רחב 
בלימודי המדע והטכנולוגיה )STS – Science and Technology Studies( באמצעות תיאוריית 
 Callon, 1986; Latour,( של ברונו לאטור ומישל קאלון )actor-network theory( השחקן-רשת
1993(. התרגום ממחיש את המשא ומתן המתמשך בייצור עובדות וארטיפקטים מדעיים, בניגוד 

.)Latour, 2004( להנחה שאלה מתגלים במישרין מן הטבע הטהור והחיצוני לאדם
התשתית  את  מניח  וכדומה(  אורגנית  פסולת  בקבוקים,  )נייר,  שונים  לזרמים  הפסולת  סיווג 
של שירותי תברואה, והוא מכונן שוב ושוב את הסדר החומרי, האפיסטמי והמוסרי של האשפה. 
אך כיצד יוצרים מפעילי המערכת את הקשר בין הסדר הזה ובין משמעותו הסביבתית? במאמר 

באוקר וסטאר אינם מספקים הגדרה מפורטת של הסיווג מכיוון שהם בוחרים בגישה פרגמטית ואינטר-  8
סובייקטיבית לנושא — בעיניהם ניתן להגדיר כסיווג כל מה שנתפס כמערך סיווגי בהקשר מסוים.
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כדי לאפיין את האופן שבו   )Marres, 2011, 2012( “קו-ארטיקולציה“  אני משתמשת במונח  זה 
סוקרים שוזרים משמעויות סביבתיות לתוך ממצאי חשבונאות האשפה. רעיון הקו-ארטיקולציה 
נשען על ההנחה המקובלת במחקרי מדע וטכנולוגיה כי חומרים וטכנולוגיות אינם רק רקע דומם 
פחי  אשפה,  שיירי  פוליטי.  כוח  מופעל  שדרכו  השדה  את  בעצמם  מהווים  אלא  החברה,  לחיי 
אשפה וטפסים הממיינים אותם אינם רק חפצים טכניים המשרתים מטרה נעלה ומתבקשת, אלא 
האופי  את  להחמיץ  קל  והדוקים.  צפופים  פוליטיים  יחסים  במסגרת  עצמם  לבין  בין  מתואמים 
מובנים  והיעילות  התועלתנות  שערכי  מכיוון  ותשתיות  טכניים  הסדרים  אותם  של  הפוליטי 

מאליהם בחברה המודרנית. 
בדוגמה של מארס לקו-ארטיקולציה, מכשיר ביתי ידידותי לסביבה כמו “קומקום ירוק“ — קומקום 
חשמלי שזוהר בצבעים שונים כדי להראות מתי העומס על רשת החשמל יגרום להרתחת התה לשחרר 
פחות פחמן — אמור להיות קל ונעים לשימוש, בדיוק משום שעל פי ההיגיון הרחב יותר, הבית אמור 
לשמש מפלט מהחיים הפוליטיים ולהתקיים כמרחב פרטי של פנאי ורוגע, להבדיל מהעולם האכזרי 
והתחרותי שבחוץ. המכשיר מגלם אפוא גם משמעות סביבתית וגם ערכים שטעונים מכבר בסביבה 
הביתית שהוא מותקן בה — פנאי, רוגע, צריכה לשם בילוי — וכפועל יוצא של הגילום הכפול הזה 

מוצעים לצרכן מכשירים ידידותיים לסביבה שהשימוש בהם מהנה. 
מארס מדגישה כי חפצים מגלמים ערכים סביבתיים בדרכים משתנות ורב-שכבתיות. כמה מהם 
משדרים יעילות, העדר מאמץ וחדשנות; אבל בהקשרים אחרים המכשיר יכול להיות טעון במושגים 
אחרים כמו מאמץ, משמעת והקרבה. שאלות המפתח הן איזו לוגיקה מגלם חומר או מכשיר מסוים, 

אילו ערכים מאורגנים מחדש דרך השימוש בו ומהן ההשלכות המוסריות הנגזרות מתוך כך.

טענות המאמר

עולות  אינן  אשפה  בסקרי  חומרים  בין  שאבחנות  היא  הראשונה  טענות.  שלוש  בוחן  המאמר 
להכריע  הסקרים  עורכי  של  מתמיד  מאמץ  מחייבות  אלא  מהחומר,  חד-משמעי  ובאופן  בקלות 
בשיקולים נסיבתיים מורכבים ולא מסודרים. הקשר בין הסוקרים לאשפה אינו קשר של פעולה 
בריבוי  לעתים  הכרוכה  ושוב,  הלוך  תנועת חקירה מתמדת   — ומחושבת, אלא של תרגום  חלקה 
משמעויות. את הפרובלמטיזציה הזו מדגישים חיבוטי המוסר והרצון הטוב של הסוקרים שעבדתי 

איתם, והיא הייתה גלויה לעין גם במקרים בנאליים. 
)חומרים  “פסולת“  חדש:  סיווגי  לסדר  הופכת  ה“אשפה“  חומרי,  שבמיון  היא  השנייה  טענתי 
מיון,  פעולת  אותה  של  )שאריות  “זבל“  לעומת  בסקר(  המוגדרות  לקטגוריות  לשייך  שאפשר 
לעומת  “פסולת“  של  מוגדרים  לסוגים  האשפה  תרגום  קטגורית(.  הגדרה  אף  על  עונות  שאינן 
“זבל“ מאפשר לסוקרים וללקוחותיהם לפעול עליהם באופן פורמלי — לספור, לדווח, להמחיש 
חזותית, לתרגם לערכי עלות וכדומה. בתפיסה הסביבתית הניאו-ליברלית, ההשקעה בטכנולוגיה 
האשפה  של  ותפיסתית  חומרית  למטמורפוזה  יביאו  המדינה  תושבי  של  וחינוך  הסברה  ומאמצי 
ויהפכו אותה “ממטרד למשאב“. טענתי היא שחשבונאות אשפה שמביאה לדיכוטומיה חדשה בין 
“פסולת“ ל“זבל“ נוגדת תפיסה זו ומצביעה על המגבלות החומריות של המיון, מכיוון שאני מראה 

שהמאמץ להוציא פסולת מאשפה מביא ליצירת זבל. 
פורמליות,  לקטגוריות  האשפה  של  והתרגום  המיון  עבודת  כדי  שתוך  טוענת  אני  שלישית, 
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הסוקרים מגוללים אותה כסיפור עם מוסר השכל. לפיכך עריכת סקרי פסולת אינה רק פרקטיקה 
והן  לסקר  המניע  הן  רקורסיבי:  הוא  המסופר  הסיפור  סיפורית.  פרקטיקה  גם  אלא  טכנוקרטית 
המסקנות הנגזרות מממצאיו הם שעל התושבים לדאוג לאשפה שלהם ולמחזר יותר. מבנה-על זה 
של סיפור עם מוסר השכל מאפשר לסוקרים להשתמש בממצאים שאינם חד-משמעיים כדי לצייר 
מהם תמונה שלמה בעלת היגיון סביבתי ומוסרי המעבירה מסר אוניברסלי: לדאוג לאשפה, ולבטא 

את הדאגה הזו באמצעות הפרדתה במקור. 

שיטה

וכמתלמדת  כאנתרופולוגית  בהם  שהשתתפתי  אשפה  סקרי  על  מבוססים  המחקר  ממצאי 
בייעוץ  העוסקת  חברה  ירוק“,  “גור  שאכנה  ותיקה  ישראלית  בחברה  נערכו  הסקרים  בתשלום.9 
מקשרים  ונהנית  בתחומה  מובילה  נחשבת  החברה  חומריים.  הרכבים  בסקרי  ומתמחה  סביבתי 

הדוקים עם אגף הפסולת המוצקה במשרד להגנת הסביבה. 
נערכו  הסקרים   .2013 ליוני   2012 נובמבר  בין  ירוק  גור  שערכה  סקרים  בחמישה  השתתפתי 
כדי  חודשים,  או  שבועות  במהלך  לעת,  מעת  נפרדות  מדידות  בהם  ונעשו  מעבר  תחנות  בארבע 
לתת מענה לתנודות עונתיות בהרכבי הפסולת. בכל סקר השתתפתי במשך יום אחד עד שלושה 
ימים. מלבד השתתפותי בסקרים פיזיים, בין יולי 2013 ליוני 2014 ביצעתי עבודות אחרות עבור 
החברה, כגון סקרי פחים במדרכות, הערכות איכות של שירותי תברואה, מחקרים בספרות וסיוע 
בפרויקטים של ייעוץ סביבתי. כל הרישומים ביומני השדה, ההקלטות והתמונות נעשו בהסכמתם 
וצילומים של  ציטוטים  אנונימיות של החברה.  ירוק, בתנאי שאשמור על  גור  המלאה של אנשי 
עובדים שאינם עובדי גור ירוק נעשו בכפוף להסכמתם בעל פה; עם זאת, בשל מחסומי שפה ביני 

ובין רבים מהעובדים, השתמשתי כאן רק בצילומים שאינם מזהים. 

ממצאים
שדה המחקר

הסקר הראשון שהשתתפתי בו התקיים בתחנת המעבר בקלנסווה, הידועה כאחת המלוכלכות 
בישראל, אם כי על פי ניסיוני מצבה לא היה חמור במיוחד בהשוואה לתחנות אחרות. כשנכנסתי 
בלשון  ריח,  יש  שלאשפה  המוטעית  מהתפיסה  להשתחרר  מהרה  עד  למדתי  קלנסווה  לתחנת 
יחיד. הרגשתי כאילו הלמו בי גלי צחנה כבירים בצורות ובצבעים שונים, כמו ריח חריף-חמוץ 
המתמיד  הדנדון  נלווה  לכך  התחנה.  ממעמקי  שעלה  לי  שנדמה  גולמי  וריח  זיעה  לי  שהזכיר 
של ציוד המתכת ורעש המשאיות והשופלים שנסעו במהירות מפתיעה ברחבי התחנה. שבילי 
ההליכה בין אזורי האיסוף של בקבוקים, פסולת גזם או קרטונים היו בעצמם זרויים בבקבוקים, 
פסולת גזם וקרטונים. לא היה כל אזור ביניים, כל מפלט לעיניים מהעומס החזותי. בקלנסווה 

הרגשתי שהעיניים שלי אינן מסוגלות לנשום. 

הגנה  לי  להקנות  נועדה  תהליכיה  את  שחקרתי  בחברה  בתשלום“  “מתלמדת  הפורמלית  ההגדרה   9
משפטית וביטוחית כעובדת תברואה. השתכרתי שכר מינימום. 
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יבשה  נקייה,  דומה, מלבד תחנת חירייה שהייתה  די  והריחו  נראו, נשמעו  התחנות האחרות 
יותר,  עמום  היה  שם  הריח  תעשייתי.  חנייה  מגרש  יותר  והזכירה  האחרות  מכל  יותר  ושקטה 
היה התעקשותם של  במהלך הסקר שהתקיים שם  העיקרי  הלוגיסטי  הקושי  האירוניה,  ולמרבה 

הממונים שלא נכתים את רצפת הבטון החדשה. 

מלאכת הסוקרים

מיון האשפה מתחיל מוקדם בבוקר, בסביבות שש או שש וחצי, ומסתיים בשעות אחר הצהריים 
ירוק בפינת התחנה. שטחו  גור  המוקדמות. סקר הפסולת המוצקה נערך באוהל שהקימה חברת 
של האוהל כ-30 מ“ר ובמרכזו שולחן מתקפל גדול שעליו העובדים פורקים וממיינים את מקבצי 
האשפה. שטח השולחן מאפשר לארבעה או לחמישה עובדים לעבוד סביבו בנוחות, אף שלפעמים 
וניירות,  עטים  נייד,  מחשב  ועליו  קטן  שולחן  עומד  לאוהל  לכניסה  בסמוך  שלושה.  רק  היינו 
טלפונים ניידים, סכין יפני, ציוד משרדי וכפפות. האייפאד שלי ומעט כריכים ובקבוקי מים נמצאו 
הצוות,  חברי  ועבור  עבורי  העבודה  לצורך  נרכשו  זולים  פלסטיק  מגפי  הרצפה.  בתיק שלי שעל 

ומסכות אבק היו זמינות אף הן אך איש לא השתמש בהן. 
דפוסי העבודה השתנו ממקום למקום, אך ככלל הם נחלקו לשניים: סקר פח, שבו אשפה נדגמה 
מ“צפרדעים“, וסקר משאית, שבו אשפה נדגמה ממשאיות שהגיעו לתחנה. הסקרים נערכו עבור 
ועבור רשויות מקומיות. כאשר נערך סקר פח היה אחד היועצים, לרוב  המשרד להגנת הסביבה 
פחים  ובוחר  הקבוע  האיסוף  מועד  לפני  יומיים  או  יום  השכונות  ברחבי  נוהג  אדם,  ששמו  יועץ 
באקראי או על פי הוראות הסטטיסטיקאי )למשל מספר מסוים של פחים מבתים צמודי קרקע או 
מספר מסוים של פחים מבתי דירות(. בסקר טיפוסי נדרשו לצוות כשעה וחצי או שעתיים לאסוף 
את תכולתם של 20 פחים ולהביאה לאוהל, ובשלושה סבבים שערכו ביום הם אספו תכולה של 
60—70 פחים בסך הכול. אדם אמר שבמהלך הסקרים הוא שיפר את שיטות העבודה שלו — למשל, 
השיג ברזנט וחבל כדי לכסות את הטנדר של גור ירוק ועכשיו “נוכל לנצל את כל הנפח של העגלה, 

וזה יגדיל את הקיבולת שלנו בצורה משמעותית“. 
וטושים.  דבק  נייר  בעזרת  סומן  והשק  בהיר  כתום  בצבע  גדול  לשק  הועבר  פח  כל  של  תוכנו 
הקוד שעל כל שק כלל את תאריך האיסוף, מספרו הסידורי של הפח, מספר שקיות האשפה במכל 
המקורי )לרוב אחת, אבל לעתים גם שתיים או שלוש(, והערכה עד כמה היה הפח מלא בזבל )60%, 
80%, או 100%; “מדובר בהערכה גסה,“ אמר אדם(. אם הסקר חייב טופס משוב — דיווח לתושבים 
על מידת הצטיינותם בהפרדה במקור — הושקע מאמץ רב באיתור הבית הנכון כדי שהטופס יגיע 
לאדם הנכון. לדברי אדם, מחוץ לעיר לעתים קרובות “אין שום כתובת או שיש רק שם רחוב ושם 

משפחה. אז אני כותב, למשל, ‘מול המשתלה, בית עם פרחים‘, כדי שאדע לאתר אותו“. 
התברואה  מחלקת  עם  תיאם   — החברה  עבור  הסקר  ומנהל  בכיר  יועץ   — ינון  משאית,  בסקר 
העירונית את בחירת המשאיות לפי מסלוליהן ולפי מועד הגעתן לתחנה. הנהגים פרקו את האשפה 
באזור איסוף ייעודי בתחנה וינון ביקש ממפעילי השופל העובדים במקום לערבב את הערמה עד 
מכניסים  הממיינים  לאוהל.  מחוץ  ולהניחה  ק“ג  כ-120  של  דגימה  לשנע  ואז  הומוגנית,  שתהיה 
לאוהל בפחים פסולת מהדגימה, והמיון נמשך עד שהצוות מיין 100 ק“ג. הסוקרים מקפידים מאוד 

לשמור על המשקל הזה, אף שפרוטוקול הסקר מתיר מינימום של 91 ק“ג.10

התיאורים לעיל מצביעים על כך שגור ירוק הקפידה על התקן הישראלי 2221 להערכת הרכב אשפה   10



־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   57 תשע"ז

מיון
מספר קטגוריות האשפה בסקרים נע בין שלוש ל-25. בסקר אחד התבקשה גור ירוק להעריך אם 
תכנית המיחזור של עיר מסוימת זוכה להיענות מצד התושבים. כמחצית מהתושבים באותה עיר 
כבר החלו להפריד במקור את האשפה הביתית לשני פחים: כתומים לאריזות וירוקים לכל היתר. 
)מדד להפרדה  להן  הייתה לכמת את האריזות בפחים הכתומים המיועדים  זה, המשימה  במקרה 
כן, היה  וכן לכמת את האריזות בפחים הירוקים הרגילים )מדד לכישלון(. כמו  מוצלחת במקור( 

צורך לכמת את האריזות בפחים משני הצבעים בחלוקה ל-11 סוגים:
הקטגוריה השיורית בסקר זה כונתה “כלל הפסולת שאינה אריזות“ )תמונה 1(. 

ינון הציע לי לסייר מחוץ לאוהל וללמוד להכיר את מרכיבי המיון השונים הללו, ונעניתי בשמחה. 
“לכל מה שהוא לא אריזות אנחנו קוראים ‘זבל‘“, הוא הסביר.

תמונה 1: הקטגוריה השיורית בסקר פחים ביתיים

להגנת  המשרד  למען  שנערך  יותר  נרחב  סקר  של  שונים  בשלבים  השתתפתי  הזדמנויות  בכמה 
הסביבה, סקר שהתייחס ל-25 קטגוריות:

 .)ASTM, 2008( עירונית מוצקה, שהוא תרגום של תקן האגודה האמריקאית לבדיקות ולחומרים

אריזות זכוכית לפיקדון• 

אריזות זכוכית שלא לפיקדון• 

אריזות מתכת לפיקדון• 

אריזות מתכת שלא לפיקדון• 

אריזות פלסטיק )PET( לפיקדון• 

אריזות פלסטיק )PET( שלא לפיקדון• 

אריזות קרטון למינציה• 

אריזות קרטון רגילות• 

אריזות פוליאתילן בדחיסות נמוכה/גבוהה • 

)LDPE/HDPE(

אריזות אחרות מפלסטיק קשיח• 

אריזות מפלסטיק גמיש )“שקיות ניילון“(• 
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השונות  מהקטגוריות  האריזות  את  להפריד  גם  התבקשנו  הזה  הענק  סקר  משלבי  בכמה 
אריזות  התשע“א-2011:  באריזות,  הטיפול  להסדרת  בחוק  המוגדרים  הסוגים  לארבעת 
לקונים,  שניתנות  )אריזות  שירות  אריזות  רגילים(;  ובקבוקים  פחיות  )קופסאות,  מכירה 
כמו שקיות פלסטיק(; אריזות קבוצתיות )כאלה המיועדות לכמה פריטים שנרכשים יחד, 
להובלת  )כאלה המשמשות  ואריזות שינוע  קולה(;  קוקה  למשל קרטון לשישיית בקבוקי 

מוצרים לחנויות(. 

שקילה ומדידה

שהגיעו  האשפה  מכלי  או  האשפה  שקי  של  נפחם  ואת  משקלם  את  מדדנו  היום  לאורך 
לתחנה, קודדנו אותם לפי תאריך ולפי סוג המכל )ירוק או כתום( ופרקנו את תוכנם על 
השולחן. העובדים מיינו את החומרים לסוגים השונים במשך 20—40 דקות )תלוי בגודל 
חדש.  מכל  או  פח  והוכנס  נקי  היה  שהשולחן  עד  המיון(,  פרוטוקול  ובמורכבות  המדגם 
האוהל היה שקט בדרך כלל, מלבד ניקוי השולחן מעת לעת והרחש הרך של גושי אשפה 
של  המיון  שהסתיים  לאחר  אחדות,  שעות  בחלוף  הפלסטיק.  דליי  בתחתיות  הפוגעים 
המדגם כולו, העובדים הברישו את השולחן וטאטאו את הרצפה שמתחתיו; את הפירורים 
העבירו בדרך כלל לדלי האורגני. המשקל של כל דלי ודלי והנפח של תוכנו נמדדו ותועדו 
בכתב או בקובץ אקסל. הממיינים הוציאו את החומר הממוין מהאוהל ומשם הועבר רובו 
קערות  סט  )למשל  שונים  בית  וחפצי  פיקדון  פחיות  פיקדון,  בקבוקי  למעט  להטמנה, 
מרק או מוצר חשמלי שאפשר היה לתקן(, שנערמו בצד עבור עובדי הקבלן כדי שיוכלו 
לקחתם הביתה. נפח האשפה לאחר המיון היה גדול בשליש לערך מנפחה ההתחלתי משום 
שהפריטים חזרו לממדיהם הטבעיים עם פריקתם ממשאית הדחס. משקל החומרים פחת 
ואבק  המיון,  דליי  לדופנות  נדבקו  או  החוצה  טפטפו  התאדו,  נוזלים  ב-1%—5%:  לרוב 

ופירורים נפלו הצדה. 

פסולת אורגנית• 

פסולת גן• 

מתכת ברזלית• 

מתכת לא-ברזלית )אלומיניום(• 

 •)PET( פלסטיק

אריזות פוליאתילן בדחיסות נמוכה/גבוהה • 

)LDPE/HDPE(

פלסטיק גמיש )“שקיות ניילון“(• 

פלסטיק קשיח• 

נייר מעורב• 

נייר עיתון• 

קרטון• 

נייר משרדי לבן• 

חיתולים ותחבושות היגייניות• 

גומי• 

זכוכית ירוקה• 

זכוכית חומה• 

זכוכית שקופה• 

פסולת אלקטרונית• 

טקסטיל• 

פסולת מיוחדת )רעילה, רפואית(• 

קלקר• 

חומרים מעורבים• 

עץ מעובד• 

פסולת אינרטית )סלעים, בטון או טיח(• 

אחר• 
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העובדים

יועצים

30 שנה בעולם  הממונה עליי בגור ירוק היה בן, מייסד החברה ומנהלה הראשי, בעל ניסיון של 
הפסולת, אבל כמעט אף פעם לא ראיתי אותו בסקרים עצמם ובפועל הם נוהלו על ידי היועצים 
הצעירים. ינון, הבכיר בין היועצים הצעירים, היה כבן 30, נשוי טרי ובוגר תכנית ללימודי סביבה 
באחת המכללות. קרן, אדם ועומר היו בני קבוצת הגיל שלו, אך בניגוד אליו הם עבדו בגור ירוק 
מעורבים  או  מזרחים  היו  מתוכם  כשליש  הבינוני.  למעמד  השתייכו  העובדים  רוב  כעצמאים. 

והרוב אשכנזים. 
רישום  הנכנסות,  האשפה  ערימות  ניטור  האוהל:  בתוך  הפעילות  על  אחראית  הייתה  קרן 
ובדיקה חוזרת של הנתונים המועלים על הטפסים. לקרן תואר שני בניהול משאבי טבע, והתזה 
על  אחראי  והיה  בטנדר  נהג  אדם  הפחים,  בסקרי  עמדות.  ושינוי  לצרכנות  במודל  עסקה  שלה 
היו  ינון  או  אדם  המשאיות,  בסקרי  קבלן.  עובדי  בעזרת  לאוהל  הבאתה  ועל  האשפה  איסוף 
את  להשיג  כדי  העירוניות  המשאיות  נהגי  ועם  המעבר  תחנת  מנהל  עם  התיאום  על  אחראים 
יום אחד למורה:  הדגימות הנדרשות. אדם היה תלמיד תואר ראשון ולדבריו הוא רוצה להפוך 
יועץ  היה  לי. עומר  הוא אמר  לי להרגיש טוב עם עצמי, שתרמתי משהו“,  היום חשוב  “בסוף 
נוסף, בוגר טרי של לימודי הנדסה. הוא מילא משימות דומות לאלו של אדם ושל קרן, ולאחר 

שעזבתי הוא הפך לעובד קבוע בגור ירוק. 

ממיינים

והטלפונים הניידים, אבל השתתפו  יועצי החברה עבדו בעיקר מול הטפסים, המחשבים, הטנדר 
גם במיון ידני של האשפה. עם זאת, עיקר עבודת המיון נעשתה על ידי עובדי קבלן, כמעט כולם 
פליטים מסודן. מעסיקם הישיר היה ג‘יהאד, פלסטיני שהציג עצמו כבעל אחת מחברות כוח האדם 
ג‘יהאד וצחק,  היחידות המוסמכות לעבודת תברואה בארץ. “כל היום אני עוסק במיחזור“, אמר 

“יש בזה המון כסף, המון המון המון“. הוא הוסיף שהמיחזור “טוב לאדמה... זה בריא בשבילנו“. 
ערבית  דוברת  ואיני  עברית  לדבר  ומכיוון שהם התקשו  לסקר,  הממיינים התחלפו מסקר  רוב 
לא זכיתי להכירם היטב. באחת הפעמים עובדי המיון היו עבד אלכרים, פאדי וחמיד. עבד אלכרים 
היה גבר שקט בגיל העמידה שלבש חולצות כפתורים ומכנסיים מחויטים ונראה כאילו עבד בזמן 
ובמקום אחר בתפקיד משרדי. הוא היה השקט שבחבורה ושידר בשלות ורצינות, ועומר חיבב אותו 
נהג להתבדח, להשליך את  הוא  לחייו.  היה פלסטיני בשנות העשרים המוקדמות  במיוחד. פאדי 
הפחים, לשבת על שולחן המיון אף שלא היה יציב ולהציק לעומר, שתמיד אמר לו להיזהר שלא 

לשבור שום דבר באוהל. חמיד היה מבוגר יותר, גבוה ורזה, ושידר ביטחון ונינוחות.
)מלבד  מהיועצים  יותר  טוב  לרוב  היטב,  העבודה  את  הכיר  הוא  צוות.  ראש  מעין  היה  חמיד 
והעביר  זה שקרא את המאזניים  היה  המיון, חמיד  בסוף  ינון(. כשעמדנו לרשום את הקטגוריות 
את הנתונים לינון או לקרן. לקראת סוף העבודה על כל דגימה חמיד היה זה שהתחיל לאסוף את 
הפירורים האורגניים מהשולחן, סימן לכך שהדגימה מוינה לגמרי ושהגיעה העת לקבל את הדגימה 
הבאה. חמיד היה זה שדיבר עם הסוקרים היהודים בישירות ובתדירות הגבוהה ביותר ותיווך את 
התקשורת עמם, אולי משום שהעברית שלו הייתה טובה מזו של העובדים האחרים אבל גם משום 
שהיה ידידותי ובטוח בעצמו. ראיתי אותו לא פעם עוצר לרגע מעבודתו כדי לנקות את ידיו בספריי 

נגד חיידקים שבעמדת המחשב, בניגוד לעובדים האחרים. 
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ניסיתי לשוחח עם עובדי הקבלן. אחת השיחות הייתה עם  מעת לעת, על אף מגבלת השפה, 
סולימאן: 

אני יכולה לשאול אותך כמה שאלות?  -
לא.  -
לא?  -

כן.  -
כן?  -

לא.   -

סולימאן צחק והשיחה הסתיימה פחות או יותר כך. איני יודעת אם הפועלים חשבו שמוזר שאני 
עובדת לצדם בשולחן המיון, אבל הייתה אינדיקציה קטנה למעמדי המיוחד: עשיתי כל מה שהם 

עשו, מלבד דבר אחד — בסוף היום הם השתדלו למנוע ממני להשתתף בטאטוא האוהל. 

החומרים

מה אתם מדמיינים כשאתם שומעים את המילה “אשפה“? לפני שהתחלתי לעבוד כסוקרת קישרתי 
בתודעתי אשפה עם יצירתיות ופוטנציאל: חידשתי רהיטים שמצאתי ברחוב, תפרתי שמיכת טלאים 

מבדים ישנים, יצרתי פסלים ופריטים שימושיים מזכוכית או מעץ שהושלכו ככלי שאין בו חפץ. 
אשפה שמקורה בפח, ובמיוחד במשאית דחס, כלל אינה תואמת אסוציאציות חיוביות של ציד 
ת או ִמחדּוש. אשפה עירונית אינה דבר שנעים לחטט בו. זהו נהר ארוך ודייסתי שבו פיסות  מציאוֹ
נייר רטובות, שקיות פלסטיק מטפטפות ושיירים נרקבים של דברים שאנשים לא אכלו עד תום, 
גבעולי  עוף,  עצמות  אבטיח,  קליפות   — שאריות  בעיקר  אלה  “מזון“.  להגדירם  שקשה  שיירים 
ירקות, אורז שרוף. לצד “השילוש הקדוש“ של ניירות, שקיות ושאריות מזון כוללת האשפה גם 
רטובות, תחבושות  נייר  נזלת, מטליות  )ניירות טישו ספוגי  כמויות קטנות של פסולת אמבטיה 
וחיתולים.  שמפו(  בקבוקי  טונה,  )פחיות  קשיח  מפלסטיק  או  ממתכת  אריזה  חומרי  היגייניות(, 
בקבוקי שתייה ופחיות מגיחים אף הם מהתערובת מעת לעת, וכך גם קרטונים ואפילו נעל או בגד. 
אלה החומרים העיקריים. אין בתערובת האשפה הזו הרבה כדי להצדיק את צקצוק הלשון “חבל, 

אם הם רק היו טיפה מודעים היה אפשר למנוע את הבזבוז...“.
התרשמות נוספת שלי ברוח זו היא שמיון אשפה בסקר פסולת מוצקה אינו מספק כמו סידור 
כלי כסף או זיווג גרביים. במקרה של גרביים את יודעת בסוף שהצלחת כי יש לך זוג. במקרה של 
בדיקה מדוקדקת כחתיכה  פירור על השולחן מתגלה לאחר  בכלל:  לא פשוט  זה  עירונית  אשפה 
זעירה של מסטיק שדבקה בה עטיפת נייר, אחוזה לבלי הפרד ברדיד הכסוף שאולי גולגלה בתוכו. 
אף פעם לא תוכלי להפריד בין החומרים האלה. יהיה עלייך לבחור ב“מתכת“, “נייר“, או “חומר 
אורגני“ )בהנחה שיש בכלל רכיבים אורגניים במסטיק(, או אולי בקטגוריה שיורית כמו “פסולת 
מטמנה“ או “אחר“ אם האפשרויות הללו נכללות בטופס, אבל שיוך החומרים לקטגוריה כזו או 

אחרת נעשה ברוח של השלמה ולא בסיפוק מלא. 

מיון 

ביום הראשון של אחד הסקרים, הפעם סקר אריזות, עטיתי זוג כפפות רפואיות והתייצבתי מול 
ומזומנה להסתער על קטגוריות האשפה במלוא העוצמה. תפסתי את הפריט  השולחן, מוכנה 
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הפסולת  “כל  הכותרת  את  שנשא  המכל  בתוך  היישר  אותו  והנחתי  לזהות  שיכולתי  הראשון 
לפיקדון“.  שלא  קשיח  פלסטיק  “אריזות  למכל  בקבוק  שלחתי  מכן  לאחר  אריזות“.  שאינה 
מיהרתי אל הפריט השלישי, קליפת מלון או כוס פלסטיק, אבל הממיינים עצרו אותי מיד — את 

ה“זבל“ משאירים לסוף, לאחר שכל חומרי האריזה הוסרו בהדרגה ובשלמותם. 
במהלך הסקרים השונים ניסיתי שוב ושוב לייעל את תהליך המיון, למשל באמצעות “סריקה“ 
של השולחן באצבעותיי משמאל לימין, או שימוש בידי השמאלית לקטגוריה אחת של חומרים 
הללו  הניסיונות  לצוותים.  שנתחלק  מסוים  בשלב  הצעתי  ואפילו  אחרת,  לקטגוריה  ובימנית 
כשלו ברובם. כשהגבר המבוגר שמולי המשיך להשליך לעברי שקיות פלסטיק בלי לומר מאומה, 
מסוימים,  חומרים  כמה  על  רק  אחראי  אחד  כל  עצמם.  משל  שיטות  יש  שלממיינים  הבנתי 
ובאותו היום הם הקצו לי “פלסטיק רך“. העובדים האחרים לא טרחו למהר, בניגוד אליי, אך גם 
התבלבלו ושגו פחות ממני. כשהתאמצתי להגיע לממרח שוקולד שנתקע בתחתית של צנצנת 
זכוכית או לחלץ את טיפות השמפו האחרונות מהבקבוק, הממיינים נעצו בי מבט שאמר, “את 
עושה לנו חיים קשים“. הם הבחינו בין סוגי הפלסטיק השונים לפי מראה עיניים ולפי ניסיונם, 
ואילו אני הפכתי בקבוקים כדי לבדוק את קוד המיחזור שבתחתיתם. כשראו שאני עושה זאת 

העבירו לי כל פיסה של פלסטיק קשיח שנתקלו בה כדי שאוכל לבדוק אותה. 
היו גם שגיאות, כמו הפעם שבה שכחו לכייל את המאזניים, או כשגיליתי שהשלכתי פלסטיק 
HE/LDPE לתוך מכל ה“שונות“ כל הבוקר )כשהבנתי זאת, כבר היה מאוחר מדי(. פעם  מסוג 
אחת, במהלך סקר פחים, אדם דילג על שכונה אחת בטעות, והיה צורך לסקור מחדש רובע שלם 
בעיר. במקרה אחר, כשממיין שגה והשליך צעצוע מפלסטיק לתוך מכל אריזות, ינון תיקן אותו 
במילה אחת — “זבל“. המילה “זבל“ חזרה שוב ושוב לאורך היום של סקר האריזות. היא נועדה 
ציינה  להבהיר שאין מדובר בחומר אריזה אלא בפריט שיש להשליך למכל ה“שונות“. המילה 
גם מתי סיימנו למיין מטען שלם: “זבל!“ — הגיעה העת לאסוף את הפרורים שמסביב ולצאת 
להפסקה. פירוש השאלה “זבל?“ היה “האם יש להמשיך ולמיין את האריזות האלה, או פשוט 
בדיחה,  זבל — ספק  זבל,  זבל,  על הלשון:  והתגלגלה  על עצמה  חזרה  אותן?“ המילה  להשליך 

ספק קובלנה, ספק חזרה על המובן מאליו. 

חוסר ודאות
עד כמה פשוט למיין אשפה, מנקודת מבט מקצועית? עבודת השדה שלי מראה שמושג הפשטות 
קורס שוב ושוב, ושמיון אשפה כרוך במאמץ מתמיד לתרגם ולאחות את הגדרות הפסולת מול 

שלל החומרים המתגלים מן הפחים. 
המצב ששרר במועצה האזורית שאכנה “יפה חוף“ הוא דוגמה מצוינת לכך, מכיוון שהסקר 
ו“למטמנה“.  וכלל רק שלוש קטגוריות פסולת: “אורגנית“, “למיחזור“  שנדרש בה היה פשוט 
לאורך כל היום היועצים ואני התמודדנו שוב ושוב עם הפשטות המתעתעת של השילוש “פסולת 
רטובה“, “פסולת יבשה“ ו“פסולת אחרת“. האם אפשר למחזר חולצה קרועה מכותנה, או שמא 
היא תתפרק באופן טבעי? אחד מאיתנו בדק במדריך המיחזור של המועצה כדי לראות אם בדים 
נאספו באופן נפרד והתברר כי אכן כך נעשה. אבל אם הפריט ניזוק עד כדי כך שאיש לא מצא 
ונקרעה  בו חפץ, אולי מוטב להשליכו לערמה האורגנית? מצד שני, מה אם החולצה הוכתמה 
רק לאחר שהושלכה לפח? מה הייתה כוונת המשליך? אולי הוא בכלל לא ידע על קיומו של פח 

ייעודי לטקסטיל במרכז המיחזור השכונתי? 
ובאשר לקרטוני חלב, שקיות חטיפים ושקיות פלסטיק, למשל, שמעתי שבערים מסוימות 
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הם נאספים לצורך מיחזור, אבל קרן לא חשבה שכך נעשה ביפה חוף. האם למיינם למיחזור או 
למטמנה? בסוף החלטנו על מטמנה. ידוע לנו ששקיות כריכים מסוימות משווקות כ“מתכלות“ 

בגלל גונן הירקרק, אבל כולנו הסכמנו שאלה “שטויות במיץ“ — למטמנה, אם כן. 
ומה באשר לפלסטיק קשיח? ידוע לנו שמכלי פלסטיק מ-PET ו-HDPE ממוחזרים באופן 
סדיר, לא רק ביפה חוף אלא בכל רחבי הארץ. אבל לא תמיד הצלחנו לזהות את המכלים האלה 
לקבוע  יכולים  היינו  לא  אם  כלל.  צוין  שלא  או  דהה  בתחתיתם  המיחזור  קוד  שלפעמים  מפני 
אותו  מיינו  שוב,  כן,  ועל   — שוק  לו  היה  לא   ,HDPE-מ או   PET-מ עשוי  שהמכל  בוודאות 

למטמנה. 
חייבים  והיינו  כבדה,  הייתה  הגופה  פלסטיק.  שקית  בתוך  מת  בחתול  נתקלנו  מסוים  בשלב 
לכלול את משקלה בטור זה או אחר. האם החתול נחנק בטעות בתוך הפח? לא — השקית קשורה. 
האם הייתה זו חיית המחמד של מישהו? כנראה לא. האם זה משנה? — למטמנה! בהמשך נתקלנו 
בדג זהב שנח על ערמת אשפה. הוא עורר תגובות רגשיות אוהדות פחות מאשר החתול והוחלט 

לסווגו כ“זבל אורגני“. 
קודמים,  בסקרים  גם  נפתרו  שלא  בשאלות  לנו  והציקה  אותנו  רדפה  הוודאות  חוסר  תחושת 
שאלות שהובילו לעתים לדיונים פילוסופיים של ממש: ממה עשויים כפכפים, בלונים, קונדומים, 
בדלי סיגריות או אריזות חטיפים מרשרשות? האם מכלים ריקים של צבע שיער, קוטלי מזיקים 
ותרופות ראויים להיחשב “פסולת מיוחדת“ )כלומר רעילה(? האם הקטגוריה “פסולת אלקטרונית“ 
האם  ניידים?  טלפונים  של  שבורים  וחלקים  סוללות  על  הפועלים  צעצועים  מצלמות,  כוללת 
מהיר  מזון  ממסעדות  קטשופ  אריזות  או  אסלות  לניקוי  חומר  בקבוק  של  פקק  קפה,  קפסולות 

ראויים להיחשב “אריזות“? 
שקיות הפלסטיק ממרכולים ייאשו אותי במיוחד. גיליתי שהן אינן נחשבות אריזות אם אין עליהן 
לוגו, משום שכך אי אפשר לקבוע מי אחראי להן. ומפני שאין זה מעשי לבדוק כל שקית כדי לראות 

אם יש עליה לוגו, הוחלט בהסכמת הלקוח לסווג את כל השקיות כ“פסולת שאינה אריזות“.

שעמום וגועל
באשפה  השקיעה  שעמום:  אם  כי  גועל  הייתה  לא  בעבודה  אותי  שליוותה  העיקרית  התחושה 
לי מיוחדים או דוחים. מצאתי את  נראים  כן היו  הקהתה את הרגישות שלי לדברים שאלמלא 
עצמי למשל לוחצת על שקית פלסטיק כדי לחלץ ממנה את צואת הכלבים שנעטפה בה בתנועה 
שליו“  ביצי  המון  כאן  “יש  כמו  תפלות  הערות  לעצמי  ממלמלת  או  רגש,  ונטולת  אוטומטית 
יפנית( או “איזה קטע, לא ראיתי חיתול כבר שלוש שעות“ )פסולת מאזור  )פסולת ממסעדה 

תעשייה(. בהפסקות שבין המטענים הרגשתי שמוחי טרוד וריק בעת ובעונה אחת. 
ביום חם בסוף האביב, קיבלנו מטען של אשפה  ירוק,  גור  באחד מימי הסקר האחרונים עם 
ממרכול. האשפה התחממה בשמש וכללה בשר נא שהיו בו רימות. עד למטען המסוים הזה לא 
חשתי בחילה או גועל כמעט בכלל, אבל הפעם מדובר היה בכמות אדירה של שיירי עוף חמים 
חתיכות  זוחלות.  שהן  התגלה  מקרוב  שבמבט  קטנטנות,  לבנות  בנקודות  ומנוקדים  וצהובים 
העוף רטטו באופן בלתי צפוי כשהרמתי אותן. הן היו נוזליות כמעט, והרגשתי כאילו קיבלתי 
באוהל  העבודה  רימה.  זו  הייתה  כאילו  בעורי  מגע  כל  הרגשתי  פתאום  הזעתי.  בבטן.  בעיטה 
הפכה שקטה ואטית יותר. בעודנו מזיעים וממיינים בשקט — פאדי לבוש בג‘ינס ובחולצת טי 
בדעתי  עלתה   — המחויטים  בבגדיהם  הסודנים  והעובדים  לבילוי,  בדרך  הוא  כאילו  אופנתיים 

לראשונה האפשרות שהם או אני עשויים להתבייש בעבודתנו כאן. 
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תמונה 2: דף המשוב שהדביקה המועצה האזורית
"מעלה עמק" לפחי המשתתפים בסקר

סיפורים מהפחים

הם  וכיצד  לממצאיהם  מתחברים  הם  כיצד  האשפה?  מנתוני  היועצים  מחלצים  משמעות  איזו 
מבינים אותם? שאלות אלו התבלטו בחריפות בסקר שנערך עבור המועצה האזורית מעלה עמק, 
בגור  שלי  המנהל  מיחזור.  ועל  בפסולת  טיפול  על  ביותר  המקפידות  המועצות  כאחת  הידועה 
ירוק אמר לי פעם שלדעתו, רק לשתיים מתוך כ-250 רשויות מקומיות בישראל אכפת באמת 
ומעלה  כיצד בדיוק תושביהן ממיינים את האשפה,  רוצות לדעת  והן  משיעורי המיחזור שלהן 

עמק היא אחת מהן. 
ירוק התבקשה לקבוע את טיב הפרדת  גור  יחסית. חברת  זה, מבנה הסקר היה פשוט  במקרה 
הפסולת האורגנית באמצעות דגימת תכולות הפחים של התושבים: שיעור שיירי המזון והגזם בפח 
החום שנועד לחומרים אורגניים לעומת שיעור הפסולת האורגנית שמושלכת בטעות לפח הירוק 
הרגיל. התושבים קיבלו גם טופס משוב צבעוני שהודבק לפח שלהם בסוף הסקר ובו דווח להם עד 

כמה הצטיינו במיון האשפה ומה ביכולתם לשפר. בטופס נכתב: 

תושבים יקרים ופורצי דרך, 
]...[ ישראל נמצאת במקום השני בעולם בייצור אשפה לנפש! ]...[ הפסולת גורמת לפגיעה 
בלתי הפיכה בסביבתנו. ]...[ עפ“י חוק המיחזור אנו מחויבים לפעול להפחתת כמות הפסולת 
]חמש  שלכם  הירוק  בפח  נמצאו  ביישובכם,  שערכנו  פחים  בסקר  למיחזור.  פינויה  ידי  על 

שורות ריקות שנועדו למילוי על ידי הסוקרים[. 
במרכז המיחזור ניתן למחזר: נייר, קרטון, זכוכית שקופה, זכוכית צבעונית, בקבוקי פלסטיק, 
סוללות, מתכות  פסולת אלקטרונית, טקסטיל,  קלקר,  פלסטיק,  וקופסאות  אריזות  שקיות, 
וקופסאות שימורים. אנא הקפידו על הפרדת הרכיבים הנ“ל על מנת שנוכל להשיבם לתעשייה 
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כחומרי גלם ולצמצם את הפסולת המובלת להטמנה.
למעננו ולמען הדורות הבאים

תודה על שיתוף הפעולה

קרן הסבירה שאם תושב משליך לפח הירוק קופסת חומוס שהחמיץ, מנחים אותו להשליך את 
תוכן הקופסה לפח החום ואילו את קופסת הפלסטיק להשליך לפח הכתום. לדבריה, טופס המשוב 
מראה לתושבים שהם עוזרים ביישומה של תכנית המיחזור אבל גם מראה להם שיש מידה מסוימת 

של אכיפה. 
הפחים.  לתכולות  שונות  בדרכים  קרן  הגיבה  התושבים  התנהלות  אחר  להתחקות  בניסיונה 
פעם הציצה לתוך פח מלא בקפסולות אלומיניום ונאנחה, “אלה עם מכונות הקפה...“. לפעמים 
ההערכות שלה היו חיוביות — “מרשים מאוד“ — או סלחניות — “לא צריך להיות קטנוניים מדי“, 

בתגובה לניסיונות כנים לשתף פעולה עם התכנית שלא הגיעו לתוצאה מושלמת. 
תגובות אחרות העידו על ניסיון להתמודד עם ממצאים לא ודאיים. פח ירוק אחד הכיל פסולת 
מזון, אבל קרן לא הייתה בטוחה אם יש לרשום “הרבה“ או “מעט“ בדף המשוב. כדי לקבל אומדן 
ויכול  ניילון ופלסטיק  יותר “צריך לראות כמה פסולת למיחזור יש להם. יש להם המון  מדויק 
להיות פשוט שיש להם המון מזון מעובד. זה לא אומר שהם מפרידים, רק בגלל שיש להם רק 
מעט אורגני“. בדוגמה זו לוותה עבודת הסקר של קרן במאמץ לבנות סיפור אתי סביב תוכן הפח 
והערכים המספריים שניתנו לו. באחת הפעמים ניסתה ליצור נרטיב שייתן משמעות לכמויות 

הפסולת ולסוגיה: 

]אולי המשפחה[ לא הכינה את המזון כך שאין קליפות... יש פה קצת, זה לא שיש טעות פה ושם 
כשהם זרקו את הקולרבי או — יש מרכיב אורגני משמעותי. יש פירות, יש קליפות... לא הרבה. 

אולי זאת משפחה שהיא לא נמצאת הרבה בבית, או שמבשלת רק בערבים. ]ההדגשות שלי[

ההיבט הנרטיבי בעבודתה של קרן מתבטא באופן שבו היא שוזרת יחדיו ביטויים המציינים כמויות 
ותיאורים של אורח החיים של המשפחה שעשויים להסביר את הממצאים. כך היא תוכל להחליט 

אם כמות הפסולת מצדיקה התייחסות בדף המשוב. 
הערכות אחרות קיבלו משמעות לאור סדרי העדיפויות של קבלני התברואה ויעילות האיסוף:

פיצה,  של  אריזה  להיות  יכול  זה  אחת.  שקית  רק  ויש  לגמרי  מלא  להיות  יכול  פח  לפעמים 
או משהו שתופס המון נפח. טוב לדעת את זה, נפח האצירה חשוב... בגלל שכשלוקחים פח 
ומשאית עדיין לא דחסה אותו, זה מראה לך את הנפח האמיתי שהקבלן מתמודד איתו בפועל. 
מספיק  האצירה  נפח  אם  גדול,  מספיק  הפח  אם  הכול:  אחרי  לדעת  צריכה  שאת  מה  זה  כן, 
גדול... הקרטון לא אמור להיות שם, הוא מייצר נפח מיותר ואפשר לזרוק אותו למקום אחר. 

הוא צריך להגיע למיחזור. ]ההדגשות שלי[

התלונות על נפח הקרטון המיותר קשורות אולי לרצונה של הרשות המקומית לגלגל חלק גדול 
המיחזור  חברות  של  לרצונן  וגם  הפרטיות,  המיחזור  חברות  אל  האיסוף  מעלויות  האפשר  ככל 
לאסוף כמויות גדולות יותר של פסולת הומוגנית ונקייה. אולם אף שהיעדים הללו אולי ראויים 
בזכות עצמם, שיקולי ההשלכות הסביבתיות של טיפול כזה או אחר באשפה אינם זהים לשיקולי 

 .)MacBride, 2011( היעילות או החיסכון בעלויות בשירותי תברואה ציבוריים
קרן גם מתייחסת בהערכותיה ל“תרבות הצריכה“ בקרב התושבים — שלדעתה דווקא אינה כה 
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לכמויות  מגיבה  היא  כיצד  למשל  אותה  כששאלתי  שלהם.  לתזונה  ואף   — עמק  במעלה  גרועה 
גדולות של אריזות, היא אמרה:

יש כאן מלפפונים וטונה, דברים שאת לא יכולה להכין לבדך. אבל אם אני רואה המון אריזות 
של “טבע עוף“, “פיצה מקפיצה“ או דברים כאלה, אפשר ללמוד מזה על התזונה המשפחתית. 
מצד שני, אם את רואה המון קליפות של ירקות את יכולה להבין שהאנשים האלה אוכלים בסדר. 

מבחינתה של קרן, הסיפור נותן מסגרת זמנית להבנת הפסולת המוערכת. היא יודעת שזו רק דרך 
ארעית לסייע לה להחליט מה לכתוב במשוב, ולא ניתוח מדויק. עם זאת, השימוש שלה בסיפור 
על הבית שמאחורי הפח חושף את קיומו של סדר דמיוני נרחב יותר, שבו הטיפול בפסולת הביתית 
נקשר עם ערכים אחרים — פחיות טונה וקליפות מלפפונים נחשבות פסּולות פחות מאריזות עוף 
לאיסוף  במתקן  הנפח  מאותו  יותר  משמעותי  בזבוז  נחשב  הרגיל  בפח  מבוזבז“  “נפח  פיצה.  או 
קרטונים. האבחנות הללו לא השפיעו על הנתונים שתיעדה קרן, אבל עזרו לה לפרש את משמעותם 
ולהחליט מה ראוי להיחשב “הרבה“ או “מעט“ אשפה, מתוך השקפת עולם סביבתית רחבה יותר. 

דיון

ערכתי את עבודת השדה מתוך עניין בעולמות המוסריים והאונטולוגיים של אשפה ביתית ובקשר 
הגומלין ההכרחי והמורכב בין החומרים היומיומיים המושלכים לפחים ובין “פסולת“, שהיא מושא 
האשפה  שבהם  עירונית,  אשפה  בסקרי  התמקדתי  מקצועית.  סביבתית  מומחיות  של  מופשט 
מעובדת ומתורגמת לכדי סדר חדש: האשפה נהפכת ל“פסולת“, ולצדה שאריות מיון שהסוקרים 
כינו “זבל“. במהלך הסקרים עבדתי כממיינת פסולת לצד יועצים סביבתיים ופועלי קבלן, ובתוך 

ההקשר הרחב יותר של המאמץ הלאומי להפחית את שיעור האשפה המוטמנת ולעודד השבה. 
בין החפצים שנמצאו  להלימה חד-חד-ערכית  להגיע  קל  היה  היא שלא תמיד  טענתי הראשונה 
בין  תרגום  באמצעות  הושגה  זו  שהלימה  הראיתי  הפורמליות.  ה“פסולת“  קטגוריות  ובין  באשפה 
ועמומים.  קונטינגנטיים  שיקולים  על  להתגבר  מתמיד  מאמץ  אגב  הפורמלית,  להגדרתו  החומר 
והתייחסות  ונסיבתיות,  אינטר-סובייקטיביות  בהבחנות  מותנית  הייתה  הפסולת  פענוח  עבודת 
הסוקרים לממדים אלו היא שהשיגה בסופו של דבר את ההלימה הנדרשת. הדבר ניכר במיוחד ברשות 
ויכוחים חוזרים ונשנים על אופן הסיווג של פריטים  המקומית יפה חוף, שם העובדים ואני ניהלנו 
שונים כמו קרטון מוכתם, חולצה או חתול מת. במהלך עבודת השדה שלי סיפרו לי אינפורמנטים 
רבים המשתייכים לעולם התברואה או לעולם מדיניות המיחזור על ההגדרה המבריקה של פסולת, 
שהם ייחסו דווקא לרמב“ם ולא למרי דגלס: “חומר שאינו במקומו“. אולם באופן הפשוט והמעשי 
ביותר נדהמתי לגלות כמה קשה, ולעתים אף בלתי אפשרי, היה לשייך פריטים שונים ל“מקומות“ 
הנכונים להם. בסופו של דבר, חוסר הוודאות הזה לא השפיע באופן משמעותי על המשקל ועל הנפח 
של החומרים שמדדנו. אבל השכיחות של המקרים הלא ודאיים והמאמץ שנדרש כדי להתמודד איתם 
מערערים את ההרמוניה המדומיינת שבה אקולוגיה תעשייתית יכולה פשוט לעכל מחדש את המזון 
שמשליך הצרכן )McDonough & Braungart, 2002(, כאילו קיימת סדרת “מקומות“ שבהם פריטי 

הפסולת יכולים לכפר על חטאיהם הסביבתיים, כל פריט במקומו הוא. 
טענתי השנייה היא שסקירת האשפה לפי פרוטוקול המיון הרשמי מלווה במיון מקביל וסמוי 
של ה“אשפה“ ל“פסולת“, שהיא חומרים “מיוחסים“ שאפשר לשייך לקטגוריות המוגדרות בסקר, 
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לעומת “זבל“ — שאריות אותה פעולת מיון, שלהן ערך נמוך יותר או שאינן עונות על אף הגדרה. 
מקרים שיוריים שלא תאמו סכמת מיון כזאת או אחרת הוגדרו על ידי הסוקרים “זבל“. גבולות 
קטגוריית ה“זבל“ לא היו קבועים ויכלו לכלול “פסולת שאינה אריזות“, “פסולת מטמנות“, אשפה 
ידועים  בלתי  או  מוגדרים  בלתי  מעורבים,  וחומרים  לקומפוסט  להפוך  או  למחזר  אפשר  שאי 
)בעולם המקצועי של טיפול בפסולת המונח המקביל הוא “ריג‘קט“ — חומרים מזהמים שיש לסננם 
החוצה בטרם מעובד זרם פסולת מסוים(. הגבול המפריד בין פסולת לזבל אינו יציב. ההבחנה בין 
והניאו-ליברליות  הלאומיות  האידיאולוגיות  ידי  על  במישרין,  רק  נקבעת  אינה  שתי הקטגוריות 
השולטות בעיצוב מדיניות הטיפול באשפה בישראל, באמצעות משמוע האזרח או על פי הכדאיות 
הכלכלית לטפל בחומר כזה או אחר. גורמים נוספים הקובעים את הגבול הם הממדים החומריים 
של האשפה עצמה והגופניות של האנשים הממיינים אותה, הנאלצים להפריד בין פיסות אשפה 
זעירות ודביקות במלאכה משעממת ומגעילה. האפיון הנורמטיבי של האשפה כמושא לאכפתיות 
סביבתית ואזרחות טובה מוזן על ידי שלל כוחות אלו; לעתים הם משולבים בהרמוניה עדינה זה 

בזה, לעתים הם מתחרים זה בזה או סותרים זה את זה. 
פורמליות,  לקטגוריות  האשפה  של  והתרגום  המיון  עבודת  כדי  שתוך  היא  השלישית  טענתי 
הסוקרים מגוללים אותה כסיפור עם מוסר השכל. תיארתי כיצד הסוקרים, וקרן בפרט, ניסו לקבוע 
לאיזה סוג אשפה יש אופי “פסּול“ יותר או פחות — כלומר, כיצד ניסו להפוך את חישובי האשפה 
להיגדים משמעותיים לצורך מילוי טופס המשוב. היבט זה של האתנוגרפיה מראה שסקרי פסולת 
תכלית  הן   — רקורסיבי  סיפור  זהו  סיפורית.  פרקטיקה  גם  אלא  טכנוקרטית  פרקטיקה  רק  אינם 
הסקרים והן המסקנה מממצאיהם זהים: לאנשים צריך להיות אכפת מאשפה ועליהם למחזר יותר. 
הסיפור משלב עקרונות סביבתיים עם ערכים כמו תזונה נכונה ואורח חיים טבעי, ומשלב בהם גם 

מטרות כלכליות של יעילות וחיסכון בעלויות שירותי תברואה. 
מנקודת המבט האנליטית של קו-ארטיקולציה, הקשרים שקשרה קרן בסיפוריה מראים כיצד 
הערכים שכבר מובלעים בתוך הסדר פוליטי-טכני, במקרה זה תברואה ציבורית, מפיחים רוח חיים 
בהבנת האופן שבו מיחזור צריך לעבוד: הרעיון כי על הבית לשמש מפלט טבעי ובריא מהחברה 
שירותים  שעל  והרעיון  טבעי,  מזון  ולאכילת  לבישול  מקום  ולספק  המודרנית  הקפיטליסטית 
להשלכות  חלקית  במידה  רק  תואמים  האלה  האידיאלים  זאת,  עם  יעילים.  להיות  ציבוריים 
חוק  של  במקרה  למשל  לניקיון,  תורם  המיחזור  לעתים  בפועל.  פסולת  מיחזור  של  הסביבתיות 
 .)2015 ניכרת לניקיון הרחובות )ברכה,  הפיקדון על מכלי משקה, התשנ“ט-1999 שתרם במידה 
אולם לעתים המיחזור דווקא עלול לזהם, כמו במקרה הידוע של זיהום נחל חדרה על ידי “אמניר“, 
החברה המובילה למיחזור נייר, ב-1973 )אילון, 2015(. כיום ההתאמות הבין-ערכיות המשוערות 
ולפיה  זוכים“,  “כולם  שבה  תפיסה  במקור  ההפרדה  תומכי  הציגו  בתחילה  מחדש.  נבחנות  הללו 
מדיניות  ההפוכה:  הטענה  מוצגת  כיום  אך  בהוצאות,  חוסך  וגם  הסביבה  לאיכות  תורם  מיחזור 
ההפרדה במקור מוצדקת בשל השפעתה המשוערת על המודעות הציבורית, גם אם לעתים תכניות 
והמפתיעה  החדה  התפנית  נגד  מועלית  זו  טענה  במתכוון.  שלא  “בזבזניות“  הן  במקור  ההפרדה 
מיון  למדיניות של  במקור  פסולת  הפרדת  — ממדיניות  הסביבה  להגנת  לאחרונה המשרד  שנקט 

אוטומטי במתקני טיפול )בגנו, 2016; רינת, 2016(. 
של  מה“זיהום“  המדע“  את  בחזרה  “לתבוע  קראו   )Bowker & Star, 2007( וסטאר  באוקר 
זו, התיאור הפנומנולוגי של עבודת הסקר ממחיש את התחושות  ברוח קריאה  חוויות שיוריות. 
שתיקות  וגם  הומור  בושה,  גועל,  שעמום,  נחת,  חוסר  פסולת:  בחשבונאות  הכרוכים  והקשיים 
ארוכות. למרות שהמשרד להגנת הסביבה מהלל את המטמנות המתקדמות של ישראל ואת מתקני 
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הטיפול החדשניים שלה )MoEP, 2012(, איסוף נתוני הפסולת, כמו איסוף האשפה עצמה, תלוי 
במידה רבה בעבודה אנושית “שחורה“, אפילו בענף המקצועי של ייעוץ סביבתי במדינה מערבית 
המלכלכת,  המשעממת,  הסיזיפית,  בעבודה  תלויה  טובים  נתונים  השגת  כישראל.  מתועשת 
להתפרנס  כדי  דיים  אידיאליסטים  או  דיים  נואשים  אנשים  של  המסוכנת  גם  ולעתים  המבחילה 
ממיון אשפה. כפי שהתברר בעבודת השדה, העובדים הקרובים ביותר לזבל הם גם מי שמכירים 

טוב מכולם את מרחביו השיוריים. 
כתבה  והטכנולוגיה,  המדע  בתחום  הנרחבת  לספרות  בהתייחסה   ,)Jasanoff, 2010( ג‘סאנוף 
הגולמית,  מהחוויה  העדויות  את  לנתק  מהיכולת  סמכותם  את  שואבים  מדעיים  טיעונים  כי 
המקומיות  הנסיבות  מעוגן  שחרורם  באמצעות  מדעיות  לעובדות  העולם  של  אפיונים  להפוך 
והסובייקטיביות שיצרו אותם. עם זאת, “התהליך של ניתוק הדברים מהאנושי מחסל לא רק את 
הסובייקטיביות אלא גם את המשמעות“, הנגזרת בהכרח מההקשר האישי והסוציו-פוליטי המקומי 
)שם, עמ‘ 234—235(. מפעל המיחזור הישראלי שזור בשיח לאומי של “הצלת המדינה מפסולת“ 
ונשען על מאמצים לתרבת את האזרח, לעקוב במדויק אחר האשפה ולהוציא מתוק מעז — לחלץ 
תחושות חיוביות של חיבור לקהילה ולמדינה, גאווה ותקווה מהקניה מוצלחת של הרגלי הפרדה 
בקרב  והן  הסביבה  יועצי  קהילת  בקרב  הן  רבים,  על  המקובל  רעיון  מלווה  אלה  כל  את  במקור. 
הציבור הרחב — הרעיון שהישראלים הם בעייתיים במיוחד ביחסם לאשפה, כפי שמגלם המושג 
“הישראלי המכוער“. הטיעונים האוניברסליים של שיח איכות הסביבה והפרקטיקות הנלוות של 
סיווג הפסולת וכימותה מטשטשים את הפרטיקולריות של ההשקעה הישראלית במדיניות פסולת 

בת-קיימא, אף שהקושי לכמת ולמשמע פסולת אינו ייחודי להקשר המקומי, כמובן.11
העלון שחולק לתושבי מעלה עמק מבטא את הרוח הלאומית שנושבת במפעל המיחזור. העלון 
במקור,  הפרדה  של  הפרקטיקה  בעזרת  הבאים“  “הדורות  ובין  דרך“  פורצי  “תושבים  בין  מחבר 
בפסולת  בעולם  שנייה  מדורגת  ישראל  שלפיו  הנתון  באמצעות  הזה  המוסרי  הציווי  את  ומדגיש 
לנפש. על נתון זה חזרו רבים ממקורות המידע בעבודת השדה שלי, גם פקידים מהמשרד להגנת 
הסביבה, אולם לא הצלחתי לאמת אותו ולמצאו בדוחות רשמיים.12 אגדת “מספר 2 בעולם“ היא 
דוגמה נוספת לפרפורמטיביות של ידיעת האשפה, ובמקרה זה המספר מזהה את כמויות הפסולת 

עם כישלון לאומי מסוים — דמיון הולך וגדל לאמריקה, ולא לחיוב. 

כפי שנכתב בדוח של האו“ם, “פסולת היא נושא מורכב, סובייקטיבי ולעתים שנוי במחלוקת. יש   11
]...[ יש להתייחס אפוא לכל נתוני  דרכים רבות להגדיר, לתאר ולמנות אותה, לפי עין המתבונן. 
“מדריך  הקלאסי  האמריקאי  הלימוד  בספר   .)GRID-Arendal, 2004( יתרה“  בזהירות  הפסולת 
לניהול פסולת מוצקה“ )Tchobanoglous & Kreith, 2002(, שלוש מתוך שבע “הסוגיות הגדולות“ 
שמוצגות בפני תלמידים המתעתדים להיות מנהלי פסולת מוצקה הן אפיסטמיות במהותן: “חומרי 
פסולת שלא דווחו בסך הכולל של תערובת הפסולת“, “העדר הגדרות ברורות למונחים ולפונקציות 
בתחום ניהול הפסולת המוצקה“ ו“מחסור בנתונים איכותיים“ )פרק 1, סעיף 1.2: “סוגיות בניהול 

פסולת מוצקה“(. 

השלישי  במקום  מדורגת  ישראל   ,)D-Waste, 2015( העולמי   D-WASTE אטלס  לפי  לדוגמה,   12
בפסולת מוצקה מעורבת לנפש; לפי הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלימי )IPCC, 2006(, המקום 
 Conference Board of Canada,( הראשון שמור לארצות הברית והשני לאיסלנד. מכון מחקר קנדי
2013( קבע כי תושבי קנדה משליכים את האשפה הרבה ביותר ועולים בכמות הפסולת שלהם אפילו 

על שכניהם מדרום, ובוודאי על הישראלים. 
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לאנטי- עדות  באשפה  רואה   )throwaway society thesis( להשליך“  נוחה  ה“חברה  תזת 
משתמשת   )Strasser, 1999( סטראסר  למשל  כך  שגויה.  ולצרכנות  אכפתיות  לחוסר  חברתיות, 
תכופות בביטוי “חפצים טובים בהחלט“ כדי לאפיין את תכולת האשפה האמריקאית )שם, עמ‘ 5(, 
ונייגל )Nagle, 2013( ממחישה את אותה תפיסה כשהיא מתארת זוג מכנסי מעצבים בשווי 1,000 
ממצאי  בהציגה  ירוק,  גור  מנכ“ל  גם  מהן.  הוסרו  היצרן  שתוויות  מבלי  לאשפה  שהושלכו  דולר 
שהשליכו  מצוין“  “במצב  חלב  מעדני  מכילה  הישראלית  האשפה  כי  ציינה  אקדמי,  לקהל  סקרים 
כישלון  ובין  בין אשפה  הישראלי  בשיח  המקובל  הזיהוי  את  זו ממחישה  דוגמה  אדישים.  צרכנים 

מוסרי קולקטיבי שאפשר למנעו בפעולה נחרצת בהווה.
בניגוד לדוגמאות של סטראסר, נייגל ומנכ“ל גור ירוק, כמעט לא ראיתי פריטים “טובים בהחלט“ 
או “במצב מצוין“ בסקרים שהשתתפתי בהם. ראיתי בעיקר שפע שיירי אשפה “אמיתית“ — חפצים 
שכבר מילאו את תפקידם ושגם אילו היו חדשים היה ערכם נמוך ביותר, וכן קליפות, שקיות פלסטיק 
ופיסות נייר. אבחנה זו לא נועדה כלל להעמיד בסימן שאלה את ההשפעה הממשית מאוד של נזקי 
לנזקים אלו, אלא להפריד  ליקויי המשק החומרי העולמי שגורם  פסולת או להמעיט בערכם של 
ובין המציאות שבה  ובזמנים מסוימים  בין ההשפעות השליליות של חומרים מסולקים במקומות 
הפסולת אינה בהכרח כה פסולה כפי שנטען לעתים. ההשלכה היא פעולת דאגה )care( הנעשית 
מתוך פעולות חברתיות וחיוביות כמו בישול, החתלה, ניקיון ודאגה לבריאותם ולרווחתם של בני 
מזו, הפריטים שאפשר למצוא באשפה מעידים על  יתרה   .)Puig de la Bellacasa, 2010( אדם 
ביטחון תזונתי גבוה ועל רמת חיים גבוהה. פיסות האשפה ממוקמות בתוך מארגים רבים של סיבות 
והשלכות שאי אפשר לפשטם לקו מוסרי והרמוני יחיד. ממצאים אלה תומכים בנסיגתם של חוקרי 

.)Evans, 2011; Hetherington, 2004( פסולת מתזת ה“חברה נוחה להשליך“ בעשור האחרון

איזו חשיבות יש למספרים הנאספים בסקרים המדוקדקים שתוארו לעיל? בגלגולם ה“נקי“ 
של הסקרים, המספרים שרשמנו סוכמו, נותחו והומחשו בקובצי אקסל ובמצגות. אך למרבה 
האירוניה, הנתונים המספריים כמעט שלא עניינו את הלקוחות ששילמו עבורם, כפי שהתגלה 
הפקידים  למדי,  גרועות  היו  הסקר  תוצאות  שבה  ענייה  מעורבת  בעיר  לדוגמה,  ושוב.  שוב 
שכבר  משום  עליהם  לערער  או  הסטטיסטיים  הנתונים  את  לקרוא  טרחו  לא  אותו  שהזמינו 
המיחזור  בתכנית  בהתלהבות  תמך  המקומי  שהשלטון  היכן  אבוד.  שהמצב  למסקנה  הגיעו 
התגלתה תמונת ראי של אותה תופעה: הפקידים דחו את הנתונים שהציגו הסוקרים, משום 
שסירבו להשלים עם העובדה ששיעור ההפרדה במקור במחוזותיהם היה נמוך בהרבה מהצפוי 
 130% “הידעת? במעלה עמק ממחזרים  אלו:  לקוחות  על  היועצים  לגלגו  לבין עצמם  )בינם 
מהפסולת שהם מייצרים!“(. ממצא זה מתרחק מעט ממורשתו של לאטור מפני שאינו מצביע 
על הצלחה מובהקת או על כישלון מובהק של רשת מדעית אלא רומז על הגשמת סדר צר, 
או  בהשפעה  מתבטא  אינו  הסקר  של  כוחו   .)Law, 2008; Mol, 2002( פנים  ומרובה  ארעי 
שאיפות  בין  מספקת  אך  זעירה  במידה  מגשר  שהוא  בכך  אלא  ממצאיו,  של  רחבה  בקבלה 
פי שהעובדות המגויסות  על  סיפור הפסולת שורד אף  לתביעות שונות שקשורות באשפה. 
על  מדוקדקות  עובדות  שאיסוף  האירוניה  אף  על  חד-משמעיות,  ואינן  יציבות  אינן  לתוכו 

אשפה הוא אחד מביטויו המרכזיים של מיזם מהפך המיחזור. 

ביום העבודה האחרון שלי בסקר של גור ירוק נודע לי שהלקוח, משרד ממשלתי גדול, ישלח צוות 
צילום בבוקר המחרת כדי להפיק סרטון קצר על הסקר שהוא מימן. הפסקנו לעבוד שעה מוקדם 
לנקות  הייתה  העיקרית  המשימה  למחרת.  שיבוא  הצילום  לצוות  האוהל  את  להכין  כדי  מהרגיל 
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את הדליים. חמיד ופאדי הורידו את דפי השילוט המודבקים על כל פח ושטפו אותו במים ובספוג 
כל  של  הכותרת  ועליהם  חדשים  מודפסים   A4 דפי  ובהן  ניילון  עטיפות  הביא  ינון  סבון(.  )ללא 
קטגוריית פסולת באותיות קידוש לבנה, בעברית ובערבית. פאדי ישב בפינת האוהל והדביק את 
3(. תהליך הניקוי והחלפת השלטים נמשך כ-40  השלטים החדשים על הדליים והפחים )תמונה 
דקות. במהלך המיון היו הדליים מונחים תמיד במעגל מסביב לאוהל, אבל כעת הם נערמו במעין 

פירמידה כדי שיוכלו להיכנס כולם למסגרת התמונה )תמונה 4(. 

תמונה 3: חמיד ופאדי מדביקים דפים חדשים על פחי המיון

תמונה 4: פחים למיון אשפה ועליהם השילוט החדש

בעולם מדעי אידיאלי מערכת המיון צריכה להיות מכונה שמתפעלת את עצמה ומחלצת עובדות 
אינטרסים  או  חומרית,  או  אפיסטמית  ודאות  חוסר  אישית,  תחושה  מכל  חפות  אובייקטיביות 
של  הגעתו  לקראת  התפאורה  בהכנת  שהתגלם  האידיאל  זהו  מקומיים.  כלכליים  או  פוליטיים 
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צוות הצילום לאוהל: הקטגוריות ההומוגניות, הנוחות לקריאה והמוציאות זו את זו, ששמותיהן 
התנוססו על הפחים השטופים. עבודת השדה התמקדה בעשייה מאחורי הקלעים של אותה מכונת 
רעוע  אשפה  שדה  רקע  על  מיישבת,  שהיא  אי-הוודאות  ובמקרי  בסתירות  בהתלבטויות,  מיון, 
ומעורער אפיסטמית ולאומית. באוהל הסקר, תחת קורת גג אחת, מגוון הטענות והתביעות על 

אשפה ממוזגות לכדי שפה מדעית כוללת, כולן שקולות באותם המאזניים.
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לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום 

בחצי האי סיני, 1977—1983

שחר שדה*

סביבתית  פעילות  סביבה,  שבין  הגומלין  יחסי  את  בוחן  המאמר  תקציר. 
מתוך   1983—1977 בשנים  סיני  האי  בחצי  התיכון  במזרח  שלום  וקידום 
התבוננות ברשת סינגור שהתגבשה סביב נושא שימור הטבע בסיני. ברשת זו 
פעלו סביבתנים ישראלים שהוצבו בסיני בשנות השלטון הישראלי, מדענים 
ובינלאומיים.  מקומיים  סביבה  וארגוני  מצרים  אקדמאים  בינלאומיים, 
להיסטוריוגרפיית הסביבה במזרח התיכון,  ייחודית  המאמר, המעלה תרומה 
מאשש ומפתח את הנחות היסוד המופיעות בספרות העוסקת בבניית שלום 
עולה  מהמאמר  סביבתי.  ודימיון  סינגור  רשתות  תיאוריות  בעזרת  סביבתית 
הטמון  והפוטנציאל  שלום  לקידום  בסביבתנים  הטמון  הפוטנציאל  בבירור 
ייחודיות  ויוזמות  חדשניות  פרקטיקות  לקידום  הפוסט-קונפליקט  בתקופת 
חוצות גבול. עוד מצביע המאמר על השפעתו החיובית של תהליך השלום על 
פיתוח סביבתנות במצרים ועל שמירת טבע בסיני, ועל האופן שבו השפיעו 

אלה על קיומה של תיירות חוצת גבולות בין המדינות, ולפיכך על השלום.

“לנו, הישראלים, בעיקר אלו המקורבים לנושאים הסביבתיים שרובם יצאו מאותו בית הספר 
שדה ]צוקי דוד[, היה חלום, אשליה, תכנית, שנוכל לייצר המשכיות לעבודה שלנו בשמירת 
טבע ביחד עם המצרים. וזה לא מושג. הפוסט-מורטם שלו הוא גם ערכי“. )אבי פרבולוצקי,1 

ריאיון אישי, רחובות, 25 בינואר 2011(

מבוא 

בין  היחסים  בהסדרת  עסק  ההסכם  למצרים.  ישראל  בין  שלום  הסכם  נחתם   1979 במרץ  ב-26 
המדינות ובעקבותיו נסוגה ישראל מחצי האי סיני )להלן סיני(. ההסכם התייחס למגוון נושאים, 
אולם שמירת טבע וסביבה לא היו ביניהם. מאמר זה חושף לראשונה טפח היסטורי הקשור לתהליך 

מרכז ברונפמן, אוניברסיטת ניו יורק  *
אבי פרבולוצקי היה ממקימי בית הספר שדה צוקי דוד באיזור סנטה קתרינה שבסיני. בית הספר היה   1

חלק ממערך בתי הספר של החברה להגנת הטבע.
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השלום הישראלי-מצרי ולסביבתנות במזרח התיכון. המאמר מראה כיצד בשנותיו הראשונות שימש 
תהליך השלום זרז לפיתוח סביבתנות במצרים, וזאת על אף הניכור והניתוק שאפיינו את היחסים 
בין המדינות. כחלק מתהליך זה, סביבתנים ישראלים שחיו ועבדו בסיני ובמהלך התקופה האמורה 
וקידמו את שימור הטבע בסיני.2  ישירים או עקיפים עם עמיתים מצריים  יחסים  עזבוהו פיתחו 
למהלך  הביאו  עולמיות  סביבתיות  וממגמות  השלום  מהסכם  שנבעו  שונות  נסיבות  אלו  בשנים 
סינגור בינלאומי שהתמקד בשימור הטבע בסיני, מהלך שאף הוביל לזליגת פרקטיקות סביבתיות 
אל מעבר למרחב סיני ותרם להופעת הסביבתנות המצרית. כתוצאה מכך חל שיפור מסוים בשימור 
הטבע בסיני, וזה תרם בתורו ליציבות מקומית ואזורית, להמשך התיירות הישראלית לאזור )אחת 

הזירות היחידות בפעילות חוצת גבולות ישראל-מצרים( ולפיכך לייצוב השלום. 
העקיפים  הישירים,  היחסים  אחר  ומתחקה  האמורה  ההיסטוריה  בחשיפת  מתמקד  זה  מאמר 
זו. אשאל מהם תנאי הרקע,  ישראלים למצרים בתקופה  בין סביבתנים  והמתווכחים שהתקיימו 
מכך  ללמוד  אפשר  מה  ואבדוק  להתרחש,  אלו  לתהליכים  שאפשרו  השחקנים  ומניעי  הנסיבות 
שלום  כמקדמי  הסביבתנים  תפקיד  ומהו  פוסט-קונפליקט3  בתנאי  לשלום  סביבה  בין  הקשר  על 
)peacemakers(. המאמר נפתח ברקע היסטורי של סיני, ובעיקר של מוסדות שמירת טבע ושל 
תהליך השלום ומשמעויותיו. אחר כך מתוארת שהות אנשי סביבה בסיני והאופן שבו היו קשורים 
למרחביו. חלקו המרכזי של המאמר חושף את הפעילות לקידום שמירת טבע בסיני )לפני ואחרי 
ועולמיים  אזוריים  מקומיים,  לתהליכים  מתייחס  המאמר  כן  כמו  מהמרחב(.  הישראלית  הנסיגה 

שהשפיעו על הסביבתנות המצרית ותרמו להתפתחותה. 
כתיבה  קורפוס  על  תתבסס  המחקר  ובשאלות  בממצאים  לדיון  שתשמש  האנליטית  המסגרת 
 ,)environmental peacebuilding and peacemaking( “מתפתח שנקרא “בניית שלום סביבתית
 Ali, 2007; Conca & Dabelko, 2002;( ושלום  ליישוב סכסוכים  בין סביבה  העומד על הקשר 
Dabelko, 2008; Jensen & Lonergan, 2012(. כתבים אלו מניחים כי לנושאי הסביבה מאפיינים 
אינהרנטיים שהופכים אותם ליעילים עבור שיתופי פעולה חוצי גבולות העשויים לשמש למיתון 
נעצרים  אינם  סביבתיים  ואיומים  בעיות  לרוב  כי  היא  המוצא  הנחת  שלום.  ולתהליכי  סכסוכים 
ומולטידיסציפלינרים.  טווח  ארוכי  ופרספקטיבה  תהליך  דורש  ופתרונם  פוליטיים  בגבולות 
כתוצאה מכך, פרויקטים סביבתיים חוצי גבולות יכולים לשמש תמריץ לשיתוף פעולה א-פוליטי 
זה  דיאלוג  שונים.  מומחים  בין  טווח  ארוך  דיאלוג  להתפתח  עשוי  ובמהלכם  יריבים,  צדדים  בין 
האמורים  בתהליכים  הסביבה  אנשי  מוטיבציות  את  להבין  במטרה  לשלום.  לתרום  עשוי  בתורו 
סינגור  ורשתות  אפיסטמיות  קהילות  על  בטקסטים  גם  האמור,  הקורפוס  על  נוסף  אסתייע, 
מדיניות  ומקדמות  מסוים  נושא  סביב  המתארגנות  מומחים  קבוצות   —  )advocacy networks(
ציבורית — ועל האופן שבו ידע ומידע זורמים בקרב אותן רשתות. כמו כן איעזר במושג הרעיוני 

יש לזכור כי סביבתנים וסביבתנות עסקו בשנים אלו בעיקר בשימור ובניהול טבע. הבחירה במושג   2
המצרית  הסביבתנות  לקידום  תרמו  אלו  פעולות  שהשלכות  בעובדה  בעיקר  מקורה  “סביבה“ 

בכללותה, וזו חרגה משמירת טבע.

התייצבות  חלה  שבה  קר  שלום  כתקופת  לרוב  מאופיינת  )בתר-סכסוך(  פוסט-קונפליקט  תקופת   3
מסוימת של היחסים בין היריבים לשעבר. שלום שלילי )“שלום קר“( הוא מצב של העדר מלחמה, 
מּוָסרות  מלחמה  במצבי  דומיננטיות  שהן  שהתשתיות  משמעו  חם“(  )“שלום  חיובי  שלום  ואילו 

ממבנה החברה. להרחבה ראו אריאלי וכהן, 2015.
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“דמיון סביבתי“ )environmental imaginary(, שפירושו תחושות ותבניות מחשבה כלפי תצורת 
.)Davis, 2011( נוף נתונה המתפתחות בקרב קבוצת אנשים החיים ועובדים במקום משותף

מתודולוגיית המחקר היא איכותנית ונשענת על ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים ועל ראיונות 
שהתקיימו בשנים 2010—2013 עם שחקני מפתח בישראל ובארצות הברית.4 באמצעות שיטת כדור 
השלג לאיסוף נתונים, מידע ובחירת מרואיינים נערכו עשרה ראיונות עומק חצי-מובנים וכן שיחות 
עשורים  משלושה  יותר  לפני  התרחשו  המתוארים  האירועים  נוספים.  שחקנים  עם  והתקשרויות 
ולפיכך היה זה אתגר משמעותי לאמת נתונים הנזכרים בראיונות, שכן ברבות השנים הטיות הנובעות 
מתיאור רטרוספקטיבי עשויות להוביל להאדרה של העבר, להשמטת פרטים ולזיכרון סלקטיבי אצל 
מרואיינים. עם זאת, השימוש בחומרים ארכיוניים מוסדיים ופרטיים5 )הכוללים יומנים אישיים של 
שחקנים שהלכו לעולמם במהלך המחקר(6 ִאפשר לאמת את הנתונים במידה מספקת. המחקר מתמקד 
קודם לכול בנקודת המבט הישראלית, ובמידת מה גם בנקודת המבט הבינלאומית. המאמר אמנם 
מתייחס גם למקורות מצריים העוסקים בהתפתחות הסביבתנות במצרים, אך התמונה המצטיירת 

באשר להיבט זה אינה שלמה והיא מספקת נקודת מבט חיצונית ברובה.

רקע: סביבה, ריבונות ושלום בחצי-האי סיני

טבע פראי עוצר נשימה, ים כחול שוקק חיים, חופים בתוליים, נאות מדבר, הרים דרמטיים, חיי 
בר ושלווה שמימית הם נקודת המוצא וקווי החיבור לסיפור הנחשף במאמר זה. לצד מרחבי הטבע 
גם ההקשרים ההיסטוריים, הדתיים והגיאו-אסטרטגיים משחקים תפקיד. חצי האי סיני משתרע 
על פני 61,000 קמ“ר מהים התיכון ועד למפרצי סואץ ועקבה. לאורך ההיסטוריה הוא שימש גשר 
יבשתי בין אפריקה למזרח התיכון ולאורכו אתרים בעלי חשיבות היסטורית ודתית, אולם כמוקד 

תיירות נודע האזור בעיקר בזכות נופיו וחופיו.
גבולו הצפוני של סיני )“קו עקבה-רפיח“( נקבע ב-1906, בין האימפריה העות‘מאנית למצרים, 
למצרים  ישראל  בין  האש  הפסקת  קו  בינלאומי.  כגבול  הוכר  השנייה  העולם  מלחמת  ולאחר 

ידי המחברת. המאמר מבוסס על  כל התרגומים מאנגלית לעברית מראיונות וממקורות נעשו על   4
מחקר שהתבצע במסגרת עבודת דוקטור בהנחייתם של פרופ‘ דני רבינוביץ מאוניברסיטת תל אביב 

ופרופ‘ אבנר דה-שליט מהאוניברסיטה העברית )שדה, 2016(. 

חומרים  אחר  בחיפוש  קלארק.  יוג‘יני  ופרופ‘  ברון  ברטל  ד“ר  שקד,  אברהם  של  פרטיים  ארכיונים   5
בגנזך  נמצאים  האמורה  מהתקופה  התיקים  שמרבית  התברר  )הרט“ג(  והגנים  הטבע  רשות  בארכיון 
המדינה. התיקים שבהם נמצאו החומרים הם תיק רש-1229/8, רש-1147/16, רש-1163/12. נוסף על 
כך, לשם המחקר נפתחו לציבור הרחב התיקים הבאים, וגם בהם עשויים להימצא חומרים רלוונטיים 
הקשורים במרחב שלמה )כינוי למרחב הפעילות של הרט“ג בסיני(: רש-1/1382, רש-2/1382, רש-
גל- 3/1382, רש-11/1154, רש-12/1154, רש-2/1155, רש-5/1155, רש-6/1155, רש-14/1157, 

17/42529, רש-7/2251, רש 1/2553, רש-4/2557, רש-5/2557, רש-6/2557, רש-7/2557.

להתקיים  היה  שאמור  ריאיון  לפני  אחדים  שבועות   ,2011 בשנת  יורק  בניו  נפטר  ברון  ברטל  ד“ר   6
עמו. בנו, אריק ברון, נתן את הרשות להשתמש במסמכים רבים שהיו ברשותו, לרבות מסמכי ארגון 
 ,2015 בשנת  נפטרה  קלארק  יוג‘יני  פרופ‘  התיכון.  למזרח  מנסיעותיו  אישיים  ויומנים   HLCF-ה

כשנתיים לאחר הריאיון עמה. גם הארכיון הפרטי שלה ויומניה האישיים נפתחו לטובת מחקר זה.
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בהיותו  מצרית.  בריבונות  נשאר  אשר  עזה  רצועת  אזור  מלבד  הזה,  הגבול  קו  את  חפף  מ-1949 
מחוז פריפריאלי, על קו התפר שבין אסיה לאפריקה, סיני היווה תמיד מרחב חיץ אסטרטגי בין 
מצרים ואזור הנילוס לשכנותיה ממזרח. בעיניים מצריות, תעלת סואץ — המפרידה פיזית את סיני 
ממצרים רבתי — היא עד היום במובנים רבים גבולה המזרחי ה“אמיתי“ של מצרים, ושייכותו של סיני 
 Gammer & Dan, 1980;( נתון  גיאו-אסטרטגי  וקשורה בהקשר  נתונה תמידית בשאלה  למצרים 
International Crisis Group, 2007(. עד לשנים האחרונות, עבור מצרים וגם עבור ישראלים רבים 
נתפס סיני כאקס-טריטוריה ולא כ“מצרים האמיתית“ )Uriely, Maoz, & Reichel, 2009(. אולם 
הגבול הצפוני, שגובל בעזה הפלסטינית, מקנה לסיני משמעויות אסטרטגיות מכריעות עבור ישראל, 

.)International Crisis Group, 2007( מצרים, הרשות הפלסטינית וקבוצות אזוריות שונות
סיני נכבש על ידי ישראל במלחמת ששת הימים.7 כמו הגדה המערבית כעת )וכפי שהיה המצב 
1981(, סיני לא סופח לישראל אלא היה נתון תחת משטר צבאי. ב-1968 הוקם  ברמת הגולן עד 
בו מערך מינהל אזרחי שפעל מול אוכלוסיית המתיישבים הישראלים החדשים ומול האוכלוסייה 
הבדווית המקומית.8 בתוך שנים אחדות נבנו יישובים חדשים והתגוררו בהם כ-7,000 ישראלים. 
אלו התרכזו בעיקר לאורך חופי מפרץ עקבה וחופי הים התיכון. קודם לשלטון הישראלי התבססו 
הכנסות האזור בעיקר על הפקת נפט וכריית מינרלים, אך בעת השלטון הישראלי עלו ההכנסות 
מתיירות )Ben-Shahar, Fishelson, & Hirsch, 1989(. לאור התיירות המשגשגת לאורך חופי 
רשות שמורות הטבע  המדברי,  האקולוגי  האיזון  על  ובמטרה לשמור  הדרומי,  ההר  ואזור  עקבה 
והגנים, להלן הרט“ג( החלה לפעול בסיני באינטנסיביות.  )שהפכה ברבות השנים לרשות הטבע 
שמורות  פקחי  סיני.  אזור  על  הישראליים  הטבע  שמירת  חוקי  הוחלו  ייחודית  משנה  בחקיקת 
הטבע )רבים מהם בדווים תושבי המקום( אכפו את החוקים מול תיירים, מתיישבים ובדווים כאחד 
נרחבים  1967 ל-1982 הכריזה הרט“ג על 98% מחופי מפרץ עקבה, אזורים  בין   .)Lavie, 1990(
 Gardner, in Gilbert, 2010;( לחוף הים התיכון, אגם ברדוויל ואזור ההר כעל אזורי שימור טבע
Sowers, 2007(. לצד הרשות פעלו בסיני חוקרי טבע מהארץ ומהעולם וכן החברה להגנת הטבע 
)להלן החל“ט(, וזו הקימה והפעילה שלושה בתי ספר שדה שעסקו בהדרכת טיולי טבע ובמחקר 

גיאולוגי, בוטני, זואולוגי, אנתרופולוגי ואקולוגי.9 
הסכם השלום ישראל-מצרים נחתם במרץ 1979. בתהליך המשא ומתן וכן בתהליך הנורמליזציה 
שהיה צפוי לאחריו היה סיני במוקד הדיון. ההסכם כלל נסיגה ישראלית מדורגת ומוחלטת מסיני. זו 
ארכה שלוש שנים ובמסגרתה פונו כל היישובים הישראליים. מכיוון שתהליך השלום זכה לתמיכה 
רחבה בציבור הישראלי, ולמרות קיומה של מחאה אזרחית, הנסיגה התנהלה באופן סדור ומאופק. 
ככלל, הפינוי מדרום סיני נעשה בתיאום עם התושבים הישראליים ובתמיכתם, ואילו צפון סיני 
)אזור ימית( פונה לקול מחאות. חצי האי הוכרז כשטח מפורז וכוח בינלאומי של משקיפים החל 

לפעול בו באפריל 1982.

חצי האי נכבש גם ב-1956 והוחזר ב-1957.   7

כלל  סופקו  לא  אז  שעד  ורווחה  תעסוקה  בריאות,  חינוך,  שירותי  סיפקו  הישראליות  הרשויות   8
לאוכלוסייה הבדווית. 

דוד“(,  “צוקי  נקרא  הגבוה,  באזור ההר  )בית הספר שם,  בסנטה קתרינה  היו  בתי הספר האמורים   9
בנעמה )שארם א-שייח‘( ובימית )באזור רפיח(. את פרסומי החל“ט על חצי האי סיני אפשר למצוא 

בספרייה הלאומית.
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עד לכיבוש הישראלי ב-1967 האוכלוסייה הבדווית, קבוצת האוכלוסייה העיקרית באזור סיני, 
 .)Foreign Desk, 1982( כפופה לשלטון המצרי  ראתה עצמה  ולא  למצרית  לא החשיבה עצמה 
הישראלית  הנסיגה  מאז  מצרי.10  צבאי  משטר  התקיים  ובסיני  ברפיון  תופעלה  המצרית  הריבונות 
התמקדה המדיניות המצרית בניסיון “למצר“ )to Egyptianize( את סיני, שהפך למרחב של כיבוש 
)International Crisis Group, 2007(. אחת הדרכים להשלטה מחדש של  מחדש ואשרור לאומי 
ריבונות וכוח באזור מפורז צבאית הייתה באמצעות פעולות אזרחיות כגון תיירות, פיתוח וגם שימור 
 Homa,( יחסית  מצומצמת  הייתה  בסיני  הישראלי  השלטון  שנות  של  הסביבתית  ההשפעה  טבע. 
2007(, אולם המצב השתנה במהירות עם חתימת הסכם השלום והנסיגה הישראלית הצפויה, שכן 
 .)Foreign Desk, 1982; Sowers, 2007( אלו הביאו לפרסום מידי של מאות תכניות פיתוח לאזור
התכניות עודדו הגירה מאזור עמק הנילוס המאוכלס בצפיפות ושאפו ליישב בסיני חמישה מיליון 
תושבים חדשים וליצור אזור חיץ אנושי בין ישראל למצרים גופא )Gilbert, 2010(. התהליך קודם על 
ידי ממשלת מצרים במטרה למנוע מהיסטוריית הכיבוש הישראלי לחזור על עצמה, וכן במטרה להפוך 
באזרחים  המאוכלסת  מתוקנת  לפרובינציה  בספק  מוטלת  האוכלוסייה  נאמנות  שבו  זה  ספר  אזור 
מצריים מן השורה )Gilbert, 2010(. בפועל יושמו תכניות אלו באופן חלקי בלבד, ומרב המתיישבים 
החדשים היו מהגרי עבודה זמניים שחזרו לקהיר בסוף עונת התיירות. רבות מבין תכניות הפיתוח 
שיצאו אל הפועל נעשו דווקא במוקדי תיירות מרכזיים, ושלא במפתיע פגעו בטבע. לכאורה, כל 
ואכיפה  סביבתית  מודעות  למעשה  אולם  לסביבה,  המצרית  הרשות  באישור  חויבה  פיתוח  תכנית 
סביבתית כמעט ולא התקיימו עד לאמצע שנות השמונים, וחוקים סביבתיים הופרו תדיר או פורשו 

 .)Shackley, 1999( באופן ההולם את מטרות המשקיעים הזרים
לאחר  החוק  אוכפי  של  נראותם  רופפת  היתה  סיני  במרחב  הסביבתיים  החוקים  שאכיפת  אף 
ומשטרה  גבולות  משטרת  תיירות,  משטרת  משטרה,  וכללה  גבוהה  הייתה  הישראלית  הנסיגה 
הטבע,  שמירת  על  הסינגור  תהליך  לצד  בכדי.  ולא  מפורז,  האזור  של  היותו  חרף  זאת  חשאית. 
וליישבו  לפתחו  יותר,  ל“מצרי“  סיני  את  להפוך  הרצון   — הללו  המגמות  שילוב  להלן,  שיתואר 
כבר  בסיני  טבע  שמורות  לפיתוח  תרם   — האזור  את  לפרז  בעת  ובה  לקהיר  נאמנה  באוכלוסייה 
ב-1982. אלו היו שמורות הטבע הראשונות במצרים. מקובל לראות תהליך הכרזה על שמורות 
טבע כשינוי בייעוד של שטח פתוח לשטח מוטה שימור, אבל אפשר לראות בתהליך זה מכניזם 
ממשלת  ביססה  כך   .)Gilbert, 2010( וריבוני  לאומי  מאורגן,  לשטח  בר  משטח  שינוי  המאפשר 
מצרים שליטה, פרסה במרחב המפורז אנשי שיטור שאינם חיילים ומינתה גנרלים לשעבר בצבא 
המצרי לעמדות מפתח ברשות המצרית לסביבה ובסקטור שימור הטבע בכלל. העובדה כי שמורות 
ולוב  סודן  ישראל,  עם  הגבולות  לאורך  אסטרטגיים  באזורים   — תוקצבו  לא  אך   — הוכרזו  טבע 

 .)Sowers, 2007, 2013( מחזקת ומאששת טענה זו
תהליך הנורמליזציה הישראלי-מצרי החל בחודשים שלאחר חתימת הסכם השלום. דוברים 
מצרים חזרו ואשררו את המחויבות ואת הנכונות של מצרים למסד קשרים עם ישראל. הצהרות 
ומצרים  ישראל  למעשה,   .)Dowek, 2001; Gammer & Dan, 1980( במעשים  גובו  לא  אלו 
החזיקו בעמדות מנוגדות באשר לרמה הרצויה של יחסיהן. ישראל שאפה לשדרג את היחסים 
 Ben-Shahar,( ולהרחיב את הקשרים הכלכליים בין הצדדים, ואילו מצרים שאפה למזער אותם
Fishelson, & Hirsch, 1989(. ללא סחר טובין ושירותים, השקעות ותנועת אנשים היה השלום 

הכוונה כאן לריבונות במובנה הוובריאני של סמכות הפעלת הכוח והנוכחות הלאומית במרחב.  10
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לקליפה ריקה. כתוצאה מכך נעשה הציבור הישראלי סקפטי והאווירה האזורית נעשתה פסימית, 
 .)Podeh, 2007( ועד מהרה הפך השלום לשלום קר, כזה שנעדרים בו האלימות והאמון כאחד
לבנון  במלחמת  ישראל  הסתבכות  ועם  סאדאת  הנשיא  של  הירצחו  עם   ,1981 אוקטובר  לאחר 
התקיים  הזה  הדברים  מצב  שאראה,  כפי  האחרונות.  האופטימיות  שאריות  נעלמו  הראשונה, 
קשרים  במיסוד  קושי  חשו  אופטימית  תקופה  לאחר  אשר  הישראלים,  הסביבתנים  בקרב  גם 
ולקדם שמירת טבע בסיני עליהם לפעול במנותק  והרגישו שכדי להמשיך  עם קולגות מצרים 

מתהליך ששואף לקידום שלום.
עם זאת, למרות השלום הקר ותנועת התיירים הדלילה בין שתי המדינות )Sultan, 2011(11 סיני 
תיירים  שבה  האזורית  במציאות  ויציבות  שפיות  של  כבועה  כאקס-טריטוריה,  להיתפס  המשיך 
 Sultan, 2011; Uriely,( ומארחיהם מוגנים ומנותקים מהיחסים המתוחים שהתקיימו בין העמים
ייחודי  ויזות  משטר  יוסד  לאזור  ישראלית  תיירות  לעודד  במטרה   .)Maoz, & Reichel, 2009

מחייב  בה  שהביקור  רבתי  למצרים  בניגוד  סיני,  לאזור  כניסה  באשרת  מהצורך  ישראלים  שפטר 
אשרה. ואכן, במשך שנים רבות נהרו הישראלים לסיני וראו בה יעד נופש מועדף, עד אשר אירעו 
באזור פיגועי טרור בשנים 2004—2006 ואלה הרתיעו נופשים ותיירים והתיירות הישראלית באזור 
פסקה כמעט )הלמ“ס, 2011(.12 כיום, כעשור לאחר הפיגועים, ולאחר המהפכה השנייה במצרים, 
מלאה.  אינה  בו  מצרים  של  ששליטתה  פרוע  מערב  כמעין  נתפס  סיני  מהאזור.  רחוקה  היציבות 
)Pelham, 2012(, קבוצות  באזור מתחרים כוחות אזוריים חדשים המתנגדים למשטרים הישנים 
כצפוי,  ובסמים.  בנשק  בנשים,  מודרניים,  בעבדים  הסחר  גם  וכך  בו  פורחות  מורדות  בדוויות 

התיירות באזור נפגעה קשות.

“דמיון סביבתי“ וסביבתנים ישראלים בסיני 

תחושות ותבניות מחשבה המתפתחות כלפי תצורת נוף נתונה בקרב קבוצת אנשים החיים ועובדים 
גם  סביבתי  דמיון  להגדיר  ניתן   .)Davis, 2011( סביבתי“  “דמיון  להיקרא  יכולות  אחד  במקום 
חיברות  לתהליכי  ומביאים  הטבע  עולמות  תפיסת  את  המארגנים  וייצוגים  משמעויות  כמערכת 
מסוימים )Peet & Watts, in Gilbert, 2010(. תהליכים אלו עשויים לכלול נרטיבים על הסביבה 
ועל האחריות הקשורה באופני ניהולה )Cohen, 2011(. כפי שאראה בהמשך, דמיונות סביבתיים 
שימשו בסיס מהותי לפעולות הקהילה האפיסטמית שהתקבצה לטובת שימור סיני )להלן רשת 
סינגור סיני(. לפיכך, הבנת תחושות האינדיבידואלים כלפי סיני משמעותית להסברת פעולותיהם. 

בשנת 2010, קודם לאביב הערבי, ביקרו בישראל 2,800 תיירים ממצרים — פחות מ-0.01% מסך   11
 200,000 התיירים הנכנסים )העומד על כ-3.5 מיליון תיירים בשנה(. באותה שנה ביקרו במצרים 
ישראלים, פחות מ-5% מהתיירות היוצאת. בהתחשב בגבול היבשתי שבין המדינות זהו מדד תיירות 
)“פתק  מיוחד  אישור  דורש  ואף  יקר  בישראל  הביקור  הממוצע,  המצרי  עבור  כי  לציין  יש  נמוך. 

.)Sultan, 2011( מרשויות הביטחון המצריות )“צהוב

מיד לאחר חתימת הסכם השלום תיירו במצרים רבתי ישראלים רבים: ב-1980 ביקרו בקהיר 12,000   12
ישראלים, וב-1982 ביקרו בה 36,000 ישראלים. בניגוד לתופעה זמנית זו, הנהירה מישראל לסיני 
Ministry of Tourism (Israel) Statistical Department, in Ben-( נותרה בעינה לאורך שנים

.)Shahar, Fishelson & Hirsch, 1989
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סביבתנים ישראלים שחיו בסיני בתקופת השלטון הישראלי היו קשורים עמוקות לאזור. חיליק 
מגנוס, שהיה אז ראש מרחב סיני ברט“ג, משחזר:

עצם  המדבר,  עם  האינטראקציה   ]...[ עצומה.  הייתה  בסיני  שהיה  מי  על  הסביבה  השפעת 
היה  הטבע   ]...[ המקום.  עם  לאינטראקציה  הביאו  הגדולים  והממדים  הממושכת  השהות 
המהות. ]...[ ]המרחבים[ הכתיבו את האווירה ואת אופיים של האנשים, ]...[ העוצמות היו 
אינסופיות. זה לא סתם שתורה ניתנה בסיני בקול דממה דקה. שיא עוצמתו של הטבע הוא 
בדממה דקה... המעברים הם חדים וחזקים. יחד עם זה יש את הרכות. התחושה הייתה שאתה 

חלק ממעגל החיים בטבע. )ריאיון אישי, 19 באפריל 2012(

מאז עזב, מגנוס מסרב לחזור לסיני: “אני יודע איך גן עדן נראה, אני הייתי שם. חיינו את המים 
והשמים, היינו תמימים ואוהבים, חסרי אינטרסים לחלוטין. זה היה הבית שלי וככה אני רוצה לזכור 
גורני, אורניטולוגית שעבדה בסיני, מתארת יחס עמוק,  2010(. גם עדנה  אותו“ )מנחם ושפורר, 
משמעותי ואף רוחני למרחב סיני )ריאיון אישי, 9 בדצמבר 2011(. תחושות אלו לא היו בלעדיות 
לישראלים. קורנליה האן-אוברלנדר )Hann Oberlander(, אדריכלית נוף קנדית, העידה שכאשר 
על  להיאבק  אחרים,  גם  כפי שהניעה  אותה,  הניעה  זו  ותחושה  בבית  מיד  הרגישה  לסיני  הגיעה 
שימור האזור )ריאיון אישי, ניו יורק, 27 במרס 2012(. עבור מרבית הישראלים עזיבת סיני הייתה 
שבר. גם אם תמכו בתהליך השלום נדרשו לשלם מחיר אישי ולעזוב את העבודה, הבית והמדבר 
האהוב בתקווה לשוב כאורחים רצויים. אברהם שקד, מנהל בית הספר שדה צוקי דוד, משחזר את 

הרגעים האחרונים לפני הנסיגה:

נידון למוות... הוא מאמין  זה כמו  ורק אז באותו היום הבנתי שהלך עלינו, שאנחנו עוזבים. 
שעד הרגע האחרון אולי עוד משהו יקרה. זו הייתה מכה מאוד קשה. אני עזבתי את סיני אחרי 
שתמיד ידעתי שזה יקרה, תמיד חשבתי שזה צריך לקרות והייתי שלם עם זה גם כשזה קרה, 

רציונלית. רגשית זה היה למות. 
עד היום, אני קורא לחיי הנוכחיים החיים שאחרי המוות. 

 ]...[ אחרים.  דברים  המון  שעשינו  אחרי  גם  כולנו,  ובחיי  בחיי.  חשוב  הכי  המקום  זה   ]...[
השנים האלו של סיני היו קטליזטור אדיר לכל מה שהם היום. כל הקטע של סיני מחבר אותנו, 
והוא אמיתי וממשי כי היינו בני מזל ]...[ להיות שם, בתקופה מסוימת, לגלות את הארץ הזו, 
ליהנות ממנה, לחיות ממנה ולקבל ממנה משהו שהוא לא טריוויאלי ]...[ בצורה זו או אחרת 

רבים מאיתנו נשארו בסיפור הזה. )ריאיון אישי, צור הדסה, 10 בפברואר 2011(. 

כמו שקד, גם גורני מעידה שעבורה ועבור ישראלים נוספים סיני “נשאר משהו מאוד לא פתור, 
לפעולות  אלו  מי שתרגמו תחושות  היו  ואכן,  קיווינו שנוכל לעשות משהו“.  כך  כל  כך  כל  ולכן 
ומעשים שיפורטו להלן. אך למרות התחושות החזקות שהניעו לפעולה המשותפת שתתואר להלן, 
פעולה שלפעמים נדמית כאלטרואיסטית וכמתעלה מעל הטוב הפרטי והלאומי, ראוי לציין כאן 
נקודה למחשבה )הגם שלא תזכה לפיתוח תיאורטי במאמר זה(: אין להתעלם מהעובדה שדמיּון 
מרחב, כל כמה שיהיה תמים וקשור במאפייניו הפיזיים, אינו יכול להינתק מהקשריו הפוליטיים. 
סיני הוא טריטוריה שמדומיינת על ידי “כובשיה“ הקודמים. אין ספק כי לשימור )או לאי-שימור( 
אחת  היא  סביבתית  טרנספורמציה  ולאומיות.  פוליטיות  משמעויות  להיות  עשויות  סביבתי 
 Rabinowitz,( התצורות המשמעותיות ביותר ליצירת שליטה טריטוריאלית, לקידומה ולביסוסה
2004(; לעומת זאת, להשארתה של טריטוריה שמורה ו“לא נגועה“ כזיכרון סטגנטי, בייחוד במרחב 
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עמוס בזיכרונות לאומיים מנוגדים של ניצחון או של הפסד במלחמה, יש משמעות פוליטית, גם 
אם הדבר נתפס כפעולה “ירוקה“ וניטרלית. אפשר לחשוב על מקרה החקר כעל מקרה שמתרחש 
תהליכי  בעולם,  אחרים  במקומות  כמו  ושבה,  פוסט-קולוניאליים  סממנים  בעלת  בסיטואציה 
וליישום ערכים ופרקטיקות  ובמיוחד הכרזה על שמורות טבע — שימשו לקידום  שימור טבע — 
שיטענו  יש  מזו,  יתרה   .)Adams & Mulligan, 2003; Beinart & Hughes, 2007( מערביות 
כיבוש  של  תהליך  אלו  בשנים  עבר  הישראלי,  מהשלטון  דה-קולוניזציה  שעבר  לאחר  שסיני, 
וקולוניזציה מחודשת גם על ידי המצרים, שעד לכיבוש הישראלי ב-1967 לא נכחו במרחב. זאת 

ועוד, יש הגורסים כי שומרי הטבע האותנטיים שלו היו ועודם השבטים הבדוויים.13

התפתחות הסביבתנות המצרית ותיאוריית רשתות סינגור

בנושאי  בעיקר  והתרכזה  בשוליים  התקיימה  במצרים  סביבתית  פעילות   1980 לשנת  עד 
בריאות הציבור, חקלאות והשקיה.14 המודעות לשמירת טבע במובנה המודרני הייתה נדירה 
יסודות  זה השתנה בשנים שלאחר הסכם השלום.  והוגבלה לאקדמאים מצרים בודדים. מצב 
וכל אלה הובילו לפעילות סביבתית,  ואזרחיים הוקמו  הונחו, מוסדות ממשלתיים  חוקתיים 
בחלקן  קשורות  אלו  התפתחויות  העולמית.  המדעית  הקהילה  עם  הקשר  ולחיזוק  למחקר 
בפעילות למען שימור הטבע בסיני. ג‘יני סאוורס )Sowers, 2013(, שסוקרת את התפתחות 
הסביבתנות המצרית, מציינת כי בשנים שלאחר חתימת הסכם השלום התפתחה שמירת הטבע 
במצרים באופן פורמליסטי ומוסדי. סאוורס מתארת קואליציית כוחות שתרמה להתפתחויות 
אלו והושפעה מתהליך השלום. כמה מהחברים בקואליציה זו עמדו בקשר ישיר עם ישראלים, 
אך אלו אינם מוזכרים אצל סאוורס ומרואייניה. התעלמותם של מקורות מצריים מחלקם של 
לאור  מפתיעה  אינה  מבחירה,  ואם  שכחה  מפאת  אם  זו,  היסטורית  בהתפתחות  הישראלים 

קרירות היחסים בין המדינות והנטייה הכללית להימנעות מקשרים עם ישראל.
הסביבתנות המצרית הושפעה ממגמות עולמיות של שימור טבע אשר גרסו כי יש צורך 
גופים  והשמונים  השבעים  בשנות  הובילו  האלה  המגמות  את  לפיתוח.  שימור  בין  לאזן 
 IUCN – International Union for Conservation( העולמי  הטבע  שימור  ארגון  כגון 
 UNEP – United Nations Environment( והיחידה הסביבתית של האו“ם   )of Nature
עולמי  טבע  לשימור  האגף  וכן   ,)Omang, in Keck & Sikkink, 1998(  )Programme
לשימור  והמאבקים  המוביליזציה  שבהן  רבות,  שלישי  עולם  למדינות  בניגוד  באונסק“ו. 
הסביבה הגיעו מארגוני חברה אזרחית ומפעילות שטח מלמטה, במצרים הייתה זו המדינה 
 Gomaa, 1997;( שבתמיכת הקהילה המדעית הראתה לראשונה עניין בנושאים הסביבתיים
Haynes, 1999(. סלווה ג‘ומעה )Gomma, 1997( טוענת ששינויים אלו נבעו מרצון ממשלתי 

לקדם פיתוח בר-קיימא ולשמש מודל למדינות מתפתחות אחרות וכן מרצון לזכות בתמיכתן 
של מדינות תורמות וגורמים בינלאומיים בפרויקטים סביבתיים. סאוורס גורסת שהתמיכה 

הספרות עוסקת בהרחבה בקולוניאליזם באמצעות אג‘נדות סביבתיות ומרבה לנתח את הדינמיקה   13
המתרחשת כאשר אג‘נדות שימור טבע של ממשלות וארגונים בינלאומיים מנשלות בפועל קהילות 

מקומיות ועמים ילידיים. 

.Sowers, 2013 לסקירה על הסביבתנות במצרים בשנות השישים והשבעים ראו  14
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הזו התעוררה בעקבות תהליכי הנורמליזציה עם ישראל )Sowers, 2013(. מאמר זה מציע 
ותמיכתה בפעולות שמירת  וגורס שהסביבתנות הממשלתית  ג‘ומעה  הרחבה לטענתה של 
טבע שהחלו דווקא בסיני מקורן בשחקנים לא-ממשלתיים שפעלו מאחורי הקלעים, דחפו 
ותמכו בפעולות הממשלתיות. אלו, בסופו של דבר, חרגו מהתייחסותן למרחב סיני והוחלו 
הושפעו מפעילות  המדינה  ברמת  פורמליסטיים  שינויים  במילים אחרות,  ברמה הארצית. 
ג‘ומעה,  כמו  שלא  סיני.  במרחב  שהתמקדה  ומתוזמנת  מקומית  לא-ממשלתית,  אזרחית 
הסביבתנות  לפיתוח  שהובילו  שהשינויים  טוען   )Hamed, 2005( חאמד  אל-דין  סאפי 
המצרית היו תוצר לוואי של כוחות פנימיים וחיצוניים כגון מאמצים ממשלתיים, אזרחיים 
אני  זה  במאמר  פועלות.  נפשות  וכמה  “ירוקים“  פוליטיקאים  לובינג,  תהליכי  ואקדמיים, 
זו רק תוצר צדדי של  מוסיפה על טענתו של חאמד וטוענת שבתחילתה לא הייתה תנועה 
כוחות חיצוניים שהגיעו למרחב בעקבות הסכם השלום, אלא שהיא תוכננה וקודמה על ידי 

ישראלים ובשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מהעולם )ובמידה מסוימת אף עם מצרים(.
המרחב  מתוך  שפעלה  הסביבתית  הקהילה  יחד.  נכרכו  אלו  ומקומיים  עולמיים  תהליכים 
ומחוץ לו הייתה הכוח המניע שלהם. כדי לבחון את פעילותה הקולקטיבית איעזר בתיאוריית 
רשתות הסינגור ובמושג הקהילה האפיסטמית. קהילה אפיסטמית היא רשת אנשי מקצוע עם 
מומחיות מובחנת, יכולות בשדה מוגדר, סמכות וידע הקשורים בפיתוח מדיניות באותו השדה, 
החולקים אמונות וערכים מרכזיים )Haas, 1992; Keck & Sikkink, 1998(. באמצעות רשת 
להיות  עשויה  אפיסטמית  קהילה  ומדינות.  ממשלות  קבוצות,  בין  נעים  חדשים  רעיונות  זו 
מקרה ספציפי של רשת סינגור בינלאומית וחוצת גבולות. רשתות סינגור נוצרות לשם קידום 
ונורמות  ונורמות. פעמים רבות מעורבים בהן פרטים שמזדהים עם ערכים  מטרות, רעיונות 
מסוימים, מתפתח בהן שיח בנושא האמור והן מקדמות שינויי מדיניות באופן חוצה גבולות. 
לא תמיד אפשר להבין את המניעים, התמריצים המידיים והאינטרסים של המעורבים ברשת 
)Keck & Sikkink, 1998(. הסטטוס המשתנה של סיני הוביל ליצירת קואליציה בינלאומית 
אל  זלגה  הזאת  הרשת  של  ופעילותה  שלו,  הייחודיים  הטבע  מאפייני  שימור  את  שקידמה 

מעבר למרחב המסונגר ותרמה לקשת רחבה של אג‘נדות סביבתיות במצרים רבתי. 

הראשונות  לנסיגות  ועד  השלום  משיחות  הזהירה“:  ה“אופטימיות  תקופת 
)1978—1981( — פעולות ישירות ועקיפות

בשנים 1978—1981 התקיים משא ומתן רשמי בין ישראל למצרים, ובמהלכו נחתם הסכם השלום 
והחלו הנסיגות מסיני. תהליך המשא ומתן לא כלל צוות שעסק בנושאי סביבה, הגם שסמנכ“ל 
זאת,  2010(. למרות  19 באוקטובר  ירושלים,  ריאיון אישי,  )דן פרי,  נכח בשיחות  דן פרי  הרט“ג 
סביבתנים ישראלים ברט“ג ובחל“ט היו אופטימיים בנוגע לשיתוף פעולה חוצה גבולות בנושאי 
שמירת טבע ופעלו בהתאם. הייתה זו תחילת התגבשותה הלא מאורגנת, לא רשמית או מודעת 
של רשת סינגור סיני. בשלבים אלו האופטימיות והמוטיבציה לפעילות חוצת גבולות היו גבוהות. 
 1979 בשנת  מצרים.  עם  ישיר  הידברות  ערוץ  פתחה  ממשלתית,  רשות  בהיותה  הרט“ג, 
באותה השנה  המצרי.  סגן שר החקלאות  חאפז,  וחסן  פרי  דן  בין  רשמיות  פגישות  התקיימו 
מוחמד  חסן  המצרי  התרבות  שר  כי  הישראלי,  הממשלה  ראש  של  סגנו  ידין,  יגאל  דיווח 
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ידע על שמירת טבע בסיני.15 כתוצאה מכך ערכה הרט“ג  ביקש העברה מסודרת של  אסמעיל 
סיור בן חמישה ימים במרחבי סיני לאנשי שימור טבע מצרים ובהם הפרופ‘ עלי מאהר, שכעבור 
זמן עמד בראש החברה להגנת הטבע ומשאבי הטבע במצרים, נציגי השלטון המקומי של נפת 
סייג‘ביאל שהייתה הנספחת המדעית לשגרירות האמריקאית בקהיר,  הגב‘ סטפני  סיני,  דרום 
חוקרת הכרישים האמריקאית הפרופ‘ יוג‘יני קלארק ואנשי אקדמיה נוספים. המשלחת הגיעה 
 .)2012 ביולי   15 סרסוטה,  אישי,  ריאיון  קלארק,  )יוג‘יני  הנשיא  משפחת  של  בג‘יפים  מקהיר 
שעמדו  הטבע  בשמורות  וסיורים  שדה  ספר  בבתי  ביקורים  ונערכו  ומידע  ידע  הועברו  בסיור 
 ]...[ מוצלח.  היה  המשותף  “הסיור  דיווח:  הרט“ג,  נציג  גורן,  עמוס  מצריות.  לידיים  להימסר 
סיכוי  נראה שקיים  קיימת רשות חוקית במצריים העוסקת בשמירת טבע,  לא  למרות שעדיין 
בהמשך  מעוניינים  שהמצרים  הוא  אצלי  שהתקבל  הרושם  הקרוב,  בעתיד  יתהווה  שהגוף  טוב 
שיתוף הפעולה ובעיקר בלימוד הנושא מאיתנו“.16 למרבה הצער, רושם זה לא שרד לאורך זמן.

בשנים אלו ידע שנצבר על סיני ברט“ג נמסר למצרים גם באמצעות מתווך אמריקאי — ד“ר 
לשימור  הקרן  ממייסדי  והיה  התיכון  במזרח  טבע  שמירת  שקידם  אורניתולוג  ברּון,  ברטל 
בגיוס  הקרן  עסקה  במקור   .)HLCF – Holy Land Conservation Fund( הקודש  ארץ 
ששימור   ]...[ גורסת  “הקרן  ייעודה:  שינתה  הזמן  עם  אך  בישראל,  טבע  לשמירת  כספים 
טבע, כמו שליטה במחלות מדבקות, אינו יכול להיות מוגבל למדינה אחת ]...[ וכדי שיצליח 
ברחבי המזרח התיכון.  בפרויקטים  אזורי“.17 לפיכך החלה הקרן לתמוך  דרוש שיתוף פעולה 
ברון, שהיה מקורב למדענים מצרים ולאנשי סביבה ישראלים, תיווך בין הצדדים: “שימשנו 
מתווכים בלתי-פורמליים ]...[ בנושאי שימור בסיני וכן בעניין הצעות ספציפיות שהועברו. 
הסכמה  הושגה  מכך  וכתוצאה   ]...[ ניטרליים  באזורים  רשמיות  בלתי  פגישות  קיימנו   ]...[

במגוון נושאים“.18
ה—HLCF העבירה ידע ומידע, עזרה למוסדות אקדמיים וסייעה ביצירת קשרים בינלאומיים 
מול  ופעלה  בסיני  מקומית  משנה  וחקיקת  חקיקה  הציעה  ואזרחיים,  ממשלתיים  למוסדות 
בכירים.  ישראלים  סביבה  אנשי  עם  בסיני  ברון  ביקר  הישראלית  הנסיגה  לפני  התקשורת.19 

יגאל ידין, מכתב לאדיר שפירא, 20.6.1979, ארכיון המדינה, רש-1229/8.  15

עמוס גורן, סיור עם המצרים 14—16 בדצמבר 1979, 23.12.1979, ארכיון המדינה, רש-1147/16.  16

 ,P. C. Andrews, Letter from HLCF Chairman to Supporters, New York, 13.5.1983  17
ארכיון אברהם שקד.

 Memorandum: The Holy Land Conservation Fund, 20.10.1980, Bertel Brunn Private  18
Archive. ברון ביקר 12 פעמים באזור ישראל-מצרים בשנים 1978—1983. 

מסמכי ההתכתבויות של ברון עם גורמים רבים נמצאים בארכיון האישי שלו. חלקם נמצאים בארכיון   19
המדינה בתיק רש-1163/12, ומסמכים אחדים נמצאים גם בארכיון הפרטי של אברהם שקד. ראו 
 Preservation of wetlands in the Middle ברון:  של  האישי  בארכיונו  הבאים  המסמכים  את 
 East III. Report: The third HLCF mission, January 12–January 19, 1980; Report on
 the fish and wild life service mission to Egypt, May 23-May 31, 1980; Preservation
 of wetlands and wildlife in the Middle East IV. Report: The Fourth HLCF Mission,
 May 20-May 31, 1980; Report: The Fifth HLCF und Mission to the Middle East,
 November 6-November 16, 1980; Memorandum: The Holy Land Conservation
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ביומנו:  כתב  הרט“ג(  יו“ר  אז  )שהיה  יפה  אברהם  במיל‘  האלוף  עם  ברדוויל  באגם  כשסייר 
“במהלך הסיור ]...[ דנתי עמו ]עם יפה[ על מה הישראלים מוכנים לעשות בנוגע לשמורות 
הטבע בסיני. הם יעבירו את שפיתחו שם ]...[ ומוכנים להשאיל את פקחי השמורות שלהם 
עם  הרט“ג  של  הקשר  שלדאבונו  יפה  לו  כתב  שנה  כעבור  אולם  אימון“.20  למטרות  למצרים 

המצרים למעשה אינו קיים.21 
1981 האופטימיות הלכה ושככה. במכתב הממוען לראשי הרט“ג וכותרתו “שמירת  בשנת 

הטבע בסיני לאחר הפינוי“ כתב חיליק מגנוס:22

נציגיהם אין הם מגלים  לאחר פינוי סיני ישלטו המצרים במרחב, לפי מפגשים שלי עם 
בקנה  טבע  וערכי  טבע  שמורות  סיני  בדרום   ]...[ טבע.  לשמירת  בקשר  מודעות  שום 
הדברות  נסיונות  לאחר  בעתיד.  גם  לשמירתם  לדאוג  עלינו  וחובה   ]...[ בינלאומי  מידה 
שמירת  את  להביא  מנת  על  בנושא.  מצדם  לטיפול  לצפות  שאין  לנו  ברור  המצרים  עם 
הטבע למודעות ]...[ הכנתי תוכנית ]...[. אנחנו נפעל ליצירת תוכניות מחקר של גורמים 
ויפעילו לחץ על   ]...[ ויטפלו  ימשיכו  ונוכל להבטיח שאותם מדענים   ]...[ בינלאומיים 

המצרים למניעת השמד.

בריאיון עמו טען מגנוס כי לא היה מודע לכך שבאותה תקופה התקיימה ברט“ג ובחל“ט פעילות 
אשר תאמה את הלך הרוחות של מכתבו )חיליק מגנוס, ריאיון אישי, 19 באפריל 2012(.

החברה להגנת הטבע פעלה באופן פרואקטיבי במטרה לייצר שיתופי פעולה עם המצרים. 
התפיסה  על  מורות  הראשונות  השתיים  כאן.  מובאות  שנים  באותן  שהועלו  הצעות  שלוש 
הנאיבית והאופטימית שרווחה בקרב הסביבתנים בנוגע לשיתוף פעולה חוצה גבולות, תפיסה 
שהייתה אופיינית לתחילת תהליך הסינגור, כפי שמעיד דני רבינוביץ שעבד בבית הספר שדה 
צוקי דוד: “]הייתה לנו[ ציפייה אופטימית ואולי נאיבית לשלום, ידענו שלמצרים אין מושג 
מה קורה בסיני בהקשר טבע. ]...[ היה פער ציפיות — אנחנו חשבנו שאנחנו עוברים לחברות, 
אמון וכו‘“ )ריאיון אישי, תל אביב, 5 בנובמבר 2011(. ההצעה השלישית משקפת תהליך של 
הקהילה  את  המערב  פרגמטיסטי  קו  ונקיטת  הפעולה  שיתוף  מחלום  התעוררות  התפכחות, 

הבינלאומית לשם תיווך ומתמקד בסביבה ולא בקידום השלום. 
בית הספר צוקי דוד העלה הצעה אשר אילו התממשה הייתה יכולה להשפיע משמעותית 
על שיתופי פעולה סביבתיים חוצי גבול ולחזק את יחסי השלום. תחילתה במכתב ששיגר 
צוות בית הספר לסאדאת ובו ביקשו להישאר במקום ולהמשיך לעבוד בו גם לאחר הנסיגה 
רשמי  לדיון  הועברה  זו  והצעה  בחיוב  נענה  סאדאת  מצרית.23  ריבונות  ותחת  הישראלית 

 Fund, 20.10.1980; Sinai newsletters, New York, Sierra-Club International and the
HLCF, January, 1983

 Bertel Brunn, Personal Diaries 1978–1983, 26.10.1978, Bertel Brunn Private  20
Archive

אברהם יפה, מכתב לברטל ברון, 20.6.1979, ארכיון המדינה, רש-1163/12.  21

חיליק מגנוס, “שמירת הטבע בסיני לאחר הפינוי“, 3.6.1981, ארכיון המדינה, רש-1147/16.  22

 ,Yoav Sagi, Letter to David Ferguson, U.S. Fish and Wildlife Service, 16.4.1979  23
ארכיון אברהם שקד.
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במסגרת המו“מ בין המדינות, שהחל“ט השתתפה בו באופן מוגבל. במהלך השיחות סוכם 
כי מדריכים וסטודנטים יוכלו להישאר בבית הספר ולעבוד עם קולגות מאוניברסיטת סואץ 
)Gammer & Dan, 1980(. יואב שגיא, שהיה מזכ“ל החל“ט, אף מספר כי בשעתו קולגות 
אישי,  )ריאיון  כזה  פעולה  בשיתוף  אמנם,  מינורי  עניין,  הראו  איסמעיליה  מאוניברסיטת 
של  ביקורו  במהלך  פה,  בעל  ניתנה  ההסכמה  אולם   .)2011 בפברואר   2 שחר,  טל  מושב 
 AP,( והעולמית )סאדאת בחיפה ב-1979, ואף שפורסמה בתקשורת הישראלית )ארז, 1979

1979( היא לא נכללה בהסכם השלום ולא יצאה אל הפועל.

ההצעה השנייה של החל“ט, שהועלתה ב-1977, הייתה להכריז על דרום סיני כעל פארק 
קידום  בין  ובמוצהר  למעשה  הלכה  שילבה  זו  הצעה  מצרית.  בריבונות  בינלאומי  שלום 
בחל“ט,  נוספים  ואנשים  שקד  אברהם  ידי  על  שנכתבה  ההצעה,  הטבע.  לשמירת  השלום 
קראה להקים בדרום סיני שמורת טבע בת 12,000 קמ“ר שתספק מענה לתחזיות התיירות 

והפיתוח המסיביות שאיימו על שלמות הטבע באזור:

ובו נשתמרו בצורה טובה   ]...[ אין עוד מקום בארץ שבו מתקיימים בעוצמה כה רבה 
]...[ הפוטנציאל הגדול ביותר  ]...[ והגורם האנושי.  כל כך היחסים בין גורמי הטבע 
אנו  מיוחדת.  תיירות  ביצירת  הוא  הנכון  הכוון  אך   ]...[ בתיירות,  הוא   ]...[ לאיזור 
האיזור  לפירוז  מצויינת  שיטה  להיות  יכולה[  ]זו   ]...[ כפארק.  פיתוחו  את  מציעים 
ולהיות ביטוי נפלא לשלום ושיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערב. ]...[ יהי פארק-

השלום אנדרטה לשלום.24 

רשות  ובהקמת  ולמצרים  לישראלים  משותפים  וניהול  מחקר  צוותי  בהקמת  דנה  ההצעה 
משותפת עם נציגות בינלאומית לקידום מדיניות תכנון, פיתוח וניהול. היא מיפתה אזורי 
ההצעה  הפארק.  של  החוץ  וליחסי  לתקציב  ראשונית  התייחסות  וכללה  תיירותי  פיתוח 
נשלחה לסאדאת אך לא הגיעה לכדי מימוש. שנתיים לאחר מכן, ב-1979, הועלתה הצעה 
נוף קנדית שהציעה  ידי קורנליה האן-אוברלנדר, אדריכלית  דומה אך ראשונית מאוד על 
ההצעה נשלחה לכמה ארגונים, לדיפלומטים ואף  לנהל את דרום סיני כפארק בינלאומי.25 

לראש ממשלת קנדה, אך לבסוף נזנחה.
התכניות להקמת פארק שלום בדרום סיני מציעות הלכה למעשה יצירת מרחב לריבונות מצרית 
מוחלשת, מרחב ששטחו מפורז וניהולו משותף, במטרה לקדם שיתוף פעולה חוצה גבולות ושימור 
טבע מתקדם. במרחב שזה עתה הושב לבעליו )או נכבש מחדש( ובאווירה הפוליטית שאופיינה 
שמניחה  כפי  אולם,  ריאליסטיות.  ולא  אוטופיות  היו  אלו  שהצעות  נדמה  אמון  ובחוסר  בחשד 
תיאוריית עשיית השלום הסביבתי, פארקי שלום מתוקף הגדרתם משתמשים בפרקטיקות שימור 
טבע באזורי גבול הנתונים בסכסוך למטרה פוליטית של יישוב סכסוכים, באמצעות טשטוש מכוון 
 Ali,( של גבולות וריבונות שיאפשר להחליש את הסכסוך ולהקל את קיומם של מפגשים אנושיים
2007(. מעניין לציין כי משטר הוויזות הייחודי בסיני, שהוזכר קודם, יוצר למעשה ריבונות מוחלשת 

למטרת קידום תיירות חוצת גבולות הנשענת על אוצרות הטבע, החופים והנופים של סיני והולם 

אברהם שקד, פארק-השלום בדרום סיני, 1977, ארכיון אברהם שקד.  24

 Cornelia Hann-Oberlander, Letter to Canadian Ambassador Lee, 24.2.1979; Letter to  25
International Federation of Landscape Architects, 3.7.1979, ארכיון אברהם שקד.
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הלכה למעשה את רציונל פארק השלום. ראוי לציין כי אף שבימינו פארקי שלום ומרחבים חוצי 
ידי ארגונים  ומקודמים על  נפוצים   )trans-boundary protected areas( גבולות לשימור טבע 
בינלאומיים, בשנים האמורות היה הרעיון בחיתוליו והצעת החל“ט היא ההצעה הראשונה לפארק 

שלום במזרח התיכון.26
הוועידה  במהלך  בסיני  טבע  לשמירת  החלטה  קידום  הייתה  החל“ט  של  השלישית  היוזמה 
השנתית של ארגון ה-IUCN ב-1981. שלא כמו שתי היוזמות הקודמות, הצעה זו של החל“ט 
הייתה פרגמטית ונקודתית ויצאה אל הפועל בהצלחה. מקדמי ההצעה הניחו כי קבלתה תגביר 
את הנראות של סיני בעיני גורמי סביבה בינלאומיים ואלה בתורם ישקיעו בשימורו. באותן שנים 
עמדו שני מצרים בראש סוכנויות סביבה בינלאומיות: ד“ר מוחמד קסאס עמד בראש IUCN וד“ר 
UNEP. באופן טבעי סייעו שני אישים אלו בקידום הסביבתנות  מוסטפה טולבא עמד בראש 
בקרב הממשלה המצרית, החברה האזרחית והאקדמיה. מעניין לציין כי שניהם היו גם דמויות 
נשיא  היה  וטולבא  המצרי  הפרלמנט  של  העליון  בבית  חבר  היה  קסאס   — במצרים  פוליטיות 
 ,1979 במאי   .)Sowers, 2013( הנוער  כשר  כיהן  ובצעירותו  ולטכנולוגיה,  למדעים  האקדמיה 
עוד קודם שקודמה ההחלטה ב-IUCN ולקראת חתימת הסכם השלום, שלח מזכ“ל החל“ט יואב 
שגיא מכתב אישי לקסאס ובו תיאר את עבודת החל“ט בסיני, פרש את תכניות החברה לשמירת 

טבע ודחק בקסאס להכריז על שטחים נרחבים כשמורות טבע:

לדעתנו המקצועית, הדרך הנכונה ביותר לשמר את מרבית שטחי מרכז ודרום סיני היא בהכרזת 
חלקים נרחבים מתוכם כשמורות טבע. ]...[ אנו מודאגים ומקווים כי העבודה שקידמנו לא 
תהיה לחינם עם החזרת השטח לריבונות המצרית. ]...[ לפיכך אנו פונים אליך, הן בתפקידך 
כנשיא ה-IUCN והן כאזרח מצרי בעל שם שללא ספק יכול להשפיע על הגופים הרשמיים 
במצרים לפעול. ]...[ אנו מצרפים תזכיר השוטח לפרטים את רציונל החברה להגנת הטבע 
בתקווה  לסיים  לי  הרשה  אנא   ]...[ פעולה.  שיתוף  לכל  נשמח   ]...[ בסיני.  עתידי  לתכנון 
שהסכם השלום בין מצרים לישראל יוביל לשלום אמיתי לטובת כל תושבי האזור ולרווחתם.27

 ,Sierra Club( קסאס לא הגיב להצעה. כעבור חודשים אחדים פנתה החל“ט לארגון הסיירה קלאב
ארגון שימור טבע אמריקאי המיוצג ב-IUCN( ומסרה לו מידע ובקשה לתיווך חשאי מול המצרים.28 
בפנייה צוין כי אין ביכולתה של החל“ט למסור מידע ישירות למצרים מכיוון שאלו נמנעים מקשר 
בחודשים  ההחלטה  לקידום  מהפעילות  וכחלק  פעולה  שיתף  קלאב  סיירה  ישראלים.  עם  ישיר 
שקדמו לוועידה עמד בקשר עם ה-IUCN, עם קסאס, עם מזכירות המדינה האמריקאית ועם רשות 
הפארקים הלאומיים Eber, 1980; Scharlin, 1979.29 באותה עת, ביוני 1981, נפגש רבינוביץ עם 
קסאס בשווייץ )רבינוביץ היה בתקופה זו נציג “קבוצת שימור סיני“, שתתואר בהמשך(, ועל אף 
בנושא שימור טבע עולמי   IUCN-דוח עבור ה רבינוביץ מינה אותו קסאס לחבר  ישראליותו של 

במסגרת עבודת הדוקטור שכתבתי נמצאו 20 הצעות עבר לפארקי שלום בגבולות ישראל ושכנותיה.   26
הצעה זו היא המוקדמת ביותר.

Yoav Sagi, Letter to Mohammad Kassas, 23.5.1979, ארכיון אברהם שקד.  27

Yoav Sagi, Letter to Sierra Club, 5.9.1979, ארכיון פרטי, אברהם שקד.  28

P. Scharlin, Letter to Mohamed El-Kassas, New York, 13.12.1979, ארכיון אברהם שקד;   29
R. Eber, Letter to Avraham Shaked, Salem, Oregon, 2.6.1980, ארכיון אברהם שקד. 
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באזור סנטה קתרינה )דן רבינוביץ, ריאיון אישי, תל אביב, 15 באוגוסט 2012(. כך, בדרכים ישירות 
הלאה  המומחיות  בהעברת  ולסייע  ההחלטה  את  לקדם  ישראלים  שחקנים  המשיכו  ועקיפות, 

לסביבתנים מצרים ולגופים בינלאומיים.

תמונה 1: החל“ט — תכנית שמירת טבע בסיני )ארכיון פרטי, אברהם שקד(

לקידום  פלטפורמה  משמשת  השנתית  הוועידה   .IUCN-ה ועידת  התקיימה   1981 באוקטובר 
ענייני סביבה ומיוצגים בה מלכ“רים )כגון החל“ט(, ממשלות וזרועות האו“ם, ולפיכך היא סיפקה 
הזדמנות למפגש ישיר ובלתי מתווך עם נציגים מצריים מהממשלה והאקדמיה. הזדמנות זו אכן 
נוצלה לדיון על סיני ובמהלך הוועידה התקבלה ההחלטה האמורה, שקראה לממשלות ולארגונים 
שימור  שמטרתה  אסטרטגיה  פיתוח  לשם  וטכנית  כלכלית  תמיכה  למצרים  לספק  הבינלאומיים 
ובשימור  נקודתית עסקה ההחלטה בשימור אזור שמורת האלמוגים בראס מוחמד  הטבע בסיני. 

30.)IUCN, 1981( מנזר סנטה קתרינה

ברשימת  נמצא  עדיין  מוחמד  ראס  עולמי.  מורשת  כאתר  קתרינה  סנטה  מנזר  הוכר  ב-2002  רק   30
האתרים המועמדים להכרזה.
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לאחר הוועידה דיווח שגיא:

היינו פעילים בהעברת החלטה ]...[ מקורה בפעילות שמירת הטבע שלנו בסיני טרם החזרת 
נמנענו מהגשת ההצעה  )אנחנו  ידי הסיירה-קלאב  ]...[ ההצעה הוגשה על  השטח למצרים. 
מחשש שנגרום בכך לדחייתה על ידי המצריים(. ]...[ ההצעה הכוללת שלנו לתכנון שמירת 

טבע בסיני הועברה אל כל הגורמים המתעניינים בנושא.31

שגיא דיווח גם על פגישות ישירות שקיים עם עלי מאהר וחסן חאפז, אנשי סביבה בכירים במצרים 
שהביעו רצון לקבל מידע ולקיים שיתוף פעולה. כאשר רואיין קסאס ונשאל על ההחלטה התייחס 
 ,)Sowers, 2013( לאירוניה שבבסיסה, מכיוון שבאותן השנים לא היו שמורות טבע במצרים כלל
שימתן  ממשלתם  על  בינלאומי  לחץ  ליצור  כדי  ההחלטה  את  לקדם  ביקשו  המצרים  והמדענים 
את דחפי הפיתוח באזור סיני )שם(. ההחלטה, שהועברה הודות לפעילות הקהילה האפיסטמית 
לשימור סיני, הביאה את סיני אל קדמת הבמה והפנתה אליו את תשומת הלב של ארגוני השימור 
המקומיים והעולמיים. אציין כי בניגוד ליוזמות קודמות של החל“ט, ששאפו במוצהר גם לקדם 

שלום בין העמים, יוזמה זו עסקה בלעדית בשימור טבע.
שלוש היוזמות המתוארות, שהתרחשו בתקופת ה“אופטימיות הזהירה“ )1978—1981(, תורמות 
לקידום  פרואקטיבי  באופן  סביבתנים  פעלו  כיצד  בהדגימן  הסביבתי  השלום  עשיית  לתיאוריית 
מיזמי סביבה שהיו עשויים לתרום לשלום, ואף בהראותן כי בבסיס פעולותיהם היו הנחות יסוד 
המורכבת  הפוליטית  המציאות  בשל  הפועל,  אל  יצאו  לא  היוזמות  אולם  שלומניות.  פוליטיות 
והדבר מורה על  היה בתחילתו,  “סוף הסכסוך“  ומשום שתהליך  היציבות שבין המדינות  וחסרת 
חולשת היוזמות הסביבתיות ועל חוסר יכולתן לתת מענה חזק דיו לפוליטיקה המדינית-ביטחונית.

עם זאת, בתקופה זו חלה התפתחות בסביבתנות המצרית מבחינות מוסדיות ואחרות, ויוזמות 
לארגונים  הודות  פרחה  המדעית  הקהילה  במצרים.  טבע  שימור  על  המתהווה  לשיח  תרמו  אלו 
בינלאומיים שקידמו מחקר סביבתי, סיפקו ציוד נחוץ וקיימו השתלמויות בקהיר ובחו“ל. תכניות 
 Gomaa, 1997;( סביבתיות  ופרקטיקות  מודעות  לפתח  וסייעו  בקמפוסים  נפתחו  סביבתיות 
משרד  תחת  שפעל  הבר  חיי  ארגון  והוקם  מקומית  חקיקה  קודמה  ב-1979   32.)Hamed, 2005
החקלאות, ושנתיים לאחר מכן הוקמה הרשות המצרית לסביבה במטרה ליצור תיאום בין משרדי 
ראו  ב-1985.  רק  הוגדרו  הרשות  זאת, סמכויותיה של  )עם  סביבתית  מדיניות  ולפתח  הממשלה 
Genena, 1996(. ב-1981 הוקם גם המשרד לחיי בר בנפת צפון סיני וב-1983 קרא צו נשיאותי 
לכל הנפות ברחבי מצרים להקים משרדים דומים ולבסס מנגנוני אכיפה.33 צווים מקומיים לשמירת 
והובילו  הסביבתית המדינתית  קידמו את החקיקה  דיג בשמורות(  על  איסור  )למשל  בסיני  טבע 

יואב שגיא, דו“ח השתתפות בכנס IUCN בניו זילנד באוקטובר 1981, 16.12.1981, ארכיון אברהם   31
שקד.

הלאומיים  הפארקים  רשות  ידי  על  קודמה  אשר  סביבה,  אנשי  להכשרת   1981 משנת  תכנית   32
“יש  נכתב:  לחיזוק השלום. בתכנית  נוספת  דרך  הן  כי הכשרות אלו  האמריקאית, מכירה בעובדה 
וארגונים  פרטיות  קבוצות  אחרות,  פדרליות  רשויות  של  מאמציהן  בשילוב  זו,  שתכנית  לקוות 
בינלאומיים, תסייע לחזק את היציבות באזור חשוב זה במזרח התיכון ולקדם את מטרותיו של הסכם 

 .)Cook, 1981( “1979 השלום המצרי-ישראלי משנת

 Bertel Brunn, Sinai newsletters. New York, Sierra-Club International and the HLCF,  33
 1983, Bertel Brun Private Archive
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 The World Law Guide,( 102 לשימור טבע, ב-1983  לחקיקת החוק הסביבתי הראשון, חוק 
.n.d(. נוסף על כך, ארגוני סביבה אזרחיים, שהיו כוח חדש בפוליטיקה המצרית, הוקמו ונתמכו על 

ידי הקהילה המדעית )Hamed, 2005(. כמה מהם התמקדו בשמירת טבע בסיני.34

תקופת ההתפכחות מהסכם השלום: מעבר לפעילות עקיפה )1982—1983(

בניגוד לשנים הראשונות שלאחר חתימת הסכם השלום, בשנת 1982, כאשר יצאה לפועל הנסיגה 
השלישית והאחרונה מסיני, המציאות הפוליטית השתנתה דרמטית. באפריל 1982, עם הנסיגה, 
קהיר.  אוניברסיטת  אנשי  לידי  שהפעילה  והנופש  הטבע  אתרי  את  מסודר  באופן  הרט“ג  מסרה 
ביוני, רק שישה שבועות לאחר מכן, פרצה מלחמת לבנון הראשונה. הדבר היה למכשול משמעותי 
ביחסי השלום בין המדינות ומצרים החזירה את שגרירה וקראה לבידודה של ישראל. למרות זאת, 
במשך חודשים רבים לאחר הנסיגה המשיכו הרט“ג והחל“ט לפעול לקידום שמירת הטבע בסיני. 
בינלאומיים  במתווכים  השימוש  וגבר  ישיר  פעולה  לשיתוף  התקוות  נמוגו  השנים  בחלוף  אולם 

ובקבוצות המצויות מחוץ למרחב.
קבוצת שימור סיני )SCG – Sinai Conservation Group( הייתה קבוצת מתנדבים שהוקמה 
1980 בלונדון ומטרתה הייתה לעורר עניין עולמי בשימור סיני ולסייע לארגוני שימור  בנובמבר 
טבע מצריים. את הקבוצה הקימו דני רבינוביץ, אברהם שקד ועדנה גורני, שחברו לעמית בריטי 
ושמו ג‘רארד מתיוס. הם עמדו בקשר עם כמה מדענים מצרים, עם ברון וה-HLCF, עם הסיירה 
קלאב, עם ה-IUCN ועם גופים אחרים. הפעילות בבריטניה איפשרה להם להעביר ידע ישראלי 
לראות  אפשר  מישראלים.  ישירות  לקבלו  לסרב  עלולים  שהיו  במצרים  ולסביבתנים  לארגונים 
בקבוצה גורם ביניים מתווך שלכאורה מצוי מחוץ למרחב הישראלי-מצרי אך למעשה הוא מגיע 
לא  פעולותיהם  בינלאומיים“.  “ישראלים  לכנות  אפשר  בו  הפעילים  הסביבתנים  ואת  מתוכו, 
באופן  לפעול  הצליחה  הקבוצה  בשלום.  תמכו  הם  שאישית  הגם  שלום,  יחסי  בקידום  התמקדו 
העולמית  השימור  קרן  כנשיא  בתפקידו  פיליפ,  הנסיך  כאשר  למשל  כך  אפיקים.  בכמה  ממוקד 
 SCG-ה נקראה  טבע,  שימור  בנושאי  לדון  כדי   1982 בפברואר  במצרים  ביקור  תכנן   ,)WWF(
לסייע בתכנון הביקור וסיפקה לו רשימת פגישות מומלצות, נקודות לדיון ואסטרטגיות לשימור 
סיני.35 באוגוסט 1981 אף נפגש רבינוביץ עם הנסיך לפגישת הכנה בארמון בקינגהם. נוסף על כך, 
בתחילת 1982 נסע רבינוביץ למצרים ונפגש עם נציגי שגרירויות זרות בקהיר, עם מושל סיני ועם 
נציגי ארגונים ומוסדות אקדמיים,36 ואחר כך אף יעץ לחברת Dames and Moore האמריקאית, 
 SCG של  נוספת  הצעה  באזור.37  פיתוח  לתכניות  סביבתיים  היתכנות  סקרי  על  אמונה  שהייתה 
)שלא יצאה אל הפועל( הייתה להדריך סביבתנים מצרים בכוח משימה שייקרא “הגדודים הירוקים 

כאלה היו למשל המשרד הערבי לנוער והסביבה, אגודת צפרות מצרים, ציפורי מצרים וידידי   34
הים האדום. 

G. Matthews, Letter to Marc Hale – WWF, London, 20.12.1981, ארכיון אברהם שקד.  35

 Dan Rabinowitz, Confidential: Sinai Group – Report to the secretary on Egyptian  36
tour, 28.12.1981-10.1.1982, London, ארכיון אברהם שקד. 

 G. Weissberg, Letter to Dan Rabinowitz titled “D&M Sinai developmental study:  37
Environmental concerns“, Cairo, 4.1.1982
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של סאדאת“ )Anwar Sadat Green Corps(. הרעיון הלם הצעה שהעלתה אז אלמנתו של אנואר 
סאדאת, הגברת ג‘יהאן סאדאת, להקים בית ספר לשלום באתר הישן של בית הספר שדה נעמה 

בשארם א-שייח, שישמש אתר להנצחת בעלה ולקידומו של תהליך השלום.38
שחקנים בינלאומיים שנכחו במצרים מלאו תפקיד חשוב בקידום התהליכים האמורים, בתיאומם 
ובסיוע להם. השגרירות האמריקאית בקהיר עודדה אותם גם היא ותמכה בנורמליזציה, בשיתוף 
בשגרירות  המדעית  הנספחת  שהייתה  סייג‘ביאל,  סטפני  הצדדים.  בין  שלום  ובפעולות  פעולה 
וביולוגית ימית בהכשרתה, הגדירה עצמה בשיחה עמי “צוללנית וסביבתנית נלהבת“. היא פעלה 
מעמדה דיפלומטית ותפקידה הפורמלי הוגבל לתיאום ולקידום יחסים בין סוכנויות רלוונטיות,39 
אולם בפועל הייתה דמות משמעותית ברשת סינגור סיני ומרואיינים שונים, אמריקאים וישראלים, 
למשל  לראות  אפשר  האישית  למעורבותה  דוגמה  לתהליך.  מהותית  שסייעה  כמי  אותה  ציינו 

בהשתתפותה בסיור בן חמשת הימים שארגנה הרט“ג טרם הנסיגה, כפי שהוזכר קודם. 
ועמדה  החמישים  שנות  מאז  בסיני  שפעלה  נודעת  איכטיולוגית  הייתה  קלארק  יוג‘יני  פרופ‘ 
השגרירות  ידי  על  נתמכה  היא   .)Clark, 1977( ומצרים  ישראלים  מדענים  עם  אישי  בקשר 
יצרה קשרים אישיים עם האליטה הפוליטית המצרית  סייג‘ביאל,  רבות עם  האמריקאית, עבדה 
ונאבקה להקמת שמורת הטבע הימית בראס מוחמד. היא עמדה בקשר עם משפחת סאדאת ואף 
נפגשה עמה, שכן המשפחה נודעה באהבתה לטבע ולצלילה בסיני.40 בחודש מרץ 1980 סאדאת אף 

הצהיר על שאיפתו האישית לשינוי המצב: 

הנשיא מוחמד אנואר אל סאדאת ]...[ מבקש להביע את עניינו האישי בקידום שמירת טבע. 
]...[ מלחמות ומאבקים פוליטיים מנעו ממצרים להעניק תשומת לב מלאה לאחריותה כלפי 
האסטרטגיה  את  תמצב  ]מצרים[   ]...[ השלום  קידום  עם  אך  שלה,  הטבע  מורשת  אתרי 

לשמירת הטבע במקומה הראוי.41

והלינה בפניו על החוסר  בן הנשיא שהיה צוללן,  ג‘מאל סאדאת,  ישיר עם  קלארק עמדה בקשר 
מצריות.42  לידיים  סיני  וחזרת  הנסיגה  עם  האלמוגים  לשוניות  הסכנה  ועל  שימור  בתכניות 
העניין  לקידום  אביו  את  גייס  ג‘מאל  כי  קלארק  טענה   )2012 ביולי   15 )סרסוטה,  עמה  בריאיון 
בניסיון  כן.  קודם שעשה  נרצח  אולם  בראס מוחמד,  להורות על הקמת שמורת טבע  וזה הבטיח 
אחר, חודשים אחדים לאחר הרצח, בסיום כנס בים האדום בהשתתפות מדענים ישראלים ומצרים 
את  וביקשה  מובארק  חוסני  לנשיא  מכתב  קלארק  כתבה   ,)Al-Ghardaqa Conference, 1982(
ניתן לחכות עד שמערכת שימור הטבע  היא הדגישה שלא  בסיני.  עזרתו בקידום שמירת הטבע 

ארכיון   ,G. Matthews, Letter to Patricia Scharlin (Sierra Club), London, 4.1.1982  38
אברהם שקד.

Stephanie Sagebiel, Letter to Dan Rabinowitz, 27.12.1981, ארכיון אברהם שקד.   39

למשל החברה להגנת הטבע המצרי, שהוקמה באותן שנים, פעלה בחסות הגברת ג‘יהאן סאדאת.  40

 Preservation of wetlands and wildlife in the Middle East IV, Report: The Fourth  41
 HLCF Mission, Appendix II, 31.5.1980, Bertel Brunn Private Archive

 Eugenie Clark, Private Travel Journals 1979–1984, 8.12.1979, Eugenie Clark Private  42
Archive
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המצרית תוקם וביקשה שיוציא צווים נשיאותיים לטיפול בנושא.43 יתרה מזו, קלארק עמדה בקשר 
קרוב עם סייד מרעי )סגן ראש הממשלה בזמנו של סאדאת( והוא עזר בהקמת האגודה לשימור 
ראס מוחמד וגם סייע לפעולת לובי אינטנסיבית שקלארק קיימה עם נשות אליטה נוספות מול 
 .)Miller, 1983( טיימס  יורק  בניו  לסיקור  זכתה  שאף  פעילות  והאמריקאי,  המצרי  הפרלמנט 
כשמורת  מוחמד  ראס  על  ולהכרזה  ב-1983  הראשון  הסביבה  חוק  לחקיקת  דחפו  אלו  פעולות 
הטבע הראשונה במצרים. בחוק נכללו סעיפים מפורטים ומרשימים בהשוואה לחקיקה מאוחרת 
יותר, והדבר מעיד על מעורבות קואליציית המדענים בכתיבתו )Sowers, 2013(. קלארק ואחרים 
התמקדו בהכרזת שמורות טבע שכן בעיניהם הייתה זו דרך פעולה פרקטית לנוכח תכניות הפיתוח 
והתיירות שפורסמו. כך הוכרזו בסיני שלוש שמורות הטבע הראשונות של מצרים, ומאז הוכרזו 27 

 .)EEAA, 2012( שמורות נוספות החולשות על כ-15% משטחה של מצרים
נוסף בשנים אלו היה ד“ר ברון, שנוסף על העברת מסרים ומידע בין ישראלים  שחקן בינלאומי 
למצרים גם סקר את התפתחות שימור הטבע בסיני מהיבטי חקיקה, מוסדות ופעילות עמותות והפיק 
את “סיני ניוזלטר“ בשנים 1980—1989, בשיתוף עם הסיירה קלאב. בשנים אלו שימשה פעילות זו 
צינור מרכזי להפצת מידע בקרב הקהילה האפיסטמית, שכן רבים מחבריה קיבלו את הניוזלטר.44 ברון 
גם הדריך בנושא שמירת טבע את כוח משקיפי השלום הבינלאומי שנפרש בסיני — פעילות ראשונה 
מסוגה בעולם להעלאת מודעות סביבתית בקרב כוחות שלום בינלאומיים.45 הוא שהה איתם במהלך 
חודש מאי 1982, הפיק עלון “עשה ואל תעשה“ לשימור סיני )ראו תמונה 2( וכעבור כשנתיים אף 
שמירת  כוח  לחינוך  פעולותיו  על  בול-האנסן  פרדריק  לגנרל   HLCF ה  מטעם  הוקרה  אות  העניק 

השלום לשמירת הטבע46. 
מצרים  נסתיימו,  הנסיגות  סיני.  בשימור  הישראלים  הסביבתנים  מעורבות  פחתה   1983 בסוף 
בין המדינות. יתרה מזו,  ריבונות בשטח ומלחמת לבנון המתמשכת ערערה את היחסים  תפעלה 

תוצאות פעילות השנים הקודמות החלו להיראות והסביבתנות המצרית החלה לעמוד על רגליה.

דיון וסיכום

ייחודית שבה קידמו אנשי סביבה שימור טבע בסיני אגב שיתוף פעולה  המאמר עוסק בתקופה 
סיבות  תנאים,  תרמו  פעולותיהם  להצלחת  העמים.  בין  שלום  גם  קידמו  משני  ובאופן  אזורי, 
הבינלאומית  האג‘נדה  לסיני,  הישראלים  הסביבתנים  מסירות  בזה:  זה  השזורים  שונות  ונסיבות 
המצרית  המוטיבציה  למצרים,  ישראל  בין  היחסים  לקידום  האמריקאית  האג‘נדה  טבע,  לשימור 
לטבע  סאדאת  משפחת  מסירות  בינלאומיים,  מדענים  של  האישית  מעורבותם  סיני,  לפיתוח 
ועוד. לתיאור האמפירי שהובא כאן יש משמעויות נורמטיביות, וזאת אף שהוא אינו שלם מכיוון 
שהוא מתמקד ב“זרים“, מי שלכאורה אינם צד בתוצאות תהליך הסינגור ובהתפתחות הסביבתנות 

Eugenie Clark, Letter to Mubarak, Cairo, 26.8.1982, Eugenie Clark Private Archive  43

נתקלתי בעלונים אלו בארכיונים אחדים.  44

רק ב-2009 פרסמה מחלקת שמירת שלום באו“ם מדיניות סביבתית לכוחותיה הפרושים בשטח.   45
.United Nations Peace Keeping, n.d. להרחבה ראו

 Bertel Brunn, Sinai newsletters. New York, Sierra-Club International and the HLCF,  46
1983, Bertel Brunn Private Archive
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תמונה 2: עלון על סיני המיועד לכוחות הבינלאומיים 

לשמירת השלום47 

שבין  בקשר  אדון  סינגור  וברשתות  סביבתית  שלום  בבניית  העוסקת  ספרות  בעזרת  המצרית. 
סביבה לשלום בתנאי פוסט-קונפליקט, ובעיקר בתפקיד הסביבתנים כמקדמי שלום. יש לציין כי 
במאמר מוזכרות שלוש מוטיבציות נוספות לשימור טבע ולהכרזת השמורות בסיני, שאמנם לא 
והוזנו מהם: האחת היא הרצון לחזק  נדונו כאן בהרחבה אך הזינו את התהליכים המתוארים כאן 

 Bertel Brunn, Sinai newsletters. New York, Sierra-Club International and the HLCF,  47
1983, Bertel Brunn Private Archive
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כאקס- וישראלים  מצרים  בקרב  שנתפס  מפורז  פוסט-קונפליקט  באזור  המצרית  הריבונות  את 
אנשי  ללא  הישראלי  לגבול  על שמורת טאבה הצמודה  ההכרזה  זאת למשל  ומוכיחה  טריטוריה, 
פיתוח  בינלאומית עקב  להימנע מביקורת  היא הרצון  )Gilbert, 2010(. השנייה  או תקציב  צוות 
הרצון  היא  )Sowers, 2013(. השלישית  בעבר כשמורות טבע  עליהם  הכריזה  באזורים שישראל 

לנצל את המימון הבינלאומי שהועבר למצרים לקידום שמירת הטבע. 
במקרה הנחקר אפשר לזהות בבירור קבוצה מסורה לרעיון ולמקום החולקת ערכים משותפים 
את  בקבוצה  המשתתפים  תיאמו  לא  לרוב  סינגור.  רשת  או  אפיסטמית  קהילה  להיקרא  ויכולה 
מפעילות  נבע  לא  זו  קהילה  של  האידיוסינקרטי  אופייה  ולפיכך  יחד,  עבדו  ולא  פעולותיהם 
ספציפית או קוהרנטית אלא מהפעילים בה. פעילים אלו, הנמצאים בשלבים שונים של התפתחותם 
המקצועית, עומדים לאורך קשת רחבה שבין אקטיביסטים למומחים. רובם היו קשורים בארגוני 
והזרים  בניגוד לרוב המצרים  ייצגו את הארגונים האלה בתהליך הסינגור.  סביבה אך לא בהכרח 
המעורבים, שהיו חלק מהאליטה האקדמית ונתמכו על ידי ארגונים בינלאומיים ממוסדים, רבים 
מהישראלים היו צעירים חדורי מוטיבציה ולא מדענים מוכרים )אף שחלקם הפכו כאלה במרוצת 
הזמן(. לפיכך, פעמים רבות היו פעולותיהם נאיביות וחובבניות. אברהם שקד מספר: “אני אישית 
הייתי תמים לגבי הפוליטיקה. ]...[ נכנסתי עם הסנדלים שלי והג‘ינס למשרד החוץ האמריקאי. 
מחויבותם  למרות  אולם  זה“.  את  עשינו  איך  היום  מאמין  לא  ואני  אדירה  עבודה  עשינו   ]...[
ומסירותם חסרו הסביבתנים הישראלים באותה תקופה כוח פוליטי וקשר למקבלי ההחלטות ולכן 
לא הצליחו להשפיע על הסכם השלום ועל יישומו, וזאת אף שחלק מהצעותיהם נענו בצד המצרי 

)לדוגמה ההסכמה הראשונית להישארות צוות בית הספר צוקי דוד במצרים לאחר הנסיגה(.
ספורדיות  פעולות  וכתלכיד  משותפת  כפעולה  לראות  יש  סיני  סינגור  רשת  פעילות  את 
מקבילות ושונות בעת ובעונה אחת. תיאוריית הביזור )decentred theory( בוחנת את דינמיקת 
רשתות הסינגור על פי יכולתם של אינדיבידואלים — פוליטיקאים, ביורוקרטים, אזרחים — לייצר 
משמעויות ופעולות שנובעות מהאמונות ומהניסיון הסובייקטיביים שלהם, וזאת בניגוד לעמדתם 
לא  סינגור  שברשת  גורסת  התיאוריה   .)Bevir & Richards, 2009( בשדה  אובייקטיבי  כשחקן 
מתקיימות לוגיקה ושליטה מרכזית או מקיפה שבהכרח מכתיבות את מבנה הרשת, את הצלחתה 
או את כישלונה )שם(. רשת סינגור סיני, שחבריה היו סביבתנים ממקומות שונים ובשלבי קריירה 
)קידום  בסיני  הטבע  שימור  את  המרכזית  כמטרתה  מסגרה  שונים,  מאינטרסים  שפעלו  שונים 
השלום לא היה מטרה מוכרזת(. עבודתה לא הייתה מובנית, או לפחות לא נראתה כך במבט ראשון, 
ונראה היה כי השחקנים שבה פועלים מלמטה למעלה. אולם מכיוון שלעבודתם לא הייתה תמיכה 
לסביבתנים  ישירות  פנו  שישראלים  העובדה  לאור  וכן   — מהשטח  תמיכה   — פומבית  ציבורית 
מצרים ובינלאומיים במיקומים שונים בקהילה האפיסטמית, יהיה נכון יותר לומר כי הרשת פעלה 
בו בזמן מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אייל ובוכהולץ )Eyal & Buchholz, 2010( בכתבם על 
זורמים ברשת המידע  יותר להתמקד באופנים שבהם  יעיל  כי  גורסים  סוציולוגיה של התערבות 
או  מלמעלה  הרשת  של  פעולתה  בכיוון  מאשר  הציבורי  במרחב  פעולה  המאפשרים  והמומחיות 
ניסיון ליצור שינוי במדיניות הציבורית במצרים,  מלמטה. ההתערבות ברשת סינגור סיני הייתה 
זו בוצעה על  והדבר בא לידי ביטוי בהקמת מוסדות, בחקיקה וביישומה במרחב סיני. התערבות 
לדיונים  אותם  והכניסה  ומידע  ידע  והפיצה  יצרה  רעיון,  שמסגרה  מבוזרת  בינלאומית  רשת  ידי 
הונעה  שונות  ברמות  מומחיות  מכך,  כתוצאה  ועולמית.  מקומית  מדיניות  עיצוב  של  ולזירות 
סביבתיות  אג‘נדות  רחבה של  על קשת  והשפיעו  זלגו  הסינגור  שינוי. מאמצי  ליצירת  ותופעלה 
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בתוך מצרים. כך לדוגמה שינויים פרוצדורליים, כגון חקיקה משנית וחקיקת עזר לשימור טבע, 
שיושמו לראשונה בשלטון המקומי בסיני הוחלו כעבור זמן על שאר המחוזות.

מדינות  שיח  על  השפעה  אג‘נדה,  וקביעת  נושא  יצירת  פי  על  נמדדת  סינגור  רשת  הצלחת 
 Keck &( מדינית  התנהגות  על  והשפעה  ומדיניות  מוסדיים  תהליכים  על  השפעה  וארגונים, 
Sikkink, 1998(. מלבד הקריטריון האחרון הצליחה רשת סיני להשפיע על המציאות. התנהגות 
המדינה, מצרים, אשר נמדדת לא רק בפעולות פרוצדורליות כגון חקיקה והקמת מוסדות אלא 
הוקמו  חדשים  מוסדות  דיה.  מוצלחת  הייתה  לא  ותקצוב  אכיפה  כגון  מהותיות  בפעולות  גם 
 Genena, 1996;( אך חסרו את כוח האדם והתקצוב שנדרשו ליישום אג‘נדות ולאכיפת חוקים

 .)Hamed, 2005
עם זאת, רשת זו שונה בשני מובנים מההגדרה הקלאסית של רשת סינגור. ראשית, היא אינה 
ואילו  בסיני,  לטבע  ברובם  קשורים  היו  לא  העניין,  בעלי  המצרים,  הרחב.  לציבור  פנייה  כוללת 
הבדווים תושבי האזור היו מנותקים ממוסדות השלטון וממקבלי ההחלטות. לפיכך הרשת פנתה רק 
ליודעי דבר ולמוסדות רלוונטיים. לעומת זאת, הציבור הישראלי — שנציגיו היו מי שפעלו ברשת 
הסינגור — אינו בעל העניין בסיני שלאחר הנסיגה. שנית, זרימת המידע ברשת הייתה חד-סטרית 
ברובה, הדדית בחלקה ובמקרים מסוימים )כגון פעולות ה-SCG( אף מוסווית. התמריץ המשותף 
לפעילים ברשת הסינגור היה שימור הטבע בסיני, אולם אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמצרים 
הרשת  לפיכך,  בפעילותה.  בעקיפין  או  במישרין  מעורבים  ישראלים  כי  ידעו  חלק  בה  שלקחו 
פעילות  באמצעות  הגבול  חוצי  הקשרים  לקידום  מסוימת  וברמה  מתחים  לשיכוך  כמרחב  פעלה 
ציבור  אנשי  או  דיפלומטים  היו  לא  סייג‘ביאל,  מלבד  המשתתפים,  רוב  משותפת.  מטרה  למען 
מכאן  השלום.  מטריית  בחסות  והתפתחה  שנפתחה  הבינלאומית  בזירה  שפעלו  סביבתנים  אלא 
שלרשת הייתה השפעה על הספרה הפוליטית המקומית )בחקיקת עזר ובהקמת מוסדות לשמירת 
טבע בסיני(, המדינית )בדמות שינויים בזירת הפוליטיקה הסביבתית( והאזורית )בהשפעתה על 
היתכנותם של מפגשים חוצי גבולות הן בקרב פרופסיונלים והן בקרב הציבור הישראלי המתייר 

באזור, כפי שיפורט להלן(. 

שלום-סביבתי בתקופת פוסט-קונפליקט 

להתאוששות  חיוני  הוא  וסביבה  טבע  משאבי  של  היעיל  ניהולם  פוסט-קונפליקט  בתקופת 
 UNEP,( סיבות  מכמה  אקוטי  הופך  הרסני  פיתוח  מול  טבע  בשמירת  והצורך  שלום,  ולבניית 
להיות  נוטות  ממשלות  כזו  בתקופה   .)2010; Unruh & Williams, 2013; Weinthal, 2006
שתעזור  מהירה  מזומנים  לזרימת  והרצון  צרים  להיות  נוטים  פוליטיים  אופקים  חלשות, 
בשיקום וביצירת יציבות כלכלית שולט. לפיכך נפוצה ההעדפה למטרות מדיניות קצרות טווח, 
המידית,  הפוסט-קונפליקט  זאת, תקופת  עם   .)Bruch et al., 2009( בסביבה  פוגעות  שלרוב 
ולקידום  חדשים  עקרונות  להצגת  הזדמנויות  חלון  מציבה  פוליטית,  כלא-יציבה  שמאופיינת 
פרקטיקות חדשניות — ובהן בנייה וטרנספורמציה של מוסדות הקשורים בשיקום, ניהול והקצאה 
מבחינה  ליישום  יותר  קשים  יהיו  יותר,  יציבה  אחרת,  שבתקופה  באופנים   — טבע  משאבי  של 
ואמנם,   .)Jensen & Lonergan, 2012( קריטי  הוא  הזדמנויות  של  מוקדם  ניצול  לכן  פוליטית. 
בתקופת הפוסט-קונפליקט הישראלי-מצרי ניתן לזהות את אותו חלון ההזדמנויות שנפתח שכן 
בדיעבד התקופה התאימה ליצירת שינויים מוסדיים בתחום הסביבתי. דווקא בזמנים אלו של חוסר 
יציבות, תרומת הסביבתנים לשימור טבע וליחסים בילטרליים הייתה אפקטיבית. הכוח הפוליטי 



־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   95 תשע"ז

המוגבל שלהם הוגבר באופן יחסי ונמצאה אוזן קשבת לדרישותיהם. 48 
לא  בסיני  הטבע  על  הסינגור  פעולת  האופטימית,  תחילתה  ולמרות  האמורה,  התקופה  ברוב 
פעולה  שיתוף  בין  מוכר  חיובי  קשר  כאמור  קיים  זאת,  עם  שלום.  כפעולת  שווקה  או  קודמה 
 Ali, 2007; Akçali & Antonsich, 2009; Bruch et al.,( סביבתי, יישוב סכסוכים וקידום שלום
Carius, 2006; Conca & Dabelko, 2002 ;2009(. כתבי בניית השלום הסביבתית מדגישים את 
פעולתה של פלטפורמת הדיאלוג שעשויה להתפתח בין סביבתנים, המצמצמת את חוסר האמון, 
התיאוריה,  לפי  ובמטרות משותפים.  ידע  בבסיס  אותם  ומחליפה  המנוגדים  והאינטרסים  החשד 
גבולות,  חוצת  היא  אינהרנטי  שבאופן  פרופסיונלית  עולם  בתפיסת  אוחזים  ומדענים  סביבתנים 
והיא משפיעה גם על תפיסותיהם הפוליטיות והופכת אותם למתאימים יותר לשמש מקדמי שלום 
)Ali, 2003; Matthew & Gaulin, 2002; Raak, 2009(. אולם הספרות אינה מפורטת דיה באשר 
דיאלוג  פלטפורמת  בקידום  הסביבתנים  תפקיד  סיני  במקרה   .)Wolf, 2014( לפעולה  למניעיהם 
נוסף לפעילותם המאומצת.  חוצה גבולות הוא ברור, ורעיון הדמיון הסביבתי עשוי לספק הסבר 
אני טוענת שרק אותם סביבתנים ששהו בסיני — הישראלים, ברון, סייג‘ביאל וקלארק — חלקו את 
לזרים שפעלו מרחוק  בניגוד  ללא לאות לשימור המקום,  הדמיון הסביבתי שהניע אותם לפעול 
להמיר  ישראלים  סביבתנים  של  יכולתם  את  בייחוד  להסביר  עשוי  הסביבתי  הדמיון  מקהיר.  או 
מציאות של היפרדות, ניתוק ונסיגה לתוכנית פעולה קונקרטית. שימוש ברעיון הדמיון הסביבתי 
יניח שבמצבי פוסט-קונפליקט סביבתנים אשר חיו או עבדו בטריטוריה  בשיח השלום והסביבה 
הנתונה, בניגוד לסביבתנים זרים לאזור, יהיו בעלי מוטיבציה גבוהה יותר ליצירת שיתוף פעולה 
סביבתי חוצה גבולות ויאבקו על שימור טבע שמחוץ לגבולות הטריטוריה הלאומית. זאת ועוד, 
ספרות העוסקת בבניית שלום סביבתית גורסת שזיהוי בעיות ואיומים סביבתיים משותפים מעלה 
את מידת הנכונות לשיתוף פעולה חוצה גבולות יותר מאשר עושה זאת פעילות משותפת למטרת 
 Ali,( מיזמים חיוביים — כאלה שאינם מבוססים על אלמנט שלילי או מאיים שיש צורך במניעתו
Dabelko, 2008 ;2007(. במקרה סיני, בניגוד לתיאוריה שרואה באיום המשותף גזירת גורל מחייבת 
שלמולה הצדדים היריבים מגיעים אל שולחן המשא ומתן,49 האיום הסביבתי שעלה לאור תחזיות 
על הטריטוריה  איים  מכיוון שהוא  סביבתי חד-צדדי שאינו משותף,  איום  היה למעשה  הפיתוח 
האזור. המאמר מראה  למען  להצעות פעולה משותפות  הביא  הוא  כן  פי  על  אף  בלבד.  המצרית 
שבתנאים מסוימים, וייתכן שבשילוב סיטואציות שבהן פעילים חולקים דמיון סביבתי, גם איום 

חד-צדדי עשוי להביא לקידום תהליכים חוצי גבולות. 
על פי הספרות, מיזם סביבתי ישפיע על תהליך שלום רק כאשר יתקיים מעבר משיתוף פעולה 
קשרי  יצירת  למשל   — הפוליטית  בספרה  הן  שינויים  וכשיתרחשו  פוליטי  פעולה  לשיתוף  טכני 
ובינלאומיות  מקומיות  קואליציות  יצירת  למשל   — הציבורית  בספרה  והן  אמון,  מבוססי  ממשל 
)Carius, 2006; Conca, 2001; Conca & Dabelko, 2002(. בשלבים מוקדמים התקיים דיאלוג 
בגלל  הן  קצר  לזמן  ושרד  פוליטי  לא  טכני,  היה  הוא  למצרים.  ישראלים  בין  מתווך  ובלתי  ישיר 

ראוי לציין שאף כי הסכם השלום הביא רשמית להפסקת פעולות האיבה הישירות בין המדינות, הוא   48
לא הביא לקצו את הקונפליקט בין העמים. לכן מצב הפוסט-קונפליקט היה דה יורה ולא דה פקטו, 
בזירה.  לשחקנים  מוקצים  שונות  ויכולות  תפקידים  שבו  מתמשך  כקונפליקט  להיתפס  גם  ויכול 

ייתכן שיוזמות אלו הקדימו את זמנן.

התיאוריה גורסת כי קל יותר פסיכולוגית לשבת מול ה“אויב“ כאשר יש כורח משותף.  49
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הפוליטית  בספרה  מהותיים  בשינויים  צורך  שהיה  משום  והן  שהידרדרה  האזורית  המציאות 
במצרים בטרם ייווצרו תהליכים סביבתיים. אולם בשנים העוקבות, כאשר אכן התרחשו שינויים 
לא  הם   — ועוד  סביבה  לנושאי  בהקמת משרד ממשלתי  בחקיקה,   — במצרים  הפוליטית  בספרה 
סביבה  אנשי  אם  נשאלת השאלה  עליהם.  ולא השפיעו  הגבולות  חוצי  היחסים  את  הזינו מחדש 
בעמדות מוסדיות שונות ובתפקידים מוסדיים שונים יכולים להנהיג שינויים פוליטיים הקשורים 
באשר  כי  נדמה  לכאורה  ביטחון.  בנושאי  אף  ולעתים  בינלאומיים  ביחסים  בגבולות,  בריבונות, 
שנים,  כעבור  גם  המצרים.  לגבי  וגם  הישראלים  לגבי  גם  שלילית  התשובה  האמורה  לתקופה 
בישראל לכל הפחות, הנכונות של סביבתנים לנקוט עמדה פוליטית נוקשה שמתעמתת עם שיקולי 

ביטחון לאומי לטובת קידום עניין סביבתי עודנה מוגבלת )שדה, 2010(.
השלום.  על  עקיפה  השפעה  הייתה  סיני  מרחב  על  והשפיעו  שיושמו  לשינויים  זאת,  עם 
כשמתבוננים בפתרון קונפליקטים פוליטיים יש צורך לבדוק אנדוגניות, את כיווניות הקשר. האם 
לה?  מוביל  עצמו  שהוא  או  הסכסוך  עוצמת  הפחתת  של  תוצאה  הוא  הסביבתי  הפעולה  שיתוף 
בין ישראל  והסביבה: הסכם השלום  דו-כיוונית במשוואת השלום  זיקה  מקרה סינגור סיני מציג 
למצרים הביא לתחזיות פיתוח מואץ שהשיתו איומים סביבתיים על האזור. איומים אלו, בתורם, 
יצרו תמריץ בקרב סביבתנים ישראלים ליצור שיתופי פעולה חוצי גבולות שתרמו הלכה למעשה 
על  חיובי  באופן  השפיע  בסיני  הטבע  שימור  בסיני.  טבע  ולשימור  המצרית  בסביבתנות  לשינוי 
המשך התיירות חוצת הגבולות, המבוססת על אוצרות הטבע והחופים, ולפיכך על בניית השלום.50 
 Carius, 2006;( והפוליטית  החברתית  ליציבות  כתורם  ידוע  משופר  סביבתי  מצב  מזו,  יתרה 

UNEP, 2009(, התורמת גם היא לשלום. 
ההיסטוריה  ועל  המצריים-ישראליים  היחסים  היסטוריית  על  אור  שופך  המאמר  לסיכום, 
הסביבתית של המזרח התיכון כפי שהיא מצטיירת מנקודת מבט חיצונית למצרים. קשה לדעת 
מה היה קורה בסיני אלמלא נרצח סאדאת ואלמלא פרצה מלחמת לבנון הראשונה. אפשר לשער 
שהסביבתנים שפעלו בסיני היו עשויים לתרום לא רק לשימור הטבע, כפי שעשו, אלא גם ישירות 
ששאפו  ספציפי  למרחב  תשוקה  בעלי  אנשים  קבוצת  של  סיפורה  את  מספר  המאמר  לשלום. 
לשמרו שלם ובטוח ופעלו נמרצות לעשות כן. ייתכן כי הזרעים שזרעו בפעולותיהם נשאו פירות, 
אך יהיה קשה לקשרם ישירות אליהם, בייחוד לאור הטבע המורכב והמצטבר של פעולות מסוג זה 
ושל מצב היחסים בין המדינות. לצד זאת הראה המאמר כיצד רשת סינגור יכולה להיות מאורגנת 
עצמאית, מבוזרת, ומוצלחת ביכולתה למסגר נושא ולהניע את הקהילה המקומית והבינלאומית 
לפעולה. ניתוח פעולתה של רשת זו בתקופה האמורה מאשרר את ההנחות שביסוד ספרות בניית 
השלום הסביבתית, ובעיקר הוא ממחיש את חשיבותו של חלון ההזדמנויות שנפתח במצבי פוסט-

קונפליקט ואת תפקיד הסביבתנים כמקדמי שלום. 
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השטח שבין טבע לתרבות: 

מבט אנתרופולוגי על “השטחים הפתוחים“ בישראל

לירון שני*

ובמדעי  באנתרופולוגיה  יסוד  סוגיית  הוא  לתרבות  טבע  בין  היחס  תקציר. 
סוגיות  על  משפיעה  לתרבות  טבע  בין  המפרידה  התפיסה  בישראל  החברה. 
על  המאבק  “טבע“.  המונח  פרשנות  על  וכן  ופוליטיות,  כלכליות  לאומיות, 
היום התכנוני  בסדר  הבולטות  הסוגיות  בישראל — אחת  השטחים הפתוחים 
והסביבתי בישראל כיום — משמש מקרה בוחן להשפעת הפרדה זו והמאבקים 
המפגש  בצומתי  שנערך  אתנוגרפי  מחקר  על  המבוסס  זה,  במאמר  סביבה. 
והקונפליקט בין חקלאות לסביבה באזורי הערבה והשרון, אציג את התפתחות 
השונים  השימושים  את  אתאר  ובעולם,  בישראל  הפתוחים  השטחים  מושג 
הטוענות  לגישות  בניגוד  מעורר.  שהוא  ההתנגדויות  את  ואנתח  בו  שנעשו 
שההפרדה בין הטבע לתרבות אינה רלוונטית עוד למחקר החברתי, מהמאמר 
תפיסת  את  לאתגר  הפתוחים  השטחים  במושג  הגלום  הפוטנציאל  עולה 
הטבע  בין  ההפרדה  של  השונות  התפיסות  ניתוח  לטענתי,  הזו.  ההפרדה 
לתרבות מאפשר הבנה טובה יותר של מאבקים סביבתיים וחברתיים כיום ושל 

היחסים בין סביבה לחברה. 

מבוא

“המחאה  שכונה  במה  הארץ  ברחבי  הערים  ברחובות  להפגנות  ישראלים  אלפי  יצאו   2011 בקיץ 
החברתית“ — סדרת פעולות מחאה והפגנות מהגדולות שנראו בישראל. אחת הסיבות העיקריות 
הדיור“  “משבר  אחוזים.  בעשרות  האחרונות  בשנים  עלו  אשר  הדיור,  מחירי  הייתה  למחאה 
ושיחק תפקיד מרכזי במערכות  היום  ועד  ובציבוריות הישראלית מאז  המשיך לככב בפוליטיקה 
הבחירות בשנת 2013 ובשנת 2015. בדיון הציבורי עלתה לאחרונה טענה אשר הסבירה את “משבר 
הדיור“ בהתחזקותו של מושג ה“השטחים הפתוחים“, או ליתר דיוק בשמירה על השטחים הללו. 
שתוסבר  סוגיה   — הפתוחים“  השטחים  “פרדיגמת  של  שעלייתה  טוענים  זו  בגישה  המחזיקים 
בתכנית  משמעותי  חיזוק  שקיבל  פתוחים,  שטחים  של  שמירתם  על  הדגש  ובעיקר  זה,  במאמר 
המתאר הארצית )תמ“א( 1,35 הובילו למחסור בשטחים לפיתוח באזורי המרכז ולעיכובים במתן 

המחלקה לאנתרופולוגיה ומרכז שוסטרמן, אוניברסיטת ברנדייס  *
התכנון  מדיניות  את  להגדיר  ארצית שנועדה  תכנית מתאר  היא   35 )תמ“א(  ארצית  תכנית מתאר   1
ידי  על  ואושרה   2000 בנובמבר  פורסמה  התכנית   .2020 שנת  עד  בישראל  היישובים  ופריסת 
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אישורי בנייה, ומתוך כך — להורדת היצע הדירות באזורי הביקוש ולעליית מחירי הדירות הקיימים 
)ראו למשל קורץ, 2012; שאולי, 2013(. כך, לפי טענה זו, הרצון לשמור על הטבע הוביל לפגיעה 
העולים  לתרבות  הטבע  בין  המתחים  בית.  על  בעלות   — מרכזי  תרבותי  צורך  במימוש  בישראל 
גם בדיון על משבר הדיור יעמדו במרכזו של המאמר, הבוחן מתחים אלו דרך מופעיו של מושג 

השטחים הפתוחים בישראל. 
נושא השטחים הפתוחים הוא מהנושאים הבולטים בשיח הסביבתי והתכנוני בשנים האחרונות 
לתרבות  טבע  בין  המפרידה  התפיסה  של  השפעתה  לבחינת  בוחן  מקרה  משמש  והוא  בישראל, 
על המרחב והחברה ולבחינת המשא ומתן המתמשך לשבירתה של ההפרדה והחלשתה או דווקא 
לחיזוקה בישראל. הטענה המרכזית במאמר היא שהשטחים הפתוחים מאפשרים לבחון את מופעי 

המתחים בין הטבע לתרבות ואף להציג תפיסה מורכבת יותר של הרצף שבין הטבע לתרבות. 
מאמר זה הוא חלק מפרויקט רחב העוסק ביחסים בין אדם לטבע ובין החקלאות לסביבה )שני, 
ממאה  יותר  וכלל   2014—2010 בשנים  נערך  עליו  מתבסס  שהמאמר  האתנוגרפי  המחקר   .)2016
ראיונות עומק עם חקלאים, אנשי ארגוני סביבה, פקידי מדינה ומדענים; עשרות תצפיות בישיבות 
תיאום וקביעת מדיניות, כנסים מקצועיים על סביבה וחקלאות; פגישות עם שחקנים שונים בזירה; 

וניתוח מסמכים רלוונטיים. 
המאמר נפתח בסקירת המתח שבין הטבע לתרבות במחקר החברתי, בניסיונות לאתגר מתח זה 
ובבחינת ההבניה החברתית של “הטבע“ לעומת “התרבות“. בהמשך המאמר מתוארות התפתחות 
והסביבתיות  והפרשנויות הלאומיות, הפוליטיות, הכלכליות  המושג “שטחים פתוחים“ בישראל 
השטחים  מושג  מתפרש  שבהם  האופנים  בין  בהשוואה  מתמקד  המאמר  עיקר  לתוכו.  שנוצקו 
הפתוחים, בניגוד למושג “שטחי חקלאות“, באזור השרון ובאזור הערבה התיכונה בקרב חקלאים 
ואנשי התיישבות, אנשי ארגוני הסביבה, פקידי מדינה ומדענים. שני אזורים אלו, השרון והערבה, 
הציבו לאורך תקופת המחקר מודלים שונים של תפיסת הטבע והתרבות וסיפקו דוגמאות למגוון 
לתרבות  הטבע  בין  המקשר  כמרחב  הפתוחים  השטחים  אומצו  השרון  באזור  בנושא:  המאבקים 
זו  ושימשו בסיס לשיתוף פעולה בין חקלאים לאנשי ארגוני סביבה, ואילו בערבה נדחתה גישה 
לטובת חיזוק ההפרדה בין הטבע לתרבות. לסיום אראה כיצד הפרשנות להפרדה בין טבע לתרבות 
ללא  לטענתי,  תיאורטי.  להסבר  גם  אך  פרשני  לניתוח  גם  החברתי,  למחקר  רלוונטית  עדיין 
הבנת המשא ומתן על גבולות ההפרדה בין השחקנים השונים, אי אפשר להבין רבות מהסוגיות 

הסביבתיות והחברתיות בישראל.

היחסים בין טבע ותרבות במחקר ובישראל 

שאלת היחסים בין הטבע לתרבות או לחברה היא שאלת יסוד קלאסית באנתרופולוגיה בפרט 
לוי- בעקבות   .)Descola & Pálsson, 1996; Helmreich, 2011( בכלל  החברה  ובמדעי 

שטראוס )Lévi-Strauss, 1963( טענו חוקרים רבים שראיית הטבע והתרבות כשתי קטגוריות 
שבה  האוניברסלית  האנושית  התרבות  של  העומק  מבנה  בבסיס  ניצבת  נפרדות  דיכוטומיות 
Goodman, Heath, & Lindee, 2003(. שרי אורטנר   ;2004 התרבות שולטת בטבע )דאגלס, 

הממשלה בסוף שנת 2005. המטרות המוצהרות של התכנית הן “לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח 
של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים“ )אסיף, 2010(.
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שאלה במאמר מפורסם “האם אישה לגבר היא כטבע לתרבות“ ואף גרסה כי “תרבות )כלומר, 
כל תרבות( ברמת מודעות מסוימת קובעת, כי היא לא רק נבדלת מהטבע, אלא גם עולה עליו, 
הטבע“  את   — ו‘לתרבת‘  ‘לחברת‘   — לשנות  ביכולת  נעוצה  ועליונות  נבדלות  של  זו  ותחושה 

)אורטנר, 2007, עמ‘ 30(.
לעומת זאת, כיום רווחת הדעה כי ההפרדה הבינארית הנוקשה בין טבע לתרבות היא תפיסה 
מודרנית מערבית, ואילו בתרבויות אחרות מתקיימות צורות אחרות של ראיית הטבע והתרבות 
לדוגמה  כך   .)Descola, 2012; Dove & Carpenter, 2008; Helmreich, 2008; Holt, 2005(
אנשי הניאקה, שבט של ציידים לקטים בדרום הודו, ראו את היערות סביבם כחלק מהמשפחה 
 Naveh( אך לא תמיד הם ראו כך את חיות המחמד שלהם ,)Bird-David, 1990( המורחבת שלהם
בין  ההבחנה  את  המחדד  הפרדה  של  היבט  קיים  שכנראה  אף  כך,  אם   .)& Bird-David, 2014

שבה  דיכוטומיה  מציבה  המודרנית  המערבית  שהתרבות  נדמה  התרבויות,  בכל  לתרבות  הטבע 
התרבות שולטת בטבע. ההפרדה בין טבע לתרבות — פעולת הטיהור, כפי שמכנים אותה ברונו 
 .)Blok & Jensen, 2011; Latour, 1993( לאטור ואחרים — מאפשרת את קיום הדמיון המודרני
לכדי  המציאות  של  דיכוטומית  חלוקה  מבוצעת  הטיהור  בפעולת  לאטור,  של  תפיסתו  לפי 
והחלוקה  פרימיטיביות,  מול  מודרניות  דתיות,  מול  חילוניות  ומנוגדות:  מובחנות  קטגוריות 
הרלוונטית במיוחד למאמר זה — החלוקה בין טבע לתרבות. בכך יוצק האדם סדר בעולם הסובב 

אותו ומאשרר את תפיסת העצמי שלו.
ההפרדה בין הטבע לתרבות נשענת גם על תפיסת קיומו של טבע “טבעי“, טהור ובלתי מופר, 
מעין ארץ בראשית המנותקת ומרוחקת מכל ציוויליזציה. האנתרופולוג יו ראפלס )Raffles( מתאר 
כיצד עוצב הדימוי שיש לנו על האמזונס כאזור טבע פראי ומראה שגם מרחבים שנראים “טבעיים“, 
כמו אגמים, נהרות ויערות, נוצרו ועוצבו בחלקם על ידי פעילות אנושית )Raffles, 2002(. טענה 
 The Trouble“ שמראה במאמרו הקלאסי ,)Cronon( דומה מעלה גם ההיסטוריון ויליאם קרונון
with Wilderness“ כיצד ה-Wilderness — אותם אזורי פרא או שממה — הם בעצם תוצר פיזי של 
פעילות תרבותית, למשל פינוי ילידים שישבו על האדמות האמורות )Cronon, 1996(. לטענתו, 
תפיסתם של מרחבים אלה כאזור “לא נגוע“ היא הבניה תרבותית שנוצרה בארצות הברית בסוף 
המאה ה-18 בקרב המעמד הגבוה )שם(. במחקר אחר קרונון מראה כיצד עוצבו היערות ה“טבעיים“ 
של ניו-אינגלנד על ידי הפעילות האנושית של המתיישבים האירופיים, אך גם על ידי האינדיאנים 
הילידים, ובעיקר מתוך המפגש ביניהם )Cronon, 1983(. לכן לטענתו הסוגיה אינה מעבר מטבע 

פראי לתרבותי אלא מעבר מטבע תרבותי אחד לאחר, מהשפעה אחת לאחרת. 
אם כן, הטבע הוא הבניה חברתית. אין כאן כוונה לטעון ש“אין שם בחוץ משהו אמיתי“ אלא 
היא  עליו,  וחושבים  אותו  מבינים  אנחנו  זבה  הדרך  הטבע,  אל  מתייחסים  אנחנו  שבה  שהדרך 
פעולה חברתית. יתרה מזו, תפיסתנו את הסביבה שאנו חיים בה גם מעצבת את הדרך שבה אנחנו 
מעצבים את הנוף ומשפיעים עליו. אם נחזור ללאטור, לתפיסתו, בניגוד לרעיון הטיהור )הפרדה 
הקטגוריות  שבהם  הכלאה  תהליכי  מתרחשים  בפועל  לחברה(,  הסביבה  בין  לתרבות,  הטבע  בין 

הללו מתערבבות ונוצרים מתוכן בני כלאיים.
במחקר החברתי ההפרדה הדיכוטומית בין טבע לתרבות אפשרה לאנשי מדעי החברה להתרכז 
בחקר התרבות והחברה במנותק מהטבע ולהתייחס אל סביבתו של האדם המודרני כאל אתר שולי 
ולא רלוונטי למחקר החברתי )Dove & Carpenter, 2008(. כך אפשר לראות כיצד האנתרופולוגיה 
ודיסציפלינות אחרות שניתחו מאבקים סביבתיים דרך הפריזמה של טבע ותרבות התייחסו לטבע 
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ולמרכיביו כאל נתון סטטי שאינו רלוונטי למחקר החברתי. במילים אחרות, הן ראו בדיכוטומיה בין 
טבע לתרבות כלי לניתוח החברה האנושית בלבד, והזניחו את ממד הטבע עצמו בניתוח החברתי. 
כדי לנסות להתגבר על פער זה, כלומר להחזיר את הטבע לתמונת המחקר, החלו להתפתח גישות 
אחרות לבחינת יחסי האדם וסביבתו. גישות אלו, שיש הרואים אותן כחלק מ“המפנה האונטולוגי“ 
)ontological turn( באנתרופולוגיה, מנסות לאתגר את תפיסת ה“חברתי“ ומציעות להרחיבה אל 
 .)Viveiros de Castro, 2012; Descola, 2012; Hodder, 2012; Kohn, 2013( “מעבר ל“אנושי
למרות הבדלים בין הגישות השונות, טענה החוזרת אצל כותבים המשויכים לזרמים שונים היא 
שההפרדה בין טבע לתרבות אינה קיימת באמת, או שהיא כבר אינה מתקיימת כפרשנות מנקודת 
כפרשנות  מועילה  ואינה   )Bessire & Bond, 2014(  )emic( עצמה  הקהילה  אנשי  של  מבטם 

 .)Candea & Alcayna-Stevens, 2012( )etic( חיצונית של החוקר
במענה  בייחוד  מרשימה,  מחקרית  פריחה  בהן  וחלה  רב  משיכה  כוח  יש  אלו  חדשות  לגישות 
שהן מנסות לתת לשילוב החסר בין האנושי והלא-אנושי במחקר החברתי. לתפיסתי, המאמצים 
ואפשרו  “אדם“  הוא  ומה  מי  או  “החברתי“  מהו  שלנו  התפיסה  על  תיגר  קראו  האלו  המרתקים 
לדמיין תפיסות אחרות אשר מקיימות דיאלוג עם אלמנטים מתוך הטבע והסביבה. אך לדעתי יש 
ספק בטענה של חלק מאנשי “המפנה“ כי תפיסת הדיכוטומיה של טבע ותרבות אינה רלוונטית 
תפיסה  ופחות  החוקרים  של  לב  משאלת  יותר  היא  זו  שתפיסה  נדמה  החברתי.  למחקר  עוד 
המעוגנת במציאות )Bessire & Bond, 2014(. כלומר, ההפרדה בין הטבע לתרבות עדיין נוכחת 

הן בפרשנותם של האנשים לסביבה והן כהסבר תיאורטי בעל עוצמה, כפי שאראה במאמר. 
בישראל מילאו בני האדם במרוצת השנים תפקיד מרכזי בעיצוב הנוף והסביבה בישראל )אקרמן 
שמורות  על  בהכרזה  ואם  חקלאות  שטחי  בהכשרת  אם  יישובים,  בהקמת  אם   —  )2015 ואחרים, 
טבע, בסימון שבילים או בניתוח מדעי של הסביבה. למרות זאת, התפיסה שקיימים אזורי טבע 
פראי וטבעי ממשיכה להיות תפיסה מרכזית ובולטת. כך לדוגמה מקדמים פעילי סביבה ופקידי 
ממשלה את תכנית “ארץ בראשית“, תכנית להקמת שמורת טבע אדירה בגודלה בנגב, המתוארת 
כ“נופים מדבריים בראשיתיים שיד אדם לא נגעה בהם“ )וילקוף, 2005(. בתפיסה דואלית זו אפשר 
לראות כיצד הטבע בישראל מובנה כמרחב טבעי ותרבותי כאחד, אלמנט חומרי המקבל משמעות 
מתוך פרקטיקות ואמונות בד בבד עם היותו מרחב הנתון לשליטתו ולעיצובו של האדם. סוגיית 
בישראל  הסביבה  ארגוני  של  יומם  בסדר  הבוערות  הסוגיות  אחת  בישראל,  הפתוחים  השטחים 

בשנים האחרונות, היא דוגמה לדואליות כזו.

השטחים הפתוחים — הגדרות, התפתחות ותרגום

שטחים  על  האיומים  “דוח  את  לתקשורת  הטבע  להגנת  החברה  אנשי  הציגו   2011 ינואר  בתחילת 
פתוחים בישראל“ במשרדי החברה בתל אביב. בדוח הם הציגו כמעט מאה איומים, להגדרתם, על 
השטחים הפתוחים בכל רחבי הארץ. איתמר בן-דוד, אחד מכותבי הדוח, אמר באירוע שיותר מ-15 
מאבקים למען השטחים הפתוחים הוכתרו בהצלחה השנה, ובהם מאבקים על חוף פלמחים, חיבור 
משיתוף  נבעו  ההצלחות  לטענתו,  סמר.  וחולות  פולג  נחל  השרון,  פארק  הכרמל,  בחוף  גז  קידוחי 
מהכרה  גם  אך  מקצועיות,  ציבוריות  ועמותות  ארגונים  של  ומתמיכה  וקהילות  אנשים  של  פעולה 
ציבורית בחשיבות השמירה על השטחים הפתוחים. פרסום הדוח זכה לסיקור בכל אמצעי התקשורת 
כמעט ולחשיפה ציבורית רבה. בזמן שאנשי התקשורת ראיינו את בן-דוד ואחרים, ניגש אלי דובר 
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החברה ואמר: “נו, אתה רואה? השטחים הפתוחים הם כבר מותג, לא צריך עוד להסביר מה זה“. 
שטחים  הפורמלי,  במובן  הפתוחים.  השטחים  של  הגדרתם  על  קצת  נתעכב  זאת  בכל  אבל 
 Feitelson,( אחר(  אלמנט  או  גידור  ידי  )על  מופרת  או  בנויה  שאינה  כקרקע  מוגדרים  פתוחים 
Han, 2012 ;1999(. בהגדרה זו נכללים שטחי בור, שטחים חקלאיים, יערות ושטחי שמורות הטבע 

והגנים הלאומיים. לפי תכנית המתאר הארצית המשולבת מספר 35 )תמ“א 35( יש בארץ כ-1.2 
רואים  ואחרים  הסביבה  ארגוני  התכנון,  מוסדות   .)2013 )האן,  פתוחים  שטחים  של  דונם  מיליון 
נוף  )Biodiversity(, להגנה על מרחבי  בשטחים אלו חשיבות מיוחדת לשימור המגוון הביולוגי 
)אלתרמן  וטיול  בילוי  נופש,  כאזורי  ירוקות  ריאות  ולשימור  היסטורית-תרבותית  מורשת  בעלי 

 .)Tal, 2008 ;2004 ,והאן
פתוחים,  שטחים  של  שונות  הגדרות  כ-260  בעולם  שיש  מצאו  האן  ואיריס  אלתרמן  רחל 
בראשית  ולשטחי  ומסחריות  מדעיות  טבע  לשמורות  לאומיים,  לפארקים  מתייחסות  רובן  אך 
)wilderness( )אלתרמן והאן, 2004(. חלק קטן מהגדרות השטחים הפתוחים מכנות אלתרמן והאן 
“שטחים פתוחים לשימור“, כלומר שטחים שבהם קיים שימור ברמה מסוימת ולצדו מתקיימים 
ממשק יערני או פעילות חקלאית )שם(. בישראל ההגדרה של שטחים פתוחים )שטחים שאינם 
שמורות או פארקים( אינה מבחינה בין שטח מעובד לשטח שאינו מעובד, ולכן למעשה חלק גדול 

מהשטחים הפתוחים בישראל הם שטחים חקלאיים. 
הקושי בהגדרת המושג “שטחים פתוחים“ — ויתרה מזו, ביצירת מערכת סטטוטורית-ביורוקרטית 
עומד במרכז  פיתוח —  אינם חלק מתכנית  ואף  לשמירה על שטחים שאינם בתוך שמורה מוכרזת 
הן  הטבע  שמורות  המחקר  במהלך  איתם  שדיברתי  השחקנים  רוב  בקרב  הנושא.  סביב  הוויכוחים 
לשמורות,  מחוץ  אחרים,  למרחבים  בניגוד  האדם,  של  מעורבותו  העדר  עם  הטבע,  עם  המזוהות 
הנתפסים כחלק מהתרבות. אם כך, כיצד נתפסים השטחים הפתוחים שאינם חלק משמורות טבע 

מוכרזות? כיצד הם משתלבים בדיכוטומיה טבע-תרבות שנידונה לעיל?
בשנים האחרונות טוענים נציגי ארגוני הסביבה בישראל )כדוגמת החברה להגנת הטבע ועמותת 
אדם, טבע ודין( כי גוברת סכנת פגיעה בשטחים הפתוחים וכי יש איום ממשי על עצם קיומם בשל 
לחצי הפיתוח, הכוללים גם הרחבות שטחי חקלאות נוספים )בן-דוד, 2011(. לעומת זאת, אנשי 
המגזר החקלאי וההתיישבותי רואים עצמם כשומרי הסביבה וכניצבים בחזית המאבק על השטחים 
הפתוחים )ריפמן, 2010(, ואחת הססמאות הבולטות היום בשיח ההתיישבותי היא “סביבה, קהילה 
ההתיישבות  בין  החיבור  את  רואים  כולם  לא  כאמור,   .)2015 צבן,   ;2009 )פרום-אריכא,  וחברה“ 
לסביבה כטבעי או כמובן מאליו. רבים מאנשי ארגוני הסביבה מצביעים על הקונפליקט והמתח 
החקלאות  שטחי  בהרחבת  דווקא  ורואים  הסביבה  על  שמירה  ובין  ההתיישבות  בין  הקיימים 

ובהתיישבות איום על השטחים הפתוחים ופגיעה בהם.2 
מיסטיות.  או  דתיות  קונוטציות  נלוות  לא  מוריס-רייך,  עמוס  טוען  “שטח“,  העברית  למילה 
ו“אדמה“ )שני,   )2000 2007(, “מרחב“ )קמפ,  )גורביץ,  זאת בניגוד למילים טעונות כמו “מקום“ 
2012(. להפך— שטח מתקשר ל“תכלסיות“, למציאות האמיתית ולא זו התיאורטית או המדומיינת 

של  ומרכזי  מהותי  מרכיב  הוא  “שטח“  המושג  מוריס-רייך  של  לתפיסתו   .)2010 )מוריס-רייך, 
הלקסיקון הישראלי בימינו, מושג אשר רק במאה ה-20 קיבל משמעות תרבותית נוסף על היותו 
מונח טכני המגדיר מישור חסר עומק או נפח )שם(. מי שנמצא בשטח נמצא בלב ההתרחשויות, 

לדוגמה ראו את דוח האיומים על השטחים הפתוחים של החברה להגנת הטבע )בן-דוד, 2011(.   2
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בניגוד  השטח,  כאנשי  עצמם  את  רואים  רבים  חקלאים  במילואים.  זבובים,  מוקף  באבק,  בחום, 
ל“ירוקים“ שבאים מהמשרד העירוני )שני, 2016(. “איש שטח“ הוא כינוי המבטא כבוד והערכה. 
מי שמכונה כך נתפס כמי ש“מדבר לעניין“ ו“דוגרי“ ולא עוסק בתיאוריות שמנותקות “מהשטח“ 
ומהמציאות.3 לפי מוריס-רייך, הזיקה הזאת בין קונקרטיות ל“שטח“ נגזרת מן ההוויה הצבאית, 
שם השטח מסמל כל מה שנמצא מחוץ למחנה, מחוץ לבית — שטח אש, שטחי אימונים — ובהקשר 
של הדיון שלנו גם מחוץ לתרבות, בטבע. מאז 1967 לשטח ולצורת הרבים שלו, “שטחים“, נוספה 
משמעות נוספת שכיום היא אולי המשמעות המזוהה איתו ביותר: השטחים שנכבשו או שוחררו 
“שטחים“  המילה  נבחרה  מדוע  בוחן  מוריס-רייך  הירדן.  של  המערבית  הגדה  שטחי  במלחמה, 
לציין את האזורים האלה ומסביר כי היותו של המושג נעדר קדושה או מיסטיות מאפשר “לנטרל 
האנשים  לבין  הגאוגרפי  “האזור  בין  להפריד  וכן  שנכבשו“  האזורים  של  היהודית  קדושתם  את 
שיושבים עליו“ ולנתק בין המקום שנכבש ליושביו הפלסטינים )שם, עמ‘ 55(. בכך, טוען מוריס-

לאי-ההסכמות  “מתחת  הנמצאת  ישראלית“  תרבותית  “מאידיאולוגיה  חלק  הופך  המושג  רייך, 
הפוליטיות של התרבות הישראלית המסוכסכת“ וחוצה מחלוקות של ימין ושמאל )שם, שם(. כך 
גם המושג “שטחים פתוחים“, שאינו טעון במשמעות פוליטית כזו. מבחינה זו “שטחים פתוחים“ 
הם ניטרליים ויכולים לציין משמעויות שונות. בהקשר זה טוענת אדריאנה קמפ שתוך כדי יצירת 
ו“קרקע“  דוגמת “שטח“  גבולות פוליטיים לגבולות אתנו-לאומיים מומרים מושגים  בין  חפיפה 
במושגים כגון “מולדת“, “ארץ אבות“ ו“אדמה“. אלה האחרונים הם כמובן מושגים טעוני משמעות 
פוליטית )קמפ, 2000(. מכאן שהכינוי “השטחים“ שהוצמד למרחב שנכבש ב-67‘ מאפשר לשמור 
על משמעות עמומה ונייטרלית, שכן הוא מבטא את הרעיון כי גבולות המדינה והשטחים הנכללים 

בה נתונים למשא ומתן ולשינוי. 
החלק השני במושג “שטחים פתוחים“ הוא המילה “פתוחים“. בית ספר פתוח; קוד פתוח; “הכול 
פתוח, עוד לא מאוחר“, כפי ששוררה נעמי שמר; קריאתה של חנה מרון “פתווווווח!“ בכל פעם 
על  הבטחה,  על  מרמזים  אלו  כל   — קרובים“  “קרובים  הטלוויזיה  בסדרת  בדלת  צלצול  שנשמע 
פר  משהו שאינו מקובע, על הזמנה ועל ריבוי אפשרויות. הצימוד “שטח פתוח“ אף מאזכר את הסְ

האמריקאי הפתוח והנרחב )the frontier(, הקורא לכיבוש ולשליטה )הנדל, 2011(.4
צמד המילים “שטחים פתוחים“ הופיע, מיד לאחר הקמתה של מדינת ישראל, כבר בפרוטוקולי 
הדיונים הראשונים שעסקו באופן שבו יש לשמר ערכי טבע, נוף והיסטוריה, אך לרוב הוא לא שימש 
במשמעות המיוחסת למונח כיום. הדאגה לטבע שמחוץ לשמורות לא נוסחה אז במונח “שטחים 
פתוחים“, אך היא באה לידי ביטוי כבר בחוק הטבע והגנים שנחקק בתחילת שנות השישים וטבע 
תנועות  זאת, המאבקים של  לצד   5.)Novick, 2014  ;2004 )כץ,  מוגנים“  טבע  “ערכי  המושג  את 

לתפיסה זו יש גם היבט מגדרי מובהק. ראו את ניתוחה של כתריאל )1999( את המושג “דוגרי“.   3

האסוציאציה למושג הְספר מעניינת במיוחד בגלל ההיבטים הפוליטיים הגלומים במרחב הפתוח.   4
“השטחים  עבר  אל  מערבה  תנועה  אותה  האמריקאי,  הספר  כיבוש   ,)Turner, 1962( טרנר  לפי 
הפתוחים“ הריקים כביכול מכל אדם או טבע, היה הכוח המניע של האומה האמריקאית. במקרה 
הישראלי שימש הספר הפתוח כמושג המסביר את המאבק מול הפלסטינים לניכוס המרחב, מושג 
הקושר בין הבניית נרטיב אתנו-לאומי של ההיסטוריה המשותפת לקהילה ולטריטוריה ובין היכולת 
קמפ,   ;2010 צפדיה,   ;2011 )הנדל,  בהווה  בטריטוריה  בלעדיות  זכויות  לתביעת  זה  נרטיב  לתרגם 

 .)Kimmerling, 1983 ;1999

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, תשכ“ג-1963.  5
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תנועות  האפשר.  ככל  רב  שטח  בהן  לכלול  וביקשו  הטבע  בשמורות  התמקדו  בישראל  הסביבה 
הסביבה התרכזו לרוב בשמירה על הטבע והנוף ובעיקר בהקמה של שטחים מוגנים )שמורות טבע 

וגנים לאומיים( ובהגדרה של מינים מוגנים.
בשימור  התעניינות  וגברה  אלו  בתפיסות  שינוי  חל  הקודמת  בסוף שנות השמונים של המאה 
ביותר  המזוהה  הדמות  הוא  בישראל,  הסביבה  תנועת  מבכירי  שגיא,  יואב  הפתוחים.  השטחים 
עם המאבק על השטחים הפתוחים. בריאיון שערכתי עמו תיאר כיצד התגבשה בו ההבנה בדבר 

חשיבותם של השטחים הפתוחים:6

אבל  המיוחדים.  והשטחים  המינים  על  המיוחדים,  המקומות  על  תמיד  היה  שלנו  המאבק 
בשלב מסוים הבנו, אצלי נפל האסימון בשנות ה-80‘ — שלא מספיק להתעסק עם השטחים 
המיוחדים, היינו מוכרחים לשמור על המערכת כולה. ]...[ אני הבנתי שהנושא של השמורות 
הקטנות, שיש לנו לכאורה הרבה מהן, 20% משטח ישראל, זה בעצם שמורות עציץ שאם הן 

יישמרו על משהו זה לא יהיה יותר מאשר מוצגים מוזיאוניים של משהו שכבר הלך פייפן.

מהם  טבע,  אותו  מהו  להגדיר  לנסות  וחבריו  שגיא  החלו  כולה“  המערכת  על  “שמור  מנת  על 
אותם מקומות שאף ש“אינם מיוחדים“ הם חשובים לשמירת הנוף והמערכת האקולוגית. העניין 
הפיזיים  השינויים  עם  בבד  בד  התעורר  וחבריו  שגיא  של  מצדם  הפתוחים“  ב“שטחים  המחודש 
ערן  הגיאוגרף  בעקבותיהם.  אפילו  אולי  או  התשעים,  שנות  בתחילת  הפתוחים  בשטחים  שחלו 
פייטלסון זיהה שלוש סיבות עיקריות להתגברות האיום על השטחים הפתוחים בשנות התשעים: 
דרישה גוברת לדיור )בעיקר בעקבות ההגירה ההמונית מברית המועצות לשעבר והפרבור הזוחל(, 
את  לשנות  החקלאים  רצון  לצד  בחקלאות  העיסוק  בהיקף  והירידה  לתשתיות  בביקוש  גידול 
)Feitelson, 1999(. הסיבה האחרונה התעצמה לאחר שינויים  או מסחר  למגורים  ייעוד הקרקע 
מנהליים שחלו בתחילת שנות התשעים, אשר הקלו על שינוי הייעוד של קרקע חקלאית והובילו 
לעלייה בהיקפי הבנייה מחוץ לגבולות הערים )Tal, 2002(.7 בה בעת התחוללו שינויים בתנועות 
ההתיישבות עצמן, חל פיחות סמלי וכלכלי בחקלאות ותושבי היישובים הכפריים ביקשו למצוא 
מקורות פרנסה אחרים )שניידר, Schwartz, Lees, & Kressel, 1995 ;2013(. הבנייה המסיבית 
בשטחים החקלאיים לשעבר והצפיפות אשר נוצרה לפתע, בעיקר במרכז, יצרה תמונה ויזואלית 
והפך  על השטחים הפתוחים  לקדם את השמירה  על השטחים הפתוחים. שגיא החל  האיום  של 
הטוענים  שיש  עד  בישראל,  והסביבתי  התכנוני  הציבורי,  היום  בסדר  מרכזית  לסוגיה  אותם 
נושאים  מזניחים  בעודם  הסביבה  ארגוני  של  למנטרה  הפכה  הפתוחים  השטחים  על  שהשמירה 

 .)Tal, 2002 ;2006 ,אחרים )רבינוביץ
שגיא ואנשיו החלו לקיים מחקרים, דיונים וקמפיינים ציבורים על השטחים הפתוחים ולמענם 
והפכו את המושג למוכר ולשגור בציבוריות הישראלית. הם השקיעו את מיטב מאמציהם בזירה 
התכנונית ונחלו שם הצלחה גדולה: בסוף שנות השמונים הוכנה תכנית “ישראל 2020“, שחוללה 
הייתה  לא   “2020 “ישראל  בפרט.  הפתוחים  ולשטחים  בכלל  לקרקע  ההתייחסות  באופן  מהפכה 
תכנית מחייבת אלא תכנית אסטרטגית, שנוצרה ביוזמת צוות מתכננים ובראשותו של האדריכל 

הראיונות המצוטטים כאן נערכו בשנת 2012, אלא אם מצוין אחרת.   6

דוגמאות לכך הן המעבר של מנהל קרקעי ישראל ממשרד החקלאות למשרד השיכון וחוק הוול“לים   7
.)Feitelson, 1996; Hananel, 2010( )ועדות לקידום הליכי בנייה(
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זכתה  ובמרחב בישראל. אף שהתכנית לא  וניתחה לעומק את תהליכי השינוי בחברה  אדם מזור 
ועקרונות  אחריה,  שבאה  תכנית  לכל  השראה  למקור  הפכה  היא  מחייבת  סטטוטורית  למסגרת 
התכנון שפותחו בה, ובכללם חשיבות השטחים הפתוחים, החלו לחלחל ולהיטמע במסגרות תכנון 
סטטוטורי )אסיף, 2010(. הביטוי לכך הופיע כבר בתמ“א 31, אבל הגיע לשיאו בתמ“א 35 — תכנית 
המתאר הארצית המקיפה שנכתבה במהלך שנות התשעים ואושרה בממשלה ב-2005. תמ“א 35 
הדגישה את השמירה על “השטחים הפתוחים“ והגדירה מגוון “כלים תכנוניים“ לשמירתם )שם(. 
הצלחתם של שגיא ואנשיו בהטמעת חשיבות השטחים הפתוחים הייתה גדולה כל כך, עד שרבים 

החלו לבקר את תמ“א 35 בפרט ואת פרדיגמת השטחים הפתוחים בכללה. 

השטחים הפתוחים כמכשיר לאומי ופוליטי

עלייתה של פרדיגמת השטחים הפתוחים ואימוצה על ידי מוסדות המדינה וההתיישבות הפכו אותה 
גם למוקד לביקורת ולהתנגדות. יש הרואים בשטחים הפתוחים בישראל, כמו שמורות הטבע, מכשיר 
של המדינה להגביל ולהדיר קבוצות מיעוט משליטה בקרקע )Rabinowitz, 1992(. שימוש בטבע 
ובשמירתו משמש פעמים רבות להדרתן של אוכלוסיות של מיעוטים ואחרים מאזורים מסוימים, 
כחלק ממאבקי שליטה של המדינה או של הקבוצה השלטת )Dove, 2006; Mathews, 2011(. בישראל 
התרחבות  בהגבלת  וכן  בגליל  ישראל  אזרחי  הפלסטינים  של  האדמות  בהפקעת  זאת  לראות  ניתן 
היישובים שלהם לאחר הקמת השמורות ובהגבלות על עיבוד חקלאי באזור מירון ובמקומות אחרים 
)McKee, 2014; Rabinowitz, 1997; Tal, 2002(. ג‘רמי בנשטיין )Benstein, 2004( מציין שלוש 
גישות עיקריות לשמירה על הטבע בישראל, שיצרו קונפליקט עם פלסטינים בישראל ומתוך כך גם 
עוררו התנגדות לרעיון שמירת השטחים הפתוחים. הראשונה היא הגישה הביוצנטרית של ארגוני 
הסביבה, שבה דומיננטית “שמירת הטבע“ )“כת הטבע“, כדבריו של רבינוביץ; ראו רבינוביץ, 2006(, 
אגב התעלמות מפגיעה בתושבים הפלסטינים ומסוגיות של צדק חברתי. השנייה היא נטייתם של 
ארגוני הסביבה להתנגד לפיתוח, ואגב כך לפגוע )בעיקר( בהתפתחות היישובים הפלסטיניים. הגישה 
השלישית היא תפיסתם של ארגוני הסביבה את עצמם כשליחי המוסדות הציוניים, תפיסה שכתוצאה 
 .)Benstein, 2004( ממנה מממשת פעילותם לשמירת הטבע, הלכה למעשה, הדרה אתנו-לאומית
ואכן, הפלסטינים אזרחי ישראל מקשרים את רעיון השטחים הפתוחים עם הסיירת הירוקה, או בשמה 
הרשמי “היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים“. גוף זה הוקם באמצע שנות השבעים ועיקר פעולתו 
התרכז בשמירה על קרקעות המדינה מפני התיישבות בלתי חוקית, והוא ידוע בעיקר בפעולותיו נגד 
האוכלוסייה הבדואית בנגב )אלגזי, 2010( ובפעולות “אכיפה“ נגד האוכלוסייה הערבית-פלסטינית 
בצפון הארץ )Gutkowski, 2016(. ההיסטוריון גדי אלגזי רואה בסיירת הירוקה ובשמירת השטחים 
מדינת  שמנהלת  המאבק  את  בניתוחו  למשל,  כך,  קולוניאלי.  לאקולוגיזם  מובהק  ביטוי  הפתוחים 
על  אינן מבטאות שמירה  הירוקה  הסיירת  פעולותיה של  כי  גורס  הוא  בנגב  הבדואים  מול  ישראל 
שטחים פתוחים במשמעות האקולוגית אלא תפיסה קולוניאליסטית הרואה בשטחים הפתוחים יעד 

להתיישבות ולניכוס:

כאשר תופסים את “השמירה“ על הטבע במובנה הרחב ומספחים אל הנוף את יושביו, הפגיעה 
בהם אינה נתפסת כפעולת שיטור במסגרת כללי השימוש הלגיטימי באלימות כלפי אזרחים, 
כ“שטחים  לעתיד,  כפוטנציאל  כאן  הנתפס   — הלאומי  הטבע  שמירת  של  לוואי  כתוצר  אלא 

פתוחים“, גם כאשר הוא מעובד בחלקו ומיושב בהווה. )אלגזי, 2010, עמ‘ 239( 



־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   109 תשע"ז

לצד זאת, הצלחת המהלך של שגיא ואחרים ואימוץ תפיסת שמירת השטחים הפתוחים בתמ“א 
היהודית לראות בתמ“א — בעיקר בסעיפים העוסקים  רבים מבין תומכי ההתיישבות  הובילו   35
חלק  ישראל.  הלאומית של  ובזהות  בהתיישבות  הפוגעת  תכנית   — בשמירת השטחים הפתוחים 
מהמבקרים גרסו כי תמ“א 35 משקפת תפיסת עולם ערכית של אובדן הקונצנזוס הציוני, ששותפים 
וביסטרוב,  )סופר  אביב“  תל  ב“מדינת  שגר  האשכנזי-חילוני,  הבינוני-גבוה  המעמד  בעיקר  לה 
בקיומה  להבחין  שחדלו  וסביבה  אקדמיה  אנשי  בידי  מבקריה,  טענו  כך  גובשה,  התכנית   .)2006
מאנשי  חלק  הפוסט-ציוניות.  הפוליטיות  תפיסותיהם  את  לקדם  ומנסים  ביטחונית  סכנה  של 
ההתיישבות אף ראו בתכנית מעין “ספר לבן“. מבחינתם, ארגוני הסביבה ודומיהם הצליחו להעביר 
בנאום  הכהן  גרשון  )במיל‘(  זאת האלוף  לנסח  היטב  ותפיסתית.  תכנונית  לרדאר מהפכה  מתחת 
על  להגן  נועדה   35 תמ“א  הגלויה,  “באג‘נדה  הצבאית:  המכללה  מפקד  מתפקיד  פרישתו  לרגל 
השטחים הירוקים. באג‘נדה הסמויה, היא מהווה, למעשה, במודע או שלא, מאמץ שיטתי לפגוע 
בתמצית ההוויה הציונית והתיישבותית“ )הכהן, 2012(. הכהן המשיך ומתח ביקורת על תפקודם 
של ארגוני הסביבה וטען שעל ידי קידוש המנהל התקין והתכנון הם הופכים את הפרוצדורה למהות 
שחשובה יותר מהתוכן, וכי הם מנסים להכתיב ערכים ליברלים ואוניברסליים שאינם מתאימים 
להוויה הישראלית )שם(. לטענת הכהן ואחרים, אנשי ארגוני הסביבה אינם פועלים מתוך שיקולים 

מקצועיים אלא מתוך ניסיון לקדם אג‘נדה פוליטית המרוקנת את הציונות מערכיה. 
מוסדות  ואת  הסביבה  ארגוני  את  המדינה,  את  משמשים  הפתוחים  השטחים  אלו  גישות  לפי 
התיישבות כמכשיר למניעת התיישבותם של מיעוטים לאומיים כדוגמת הבדואים בנגב והפלסטינים 
הסביבה  ארגוני  את  המדינה,  את  הפתוחים  השטחים  משמשים  בעת  בה  בגליל.  ישראל  אזרחי 
המשמעויות  נדחקות  כך  וגם  כך  היהודית.  ההתיישבות  למניעת  כמכשיר  התכנון  מוסדות  ואת 
האקולוגיות והחשיבות הסביבתית שיש לשטחים הפתוחים והופכות לסוגיות משניות. התעלמות 
זו, ואולי יותר מכך — התפיסה שההיבטים האקולוגיים והסביבתיים אינם חשובים כשהם לעצמם 
אלא מכסים על קידום אג‘נדות פוליטיות אחרות, מסמנות את מקומן של סוגיות סביבתיות בתוך 
הקונפליקט הלאומי ובחברה הישראלית בכלל )ראו גם De-Shalit, 2000(, או בעצם מעלות את 
יותר  רחבות  פוליטיות  בתפיסות  משולבות  שאינן  אקולוגיות  סוגיות  בנמצא  שאין  האפשרות 

.)McKee, 2014 ;2006 ,רבינוביץ(
דוגמה למאבק סביבתי הנושא משמעויות פוליטיות ומשופע באינטרסים שונים אפשר למצוא 
גם  הפתוחים  בשטחים  כוללת  הרחבה  שההגדרה  פי  על  אף  השרון.  באזור  החקלאיים  בשטחים 
שמורות טבע, גם חקלאות וגם שטחים אחרים, בתפיסה המקובלת השטחים הפתוחים ניצבים בין 
ובין הציוויליזציה  “השטחים המיוחדים“, שהם שמורות הטבע המוגנות, המסומנות והמגודרות, 
הבנויה. באזור השרון התרחש ניסיון מעניין להתמודד עם הגדרתם של שטחי חקלאות כשטחים 

פתוחים מתוך שיתוף הפעולה בין חקלאים לארגוני הסביבה, כפי שאראה בחלק הבא. 

נוף תרבותי כשילוב בין הטבע לתרבות? — שטחים פתוחים באזור השרון

אולם המועצה האזורית לב השרון היה מלא ודחוס. המארגנים לא צפו השתתפות ערה כל כך 
התכנית,  ביולוגי.  ומגוון  פתוחים  שטחים  חקלאות,  בין  לממשק  חדשה  בתכנית  שעסק  בכנס 
הכפרי  במרחב  העוסקים  הגורמים  רוב  בין  פעולה  בשיתוף  נוצרה  ראשוני,  פיילוט  שהוגדרה 
ובשטחים הפתוחים. היא נועדה לעודד שיתוף פעולה בין חקלאים ואקולוגים על מנת להפחית 
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יותר  ידידותית  לחקלאות  מעבר  ולעודד  הסביבה  ארגוני  ובין  החקלאות  אנשי  בין  החיכוך  את 
לסביבה. נוסף על הצגת התכנית לציבור היה זה גם מפגש מרתק של שחקנים העוסקים בסוגיה 
הנדונה. נכחו בו נציגים בכירים מהרט“ג )רשות הטבע והגנים( ומקק“ל )קרן קיימת לישראל(, 
נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, ממשרד החקלאות וממרכז המועצות האזוריות וכן מדענים, 
תלמידים מבית הספר האזורי, חקלאים ותושבים. היה נדמה כי בין כל בעלי התפקידים קיימת 
היכרות מעמיקה, ובשיחות שלפני פתיחת הישיבה החליפו הנוכחים עקיצות הדדיות על מאבק 
את  והציג  הכנס  את  פתח  ריטוב,  עמיר  המועצה,  ראש  היום.  באותו  לכותרות  שזכה  סביבתי 
הרעיון הכללי של התכנית. בדבריו תיאר את היחסים האינטימיים שהוא פיתח עם כמה מאנשי 
ובנייה.  לתכנון  במועצה הארצית  היותם חברים  להגנת הטבע מתוקף  והחברה  והחל“ט  הרט“ג 
לשמירת  כלים  ליצור  בניסיון  הגורמים  כל  בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף  את  ותיאר  המשיך  הוא 
על  לשמור  כדי  המועצה(  בשטחי  והטבעיים  החקלאיים  השטחים  )דהיינו  הפתוחים  השטחים 
כי  להראות  במוצהר  נועדה  התכנית  תיירותיות.  אפשרויות  לפתח  כדי  וגם  הביולוגי  המגוון 
לניסיונות של הערים  בהן, בתגובה  המועצות האזוריות שומרות היטב על השטחים הפתוחים 
שהתעניינותו  במפורש  הצהיר  ריטוב  המועצות.  של  החקלאות  בשטחי  לנגוס  באזור  הגדולות 
הגדולה  העיר  מול  בעיקר  המועצה“,  של  “הטריטוריה  על  לשמור  מטרתה  הפתוחים  בשטחים 
ויכולים  מעובדים  ואינם  כמעט  שכבר  החקלאיים  השטחים  לעבר  עיניים  הלוטשת  במערב, 
לאפשר התפתחות אורבנית; “וכמובן, יש את העניין הזה של שמירת הטבע“. זה, בשביל ריטוב, 

היה רק ערך מוסף. 
מאז 1968 הוכרזו כל האזורים חסרי זכויות הבנייה )מלבד שטחים בהרי הנגב( כשטח חקלאי, 
אם היו בשימוש חקלאי או מתאימים לחקלאות ואם לאו. לפי המתכננת והחוקרת רחל אלתרמן, 
הנימוק להכרזה גורפת זו הייתה שבארץ קטנה כישראל כל קרקע עשויה להידרש בעתיד לשם ייצור 
חקלאי, וההנחה הייתה שטכנולוגיות עתידיות עשויות לאפשר עיבוד חקלאי בקרקעות כאלה, גם 
אם בזמן ההכרזה הדבר נתפס כבלתי אפשרי )אלתרמן, 1999(. כיום אכן מתברר ההיגיון שבהחלטה 
זו, שכן הטכנולוגיה אכן מאפשרת עיבוד מתקדם בשטחים שפעם נחשבו לא ראויים לעיבוד. עם 
יותר מכל יחידת שטח, והדבר מאפשר  זאת, אותה התקדמות טכנולוגית מאפשרת כיום להפיק 
נכבד  לכך שחלק  גרמה  ההחלטה  להרחיבו.  דורש  דווקא  ולא  החקלאי  צמצום השטח  את  דווקא 
מהשטחים הפתוחים בישראל מוגדרים כיום שטחים חקלאיים, אף על פי שרק חלק מהשטחים 
האלה מעובדים בפועל. המתכננת איריס האן מנסה להבחין בין שטחים מעובדים ובין מה שהיא 
מכנה “שטחים טבעיים“ — שטחים לא מעובדים שאינם בנויים ואינם כללים בתוך שמורות מוגנות 
2013(. לטענתה, כ-30% מכלל השטחים הפתוחים בארץ הם שטחים חקלאיים מעובדים,  )האן, 

ושאר השטחים הם שטחים טבעיים.
מבחינה אקולוגית, השטחים החקלאיים אמנם משפיעים על הנוף ועל הסביבה עצמה )משום 
המינים  ולדחיקת  לתחרות  מוביל  והדבר  מקומיים,  שאינם  למינים  משיכה  מוקדי  מהווים  שהם 
המקומיים(, אולם הם גם חוצצים בין סביבות גידול טבעיות ובין אזורים עתירי תשתיות ובנייה 
המהלכים  אחד  אקולוגיים.8  מסדרונות  ושל  ביולוגי  מגוון  של  )חלקי(  קיום  ומאפשרים  מסיבית 

את  המינים,  מגוון  את  מתאר  הוא  בטבע.  לשונות  המדד  הוא   )biodiversity( הביולוגי  המגוון   8
פיזורם הגיאוגרפי, את ההבדלים בין יחידות נוף ואת עושרם של בתי הגידול. מסדרונות אקולוגיים 
טבעיים  או  טבעיים  גידול  בתי  של  אזורים  בין  המחברים  מקטעים  הם   )ecological corridors(

למחצה שנותקו זה מזה.
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השטחים  על  להגנה  שהקים  מכון  ארץ(,  של  )דמותה  דש“א  ומכון  שגיא  יואב  של  המעניינים 
של  הבעייתיות  אף  על  לשיטתו,  חקלאות.  לשטחי  פתוחים  שטחים  בין  החיבור  היה  הפתוחים, 
שטחי חקלאות, כל עוד הם נשארים “פתוחים“ אפשר לערוך בהם שיקום אקולוגי, היינו — לשנות 
את צורת העיבוד ולהפכם לפארק או ליער. כלומר, לדברי שגיא זו אינה “מערכה אבודה“. אבל כדי 
להפוך את שטחי החקלאות לחלק ממערך השטחים הפתוחים הצטרך שגיא לגייס את החקלאים: 
בריאיון שערכתי עמו בשנת 2012 תיאר שגיא כיצד ניסה תחילה להיאבק בהם, אך בסופו של דבר 
נאום  הבין שכדי לקדם את שמירת השטחים הפתוחים עליו לשתף איתם פעולה. ב-2006 נשא 
מול ראשי המועצות האזוריות )“נכנסתי לגוב האריות“, כדבריו( והתחיל מהלך של שיתוף פעולה 

עם החקלאים: 

אמרתי להם פחות או יותר ככה: חבר‘ה, אתם יושבים על רוב השטחים הפתוחים מבחינת ישראל. 
יש לכם מצד אחד אחריות, מצד שני אם לא תלכו לכיוון הזה של שמירה על השטחים הפתוחים 
ייקחו לכם את השטחים האלה. הערים מסביבכם ירצו שטח ואם אתם תראו בשטחים הפתוחים 
גם נדל“ן, אז ייקחו לכם אותם, כי אין הצדקה לזה מחוץ לערים. אתם גונבים להן את ההכנסה, את 
הארנונה, ואין שום סיבה שאתם — המיעוט של האזרחים — תרוויחו על חשבון הקונים והעובדים 

שיושבים בעיר. ]...[ אמרתי להם את זה והייתה תחושה שנפל להם האסימון.

המועצות  כל  הגוף שמרכז את  בראש  העומד  נגב,  רמת  האזורית  ראש המועצה  ריפמן,  שמוליק 
ריפמן הוא דמות  בנושא השטחים הפתוחים.  האזוריות, מייחס לשגיא את שינוי תפיסת עולמו 
בעל  ביותר,  הגדולים  המיישבים  הוא אחד  להתיישבות. מצד אחד  סביבה  מרתקת במאבק שבין 
הסביבה  ארגוני  מאויבי  לאחד  ולהפוך  רבים  יישובים  להקים  לו  המאפשרת  ענפה  קשרים  רשת 
שנלחמים בכל יוזמה שלו. מצד שני הוא קידם שמורות טבע רבות ברחבי המועצה שלו ואף קיבל 

על כך אות הוקרה מארגונו של שגיא. 
במסגרת פעילותו במרכז המועצות האזוריות הקים ריפמן עמותה שתפקידה לקדם את שמירת 
השטחים הפתוחים במועצות האזוריות9. בראש עמותת “בארץ אהבתי“ העמיד את מיקי ליפשיץ, 
בתנועות  המוכרות  הדמויות  ואחת  הסביבה  להגנת  ובמשרד  הטבע  להגנת  בחברה  לשעבר  בכיר 

הסביבה. ריפמן סיפר :

במועצות האזוריות העברתי תהליך שאני חושב שהוא אחד הדברים הגדולים שקורים במדינה 
בתחום שמירת שטחים פתוחים וחקלאיים, הקמת עמותת “ארץ אהבתי“. לקחתי את מיקי 
ליפשיץ, למרות שהוא היה ה“אויב שלי“, ]...[ בעבר ירדתי עליו, קיללתי אותו, אמרתי לו 
שהחברה להגנת הטבע הורסת את הציונות, אבל בסופו של דבר חשבתי שהוא מתאים ביותר 
החקלאי  בין  גשר  כיום  משמש  הוא  עצמו,  את  מוכיח  זה   ]...[ הזו.  העמותה  בראש  לעמוד 

וההתיישבות לאנשי הסביבה.

על  לשמור  הצורך  היא  העמותה  להקמת  העיקריות  הסיבות  שאחת  לכך  מודע  עצמו  ליפשיץ 
השטחים החקלאיים של המועצות האזוריות מפני יוזמות להפקעת קרקעות מצד הערים הסמוכות, 
על  ישמרו  באמת  האזוריות  שהמועצות  מאמין  “אני  בתפקידו:  היתרונות  את  גם  רואה  הוא  אך 
גם  “אני   .2012 בשנת  בריאיון  לי  הסביר  לערים“,  בניגוד  וכפתוחים,  כחקלאיים  האלה  השטחים 
מאמין שצריך לשתף פעולה עם אנשי ההתיישבות על מנת לשמור על השטחים הפתוחים ולא רק 

שמוליק ריפמן נפטר ב-30 בינואר 2017, במהלך הכנת מאמר זה לדפוס.  9
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להילחם בהם כל הזמן“.
לזה האינטרסים של  זה  וכחקלאיים, חוברים  בין השמירה על השטחים כפתוחים  כך, בשילוב 
אנשי הסביבה והאינטרסים של אנשי המועצות האזוריות והחקלאים. אנשי המועצות האזוריות 
מנסים לעגן מחדש את הלגיטימיות שלהם להחזיק בשטחים נרחבים, למרות היקף האוכלוסייה 
המצומצם בשטחי המועצות, בייחוד לעומת תושבי הערים וערי הפיתוח — שחלקן הגדול מוקף 
צורך  יש  כי  הטענה  גדולים.  תעשייה  אזורי  גם  זה  ובכלל  האזוריות,  למועצות  השייכים  שטחים 
בשטחים פתוחים, המשמשת להצדקת החזקתם של השטחים האלה, מאפשרת לאנשי ההתיישבות 
לעקוף את הביקורת שהוטחה בהם בבג“ץ על החזקתם בקרקעות מדינה10 )יונה וספורטא, 2000; 
Kedar & Yiftachel, 2006( ולהדוף את הדרישות לחלוקת קרקעות צודקת יותר. לפי היגיון זה 
הן ישתמשו  כי  או  זכותן  זו  כי  בידי המועצות האזוריות לא  יש להשאיר את השטחים הפתוחים 
הבאים.  הדורות  לטובת  ביותר  הטובה  בדרך  השטחים  על  ישמרו  שהן  משום  אלא  בשטחים, 
ארגוני  של  ותמיכתם  הפתוחים  השטחים  על  המגנים  בראש  ההתיישבות  אנשי  של  התייצבותם 
הסביבה בגישה זו אמורות לשפר את עמדתם בדיון הציבורי ולהציגם לא רק כ“סוחרי קרקעות“ או 
“קיבוצי נדל“ן“, כפי שתוארו בדיון הציבורי בשנים האחרונות )לדוגמה ראו שלום שטרית, 2004; 

שנהב, 2000(. 
כלכלית.  וגם  סביבתית  פוליטית,  לאומית,  במשמעות  טעונים  הפתוחים  השטחים  כך,  אם 
מבחינה פוליטית ולאומית, פלסטינים אזרחי ישראל וחוקרים ביקורתיים רואים בהם מכשיר בידי 
יהודיות, באמתלה של שמירת הטבע )אלגזי,  המדינה למניעת התיישבות של אוכלוסיות שאינן 
McKee, 2014; Rabinowitz, 1997 ;2010; וראו גם את מאמרו של עיד בגיליון זה(. לעומת זאת, 
אנשי תנועת ההתיישבות היהודים וחלק מפקידי המדינה רואים בשימוש בשטחים הפתוחים ניסיון 
למנוע דווקא את ההתיישבות היהודית באותה אמתלה של שימור הטבע. שימוש פוליטי עושים 
במושג השטחים הפתוחים גם אנשי המועצות האזוריות, כאשר הם מנסים למנוע את התפשטות 
הערים השכנות על חשבון שטחי המועצות, צעד שיפגע בהם פוליטית אך גם כלכלית. ובתוך כל 
התרגומים והשימושים הללו למושג השטחים הפתוחים קיים גם הטיעון הסביבתי-מדעי, הרואה 

בשטחים הפתוחים מרכיב חשוב במערכת האקולוגית. 
זה? מה משמעות חבירתם של  זה מול  ניצבים  ופרשנויות שונות אלו  אך מה כאשר תרגומים 
ידי  על  העמותה שהוקמה  אהבתי“,  “ארץ  ואנשיו מעמותת  ליפשיץ  הסביבה?  לאנשי  החקלאים 
ריפמן ומרכז המועצות האזוריות, החלו לקדם פרויקטים רבים של שיקום אקולוגי ונופי בשיתוף 
לנגוס  נתניה  מהעיר  למנוע  ניסו  האחרונות  אלו  השרון.  באזור  בעיקר  האזוריות,  המועצות 
באדמותיהן.11 בריאיון שערכתי עם ליפשיץ בתחילת 2012 הוא תיאר כיצד נוצרים שיתופי הפעולה 
בין חקלאים לאנשי סביבה וכיצד נוצק התוכן המשותף למושג השטחים הפתוחים. בזכות גיבויים 

בשנת 2001 עתרה תנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית בבג“ץ נגד מנהל מקרקעי ישראל, עתירה   10
ישראל,  מקרקעי  מנהל  של   727 החלטה  נגד  עתרה  התנועה  הקרקעות“.  “בג“ץ  בשם  שנודעה 
לבנייה  ולהפשיר  חקלאית  קרקע  של  ייעודה  את  לשנות  הרשאה  ולמושבים  לקיבוצים  שהעניקה 
קרקעות מדינה שהוחכרו למטרות חקלאות. בעקבת העתירה הוציא בג“ץ צו ביניים ואחר כך פסק 
לטובת מגישי העתירה, והחלטה 969 של המנהל קבעה שעל בעליה של קרקע כזו להחזירה למדינה 
הייתה   — ומשפטית  פוליטית  חברתית,   — הדין  פסק  של  השפעתו  פיצוי.  או  בהסכם  התניה  ללא 

 .)Hananel, 2010( גדולה הרבה יותר מהשפעתה של ההחלטה עצמה

מאז הראיונות עם ליפשיץ וריפמן נפרדו דרכיהם.   11
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בפניהם  ולחשוף  במועצות  בכירים  עם  להיפגש  ליפשיץ  הצליח  האזוריות  והמועצות  ריפמן  של 
הסביבה  תנועות  אנשי  עם  קשריו  הפתוחים.  השטחים  שמירת  של  והמשמעויות  היתרונות  את 
משמשים אותו כדי לרתום את עמיתיו לשעבר לשיתופי הפעולה שהוא יוזם. עיקר זמנו מוקדש 
הפעולה  לשיתופי  לגייס  הצליח  וכך  בזירה,  השונים  השחקנים  עם  ושיחות  הרצאות  למפגשים, 
שהתקיים  בכנס  שתוארה  התכנית  המדינה.  ובמוסדות  בהתיישבות  הסביבה,  בארגוני  בכירים 
במועצה האזורית לב השרון הציגה שיתוף פעולה ראשוני בין משרד החקלאות, הרט“ג, המועצה 

האזורית וקק“ל. ליפשיץ הסביר זאת כך: 

כאויב  הירוקים  ואת  הסביבה  את  ראו  שקודם  ההתיישבות,  שאנשי  היא  ההצלחה  מבחינתי 
שלהם, מתחילים לדבר את השפה, מתחילים להבין את המשמעויות. ]...[ יותר מכך, כאשר 
הם מציגים את הרעיונות שלי כמשהו שבא מהם, כאשר הם מציעים תכניות שאנחנו דחפנו, 

אבל מבחינתם זה בא מהיוזמה שלהם — זאת ההצלחה שלי.

השונים  השחקנים  של  הידע  מערכי  על  אלו  פעולה  שיתופי  של  השפעתם  את  מתאר  ליפשיץ 
פקידים  ובכללם  איתם,  רבים מאנשי ההתיישבות שדיברתי   .)Mathews, 2008( להם  השותפים 
החקלאות  משרד  הנושא.  לקידום  ופועלים  הסביבתי  השיח  את  לאמץ  החלו  החקלאות,  במשרד 
והחקלאים עצמם אימצו פרקטיקות “ידידותיות“ לסביבה: הפיכת שדה שאינו משמש לחקלאות 
מסוימים,  במקומות  חקלאיים  מבנים  הקמת  על  איסור  כך,  על  החקלאי  ופיצוי  “טבעי“  לשטח 
הימנעות מגיזום צמחייה שגדלה בתוך מטעים לשם יצירת בתי גידול לצמחייה ולבעלי חיים. לא 
מתוך  הדבר  נעשה  לעתים  ולסביבה,  הארץ  לכדור  דאגה  מתוך  רק  אלו  פרקטיקות  אומצו  תמיד 
מערכי  ואימוץ  חשיבה  דפוסי  שינוי  על  מעידות  הפעולות  אך  לאומי,  או  כלכלי  אישי,  אינטרס 
ידע חדשים )Gutkowski, 2016(. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא המונח “שיקום אקולוגי“.12 
במונחים של השותפים לפרויקטים האלה, שיקום אקולוגי פירושו “להחזיר לטבע“ שדה חקלאי 
 Payment( שאינו מעובד עוד, או שלא משתלם כלכלית לעבד אותו, ומתן פיצוי כספי לחקלאי
of Ecological Services — PES(. בריאיון עם אמיר לשם, אקולוג ברט“ג ושותפו של ליפשיץ 

לחלק גדול מהפעולות, תיאר לשם את החידוש בפרויקט זה: 

זאת ממש מהפכה, ממש מרגישים שינוי, השיתוף עם החקלאים הוא מרשים ממש. הדיאלוג 
הזה מאפשר לי להבין מה מפריע להם, מה מפחיד אותם בכל התהליך הזה, וביחד אנחנו מנסים 

לפתור את זה, זה מצב של win-win. אז אמנם זה קורה לאט ולא אצל כולם, אבל זה קורה.

למועצות  הסביבה  ארגוני  בין  הפעולה  שיתוף  המשיך  תפקידו  את  סיים  שליפשיץ  לאחר  גם 
האזוריות בנושא שמירת השטחים הפתוחים. אחד התוצרים הבולטים של שיתוף פעולה זה הוא 
“פורום הגורן“, פורום שמאגד את אנשי המועצות האזוריות עם אנשי סביבה, משרדי ממשלה, 
מתכננים, מדענים ועוד, ומשמש ועדת היגוי בפרויקט “המדריך לתכנון וניהול השטחים הפתוחים“. 
הפרויקט, אשר הושק רשמית באפריל 2015, אמור ליצור את “ארגז הכלים האופרטיביים לתכנון 
לפיתוחו  הפינה  כאבן  האזוריות,  המועצות  ובהובלת  אזורית  ברמה  הפתוחים,  השטחים  וניהול 
שאפתני  מסמך  זהו   .)4 עמ‘   ,2015 האזוריות,  המועצות  )מרכז  הכפרי“  המרחב  של  ושמירתו 
המבקש למסד ולעצב את הלגיטימציה של אנשי ההתיישבות להחזיק בשטחים הפתוחים וליצור 

לעתים הדבר מכונה “הברת קרקעות“ — הפיכתן של הקרקעות לאדמות בור, אדמות שאינן מעובדות   12
במכוון במטרה להביאן לכלל שיקום אקולוגי.
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כלים לניהול השטחים האלה ולשמירתם. מרכיב מעניין במסמך הוא הגדרת השטחים הפתוחים 
כ“נוף תרבותי“ — “יצירה חברתית משותפת בעלת ערכים יומיומיים ומונומנטליים, כאשר תרבות 
ונוף הם שני מרכיבים אינטראקטיביים המשפיעים הדדית זה על זה: תרבות יוצרת את הנוף והנוף 
מושרש בתרבות“ )שם, עמ‘ 9(. השפעה הדדית זו, ויותר מכך — ההכרה בהשפעה זו, ביחסים בין 
ומצליחים  לתרבות  הטבע  בין  הגבולות  את  למוסס  מאפשרים  לטבע,  האדם  ובין  לתרבות  הנוף 

ליצור סביב מושג השטחים הפתוחים מרחב המאתגר את ההפרדה שבין הטבע לתרבות. 
מאוד  רחוקה  הסביבה  לאנשי  החקלאים  בין  הארץ  במרכז  להתרקם  שהתחילה  האידיליה  אך 
מהמצב המתקיים כיום במושבי הערבה התיכונה. אולי משום שבניגוד לרוב תושבי המועצה של 
עמיר ריטוב במרכז, רוב תושבי הערבה הם חקלאים, והאיום על התרחבות השטחים שלהם הוא 

מבחינתם איום על הבית והפרנסה.

חידוד הגבולות: “אין דבר כזה שטחים פתוחים בערבה“ 

הערבה התיכונה היא אזור מדברי בדרום הארץ המתאפיין באקלים קיצוני ובחקלאות אינטנסיבית. 
ובשנים  מושבי הערבה התיכונה הם מן האחרונים בארץ אשר פרנסתם מבוססת על חקלאות, 
המקום  מתושבי  רבים  של  יחסם  לייצוא.  פלפל  בגידול  בעיקר  עוסקים  אנשיהם  האחרונות 
לגור  וסביבה אשר בחרו  רואים את עצמם כאנשי טבע  אל הסביבה פרדוקסלי: מצד אחד, הם 
בערבה  והחקלאות  ההתיישבות  שני,  מצד  ולמדבר.  לנוף  אהבה  מתוך  ואכזרית  קשה  בסביבה 
של  האינטרנט  אתר  פי  על  הגידול.  ובבתי  המים  במקורות  הביולוגי,  ובמגוון  בסביבה  פוגעות 
וכ- בתי אב  ישראלים בכ-900  כ-3,500 אזרחים  חיו בערבה   2015 המועצה האזורית, באמצע 

3100 פועלים זרים המועסקים בחקלאות, רובם מתאילנד. שטח המועצה הוא 1.5 מיליון דונם 
הערבה  כביש  לאורך  פרושים  הערבה  מושבי  טבע.  לשמורות  שייכים  דונם  אלף   800 ומתוכם 

והגבול עם ירדן, במדבר, בדרך שבין באר שבע לאילת. 
פיתוח  של  סוגיות  עולות  כאשר  בעיקר  מתפרץ  הערבה  לחקלאי  הסביבה  אנשי  בין  המתח 
מסה  ליצור  כדי  בערבה  התושבים  מספר  את  להגדיל  מנסים  האחרונות  בשנים  בערבה.  נוסף 
מאחר  אך  האוכלוסייה.  של  הזדקנות  ומניעת  שירותים  פיתוח  שתבטיח  תושבים  של  קריטית 
שהחקלאות היא הפרנסה העיקרית בערבה, כאשר קולטים עוד אוכלוסייה יש צורך בעוד אדמות 
המאה  של  הראשון  העשור  סוף  לקראת  ואכן  לחקלאות.  נוספים  שטחים  ובהכשרת  חקלאיות 
בעיקר  בערבה,  למשקים  אדיר  ביקוש  נוצר  הפלפל  גידול  של  הרבה  ההצלחה  ובעקבות  ה-21 

מצד “בנים חוזרים“.13 
תושבי הערבה הפעילו לחץ רב על מקבלי ההחלטות, ובשנת 2005 החליט שר החקלאות דאז, 
שלום שמחון, להרחיב את הנחלות החקלאיות במושבים בערבה הצפונית )במועצות האזוריות 
בכל  הנחלות  מספר  את  ולהגדיל  משפחה,  לכל  דונם  ל-80  דונם  מ-50  ותמר(  תיכונה  ערבה 
יישוב. ביכולתו של שר החקלאות להחליט על כך ללא צורך באישור מוסדות התכנון. החלטת 
משרד החקלאות עוררה כעס רב בקרב ארגוני הסביבה ופעילים באזור. הכעס על אנשי הערבה 
בשטחים  המתוכננת  הפגיעה  בגלל  בעיקר  התעורר  החקלאות  שטחי  את  להרחיב  רצונם  ועל 
הפתוחים בערבה. החברה להגנת הטבע יצאה למאבק נגד ההחלטה. איתמר בן-דוד, מנהל תחום 

קליטת תושבים חדשים פירושה בעיקר קליטה של בנים חוזרים — מי שנולדו בערבה והחליטו לחזור   13
אליה, לרוב לאחר שהייה מחוץ לאזור במשך תקופה ולאחר שנישאו. 
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תכנון בחברה להגנת הטבע, תיאר את השתלשלות העניינים שקדמה למאבק ואת הקושי להוביל 
מאבק כזה בחברה להגנת הטבע, שחלק גדול מראשיה הם אנשי התיישבות:

גורמי  כל  ומול  ברית.  בני  הם  חקלאים  שלנו  בתפיסה  כי  גדולה,  מאוד  התלבטות  הייתה 
השני  מהצד  שלנו.  מהמאבקים  חלק  שזה  פתוחים.  שטחים  שומרי  הם  חקלאים  הפיתוח, 
גידול  יש פה התמרה של שטחים טבעיים, שטחי  קו שאמרתי סליחה,  הובלתי  אני בעצם 

מדבריים שמותמרים, מוסבים לעיבוד חקלאי. 

בן-דוד מחזיר את הדיון למתח שבין טבע לתרבות, המתבטא בהתמרת14 השטח הטבעי לשטח 
נערכת התמרה של  חקלאי. מול הניסיון לערוך הברת שטחים חקלאיים במרכז הארץ, בערבה 
שטחים טבעיים. בן-דוד, מושבניק לשעבר, עבד שנים אחדות במשרד החקלאות עד ש“חצה את 
הקווים“, כהגדרתו, ועבר לחברה להגנת הטבע. בתפקידו הנוכחי הוא מנסה לצאת נגד המנגנונים 

אשר לטענתו מקצים לחקלאות משאבי טבע של קרקע ללא בקרה מספקת וללא תכנון כולל. 
התנגדותה של החברה להגנת הטבע עוררה כצפוי את זעמם של תושבי הערבה ואנשי משרד 
החקלאות, בעיקר בשל היחס חסר הפרופורציה שבין שטחי החקלאות לשטחי שמורות הטבע. 

ראש המועצה של הערבה התיכונה באותה תקופה, עזרא רבינס, תיאר זאת באופן ציורי: 

שאתה  שלאיפה  רואה  אתה  אז  תושבים.  עוד  לכאן  להביא  הפיתוח,  זה  גדולה  הכי  הבעיה 
זז יש כאן שמורת טבע... אתה הולך מאה מטר מזרחה להשתין, אתה על הגבול עם  קצת 
ירדן. אתה הולך מאה מטר מערבה אתה גם כן על הגבול, גבול של שמורת טבע. אתה חנוק.

שוב  הנרחבות.  הטבע  שמורות  לעומת  הצרה  הפיתוח  רצועת  על  הטיעונים  חוזרים  ושוב  שוב 
ושוב חוזרת ההבחנה בין הפיתוח לשימור, בין החקלאות לסביבה, בין ההתיישבות לשמורות, 
בין טבע לתרבות. אנחנו כאן, השמורה שם )Shani, Forthcoming(. ייתכן שזו הסיבה שמושג 
כזו  התנגדות  בערבה.  רבות  התנגדויות  מעורר  זו,  תפיסה  מאתגר  אשר  הפתוחים,  השטחים 
מספקת  הגנה  מספקים  אינם  הפתוחים  שהשטחים  החוששים  סביבה  אנשי  בקרב  גם  שכיחה 
מפני תכניות פיתוח, בניגוד לשמורות טבע מוכרזות, וגם בקרב תומכי הפיתוח הרואים במושג 
השני  הדור  מבני  חקלאי  בלום,  אייל  והחברתי.  הכלכלי  קיומם  על  איום  הפתוחים  השטחים 

בערבה ומי שהחליף את רבינס בתפקיד ראש המועצה, המחיש זאת באופן בוטה הרבה יותר:

אין דבר כזה שטחים פתוחים בערבה. כל מה שלא שמורה יהיה שדה. לפני שההתיישבות 
התחילה להתפתח כאן, באו הירוקים והכריזו על הרוב שמורות טבע. אם תסתכל על המפה, 
]...[ תסתכל על  תראה שאנחנו איים בתוך שמורת טבע. הפיתוח כאן הוא רצועה קצרה. 
ומאוד  הזו  מהבחינה  קיצוניות  פה  יש  אז  טבע.  שמורת  הכול  ממנו  מערבה  הערבה,  כביש 
קשה לפתח כי הכול כאן שמורה ושמורות זה חשוב, הרי אנחנו חיים במדבר הזה גם בגלל 
שלא  מה  קונפליקטים.  לדעתי  כאן  אין  זה  בגלל   ]...[ הטבע.  על  ולשמור  לחיות  הטבע, 

שמורה — מפתחים, מה ששמורה — לא נוגעים.

דבריו של בלום, “אין דבר כזה שטחים פתוחים בערבה“, מסכמים את תפיסת אנשי הערבה וגם 

התמרה היא תהליך שינוי ותמורה. במקור המושג מתאר שינויים כימיים כתוצאה מתנאים קיצוניים.   14
כדוגמת המעבר  לאחר,  שינוי, של מעבר ממצב אחד  סוגים שונים של  לתיאור  הוא מושאל  כיום 

משטח טבעי לשטח חקלאי. 
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את תפיסתם של חלק מאנשי הסביבה: “כל מה שלא שמורה יהיה שדה“. שמורות טבע מול שטחי 
הסביבה  וארגוני  החקלאים  לרשות  העומדות  האפשרויות  דיכוטומית.  היא  הבחירה   — חקלאות 
בדואים  באזור  כמעט  אין  כיום  בערבה.  קיימות  אינן  הפתוחים  השטחים  בסוגיית  לערבה  מצפון 
מול  הסביבה  ארגוני  של  מאבקם  בעיקר  הוא  בערבה  השטחים  על  המאבק  לכן  פלסטינים.15  או 
החקלאים ומשרד החקלאות. בעוד אלגזי, כפי שצוין לעיל, רואה את השטחים הפתוחים ככיסוי 
להתיישבות יהודית )אלגזי, 2010(, חקלאי הערבה ואחרים רואים בהם אלמנט המונע את התרחבות 
הפתוחים  השטחים  את  המאשימים  שיש  כפי  נגדו.  נאבקים  הם  ולכן  והחקלאות  ההתיישבות 
להגביל  כאמצעי  נתפס  בערבה  הפתוחים  השטחים  שימור  הארץ,  במרכז  הדיור  מחירי  בעליית 
הסביבה,  ארגוני  בין  האחרונות  בשנים  בערבה  המתחולל  המאבק  והחקלאות.  ההתיישבות  את 
המתיישבים וסוכנויות המדינה השונות נסב סביב הניסיון להסדיר את ההפרדה בין הטבע לתרבות, 

בין החקלאות לסביבה, בניסיון ליצור את האמנה על שימור ופיתוח, המתוארת בפרק הבא. 

המאבק על הגבולות: האמנה על שימור ופיתוח 

ההבנה שצריך למצוא פתרון כולל למצוקת השטחים החקלאיים ולא לנהל מאבקים פרטניים על 
המעורבים  הגורמים  שאר  ואת  תיכונה  ערבה  האזורית  המועצה  את  הביאה  עז“  ועוד  דונם  “עוד 
בנושא להכין תכנית מקיפה שתכריע סופית בעניין השטחים המיועדים לפיתוח ולשימור, בניסיון 
להסדיר ביורוקרטית את עמימותם של השטחים הפתוחים ולקבע את הגבולות בין הטבע לתרבות. 
הביורוקרטיה  להבנת  חיונית  היא   ,)Herzfeld, 1992( הרצפלד  מייקל  טוען  מעמימות,  הרתיעה 
פעולה  המדינתית  בביורוקרטיה  רואה  הוא  דאגלס  מרי  של  דבריה  על  בהתבססו  המדינתית. 

עד 1948 חיו באזור הערבה התיכונה בני שבט הסעידין, אשר התפרנסו בעיקר מגידול צאן וגמלים.   15
תחילה התיישבו בערבה לשהות חורף עונתית, ומאוחר יותר, לאחר מאבקים עם שבטים אחרים, 
התיישבו במקום בהתיישבות קבע )Bailey, 2006(. במהלך הקרבות של 1948 ואחריהם חצו אנשי 
ואחר  כרכ שבירדן,  העיר  באזור  הערבה,  המזרחי של  מצדה  קרוביהם  אל  ערבה  נחל  את  הסעידין 
כך לא הורשו לחזור )קוריאל, 2011(. מעט לאחר שוך הקרבות של 1948 יצר קשר עם המודיעין 
הישראלי עלי עיד אל-עמרני, בדואי מבני הסעידין שישבו קודם לכן באזור, והחל פועל בשירותו. 
הוא הפך לסוכן של כוחות הביטחון הישראליים וסיפק מידע על הנעשה בעבר הירדן המזרחי ובסיני. 
בתחילת שנות החמישים קיבל אישור להעביר את משפחתו בחזרה לערבה והתיישב מול היישוב עין 
חצבה. משפחת אל-עמרני עזרה למתיישבים הראשונים בעין יהב ולשאר המושבים והפכה להיות 
ונכדיו של עלי עיד למדו בבית ספר  בניו  חלק מהקהילה בערבה, אך לא חלק מהמושבים עצמם. 
שיטים האזורי, שירתו בצה“ל ויצרו יחסי שכנות עם אנשי המושבים באזור. בני המשפחה מוחרמים 
ולכן המשפחה המורחבת מונה  נישואין,  בנגב ומתקשים לקשור עמם קשרי  רוב הבדואים  ידי  על 
משפחת  התיישבות  נגד  מאבקים  ישראל  קרקעי  מנהל  ניהל  השנים  במשך  בלבד.  אנשים  עשרות 
אל-עמרני באזור, אך בגלל קשריו של עלי עיד עם מערכת הביטחון לא בוצעו נגד המשפחה פעולות 
)קוריאל,  והריסה  פינוי  צווי  משפחתו  קיבלה  שבועיים  וכעבור  ב-2011  נפטר  עיד  עלי  בשטח. 
2011(. תושבי הערבה התגייסו למאבק תקשורתי וביורוקרטי לטובת המשפחה, ובסוף 2015 נמצא 
פתרון זמני — המשפחה עברה לאזור עיר אובות, אזור המוגדר להתיישבות במסגרת מועצת הערבה 
תיכונה. בשנת 2015 משפחת אל-עמרני וחלק מהתושבים הנוצריים בעיר אובות הם ההתיישבות 

הלא-יהודית היחידה בערבה התיכונה.
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העוסקים  אחרים  כמו  הרצפלד,  במקומו.  מונח  שאינו  במה  בטמא,  טיפול  של  ואלימה  ממיינת 
בניתוח הביורוקרטיה, עוסק בעיקר באופני השתקפותם של השיח האתני-לאומי ומדינת הלאום 
 .)Handelman, 2004 ;2009 ,בביורוקרטיה )ויש העוסקים באופני השפעתם עליה( )קרבאל-טובי
אפשר   ,)Handelman, 2004( המודרנה  של  היומיום  בחיי  הנטוע  הזה,  הביורוקרטי  ההיגיון  את 
להחיל גם על הניסיון הבירוקרטי להתמודד עם השטחים הפתוחים ועל הניסיון להסדיר את המתח 

בין הטבע לתרבות בערבה. 
בקרב  המושרשת  התפיסה  את  לממש  ניסיון  היא  הערבה  מושבי  בכל  הנחלות  מספר  הגדלת 
חוסר  שיגידו  )ויש  הקושי  לצד  בערבה,  האוכלוסייה  את  להגדיל  צורך  שיש  המועצה  הנהגת 
הרצון( לפתח מקורות פרנסה אחרים נוסף על חקלאות. לכן קליטת מתיישבים חדשים דורשת 
וגם ברט“ג הבינו שהכשרת  גדולים לחקלאות. גם במועצה האזורית  כאמור הכשרות שטחים 
האמנה  נוצרה  וכך  טווח,  וארוכת  מסודרת  תכנית  מצריכה  כך  כל  נרחבים  חקלאיים  שטחים 
בריאיון  תיאר  תיכונה,  ערבה  האזורית  במועצה  הפיתוח  מנהל  סלוין,  גיל  ופיתוח.  על שימור 

ב-2011 את האינטרסים של המועצה לחתום על האמנה:

ריכוז  הפרדה,  בעשיית  גדול  מאמין  אני  לשימור.  פיתוח  בין  מאוד  גדולה  התנגשות  יש  הרי 
שטחים של פיתוח ואיפה שצריך לשמור — אז לשמור. ועל הבסיס הזה פיתחתי את האמנה 
עם עזרי אלון, איש רשות הטבע והגנים שאחראי שם על התכנון במחוז דרום. אני מכיר אותו 
המון שנים, עבדנו ביחד. אנחנו מדברים הרבה, לפעמים בצעקות גדולות, לרוב עם חיוכים. 

]...[ קידמנו ביחד מסמך הבנות שדיבר על הפרדת כוחות, אזורים לפיתוח ואזורים לשימור.

ומאפשר,  לתרבות  הטבע  בין  הברורים  הגבולות  את  מאתגר  הפתוחים  השטחים  רעיון  אם 
חלקית, ליצור הכלאות וחיבורים חדשים ביניהם, האמנה מנסה לקבע את הגבולות ולסלק את 
 — טבע  ערכי  שימור  מול  חקלאיים  יישובים  “פיתוח  שכותרתו  במאמר  שבטשטושם.  האיום 
פתרון קונפליקטים בצפון הערבה“ כותבים עזרי אלון ויואב מורג,16 שני שחקני מפתח בעיצוב 
האמנה: “אחד ההישגים העיקריים של ההסכם הוא היכולת של הצדדים להסכים על שרטוט 
גבול בין האזורים המיועדים לשימור לבין אלה שיפותחו לטובת צורכי החקלאות“ )אלון ומורג, 
2013, עמ‘ 111(. אין כבר מצבי ביניים, “אין שטחים פתוחים“, כפי שאמר בלום, אלא שמורות 

מול חקלאות, טבע מול תרבות. 
עיצוב האמנה מראה כיצד השטחים הפתוחים בערבה לא הצליחו לשבור את הדיכוטומיה בין 
הטבע לתרבות. לפי אלון ומורג, ההפרדה בין הטבע לתרבות ובין השימור לפיתוח מתקיימת 
לצד  אקולוגית“,  “קישוריות  מכנים  שהם  מה  ערכיים“,  שטחים  של  “רצף  באמצעות  בהסכם 
רצף של שטחי חקלאות חדשים שצמודים לשטחים שכבר יש בהם פיתוח, ואת זאת הם מכנים 
הפתוחים“  השטחים  “רצף  במקום  כך,   .)113-112 עמ‘  )שם,  לחקלאי“  תפקודית  “קישוריות 
ששגיא וחבריו מנסים לקדם, אנשי האמנה קידמו “רצף של שטחים שמורים“. האמנה ניסתה 
ולא  טבע  לא  שם,  ולא  כאן  לא  שהם  הפתוחים  השטחים  של  שבקיומם  העמימות  את  לבטל 
תרבות, ולעצב מחדש את הגבולות בין השמורות ובין ההתיישבות והחקלאות. הרי בערבה אין 

שטחים פתוחים. 

עזרי אלון הוא מתכנן מחוז דרום של רשות הטבע והגנים, יואב מורג הוא מנהל מחוז דרום במשרד   16
החקלאות. 
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השטח הפתוח שבין הטבע לתרבות?

ההפרדה בין הטבע לתרבות עדיין נוכחת בתודעתם ובפעולתם של השחקנים הפועלים במרחב 
שבין החקלאות לסביבה. אפשר להסביר את מרכזיותה של הפרדה זו מתוך פרדוקס המודרניות 
הטיהור  לעבודת  התרגום  עבודת  שבין  המוחלטת  בהפרדה  הטמון  הפרדוקס  לאטור,  שניסח 
הכלאיים,  בני  של  בקיומם  להבחין  מאפשר  אינו  המודרני  השיח  לטענתו,   .)Latour, 1993(
היומיומיים  המעשים  ברמת  אחרות,  במילים  בזכותם.  מתקיימת  המודרנית  שהמציאות  אף 
ברמת  אך  ותרבות,  טבע  בין  שונות  בדרכים  המחברת  כלאיים  בני  של  מציאות  לחוות  אפשר 
הביקורת  למרות  מופרדים.  אלו  תחומים  העצמית(  )והאמונה  המוצהרת  האידיאולוגיה 
את  מחזק  בעצם  שניתוחו  נגדו  טענו  אחדים  חוקרים  המערבית,  הדיכוטומיה  על  לאטור  של 
 Candea( אותה  המאפשרות  והתרגום  הטיהור  פעולות  בעזרת  אותה  ומאשר  הדיכוטומיה 
מנסים  ואחרים  אלו  חוקרים   .)& Alcayna-Stevens, 2012; Fischer, 2009; Shani, 2017
ממוקמים  ללא-אנושי  האנושי  בין  היחסים  שבהן  הבינארית  לתפיסה  אלטרנטיבות  להציע 
 ,)Muehlmann, 2012 וגואטרי;  בתוך מערכת המדומה לקני שורש )בעקבות הריזום של דלז 
ממוקמים בתוך רצף )West, Igoe, & Brockington, 2006( או ממוקמים במערכת אסימטרית 
 Bessire & Bond,( למרות זאת, כפי שמציינים בסיר ובונד .)Fischer, 2009; Shani, 2017(
לטשטושה  וטוענות  האונטולוגי“  “המפנה  שמכונה  במה  הנכללות  אלו,  ביקורות   ,)2014
כפי  כזו,  הפרדה  של  המוצק  מקיומה  בעצם  מתעלמות  לתרבות,  הטבע  בין  הדיכוטומיה  של 
חלק   — מזו  ויתרה  ונושמת,  חיה  עודה  לתרבות  בין טבע  במהלך המאמר. ההפרדה  שהראיתי 
גדול מהניסיונות לאתגר ולטשטש אותה נתקלים בהתנגדות מוצקה, במיוחד כאשר החקלאות 

היא פרקטיקה פעילה כמו בערבה. 
עוצבו  שבו  באופן  מכריע  תפקיד  יש  שבה,  הטיהור  ולפעולת  לתרבות,  הטבע  בין  להפרדה 
לכל  אחרת,  או  כזו  במידה  משותפת,  ההפרדה  תפיסת  בישראל.  והנוף  הסביבה  ומתעצבים 
השחקנים בזירות השונות: חקלאים, פעילי סביבה, פקידי מדינה ואחרים. אצל כולם מתקיימים 
הגבולות בין מה שהם מגדירים טבע למה שהם רואים כתרבות. מלבד הגבולות עצמם, כמעט 
האדם  של  שליטה  יש  ולתפיסתם  האלה  המופרדים  האזורים  שני  בין  היררכיה  רואים  כולם 
על הטבע ועל המרחב. השליטה והגבולות מתבטאים בשמורות מוגדרות, באזורי פיתוח מול 
אזורי שימור, בטבע “טבעי“ מול טבע מופר, בהחזרת אדמה אל “הטבע“ ועוד. הדבר מזכיר את 
דבריה של מרילין סטראטרן, שטענה כי “הבניית תפיסת הטבע/תרבות המערבית ]...[ סובבת 
 .)Strathern, 1980, p. 181( “סביב הרעיון שמרחב אחד פתוח לשליטה או כיבוש על ידי השני
אך במציאות ההפרדה הזו מאותגרת כל העת. היחס האמביוולנטי כלפי השטחים הפתוחים 
את  לעצמם  ליצור  מנסים  השונים  שהשחקנים  בשעה  במציאות  המתקיים  טשטוש  מבטא 
את  לתחזק  הקושי  קיים  בשטח  ההפרדה  את  בבירור  למסד  הניסיונות  לצד  במרחב.  מקומם 
אותה הפרדה. לתפיסה זו של משיכה ודחייה, תפיסה המערבבת בין הטבע לתרבות ובה בעת 
מנסה להפריד ביניהם, יש פוטנציאל לאתגר את ההפרדה, או בלשונו של לאטור — את פעולת 
הטיהור )Latour, 1993(, באמצעות מחיקת גבולות לעומת חיזוקם. מאחר שחלק גדול מהשיח 
הגבולות  את  ולמוסס  לטשטש  ניסיונות  מאותם  מושפע  השונים  השחקנים  של  והפרקטיקה 
לצד הרצון לשמר ולתחזק אותם, אי אפשר, לדעתי, להבין את המניעים ואת המשמעות של 

פעולת השחקנים במרחב מבלי להבין את משמעות ההפרדה בין הטבע לתרבות. 
בגבולות  משחק  מאפשרים  לתרבות,  הטבע  בין  הממוקם  מרחב  בהיותם  הפתוחים,  השטחים 
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ובשילובים האפשריים שבין חקלאות מקיימת, שיקום אקולוגי ושאר שימושי הקרקע. אך בערבה 
התנגדות  ועוררו  נכשלו,  יחד  הקטגוריות  שתי  את  ולקיים  לתרבות  הטבע  בין  לשלב  הניסיונות 
שהתבטאה במיסוד ביורוקרטי של הגבולות בין הטבע לתרבות והתנגדות אישית ופוליטית לכל 
מה שמזכיר חיבורים ושילובים כאלו על חשבון החקלאות. ייתכן שלאחר המשבר הקשה שנקלעה 
אליו החקלאות בערבה בסוף 2015 תהיה עדנה לשטחים הפתוחים בה והם יוכלו לשמש כמרחב 

המקשר בין החקלאות לסביבה, מעין שטח פתוח בין הטבע לתרבות.
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בין תרבויות של טבע לקהילות של ידע:

ידע מקצועי וידע מקומי בתפיסת נופי יערות הכרמל

חגית זמרוני,* אפרת איזנברג** ודניאל אורנשטיין***

גישות  והסביבה.  האדם  יחסי  חקר  על  דגש  מושם  האחרונות  בשנים  תקציר. 
אקולוגיות ממשיגות את התועלות שמספקות סביבות טבעיות, אך מתקשות 
להסביר את האופן שבו אנשים תופסים סביבות אלו ומפרשים אותן. מאמר זה 
לניתוח הסביבה,  זה באמצעות שימוש בגישה חברתית  מבקש לגשר על פער 
גישה המתחקה אחר משמעויות ופרשנויות המיוחסות לנוף הטבעי ומדגישה את 
ריבוי התפיסות התרבותיות המתחרות ביחס לטבע. בהתבסס על מחקר שבחן 
יהודים  יערות הכרמל בקרב תושבי האזור — מדעני סביבה,  נופי  תפיסות של 
המיוחסים  והקונפליקטואליים  השונים  השיחים  את  מציג  המאמר   — ודרוזים 
שגרת  את  הממשיכה  כסביבה  מפלט,  המספקת  אלטרנטיבית  כסביבה  לטבע 
היומיום וכסביבת מחייה שמגולמות בה מסורת ואפליה מרחבית. הדיון מציע 
חשיבה מחודשת על הידע המערבי-מודרני שמייצרת הקהילה האפיסטמית של 
מדעני הסביבה כמכניזם להשתקת צורות של ידע מקומי ואלטרנטיבי ולטשטוש 

ֶהקשרים חברתיים קונפליקטואליים שבבסיס תפיסות הטבע בישראל.

מבוא

המחקרי  העיסוק  את  מגבירה  הנוכחי  בעידן  והצריכה  התיעוש  העיור,  מגמות  של  התרחבותן 
לאופני  שלהם.  החוויה  ובסוגי  במקומם  פתוחים,  ירוקים  מרחבים  של  בקיומם  והפרופסיונלי 
ההתנהגות האנושית )הרגלי הצריכה, הרגלי הנסיעה וכדומה( השפעה קרדינלית על עיצובם של 
משאבי הסביבות הטבעיות, על ניהולם ועל שמירתם, ובה בעת לסביבות אלו, כך נטען, יש השפעה 

.)Kaplan & Kaplan, 1989( משמעותית על האדם, חוויותיו וכינון תרבותו
בר קיימא של משאבי טבע  ובעולם העוסק בפיתוח  לפיכך, השיח של חוקרי סביבה בישראל 
ובעיצוב מדיניות לשימוש קרקע מאופיין בהדגשת החשיבות של סביבות טבעיות )קרי, המערכת 

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  *
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  **
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל  ***

מחקר זה מומן על ידי מענק מחקר מהמשרד להגנת הסביבה למחקרים לשיקום יערות הכרמל   
לאחר שריפה )מענק מס' 125-7-2(. המחקר נערך במעבדת VIZ-Lab שהוקמה באמצעות מענק 

Start-Up מהטכניון לחברי סגל חדשים. אנו מודים לצוות המעבדה, ובראשו מר דורון צור.
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אקולוגית“  מערכת  “שירותי  של  ההמשגה  באמצעות  בעיקר  זאת  האדם.  לרווחת  האקולוגית( 
 Carpenter et al., 2009; Kareiva, Tallis, Ricketts, Daily,( )ecosystem services ,שמ“א(
טבעיות  סביבות  שמספקות  ושירותים  טובין  של  סוגים  ארבעה  המגדירה   ,)& Polasky, 2011

לטובת האדם: שירותי אספקה )provisioning( — למשל אספקה של מזון, חומרי בערה וחומרים 
הצפות  מניעת  אוויר,  ואיכות  אקלים  בקרת   —  )regulating( ויסות  שירותי  עץ(;  )כגון  טבעיים 
וסחף קרקע; שירותי תרבות )cultural services( — אפשרויות להנאה אסתטית מהנוף ופעילויות 
בילוי ונופש בחיק הטבע )recreation and ecotourism(, הזדמנות להכרת המורשת התרבותית, 
רוחניות,  לפעילויות  אפשרויות  וכן  תרבותית,  ושונּות  חברתיים  יחסים  זהות,  תחושת  חיזוק 
שירותים(  )או  תהליכים   —  )supporting services( תמיכה  ושירותי  וחינוכיות;  מדעיות  דתיות 
 Millennium ( הנדרשים להפקת כל השירותים האחרים, כגון מיחזור נוטריינטים וייצור ראשוני
ומציג את  הנוכחי מתמקד בבחינת שירותי התרבות  Ecosystem Assessment, 2005(. המחקר 

הערכת שירותי התרבות ביערות הכרמל אגב זיהוי מגוון תרבויות של משתמשי היערות.
מחקרים שבחנו את התועלות שמספקות סביבות טבעיות לרווחת האדם הצביעו על העובדה 
ביתר  לזיהוי  ניתנות  מהנוף  והנאה  נופש  של  תרבותיות  תועלות  שנמנו,  התועלות  כל  שמבין 
קלות על ידי המשתמשים )Gee & Burkhard, 2010(. לרוב, את שירותי התרבות של המערכת 
וקשר חזק  ומדע  ידע רחב על אודות טבע  גבוהה,  האקולוגית מזהים אנשים בעלי רמת השכלה 
לסביבות פתוחות )Brown, Montag, & Lyon, 2012( )outdoors(. בישראל עצמה נמצא שאף 
ולצל,  ואנרגיה, עצים לבנייה  שהמערכת האקולוגית באזור הערבה הדרומית מספקת מזון, דלק 
לשירותי  בעיקר  רבה  חשיבות  ייחסו  והירדנים  הישראלים  האזור  תושבי  לריפוי,  וצמחים  מים 
 Orenstein &  ;2012 ואחרים,  בילוי בטבע )שגיא  ואתרי  נוף, שקט  התרבות האופייניים לאזור: 

 .)Groner, 2014

אף שרווחת ההכרה של האדם בתועלות שירותי התרבות לשיפור איכות חייו, מרבית הספרות 
 )Milcu, Hanspach, Abson, & Fischer, 2013( בתחום מתמקדת בשירותי המערכת האחרים
ביולוגיים  תהליכיים  שמספקים  והכלכליות  הכספיות  התועלות  בהערכת  מתמקדת  היא  ובעיקר 
 Kareiva et al., 2011;( וימים  יערות  מדבריות,  דוגמת  טבעיות  סביבות  במגוון  ואקולוגיים 
התרבות  שירותי  מושג  האקולוגית  המערכת  שירותי  הערכת  של  בהקשר   .)Russi et al., 2013

כפי שמוערכים  כלכליים,  במונחים  להעריך את התועלות התרבותיות  מציב אתגר, בשל הקושי 
שירותי אספקה למשל )שבהם מונחי העלות-תועלת משמשים בסיס לקבלת החלטות ולקביעת 
מדיניות סביבתית(. שירותי התרבות מספקים בעיקר תועלות שאינן חומריות, כמו חוויות ויכולות 
ולמדוד  אופיין הלא מוחשי של התועלות קשה לכמת  שהאדם מפיק מיחסיו עם הסביבה. בשל 
אותן על פי מדדים אובייקטיביים אחידים ונתונים מראש )Chan et al., 2012(. מכיוון שמדובר 
בחוויות, חקר שירותי התרבות מצריך שיתוף של הציבור במחקר והתייחסות לחוויות ולפרשנויות 
 Chan et al., 2012; Gould, Klain, Ardoin, & Satterfield,( השונות שהוא מייחס לסביבתו
Orenstein, Zimroni, & Eizenberg, 2015 ;2015(. חקר החוויות והתפיסות שאנשים מייחסים 

יותר של  יאפשרו הבנה טובה  והשימוש בכלי מחקר מדיסציפלינות של מדעי החברה  לסביבתם 
האופן שבו התועלות השונות תורמות לחיי היומיום של המשתתפים לאורך זמן ובקרב קבוצות 

חברתיות שונות.
 the extinction of( בדיסציפלינות אחדות קיים שיח נוסף הבוחן את היעלמות חוויית הטבע
experience( בעידן הנוכחי. שיח זה, המבוסס על גישה מחקרית פנומנולוגית, מבקש לאפיין כיצד 
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האדם חווה ותופס את המרחב הירוק הפתוח בעוד זה מתרחק ונעלם ממרחבי חייו, ודן באפשרויות 
.)Miller, 2005; Pyle, 2003; Wells, 2006( לקרב מחדש את האדם לחוויית הטבע

אקולוגיות  כמערכות  טבעיות  סביבות  הבוחנת  זו  התפיסות,  שתי  בין  לגשר  מבקש  זה  מאמר 
ומודדת את התועלות שלהן וזו המנסה להתחקות אחר תופעת הניתוק המתהווה בין האדם למרחבי 
הטבע והניסיונות לחזק את הקשר בין האדם לטבע, ובכך לתרום לשתיהן. במאמר אנו בוחנים את 
ופעילויות פנאי שמספקת  שירותי המערכת התרבותיים, ומתמקדים בעיקר באפשרויות לנופש 
הסביבה הטבעית. בהתבסס על מחקר אמפירי שבחן את התפיסות והנרטיבים שאנשים בישראל 
מייחסים לתועלות שמספקת להם הסביבה הטבעית במקרה של יערות הכרמל, נשאל כיצד היער 
נתפס כמספק תועלת לרווחת האדם ונבדוק אם אנשים שונים תופסים אותו באופן דומה. בתשובה 
היער מקום של מפלט  נציג את הפרשנויות התרבותיות השונות הרואות בסביבת  לשאלות אלו 

והתרחקות, בילוי ומחייה.
החידוש המוצע במאמר הוא כפול. המאמר מרחיב את המנעד של הבנת התועלות שמספקת 
הסביבה הטבעית, מתוך גישה הבנייתית-פרשנית החושפת את הנרטיבים ה“אמיים“ )emic( של 
המשתמשים בנוגע לטבע. נוסף על כך הוא מציב פריזמה של ריבוי ומורכבות חברתית של תפיסת 
התועלות מהטבע. בהשראת המושג “contested natures“ אנו טוענים כי יש לראות את הסביבה 
הטבעית כאתר של פרשנויות מרובות המתקיימות בו-זמנית בקרב תרבויות שונות ויוצרות ריבוי 

של שיחים באשר לתועלות מסביבת היער, חלקם חופפים וחלקם מתחרים.
בהמשכו של המאמר מוצגת מסגרת תיאורטית הקושרת בין סביבה לחברה, דרך האופנים שבהם 
בתפיסות  התמקדות  מתוך  אותן,  וממשיגות  הטבעיות  הסביבות  את  תופסות  שונות  תרבויות 

הקונפליקטואליות הקשורות למושגי הסביבה והאדמה בהקשר הישראלי. 
התרומה התיאורטית המוצגת במאמר, המשלבת בין תחום הסוציולוגיה של הידע — באמצעות 
מושגים של קהילות מקצועיות של ידע וצורות של ידע על הטבע — ובין הבנת התועלות המסופקות 
)וכסוכן  מקצועית  זהות  כמכונן  יתואר  האקולוגי  השיח  הממצאים.  בפרק  תודגם  הטבע,  ידי  על 
פרשנויות  המגלמים  הטבע,  על  מקומי  ידע  של  נוספים  שיחים  יתוארו  ולצדו  סוציאליזציה(, 

ומשמעויות — משותפות וקונפליקטואליות — של המשתמשים באותה טריטוריה.

מקום, סביבה ותפיסה

אופני התפיסה והחוויה האנושית של מקום זכו להתייחסות מקיפה בתחומי הגיאוגרפיה האנושית, 
רב-ממדיות  על  מצביעות  אלו  התייחסויות  המרחב.  של  והסוציולוגיה  הסביבתית  הפסיכולוגיה 
של  המשמעות  המקום;  של  הפיזיים  המאפיינים   — היבטים  שלושה  הכוללת  המקום,  בתפיסת 
המקום — אסוציאציות, קונוטציות וזיכרונות הנקשרים אליו; והפעילויות שהמקום מספק, ובכלל 
 Gieryn, 2000; Relph, 1976; Tuan, 1977; Turner,( זה אינטראקציות חברתיות הנקשרות אליו
2006(. הצגה דומה של הממדים השונים של תפיסת המרחב גורסת כי למרחב ממד חומרי המעצב 
ידע  של  ממד  שהוא  נתפס,  ממד  בו;  המתקיימות  הפרקטיקות  את  הגבלה  או  אפשור  של  בדרך 
וקוגניציה המושפע מהתצורה ההגמונית שבה מבינים ועוסקים במרחב באותה העת; וממד נחווה, 
 .)Lefebvre, 1991( המעוצב על ידי הקשרים הרגשיים של הפרט וקבוצת השייכות שלו למרחב
השילוב של המאפיינים החומריים והחברתיים הקשורים בחוויית המרחב עולה לא רק בהקשר של 
הסביבה הבנויה אלא גם בזה של הסביבה הפתוחה. טילי )Tilley, 1994(, למשל, מציע להבחין בין 
ארבע רמות של התפיסה האנושית את הטבע: הפיזית, החושית, המנטלית ורמת האינטראקציה 

המתקיימת במקום. 
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התייחסויות אלו לסביבה הבנויה והפתוחה מתבססות לרוב על הגישה הפנומנולוגית. גישה זו, 
)Husserl(, מציעה לבחון את מבני ההכרה מתוך פרספקטיבה  שמקורה בפילוסופיה של הוסרל 
היא שהעולם  לגישה הקרטזיאנית, הטענה  בניגוד  זו של האדם החווה את העולם.  בגוף ראשון, 
האנושית  החוויה  דרך  העולם  בחינת  בדבר  ההנחה  האדם.  הוא  הסובייקט,  דרך  נחווה  כאובייקט 
שימשה בסיס למחקרים המבקשים להבין את היחסים של אנשים עם סביבתם, את האופן שבו 
להפוך  מנת  על  מייצרים  שאנשים  והפרשנויות  המשמעויות  ואת  היומיום  בחיי  נחווה  העולם 
 Brymer & Schweitzer, 2015; Merleau-Ponty,( עבורם  למשמעותיות  מסוימות  סביבות 
1999(. בהמשך נתייחס בקצרה לכמה גישות מובילות העוסקות בתפיסת האדם את הטבע. בשל 

נושאו של המאמר אנו מציגים את הפרשנויות השונות בהקשר של הסביבה הטבעית. 

הטבע כהבניה חברתית

הגישות הבוחנות את האופנים שבהם אנשים חווים ותופסים את הטבע מניחות שהטבע אינו מנותק 
מההקשר החברתי שהוא מתקיים בו. לדידן התפיסות המיוחסות לסביבה הטבעית הן תוצר של 
הבניה חברתית במובן זה שאנשים מפרשים את המאפיינים הפיזיים של הסביבה על פי הקטגוריות 
 Castree, 2001; Eder, 1996; Ingold, 2000; Macnaghten &( בחברתם  הרווחות  התרבותיות 
את  לראות  היא  הנטייה  למשל,  המודרנית,  המערבית  בתרבות   .)Urry, 1998; Nassauer, 1995

רת חיי היומיום, בהיותו פראי ולא מנוהל ומכיוון שהוא מייצג אפשרויות למפלט  הטבע כנפרד מספֵ
 Buijs, Elands, & Langers, 2009;( הנוף  הייחודי של  מיופיו  בהנאה  הכרוכות  החיים  משגרת 
צמחה  מהציוויליזציה  להתרחקות  כמייצג אפשרות  הטבע  תפיסת   .)Kaplan & Kaplan, 1989

על רקע המהפכה התעשייתית ותהליכי התיעוש והעיור המואצים של סוף המאה ה-19 וראשית 
הכפריים  האזורים  וצפיפות.  זיהום  נטולת  בסביבה  הצורך  את  שחיזקו  תהליכים  ה-20,  המאה 
כירוקים ושלווים, כאלה שבכוחם להפיג את המתח הכרוך בחיי  שמחוץ לערים הגדולות נתפסו 
היומיום של האדם המודרני. הייצוגים התרבותיים של סביבות היער, למשל, קושרים בין צמחייתו 
העבותה והסבוכה, חיות הבר השוכנות בו ומיקומו בשולי העיר או במרחק ניכר ממנה ובין חיי פרא 
 Konijnendijk,( וחופש  וחוויות של מפלט, הרפתקה, אקזוטיקה   )wilderness and wildlife(
2010(. הספרות מצביעה גם על הדינמיות המאפיינת את תהליך ההבניה החברתית של הטבע, על 

בדבר  ומתן  היותן מושא למשא  ועל  הזמן  כלפי הטבע עם  התחדשותן של התפיסות החברתיות 
מה שנתפס כבילוי “אמיתי“ בטבע. כך למשל במחקרו של פלטצ‘ר )Fletcher, 2014(, שבחן את 
 ,)ecotourism( “צמיחת התפיסות העכשוויות של פעילויות פנאי המתויגות כ“תיירות אקולוגית
מתחזקת תפיסת הטבע כאלטרנטיבה לחיי היומיום: פרקטיקות של תיירות אלטרנטיבית אקזוטית 
והרפתקנית הכוללות פעילות מאומצת מועדפות על פני התרגעות, ושהייה בתנאי שטח פשוטים 
זאת מתוך מטרה לשוב אל הטבע דרך מפגש עם טבע  פני תנאי מותרות.  וצנועים מועדפת על 

שאינו אנושי, ולהיטמע במרחבי החוץ ה“טבעיים“, הפראיים והעל-זמניים. 
הטבע  דימוי  את  היא  אף  מדגישה  בישראל  טבע  של  ובייצוגים  בתפיסות  העוסקת  הספרות 
החברה  על  שנערך  במחקר  אנושית.  התערבות  נטול  היותו  מתוך  וכמוגדר  היומיום  מחיי  כנפרד 
הצלול  והאוויר  השקט  הנוף,  והצומח,  החי  מאפייני  פי  על  מתואר  הטבע  למשל,  הטבע,  להגנת 
זה תפיסת הטבע מוגדרת על דרך ההנגדה ל“חברה“, המאופיינת במערכות שהן  והנקי. בהקשר 
מעשה ידי אדם כמו בניינים, כבישים ובתי חרושת, ואילו ההתפתחות האנושית מתוארת במונחים 
של זיהום אוויר, לכלוך ורעש. הטיול, המוצע במסגרת החברה להגנת הטבע, מאפשר למטיילים 
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וצמחים  אבנים  ממששים  פרחים,  מריחים  הם  כאשר  מהטבע  לחלק  הופכים  שהם  להרגיש 
ומקשיבים לשירת הציפורים ולהמיית הנחלים )Ben-David, 1997(. עם זאת, את תפיסת הטבע 
כמרוחק וכמנותק מחיי היומיום אפשר לקרוא כפרשנות מאוחרת ועכשווית, המהווה חוליה נוספת 
 ,)1997( אריאלי  של  מחקרה  בישראל.  הסביבתיות  התנועות  שמפיקות  הטבע  דימויי  בשרשרת 
למשל, שניתח את ביטאוני החברה להגנת הטבע במטרה לבחון את אופני ההבניה החברתית של 
הטבע בישראל בין סוף שנות החמישים לאמצע שנות התשעים, מראה כי בראשית שנות השישים 
כניגודו  הוצג  הטבע   — ויערות  פרדסים  ונטיעת  חקלאית  התיישבות  של  במושגים  הטבע  תואר 
)ובמיוחד  והשבעים  השישים  שנות  במהלך  השממה.  הפרחת  של  וכביטוי  והפראי  השומם  של 
לאחר 1967( התגברה הזיקה בין הטבע לתודעה הלאומית. ייצוג הטבע נקשר למורשת התרבותית 
הטבע  להגנת  החברה  מפעילות  למשל  שעלה  כפי  לעם,  הארץ  שייכות  את  וביטא  וההיסטורית 
ועלייה לרגל אליהם. רק בשנות  בשימור אתרים היסטוריים ומפרקטיקות הטיול לאתרי קרבות 
התשעים ניכר המעבר הכורך את הטבע עם ה“סביבה“ מתוך דיון בסוגיות של שמירת הסביבה ובתי 
לחסלו בשם הפרחת השממה(,  נחשבו למרחב שיש  לא  )שכבר  כורכר  וגבעות  ביצות  כמו  גידול 
וכן דיון במטרדים סביבתיים דוגמת זיהום אוויר, נושאים המוצגים כתורמים לאיכות החיים של 
התושבים. דיונים אלו משקפים את השיח האקולוגי המתקיים בתנועות אקולוגיות ברחבי העולם. 
מהציוויליזציה  התרחקות  המאפשרת  ומנוחה  הנאה  של  כזירה  זו  בתקופה  הטבע  שווק  בעת  בה 

המודרנית של העיר. 

תרבויות של טבע

רה המדעית. התפיסה שגרסה הפרדה בין מושא המחקר ה“טבעי“  במהלך המאה ה-20 חל שינוי בספֵ
לזה ה“חברתי“, ומכאן גם הפרדה בין מדעי הטבע למדעי החברה, התחלפה בגישות המשלבות בין 
ובין התייחסות לכוחות  והאקולוגית(  )הפיזית, הביולוגית  התבוננות במאפייני הסביבה הטבעית 
החברתיים הקשורים לייצור משמעויות, דימויים ופרשנויות של הסביבה הטבעית. כתוצאה מכך 
התרבו המחקרים המדגישים את הקונטקסטואליזציה של יצירת התפיסות החברתיות לגבי הטבע. 
דוגמה לבחינת צורות הידע החברתי המקובלות על אודות הטבע אפשר למצוא אצל מקנוטן וארי 
)Macnaghten & Urry, 1998(, המתבססים על גישת הקונסטרוקטיביזם החברתי. לטענתם יש 
ברבים,  טבע  אלא  יחיד  טבע  אין  לדידם,  וכאמביוולנטיות.  כמרובות  הטבע  תפיסות  את  לראות 
בזו. החוקרים מציעים להתייחס לטבע בצורת  זו  בעל משמעויות שונות שיכולות גם להתחרות 
זאת מתוך  ריבוי מכיוון שכך אפשר לתפוס את המורכבות הכרוכה בהבנה האנושית את הטבע. 
שלהן.  היומיומי  בשיח  שונות  משמעויות  לטבע  מייחסות  שונות  קהילות  של  תרבויות  כי  הנחה 
עוד טוענים החוקרים כי במקרים רבים הידע הסביבתי המדעי ה“רשמי“ ממסך את המשמעויות 

השונות שמייחס הציבור לטבע, משמעויות שיכולות להיות גם מנוגדות לאותו ידע “רשמי“.
תפיסה זו, המדגישה את מורכבות הקשר לטבע מתוך הצגת השיחים השונים והמתחרים ביחס 
הנוכחי.  המאמר  בבסיס  עומדת  זמן(,  של  בפרספקטיבה  רק  )ולא  בו-זמנית  המתקיימים  לטבע 
סביבות  שמספקות  התועלות  את  נבחן  הטבע,  של  התרבויות  ריבוי  של  לפריזמה  מבעד  דרכה 
טבעיות דוגמת היער. בהקשר זה קיימים מחקרים שבחנו את דימויי הטבע בקרב קבוצות חברתיות 
בדימוי של  החזיקו  Buijs et al., 2009(. מהגרים ממדינות אסלאם, למשל,  )ראו למשל  שונות 
הטבע כפונקציונלי וחשו כי השימוש בטבע נועד לספק את צורכי האדם )בתוך מסגרת של אחריות 
וכבוד לטבע(, ולעומתם ילידי המקום האירופיים )הולנדיים, במקרה זה( החזיקו בדימוי של הטבע 
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כשביר  ומצטייר  חיוביות  תחושות  המעורר  הנוף,  יפי  בשל  בעיקר  הטבע  את  והעריכו  כארקדי 
וכזקוק להגנה מההשפעה האנושית המאיימת לפגוע ב“איזון של הטבע“ )שם(. מחקר נוסף הצביע 
 Zube &( מורשת  נופי  של  השונות  בהעדפותיהן  אתניות  קבוצות  שבין  התרבותית  השונות  על 
Pitt, 1981(. מחקר אחר בחן את השונות הגילאית בתועלות שמייחסים בני נוער לסביבה של יער 

עירוני בשווייץ כמקום של מפגשים ויצירת קשרים חברתיים בין ילדים מקומיים לילדי מהגרים 
 .)Seeland, Dübendorfer, & Hansmann, 2009(

קבוצות  של  פרשנותן  את  שבחן   ,)2012( שני  של  מחקרו  את  כאן  להזכיר  יש  לישראל  באשר 
קטיף.  גוש  למפוני  חדש  יישוב  הקמת  על  דיונים  בעת  הטבע  למושג  הישראלית  בחברה  שונות 
המתיישבים נטו להשתמש ב“מטפורת שורש“ של “אדמה“, שלפיה החיבור לטבע מגולם בחיבור 
לאדמה באמצעות פרקטיקה של התיישבות המתערבת בטבע. לעומת זאת, אנשי ארגוני הסביבה, 
מפני  הטבע  על  להגן  הצורך  להצדקת  הסביבה  במטפורת  השתמשו  היישוב,  להקמת  שהתנגדו 
כנקיטת  וחברתיות, מתגלה  פוליטיות  לכאורה את הטבע מסוגיות  זו, המנתקת  האדם. מטפורה 
מתחרות  תפיסות  כיצד  להדגים  עשויות  אלו  תפיסות  מרכזית.  חברתית-לאומית  בסוגיה  עמדה 
של הטבע משמשות במאבקים חברתיים, ויש בכוחן להמחיש את הזיקה שבין תפיסות של טבע 
De-( דה-שליט  גם אצל  עולות  בישראל  לסביבה  ביחס  להיגיון אתנו-לאומי. תפיסות מתחרות 

Shalit, 1995(, המציג את הדיאלקטיקה שבין ציונות לסביבה. דה-שליט טוען שקיים שיח פוליטי 

של הסביבה ובו הסביבה משמשת אמצעי בבינוי האומה: היא ממלאת הן צורך פסיכולוגי של חיזוק 
הקשר הפיזי לארץ באמצעות דימוי כפרי רומנטי של האדמה שהעם היהודי שב אליה, והן צורך 
והתגברות על הסביבה  בניין הארץ עבור המוני מהגרים באמצעות אתוס של פיתוח  פוליטי של 
העוינת. לטענתו, בה בעת מתקיים גם שיח אקולוגי אובייקטיבי של הסביבה, שיח המבוסס על 
אלא  לאומיים.  מערכים  המנותקת  אינסטרומנטלית,  לא  ואוניברסלית,  רציונלית  מדעית,  גישה 
שקיים מתח בין שני סוגי השיח האלה וניכר קושי להתנתק מהשיח הפוליטי של הסביבה לטובת 

שיח אקולוגי אובייקטיבי. 
הנוף  בעיצוב  הרואות  גישות  מציגה  הספרות  הסביבה,  של  הפוליטיזציה  על  לטענה  באשר 
הציוני ביטוי לערכי האליטה השלטת, הציונית היהודית )האשכנזית(, ששאפה לכבוש את השממה 
מתוקף   )2012 )שני,  ציוני  אייקון  נחשב  למשל,  הייעור,  ובינוי.  ביצות1  ייבוש  ייעור,  באמצעות 
במולדת  שורשים  להכות  ומצליח  לארצו  השב  העם  של  לאומית  להתחדשות  סמל  העצים  היות 
הישנה. הקרן הקיימת לישראל )קק“ל( פעלה למען רכישת קרקעות וקידום ההתיישבות היהודית 
הזיכרון  לפי  ל“גאולת הארץ“.2  כחיונית  עצים, שנתפסה  נטיעת  ובהן  בדרכים שונות  בפלשתינה 
ליהודים  מאפשר  והייעור  בגלות,  שהו  שהיהודים  בעת  שוממה  עמדה  הארץ  הציוני  הקולקטיבי 
הנרטיב  שעושה  השימוש   .)Zerubavel, 1996( מהשממה  אותה  ולגאול  אבותיהם  לארץ  לחזור 
הציוני בטבע על מנת לקדם רעיונות לאומיים של שיבת היהודים לארץ האבות ושל בניין הארץ 
עולה ביתר שאת בספרות המציבה את הסביבה במוקד הסכסוך הלאומי היהודי-פלסטיני. ספרות 
בחברה  הטבע  של  המתחרות  ההבניות  שביסוד  הלאומי  האתני  הקונפליקט  אל  זרקור  מפנה  זו 

נרטיבים  השתקת  ועל  הפיתוח  של  ההגמוני  הציוני  הנרטיב  של  כשיקוף  החולה  ביצת  ייבוש  על   1
מתחרים - של נשים ושל ילידים - שהתקיימו ביחס לטבע ראו גורני, 2011.

ראו  החילונית  הלאומית  העברית  בתרבות  מרכזי  פטריוטי  כטקס  בשבט  בט“ו  עצים  נטיעת  על   2
.Zerubavel, 1996
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הישראלית. היא מצביעה למשל על האופן שבו הבניה תרבותית של הטבע, דוגמת ייחוס חשיבות 
לנטיעת עצים, משמשת אסטרטגיה לחיזוק ההיאחזות בקרקע מצד הקבוצות האתניות השונות. 
בנרטיב הפלסטיני היא משמשת  ואילו  בנרטיב הציוני היא משמשת לסימון בעלות על הקרקע, 
 .)Zerubavel, 1996( הישראליים  השלטונות  ידי  על  הטריטוריה  של  עתידית  החרמה  למניעת 
מחקר שבחן את שרידי הכפרים הפלסטיניים המרוקנים בנוף ובשיח הישראלי )קדמן, 2008( חושף 
את תפיסת הטבע הציונית כתפיסה סלקטיבית הבוחרת להדגיש את אלמנט גאולת הארץ והפרחת 
של  פרקטיקות  פועלות  כיצד  מראה  זה  מחקר  הקודמים.  המקום  מתושבי  ולהתעלם  השממה 

השכחה, ניכוס וייהוד הטריטוריה וכיצד הן משמשות למחיקת מרחב אתני קיים והחלפתו באחר.
האדמה משמשת ציר מרכזי בסכסוך האתנו-לאומי ונתפסת ככלי לפיקוח ולאפליה טריטוריאלית 
באמצעות פרקטיקות נישול מוסדיות. חמייסי )Khamaisi, 2005( מראה כיצד מיושמת בישראל 
מדינית  הערבי,  המיעוט  אצל  טריטוריאלית(  )הרחבה  מרחבי  פיתוח  המגבילה  תכנון  מדיניות 
ובשטחים  ביערות  חקלאיים,  בשטחים  מפיתוח  הימנעות  של  סביבתיים  בשיקולים  המנומקת 
פתוחים. ההגבלות מתוקף מדיניות זו מוחלות בעיקר על המיעוט הערבי )המהווה כ-20% מתושבי 
מדיניות  רואים  בישראל  הערבים  לטענתו,  פחות.  שכיחה  היהודי  הרוב  כלפי  והחלתן  המדינה(, 
זו של תכנון מרחבי כחלק ממדיניות של פיקוח מרחבי שמטרתו להגביל את הטריטוריה שלהם, 
להחרים את אדמותיהם ולהעבירן לבעלות המדינה3 ולהרוס את הקשר שלהם לאדמה. מגמת צמצום 
הטריטוריה של המיעוט הערבי בישראל וייהוד המרחב באמצעות מנגנונים של הפקעת קרקעות, 
התיישבות יהודית באזורים שבהם היה רוב ערבי )בנגב ובגליל( ועיבוד שטחי חקלאות ערביים על 
במסגרת  בישראל  האומה  בינוי  של  אתנוצנטריים  מתהליכים  כחלק  נתפסים  יהודים  מהגרים  ידי 
משטר האתנוקרטיה היהודית )Yiftachel, 2001(. מנגנוני הפיקוח הטריטוריאלי המדינתי מכוונים 
גם כלפי המיעוט האתני הדרוזי,4 כפי שמראים יפתחאל וסגל )Yiftachel & Segal, 1998(. מחקרם 

כ-3.5%  שרק  לכך  הביא  פרטיות  אדמות  הלאמת  באמצעות  האדמות  ייהוד  תהליך  חמייסי,  לפי   3
מטרתה  ערבים(  )מידי  פרטיות  אדמות  החרמת  לטענתו,  ערבים.  בבעלות  הוא  המדינה  משטח 

להבטיח שהאדמות בישראל יהיו בבעלות ישראלית-יהודית או בפיקוח ישיר של המדינה. 

הדת הדרוזית היא פלג שהתפצל מהאסלאם השיעי במאה ה-11. הפיזור הגיאוגרפי של הדרוזים   4
השתרע מצפון אפריקה ועד להודו. כיום רובם המכריע של הדרוזים חיים במזרח התיכון בסוריה, 
לבנון, ירדן וישראל. בשל היותם מיעוט נרדף חיו הדרוזים במשך מאות שנים באזורים הרריים ולא 
היו ביניהם כמעט תושבי ערים. החברה הדרוזית התפתחה כחברה כפרית, פטריארכלית ושמרנית 
מחוץ  לתעסוקה  והמעבר  המודרניזציה  תהליכי  למרות  אדמה.  עבודת  היה  בה  המרכזי  והעיסוק 
והבדלנות  השמרנות  אותן.  נטשו  ולא  אדמותיהם  את  לעבד  הדרוזים  המשיכו  המגורים  ליישובי 
שאפיינו את הדרוזים קרוב לאלף שנים אפשרו להם לפתח ולשמר מאפיינים חברתיים ותרבותיים 
שאינם קיימים אצל שכניהם הנוצרים והמוסלמים — למשל דיאלקט מיוחד, שמות פרטיים ייחודיים, 
מנהגי תפילה וקבורה אופייניים, ביקור במקומות המקודשים לקהילה הדרוזית והלבוש המסורתי 
של הדתיים )חסן, 2011(. יש הרואים בדרוזים בישראל חלק מהמיעוט הערבי )הדרוזים בישראל הם 
כ-10% מהמיעוט הערבי בישראל( בשל הקרבה התרבותית ביניהם, המתבטאת במסורות ובמנהגים 
המגזר  מן  הן  הנבדל  לאומי  מיעוט  בהם  רואים  אחרים   .)Yiftachel & Segal, 1998( משותפים 
היהודי והן מן המגזר הערבי. הדרוזים רואים עצמם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. גיוסם לצה“ל 
ומודרניזציה ביישובי הדרוזים, מולידים  וכן תהליכי עיור  ושילובם במערכת הביטחון הישראלית, 

שינויים כלכליים, תעסוקתיים ופיזיים )חסן, 2011(. 
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על  המועצמת  בגליל,  ג‘אן  בית  הדרוזי  הכפר  תושבי  כלפי  המיושמת  הפיקוח  מדיניות  את  מציג 
ידי ארגוני סביבה )יהודיים( המבקשים להגביל את שימוש הדרוזים באדמות חקלאיות של כפרם 
— אדמות שעיבדו מאות בשנים ואשר שימשו כסביבת המגורים שלהם5 — בטענה שהאזור הוגדר 
שמורת טבע מוגנת. האפליה האתנית הזאת, המגבילה את יכולתם של בני המיעוט הדרוזי להרחיב 

את שכונותיהם ודוחקת אותם מאדמותיהם החקלאיות, הובילה למחאה מצדם.
מרובות  תפיסות  כמצמיחים  בישראל  הקונפליקט  ואת  הכוח  יחסי  את  המציגה  הספרות  לצד 
ומתנצחות בנוגע לסביבה, יש גם ניסיונות להציג את הסביבה כבסיס אפשרי לפעילות משותפת. 
מאחד  כאלמנט  הסביבתי  הגורם  של  הנרטיב  את  שבחן   ,)Benstein, 2005( בנשטיין  למשל  כך 
או מפלג בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מציג את השיח המדגיש את הטבע כבית המשותף לשתי 
התרבויות )שיח שמקורו בגישה אוניברסליסטית מדעית( ואת השיח שבו הטבע הוא מושא שיש 
לשמור עליו מפני איומים תברואתיים-סביבתיים, גם מתוך דאגה לבריאות האנשים באזור )שיח 
לאומית  לזהות  מקור  בטבע  הרואה  השיח  את  בנשטיין  מציג  לעומתו  אדם(.  זכויות  של  ליברלי 

והגדרה תרבותית קולקטיבית ובכך מחדד את הקונפליקט בין הקבוצות )שיח אתני קהילתי(.
תרבויות  ריבוי  המניחות  הגישות  בין  בשילוב  היא  זה  במאמר  המוצעת  התיאורטית  התרומה 
המשותפות  התפיסות  יוצגו  זה  שילוב  באמצעות  הידע.  של  הסוציולוגיה  תחום  ובין  טבע  של 
בעלי  של  והן  הסביבה,  מומחי   — האקולוגי  הידע  בעלי  של  הן  לטבע,  ביחס  והקונפליקטואליות 
הידע המקומי — הציבור הרחב, יהודים ודרוזים. מתוך חידוש תיאורטי זה נציג היבט של מורכבות 
שירותי  של  הרעיונית  ובמסגרת  בישראל  הסביבתי-חברתי  בשיח  כה  עד  חסר  שהיה  תרבותית 

התרבות של משאבי הטבע והשטחים הפתוחים.

קהילות של ידע

שאלות על המקורות החברתיים של ידע עומדות במוקד תחום הסוציולוגיה של הידע. הסוציולוגיה 
יחידים  של  החברתי  המיקום  השפעת  והוא  בחן,  מנהיים  שקרל  במה  מתמקדת  הידע  של  הישנה 
וקבוצות על הידע שהם מחזיקים בו )Adler-Nissen & Kropp, 2015; Swidler, 1994(. לעומת 
כוח  יחסי  של  פריזמה  מתוך  הידע  ייצור  אופני  את  בוחנת  הידע  של  החדשה  הסוציולוגיה  זאת, 
ומושגים של סמכותיות, זהות, גבולות והיררכיות. במסגרת זו נחקרות סוגיות כגון השפעתם של 
המגולם  חברתי  כוח  של  השפעתו  הידע,  של  והמבנה  התוכן  עיצוב  על  בארגונים  סמכות  דפוסי 
בפרקטיקות מוסדיות על עיצוב הידע, תפקידו של הידע בחיזוק היררכיות חברתיות ויצירת גבולות 

וקטגוריות של מערכות ידע.
וביצירת  בלמידה  ויותר  יותר  עוסקת  הידע  בייצור  העוסקת  העכשווית  הספרות  כך,  על  נוסף 
הידע כתהליך אקטיבי ודינמי. בהקשר זה, קהילות של מומחים מבוססי ידע מוצגות כקטגוריה בפני 
עצמה בתחום החוקר את תהליכי ייצור הידע. באמצעות המושג “קהילה אפיסטמית“ מוצג הידע 
כתוצר של קהילייה המורכבת מרשת של אנשי מקצוע שיש להם מומחיות מוכרת בתחום מסוים 
 .)Haas, 1992( זה  בתחום  מדיניות  לקביעת  הנחוץ  רלוונטי  לידע  בסמכותיות  לטעון  וביכולתם 

יפתחאל וסגל מציגים את המרכזיות של הקרקע, ובעיקר את אפשרויות השימוש בקרקע והתכנון   5
המרחבי, הן ככלי המשמש את המאמץ הקולוניאלי האירופי והן כבסיס )חומרי ורוחני( להישרדות 
האדמה  של  התפקיד  את  מחדדת  זו  כפילות  הילידיים.  התושבים  של  והכלכלית  התרבותית 
בקונפליקט המובנה בין פרויקטים של בינוי אומה )השואפים להגדרות טריטוריאליות חדשות( ובין 

שימור פרקטיקות של התושבים הילידיים )על כך ראו בפרק הממצאים(. 
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בין אנשי המקצוע באותו התחום, הפועלים  הנוצרים  הקהילה האפיסטמית מושתתת על קשרים 
ויוצרים שיתופי פעולה במטרה לפתור בעיה מוגדרת במסגרת תחום  למען פרויקטים משותפים 

.)Amin & Roberts, 2008( הידע שלהם
וציטוטים  מפתח  מילות  הכוללים   )meta-codes( ממטא-קודים  מורכב  המומחים  של  הידע 
היא  זו  מופשטת  המשגה  החדש.  הידע  נוצר  וכך  המתגבשים,  הרעיונות  מופצים  שבאמצעותם 
קהילות  לחברי  ואף  לחבריה  רעיונותיה  ולהפצת  עצמה  הקהילה  חברי  בין  הידע  לבניית  אמצעי 
אפיסטמיות נוספות. עם זאת, הקודים שבאמצעותם מפיצים את הידע יכולים להקשות על פתרון 
הבעיה שבמוקד העניין. חלק מרכזי בבעיה הוא פערים בתקשורת ותקשורת לא יעילה בין קהילות 
 Rist, Zimmermann,( ילידים, כפי שהדגימו ריסט ועמיתיו  אפיסטמיות של מדענים וקהילות 
Wiesmann, 2004 &( במחקר שנערך באזורים כפריים בבוליביה. המחקר עסק בקהילת מדענים 
שבאה לסייע לתושבים מקומיים להתמודד עם נזקי ברד באזורם. פער הידע בין הקהילות התקיים 
מהצורות  רחוקים  שהיו  המדענים,  למושגי  התושבים  מושגי  בין  אי-ההלימה  בשל  והשתמר 
אותם  ולכפות  במושגיהם  לדבוק  המדענים  של  ההתעקשות  בשל  ובעיקר  הידע,  של  המקומיות 
על הקהילה המקומית. התעקשותם הגבירה את החשדנות והריחוק מצד תושבי המקום הילידיים. 
מכאן עולה שהקודים, המשמשים לארגון של הידע, עלולים לעתים גם למנוע את שיתופם של 
קהלים מסוגים שונים, במיוחד כאלו שאינם אמונים על “שפת המומחים“. בהקשר של הסוציולוגיה 
במושגי  המדיניות  כקובעי  מומחי המדע  כוחם של  לביסוס  בכך אמצעי  לראות  הידע אפשר  של 
הידע שלהם, ידע הגמוני הטוען לאמת, אף שהם אוחזים ביכולת מצומצמת למדי לייצג את הידע 

המקומי, הכולל את פרקטיקות היומיום וההבנות של הקהילות המקומיות לנעשה בתחומן.6 
ובקרב  אקולוגים  של  אפיסטמית  קהילה  בקרב  הטבע  על  ידע  של  בצורות  מתמקד  זה  מאמר 
הציבור הרחב, כפי שצורות הידע הללו מגולמות בסוגי השיח שהקהילות מייצרות. בדרך זו מבקש 
המאמר להתחקות אחר מגוון סוגי השיח ה“מקודשים“ בקהילות ידע שונות בישראל ולהצביע על 

המושג של ידע מקומי נכנס ללקסיקון של פרקטיקות הפיתוח מתוך המדע המערבי וכחלק מגישה   6
פטרנליסטית. גישה זו ראתה בילידים אוכלוסיית שוליים ענייה במדינות מתפתחות, ובידע שהם 
ומהווה מכשול למאמצי הפיתוח  יעיל לפתרון מודרני של בעיות  ידע מסורתי שאינו  מחזיקים — 
לביקורת,  זוכה  הידע  של  זו  היררכיה  כיום   .)Agrawal, 1995( הרציונלי  המערבי  העולם  שמציע 
קוראת  הפלורליסטית  הגישה  הידע.  יצירת  באופני  לפלורליזם  האפשרות  מוצעת  ובמקומה 
חברתיות  קבוצות  בקרב  אתיים  וערכים  עולם  תפיסות  ידע,  של  צורות  מגוון  שבה  לבינתחומיות 
ותרבותיות שונות הוא לגיטימי ואף מתבקש )Sandercock, 1998(. זאת ועוד, מודגשת החשיבות 
של עידוד דיאלוג ושיתוף פעולה בין קבוצות הטרוגניות של פועלים חברתיים המחזיקים בצורות 
שונות של ידע, במקום לכפות תפיסת עולם יחידה וקוהרנטית באמצעות שיח הגמוני המשתיק את 

.)Rist et al,. 2004( כל השיחים האחרים
שמקורן  גישות  המקומי,  הידע  כלפי  הביקורתיות  הגישות  כמו  שלא  כי  לציין  חשוב  זה  בהקשר   
תרבות  של  פחות  ושיפוטית  שונה  קריאה  מציע  החברתית  האנתרופולוגיה  תחום  הטבע,  במדעי 
הילידים. גישה זו, שמייצגה המובהק הוא קליפורד גירץ )Geertz, 1973, 1983(, מתארת את האדם 
כלכוד ברשת של משמעויות שהוא טווה. רשת משמעויות זו האופיינית לכל תרבות, היא התרבות 
המקומית. לכן, לפי גירץ, את ניתוח התרבות יש לערוך בגישה פרשנית החוקרת את המשמעויות, 
ולא כמדע ניסויי. גירץ מציג את התרבות במושגי סמלים, משמעויות ופרשנויות ולא מתוך גישה 

מבנית השוואתית, ומציע ניתוח מבוסס הקשר של הידע המקומי הנוצר בכל תרבות. 
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האופן שבו הקהילה האפיסטמית של מדעני הסביבה מייצרת ידע שמעלים צורות ידע מקומיות 
)ואתניות( המציעות תפיסות אלטרנטיביות של טבע.

מתודולוגיה

המחקר הנוכחי בוחן את התפיסות והפרשנויות המיוחסות לנופים של הסביבה הטבעית ולתועלות 
שהם מספקים עבור האדם, ומתמקד בנופי יערות הכרמל. מטרות המחקר היו זיהוי התועלות 
מפרשים  שונות  חברתיות  מקבוצות  אנשים  שבו  האופן  והבנת  היער  מנופי  מפיקים  שאנשים 
כלי  מיקוד, המשמשות  בקבוצות  נעזרנו  כך  לשם  עבורם.  היער מספקים  שנופי  התועלות  את 
 .)Kitzinger, 1995; Lowery & Morse, 2013( מחקר בחקר האינטראקציה בין האדם לסביבתו
בתקופה שבין אוקטובר 2013 לנובמבר 2014 נערכו עשר קבוצות מיקוד במעבדת הוויזואליזציה 
בטכניון )Eizenberg, Orenstein, & Zimroni, 2017(. קבוצות המיקוד כללו הצגת דימויים 
נוסף   .)Orenstein et al., 2015( משותפת  ושיחה  שאלון  מילוי  הכרמל,  נופי  של  ויזואליים 
על כך נערכו ראיונות בשטח יערות הכרמל עם אנשים המבלים במקום. ניתוח הנתונים נעשה 

7.)Qualitative GIS( בשיטות של חקר השיח וכן בשיטה של מיפוי איכותני
הכרמל,  יערות  סיורים בשטחי  נערכו   )HD( באיכות מרבית  ויזואליים  דימויים  איסוף  לשם 
טיולים,  מסלולי  ובהם  לכרמל  אופייניים  נופים  המציגות  תמונות  כ-350  נאספו  ובמהלכם 
תמונות  עשר  דבר  של  בסופו  נבחרו  שצולמו  הצילומים  מתוך  ועוד.  רעייה  מסלולי  חניונים, 
המציגות מגוון אופציות נופיות: נוף פתוח ונוף סגור, כיסוי צמחייה מלא ודליל, סוג צומח אחיד 
ומגוון סוגי צומח, מקומות של נראות ונסתרות, עיצוב מוסדר ופורמלי ועיצוב חופשי ומאולתר. 

תמונה 1: דוגמה לנוף ביערות הכרמל שהוצג לפני המשתתפים בקבוצות המיקוד

תמונה 2: דוגמה לנוף ביערות הכרמל שהוצג לפני המשתתפים בקבוצות המיקוד

המאמר מבוסס על התכנים שעלו בקבוצות המיקוד בלבד. לצורך התמקדות בניתוח סוגי השיח לא   7
יוצגו כאן תכנים שעלו מההשוואה לנתונים שנאספו בקרב המרואיינים בשטח יערות הכרמל )שלא 

במעבדת הוויזואליזציה( או מניתוח המיפוי האיכותני.
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תמונה 3: דוגמה לנוף ביערות הכרמל שהוצג לפני המשתתפים בקבוצות המיקוד

תמונה 4: דוגמה לנוף ביערות הכרמל שהוצג לפני המשתתפים בקבוצות המיקוד

תמונה 5: דוגמה לנוף ביערות הכרמל שהוצג לפני המשתתפים בקבוצות המיקוד

תמונה 6: דוגמה לנוף ביערות הכרמל שהוצג לפני המשתתפים בקבוצות המיקוד

הראשון  בשלב  לפניהם.  הוקרנו  והתמונות  שאלונים  למשתתפים  חולקו  המיקוד  בקבוצות 
רואים.  שהם  לתמונה  ֵשם  בשאלון  לכתוב  התבקשו  והמשתתפים  בנפרד  תמונה  כל  הוקרנה 
נופים  ארבעה  התמונות  מתוך  לבחור  התבקשו  הם  התמונות  עשר  לפניהם  שהוקרנו  לאחר 
שהיו רוצים לשהות בהם ולנמק בשאלון את בחירתם בשורות אחדות. כשסיימו המשתתפים 
לענות על השאלות הפתוחות בשאלון התקיים דיון. המנחה ביקש מאחד המשתתפים להציג 
המשתתפים  התייחסו  מכן  לאחר  אלו.  לבחירות  שלו  ההסברים  ואת  בנופים  בחירותיו  את 
הדיון,  במהלך  השונים.  בנופים  שלהם  והבחירות  ההעדפות  את  והציגו  לדבריו  האחרים 
כשהמשתתפים הציגו את בחירותיהם, הוקרנה על המסך התמונה של הנוף הרלוונטי. הדבר 
הנוספים  המשתתפים  אצל  נתפס  שהוא  כפי  הנוף,  אותו  על  דיון  של  להתפתחותו  הוביל 
בקבוצה, והם עיגנו את ההסברים להעדפותיהם הנופיות במאפיינים הפיזיים של הנוף, שנראו 
ובהגדלה על המסך שמולם. לעתים חיזקו המשתתפים בדיון שהתפתח את תפיסות  בבירור 
הנבחר.  בנוף  לשהות  לבחירתם  נוספים  הסברים  העלו  ואף  המשתתפים  אחד  שבחר  הנוף 
לעתים הועלו תפיסות מתנגדות והוצגו נימוקים מנוגדים לבחירתם של אחדים מהמשתתפים 
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להימנע מלהגיע לאותו מקום. הדיאלוגים שהתפתחו במהלך הדיונים אפשרו לחשוף לעומק 
את ההעדפות והתפיסות שהמשתתפים מייחסים לנופים בכרמל כאתרים המשמשים לבילוי 
בשלב  שבחרו  הנופים  לארבעת  להתייחס  מהמשתתפים  המנחה  ביקש  הבא  בשלב  והנאה. 
לאחר שסיימו  באותם מקומות.  לקיים  בוחרים  היו  פעילויות  אילו  ולכתוב בשאלון  הראשון 
לכתוב הציגו המשתתפים בזה אחר זה את תפיסותיהם בנוגע לפעילויות במקומות השונים. גם 
כאן התקיים דיון והמשתתפים הגיבו זה לדברי זה והתייחסו למאפיינים הפיזיים של הנופים 
השונים, שיכולים לאפשר או להגביל קיום פעילויות מסוימות במקום. בשלב האחרון נשאלו 
המשתתפים אם היו מציעים לשנות או לשפר את פני הנופים השונים כדי שיוכלו לקיים בהם 
והמשתתפים  את התמונות  הציג שוב  המנחה  לקיים.  הפעילויות שביקשו  את  מיטבי  באופן 
דנו בכל אחד מהנופים והעלו רעיונות לשיפור פני השטח. בחלק האחרון של המפגש נתבקשו 
כל  שלהם.  הדמוגרפיים  למאפיינים  באשר  בשאלון  סגורות  שאלות  על  לענות  המשתתפים 

מפגשי קבוצות המיקוד צולמו במצלמת וידאו, ולאחר מכן שוקלטו ונותחו. 
לה(,  סמוכים  ויישובים  )חיפה  הכרמל  אזור  תושבי  הם  למעבדה  שהוזמנו  המשתתפים 
המכירים את יערות הכרמל ומקיימים בהם מגוון פעילויות — נופש ובילוי, מחקר, מפגש עם 
 snowball( “חברים, טיולים ועוד. גיוס המשתתפים במחקר נערך בשיטת “דגימת כדור שלג
להשתתף  הם  גם  שיוזמנו  כדי  למכריהם  החוקרים  את  מפנים  משתתפים  שבה   ,)sampling
לגיוס  חשיבות  הייתה  שבמחקר  מכיוון  במחקר.  המשתתפים  כמות  גדלה  זו  בדרך  במחקר. 
ואתניות(,  מקצוע  גיל,  מגדר,  )מבחינת  מגוונים  שלהם  החברתיים  שהמאפיינים  משתתפים 
בעלי  והאזור,  חיפה  תושבי  ומבוגרים,  צעירים  וגברים,  נשים  במחקר  להשתתף  הוזמנו 

מקצועות מגוונים )כולל מדעני סביבה(, וכן תושבי דאליית אל-כרמל.8
דרוזים  ו-8  יהודים   62 נשים,  ו-34  גברים   40 כלל  המשתתפים  של  הדמוגרפי  ההרכב 
)ארבעה משתתפים לא הגדירו את עצמם בסעיף האתניות(, 25 בני נוער )16 מהם חברי חוגי 
קשור  היה  המבוגרים  מכלל   17 של  המקצועי  עיסוקם  מבוגרים.  ו-49  קק“ל9(  של  סיירות 
לאקולוגיה, ו-32 משתתפים לא היו קשורים ישירות לידע מקצועי של אנשי סביבה. סך כל 
מיקוד,  קבוצות   10 נערכו   .74 היה  הוויזואליזציה  במעבדת  המיקוד  בקבוצות  המשתתפים 
)למשל  באופיין  הומוגניות  היו  מהקבוצות  חלק  משתתפים.  ל-8   5 בין  היו  מהן  אחת  ובכל 
קבוצות שכללו רק חוקרים אקולוגים, קבוצה של בני נוער שלומדים באותה כיתה או קבוצות 
של נוער קק“ל שבאו כקבוצה מאורגנת עם המדריך שלהם(, וקבוצות אחרות היו הטרוגניות 

באופיין — מגדרית, מקצועית ואתנית — מבחינת ההרכב החברתי של המשתתפים בהן.
לזהות את התמות המרכזיות שעלו מדברי  בניתוח איכותני של הנתונים שנאספו ביקשנו 
בעקבות   .)Glaser & Strauss, 1967( בשדה  המעוגנת  התיאוריה  גישת  לפי  המשתתפים 

דאליית אל-כרמל היא היישוב הדרוזי הגדול ביותר בישראל. במקום קיימת התיישבות רציפה מאז   8
תושבים.  כ-16,500  היישוב  אוכלוסיית  מנתה   2014 בשנת  ה-17.  המאה  של  הראשונה  המחצית 
היישוב מדורג בדרגה 3 מתוך 10 בדירוג החברתי-כלכלי )על פי נתוני הלמ“ס(. בקרב המשתתפים 

במחקר מדאליית אל-כרמל היו גם אקולוגים.

 — בחיפה  הפועלים  סיירות  חוגי  של  קבוצות  שתי   — קק“ל  של  סיירות  בחוגי  החברים  נוער  בני   9
בחוג  הנוער  בני  של  המדריך  גם  נכח  מהמפגשים  אחד  בכל  המיקוד.  מקבוצות  בשתיים  השתתפו 

הסיירות.



־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   137 תשע"ז

הניתוח חולצו השיחים המרכזיים לגבי נוף היער.
הפרק הבא מציג את השיחים המתחרים על הטבע, שעלו מתשובות המשתתפים במחקר 
הן בשאלונים שמילאו בקבוצות המיקוד והן בדיוני קבוצות המיקוד. שלושת השיחים שעלו 
יוצגו על פי המאפיינים התוכניים והנרטיביים של כל אחד מהם ולאחר מכן ינותחו לפי שיוך 

מקצועי ואתני של הדוברים בהם.

ממצאים

שיחים בטבע — שיחים על טבע

"אלטרנטבע": הטבע כאלטרנטיבה
ביומיום. האפשרות לטבול  בו אני חיה  “נוף הכולל בריכת מים מהווה עבורי מקום שונה מהנוף 
בבריכה מעלה את התחושה של ‘יציאה מהשגרה‘ ו‘חופש מוחלט‘“. במילים אלו הסבירה סיגל10 
את בחירתה בנוף הנראה בתמונה 1. האפשרות למצוא מקום מפלט מחיי היומיום היא ציר מרכזי 
כך  על  מייצג מתבססת  האלטרנטיביות שהטבע  אלטרנטיבי.  כמרחב  הטבע  אל  המתייחס  בשיח 
שהוא נתפס כמקום מרוחק ומנותק מסביבה אנושית. המשתתפים במחקר הסבירו כי הם מבקשים 
הנראה  זה  )כמו  מיושבת“  מסביבה  “מרוחקים  או  מהעיר“  “מנותקים  במקומות שנראים  לשהות 
אפשרות  הטבעיות,  בסביבות  שגלומה  להתבודדות  האפשרות  הודגשה  ובמיוחד   ,)4 בתמונה 
הנובעת מההנחה שמעטים האנשים שיגיעו לנקודות מרוחקות ולא מוסדרות או לנקודות ב“מעבה 
יונתן, שהסביר את בחירתו בנוף שבו נראית נקודת תצפית במעלה ההר  היער“. כך אמר למשל 
4(: “המקום הוא לא ‘פארק‘, לכן הידיעה שלא הרבה אנשים יטיילו במקום נותנת יותר  )תמונה 
רצון לבוא אליו“. דוגמה נוספת היא הסברו של דביר את בחירתו בתמונת נוף המציגה סבך של 
בדידות.  ואפילו  כיף  סוג של  זו  כמו תמונה  ו‘סבוכים‘  סגורים  “יש במקומות   :)2 )תמונה  ענפים 
אתה בא למקומות כאלה בידיעה שיבואו לשם מעט אנשים“. ההתרחקות מההמון המתאפשרת 
בטבע נתפסת כמעלה מרכזית שלו, ההופכת אותו למקום אינטימי ונעים המשרה תחושה של רוגע 
ושלווה. הסביבות המבודדות והמרוחקות יוצרות את התנאים המתאימים לפעילות של התבוננות 

בחי ובצומח מסביב והזדהות עמם. כך למשל מפרט יואב: 

אצלי זה חלק מטיול טבע, תצפיות, מעקב שקט. אף אחד לא יפריע. מי עוד בא הנה, ציפורים? 
]...[ הסבך משאיר את רוב האוכלוסייה בחוץ. בסבך יש משהו שרק אתה הולך לעבור אותו, 
להתאמץ לראות מה יש אחורה, להיות לבד גם אחרי זה. אותו דבר הרגישו בעלי החיים אולי. 

יש משהו אחר. 

תפיסת הטבע כסבך פראי שלא ניכרת בו התערבות אנושית, שהוא “מין ג‘ונגל כזה בתוך ערוץ של 
נחל“, מזהה את המקום הנחווה כ“אחר“ לעומת הציביליזציה. כך עולה מההסבר של איתי: “תמונה 
ושקט,  אחר  עולם  כמו  לי  נראית  והיא  אדם  התערבות  בלי  סבוך  טבע  רק  מראה   ]2 ]תמונה  זו 
גם  בו  והרוגע שהטבע האלטרנטיבי מאפשר מגולם  בו“. לצד השקט  עולם שהייתי רוצה להיות 
צד מסתורי ואתגרי. הנוף ה“פראי“, שאינו סדור ואינו סלול, טומן בחובו סוד ומסתורין הנוגעים 

השמות המופיעים בפרק זה הם בדויים, כדי לשמור על פרטיות המשתתפים במחקר.  10
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להתמודדות שהוא דורש: “פשוט מרגיש שזה חלק מעניין במסלול. ברור שאפשר לעבור שם אבל 
לא ברור לאן זה יוביל ועם כמה שריטות נצא“. הבלתי נודע ואלמנט ההפתעה יוצרים חוויה של 
מפלט  וכמקום  היומיום  שגרת  לעומת  כ“אחר“  הטבע  חוויית  את  המעצימה  והרפתקנות  אתגר 

המאפשר התנתקות מהשגרה.

טבע ובית בו-זמנית: הטבע כמהות פונקציונלית
“מקום טוב לנפוש, מעורר בי רוגע ושלווה, לבוא לשבת עם כוס קפה מתחת לעץ“. כך אמרה 
נעמה, שהסבירה מדוע בחרה בנוף הנראה באחת התמונות. תחושת הרוגע, השלווה והנינוחות 
נופי  ובו  נוסף,  לשיח  מוצא  נקודת  היא  הכרמל  ביערות  והמצלים  הירוקים  העצים  שמשרים 
היער נתפסים כאתר פונקציונלי המאפשר לאנשים לצאת לטבע ולהרגיש בבית. היציאה לטבע 
ובילוי — פעילויות הקשורות במפגש, באכילה  נתפסת כאפשרות להרחיב פעילויות של פנאי 
ובמשחק — מהבית אל סביבת החוץ. כך תיארה זאת גלית בהתייחסה לתמונה 3, המציגה נוף של 
חניון מוסדר: “יש פה מקום שאפשר לרוץ בו ולהשתולל, לשחק בכדור, וזה מפגש של המון המון 
אנשים. בעצם מפגש חברתי לא בתוך הבית אלא בטבע, באווירה שהיא נעימה, שהיא ירוקה, 
והכול מסודר, נקי ומטופח יחסית“. הדגשת השימוש בטבע המסודר, הנקי והמטופח )יחסית!( 
כמו  ביער,  שנמצאים  אדם  ידי  מעשה  למתקנים  זה  בשיח  המיוחסת  החשיבות  את  מציגה 
שולחנות, פחי אשפה, ברזיות ושירותים. מתקנים אלו נתפסים כמייצרים את הזירה המתאימה 
למפגשים חברתיים ומשפחתיים, משום שהם מספקים תשתית לקיום השגרה הביתית בסביבה 
ירוקה, שקטה ורוגעת של טבע. ובמילותיה של גלית: “במילא כשאנחנו יוצאים לפיקניק אנחנו 
מביאים חצי בית בעצם — את האוכל מהבית, את הכלים מהבית, שולחן מהבית וכיסאות, הכול 

כדי שנרגיש בחוץ כמו בבית“. 
ההתייחסות אל הטבע כמאפשר המשכיות של הפעילות והשגרה הביתיות עלתה בעיקר אצל 
המשתתפים שבחרו בנופים המציגים חניונים מוסדרים, אך גם היו שציינו אותה גם ביחס לנופים 
מבנה  מרובעת,  מים  בריכת  בו  שנראים  בנוף  בחרו  מהמשתתפים  חלק  הכרמל.  ביערות  אחרים 
עתיק לצדה ושביל הליכה שלאורכו עצי אלון, חרוב ואורן )תמונה 1(, בנימוק שהוא נתפס בעיניהם 
כמקום עצירה נחמד שיש בו מים ונוף יפה ולכן הוא מאפשר מפגש של קבוצת חברים מצומצמת 
ותחושה שאפשר להתרווח במקום, וכדברי נירית: “]להוציא[ פק“ל קפה ולהוריד נעליים“. תחושת 
שאפשר  ועזוב  ישן  ריהוט  כמו  ביתיים  אביזרים  באמצעות  גם  מיוצגת  הטבע  שמספק  הביתיות 
למצוא בסביבת היער. בהתייחסם לתמונה 5, המציגה ספות וכורסאות ישנות המוצבות בחורשה 
של עצי זית, ציינו משתתפים רבים כי עבורם הכורסאות הן גורם משיכה למקום זה, לפחות כמו 
העצים שברקע. הכורסאות והספות מייצרות נוחות ושילובן בין העצים יוצר אווירה קסומה של 
מקום הראוי לנופש ולבילוי. רחל, אחת המשתתפות, הסבירה את בחירתה בנוף הנראה בתמונה 
גם  שהיא  מזה  כאן  נהנית  הייתה  בטוח  שלי  “הבת  השלוש:  בת  ילדתה  של  המבט  נקודת  מתוך 
יכולה להתרוצץ בטבע, לטפס על עצים או משהו כזה, וגם מצד שני ספות, היא יכולה לשכב. היא 
תהיה מאושרת שזה טבע ובית בו-זמנית“. המרחבים הפתוחים בסביבה הטבעית של היער, שבהם 
ובלתי  נינוחה  “נטועים“ אביזרים מוכרים שהוצאו מההקשר הפיזי המקורי שלהם, נתפסו כזירה 
פורמלית הקוראת לפעילויות המשלבות בין סביבת הבית והחוץ — שיחות, שתייה ומסיבה שמחה.

המשתתפים  נגישותו.  הדגשת  מתוך  גם  זה  בשיח  עולה  בטבע  המגולמת  השגרה  המשכיות 
עד  הרכב  עם  בנוחות  להגיע  מאפשרים  הם  כי  ואמרו  בתמונות  הנראים  כבישים  לחיוב  ציינו 
לקרבת היער או החניון הנראה בתמונה, לעצור, לשבת על הספסל או לטייל מעט )“טיול קליל 
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כזה“( ולחזור לכביש הראשי ולשגרת היומיום.

סביבת מחייה: האדמה כמשמרת מסורת וקונפליקט
“גם אבא שלי מספר שאבא שלו, כשהיה חוזר מהעמק לאדמות של דאליה, אז הוא היה מלקט 
יערות  של  הטבע  את  מציג  המשתתפים  מדברי  שעלה  השלישי  השיח  הביתה“.  ומביא  צמחים 
את  מדגיש  זה  שיח  ומתפרנסים.  גרים  חיים,  שבה  סביבה  דורות,  מדורי  מחייה  כסביבת  הכרמל 
היו  אליו   — ימיהם  את  בילו  שבה  סביבה  בטבע  רואים  המשתתפים  לטבע.  האדם  בין  השילוב 
יוצאים לטיול עם המשפחה, בו עיבדו את האדמות החקלאיות המצויות באזור וממנו אספו צמחי 
תבלין שהביאו הביתה ועשו בהם שימוש תדיר. כפי שתיאר זאת יוסף :“זה ארוחה כזאת שאספו 
מהשטח“. תפיסת הטבע כסביבה שחיים בה, עובדים בה ומשתמשים בה, ולעתים אף מביאים אותה 
הביתה, משמשת אמצעי לשמירה על מסורת. פרקטיקות עבודת האדמה באזור אפיינו את הדורות 
הגדלה  הצמחייה  של  והיכרות  לשטח  יציאה  באמצעות  הצעיר  לדור  גם  מונחלות  והן  הקודמים 
פריחתם  מועד  הצמחייה,  )אופי  לטבע  האדם  בין  האינטימית  ההיכרות  הזעתר(.  )למשל  במקום 
בין הטבע לאדם, המכיר את  כיוצרת חיבור  ועוד( נתפסת  של הצמחים השונים, מידת רעילותם 
האופנים שבהם הוא יכול להשתמש בטבע לצרכיו )או לצורכי בעלי החיים שהוא מגדל( ובה בעת 
לשמור על הטבע. הטבע נתפס גם כמקור פרנסה עכשווי או פוטנציאלי, אם כזירה שאפשר להקים 
בה צימרים הפונים לנוף הפתוח ואם כמקום לממכר תוצרת עצי הזית הגדלים באזור. ואולם בשיח 
על הטבע כסביבת מחייה עולה גם קושי הטמון בקונפליקט חברתי — בשטח הפארק של יערות 
הכרמל לא מתאפשרת בנייה. בהתייחסו לתמונה 6, המציגה נוף פתוח אל האופק, גבעה חשופה 
ובית בודד שנבנה בשטחה של דאליית אל כרמל, אמר דוד: “זה בית שנבנה בלית ברירה בשטח 
המיועד לפארק. ]...[ אנחנו חיים בתוך הפארק ורוצים לשמור עליו. ]...[ זו התפתחות טבעית 
על אדמתנו“. המתח בין הקצאת קרקעות מינימלית לבנייה בשטח הפארק ובין הקשר המתמשך 
לאדמה מדורי דורות והרצון להמשיך ולהתגורר ביישוב שבו גרו אבותיהם דוחף לקיום הקשר בין 

האדם לטבע כסביבת מחייה בכל מחיר, גם בעזרת שימוש בפרקטיקות של בנייה בלתי חוקית. 

“פראי“, “ביתי“ ו“חצר אחורית“: בין ידע מקצועי, ידע מקומי ואתניות

ניתוח שלושת השיחים שהוצגו לעיל על פי קהילות ידע שונות — זו של הידע המקצועי, זו של 
הידע,  הדומיננטיות של שיחים מסוימים בקרב קהילות  וזו האתנית — חושף את  הידע המקומי 
מעלה נקודות דמיון ושוני בין שלוש קהילות הידע ומדגיש את ההיבטים החברתיים, הלאומיים 

והקונפליקטואליים שמצמיחות תרבויות שונות ומתחרות ביחסן לטבע.

ידע מקצועי
בקרב האקולוגים בולטת הנטייה לשיח ה“אלטרנטבע“. האקולוגים נוטים לכרוך בין תועלות של 
והלכלוך שבה.  ומהרעש  אנושית  ומרוחק מסביבה  פראי  היותו  ובין  היער  ושלווה שמספק  רוגע 
אימוץ השיח על הטבע כ“מקום אחר“, המספק הזדמנויות לנופש של מסתורין ואתגר שאינן מצויות 
בחוויית חיי היומיום, מהדהד את דימוי הטבע שהשתרש בחברה המערבית — הטבע כמקום של 
התרחקות ומפלט מחיי היומיום )Buijs et al., 2009(. רוב האקולוגים הביעו הסתייגות ממקומות 
מסודרים ומאורגנים מעשה ידי אדם כמו חניונים. אלו נתפסים בעיניהם כ“טבע מהונדס“, שהוא 
שימושי ויומיומי מדי ומהווה הוכחה ניצחת לפיתוח שעבר הטבע. יתרה מזו, אתרים אלו מייצגים 
את הפיכת הטבע לממוסחר ומשוכפל, מעין “מקדונלדיזציה של חניונים“. האקולוגים תופסים את 
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ההתערבות האנושית בטבע כהרסנית לסביבה, התערבות המכחידה בתי גידול של אוכלוסיות בעלי 
חיים ואינה מאפשרת לחוות את הטבע כמקום של התרחקות ואסקפיזם.11 מכאן ששיח האקולוגים 
מחזק את הגישה הגורסת כי אי-התערבותו של האדם בטבע משמשת אמצעי לשמירה על הטבע 

)שני, 2012(.

ידע מקומי
הציבור הרחב מאזור חיפה12 נטה לקשר בין השקט והרוגע שמשרה סביבת היער ובין האפשרות 
מבחינתו  המוכרת.  היומיום  שגרת  את  ולהמשיך  ומשחרר  נינוח  חברתי  מפגש  במקום  לקיים 
של ציבור זה הטבע מאפשר את השילוב המוצלח בין לצאת לטבע, כלומר להשתחרר משגרת 
המתקנים  בעזרת  המתאפשרות  ביתית  ובתחושה  בנוחות  להתנהל  להמשיך  גם  אך  היומיום, 
המוסדרים והמאורגנים שבטבע. הידע המקומי מדגיש את הפרקטיקות היומיומיות של בילוי 
זה חשוב  כרצויה. בהקשר  נתפסת  נוחים לאדם  סיפוק תנאים  וההתערבות בטבע לשם  בטבע, 
לציין שחלק מהאקולוגים לא פסלו את פעילויות המפגש החברתי והפיקניק שמזמנים החניונים 
המתקנים  את  בחיוב  רואים  הם   — עדיפויות  היררכיית  עלתה  מדבריהם  אולם  המסודרים, 
היררכיה  במקום.  הטבעיים  המאפיינים  שנשמרים  בתנאי  והפונקציונליים  הנוחים  המוסדרים, 
החי  על  ההגנה  כי  הגורס  הסביבה,  מדעני  של  האפיסטמית  הקהילה  של  השיח  את  מחזקת  זו 

והצומח קודמת לפיתוח עבור האדם.

אתניות
הדרוזים שהשתתפו במחקר הם חלק מהקהילה המקומית של תושבי אזור הכרמל. תפיסתם את 
יער הכרמל כמקום לבילוי פנאי נינוח ומהנה עם חברים ובני משפחה הובעה כחלק מהידע המקומי 
בעיקר  המשויך  המקצועי,  הידע  קהילת  של  הטבע  תפיסת  מול  ניצבת  והיא  האזור  תושבי  של 
והן אצל תושבי  הן אצל האקולוגים  כמו תפיסות הטבע שעלו  אולם שלא  לקבוצת האקולוגים. 
אזור הכרמל היהודים, בקרב הדרוזים עלה השיח על הטבע כסביבת מחייה מדורי דורות וכמקור 
לקונפליקט. בעקבות תהליכים של הפקעת קרקעות פרטיות והפיכתן לאדמות מדינה, חוסר תכנון 
בכפרי הדרוזים והעדר תשתיות מספקות )Khamaisi, 2005; Yiftachel & Segal, 1998(, הטבע 
מקושר לקרקע הנגזלת ולמדיניות האפליה המרחבית המיושמת כלפי מיעוטים אתניים בישראל, 
מדיניות שמאלצת את התושבים לנקוט טקטיקות של בנייה “פרטיזנית“ ללא היתרי בנייה. אפשר 
לראות בשיח זה, המזכיר את הנרטיב של “חומה ומגדל“, אימוץ של מטפורת האדמה )שני, 2012( 
וסגל  יפתחאל  שלפיה הקשר לטבע מגולם באדמה שיש להיקשר אליה באמצעות התיישבות.13 

קק“ל  של  הסיירות  חוגי  חברי  הנוער  בני  בקרב  גם  בבירור  עלה  האנתרופוגנית“  ה“הפרעה  שיח   11
אנושית  בהתערבות  “נגועים“  שאינם  לנופים  העדפתם  עלתה  מתשובותיהם  במחקר.  שהשתתפו 
כ“מלאכותיים“.  בעיניהם  שנתפסו  נופים  באלה(,  וכיוצא  כבישים  בניינים,  בהם  שיש  )כאלה 
העדפתם לנופים מרוחקים מהעיר המאפשרים התבודדות והתנתקות ומייצגים טבע “פראי“ ללא 
התערבות אנושית מזכירה את תפיסות האקולוגים שעלו במחקר וחושפת תכנים של סוציאליזציה 

בקרב הקהילה האפיסטמית של מדעני סביבה בנוגע לשיח הסביבתי-אקולוגי בישראל.

האקולוגים שהשתתפו במחקר היו גם הם מאזור חיפה, אולם לצורך הניתוח הפרדנו אנליטית בין   12
השיחים על הטבע שעלו בקרב אקולוגים ובין אלה שעלו בקרב הציבור הרחב.

על בסיס הניתוח שמציע שני )2012(, מטפורת האדמה מייצגת את החיבור לטבע דרך האתוס של   13
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טענו כי מאמצי ההתרחבות הקולוניאליים האירופיים, הכוללים אמצעי פיקוח של תכנון מרחבי על 
מיעוטים ילידיים, משמשים בסיס לפרקטיקות של הישרדות המיעוטים באמצעות שימור הזהות, 
של  ההיאחזות  את  להסביר  עשויה  זו  טענה   .)Yiftachel & Segal, 1998( והכלכלה  התרבות 
המשתתפים הדרוזים בתפיסת טבע המחזקת את הזהות החקלאית המסורתית מדורי דורות דרך 
פרקטיקות של עבודת אדמה ורעיית צאן, פרקטיקות שלא עלו כלל בקרב המשתתפים היהודים. 
כי אף אחד מהמשתתפים הדרוזים במחקר לא עסק בחקלאות מסורתית במקצועו.  חשוב לציין 
זאת ועוד, על אף תהליכי מודרניזציה המתרחשים בחברה הדרוזית, הטבע מוצג כסביבת המגורים. 
הטבע  את  מדגיש  הדרוזים  של  השיח  האחרים,  הכרמל  אזור  תושבי  של  המקומי  לשיח  בניגוד 
ולא כמקום שאליו מביאים את הבית, אלא כחלק  היומיום — לא כמקום “אחר“,  כחלק משגרת 
ידע  ועל  האדמה  עבודת  פרקטיקות  על  ההתבססות  הדרוזים,  של  בשיח  שלו.  וכהרחבה  מהבית 
מסורתי היא מקור לגיטימציה לתפיסות אקולוגיות אלטרנטיביות. כך למשל תיארו המשתתפים 
כדי  כיצד השתמשו אבותיהם בטבע מתוך מחשבה על שימור הצמחייה לטובת הדורות הבאים, 
שיוכלו גם הם להשתמש בה )לדוגמה באמצעות איסוף העלים של צמחי התבלין ולא שורשיהם(. 
בין המדע  ומתן  נוספת למשא  דוגמה  “קיימות“.  בן-זמננו  זה מדגים תפיסות של המושג  תיאור 
למסורת על התפיסות האקולוגיות הלגיטימיות עולה מתוך ההתייחסות לתמונה 5, המציגה ספות 
ביער. הידע המקומי שהציבור הרחב החזיק בו ייצג את תחושת הביתיות והנוחות שמשרה הריהוט 
הכורסאות באתר  הידע של האקולוגים התמקד בהשלכות השליליות של הצבת  באמצע המטע, 
האקולוגים  ואילו  המבקרים,  מפעילות  כתוצאה  במקום  שנשארה  פסולת  כאל  אליהן  והתייחס 
בתוך הקהילה האתנית המקומית ייצרו מסגרת פרשנית אחרת שלפיה הוצאת הריהוט הישן מתוך 
הבית והצבתו במטע הזיתים היא דוגמה למיחזור. היכולת להשתמש בטבע ובה בעת לשמר ריהוט 
ישן ממחישה את טענתם של הדרוזים כי הם יודעים לשלב באופן מיטבי בין פעילות האדם ובין 
הסביבה הביוטית של יערות הכרמל באמצעות יצירת רצף שבו הבית “יוצא החוצה“. אולם, כפי 
שתיאר את המקום יוסף, זוהי “חצר אחורית‘“ — היא מייצגת את תפיסת הטבע כמקום המכיל את 
הבית, אך גם מלמדת על המיקום השולי שאליו נדחקו אופני השיח האלטרנטיביים לגבי השימוש 

בטבע בקרב אנשי הסביבה בישראל.

דיון: תרבויות, טבע וידע

במטרה להבין את החוויות והפרשנויות השונות שאנשים מייחסים לסביבתם בחן מחקר זה כיצד 
אנשים תופסים את התועלות שמספקת להם הסביבה הטבעית של יערות הכרמל. ממצאי המחקר 
לקהילה  שייך  שאינו   — המקומי   — הרחב  הציבור  ובין  הסביבה  אנשי  בין  מתחרים  שיחים  העלו 
מייצג  הטבע  האקולוגים  בעיני  הכרמל.  ביערות  הנוף  שמספק  לתועלות  באשר  זו,  אפיסטמית 
מקום מפלט “אחר“ לעומת שגרת היומיום, והם מצדדים בעיקרון הגורס כי שמירת הטבע חשובה 
משימושים של האדם בטבע. לעומת זאת, הידע המקומי של תושבי האזור קושר את התועלות 

המשמשת  האדמה  מטפורת  את  לראות  אפשר  זה  במובן  הציוני(.  לאתוס  )ובהמשך  ההתיישבות 
ובכיבוש  בהתיישבות  המצדד  הציוני,  באתוס  המגולמת  הכוחניות  את  החושף  ככלי  הדרוזים  את 
השממה והקרקע על ידי יהודים אך בה בעת מפקיע ממיעוטים אתניים אדמות שהיו יכולות לשמש 

להתיישבותם. עובדה זו מובילה את הדרוזים עצמם לאמץ טקטיקות של התיישבות מאלתרת. 
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שמספקת סביבת היער לחוויות של חיבור והמשכיות עם שגרת היומיום. 
יש כדי לאתגר את המשגת שירותי התרבות של המערכת האקולוגית בשתי  במסקנות אלו 
דרכים. ראשית, הן מצביעות על כך שהשיח האקולוגי הוא אחד מני שיחים רבים המתקיימים 
בחברה הישראלית. אי אפשר להתעלם מהתועלות של שימוש ביער למטרות של מפגש חברתי 
האקולוגים  בעיני  אם  גם  האדם,  לרווחת  מספקת  היער  שסביבת  תועלות  הקרקע,  עיבוד  או 
האקולוגי  הידע  טוענים,  אנו  זה,  במובן  מופר.  לנוף  היער  סביבת  את  הופכות  אלו  תועלות 
לשיחים  דה-לגיטימציה  נערכת  בחסותו  )Rist et al., 2004( שכן  הגמוני  כשיח  לתפקד  עלול 
בין  ניתוק  )על  המודרני  המדעי,  השיח  יותר.  וקונפליקטואליים  ומסורתיים  פחות  מערביים 
לתפיסות  מתייחס  ואינו  אנושית  אחידות  )המניח  והאוניברסלי  הטבע(  לחוויית  הציוויליזציה 
בו  מחזיקה  הסביבה  מדעני  של  האפיסטמית  שהקהילה  הטבע(  של  פרטיקולריות  תרבותיות 
אמנם מכיר בתועלות שהסביבה הטבעית מספקת לרווחת האדם, אך הוא אינו מקבל תפיסות 
בהינתן  משהו,  אירוני  )הדבר  האדם  לשימוש  מקום  בטבע  הרואות  שונות  תרבותיות  וחוויות 
המושג “שירותי תרבות של המערכת האקולוגית“, מושג המשמש את קהילת הידע המקצועי 
הדומיננטיות  ועוד,  זאת  הטבעית(.  בסביבה  התרבותית  הפעילות  לאופני  במהותו  ומתכחש 
)דוגמת השיח  של השיח האקולוגי המערבי, המודגשת באמצעות שיחים אקולוגיים מתחרים 
המיוצג על ידי האקולוגים הדרוזים( שלא זכו להכרה, מעידה כי הקהילה האפיסטמית של מדעני 
הסביבה היא שדה של יחסי כוח, ששיחים אחדים באשר לאופי הראוי לשמירת הטבע זוכים בו 

לדומיננטיות ואילו שיחים אחרים מודרים ומושתקים.
תוך  להנאה  שנועד  כמקום  הטבע  בתפיסת  הדוגל  המדעי-אקולוגי,  השיח  כי  גם  טוענים  אנו 
שמירת הסביבה, משמש מכניזם להסתרה של ההקשרים החברתיים הקונפליקטואליים המצמיחים 
הדיפרנציאליים  והשימושים  התועלות  הישראלית.  בחברה  הטבע  על  המתחרים  השיחים  את 
ואף  שונים  ומהקשרים תרבותיים  חברתיות  מנסיבות  הנובעים  הכרמל,  יערות  סביבת  שמספקת 
לפיכך  האקולוגית.  המערכת  של  התרבות  שירותי  על  בשיח  נכללים  אינם  קונפליקטואליים, 
זו, אף שהיא מדגישה את התועלות הביוטיות של סביבות אקולוגיות ברמה הגלובלית,  המשגה 
בסיסם  שעל  וגלויים  סמויים  מקומיים  חברתיים  לקונפליקטים  באשר  עיוורון  נקודות  מייצרת 
נבנים השיחים המתחרים על הטבע. במובן זה הקודים של מדעני הסביבה משמשים כלי פוליטי 
להכחשת נסיבות חברתיות שבהן הסביבה עצמה היא שחקן מרכזי העומד במוקד הסכסוכים — אם 
סכסוכים לאומיים על הפקעות וניכוס קרקעות ואם סכסוכי נדל“ן שעניינם השתלטות על שטחים 
לשימורם  אמצעי  משמשת  ואף  חברתיות  ומחלוקות  לסכסוכים  מקור  היא  הסביבה  טבעיים. 
באמצעות הפעלת מדיניות מרחבית כלפי אוכלוסיות שונות, אך תפקידה זה נוטה להיות מושתק 

בשם איצטלת ה“אוביקטיביות“ והנייטרליות של השיח המדעי. 
מאמר זה מאיר נדבך נוסף ביחסים המורכבים שבין סביבה לחברה בישראל בהצביעו על הזיקה 
De-Shalit, 1995(. ואולם   ;2012 ופוליטיות )שני,  ובין סוגיות חברתיות  שבין תפיסות של טבע 
כסביבה  ולא  אקו-סיסטמות  של  מערכת  כאל  לסביבה  להתייחס  לשאוף  יש  כי  לטענה  בניגוד 
מראים  אנו   ,)De-Shalit, 1995( שלה  והפוליטיות  החברתיות  הפונקציות  פי  על  המוגדרת 
בין סביבות פיזיות להיבטים חברתיים קונפליקטואליים היא חלק מהמנגנון ההגמוני  שההפרדה 
עצמו, המכסה את עובדת קיומם של השיחים המתחרים המתקיימים זה לצד זה. התחשבותה של 
הקהילה האפיסטמית של מדעני הסביבה בתרבויות מרובות וביחסן לטבע תוכל לקדם הבנה טובה 
המשמעויות  התפיסות,  את  שתכלול  תכנון  מדיניות  ולבסס  וסביבה  אדם  יחסי  של  יותר  ורחבה 
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והאינטרסים השונים המגולמים ביחס לטבע בשיחים המרובים, שלעתים הם מתנגשים.
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)אי( שוויון אקלימי: פליטת גזי חממה מצריכת מזון 
בישראל על פי מדרג סוציו-אקונומי

גיא מילמן* ודני רבינוביץ** 

עסק  וחברה  סביבה  בין  הקושרים  מחקרים  של  הראשון  הדור  תקציר. 
חלשות  פריפריאליות,  עניות,  אוכלוסיות  של  היחסית  בפגיעותן  בעיקר 
ולסכנות  לִמפגעים  וילידיים(  אתניים  מיעוטים  )כולל  ומוחלשות 
והמודעות  האקלים,  שינוי  לאחרונה  שמעורר  הרב  העניין  סביבתיות. 
במצב  הכרוך  האקלימי(  אי-הצדק  שמא  )או  האקלימי  לצדק  הגוברת 
האקלימי הפוסט-נורמלי )מאפ“נ(, הסיטו חלק מתשומת הלב המחקרית 
מסוגיית הפגיעות אל שאלת אחריותן הדיפרנציאלית של קבוצות שונות 
בין  השוואה  העורך  זה,  מאמר  סביבתיות.  מצוקות  של  היווצרותן  לעצם 
כמויות גזי החממה שנפלטות ממשקי בית בישראל כתוצאה מצריכת מזון, 
אחרים,  רבים  למחקרים  אלא שבניגוד  במובהק בשאלת האחריות.  עוסק 
המתמקדים באחריותן הדיפרנציאלית של מדינות לשינוי אקלים, הניתוח 
שאנו מציעים הוא תוך-מדינתי. הנתונים המדידים הראשוניים מישראל, 
לנפש  המזון  צריכת  המחקר:  הנחת  את  מאששים  כאן,  מנתחים  שאנו 
חממה  גזי  של  יותר  גבוהה  כמות  לפליטת  אחראית  אמידים  בית  במשקי 
מצריכת מזון לנפש במשקי בית עניים יותר. המאמר, המתבסס על מחקר 
גישוש חלוצי שלנו של הסוגיה בישראל, מציף כמה מהקשיים האמפיריים 
המאפיינים מחקרים מסוג זה בישראל ובכלל ומציע כיוונים מתודולוגיים 

להתמודדות עם קשיים אלו במחקרים עתידיים.

בית הספר ללימודי הסביבה ע“ש פורטר באוניברסיטת תל אביב  *
בית הספר ללימודי הסביבה ע“ש פורטר באוניברסיטת תל אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה   **

באוניברסיטת תל אביב והאגודה לצדק סביבתי
המאמר מבוסס על עבודת מחקר לתואר שני של גיא מילמן, שנעשתה בהנחיית פרופ‘ דני רבינוביץ   
וד“ר דיויד כץ מהפקולטה לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. העבודה נערכה בשיתוף 
פרויקט מחקר ומדיניות צדק אקלימי של האגודה לצדק סביבתי בישראל, בשיתוף עם בית הספר 
רוזה  קרן  ובתמיכת  אביב  תל  באוניברסיטת  חברתי  למחקר  והמכון  פורטר  ע“ש  הסביבה  ללימודי 
לוקסמבורג. המחברים מודים לד“ר ענת אורן, מנהלת מחקר במכון ב. י. ולוסיל כהן למחקרי דעת 
רבות  וסייעה  ביצוע הסקר  אביב, שניהלה את  באוניברסיטת תל  למדעי החברה  קהל שבפקולטה 

בניתוח הממצאים הכמותניים.
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מבוא

 ;2009 )מקינזי,  האקלים  שינוי  של  האנתרופוגניים  מקורותיו  סביב  המתחזק  המדעי  הקונצנזוס 
Stocker et al., 2013( מחדד בהתמדה את ההערכה שאם לא תצומצם דרמטית כמות גזי החממה 
בקיום  התומכות  האקולוגיות  למערכות  הפיך  בלתי  נזק  להיגרם  צפוי  לאטמוספרה  הנפלטים 
האנושי. דוח מטעם ארגון המזון והחקלאות של האו“ם ) FAO(, שיצא כבר בשנת 2006, קובע כי 
 .)FAO, 2006( שינוי האקלים הוא האתגר המשמעותי ביותר העומד לפתחו של המין האנושי כיום
מאז 1992 נידונות ומיושמות ברחבי העולם תכניות פעולה פוליטיות רבות שמטרתן לעצור את 
מדיניות  כלי  של  רחב  מגוון  נבחן  בישראל  גם   .)Garnett, 2008( הגלובלית  ההתחממות  תהליך 

להקטנת פליטות גזי החממה במגוון תחומים )לוי, 2012; המשרד להגנת הסביבה, 2010(. 
ובסיכוי להגיע להסכמה בינלאומית רחבה  מהשיח המחקרי והפוליטי העוסק בשינוי האקלים 
לצמצום פליטות ולהסתגלות למצב האקלימי הפוסט-נורמלי )מאפ“נ( שבפתח )רבינוביץ, 2009( 
באי-שוויון  כרוך  אכן  האקלים  משבר  בתהליך.  מרכזי  חסם  הוא  האקלימי  אי-השוויון  כי  נראה 
כפול: המדינות המתועשות בחצי הכדור הצפוני, האחראיות העיקריות מבחינה היסטורית לשינוי 
האקלים הנוכחי, צפויות להתמודד בהצלחה יחסית עם הסכנות הגלומות בו עבורן, לשרוד ולשמר 
תיעוש  בתהליכי  עיכוב  שבגלל  הדרום,  מדינות  בו.  מורגלות  שהן  החיים  אורח  את  רבה  במידה 
תרמו פחות גזי חממה לאטמוספרה במאתיים השנים האחרונות, הן אלו שנחשפות עתה לסיכונים 

האקלימיים, הכלכליים, החברתיים והפוליטיים האקוטיים הכרוכים בשינויי אקלים. 
האקלימי  אי-השוויון  בגללה,  ואולי  מדינות,  בין  האקלימי  לאי-השוויון  הלב  תשומת  למרות 
התוך-מדינתי טרם זכה לתשומת הלב הראויה לו במחקר, ומידע אמפירי על אי-שוויון בפליטות 
גזי חממה בין קבוצות אוכלוסייה שונות בתוך אותה המדינה עדיין לוקה בחסר. מידע מהימן כזה 
הוא חיוני לגיבוש אמצעים חקיקתיים, פיננסיים וטכנולוגיים שיעדם צמצום פליטות, וחשיבותו 
מדברת בעד עצמה. חוקרים אחדים אמנם הסבו לאחרונה את תשומת הלב להבדלי פליטות על פי 
רמות הכנסה וצריכה, אך אפשר לומר כי הקורפוס הנוכחי של הפרסומים המדעיים כולל בעיקר 
מחקרי גישוש חלוציים. סקר שנערך בקנדה למשל מצא שטביעת הרגל האקולוגית של העשירון 
 1.8 פי  מייצר  העליון  בחמישון  שאדם  התחתון,  העשירון  של  מזו   2.5 פי  כמעט  גבוהה  העליון 
יותר פליטות גזי חממה מאדם בחמישון התחתון, ושסך כל הפליטות ממשק הבית של העשירון 
העליון גבוה פי 6 כמעט מזה של העשירון התחתון )Lee & Card, 2011(. מחקר שנערך בבריטניה 
של  הפליטות  ששיעור  מצא  עשירונים  פי  על  לנפש  ועקיפות  ישירות  חממה  גזי  פליטות  ובדק 
משק בית מהעשירון העליון גבוה מזה של משק בית מהעשירון התחתון פי 4.5 כמעט כשמדובר 
 Gough,( 1:1.8 בשימוש בכלי תחבורה. בתחום המזון והאנרגיה הביתית נמצא יחס צנוע יותר של

 .)Abdallah, Johnson, Ryan-Collins, & Smith, 2011
 )2010( ולובנוב  רבינוביץ  בישראל.1  גם  בחיתוליו  נמצא  אקלימי  )אי(שוויון  בנושא  המחקר 
בדקו את אי-השוויון האקלימי בין משקי בית מעשירונים שונים בכל הקשור לפליטות גזי חממה 
מצריכת חשמל ביתית ומשימושים ברכב הפרטי; שני סעיפי הצריכה האלה — אנרגיה ותחבורה — 

הגרמנית,  לוקסמבורג  רוזה  מקרן  מימון  זה  לצורך  שקיבלה  סביבתי,  לצדק  הישראלית  האגודה   1
היא אחד השחקנים המרכזיים בעידוד המחקר בתחום זה בארץ. גם עבודה זו, הבוחנת את תרומת 
פרויקט  במסגרת  כאמור  נעשית  מזון,  מצריכת  חממה  גזי  לפליטות  בישראל  השונים  העשירונים 

מחקר של האגודה.
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אחראים יותר מכל סעיף אחר לפליטת גזי החממה בישראל. ממצאיהם מעידים שהפליטה לנפש 
וכי פערי  24 מזו של העשירון התחתון,  מצריכת חשמל ביתית בקרב העשירון העליון גדולה פי 
הפליטה לנפש משימוש ברכב פרטי מגיעים עד פי Rabinowitz, 2012( 27(. אי-שוויון אקלימי 
בפסולת  שמקורן  בפליטות  שעסק   ,)2013( נויגרטן  של  במחקרה  גם  נמצא  חממה  גזי  בפליטות 
סוציו- מאשכולות  ביישובים  בית  במשקי  ביתית  פסולת  ועיבוד  שייצור  מצאה  נויגרטן  ביתית. 

בגין  הנוצרת  הפליטות  מכמות  משמעותית  גבוהה  פליטות  לכמות  אחראים  גבוהים  אקונומיים 
פסולת במשקי בית ביישובים מאשכולות נמוכים יותר.

מזון.  בישראל כתוצאה מצריכת  בית  גזי חממה של משקי  זה מתמקד כאמור בפליטת  מאמר 
יחסית  וגולמיות  הן ראשוניות  גזי החממה משרשרת המזון העולמית  ההערכות של סך פליטות 
הכשרת  לצורכי  היערות  בירוא  זה  ובכלל  מזון,  שייצור  גורסת  מהן  אחת  אבל   ,)Garnett, 2008(
 Lappe,( בעולם  החממה  גזי  בפליטות  מהעלייה  שליש  לעד  אחראי  לחקלאות,  חדשים  שטחים 
2010(, יותר מחלקן של פליטות מתחבורה ביבשה, בים ובאוויר. על פי אחת ההערכות, תעשיית 

 FAO,( חממה  גזי  של  הכוללת  הגלובלית  מהפליטה  לכ-14.5%  אחראית  לבדה  החי  מן  המזון 
2013(. מחקר של האיחוד האירופי )Tukker et al., 2006( מצא כי מזון ומשקאות לא-אלכוהוליים 

גזי חממה מבין כל ענפי הצריכה,  הנצרכים במשקי בית הם המקור המשמעותי ביותר לפליטות 
ואחראים לכ-31% מסך כל הפליטות של 25 מדינות האיחוד. 9% נוספים מקורם בייצור מזון בבתי 
מלון ובמסעדות. על פי מחקרים שנערכו במדינות מתפתחות, צריכת המזון אחראית לכ-15%—

28% מסך הפליטות במדינות אלו )Garnett, 2011(. ממחקר שהתמקד בבריטניה עולה שצריכת 
מהסך  ולכ-19%  במדינה,  החממה  גזי  של  הישירות  הפליטות  כל  מסך  לכ-27%  אחראית  המזון 
הכולל של פליטות גזי החממה מכלל הפעילות המשקית )כולל ייבוא סחורות(. כשמתייחסים גם 
לפליטות של גזי חממה המושפעות מבירוא יערות לצורך הכשרת שטחים חקלאיים ברחבי העולם, 
שמהם מיובאים בסופו של דבר מוצרי מזון רבים גם לבריטניה, נראה שהמזון שנצרך בבריטניה 

 .)Berners-Lee, 2010( אחראי לכ-30% מסך הפליטות שמקורן במדינה
הייצור  גזי חממה. שלב  נחלקים לשלבים שונים המשפיעים על פליטות  והפצתו  ייצור המזון 
הראשון, שלב החווה — גידולם של היבולים ושל בעלי החיים — אחראי לפי ההערכות ל-10%—

בריכוז  לגידול  העיקרי  הגורם  והוא  אנתרופוגניים,  חממה  גזי  של  הכולל  הגלובלי  מהסך   12%
האטמוספרי של גזי החממה מתאן ותחמוצות חנקן )Gupta et al., 2007(. מחקרים שונים הראו 
 Scholz,( כי עבור מוצרי מזון רבים, תרומת שלב החווה לפליטות ממזון היא המשמעותית ביותר
2013( ועשויה להגיע עד כ-67% מסך הפליטות ממזון. גזי החממה הדומיננטיים הנפלטים בשלב 

זה הם מתאן, תחמוצות חנקן ופחמן דו-חמצני. 
השלב השני בתהליך הייצור וההפצה של מזון הוא שינוע חמרי הגלם והתפוקות. מזון משונע 
מהחווה למפעל העיבוד, מהמפעל לסיטונאי, מהסיטונאי לקמעונאי ומהקמעונאי לצרכן. אחר כך 
שיירי מזון משונעים מהצרכן למרכזי איסוף הפסולת. מרחקי ההובלה ואמצעי התובלה מגוונים 
ותלויים באופי המוצר, במרחק ובתשתיות )Colman & Päster, 2007(. כך או כך, שינוע מזון הוא 
נוסף  וזהו מקור   ,)Garnett, 2008( העיור  גם בשל האצתו של תהליך  תחום המתרחב בהתמדה, 

לפליטות גזי חממה בקנה מידה רחב מאוד.
מרכיב שלישי עתיר פליטות הוא קירור המזון. חיוני ככל שיהיה התהליך לשימור מזון ולחיסכון 
במזון, האינטנסיביות האנרגטית שלו, לצד פוטנציאל התרומה להתחממות גלובלית )GWP( של 
ומכירה,  אחסון  שטחי  לצנן  שתפקידם  ובמזגנים  במקררים  במקפיאים,  המשמשים  הקירור  גזי 
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גבוה מאות מונים מזה של פחמן דו-חמצני. לכן קירור מזון, הצורך כמחצית מהאנרגיה בחנויות 
ובמרכולים, נחשב “נקודה חמה“ בכל הקשור לפליטות גזי חממה במחזור החיים של המזון. 

גזי  פליטת  מכלל  ל-6%  אחראי  ההערכות  אחת  פי  שעל  האריזות,  מרכיב  הוא  רביעי  מרכיב 
החממה מתחום המזון )Berners-Lee, 2010(. האריזה חשובה לשמירת טריות המזון ולהארכת חיי 
המדף שלו, אך ייצורן של אריזות ממגוון חומרים והטיפול בפסולת אריזות כרוך בייצור כמויות 
משמעותיות של גזי חממה. שקיות הפלסטיק הניתנות בחנויות אחראיות בממוצע לכ-0.1% מכלל 
הפליטות הכרוכות בעגלת קניות טיפוסית )שם(. אריזות מנייר ומקלקר כרוכות בפליטה רבה יותר 
של גזי חממה בהשוואה לאריזות מפלסטיק, הן בשל האנרגיה הרבה הכרוכה בייצור נייר והן משום 
שנייר ופלסטיק שאינם ממוחזרים ומועברים להטמנה או לשריפה אחראים לפליטות מתאן, שהוא 
גז חממה עתיר פוטנציאל. בקבוקי זכוכית גרועים מפחיות מפני שהם צורכים אנרגיה רבה בייצור 
ובמיחזור, ומפני שמשקלם גבוה יותר ולכן הם מגדילים את טביעת הרגל הפחמנית בשינועם; ברזל 
גדולה  ייצור פחיות אינו צורך כמות  גזי חממה, אך  יחסית של  גדולה  ואלומיניום פולטים כמות 

שלהם והם קלים למיחזור )שם(.
והמכירה  השינוע  הייצור,  מתהליך  עובר  המזון  שבו  השלב  הוא  פליטות  של  חמישי  מרכיב 
לרשות הצרכן. צרכנים מובילים את המזון מהחנויות לבתיהם, מקררים ומחממים מזון, מבשלים 

 .)NRM Education, n.d.( ומאחסנים אותו
פסולת המזון. על פי הערכות שונות, 30%—50% מהמזון  המרכיב השישי והאחרון הוא כמובן 
המיוצר בעולם אובד או מתבזבז במורד שרשרת אספקת המזון — כמות שלהערכת ארגון המזון 
 Gustavsson, Cederberg, Sonesson, van Otterdijk, & Meybeck,( והחקלאות של האו“ם
2011( מגיעה לכ-1.3 מיליארד טונות מזון בשנה. במדינות המתפתחות כ-40% מהאשפה נוצרת 

זאת,  לעומת  ובטכנולוגיה.  בתשתיות  מחסור  בשל  המזון  רכיבי  של  העיבוד  ובזמן  הקציר  בזמן 
במדינות המפותחות כ-40% מהמזון מבוזבז אצל המשווקים והצרכנים. 

מזון המושלך לאשפה ומוטמן בעפר עובר תסיסה אנאירובית, נרקב ומייצר מתאן, שהוא כאמור 
גז חממה אפקטיבי ביותר )אוסטרובסקי וקוצר, 2010(. כל טון מזון ומשקה שנזרק מביא לפליטות 
 .)Quested & Parry, 2011( CO2 של קרוב לארבעה טון )CO2e( גזי חממה בערך אקוויוולנטי
שנפלטו  החממה  גזי  פליטת  כל  של  בזבוז  למעשה  גורר  וצרכנים  קמעונאים  בידי  שנזרק  מזון 
במהלך ייצורו, עיבודו, שינועו ומכירתו )Berners-Lee, 2010(. בזבוז המזון גדול במיוחד במזונות 
והחלב עתירות  ייצורם. כך למשל בתעשיות הבשר  גזי חממה לצורך  גדולה של  שצורכים כמות 
לעיבוד,  לייצור,  הקשורות  הפליטות  מסך  ויותר  כ-20%  בממוצע  מוסיף  המזון  בזבוז  הפליטות 

 .)Hamerschlag, 2011( להובלה ולצריכת המוצרים
האקלים  בשינוי  הכרוכות  החברתיות  לסוגיות  בנוגע  בישראל  הפוליטית  והחשיבה  המחקר 
ובנוגע לחשיבותה של שאלת צריכת המזון נמצאים עדיין בחיתוליהם. לשם דוגמה, בשנת 2009 
כתוצאה  שלה  ההזדמנויות  ועל  לישראל  הסיכונים  על  דוח  לקיימות2  דרכים  קואליציית  פרסמה 
ממשבר האקלים )קואליציית דרכים לקיימות, 2009(. בדוח קוראת הקואליציה לארגוני הסביבה 
גזי חממה, ומפרטת את הענפים שיש  ולממשלת ישראל להכין תכנית מקיפה לצמצום פליטות 

קואליציית דרכים לקיימות, הכוללת ארגוני סביבה וחברה, פועלת משנת 2002 במטרה לקדם פיתוח   2
מקיים בישראל ולבחון את פעילות הממשלה בתחום זה. משנת 2007 מתרכזת הקואליציה בנושא 

התמודדות עם משבר האקלים — הפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לקראת שינויי האקלים.
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להתמקד בהם: תחבורה, תעשייה, פסולת, בנייה, שטחים פתוחים, ייצור אנרגיה ומים. אין בדוח 
הכלכלית  שמשמעותו  תחום   — המזון  צריכת  לתחום  ומובחנת  נפרדת  סקטוריאלית  התייחסות 
עבור כל השכבות, אך בעיקר עבור השכבות החלשות, היא עצומה. עם זאת, קמו בישראל כמה 
יוזמות ציבוריות המבטאות מודעות לקשר שבין צריכת מזון לפליטת גזי חממה. יוזמה אחת כזאת 
כדי לצמצם  ובעיקר בשר בקר,  יוזמה השואפת לצמצם את צריכת הבשר  היא “שני ללא בשר“, 
פליטות גזי חממה. מרכז השל לקיימות )2010( יצא גם הוא לא מכבר ביוזמה להקמת מערך מזון 
לתזונה  מעבר  המעודד  מקצועי  גוף  הוא  בת-קיימא  לתזונה  הישראלי  הפורום  בישראל.  מקיים 
זה לציבור  ידע  בין תזונה לסביבה, מנגיש  ובת-קיימא ומפתח את בסיס הידע על הקשר  בריאה 
גוף   .)2014 ואולנובסקי,  )שפון  בנושא  ומקצועי  ציבורי  דיון  ומעודד  ההחלטות  ולמקבלי  הרחב 
אחר הוא ארגון לקט ישראל, המבקש לשפר את הביטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה מחדש 
יוזמות חשובות אלו   .)2014 של עודפי מזון לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל )לקט ישראל, 
משוועות להעמקה ולהמשך. תובנות מדעיות מן הסוג שאנו מציעים כאן עשויות לתרום תרומה 

משמעותית ליכולתן להתרחב ולהשפיע.

מתודולוגיית המחקר 

בבואנו לחקור את פליטות גזי החממה מצריכת מזון ביתי בישראל ולעמוד על התרומה היחסית 
של משקי בית מעשירוני הכנסה שונים לפליטות שמקורן צריכת מזון, מצאנו עצמנו בסיטואציה 
היום  עד  שנאספו  הנתונים  מאופי  הנובעות  מהמגבלות  כמה  עבורנו  הציף  המחקר  חלוצית. 
להסב  היא  זה  במאמר  ממטרותינו  אחת  החממה.  גזי  פליטות  ובתחום  המזון  בתחום  בישראל 
את תשומת לב החוקרים והסטטיסטיקאים לבעיות שמאפיינות את התחום, ולעודד באמצעותו 

איסוף נתונים מדויק ומשמעותי בתחום הרה גורל זה. 
במאמר זה, הבודק כאמור את פליטות גזי החממה מצריכת מזון ביתית בישראל על פי מדרג 
סוציו-אקונומי, יחידת ההשוואה היא משק בית בעשירון הכנסה. רוב דיווחי גזי החממה, בעולם 
יחידת  ולא ברמתה של   )Lee & Card, 2011( ייצור  נערכים ברמה של סקטורי  בישראל,  וגם 
מתודולוגית  פרוצדורה  לפתח  נדרשנו  לכן  מוגדר.  צריכה  תחום  של  בזו  או  הבודדת  המגורים 
ספציפית לישראל המתבססת על שני מקורות: נתונים על רכישת מזון וצריכתו מתוך פרסומי 
בית  במשקי  שערכנו  מקיף  חברתי  וסקר  ממשלה,  ומשרדי  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
עשירוני  פי  על  הבית  במשקי  שנצרך  מזון  של  הכמויות  ואת  הסוגים  את  לאפיין  כדי  בישראל 

הכנסה. 
המזון  סוגי  של  )בק“ג(  הכמויות  את  לקבוע  נדרשנו  בית  משקי  בין  השוואתי  ניתוח  לצורך 
השונים הנצרכים במשקי בית על פי עשירונים ולהעריך את טביעת הרגל הפחמנית שלהם — 
כמות גזי החממה שכל ק“ג מזון אחראי לה. התוצאה המספרית שביקשנו היא, אם כן, מכפלה 
של כמויות המזון )מסוגים שונים, בק“ג( הנצרכות במשק בית מייצג בעשירון בכמויות הפליטה 

האופייניות לכל סוג מזון. 
הקושי העיקרי שהתמודדנו עמו היה מחסור בנתונים רלוונטיים בשתי סוגיות. הראשונה היא 
על  מפורט  מידע  נאסף  מעטים  לא  עשורים  זה  בישראל.  בית  במשקי  הנצרכות  המזון  כמויות 
אין כמעט מידע סטטיסטי  לרוע המזל  בישראל, אולם  בית  מזון במשקי  ההוצאה הכספית על 
)כמות  הפחמנית  הרגל  טביעת  היא  השנייה  הסוגיה  הנצרכת.  )בק“ג(  המזון  כמות  על  מהימן 
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בישראל  לקבוע.  עלינו  היה  בישראל, שאותה  מזון שונים המשווקים  סוגי  לק“ג( של  הפליטה 
אין לפי שעה חובה לסמן על מוצרי מזון את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, ולכן כאשר התחלנו 

 CO2( הדו-חמצני  הפחמן  עצימות  על  ומהימן  זמין  אחיד,  מידע  ידינו  תחת  היה  לא  במחקר 
intensity( של המזונות השונים המשווקים בארץ. 

כדי לקבוע מה הכמויות הנצרכות נקטנו שתי שיטות. הראשונה היתה אקסטרפולציה של הנתונים 
שנאספים מפעם לפעם בסקרי העומק של מפקד האוכלוסין על ההוצאה הכספית למזון בבתי אב 
ובדוחות משרדי הממשלה הרלוונטיים. משהצלחנו  בדוחות הלמ“ס  נתונים המגולמים  בישראל, 
לקבוע את המחיר לק“ג של מוצר מזון מסוים, וידענו את ההוצאה השנתית עליו במשק בית נתון, 
יכולנו לחשב לאחור את הכמות הנצרכת בק“ג. השיטה השנייה היתה סקר טלפוני שחיברנו וערכנו 

במשקי בית, ובו ביקשנו מהמרואיינים להעריך מה כמויות סוגי המזון הנצרכות בביתם. 
לשאלת טביעת הרגל הפחמנית של מיני המזונות הנצרכים בישראל נעזרנו במחקרים מרחבי 
את  שונים.  מזון  סוגי  קבוצות  של   )life cycle analysis( החיים  מחזורי  את  שניתחו  העולם 
אלו  מחקר  משיטות  שנבעו  הממצאים  פירוט  בישראל.  הנוהגים  לתנאים  התאמנו  נתוניהם 

ומגבלותיהן מופיעים בפרק הממצאים שלהלן. 
הבית, פעולות  בתוך משק  ולצריכתו  מזון  לרכישת  היא שבניגוד  בה  נוספת שנתקלנו  בעיה 
שלגביהן קיימים נתונים סטטיסטיים רבים, בכל מה שקשור לצריכת מזון מחוץ לבית יש לקונה 
2010ב( מאפשרים לקבל  2010א,  מהותית בנתונים הכספיים. הנתונים הקיימים כיום )הלמ“ס, 
בית על מזון בעבודה, במסעדות, בבתי קפה, בקיוסקים,  מידע רק על סך ההוצאות של משק 
גם  אין  אלו.  במקומות  הנצרכים  המזון  סוגי  ועל  הכמויות  על  נתונים  אין  ובפאבים.  במזנונים 
מלון,  בבתי  בצבא,  )למשל  אחרים  במקומות  מזון  צריכת  על  או  מזון  על  הוצאות  על  נתונים 
העדר  בגלל  מאלה.  אלה  נבדלים  העשירונים  בהם  שגם  תמחוי(,  בבתי  או  באירועים  בחו“ל, 
נקודה משמעותית,  זוהי  הביתית.  המזון  בצריכת  בעיקר  במחקר  להתמקד  נאלצנו  אלו  נתונים 
שכן מהבדיקות שערכנו עולה קשר ישיר בין צריכת מזון מחוץ לבית ובין מדרג סוציו-אקונומי. 
מחוץ  ארוחות  על  החודשית  שההוצאה  עולה  2010ב(  )2010א,  הלמ“ס  נתוני  מניתוח  למשל, 
כ-13.9%  ומייצגת  בית,  למשק   ₪  306 על  עומדת  האוכלוסייה  כלל  של  שבממוצע   — לבית 
העשירונים  בשלושת  העשירונים.  בין  בהשוואה  דרמטית  משתנה   — מזון  על  ההוצאות  מסך 
שיעורה.  גדל  העשירונים  במדרג  העלייה  ועם  מההוצאות  כ-6%  רק  מייצגת  היא  התחתונים 
בעשירון התשיעי שיעור ההוצאה על ארוחות מחוץ לבית מגיע לכ-20% מסך ההוצאות על מזון 
)פי  25.8% מההוצאות  ובעשירון העליון הוא מטפס עד  4.9 משיעורה בעשירון התחתון(,  )פי 

7.3 משיעורה בעשירון התחתון(. 

חישוב צריכת סוגי מזון שונים בק“ג במשקי בית טיפוסיים על פי עשירוני הכנסה 

משימתנו הראשונה היתה לקבוע את כמויות סוגי המזון )בק“ג( שנצרכו בכל עשירון. מהלך זה 
וחילוק הסכום שהתקבל  נעשה בשני שלבים: קביעת ההוצאה הממוצעת למוצר בכל עשירון, 
את  פישטנו  מוצרים,  של  רבות  מאות  נצרכים  שבישראל  היות  מוצר.  לק“ג  הממוצע  במחיר 
התהליך והשתמשנו בחלוקה שעורכת הלמ“ס ל-19 קבוצות מוצרים המייצגות את מרב המזון 
הנצרך בישראל: לחם, דגנים ומוצרי בצק; שמנים צמחיים ומוצריהם; בשר ועופות; דגים; חלב 
לבית;  מחוץ  ארוחות  אלכוהוליים;  משקאות  קלים;  משקאות  ומוצריו;  סוכר  ביצים;  ומוצריו, 
מוצרי מזון שונים; תפוחי אדמה ובטטות; ירקות טריים; פירות טריים; ירקות קפואים; ירקות 
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כבושים ומשומרים; פירות משומרים וקפואים; פירות יבשים; מיצי פירות טבעיים. 
מהעשירונים  אחד  בכל  כזו  מוצרים  קבוצת  כל  על  הטיפוסית  ההוצאה  סך  חישוב  לצורך 
השתמשנו בדוחות הלמ“ס המעודכנים ביותר של הוצאות משק הבית שעמדו לרשותנו — שני 
של  העוגן  לשנת  לפיכך  הפכה   2010 שנת  ב-2011.  שיצא   ,2010 לשנת  הלמ“ס  מדוח  לוחות 
)הלמ“ס,   1.1 לוח   ,2010 לשנת  הראשון  הלוח  אליה.  תמיד  מתייחסים  וממצאינו  זה,  מחקר 
2010א(, מפרט הוצאות חודשיות לתצרוכת בחמישוני הכנסה )משקי בית לפי הכנסה נטו לנפש 
סטנדרטית3(. בכל חמישון מפרט הלוח הוצאות לפי 19 קבוצות מוצרי המזון שהוזכרו לעיל. בכל 

קבוצה מביא הלוח פירוט של מוצרי מזון ספציפיים הנכללים בקבוצה, על מחיריהם. 
הלוח השני ששימש אותנו, לוח 2.2 )הלמ“ס, 2010ב(, מביא נתונים דומים )הוצאה חודשית 
לתצרוכת לפי סעיפי הוצאה שונים( אך מחלק את משקי הבית לעשירוני הכנסה )לפי הכנסה 
נטו לנפש סטנדרטית(. ההוצאות הממוצעות של כל עשירון בלוח זה מפורטות לפי אותן קבוצות 
 ,1.1 מלוח  להבדיל  אך  2010א(.  הלמ“ס,   ,1.1 )לוח  החמישונים  לוח  את  המשמשות  מוצרים 
19 קבוצות המוצרים, אלא את השקלול  לוח 2.2 אינו מפרט מוצרים ספציפיים הנכללים בתוך 

הגולמי של עלות כלל מוצרי הקבוצה בלבד.
היות שמחקרים קודמים בישראל שעסקו בטביעת רגל פחמנית מצריכת חשמל ביתי ומשימוש 
ערכו   )Rabinowitz, 2012  ;2010 ולובנוב,  )רבינוביץ  סוציו-אקונומי  מדרג  פי  על  פרטי  ברכב 
ובכך  הנוכחי,  במחקר  גם  זו  חלוקה  לשמר  שאפנו  עשירונים,  פי  על  בית  משקי  בין  השוואות 
להשתמש  שאפנו  זאת,  עם  שונים.  צריכה  תחומי  בין  אי-השוויון  עצמת  של  השוואה  לאפשר 
בנתונים מפורטים ככל האפשר על מוצרים רבים ככל האפשר, ולא רק בנתון הגולמי של הוצאה 
אפוא  ערכנו  העולמות  להרוויח משני  כדי   .)2.2 לוח  )כפי שמציע  מזון  מוצרי  לקבוצת  כוללת 
יותר של  2010א — לוח החמישונים, המכיל פירוט רב  )הלמ“ס,   1.1 לוח  נתוני  אינטגרציה של 

מוצרים( אל תוך לוח 2.2 )הלמ“ס, 2010ב(, הערוך על פי עשירונים. 
לצורך כך לקחנו בכל קבוצת מוצרים את היחס בין שני עשירונים עוקבים כפי שהם מופיעים 
בלוח העשירונים )הלמ“ס, 2010ב(, החלנו אותם על נתוני ההוצאות על מוצרים לפי חמישונים 
בקבוצה המובאים בלוח החמישונים )הלמ“ס, 2010א(, ויצרנו לוח אינטגרטיבי המחולק על פי 
עשירונים ובו קירוב של ההוצאות לכל מוצר המופיע בלוח העשירונים של הלמ“ס. כדי לבדוק 
לסך  אותם  והשווינו  האינטגרטיבי  בלוח  הנתונים  את  סיכמנו  החישוב  של  הדיוק  מידת  את 
1.1 של הלמ“ס )2010א(. התוצאה הייתה משביעת רצון: ברוב  הנתונים לקבוצה המופיע בלוח 
גדול מבין המוצרים לא היה פער כלל או נרשם פער של אחוזים בודדים בלבד מול היחסים בלוח 
המקורי. רק במוצרים ספורים מצאנו הבדל המתקרב ל-10% בהוצאה פר מוצר. במילים אחרות, 
ההוצאה  של  ומייצג  אמין  קירוב  מציע  שייצרנו  האינטגרטיבי  שהלוח  ובטוחים  סמוכים  אנו 

הממוצעת פר מוצר לפי עשירונים. 

“נפש  סטנדרטית.  לנפש  נטו  ההכנסה  גובה  לפי  לעשירונים  מפולחים  הבית  משקי  אלה  בסקרים   3
סטנדרטית“ הוא מושג סטטיסטי שבו משתמשת הלמ“ס כדי לשקלל את משקלה הסטטיסטי של 
כל נפש נוספת במשק הבית. גישה זו מייחסת לכל נפש נוספת במשפחה השפעה שולית קטנה יותר 
על העומס התקציבי שמוטל על המשפחה, ומבטאת את יתרונות הגודל. לכל עשירון מתאימים גבול 
עליון וגבול תחתון של הכנסה. כדי לסווג את המשפחה הספציפית לאחד מעשרה עשירונים קובעים 
את ההכנסה לנפש סטנדרטית באותה משפחה — כלומר כלל הכנסות משק הבית מחולק במספר 

הנפשות הסטנדרטיות.
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לוח 1. הוצאה חודשית ממוצעת למשפחה לצריכת קבוצות מזון לפי עשירונים )₪, 2010(

ממוצעתחתון98765432עליוןמוצר

לחם, דגנים 
ומוצרי בצק

336.4332.4324.9335.5321.5296.7295.0285.0321.9299.2314.8

שמנים 
צמחיים 
ומוצריהם

42.346.247.942.840.442.344.644.145.345.347.6

382.0352.3294.2354.9361.5309.2353.8359.6402.9401.9357.2בשר ועופות

90.583.564.985.583.066.677.270.766.663.775.2דגים

חלב 
ומוצריו, 

ביצים

403.9373.8339.2343.1310.7292.1285.7276.6265.0273.2316.31

סוכר 
ומוצריו

94.880.777.373.561.870.369.063.878.064.973.4

משקאות 
קלים

96.389.381.187.798.191.893.178.183.879.887.9

משקאות 
אלכוהוליים

76.963.844.639.441.939.831.131.118.826.841.4

מוצרי מזון 
שונים

157.0147.3146.7129.7132.8113.6114.3121.1115.1101.6127.9

תפוחי 
אדמה 
ובטטות

28.028.026.027.028.327.325.925.926.528.727.2

ירקות 
טריים

165.3147.3131.7132.6134.0120.7120.0123.5128.1126.4133.0

פירות 
טריים

152.8125.6119.6109.1111.7102.095.397.394.877.4108.6

ירקות 
קפואים

24.421.214.514.513.211.210.610.67.76.013.4

ירקות 
כבושים 

ומשומרים

81.470.665.465.462.359.355.955.958.550.362.5

פירות 
משומרים 
וקפואים

3.02.02.02.52.02.02.02.02.01.41.9

פירות 
יבשים

53.746.642.543.533.233.232.921.235.222.536.4

16.012.012.010.011.010.010.011.08.07.010.7משקה פירות

מקור: אינטגרציה של לוחות הלמ“ס )2010א, 2010ב( המפרטים את הוצאות החמישונים והעשירונים על מוצרי 

מזון שונים ב-2010
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חישוב כמויות המזון פר מוצר לפי עשירונים

המשימה הבאה שעמדה בפנינו היתה להשתמש בסך ההוצאה למוצר )בשקלים( כדי לגזור את 
הכמות )בק“ג( מאותו מוצר שצורך משק בית טיפוסי בכל עשירון. 

בשלב ראשון היה עלינו לקבוע את המחיר לק“ג עבור כל סוג מזון בכל עשירון. כאן עמדה 
תיאום  רמת  שקיימת  מפני  בישראל:  צרכן  לכל  אחרת  או  זו  בצורה  המוכרת  בעיה  בפנינו 
בפערי  רבים  מוצרים  למכור  מצליחות  הרשתות  הגדולות,  השיווק  רשתות  בין  מאוד  גבוהה 
על  עולה  אינו  הקטנה  בישראל  הגיאוגרפי  המרחק  אם  גם   — שונים  במקומות  גדולים  מחיר 
קילומטרים בודדים. פערי המחירים למוצר יכולים להגיע לעשרות ואף למאות אחוזים והם 
חנות  מרכול,  שוק,  )מכולת,  המכירה  נקודת  בסוג  המוצר,  באיכות  היצרן,  בזהות  תלויים 
קהל  של  הכלכליות  ביכולותיו  מכירה,  נקודות  שבין  התחרות  במידת  וביוקרתה,  בוטיק( 
שיווק  רשת  אותה  של  שונים  בסניפים  אפילו  ועוד.  שיווק  במבצעי  השנה,  בעונות  הקונים, 
או  שונות  חברות  של  זהים  מוצרים  כשמשווים  גם  משמעותיים.  מחירים  פערי  אחת  לא  יש 
מוצר זהה המשווק באריזות במשקלים שונים מוצאים לא אחת פערים גדולים במחיר ליחידת 

משקל )קריסטל, 2012(. 
לנוכח התנודתיות הזו, ובהעדר מידע סטטיסטי מדויק מטעם הלמ“ס על מחירי מזונות שונים 
ועל דפוסי צריכת מזון לפי עשירונים, הוספנו לסקר הוצאות משקי הבית לשנת 2010 שהוזכר 
לעיל נתונים משני מאגרי מידע ממשלתיים נוספים: מאגר הנתונים של הלמ“ס )הלמ“ס, 2012( 
נתונים אלה חישבנו את המחיר  ונתוני משרד החקלאות של מחירים ממוצעים.4 בהתבסס על 
הממוצע השנתי למוצר, שהוא ממוצע של מחירי המוצר בחודשים השונים. אם לא היו לפנינו 
מחירים לכל החודשים, חישבנו את המחיר הממוצע לכל מוצר כממוצע של הנתונים הזמינים. 

החישוב שערכנו היה כמובן מחיר לק“ג מוצר ולא ליחידת מוצר סטנדרטית.5
גם כאן נתקלנו בקשיים שנדרשנו להכריע בהם. למשל, בנתוני סקר העומק של מפקד האוכלוסין 
דגים  וביסקוויטים,  עוגיות  )כגון  מזון  מוצרי  של  קבוצות  לעתים  מצוינות  2010א(  )הלמ“ס, 
טריים ודגים אחרים(. לעומת זאת, בקבצים אחרים המפרטים מחירים מצוין המחיר הממוצע 
של מוצר מסוים בתוך אחת הקבוצות )למשל “מחיר ביסקוויט פתי בר“ או “מחיר דג פילה 
נסיכת הנילוס קפוא“(. ברוב המקרים בחרנו בנתונים לגבי מוצר בודד או בממוצע נתונים של 

מוצרים אחדים מאותה קטגוריה וייצגנו באמצעותם את הקבוצה כולה.6

הנתונים של משרד החקלאות נלקחו מסקר מחירים קמעונאי שפרסם המשרד בשנת 2010. בעת   4
כתיבתם של דברים אלו הסקר הופיע באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אולם כיום הסקר אינו 

מופיע עוד באתר. 

במהלך המחקר למדנו שגם כשהלמ“ס מחשב כמויות מזון שנצרכות בישראל הוא נוטה להתבסס   5
הסבירה  בלמ“ס  ואנרגיה  סביבה  חקלאות,  מתחום  שמיר  חני  הגב‘  ממוצע.  אחד  ארצי  מחיר  על 
לנו שכשחישבה לצרכים פנימיים )לא לפרסום( את כמויות הפירות וירקות שנצרכו ב-2010, היא 
התבססה כמונו על סקר הוצאות משק הבית. החישוב שלה נעשה בדרך מעט שונה וכנראה שהוא גם 
מדויק יותר, מפני שהשתמש במידע שיש ללמ“ס על מחירי ירקות ממוצעים חודשיים. לצערנו לא 

יכולנו להשיג גישה לתוצאות חישוביה לגבי כמויות המזון שנצרכו באותה שנה. 

לדוגמה, מחירם של דגים טריים נקבע כמחיר הממוצע של דגי אמנון, בורי וקרפיון; מחיר כרעיים   6
ושוקיים נקבע כממוצע מחיריהם של כרעיים ושוקיים.
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מחקר  שהוא  הנוכחי,  שבמחקר  החלטנו  מוצר  לכל  לק“ג  הממוצע  המחיר  את  משקבענו 
מכל  בית  משקי  שמשלמים  המחיר  את  ייצג  הזה  הממוצע  המחיר  בישראל,  בתחום  חלוץ 
העשירונים. אנו מודעים כמובן להטיה שעלולה להיגרם כתוצאה מהכרעה זו, בגלל נכונותם 
אינה  שההטיה  הערכנו  אולם  מוצר,  אותו  עבור  יותר  לשלם  יותר  עשירים  בית  משקי  של 
מיטיבה בעקביות עם עשירון מסוים. מצד אחד, סביר שאנשים שהפרוטה אינה מצויה בכיסם 
יעשו את קניותיהם בשום שכל ולאחר בדיקה קפדנית של המחירים, ושרשתות השיווק יביאו 
בחשבון את יכולותיהם המוגבלות ויקפידו על ריסון מחירים באזורי המחייה שבהם רוב משקי 
יחסית. מצד שני, אנשים המשתייכים למשקי בית מעשירוני ההכנסה הנמוכים  הבית עניים 
מתאפיינים לעתים קרובות בניידות מוגבלת, גרים באזורי פריפריה מעוטי חנויות ומרכולים 
זמינה. על פי אחד  יותר בשל העדר תחרות  גבוה  ונדחקים לקנייה בבתי עסק שגובים מחיר 
הניתוחים, רשתות השיווק הגדולות בעצמן מודעות למגבלות הנגישות ולהיצע המוגבל שיש 
לקהלים שונים, ואינן מהססות למקסם את רווחיהן גם כשהדבר בא על חשבון קונים ממגזר 

סוציו-אקונומי נמוך )דברת-מזריץ, 2011א, 2011ב(.
בעיה אחרת שנתקלנו בה היא הבדלים במחירים המופיעים במאגרי המידע השונים. בחלק 
מהמקרים ההבדלים היו זניחים: בלחם אחיד שחור ולבן נמצאו למשל הבדלים נמוכים מ-3%. 
במקרים אחרים נתקלנו בפערים גדולים מאוד: במחירי האבטיח מצאנו למשל פערים של עד 
תמיד  להתייחס  החלטנו  כך  על  להתגבר  כדי  מידע.  מאגרי  בשני  שהופיעו  נתונים  בין   80%
יותר. במקום השני העמדנו את המחיר  למחיר המופיע במאגר הנתונים של הלמ“ס כמהימן 
המרואיינים  ששילמו  המחיר  של  אמת  לנתוני  המתייחס  הבית,  משק  הוצאות  מסקר  שעלה 

בפועל. במקום השלישי הצבנו את המחיר שחושב מנתוני משרד החקלאות. 
)למשל  במידע  מוחלט  מחסור  היה  שלגביהם  מוצרים  היוו  במיוחד  וקשה  אחרונה  בעיה 
ירקות קפואים או פירות משומרים(. בלית ברירה החלטנו להתעלם ממזונות כאלה ולא לכלול 
להכליל  ביקשנו  ושאותו  נתונים  אין  שעליו  כבש,  בשר  היה  היחיד  החריג  בנתונינו.  אותם 
בכמויות  הגדול  ההבדל  בגלל  והן  בעטיו  הנגרמות  הגדולות  החממה  גזי  כמויות  בשל  הן   —
הצריכה של בשר כזה בין העשירונים: משקי בית מהעשירונים התחתונים מוציאים על בשר 
כבש בממוצע כ-45 ₪ בחודש, ואילו העשירון העליון מוציא פחות מעשירית מכך )הלמ“ס, 

2010א(.

)שם(   2010 לשנת  הלמ“ס  של   1.1 בלוח  המפורטים  המוצרים   198 מתוך  דבר,  של  בסופו 
המוצרים.  מכלל  כ-60%   — מוצרים   112 עבור  לק“ג  ממוצעים  מחירים  לשקלל  הצלחנו 
על  ביתית  לצריכה  הבית  משקי  הוצאות  מכלל  כ-75%  אלו  מוצרים  מייצגים  כספי  בשקלול 
הדו- הפחמן  עצימות  את  כלליים  בקווים  יודעים  שאנו  היות  פליטות,  כמות  מבחינת  מזון. 

של  גבוהה  עצימות  בעלי  במוצרים  להתמקד  יכולנו  )להלן(,  השונים  המזון  סוגי  של  חמצני 
גלובלי,  בחישוב  האחראיים,  המזון  מוצרי  את  המקיף  כולל  ניתוח  ולהציג  דו-חמצני  פחמן 
לכ-80% מכלל פליטות ה-CO2e ממזון. לפיכך הקפדנו לכסות בפירוט רב ככל האפשר את 
תחום צריכת הבשר )שיעור המוצרים שעבורם הגענו למחיר ממוצע לק“ג מגיע ל-95%(, את 

תחום החלב והביצים )87%( ואת תחום הפירות )97.5%(.
באשר לאיכות המענה לשאלות הסקר הטלפוני שערכנו ובאשר לנכונות להשלים תשובות 
מאשר  )כ-80%(  התחתונים  בעשירונים  יותר  גבוהה  הייתה  ההיענות  השאלות,  לכלל 
בעשירונים העליונים )כ-70% בעשירון העליון(. בעשירונים התחתונים הופקו יותר תשובות 
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זו גוררת את  0(. תופעה  בעלות ערכים מספריים )להבדיל מ“אין תשובה“, שערכה המספרי 

התוצאות להטיה קלה להעצמת צריכת המזון )ופליטת CO2e( בעשירונים התחתונים. 

מייצגים.  מוצרים  כמה  של  לק“ג  המחירים  את   )2 )בלוח  כאן  מביאים  אנו  המחשה  לשם 

הלוח מציג את סך כל הצריכה בק“ג בכל קטגוריה, למוצרים מרכזיים שעבורם נמצאו ערכי 

הוצאה מהימנים.

לוח 2. מחירים ממוצעים של מוצרי מזון נבחרים )ש"ח, 2010(

המחיר מוצר
המחיר מוצרשנבחר

שנבחר
לחם אחיד 
16ביצים6.03שחור ולבן

4.35סוכר10.76שמן סויה

26.85גבינה לבנה52.38בשר בקר טרי

עוף חי או עוף 
16.75בירה לבנה18.63טרי

112.22קפה נמס 5.74חלב מפוסטר

4.81תפוזים4.74תפו“א

11.13אבוקדו4.44גזר

12.85שזיפים4.78מלפפונים

15.8תמרים5.72עגבניות

שימורי אפונה 
3.9משקה פירות19.58גזר

משקאות 24.41 סלט חומוס
4.65קלים תוססים

חישוב הצריכה על בסיס עיבוד נתונים של הלמ“ס ומשרדי ממשלה

 1 )לוח  עשירונים  פי  על  העיקריים  המזון  מוצרי  על  החודשית  ההוצאה  את  שקבענו  לאחר 

בק“ג  הנצרכת  הכמות  את  לחשב  ניגשנו   ,)2 )לוח  מוצר  לק“ג  הממוצע  המחיר  ואת  לעיל( 

מכל מוצר למשפחה ולנפש בעשירונים השונים. לשם כך חילקנו את סך ההוצאה לכל מוצר 

במחירו הממוצע לק“ג.



)אי( שוויון אקלימי 158   גיא מילמן ודני רבינוביץ

לוח 3. צריכה שנתית לנפש של מזונות, לפי עשירוני הכנסה לנפש סטנדרטית )ק"ג, 2010(

 10
עליון

98765432 1
תחתון

ממוצע

לחם, דגנים 
ומוצרי בצק

66.556.553.352.654.650.558.056.261.048.755.4

שמנים צמחיים 
ומוצריהם

2.72.52.82.42.52.63.54.84.02.43.0

55.043.634.840.140.634.940.040.840.134.439.9בשר ועופות

11.28.96.78.58.26.67.77.16.05.07.4דגים

חלב ומוצריו, 
ביצים

96.176.568.566.163.359.761.559.758.451.864.8

14.010.310.29.39.711.113.312.414.310.211.4סוכר ומוצריו

64.551.445.747.249.946.951.843.644.736.647.4משקאות קלים 

4.23.03.22.72.62.53.13.10.91.12.5בירה לבנה

2.82.22.42.12.42.12.42.62.31.72.3מוצרי מזון שונים

תפוחי אדמה 
ובטטות

25.622.019.419.220.419.719.019.117.516.319.5

113.687.175.272.375.468.169.972.266.856.774.0ירקות טריים

83.459.054.147.149.245.142.443.438.226.847.1פירות טריים

ירקות כבושים 
ומשומרים

8.86.55.85.55.75.45.35.35.33.95.6

5.64.22.82.72.02.01.61.01.70.92.3פירות יבשים

19.512.611.79.310.29.39.210.26.64.99.9משקה פירות

קבוצות   7 עבור  הכנסה,  עשירוני  לפי  לנפש  בק“ג  השנתית  הצריכה  את  ריכזנו   1 בתרשים 
ירקות טריים, פירות טריים,  3. הקבוצות הללו הן:  עיקריות מתוך הקבוצות שהופיעו בלוח 

חלב ומוצריו וביצים, בשר ועופות, דגנים, משקאות קלים ודגים. 
מהנתונים עולה שבכל קבוצות המזונות הצריכה הגבוהה ביותר בק“ג לנפש היא בעשירון 
העליון, והנמוכה ביותר — בעשירון התחתון. ההבדלים בין העשירון העליון לתחתון מתבטאים 
בגודל הפער בצריכה על פי קבוצות המזונות: בהשוואה לעשירון התחתון, העשירון העליון 
צורך פי 2 ויותר ירקות ודגים, 75% יותר פירות ומשקאות קלים, 50% יותר חלב, כ-33% יותר 
דגנים וכ-25% יותר בשר ועופות(. עוד עולה כי ברוב קבוצות המוצרים יש מגמה של עלייה 

בצריכה לנפש ככל שעולים בעשירונים. 
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תרשים 1. הצריכה השנתית לנפש של קבוצות מזון עיקריות לפי עשירונים )בק"ג לנפש( 

חישוב הצריכה באמצעות סקר

הגופים  ושל  הנתונים הסטיסטיים של הלמ“ס  בעיבוד  הצריכה שקיבלנו  כמויות  כדי לאשש את 
של  החממה  גזי  ופליטות  הצריכה  מאפייני  על  נוספות  תובנות  ולקבל  האחרים  הממשלתיים 
הקבוצות, בחרנו לבדוק את הכמויות הנצרכות מכל סוגי המזון במשקי בית טיפוסיים על פי מדרג 
סקר  ידיעתנו,  למיטב  מזון.  רכישת  הרגלי  על  מקיף  טלפוני  סקר  באמצעות  גם  סוציו-אקונומי 
מעין זה טרם נערך בישראל ולכן אין בנמצא נתונים בנוגע לצריכה לנפש של סוגי מזון שונים על 
פי מדרג סוציו-אקונומי. הסקר כלל ראיונות טלפוניים בעברית, ברוסית ובערבית. בתחילה נעשה 
מחקר חלוץ )פיילוט( לבדיקת השאלון ולאחריו החל איסוף הנתונים בשני שלבים: האחד בין 14 
במאי ל-3 ביוני 2012 והשני במהלך מאי 7.2013 בסך הכול כלל המדגם 611 מרואיינים, מתוכם 

487 במגזר היהודי.8
אזורים  של  הסתברותית  דגימה  נעשתה  הראשון  בשלב  כדלהלן.  התבצעה  בסקר  הדגימה 
סטטיסטיים. כלל האזורים הסטטיסטיים אורגנו בשכבות על פי אפיונים סוציו-דמוגרפיים במטרה 
להגיע להומוגניות מסוימת על בסיס אזור גיאוגרפי, רמת דתיות ומדרג סוציו-אקונומי. הדגימה 
לגודל  פרופורציונית  תהיה  במדגם  להיכלל  סטטיסטי  אזור  כל  של  שההסתברות  כך  התבצעה 
האוכלוסייה באזור. אופן דגימה זה מאפשר לדגום מספר זהה של משקי בית בכל אזור סטטיסטי, 
ובכך מבטיח שמרב הקבוצות באוכלוסייה ייכללו במדגם, ובכלל זה קבוצות ששיעורן באוכלוסייה 
קטן יחסית, דוגמת חרדים. בשלב השני נדגמו משקי בית בכל אזור סטטיסטי שנדגם, עם התאמה 
בין קובץ מספרי הטלפון לאזורים הסטטיסטיים הרלוונטיים. הדגימה נעשתה מתוך מאגר מספרי 

הטלפון של בזק. בכל משק בית רואיין מבוגר אחד מעל גיל 18 האחראי על קניית המזון. 

בין שתי הסקירות היה פער של שנה. בשלב הראשון כלל המדגם 411 מרואיינים, מתוכם 332 במגזר   7
היהודי. לאחר כשנה נסקרו 200 מרואיינים נוספים כדי להפוך את המדגם למייצג את האוכלוסייה 
בישראל מבחינה סטטיסטית. מבדיקה שערכנו לא נמצאו הבדלים מובהקים בין משיבי הסקר בשתי 

נקודות הזמן ולכן העדפנו להשתמש בתוצאות המדגם המאוחד.

למדעי  הפקולטה  קהל,  דעת  לסקר  כהן  מכון  באמצעות  אורן  ענת  ד“ר  בפועל  ניהלה  הסקר  את   8
החברה, אוניברסיטת תל אביב.
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בסקר התבקשו הנשאלים להעריך את כמות המזון שמשק הבית רוכש בשבוע קניות רגיל. בשל 
מגבלות פרקטיות לא שאלנו בסקר על כלל המוצרים, אלא על סל בן כמה עשרות מוצרים. המשתנה 

התלוי שאליו כיוון הסקר היה הכמות בק“ג הנרכשת מכל אחד ממוצרי המזון שנכללו בסל. 
הבאים:  מהקריטריונים  יותר  או  לאחד  המוצר  של  ההתאמה  מידת  פי  על  נקבע  המוצרים  סל 
המזון  ייצור  כי  ידוע  )2010א(;  הלמ“ס  של   1.1 בלוח  משמעותי  כספי  משקל  בעל  הוא  המוצר 
וצריכתו כרוכים בפליטת כמויות גדולות של גזי חממה; מידת הפופולריות של המוצר באוכלוסייה 
ולעתים על קבוצה של  גלידה או חומוס(  )למשל חלב,  גבוהה. לעתים שאלנו על מוצר ספציפי 
פירות  או  ירקות  ולחמניות;  פיתות  )כגון  יחסית  דומות  ופליטות  משותף  מאפיין  בעלי  מוצרים 
טריים(. במוצרים שלגביהם הערכנו שנוכל לקבל נתונים מדויקים ביקשנו מהנסקרים להעריך כמה 
יחידות מוצר נצרכות בבית בשבוע, אילו כמויות )בק“ג או בליטרים( הם רוכשים בשבוע ואף כמה 

מוצרים הם צורכים מחוץ לבית. לוח 4 מציג את המוצרים שנסקרו לפי שאלות אלו. 

לוח 4. מוצרי המזון שנדגמו בסקר 

 מספר מוצרים שנצרכים 
בבית בשבוע

כמה ק“ג או ליטר נצרכים 
בבית בשבוע

 כמה מוצרים נצרכים 
מחוץ לבית בשבוע

משולש פיצה / פסטהבשר בקרכיכר לחם

שווארמה בפיתהבשר כבשמספר פיתות ולחמניות

המבורגר וצ‘יפסעוףמספר גביעי יוגורט ומעדני חלב 

דג או פירות יםהודומספר ביצים

סלט דגיםחבילת דגני בוקר )500 גר‘(

פלאפל או חומוס בפיתהנקניקיותחבילת גבינה צהובה )250 גר‘(

קופסת גבינה לבנה או קוטג‘ 
)250 גר‘(

בקבוק בירה לבנהנקניק/פסטרמה

 מים מינרלייםקופסת חומוס )250 גר‘(

 ירקות טרייםשקית/קרטון חלב )1 ליטר(

 פירות טרייםגלידה

 פירות יבשיםחבילת קמח 

 תפוח אדמהחבילת פסטה

  חבילת אורז

  בקבוק שמן

  חבילת שוקולד 

בקבוקי יין או בקבוק אלכוהולי 
אחר

  

בקבוקי מיצי פירות טבעיים 
)ליטר(

  

  שימורי דגים )טונה, סרדינים...(

לעשירונים.  או  סוציו-אקונומיים  למדרגים  המשפחות  את  לסווג  נועדו  בסקר  אחרות  שאלות 
התבקשו  אלו  משאלות  אחת  ובכל  הבית,  משק  הכנסות  על  ועקיפות  ישירות  שאלות  נשאלו 
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הנסקרים לבחור מבין כמה אפשרויות את התשובה שמייצגת את משפחתם באופן מיטבי. 
אלה השאלות שלפיהן שקללנו את מיקום משק הבית על מדרג עשירוני ההכנסה:

“למיטב הערכתך, האם ההכנסה הכספית של המשפחה שלכם מאפשרת לכם •   :17 שאלה 
רמת חיים סבירה, פחות מסבירה או יותר מרמת חיים סבירה?“

שאלה 27: “כיצד היית מגדיר את משק הבית שלכם מבחינת המעמד הכלכלי-חברתי?“• 
)הכוונה •  שלכם?  הבית  משק  של  לחודש  הכוללת  המשפחתית  ההכנסה  “מהי   :28 שאלה 

להכנסה נטו(“

ההכנסה  סעיף  פי  על  ובעיקר  כלכלי,  מצב  של  דמוגרפיים  חיתוכים  לפי  נותחו  הסקר  תוצאות 
 ANOVA המשפחתית הממוצעת. לכל אחת מהשאלות בחנו את המובהקות הסטטיסטית במבחן
של כלל מוצרי המזון שנבחנו בסקר. אחר כך נעשה שימוש במבחן Scheffe לניתוח post-hoc של 

.ANOVA המזונות שנמצאה להם מובהקות במבחן

אומדן פליטות גזי החממה של מוצרי המזון השונים

היות שהשפעת גזי החממה היא גלובלית ולא מקומית, והיות שבייצור מזון נוצרים גזי חממה בכל 
הישירות  הפליטות  סך  את  לבדוק  חשוב   ,)Berners-Lee, 2010( המזון  של  החיים  מחזור  שלבי 
והעקיפות שנוצרות בגין ייצורו וצריכתו של של כל מוצר מזון, דהיינו את טביעת הרגל הפחמנית 

.)Scholz, 2013( שלו
הלמ“ס  של   1.1 בלוח  המופיעים  המזון  מוצרי  של  הפחמנית  הרגל  טביעת  את  להעריך  כדי 
)2010א( נהוג לנתח את מחזור החיים שלהם באמצעות התחקות אחר ההשלכות הסביבתיות של 
ייצור חומרי  ובצריכתם. לשם כך עוקבים אחר התהליכים של  בייצורם  כלל התהליכים הכרוכים 
הגלם ואיסופם )חומרי הגלם הם החומרים הדרושים לגידול היבולים או להאכלת בעלי החיים, והם 
כוללים דשנים וחומרי הדברה(, תהליכי הפעילות החקלאית, שינוע המוצרים )הגידולים, התוצרת 
של בעלי החיים או בעלי החיים עצמם, במקרה של תעשיית הבשר(, עיבוד החומר האורגני, ייצור 
ולקמעונאים  שיווק  לרשתות  המוצר  של  והפצה  שינוע  לשיווק,  שמיועד  המוגמר  המזון  מוצר 
אחרים, אריזה, אחסון, קירור, תצוגה ומכירה, שינוע לנקודה שבה ייצרך המזון )הבית הפרטי או 
בית העסק(, אחסון בנקודת צריכת המזון טרם ההכנה והאכילה, הכנת המוצר לכדי תבשיל אכיל 
ואז עיבוד הפסולת שנותרת ממנו ומהאריזה בתום מחזור חייו. בכל אחד מהשלבים הללו נבדקת 
כמות האנרגיה שנדרשה, ולפי עצימות הפחמן הדו-חמצני של מקור האנרגיה ששימש בכל שלב9 

 .)Scholz, 2013( מחשבים את כמות גזי החממה שנפלטה במהלך מחזור חייו של המוצר
סדרי הגודל הכלליים של טביעות הרגל הפחמניות של מוצרי המזון העיקריים בעולם ידועים, 
ומדווחים מפעם לפעם בספרות. המשימה שעמדה בפנינו הייתה למצוא אותם ולהתאים את הערכים 
הגלובליים הידועים למקרה הפרטי של ישראל, כלומר לתהליכי הייצור, העיבוד, ההובלה, האחסון, 

כל רשת חשמל מתאפיינת בתמהיל דלקים ייחודי המשמש את תחנות הכוח שלה, וכפועל יוצא — גם   9
קילוואט-שעה.  בייצור של  לאטמוספרה  פולטות  הללו  הכוח  ה-CO2e הממוצעת שתחנות  בכמות 
ולאמצעי  באלה(  וכיוצא  ודיש, משחטות  קציר  איסוף,  מכונות  )טרקטורים,  גם לאמצעים חקלאיים 
אוניות  מטוסים,  אחרים,  מסחריים  תובלה  ורכבי  קלות  משאיות  משאיות,  )רכבות,  שונים  תעבורה 
 CO2e פליטת  של  שונים  מקדמים  יש  ועוד(  בנהרות  להובלה  אסדות  רגילות,  צובר  אוניות  קירור, 

ליחידת ייצור או לק“מ שינוע. 
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 LCA הקירור והצריכה המאפיינים את שוק המזון בארץ. מכיוון שבישראל כמעט שלא נעשו מחקרי
על מזונות, התבססנו על מחקרים שנערכו ברחבי העולם בשנים 2008—2014, אשר הקפידו על תקני 
איסוף המידע הבינלאומיים המקובלים )ISO 14040, ISO 14044, PAS 2050( וציינו ספציפית את 

גבולות המערכות שבהם נבדקו פליטות ה-CO2e שהצטברו במהלך מחזור חייו של כל מוצר. 
אחת הבעיות שנתקלנו בהן כאן הייתה שונות גבוהה בין מחקרים שונים בעולם בכל הקשור לכמות 
הפליטות הטיפוסית הכרוכה בייצור סוגי מזון דומים, ולעתים אפילו במוצרים זהים. תרשימים 2 
ו-3 מציגים באופן סכמטי את משרעת פליטות ה-CO2e המיוחסות בספרות למוצרי מזון שונים. 

תרשים 2. כמויות מינימום, מקסימום וממוצע לפליטה לק"ג במזונות נבחרים הכרוכים בכמויות 
 )kg/CO2e kg( לק"ג מזון שנצרך )CO2e( פליטה גבוהות בניתוח עולמי, ק"ג פליטת גזי חממה

תרשים 3. כמויות מינימום, מקסימום וממוצע לפליטה לק"ג במזונות נבחרים 
 )CO2e( הכרוכים בכמויות פליטה נמוכות ובינוניות בניתוח עולמי, ק"ג פליטת גזי חממה

)kg/CO2e kg( לק"ג מזון שנצרך
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במחקרים  החוסר  ובשל  בעולם,  דומים  מוצרים  של  הפליטות  בממצאי  הגבוהה  השונות  בגלל 
קודמים  המנתחים את עצימות הפחמן הדו-חמצני של מוצרי מזון בישראל, החלטנו להשתמש 
כפי  הממוצעת  והפליטה  המקסימלית  הפליטה  המינימלית,  הפליטה  בערכי  מזון  מוצר  כל  עבור 
שחושבו מנתוני הפליטה המוכרים עבורו בעולם. שלושת הערכים הללו מופיעים כשלוש עמודות 

בשלושה צבעים שונים בתרשימים 2 ו-3. 

חישוב פליטות ממזון בישראל

בבתי  שנצרכים  העיקריים  המזון  מוצרי  של  )בק“ג(  הממוצעת  הכמות  את  שקבענו  לאחר 
)מקסימלית,  לק“ג  החממה  גזי  כמויות  את  שקבענו  ולאחר  בישראל,  שונים  מעשירונים  אב 
הכמות   — האלה  הערכים  שני  את  כפלנו  מוצרים,  לאותם  האופייניות  וממוצעת(  מינימלית 
הנצרכת וכמות הפליטות לק“ג בכל מוצר — וסכמנו את כלל הפליטות הממוצע הכרוך בצריכת 
העולים  הגולמיים,  הצריכה  נתוני  על  הן  הסתמכנו  מהעשירונים.  אחד  בכל  שנצרך  המזון  סל 
מנתוני הלמ“ס וממאגרי המידע הממשלתיים האחרים, והן על נתוני הסקר הטלפוני שערכנו. 
בכל עשירון ביצענו את החישוב גם למשק בית וגם לנפש. לכל אורך הדרך זכרנו, ואנו מוצאים 
שלנו  הצריכה  נתוני  לרשותנו:  שעמדו  הנתונים  מגבלות  את  לקוראינו,  גם  להזכיר  לנכון 
מתייחסים רק לצריכה הביתית )ללא צריכת מזון מחוץ לבית(, והם מצליחים לדגום רק חלק 
פליטות  לרוב  אחראים  וצריכתם  שייצורם  המוצרים  את  לכלול  הקפדנו  אם  גם  המזון.  מסל 
ה-CO2e ממזון, אין להתייחס אל נתונינו כאילו הם מייצגים תמונה מקיפה, שלמה ומדויקת. 
הממצאים שאנו מביאים כאן יכולים לעת עתה לשמש רק נקודת פתיחה להשוואת פליטות גזי 

חממה ממזון על פי עשירונים בישראל. 

ממצאים מניתוח נתוני הלמ“ס ומשרדי ממשלה

בלוח 5 מפורטות כמויות הפליטה הממוצעות לנפש ב-2010 בכל עשירון, שהתקבלו לקבוצות 
כמויות פליטה  דומים, אך עם  )2010ב(. ממצאים  2.2 של הלמ“ס  בלוח  המזון המפורטות 
שונות ויחסים אחרים בין קבוצות המזון, התקבלו כשחישבנו את הנתונים על פי הערכות 
המינימום והמקסימום בהתאמה לכל סוג מזון. מהלוח עולה כי כמעט בכל קבוצות המזון 
גזי החממה של העשירון העליון גבוהות מאלו של כל שאר העשירונים; הדברים  פליטות 
נכונים במיוחד לקבוצות המזון עתירות הפליטות, כמו בשר או חלב ומוצריו. עם זאת, בכמה 
קבוצות מזון נמצאו יוצאים מהכלל. כך למשל בצריכת לחם אחיד, לחם פרוס, פיתות, קמח 
לבן רגיל, שמן סויה, אורז וסוכר, וכן בצריכת בשר כבש, כמויות הפליטה של העשירון העליון 
מזון  בוחר חלופות  מן הסתם משום שהעשירון העליון   ,6—1 נמוכות מאלו של עשירונים 
איכותיות ויקרות יותר. אנומליות אחדות מתגלות גם כשבוחנים את פליטות גזי החממה 
של העשירון התחתון: כמויות הפליטה בו נמוכות כמעט תמיד מאלו של יתר העשירונים, 
מלבד במשקאות אלכוהוליים, לחם אחיד, פיתות, אורז ובשר כבש, שם הן גבוהות במקצת 

מאלו של העשירון השני. 
תופעה זו אינה נשמרת ביתר העשירונים. כך למשל יש קבוצות מזון שבהן העשירון השני 
שהוא  ויש  בצק(  ומוצרי  דגנים  בלחם,  )למשל  חממה  גזי  של  הפליטה  בכמויות  השני  הוא 
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התשיעי )למשל בדגים(. בקבוצות מזון מסוימות העשירון התשיעי נמצא במקום השני )למשל 
בחלב ומוצריו וכן בירקות ופירות טריים(, אך בקבוצות אחרות )דוגמת שמנים ומוצריהם( הוא 

רק במקום השישי. 

 )CO2e, 2010 לוח 5. כמויות פליטה ממוצעות לנפש לקבוצות מזון לפי עשירונים )ק"ג

ממוצעתחתון 98765432עליון

לחם, דגנים 
ומוצרי 

בצק

114.797.693.091.793.586.597.794.7108.186.495.8

שמנים 
ומוצריהם

5.85.56.05.14.64.96.38.77.64.65.9

בשר 
ועופות

560.2444.5353.9407.7425.5365.0432.4440.8449.9386.0422.8

57.445.537.246.844.836.042.939.534.928.740.5דגים

חלב 
ומוצריו, 

ביצים

297.0236.6207.4200.2185.6175.0171.2166.3147.2130.5186.2

סוכר 
ומוצריו

35.125.723.721.519.922.724.322.523.917.123.1

משקאות 
קלים

65.051.946.247.750.747.653.044.646.037.648.2

משקאות 
אלכוהוליים

4.93.53.73.13.02.83.63.61.01.32.9

מוצרי מזון 
שונים

33.827.330.025.329.725.530.832.828.421.628.2

תפוחי 
אדמה 
ובטטות

8.57.36.16.06.26.05.55.54.94.55.9

ירקות 
טריים

82.563.355.553.355.450.051.853.451.944.055.0

פירות 
טריים

52.337.034.029.630.628.026.226.823.716.629.4

ירקות 
כבושים 

ומשומרים

18.113.512.011.512.411.811.211.211.08.111.8

פירות 
יבשים

6.95.23.43.32.42.41.81.21.60.92.7
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מיצי פירות 
טבעיים

26.417.015.812.613.912.612.513.88.96.713.4

13691081928966978877971965949795972סך הכול

תרשים 4 נגזר מלוח 5 ומציג את סך כמויות הפליטה הממוצעות ב-2010 שהתקבלו לכל עשירון. 
התשיעי  העשירון  ביותר;  הרבות  הפליטה  כמויות  העליון  לעשירון  כי  בבירור  עולה  מהתרשים 
נמצא הרחק אחריו, אך עדיין מעל עשירונים 2—8, שכמויות הפליטה שלהם דומות פחות או יותר; 

ואילו העשירון התחתון מציג את כמויות הפליטה הנמוכות ביותר.

)CO2e, 2010 תרשים 4. כמויות פליטה ממוצעות לנפש לשנה לקבוצות מזון, לפי עשירונים )ק"ג

תרשים 5 מציג את סך פליטות גזי החממה בק“ג CO2e לנפש ב-2010 בעשירון העליון, התחתון והממוצע. 
התרשים מתייחס רק לקבוצות המזון ששיעורי הפליטה שלהם הם המשמעותיים ביותר. הנתונים נלקחו 
מנתוני כמויות הפליטה הממוצעות לכל סוג מזון, אך ממצאים דומים התקבלו גם כשהשתמשנו בנתוני 
המינימום והמקסימום של פליטה מכל סוג מזון. מהתרשים עולה שקבוצות המוצרים המשפיעות ביותר 
על פליטות גזי החממה בכל עשירון הן של בשר בקר ושל חלב ומוצריו, ולאחריהן הקבוצות עוף והודו, 
לחם ודגנים, ירקות טריים ודגים )לפירות הטריים משקל גבוה יחסית בעשירון העליון, אך לעומת זאת 
משקלם נמוך מאוד בעשירון התחתון — נמוך בהרבה ממשקלו של בשר צאן(. עוד עולה מהנתונים שכמעט 
התחתון  מבעשירון  גבוהות  העליון  בעשירון  לנפש  החממה  גזי  פליטות  המתוארות,  הקטגוריות  בכל 
הן הגדולות  הוא שוב בשר צאן, שהפליטות לק“ג ממנו  היוצא מהכלל  ומהממוצע לכלל העשירונים. 

ביותר, אך הצריכה הביתית ממנו נמוכה בדרך כלל, ובמיוחד בעשירון העליון.

תרשים 5. ממוצע כמויות הפליטה של קבוצות מזון עיקריות בעשירון העליון, 
 בעשירון התחתון ובממוצע האוכלוסייה

)CO2e kg, 2010( 
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תרשימים 6 ו-7 מציגים את הפליטות מצריכת מזון ביתית לנפש של העשירון התחתון ושל העשירון 
העליון. הנתונים נלקחו מנתוני כמויות הפליטה הממוצעות, וגם כאן התקבלו ממצאים דומים לנתוני 
כמויות הפליטה המינימליות והמקסימליות. יש לזכור ששיעור הנתונים שנלקחו מכל קבוצה אינו 
דומה ועל כן הממצאים אינם מראים את ההשפעה המלאה של כל קבוצה ואת יחס ההשפעה הנכון 
לפליטות גזי החממה בין קבוצות המזון השונות. עם זאת, ההבדלים בשיעורים אינם משמעותיים 
והחלב  הבשר  מאכלי  של  חלקם  בולט  בתרשימים  הכוללת.  התמונה  על  להשפיע  שעלולה  במידה 
במאזן הפליטות הביתי. הבשר הוא הסיבה העיקרית לפליטות גזי החממה: בעשירון התחתון משקלו 
וכן  ומוצריו  הוא חלב  הגורם השני  ובעשירון העליון כ-40%.  היחסי קרוב ל-50% מסך הפליטות, 
ביצים, מזונות שהשפעתם היחסית גבוהה יותר בעשירון העליון, שם הם מקור לכ-22% מהפליטות, 
בהשוואה לכ-16% בלבד בעשירון התחתון. השפעתה של הקטגוריה השלישית, לחם, דגנים ומוצרי 
בצק, דומה למדי בכל הקבוצות )כ-11% מסך הפליטות בעשירון התחתון, בהשוואה לכ-8% בעשירון 
העליון(. גם השפעתה של הקטגוריה הרביעית — ירקות ותפוחי אדמה )כ-7% בעשירון העליון וכ-6% 
בעשירון התחתון( דומה. הקטגוריה החמישית היא של משקאות קלים )כ-5%( והשישית של דגים 
)כ-4%(. משקלן של יתר קבוצות המוצרים בסך הפליטות קטן, ומתוכן מעניין לציין בייחוד את קבוצת 
הפירות הטריים שתורמת רק כ-4% מסך הפליטות בעשירון העליון וכמחצית מכך בעשירון התחתון.

 תרשים 6. שיעורי הפליטות לנפש של קבוצות מזון מצריכת מזון ביתית בעשירון התחתון 
)לפי כמות הפליטה הממוצעת, באחוזים( 
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 תרשים 7. שיעורי הפליטות לנפש של קבוצות מזון מצריכת מזון ביתית בעשירון העליון
 )לפי כמות הפליטה הממוצעת, באחוזים(

ניתוח תוצאות הסקר

על  הנתונים  ולכן  החברתי-כלכלי,  השיוך  של  אחיד  לא  פיזור  ובעל  בהיקפו  מוגבל  היה  הסקר 
עשירוני ההכנסה לא הניבו תוצאות מובהקות סטטיסטית בנוגע לכל המוצרים ולכל השאלות. עם 
זאת, בכל אחת מהשאלות שלפיהן בחנו את הקבוצות הסוציו-אקונומיות נמצאו כמה מוצרים )כגון 
אורז, לחם, המבורגר וצ‘יפס, סלט( שנמצאה לגבי נתוניהם במבחן ANOVA מובהקות סטטיסטית 
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הנצרכים מחוץ  בעלי המובהקות הסטטיסטית  בכל המוצרים  קבוצות.  כמה  בין  להבדל   95% של 
לבית נמצא מתאם ברור בין השיוך הסוציו-אקונומי ובין כמות גזי החממה הנפלטים בשל צריכת 
היה  זה  )ממצא  יותר  גדולות  פליטה  לכמויות  מביא  יותר  גבוה  סוציו-אקונומי  כששיוך  המוצר, 
צפוי, מאחר שמשפחות מבוססות יכולות להרשות לעצמן לאכול מחוץ לבית בתכיפות רבה יותר 
וכתוצאה מכך גם אחראיות לכמות גדולה יותר של גזי חממה(. עוצמת המגמה אמנם משתנה בין 
המוצרים והשאלות, אבל המגמה נשמרת. כך הדבר במוצרים המבורגר וצ‘יפס, בירה לבנה, קפה 
וסלט,  פיצה/פסטה  דגים,  וצ‘יפס,  המבורגר  במוצרים  כך   ;17 בשאלה  מובהקים  שנמצאו  וסלט, 

שנמצאו מובהקים בשאלה 27; וכך גם בשאלות האחרות. 
גדולה  וריאביליות  נמצאה  בבית  הנצרכים  סטטיסטית  מובהקות  בעלי  במוצרים  זאת,  לעומת 
גבוהות  פליטה  לכמויות  אחראיות  יותר  החלשות  הסוציו-אקונומיות  שהקבוצות  מצאנו  יותר. 
הסוציו- הקבוצות  בעוד  ודגים,  עוף  אורז, שמן,  לחם,  היסוד  מוצרי  צריכת  הנוצרות בשל  יותר, 

אקונומיות החזקות יותר אחראיות לפליטות גבוהות במוצרים שאינם מוצרי יסוד כגון נקניקיות, 
בשר בקר ושוקולד. 

כמויות הפליטה  נתוני  לפי  כמות הפליטות למוצרי המזון  גם את  בדקנו  בכל אחת מהשאלות 
כאמור  אין  המוצרים  ברוב  למשפחה.  והן  לנפש  הן  והממוצעות,  המקסימליות  המינימליות, 
ובהסתייגויות  בזהירות  אליהם  להתייחס  יש  ולכן  הקבוצות,  בין  להבדלים  סטטיסטית  מובהקות 
הראויות. נמצא כי באחדים מהמוצרים )לחם, ביצים, קמח, אורז, שמן, בשר עוף, בשר הודו ודגים(, 
שרובם מזוהים כמוצרי מזון בסיסי, המדרג הסוציו-אקונומי התחתון צורך יותר מהמדרג הסוציו-

אקונומי העליון, ולכן אחראי לכמות פליטות גדולה יותר של גזי חממה ממוצרים אלו. בכל הנוגע 
שאינם  לבית(,  מחוץ  הצריכה  מוצרי  וכל  טריים  ירקות  נקניקיות,  בוקר,  )דגני  אחרים  למוצרים 
אחראי  ולכן  מהתחתון  יותר  צורך  העליון  הסוציו-אקונומי  המדרג  בסיסי,  מזון  מוצרי  נחשבים 

לכמות פליטות גדולה יותר של גזי חממה ממוצרים אלו. במוצרים הנותרים המגמה מעורבת. 
בסך הכול עולה מהסקר תמונה שמשקפת תרבות צריכה נבדלת בין קבוצות אוכלוסייה. גורם 
מכריע הוא האכילה מחוץ לבית, הכרוכה כמובן בפליטות משמעותיות של גזי חממה. יש לזכור כי 
מדובר בסקר חלוצי שנעשה בתחום. אנו מקווים שסקרים נוספים, שייעשו בעתיד, יוכלו להתבסס 

על תוצאות סקר זה ולתת תוצאות מהימנות ומשמעותיות יותר.

אינדקסים של אי-שוויון פחמני מצריכת מזון

כדי לבטא את ההבדלים בין המדרגים הסוציו-אקונומיים נשתמש בשני אינדקסים. הראשון הוא 
אי- אינדקס  והשני  )צמ“ב(,  ביתית  מזון  מצריכת   )CO2e )פליטות  פחמני  אי-שוויון  אינדקס 

את  מבטאים  אלו  אינדקסים  )צמ“ח(.  לבית  מחוץ  מזון  מצריכת   )CO2e )פליטות  פחמני  שוויון 
הנתון  אותו  ובין  נתון  סוציו-אקונומי  ומצמ“ח במדרג  לנפש מצמ“ב   CO2e בין פליטות  היחסים 
במדרג הסוציו-אקונומי התחתון. לעשירון הסוציו-אקונומי התחתון מתקבל הערך 1. ככל שהיחס 
ובין העשירון התחתון באי- בינו  יותר  גדול  יותר כך הוא מעיד על פער  גדול  המחושב בעשירון 

שוויון הפחמני מצמ“ב ומצמ“ח. 
לניתוח ההבדלים באינדקס אי-השוויון הפחמני לצמ“ב השתמשנו בכמויות פליטת גזי החממה 
שהתקבלו מהסקר ומעיבוד נתוני הלמ“ס ומשרדי הממשלה. בכל אחת מהשיטות חישבנו וניתחנו 
אותנו,  שימש  האינדקס  לפליטות.  וממוצע  מקסימום  מינימום,  כמויות  לממצאי  האינדקס  את 
כמו במחקרים אחרים )רבינוביץ ולובנוב, Rabinowitz, 2012 ;2010(, גם לצורך חישוב אי-שוויון 
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אי-השוויון  אינדקס  בין  היחס  חושב  כך  לשם  צרכנית.  בהוצאה  אי-שוויון  של  כמכפיל  פחמני 
בעשירון  לנפש  לצריכה  )הוצאה  לנפש  לצריכה  בהוצאה  אי-השוויון  לאינדקס  מצמ“ב  הפחמני 

מחולקת להוצאה לצריכה לנפש בעשירון התחתון(. 
לניתוח ההבדלים באינדקס אי-השוויון הפחמני לצמ“ח השתמשנו בכמויות פליטת גזי החממה 
לממצאי  הנוגע  בכל  בדקנו  הזה  האינדקס  את  גם  בסקר.  ונבדקו  לבית  מחוץ  שנרכשים  למזונות 

הפליטות השונים.

ממצאי אינדקס אי-שוויון פחמני מצריכת מזון ביתית )צמ“ב( על בסיס נתונים 
של הלמ“ס ומשרדי ממשלה

את  בחשבון  מביא  שאינו  גולמי  חישוב  כי  מצאנו  בית  למשק  אי-השוויון  אינדקס  את  כשבדקנו 
מספר הנפשות במשק הבית מעלה שהכמות הכוללת של פליטות גזי חממה מצריכת מזון במשק 
בית מן העשירון העליון זהה כמעט לכמות הנוצרת במשק בית מן העשירון התחתון. משקי בית 
ממשקי  מהפליטות  יותר  כ-3%   — ביותר  הגבוהה  הפליטות  לכמות  אחראים  השני  העשירון  מן 
יותר מכמות הפליטות של שאר העשירונים.  ו-7% עד 16%  והתחתון,  מן העשירון העליון  בית 
למזון  הפליטות  כמות  לנפש:  הפליטות  אינדקס  את  כשמחשבים  מתהפכת  התמונה  זאת,  עם 
לנפש בעשירון העליון גבוהה בכ-72%—73% מכמות הפליטות לנפש בעשירון התחתון, המתגלה 
לעשירון  שחושב  האינדקס  ביותר.  הנמוכה  היא  בו  לנפש  החממה  גזי  פליטת  שכמות  כעשירון 
ליתר  בנוגע  התחתון.  העשירון  של  מזה  בכ-36%—37%  גבוה  והוא  בגודלו,  השני  הוא  התשיעי 
העשירונים נמצא שהאינדקס שלהם דומה פחות או יותר — גבוה בכ-17%—24% מזה של העשירון 
התחתון. יוצא מהכלל מעט הוא העשירון החמישי, שהמדד שלו גבוה רק בכ-10%—12% מזה של 

העשירון התחתון. 
תרשים 8 מציג את אינדקס אי-השוויון הפחמני מצריכת מזון ביתית לנפש של שני העשירונים 
הגבוהים ושני העשירונים הנמוכים לפי פליטות ממוצעות לכל סוג מזון. תרשים דומה מתקבל גם 
לנתוני פליטות המינימום והמקסימום לכל סוג מזון. אפשר לראות כי מהימנות קו המגמה גבוהה 

מאוד )R2—097( בין העשירון לאינדקס אי-השוויון הפחמני מצמ“ב לנפש. 

 תרשים 8. אינדקס אי-השוויון הפחמני מצמ“ב לנפש של העשירונים הגבוהים והנמוכים, פליטות 
ממוצעות 
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סיכום

הגלובלית,  להתחממות  ההיסטורית  באחריות  לאי-שוויון  מודעות  קיימת  העולמית  שברמה  אף 
ואף שמידע על אי-השוויון הנוכחי וההיסטורי בפליטות של מדינות קיים בשפע, מידע אמפירי 
זה  חוסר  חסר.  עדיין  המדינה  בתוך  אוכלוסייה  קבוצות  של  חממה  גזי  בפליטות  אי-השוויון  על 
פיסקליים  חוקיים,  טכנולוגיים,  פתרונות  מחפשות  הממשלות  שבהם  בימים  במיוחד  מקשה 
ואדמיניסטרטיביים כדי להביא לצמצום בפליטות גזי החממה. ברור אפוא כי חיוני ודחוף לערוך 
קבוצות  על  האפשריות  והפוליטיות  החברתיות  הכלכליות,  ההשלכות  של  יותר  מקיפה  בדיקה 
פליטות  לצמצום  ומנהליים  פוליטיים  טכנולוגיים,  כלים  של  הפעלתם  לקראת  אוכלוסייה 

 .)Rabinowitz, 2012(
ממצאינו מובילים לשתי מסקנות: האחת — בישראל, כמו במדינות מתועשות רבות, לצריכת 
מזון יש השפעה משמעותית על היקף פליטות גזי חממה. השנייה — בישראל נחשף מקדם גבוה של 
אי-שוויון אקלימי שמקורו בהרגלי צריכת המזון. ממצאינו מצטרפים למחקרים קודמים המציעים 
דיפרנציאליות על  יש השפעות  אוכלוסייה שונות  ולהרגלי הצריכה של קבוצות  שלסגנון החיים 
פליטת גזי החממה. מכאן נובע שמידת האחריות של קבוצות סוציו-אקונומיות חזקות להיווצרות 
המשבר האקלימי ולהעמקתו גדולה משמעותית מזו של השכבות החלשות, מסקנה שלהערכתנו 

נכונה גם במדינות אחרות. 

מקורות

אוסטרובסקי, ג‘, וקוצר, ר‘ )2010(. פליטת גזי חממה מטיפול בפסולת. אדם טבע ודין, המחלקה 
המדעית. אוחזר ב-12 בפברואר 2017.

דברת-מזריץ, ע‘ )2011א, 14 בספטמבר(. כשאין תחרות: בשופרסל בשדרות משלמים 30% יותר 
מבירושלים. דה מרקר. אוחזר ב-12 בפברואר 2017. 

)2011ב, 14 בספטמבר(. אין כל הצדקה לפערי המחירים. דה מרקר. אוחזר ב-12 בפברואר   
 .2017

לוי, ר‘ )2012(. דו“ח צדק אקלימי ומדיניות כלכלית מס‘ 1: ניתוח המדיניות להפחתת גזי חממה 
סביבתי  לצדק  האגודה  בישראל.  אקלימי  צדק  לקידום  והמלצות  חברתיות  בעדשות 

בישראל. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
1.1: הוצאה חודשית לתצרוכת )מוצרים:  הלמ“ס )2010א(. סקר הוצאות משקי בית 2011, לוח 
ב-20  אוחזר  סטנדרטית.  לנפש  נטו  הכנסה  לפי  בית,  משקי  של  בחמישונים  בודדים( 

בינואר 2017. 
)מוצרים  2.2. הוצאה חודשית לתצרוכת  לוח   ,2011 בית  )2010ב(. סקר הוצאות משקי   
אוחזר  סטנדרטית.  לנפש  נטו  כספית  הכנסה  לפי  בית,  משקי  של  בעשירונים  בודדים( 

ב-20 בינואר 2017. 
)2012(. מאגר הנתונים של הלמ“ס: מדד המחירים לצרכן. אוחזר ב-20 בינואר 2017.   

לקט ישראל )2014(. אודות לקט ישראל. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
מקינזי )2009(. פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 

מרכז השל לקיימות )2010(. לקראת מערך מזון מקיים בישראל: קווים לאפיון של תודעה חדשה 

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/PLITATHAMAMATIPOL10.pdf
http://www.themarker.com/consumer/1.1473167
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2012_story_files/climate_justice_and_economic_policy_analysis_2012.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications12/1481/pdf/t01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications12/1481/pdf/t02_02.pdf
https://www.leket.org/about/
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0527.pdf


־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   171 תשע"ז

ופעילות אסטרטגית. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
בישראל.  חממה  גזי  פליטות  להפחתת  לאומית  תכנית  גיבוש   .)2010( הסביבה  להגנת  המשרד 

אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
נויגרטן, ת‘ )2013(. צדק אקלימי בישראל. אי שוויון בפליטת גזי חממה בתהליכי ייצור וטיפול 

בפסולת עירונית מוצקה: נייר עמדה מס‘ 2. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
הזדמנויות  לעומת  סיכונים  האקלים:  משבר  מול  ישראל   .)2009( לקיימות  דרכים  קואליציית 

כלכליות — דוח דרכים לקיימות VII. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
Ynet. אוחזר  קריסטל, מ‘ )2 במאי, 2012(. פערים אדירים בסופר: אותו מוצר יקר בעשרות ש‘. 

ב-20 בינואר 2017. 
רבינוביץ, ד‘ )2009(. הנה זה בא: כיצד נשרוד את שינוי האקלים. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

רבינוביץ, ד‘ ולובנוב, כ‘ )2010(. צדק אקלימי בישראל: אי שוויון בפליטת גזי חממה בצריכה של 
חשמל ביתי ושימוש ברכב פרטי — נייר עמדה לקראת הועידה ה-16 של אמנת האקלים של 

האו“ם בקנקון. אוחזר ב-20 בינואר 2017. 
שפון, א‘ ואולנובסקי, ח‘ )2014(. מהשדה אל הצלחת: תזונה בת-קיימא בישראל. אוחזר ב-20 

בינואר 2017. 
Berners-Lee, M. (2010). How bad are bananas? The carbon footprint of everything. 

London: Profile Books. 
Colman, T. & Päster, P. (2007). Red, white and “green“: The cost of carbon in 

the global wine trade. American Association of Wine Economists: Working 
Paper No. 9. 

FAO (2006). Livestock‘s long shadow: Environmental issues and options. Retrieved 
January 20, 2017.

 (2013). Tackling climate change through Livestock: A global assessment of 
emissions and mitigation opportunities. Rome. Retrieved January 20, 2017. 

Garnett, T. (2008). Cooking up a storm: Food, greenhouse gas emissions and our 
changing climate. Retrieved January 20, 2017. 

 (2011). Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas 
emissions in the food system (including the food chain)? Food Policy, 36, 
23–32. Retrieved January 20, 2017. 

Gough, I., Abdallah, S., Johnson. V., Ryan-Collins, J., & Smith, S. (2011). The 
distribution of total greenhouse gas emissions by households in the UK, and 
some implications for social policy. Retrieved January 20, 2017.

Gupta, S., Tirpak, D. A., Burger, N., Gupta, J., Höhne, N., Boncheva, A. I. & 
Kanoan, G. M. (2007). Policies, instruments and co-operative arrangements. 
In B. Metz, O. R. Davidson, P. R. Bosch, R. Dave, & L. A. Meyer (Eds.), 
Climate change 2007: Mitigation — Contribution of Working Group III to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Retrieved January 20, 2017. 

Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., van Otterdijk, R., & Meybeck, A. 

http://media.wix.com/ugd/b8978e_5cbc6214eea64d0f840fca650c0eeb45.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DecisionStockpileGovernment/Pages/2010/Decision2508.aspx
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2014_story_files/aeji_climate_justice_wastereport_electronic.pdf
http://www.sviva.net/images/IsraelandClimateChangePolicy%2520DocumentHeb.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-4223267%2C00.html
http://www.aeji.org.il/sites/default/files/2011_story_files/climate_justice_position_paper_no.1_-_aeji_-2010.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf
http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/CuaS_web.pdf
http://www.futureoffood.ox.ac.uk/sites/futureoffood.ox.ac.uk/files/Reducing%20food%20system%20GHGS.pdf
http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/CASEpaper152.pdf
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch13.html


)אי( שוויון אקלימי 172   גיא מילמן ודני רבינוביץ

(2011). Global food losses and food waste — Extent, causes and prevention. 
FAO. Retrieved January 20, 2017.

Hamerschlag, K. (2011). A meat eater‘s guide to climate change + health: What 
you eat matters. Retrieved January 20, 2017.

Lappe, A. (2010). Diet for a hot planet: The climate crisis at the end of your fork 
and what you can do about it. New York: Bloomsbury.

Lee, M., & Card, A. (2011). Who occupies the sky? The distribution of GHGs in 
Canada. Canadian Centre for Policy Alternatives. Retrieved January 20, 2017. 

NRM Education (n.d.). Food and our carbon footprint. Retrieved January 20, 2017. 
Quested, T. & Parry, A. (2011). New estimates for household food and drink waste 

in the UK. WRAP. Retrieved January 20, 2017. 
Rabinowitz, D. (2012). Climate injustice: CO2 from domestic electricity 

consumption and private car use by income decile. Environmental Justice, 
5(1), 38–46. doi: 10.1089/env.2011.0009.

Scholz, K. (2013). Carbon footprint of retail food wastage — A case study of six 
Swedish retail stores. (unpublished master‘s thesis). Swedish Institution for 
Agricultural Sciences. Retrieved January 20, 2017. 

Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G. K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., & 
Nauels, A. (2013). Summary for policymakers. In Climate Change 2013: 
The Physical Science Basis — Contribution of Working Group I to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Retrieved January 20, 2017. 

Tukker, A., Huppes, G., Guinée, J., Heijungs, R., De Koning, A., Van Oers, L., & 
Sangwon, S. (2006). Environmental impact of products (EIPRO) — Analysis 
of the life cycle environmental impacts related to the final consumption of the 
EU-25. European Commission Technical Report EUR 22284 EN. Retrieved 
January 20, 2017. 

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf
http://www.ewg.org/meateatersguide/a-meat-eaters-guide-to-climate-change-health-what-you-eat-matters/climate-and-environmental-impacts
http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2011/11/Who%20Occupies%20the%20Sky.pdf
http://tinyurl.com/nq5u7qp
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/New%20estimates%20for%20household%20food%20and%20drink%20waste%20in%20the%20UK%20FINAL%20v2%20%28updated%207thAugust2012%29.pdf
http://stud.epsilon.slu.se/5870/1/scholz_k_130708.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/eipro_report.pdf


־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   173 תשע"ז

הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר 

ושאלת יישומה של אידיאולוגיית הצדק סביבתי — 

נקודת המבט של עובדי ההוראה

נועם זרדז* ורקפת סלע-שפי**

והתנהגותי  תפיסתי  שינוי  לחולל  בבואו  הסביבתי  החינוך  מגבלות  תקציר. 
הסביבתי  החינוך  הטמעת  בישראל,  וחוקרים.  סביבתיים  פעילים  מעסיקות 
במסגרת תהליכי  חיצוניות,  תכניות  בעיקר באמצעות  בבתי הספר מתבצעת 
על  זה  תהליך  של  בהשלכות  דן  המאמר  החינוך.  במערכת  רחבים  הפרטה 
התנהלות החינוך הסביבתי ועל האפקטיביות שלו בהשגת יעדיו, ובייחוד על 
ההפצה של עקרונות הצדק הסביבתי, הנתפסים כחלק מהרציונל והתכלית של 
התחום. כל זאת מנקודת המבט של עובדי ההוראה העוסקים בו בבתי הספר 
היסודיים. המאמר נשען על הגישה הרואה בעובדי ההוראה סוכנים חברתיים, 
לא רק משקפת את מצבו  ואת מקומם בתוכו  שתפיסתם את שדה פעולתם 
של שדה זה אלא גם משמשת כגורם בהבנייתו ובעיצובו. המחקר מבוסס על 
נציגים משלוש קבוצות של עובדי הוראה: מורים לחינוך  ראיונות עומק עם 
ומנהלי בתי  סביבתי, מדריכים מהחברה להגנת הטבע העובדים בבתי הספר 
משאבים  על  מאבקים  מוחלש,  מקצועי  דימוי  חושף  הראיונות  ניתוח  ספר. 
 — כל אלה משקפים  ההוראה השונים.  עובדי  בין  וזיקות חלשות  סימבוליים 
ומשוליות  מערפול  סובל  בישראל  הסביבתי  החינוך  שבו  מצב   — ומקבעים 
בניגוד לעקרונות  ואף מתהווה הלכה למעשה כתחום הפועל  חינוכי,  כתחום 

הצדק הסביבתי המונחים בבסיסו, שלהטמעתם הרחבה הוא אמור להוביל.

מבוא 

במסגרת  להקנות  הצלחתו  מידת  מה  היא  הסביבתי  החינוך  בתחום  המטרידות  השאלות  אחת 
הלימודים בבתי הספר היסודיים את המסרים האידיאולוגיים המיוחסים לו. הקושי בהטמעת תחום 
 Grunewald,( חינוכי זה והאפקטיביות המוגבלת שלו ביצירת שינוי חברתי מעוררים דיון נרחב 
חברתיים-מוסריים,  לנושאים  בנוגע  במיוחד   ,)2004; Sterling, 2010; Stevenson, 2007

ביה“ס ללימודי הסביבה ע“ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב  *
היחידה למחקר התרבות, אוניברסיטת תל אביב  **
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וספציפית בנוגע לסוגיית הצדק הסביבתי-חברתי )Bowers, 2001; Kahn, 2003(. זאת במסגרת 
התפיסה הקושרת בין בעיות סביבתיות ובין היבטים של חוסר שוויון )מגדרי, דורי, גזעי ועוד(, 
תפיסה ההולכת ומתחזקת גם בקרב ארגוני התנועה הסביבתית בישראל )טל, ליאון זכות, פרנקל 
2011(. למרות כל זאת, ברמת המחקר מורגש עדיין חסר בהתייחסות  אושרי, גרינשפן ועקוב, 
לקושי זה במערכת החינוך בישראל בכלל )גוטקובסקי, 2016( ובמסגרת החינוך הסביבתי בפרט 
של  הערכיות  למשימות  באשר  היום  המתקיים  הדיון  עיקר  כן,  על  יתר   .)2013 וטל,  )אלקחר 
החינוך הסביבתי, על בעיותיו וקשייו, עוסק בעיקר במישור התכנוני והארגוני שלו, והרבה פחות 
מכך בהיבטים הקונקרטיים של הפעלת המדיניות בשטח. דיון זה אמנם מפנה את תשומת הלב 
גם לתהליכי ההפרטה המתרחשים היום במערכת החינוך )ברוח התפיסה הניאו-ליברלית(, אך 
נשארת השאלה — כיצד מתורגמים תהליכים מערכתיים אלו, הקשורים בתהליכים חברתיים-

כלכליים רחבים יותר, להתנהלותו של שדה חינוכי מסוים זה בשטח וליכולתו בפועל למלא את 
משימותיו הערכיות-חברתיות. 

זו היא נקודת המוצא של המחקר הנוכחי, ונתמודד איתה באמצעות הפניית המבט אל  שאלה 
בבתי  היומיומית  הפעולה  בזירות  בפועל  הסביבתי  החינוך  הנחלת  על  האמונים  ההוראה,  עובדי 
הספר. זאת בהנחה שתפיסתם של עובדי ההוראה את עצמם כאנשי מקצוע, את מערכת החינוך 
תחום  של  אופיו  להבנת  קריטית  היא  הספר  בבתי  שלהם  העבודה  סביבת  ואת  ממנה  חלק  שהם 
הסביבתי  הצדק  תפיסת  בקידום  שלו  הקושי  ולהבנת  בכלל,  ובעיותיו  הסביבתי  החינוך  הוראת 
בפרט, לאור מכלול הערכים החרותים על דגלו.1 לצורך הדיון, המאמר פותח בסקירת מקומם של 
רעיונות הצדק הסביבתי-חברתי בהתגבשות תפיסת החינוך הסביבתי לעומת השינויים המבניים 
של  חדירתם  את  מאפשרים  והם  הפרטה  בתהליכי  שמקורם  שינויים  בישראל,  החינוך  במערכת 
תכניות ומיזמים חיצוניים לתוך החינוך הפורמלי. לאור אלה יוצגו הדרכים השונות שבהן מפרשים 
כלפיהם,  נוקטים  שהם  העמדות  את  מערכתיים,  ושינויים  תכתיבים  אותם  את  ההוראה  עובדי 
ואת האופן שבו הם מייצרים למעשה את שדה פעולתם. זאת באמצעות ניתוח שיח המבוסס על 
ראיונות עומק עם שלוש קבוצות שונות של עובדי הוראה העוסקים בחינוך הסביבתי בבתי הספר. 

מקומו של ממד הצדק הסביבתי-חברתי בהתפתחות החינוך הסביבתי

הוא הדגש על הקשר  רבים, שהמשותף להם  וזרמים  גישות  כולל בתוכו  תחום החינוך הסביבתי 
שבין האדם לסביבתו )Sauve, 2005(.2 נהוג לייחס את ראשית צמיחתו לשנות השישים של המאה 
בכל  המואץ  מהפיתוח  הנובע  האקולוגי  הנזק  על  התובנות  להתגבש  התחילו  כאשר  העשרים, 
תחומי החיים ועל האיום המקופל בו לסיכויי הישרדותם של המין האנושי ושל מיני חיים אחרים 
ובין מערכות  בין מערכות אנושיות  )Palmer, 2002(. מתוך תפיסה הוליסטית של תלות הדדית 

ובין  אי-השוויון  המשגת  שבין  הפער  ועל  פדגוגיות  סוגיות  לחקר  הסוציולוגי  בידע  הצורך  על   1
המציאות בשדה החינוכי ראו מזרחי, 2009.

לוסי סובה עורכת מיפוי מקיף ומונה כ-15 זרמים בחינוך הסביבתי המייצגים תפיסות עולם שונות   2
הנעשה  חינוכי,  מעשה  “כל  הסביבתי:  לחינוך  טל  טלי  של  הגדרתה  על  נשען  זה  מחקר  ונבדלות. 
לקדם  והאנושית-חברתית,  הפיסית  הסביבה  על  ידע  להקנות  ושואף  לו,  ומחוצה  בבית-הספר 
אכפתיות וכבוד לסביבה, לאדם ולחברה, ושמטרתו לפתח מיומנויות לפעולה למען הסביבה הפיסית 

והאנושית-חברתית“ )טל, 2009(. 
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לטיפוח  גם  אלא  הטבע,  לאהבת  רק  לא  לחנך  הקריאה  התעצמה   )Grunewald, 2004( טבעיות 
האחריות הסביבתית בחשיבה ובהתנהגות )Orr, 1992; Scott & Gough, 2010(. מגמה זו בחינוך 
שיקפה את האוריינטציה הביקורתית הגוברת בהגות הסביבתית בנוגע למושג הִקדמה ולמנגנוני 
החברה הפוסט-תעשייתית, בתביעה להחליפן בפרדיגמה חדשה של יחסי אדם-סביבה מתוקנים 

 .)Bowers, 2001; Palmer, 2002(
בהשפעת מגמה זו נטבעו מושגי מפתח כגון “פיתוח בר קיימא“ ו“קיימות“, המביאים בחשבון 
היבטים כלכליים לצד היבטים חברתיים ומוסריים, מתוך המחויבות להוריש סביבה בריאה ותקינה 
התקבל  והבין-דורי  התוך-דורי  הצדק   .)Brundtland, 1987; UNCED, 1992( הבאים  לדורות 
וערבות  זכויות  שוויון  של  היבטים  המדגישה   ,)2004 שליט,  )דה  הקיימות  של  לאתיקה  כבסיס 
חברתית )Bonnett, 2002; Bullard, 1993; Stevenson, 2006(. מושג הצדק הסביבתי הורחב עוד 
לסביבה  הפיזית  הסביבה  בין  ההפרדה  את  לבטל  הקוראת  סביבתי,  לצדק  התנועה  ידי  על  יותר 
 Taylor,  ;2005 )לובנוב,  האנושית  ההתנהגות  ממדי  כל  את  בו  ולהכליל  התרבותית-חברתית 
 .)Tal, 2009  ;2010 )שמואלי,  והחלוקתי  ההכרתי, ההשתתפותי  האקולוגי,  בשילוב שבין   ,)2000

הניסיון לאמץ בסיס רעיוני-ערכי זה בפרוגרמה של חינוך סביבתי הוליד זרמים שונים, כגון האקו-
 Kahn,( פדגוגיה, המציעה פדגוגיה ביקורתית ברוח זרמים פוסט-קולוניאליסטיים ופמיניסטיים
2003(; האוריינות האקולוגית, החותרת לשינוי תפיסתי-חינוכי כולל )Orr, 1994(; הפדגוגיה של 

 ;)Bowers, 2001( ומציעה תובנות על המשבר האקולוגי המתקרב  בגזענות  אקו-צדק, הנלחמת 
בחינוך  בכלכלה,   )sense of place( המקום  בתחושת  המתמקדת  המבוססת-מקום,  והפדגוגיה 

.)Grunewald, 2004( ובקהילה

החינוך הסביבתי במערכת החינוך בישראל — התלות בתהליכי הפרטה

בישראל, למרות ההכרה הגוברת בהיותו של החינוך הסביבתי מרכיב מפתח במעבר לחברה מקיימת 
על  מכביד  והדבר  מתאימה,  והתמקצעות  משאבים  תכנון,  זה  בתחום  אין  עדיין  הארוך,  לטווח 
היחלצותו מדשדוש באזור הביניים שבין הלימודים המקצועיים ללימודי העשרה )גולדמן ואחרים, 
המאפשר  המערכתי,  המנגנון  של  ההפרטה  היגיון  כן,  על  יתר   .)2004 טל,   ;2011 דוניץ,   ;2003

גם  ניכר  מלכתחילה התערבות של תכניות חיצוניות בפעילות החינוכית בבתי הספר הייסודיים, 
בתחום החינוך הסביבתי. תופעת ההפרטה אמנם אינה תופעה חדשה במערכת החינוך בישראל, 
ומעוררת   )2010 דגן-בוזגלו,   ;2010 )איכילוב,  משמעותית  מתרחבת  היא  האחרונות  בשנים  אך 
התנגדויות רבות, אך גם תמיכה נלהבת. כך או כך, התלות של התכניות הסביבתיות בבתי הספר 
בהפרטה המואצת מעוררת את הצורך לבחון את השלכותיו של תהליך כזה במרחב הבית-ספרי, 

ובמיוחד את השפעתו על מי שנמצאים בחזית העשייה הפדגוגית הסביבתית. 
היה  המדינה  קום  הראשונים שלאחר  בעשורים  החינוך  מדיניות  המוצהר של  האידיאל  כידוע, 
בישראל  החינוך  מערכת  בפועל  אך  וסולידרית.  חזקה  לחברה  בסיס  שישמש  הזדמנויות  שוויון 
לאורך  העיקרית  לבעייתה  הפך  ואי-השוויון   ,)2013 ודהאן,  )יונה  שוויונית  הייתה  לא  מעולם 
והתשעים של המאה העשרים  2010(. מגמת ההפרטה התגברה בשנות השמונים  )סבירסקי,  זמן 
הרווחה,  מדינת  ושחיקת  גלובליים  כלכליים-אידיאולוגיים  שינויים  רקע  על   )2010 )איכילוב, 
קהילתי  ולוקליזם  עצמית  עזרה  כגון  ליברליות  תפיסות  של  התחזקותן  עם  בבד  בד  שהתרחשו 
)דגן-בוזגלו, 2010(. מבחינה ארגונית, ההפרטה בחינוך מתבטאת בעיקר בשלושה ממדים: הפרטה 
פדגוגית בתחום קביעת התכנים והפעלת התכניות; הפרטת מימון ותקצוב של בתי ספר; והפרטה 
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מנהלית, באמצעות רפורמת הניהול העצמי והפעלת בתי הספר על פי כללי שוק )כלומר כיחידות 
אוטונומיות מתחרות(, ובכלל זה העסקה גמישה של עובדי הוראה )המחלישה את ארגוני המורים( 
והחופש הניתן לציבור לבחור את מוסדות הלימוד )מיכאלי, 2015(. יתר על כן, התהליכים מלמעלה 
התחזקו גם על ידי הפרטה מלמטה. לצד נסיגתה של המדיניות הציבורית התעצם כוחם של ארגונים 
לא-ממשלתיים )NGOs(, המשמשים זירות פעולה של החברה האזרחית )סבירסקי ודגן-בוזגלו, 
2009(. אלה הפכו לגורם משמעותי ביותר בפעילות החינוכית, שבעבר היתה באחריות הבלעדית 
של המדינה, והם פועלים כקבלני משנה המוכרים שירותי חינוך לבתי הספר )דוידוב, 2010( ואילו 

המדינה הופכת בהדרגה מספקית השירות למתווכת בלבד )דגן-בוזגלו, 2010(. 
לאור כל אלה, למרות הניסיונות להסדיר את החינוך הסביבתי במערכת הממלכתית,3 עד היום 
אין הוא מוכר כנושא עצמאי ומאוחד כחלק ממקצועות חינוך החובה, ואין הסכמה על מקומו — 
התלמידים  שרוב  קורה  כך   .)2016 טל,   ;2003 ואחרים,  )גולדמן  קיימים  מקצועות  בתוך  או  לצד 
בישראל אינם נחשפים לחינוך סביבתי באופן שיטתי ורציף )טל, גארב, נגב, שגיא וסלזברג, 2007(. 
בהעדר מדיניות ברורה, התכניות המשמעותיות לחינוך הסביבתי מנוהלות בבתי הספר היסודיים 

על ידי מגוון מיזמים חיצוניים, שהעיקריים בהם הם: 

המציעה •  החל“ט(,  )להלן  הטבע  להגנת  החברה  מטעם  תכנית   — שינוי“  מובילים  “ילדים 
“עשייה קהילתית סביבתית“ ופועלת בכ-400 בתי ספר יסודיים;4 

תכנית מטעם “הרשת הירוקה“ — תכנית הפועלת  ליצירת כלים ותכניות להעצמת החינוך • 
הסביבתי ביישובים ובבתי ספר בשאיפה לפתח “מנהיגות סביבתית ואקטיביזם של ילדים“.5 

המיזם פועל בכ-500 בתי ספר יסודיים. 
להגנת הסביבה — תכנית המחייבת •  והמשרד  ירוקים“ של משרד החינוך  “בתי ספר  תכנית 

תרומה  משאבים,  צמצום  בנושא,  הוראה  שעות  )מכסת  מסוימים  בקריטריונים  עמידה 
לקהילה ועוד(, אך אינה תכנית חובה בבתי הספר. עד כה הסמיכה התכנית כ-1000 בתי ספר 

 6 יסודיים;
“התכנית המשולבת לחינוך לקיימות“, גם היא של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, • 

ונודעה גם כ“תכנית השרים“.7 

במאמר זה אנו מתייחסים לשתי התכניות הראשונות בלבד, שהן המובילות בארץ. עם זאת נציין 
ארגונים  אותם  עם  הפועלים  ספר  בתי  כאשר  למשל  סביבתיות,  יוזמות  כפל  גם  נוצר  שלעתים 
מבצעים בה בעת גם הליך לקבלת תו “בתי ספר ירוקים“ או מטמיעים את תכנית השרים של משרד 

החינוך והמשרד להגנת הסביבה.

במערכת  בר-קיימא  לפיתוח  החינוך  יישום   ,)2004(  9.4-5 סעיף  תשס“ד/5)ב(,  מנכ“ל  חוזר  לפי   3
מנכ“ל  חוזר  בר-קיימא;  לפיתוח  חינוך   ,)2008(  9.4-8 סעיף  תשס"ט/3)א(,  מנכ“ל  חוזר  החינוך; 
תשע"א/5, סעיף 9.4-9 )2011(, עדכון להוראה 9.4-8 בחוזר הוראות הקבע סט/3)א( בנושא חינוך 

לפיתוח בר-קיימא והחלתה על כל מוסדות החינוך. 

למידע על התכנית ראו את העמוד "ילדים מובילים שינוי" באתר החברה להגנת הטבע.   4

למידע על התכנית ראו העמוד "הרשת הירוקה" באתר מרכז השל לקיימות.   5

למידע על התכנית ראו את העמוד “בית ספר ירוק“ באתר המשרד להגנת הסביבה.   6

למידע על התכנית ראו את העמוד “תוכניות בחינוך לקיימות“ באתר המינהל למדע וטכנולוגיה של   7
משרד החינוך. 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd5bk9_4_5.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd5bk9_4_5.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/9/9-4/hodaotvmeyda/h-2011-5-9-4-9.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/9/9-4/hodaotvmeyda/h-2011-5-9-4-9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2009-3a-9-4-8.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2009-3a-9-4-8.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/9/9-4/hodaotvmeyda/h-2011-5-9-4-9.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/9/9-4/hodaotvmeyda/h-2011-5-9-4-9.htm
http://www.teva.org.il/svivati
http://www.teva.org.il/svivati
http://heschel.wixsite.com/theheschelcenter/--cmp8
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Education/GreenAshool/Pages/GreenSchool.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Education/GreenAshool/Pages/GreenSchool.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayamut/tochniyot/tochniut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/kayamut/tochniyot/tochniut.htm
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לאחרונה גוברת הביקורת על מעורבותם של הארגונים החיצוניים, חשובים ככל שיהיו, בהטמעת 
הדומיננטית  להפרטה  כי  ומניחים  זו  לביקורת  שותפים  אנו   .)2016 )טל,  בארץ  הסביבתי  החינוך 
בפעילות הפדגוגית הסביבתית יש השלכות משמעותיות על הנעשה בבתי הספר. אנו טוענים כי 
סביבתי-חברתי במסגרת  צדק  להעביר מסרים של  ההוראה  עובדי  על  רק שההפרטה מקשה  לא 
התכנית החינוכית, אלא היא עלולה לשמש בפועל גורם בהגברת אי-הצדק ואי-השוויון במערכת 
החינוך ובמרחב הבית-ספרי. לתפיסתנו אין מדובר בתהליך חד-ממדי וחד-צדדי של כפיית מנגנון 
זר על מערכת החינוך, אלא בתהליך מורכב המתרחש מתוך יחסי גומלין בין הגורמים החיצוניים 
ופעולתם  גישתם  באמצעות  היתר,  בין  המובנית,  הספר,  בית  בתוך  המתמשכת  הדינמיקה  ובין 

היומיומית של הפועלים בשטח.

המרחב הבית-ספרי כשדה של מאבקים סימבוליים — נקודת המבט 

של הפועלים בשטח

אפשר  שאי  ומרובד,  מורכב  פעולה  שדה  היא  אנושית  מערכת  שכל  מהתפיסה  יוצא  זה  מחקר 
 Elias & Dunning,( להבין אותו מבלי להבין את הדינמיקה החברתית-תרבותית המניעה אותו
זו, להיבטים מבניים אין קיום ללא הפעילות היומיומית שמבצעים הסוכנים  1986(. לפי תפיסה 

החברתיים המממשים אותם, ותוך כך גם משנים אותם, מתוך תלויות בין-אישיות ביניהם. לפיכך, 
מוקד העניין עובר משאלות על מדיניות ותכנון לשאלות על אפשרויות הפעולה של אותם סוכנים 
של  ההתנהלות  בשגרות  המתאפיין  מובחן,  פעילות  כשדה  נתפס  הבית-ספרי  המרחב  בשטח. 
ויוקרה ועל מיצוב עצמם זה ביחס לזה )בורדיה,  הפועלים בתוכו, הנאבקים על צבירת משאבים 
דינמיקה  יוצר  שדה  בכל  הרלוונטי  הסימבולי  ההון  של  חלוקה  על  זה  פוסק  בלתי  מאבק   .)2004

של היבדלות קבוצתית בתוכו )Bourdieu, 1986(, המגלמת את המבנה וההיררכיה האפקטיביים 
באותו שדה )לא בהכרח בחפיפה עם היררכיות מוסדיות מפורשות(. 

ואחרים   )Bourdieu, 1990( בורדיה  פייר  בעקבות  הפרקטי“,  “ההיגיון  של  התיאוריה  ברוח 
)Haluza-Delay, 2008; Polletta, 2008(, ההנחה היא כי לרוב אי אפשר להסביר את פעולתם של 
בודדים וקבוצות כנובעת משיקול רציונלי לגופו של עניין, אלא כפעולה אינטואיטיבית על בסיס 
מערך הנטיות המופנמות בסביבה חברתית מסוימת. נטיות אלו מבוטאות בפועל בהעדפות שכל 
אדם מגלה כלפי משאבים המוכרים בשדה מסוים, העדפות הממקמות אותו באותו שדה ומבדלות 
אותו מאחרים בתוך קבוצתו ובקבוצות שונות )Bourdieu, 1986(. מושא המאבק הוא אפוא לא רק 
הניכוס של משאבים כאלה או אחרים, אלא גם עצם הגדרת ערכם כנכסים סימבוליים מעניקי כוח 

ויוקרה בתוך אותו שדה )בורדיה, 2004(. 
דינמיקה זו מגולמת בכל אספקט של התנהלות הסוכנים, ומשתקפת באופן שבו הם תופסים 
של  הנבדלים  השיח  דפוסי  כך,  יותר.  והרחבה  הקרובה  סביבתם  ואת  תפקידם  את  עצמם,  את 
בשדה  המשאבים  חלוקת  את  כמשקפים  כאן  נתפסים  השונות  קבוצותיהם  על  ההוראה  עובדי 
פעולתם, ובה בעת גם משמשים ערוץ אקטיבי למשא ומתן מתמשך על שימור או שינוי אותה 
חלוקה. בחירותיהם בסגנון פעולה מסוים והערך שהם מעניקים לו, גם אם הם ספונטניים, אינם 
פעולתם  שדה  את  המעצב  היבדלות  הגיון  אותו  את  מבטאים  הם  אלא  מבנה,  וחסרי  מקריים 
באופן אפקטיבי לא פחות, ואף יותר, מהתכנון המבני שלו מלמעלה. לפיכך, כדי לקבל תמונה 
כלשהי על דינמיקה זו בשדה החינוך הסביבתי בארץ, המאמר מתמקד בשיח של אנשי המקצוע 
הנמצאים בחזית העשייה: מורים שנבחרו להוביל את החינוך הסביבתי בבית ספרם; מדריכים 
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מהחברה להגנת הטבע בתכנית “ילדים מובילים שינוי“, המלמדים את הנושא בכיתות; ומנהלים 

שבבית ספרם מוטמע החינוך הסביבתי. 

שיטת המחקר 

התפיסה שהמציאות החברתית נתונה תמיד להגדרה דינמית מצד המשתתפים בה אומרת שכדי 

במונחים  לה,  מייחסים  בתוכה  שהפועלים  המשמעויות  את  לזהות  יש  מסוימת  מציאות  להבין 

לפיכך   .)Denzin & Lincoln, 2000( יוצרים  שהם  וההקשרים  הקישורים  ולפי  עצמם  שלהם 

מחקר זה עוקב באמצעות ראיונות עומק אחר תמונת השדה של עובדי הוראה בתפקידים השונים: 

כיצד הם מבינים את אופיו ואת מקומו של החינוך הסביבתי בבית ספרם וכיצד הם מעריכים את 

המרחב  בתוך  מקומם  של  כפונקציה  לבצען,  יכולתם  ואת  זה  בתחום  המקצועיות  משימותיהם 

המקצועי-חינוכי שהם פועלים בו.

יסודיים  ספר  בבתי  הוראה  עובדי  של  תפקיד  קבוצות  שלוש  מייצגת  המרואיינים  אוכלוסיית 

ממלכתיים בישובים עירוניים ועירוניים למחצה, מחיפה בצפון ועד באר שבע בדרום. המרואיינים 

אינם מכירים זה את זה, ובשל הקושי בגיוסם )מועמדים רבים סירבו להתראיין(, גם אין ייצוג מלא 

של כל קבוצות התפקיד )מורים, מדריכים ומנהלים( בכל אחד מבתי הספר שמתוכם גויסו, ולכן 

אין ביניהם קשר ארגוני ישיר. אוכלוסיית המרואיינים כוללת:

עשר מורות לחינוך סביבתי המלמדות בבתי ספר ממלכתיים. בדרך כלל בית הספר מטיל . 1

על מורה אחד מתוך הצוות הקיים לרכז את הפעילות הסביבתית בתחומו. כל עשר המורות 

המרואיינות העוסקות בכך עובדות בתפקיד זה במסגרת שיתוף פעולה של בית ספרן עם 

מגיעה  הירוקה  הרשת  מטעם  מנחה  זה,  מודל  פי  על  הירוקה.  הרשת  של  החינוכי  המיזם 

לבית הספר כדי להכשיר מורה לעסוק בחינוך הסביבתי, כך שהמורה אמורה להימצא במגע 

שוטף עם מנחה חיצונית במסגרת שגרת עבודתה )בדרך כלל נקבעים מפגשים חודשיים בין 

ואינם מעוגנים  השתיים(. אך בפועל, דפוס ההדרכה וסמכותה של המנחה אינם מוגדרים 

בשגרה קבועה ואחידה, ולכן אופי ההתקשרות עם המורה תלוי במידה רבה בנסיבות בכל 

אלו  מורות  ייעודיים, משימותיהן של  הישירה של שיעורים  ההוראה  לגופו. מלבד  מקרה 

כוללות גם יצירת קבוצת “מנהיגות ירוקה“ של תלמידים נציגי כל הכיתות, שתהיה פעילה 

פרטני  באופן  אם  הספר,  בבית  סביבתית  חינוכית  פעילות  בהטמעת  המורה(  )בהובלת 

בכיתות השונות ואם באמצעות הפעלות מרוכזות כגון ימי גיבוש או ימי שיא. 

החינוך . 2 גברים(, המרכזים את  ושני  נשים  )שמונה  להגנת הטבע  מדריכים מהחברה  עשרה 

הסביבתי בבית הספר. כל המדריכות והמדריכים שרואיינו הם סטודנטים, לאחר שירותם 

פדגוגית  הכשרה  אין  לרובם  לימודיהם.  לפני  בנכר  ארוך  טיול  ערכו  כבר  ורובם  הצבאי, 

מסודרת )למעט קורס הכנה בן שבועיים מטעם החל“ט( והם חסרי תעודת הוראה. בניגוד 

פעילות  את  בעצמם  מרכזים  אלו  מדריכים  הירוקה,  הרשת  של  ההפעלה  במודל  למנחים 

ההוראה בבית הספר. הם נכנסים לכיתות ומלמדים ישירות את התלמידים, בלי לקיים קשרי 

עבודה עם המורים. עם זאת, כניסתם לכיתה מתואמת עם מחנכי הכיתות — מכיוון שאין 
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ברשותם תעודת הוראה, נוכחותם של המורים בכיתה הכרחית בזמן השיעורים.8 במסגרת 
זו אין למורי בית הספר תפקיד מובנה מלבד השמירה על התנהלותו התקינה של השיעור.

עשרה מנהלים )שבע נשים ושלושה גברים( שבבית ספרם מונהגות תכניות לחינוך סביבתי. . 3
חמישה מתוכם הצמיחו בבית ספרם פעילות סביבתית מלמטה במסגרת פעילות כלל בית-

ספרם  בבית  מנהלים  אחרים  וחמישה  חיצוניות(,  בתכניות  נעזרו  לעתים  אם  )גם  ספרית 
פעילות כזאת במסגרת יוזמות של ארגונים או בקיום תכניות ממסדיות שהוכתבו מלמעלה. 
לעומת המקרה הראשון, שבו מדובר בתהליך תוך-בית-ספרי הדרגתי, במקרה השני מדובר 
בשל  ואם  מקומית  רשות  מדיניות של  בשל  אם  חיצוניות,  תכניות  של  המוכן  מן  ברכישה 
שעות  תכנים,  של  בתגבור  לזכות  כדי  וחינוך  סביבה  ארגוני  של  מפתות  להצעות  היענות 

לימוד ועובדי הוראה.

נשים  הם  המרואיינים  שרוב  העובדה  המרואיינים,  בגיוס  פרמטר  היה  לא  המגדרי  שהמרכיב  אף 
אינה מקרית באוכלוסיית המורים ועובדי ההוראה בכלל, בוודאי כשמדובר בבתי הספר היסודיים 
)סבירסקי ודגן-בוזגלו, 2009(, ולא במקרה היא בולטת ככל שיורדים בסולם ההיררכי )כל המורות 
המרואיינות הן נשים, ואילו בקרב המנהלים המרואיינים נמצאים גם שלושה גברים(. השלכותיו 
של היבט מגדרי זה על מצב המקצוע והעוסקים בו נדונו בהרחבה )למשל, ולדן והרצוג, 2010(, אף 

שמסגרת הדיון הנוכחי לא מאפשרת התעמקות בו. 
ובזמן  במקום  קפה(,  בתי  )כגון  בקרבתם  ציבוריים  במקומות  או  הספר  בבתי  נערכו  הראיונות 
שהתאים למרואיינים. כל ריאיון נמשך שעה או יותר, הוקלט במלואו ותומלל בקפידה, במאמץ 
לשקף ככל האפשר את האופן שבו נמסרים הדברים, בהנחה שהאופן שבו הם נאמרים הוא מרכיב 
חשוב של תכניהם ומשמעויותיהם )De Fina, 2006; Gee, 1996(. ניתוח הראיונות נעשה על פי 
גישת האתנוגרפיה של השיחה, הרואה בדיבור )על סגנונותיו השונים( פעולה משוקעת חברתית 
 ,)Bucholtz, 1999; Cameron, 2001( אחרת  תרבותית  פעולה  ככל   )socially embedded(
שבאמצעותה הדוברים מציגים את עצמם ואת ערכם בפני אחרים לפי הדמות הרצויה להם )גופמן, 
 Hunt & Miller,( וחשיבותו  הנאמר  להערכת  מכוונות את השומע  הדיבור  1980(. אסטרטגיות 
ואת  ולזולתם את עולמם החברתי  כזה הדוברים מגדירים לעצמם  ובאופן   ,)1997; Labov, 1972
מקומם בתוכו, נוסף על האינפורמציה העובדתית שהם עשויים למסור באופן מפורש )סלע-שפי, 

 .)Søreide, 2006 ;2009

ממצאים וניתוח
מורות לחינוך סביבתי

 ;2011 )זרדז,  מוחלשת  מקצועית  זהות  של  מובהקת  תחושה  שיקפו  המורות  עם  הראיונות  כל 
Zaradez & Sela-Sheffy, in preparation(. ככלל, פיחות הערך של מקצועות ההוראה בחברה 
זה כמה עשורים, וממילא פוגע מאוד גם במעמדם של המורים  המערבית הוא תהליך המתרחש 
עצמם )Hargreaves & Hopper, 2006(, בוודאי בהשוואה לרוב המקצועות הפרופסיונליים. כך 
גם בישראל )אופלטקה, 2009(. אחד ההיבטים החשובים ביוקרתו של מקצוע היא יכולתו להתגבש 
כתחום עצמאי וסגור המייצר כללים מחייבים ויכולת פיקוח על מימושם )בורדייה, 2004(. תנאים 

לפי חוזר מנכ“ל תשס“ד/2)ב(, סעיף 8.3-4 )2003(, עובדי הוראה בתפקידי הדרכה.   8

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd2bk8_3_4.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/sd2bk8_3_4.htm
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אלו לא נוצרו עד כה בתחום החינוך הסביבתי. 
לאור רפיפותו המבנית של החינוך הסביבתי והעדר מסלולי הכשרה ייעודיים בתחום, כל המורות 
המרואיינות עוסקות בתחומי הוראה אחרים )מחנכות כיתה, מורות למדעים, מורות לספורט ואף 
בהכרח  ולא  קבוע  תמיד  לא  בלבד,  ונלווה  חלקי  הוא  זה  בתחום  ועיסוקן  בית-ספריות(,  יועצות 
מתוך בחירה. הראיונות עם המורות שיקפו את מודעותן לכל המרכיבים האלה כמייצרים דימוי 
מקצועי מוחלש ואת שאיפתן להדוף דימוי קבוצתי זה ולשקם לעומתו את דימויין העצמי באופן 
לשאלת  הספציפית  והתייחסותן  עצמו,  ההוראה  למקצוע  עצמן  לקשור  כולן  נטו  לפיכך  אישי. 
היבטים  במיוחד  בלטו  המרואיינות  של  בשיח  זניחה.  או  משנית  לרוב  הייתה  הסביבתי  החינוך 

אחדים הנדונים בסעיפים הבאים. 

הצגת המקצוע כייעוד 

בשדות מקצועיים הסובלים מחוסר בכלים מוסדיים אפקטיביים ומהון כלכלי דל יחסית, תחושת הערך 
של הסוכנים נבנית בעיקר על ידי יצירת הסכמה על הון סימבולי שאינו מותנה בהיבטים חומריים. 
בהעדר אמצעי פעולה אחרים, נטייה זו מתבטאת בעיקר בשיח זהות מובחן )השוו למשל לשיח של 
; של מטפלות, קמינסקי, 2011; ושל מיילדות, Foley, 2005(. גם   Sela-Sheffy, 2008 ,מתרגמים
המורות המרואיינות התייחסו אל הריאיון כאל הזדמנות לתקן את הדימוי הלא מחמיא של עיסוקן 
זווית מעצימה, שונה מהמקובל, המעניקה להוראה ערך שאינו  בניסיון להציג  רב  והשקיעו מאמץ 
לדבר  המרואיינות  של  נטייתן  היא  לכך  המרכזית  האינדיקציה  החומריים.  השיפוט  בממדי  מגולם 
על עבודתן במושגים של ייעוד, המעניק לבחירה במקצוע ערך מוסרי נעלה יותר מאשר שיקולים 
חומריים-פרגמטיים ושאיפות התקדמות מקובלות )Sela-Sheffy, 2008. על שיח הייעוד של מורים 
 Zaradez & Sela-Sheffy, in ;2011 ,לדיון מורחב ראו זרדז .Estola, Raija, & Leena, 2003 ראו
preparation(. הן תיארו מקצועיות בלתי מתפשרת כמאפיין מרכזי בעבודתן והזכירו גם מחויבות 
חברתית גבוהה הגובלת בהקרבה עצמית לטובת הכלל. “חשבתי“, אמרה חנה, “שכשאגדל אני אהיה 
בטח חוקרת... מיקרוביולוגיה זה משהו שנורא רציתי... ]אבל[ מה יותר מתאים לשנות את העולם 
מלהיות מורה?“. במקום אלמנטים מוסדיים, כגון הכשרה פורמלית ושכר, דיברו המורות על הכישרון 
ללמד ועל התאמה אישית למקצוע כעל תכונות מולדות והדגישו היבטים ערכיים כמו אתיקה, אהבת 
משמעת  להשליט  ויכולת  סמכותיות  כגון  אחרות  אישיותיות  כשירויות  או  ממנו,  והנאה  המקצוע 
בכיתה. כך אמרה למשל מרים: “על מנת להתמודד עם המשמעת צריך אישיות, אישיות, אישיות. 
הילדים של היום מתנהגים לא יפה, ]ילדים[ שלא נותנים כבוד, שמדברים כמו אל זבל, אבל תיכנס 

אליי לכיתה — דממה! הילדים ]אצלי[ מתנהגים לתפארת!“.

ניכור כלפי מערכת בלתי מתגמלת

להבהיר  כדי  המערכת,  תחלואי  אל  גם  הזרקור  את  מפנות  המורות  הזה  הזהות  שיח  במסגרת 
שהאחריות למצב העגום של החינוך וההוראה בישראל בכלל, ושל תחום פעולתן בפרט, מונחת 
המקובל  הגינוי  את  הודפות  רק  לא  הן  בכך  שלהן.  כתפיהן  על  ולא  המדיניות  קובעי  כתפי  על 
בנוגע לתפקידן הפסיבי בדרדור המערכת, אלא להפך, הן מספרות סיפור של מאבק אישי כנגד 
כל הסיכויים מול מערכת משתקת. כדבריה של חנה, “אני בשנה שעברה ניסיתי כאן להזיז דברים 
לקראת ‘בית ספר ירוק‘. לא כל כך הלך לי. בבית ספר חדש זה מאוד קשה, אין תשתית לכלום. 

לפעמים אני באה עם איזשהו רעיון... באיזשהו מקום אתה נבלם“.
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לצורכיהן  קשובה  אינה  שלדעתן  החינוכית,  מהמערכת  תסכול  מביעות  המרואיינות 
כעובדות הוראה וכופה עליהן אילוצים שרירותיים בלתי אפשריים. הן מספרות על רפורמות 
ובהיקף של מטלותיהן,  גידול מתמיד במספר  ועל  יישמע  שמונחתות מלמעלה מבלי שקולן 
על  שהאחריות  הדגישו  המורות  רוב  המקצועיים.  דעתן  ובשיקול  בכשירותן  פגיעה  כדי  עד 
כך למשל  נכפתה עליהן מלמעלה ללא התייעצות איתן.  ריכוז הנושא הסביבתי בבית הספר 

מספרת ליאת: 

הרשת  של  בריכוז  שעסקה  המורות  אחת  במערכת,  שעות  לי  למלא  כדי  פשוט,  ואז, 
הירוקה עזבה את בית הספר... אז נתנו לי את זה, לא כי אני ביקשתי, ולא כי אהבתי את 
מחוברת  הייתי  ולא  להשלים.  כאילו  במערכת,  שעות  עוד  לי  שיהיו  כדי  פשוט  אלא  זה, 
בכלל ]לנושא[. חוץ מזה שבתור מורה עשיתי דברים שאמרו לי לעשות, אבל נפשית... 

זה לא היה בדמי, קיבלתי את זה כסוג של אילוץ.

כל אלה מצטרפים לסיפור כולל של התייאשות מובנית )על אף התושיה האישית( וניכור כלפי 
בהערכה  ולזכות  להתמקצע  ואפשרויות  הוגנים  תגמולים  מהן  המונעת  שרירותית,  מערכת 
שמתארת  כפי  במערכת,  קטן  בורג  בבחינת  נחיתות,  בעמדת  אותן  ומקבעת  לה  ראויות  שהן 

אורלי:

די קשה.  ובצורה  הרבה פעמים אתה מרגיש שהחלומות שלך מתנפצים על סלעי המציאות 
נראה  כך מסורבלת, המהפכות הגדולות לא  כל  ]היא[  כך הרבה אילוצים במערכת...  כל  יש 
לי שיצאו ]לפועל[. בתוך המערכת זה מאוד קשה. הייתה איזושהי גאווה אבל במקצוע הזה 
זה לא משהו שמושג בקלות, בדרך כלל אתה או מתוסכל או עצוב. זה מקצוע שיש בו יותר 

תסכולים מאשר הצלחות. 

ניכור כלפי העשייה הסביבתית בבית הספר והמתחים שהיא מעוררת

כפי שכבר צוין, אחד הממצאים הבולטים בראיונות עם המורות הוא שהן התרכזו בנושאים הקשורים 
למקצוע ההוראה בכלל, ועסקו פחות בעניינים הנוגעים לחינוך הסביבתי עצמו. אך כשהנושא עלה 
החינוך  היה  לאחרונה  עד  הלימוד,  תכניות  מבחינת  שלו.  המוגדרות  חוסר  מהיבט  בעיקר  בו  דנו  הן 
הסביבתי קשור בטבורו ללימודי המדעים )Robottom, 1999(. לזיקה זו יש עדיין השלכות ממשיות 
על גישתן של המורות לתחום )גם אם היום נעשה ניסיון להפוך אותו לתחום נפרד(. הדבר בלט בעיקר 
אצל מורות העוסקות בחינוך הסביבתי שהכשרתן הרשמית היא בהוראת המדעים. מורות אלו במיוחד 
מדידים  טכניים  בנושאים  למשל התעמקו  הן   — הסביבתי  לנושא  בהתייחסותן  המדעי  לשיח  נצמדו 
ובפרקטיקות פרטניות )בעיקר חיסכון במים וחשמל והפרדת חומרים כגון פלסטיק ונייר(. אבל גם שאר 
המורות, שהכשרתן אינה בתחום המדעים דווקא, לא הפגינו גישה סביבתית כוללת, וברוב המקרים לא 
העלו מיוזמתן נושאים רלוונטיים מתבקשים כגון חינוך לקיימות ולאזרחות פעילה, ומושגים של צדק 

סביבתי-חברתי ואי-שוויון לא הוזכרו כלל )וגם לא כל זרם רעיוני רלוונטי אחר בתחום(. 
המאמץ  בין  הפער  היה  הסביבה  לענייני  המורות  של  )המצומצמת(  התייחסותן  את  המאפיין 
 — האישי  הריחוק  ובין  התפקיד,  קוד  שדורש  כפי  לתחום,  מקצועית  מחויבות  להפגין  המוצהר 

ואפילו הזלזול — כלפי כל מה שנתפס בעיניהן כסביבתי. כך עולה למשל מדבריה של מרים: 

בוא נגיד, אני לא מורעלת על נושא איכות הסביבה כי אני מבינה שאני לא רוצה לחזור למערה. 
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כל הכבוד לטביעת הרגל האקולוגית שלי, אני משתדלת  ועם  אמרתי שאני חיה פעם אחת, 
להבהיר את הדברים לילדים אבל באמת... לא להתחרפן. 

מורות אחרות מפגינות אפילו טינה. כך למשל אומרת ענבל:

]לשטחים  להגיע  כול  קודם  סיור.  ועשינו  הלכנו  אז  פתוחים,  בשטחים  לטפל  לנו  הציעו 
יודעת מה עם  אני לא  גבוהים,  יש שם שיחים מאוד מאוד  נוסף,  זה סכנות. דבר  הפתוחים[ 
בעלי חיים שם, זה מסוכן. שהעירייה תעסוק בזה! לא אנחנו... ומה עם הנחשים, מה עם כל 

מיני עכבישים, אנחנו לא צריכים את הצרות האלה.

מצביעים  הראיונות  הסביבתי,  בנושא  העיסוק  עצם  כלפי  מבטאות  שהמורות  להסתייגות  מעבר 
גם על קונפליקטים הקשורים באופן שבו שולבה התכנית הסביבתית בבית ספרן הלכה למעשה 
חוות  שהן  שומעים  אנו  כאמור,  ראשית,   .)Tal & Morag, 2013 גם  ראו  כאלה  המתחים  )על 
זאת כהכבדה נוספת שהוטלה עליהן מלמעלה מבלי שהתייעצו איתן, בבחינת סרח עודף בשורת 
הוראה  ככוח  מעמדן  את  מחלישה  זו  שהתנהלות  רק  לא  לתחושתן,  לבצע.  שעליהן  המשימות 
לבחור  אותן  ומאלצת  הארוך  בטווח  להתמחות  בסיכוייהן  פוגעת  גם  היא  אלא  הספר,  בבית 
בנושא  למשל  כך  כוללת.  מדיניות  ללא  לחץ,  ומתוך  מקרי  באופן  הפדגוגיות  בחירותיהן  את 
השתתפותן  את  לקדם  מנסה  הספר  שבית  פי  על  אף  לטענתן,  המקצועיות:  ההשתלמויות 
לוותר  אותן  מאלצים  להתמודד  נדרשות  הן  שעמן  המטלות  וריבוי  העומס  העשרה,  במסלולי 
על חלקן מתוך שיקולים נסיבתיים. מתוך כך, במקום לראות במסלולי החינוך הסביבתי סיכוי 
להתקדמות הן רואות בהם תסמין למסר הכפול של המערכת ומתרעמות על חוסר ההתחשבות 

בתנאי עבודתן, כפי שאומרת מרים: 

אולי היו השתלמויות סביבתיות, ]אבל[ אני לא הוזמנתי, ואני ממש עמוסה בהשתלמויות של 
היועצות, ]כך ש[אני ממש לא אלך גם... והמשרה שלי עם ]רפורמת[ אופק חדש זה עד רבע 

לארבע, אז איזה השתלמות עוד?! — סליחה!

יחסים עם קולגות בתוך המערכת

מתח נוסף שהמורות מתארות נוגע ליחסיהן, כאחראיות על החינוך הסביבתי, עם עמיתים לעבודה 
בתוך בית הספר. רובן מתלוננות על כישלונן ליצור שיתוף פעולה עם מורים אחרים, אף ששיתוף 
חנה  מספרת  כך  לו.  המוקצים  הארגוניים  במשאבים  החוסר  נוכח  התחום,  להפעלת  הכרחי  כזה 
דבר  סביבתי,  בחינוך  פעילות  לטובת  מסוים  משיעור  ילד  לשחרר  עמיתה  מורה  של  סירובה  על 
שלטענתה מכשיל את עבודתה בארגון קבוצת התלמידים העוסקת בכך: “יש מורות שעושות לי 
עושים  מחר‘.  היום,  למה  עכשיו,  למה  תוציאי,  אל  זה,  את  יש  מבחן,  יש  עכשיו?  ‘מה?  כאילו 
את  מגבילה  כזאת  עניינים  התנהלות  המרואיינות,  לתחושת  ספק“.  אין  קטעים...  לפעמים  לי 
גלויה  לתלות  אותן  ודנה  הספר  בבית  הסביבתי  החינוך  פעילות  של  שוטף  לקיום  לערוב  יכולתן 
בחסדי המורים האחרים, ולפיכך לנחיתות לעומתם. במידה רבה הן מציגות זאת כתסמין נוסף של 
בין המורים, ההולכים  ודיפרנציאציה  החלת הגיון השוק על מערכת החינוך, המעודד תחרותיות 
ומתחפרים בדאגה לאינטרסים שלהם על חשבון עמיתיהם )Ball, 2006(, כפי שעולה מדבריה של 
דליה: “לא כל אחד מוכן לתת את ידו... כשאתה אומר למורות ‘בואו ביחד‘, כל אחת בורחת לכיוון 

אחר ואתה נשאר לבד. זה מתסכל“.
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יחסים עם נציגי הארגונים החיצוניים

המיזם  נציגי  עם  הפעולה  שיתוף  בתיאור  חיובית  גישה  הביעו  מהמרואיינות  חלק  זאת,  לעומת 
שבין  היחסים  עקרונית,  ספרן.  בבית  הפועל  הירוקה(  הרשת  )מנחי  החיצוני  החינוכי-סביבתי 
יוקרה:  משאבי  של  חליפין  לאפשר  עשויים  החיצוניים  המנחים  ובין  הסביבתי  לחינוך  המורה 
המדריכים החיצוניים מספקים למורות אתגר נוסף ובלעדיות על תכנים חינוכיים חדשים, והמורות 
מצדן מספקות למנחים הון סימבולי בדמות הכרה בתרומתם לעשייה חינוכית-חברתית ולשינוי 
של  מוכנותן  למרות  כיצד,  מראה   )2007( שטיין  כן,  פי  על  ואף   .)2011 )זרדז,  הסביבתי-חברתי 
המורות לראות במיזמים הפרטיים שותף לגיטימי לעשייה החינוכית, בפועל מחלישה שותפות זו 
את מעמדן העצמאי בהפעלה ביקורתית של התכנים המוצעים. גם כאן חלק מהראיונות חושפים 
על  מאבק  שעניינם  הספר,  בית  כעובדת  המורה  ובין  הסביבתי  המיזם  נציג  בין  ביחסים  מתחים 
אלו.  בנושאים  שיתוף  במקום  לילדים,  להנגישו  הדרכים  ועל  הסביבתי  הידע  על  הפדגוגי,  ההון 

המרואיינות מקפידות להבהיר את עליונותן בידע ובניסיון הפדגוגי. כך למשל אמרה ענבל:

היה לנו מין... זה לא ויכוח היה, אבל ככה מין דיבור כזה ביני ובין המדריך, הוא אמר שהנושאים 
שלא!  לו  אמרתי  ואני  זה.  את  והורדנו  לי,  אמר  הוא  ככה  הילדים,  את  מפחידים  הגלובליים 
שה]תלמידים[ ממש מעוניינים. הם יוזמים את ההרצאות, זה מעניין אותם... ההפך, הם מאוד 

מתעניינים בנושאים האלה, זה לא מפחיד אותם. ההפך, הם לוקחים אותי ממש לגלובלי. 

לסיכום, השיח המשתקף מהראיונות עם המורות מלמד שמסרים אידיאולוגיים של צדק ושוויון 
לא רק שאינם מקבלים ביטוי ממשי בבית הספר, אלא הם אינם מתיישבים עם אופי המערכת ועם 
הדינמיקה שבתוכה המורות מתפקדות. מכלול הנושאים שהמורות מעלות בראיונות, הממחישים 
את זהותן המקצועית המוחלשת ואת האיום המתמיד על מעמדן בבית הספר, מספק את ההקשר 
להבנת הניכור שהן מפגינות כלפי הנושא הסביבתי. הערפול והשוליות של תחום הוראה זה כחלק 
מהכשרתן ובתוך מרחב עבודתן גורמים לכך שהעיסוק בחינוך הסביבתי אינו נתפס בעיניהן כמשאב 
בה  אותן מעמדת החולשה המערכתית שהן ממוצבות  לחלץ  פוטנציאל של ממש  לו  חיובי שיש 
ביחסיהן עם כל הגורמים בתוך בית הספר ומחוץ לו. ולהפך, הן אף רואות בו משאב שלילי המקבע 
עמדה זו, בעיקר במישור תלותן במורים אחרים ובמדריכים חיצוניים. כדי להתמודד עם כל אלה 
מאמצות המורות את שיח הייעוד המקובל במקצוע ההוראה באופן כללי, שיח המעניק לעיסוקן 
אותן  פוטרת  זו  עמדה  עיסוקן.  את  המגדירים  הנסיבתיים  בפרמטרים  מותנה  שאינו  מוסרי  ערך 
מהמשימה — הנראית בלתי אפשרית בנסיבות אלו — לשמש סוכנות משמעותיות בהטמעת סדר 
היום הסביבתי, על יעדיו המעשיים והערכיים, בבית הספר. אך באופן מעגלי, הוויתור על כך תורם 

להחרפת הפגיעּות שלהן לאותם תהליכי הפרטה, המכבידים כבר עכשיו על מצבן.

מדריכי החברה להגנת הטבע 

עבודה  ככוח  הספר  בבית  פועלים  הירוקה(  הרשת  מטעם  למנחים  )בניגוד  החל“ט  מדריכי 
משלים, ובאחריותם לרכז את הוראת החינוך הסביבתי במפגש ישיר עם התלמידים בכיתות. 
המקצועי,  לעתידם  בנוגע  ובתהיות  עצמית  בנייה  של  בתקופה  הנמצאים  צעירים,  כאנשים 
זה בחייהם מעמדה משני יחסית  זו היא בשבילם משרה סטודנטיאלית זמנית שבשלב  עבודה 
ללימודים האקדמיים. בראיונות הם אמנם מרחיבים את הדיבור על חוויית ההוראה בכיתות, 
ולא פחות מכך — על האינטראקציה עם המורים הרלוונטיים )בדרך כלל מחנכי הכיתות(, אך 
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בכללותה.  החינוך  וממערכת  המורים  מן  היבדלות  של  מובהקת  עמדה  מפגינים  הם  זאת  עם 
הדבר הראשון שהם מבהירים לתלמידים בהגיעם לכיתה, כך מעידים כמה מהם, הוא: “אני לא 

מורה, אני מדריך“. 
אחת האסטרטגיות הבולטות להבהרת הניכור שלהם מאוכלוסיית המורים היא הדגשת הממד 
כמי  רואים  הם  שאותם  המורים,  של  לגישתם  כביכול  הנגדה  מתוך  בעבודתם,  והפדגוגי  הערכי 
מרכיב  שהוא  הפדגוגי,  המשאב  את  המורים  מידי  המדריכים  מפקיעים  בכך  מלמדים“.  ש“רק 
זה על ההון הפדגוגי הם תורמים  וטוענים למונופול עליו. במאבק  מרכזי בתחושת מקצועיותם, 
אפוא מבלי משים להחלשה נוספת בדימויים המקצועי של המורים. הם מדגישים את הסתייגותם 
שאינם  ומבהירים  מתגמלת,  ולא  אפורה  להם  שנראית  החינוך,  במערכת  הממוסדת  מההוראה 
במסלול  כמרכיב  בהוראה  או  בחינוך  בחר  לא  גם  מהם  ושאיש  בעתיד  בה  להשתלב  שואפים 
לא  חינוכית  לעשייה  גבוה  ערך  מייחסים  המדריכים  זאת,  לעומת  שלו.  האקדמיים  הלימודים 
ממוסדת כאלטרנטיבה למערכת הקיימת )ולא כחלק ממנה(, עשייה שמשאביה העיקריים הם 

כריזמה אישית, מסירות ויצירתיות, כפי שעולה מדבריה של מורן:

]...[ אני מאוד  אני מעבירה שיעור שהוא לא קונבנציונלי, נקרא לזה. עם המון הפעלות. 
אוהבת את ההדרכה, אני לא אוהבת את השבלונות... לא ]את[ החינוך הפורמלי. ]...[ אני 
נורא טובה עם ילדים, אני מאוד אוהבת את זה, אבל לא במשרד החינוך, זה לא, זה פשוט 
לא. אני לא סובלת את משרד החינוך, זה מרגיש לי שזה מקלקל את זה. אני לא רוצה ללמד, 
אני  המורה,  לא  אני  אותם:  מתקנת  אני  “המורה“  לי  קוראים  כשהילדים  לחנך.  רוצה  אני 
המדריכה. כתוב לי על הגב “מדריכה“. אני לא מורה. כן, אני תמיד מזכירה להם מה כתוב 

לי על החולצה.

אף על פי שכל המדריכים שרואיינו מזכירים את השאיפה לקיים אינטראקציה כלשהי עם המורה 
)כפי שקובעת גם המדיניות המוצהרת של החל“ט(, הם מציגים מפגש  בזמן ההוראה בכיתות 
המצמצם  ייתור,  יוצר  ממילא  כזה  שילוב  אובייקטיבית,  כמעט.  אפשרית  בלתי  כמשימה  זה 
בנסיבות אלו את תפקיד המורה למשימת פיקוח טכני בלבד. המדריכים מעצימים את הזילות 
שבתפקיד המורה במפגש הזה, שכל יתרונו לדעתם הוא בכלים המשמעתיים העומדים לרשותו 
 — עצמם  למדריכים  החסרים  עדי(,  להם  שקראה  כפי  בהם“,  מאיימים  כלל  שבדרך  )“הדברים 
ושאותם הם מציגים בהגחכה )כדברי עדי: “במה אני אאיים על התלמיד? ]..[ אקרא לשיחות 
תפקידו  שכל  שמירה“  “כלב  רואים  הם  שלהם  לשיעור  הנלווה  במורה  לא“(.  אני  לא,  הורים? 

מתמצה בהשלטת משמעת בכיתה כדי לאפשר להם להדריך. עדי מתארת:

הרעיון הוא שאני לא מורה, ובמיוחד שאני מגיעה לכיתה שלא בוחרת להיות שם. זה כיתה 
לי ]למשל[  זה מאוד קשה  אז  לא מורה  אני בתור מישהי שהיא  של שלושים תלמידים. 
מבחינה משמעתית, והמורה שם בעצם כדי להיות השוטר. נטו כדי לעשות משמעת. אז 
המורה איתי, בדרך כלל יושבת בצד, בודקת מבחנים או משהו, סתם עושה דברים, בדרך 
יש תלמיד שמפריע  או  יתר על המידה  ומדי פעם כשהכיתה מרעישה  לא קשורים,  כלל 
אז היא לוקחת את המושכות ואומרת את מה שהיא צריכה להגיד כדי להשליט את הסדר 

בכיתה.

יוקרתם של המדריכים על דרך  לצד הריקון של תפקיד המורים מתוכן, פעולה שמבליטה את 
השלילה, המדריכים מתאמצים להבהיר את יתרונם גם באופן חיובי. מלבד אזכורן של תחושות 
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גם  מבליטים  הם  עצמן(  המורות  שעושות  )כפי  בעבודה  ויצירתיות  חופש  ערכיות,  שליחות, 
את הנופך האליטיסטי של שיוכם הארגוני. ה“חברה“ )כינוי פמיליארי של החל“ט בפי חבריה, 
הממחיש את תחושתם כאילו מדובר במועדון סגור( נתפסת בעיניהם כארגון מיתולוגי המייצג 
אליו  ההשתייכות  שעצם  נבחר  ארגון  לקהילה,  ותרומה  הסביבה  שמירת  של  חינוכיים  ערכים 
מעידה על מסוגלות המדריך למנהיגות ולאקטיביזם חברתי. עצם הזיקה הארגונית הזאת נתפסת 
בעיניהם כערובה כביכול לחשיבות פעילותם בבית הספר בעיני אוכלוסייתו הקבועה — מורים, 
הם  לעצמם  זאת  ולעומת  ההשפעה,  כחסרי  המורים  את  מציגים  המדריכים  והורים.  תלמידים 
מייחסים הצלחה הירואית במימוש מטרת העל הקשה להשגה של החינוך הסביבתי — ההצלחה 

להניע שינוי התנהגותי פרו-סביבתי מהותי ועמוק. כפי שעולה מתיאורה של מאיה:

ילדים שהבית שלהם לא כזה, באים לשיעורים ואז עם הזמן הם באים לספר לי שהם מכבים 
להורים שלהם את האור, הם סוגרים להורים שלהם את המים, הם עומדים להם עם סטופר 
פוגשים  כשההורים  ההורים.  את  מחנכים  הילדים  וכאילו,  במקלחת,  הם  זמן  כמה  וסופרים 
אותי חלקם באים אליי ב“את זאת שגורמת להם לכבות לי את האור כל הזמן?“ וחלקם באים 

ב“וואלה, גרמת לנו למחזר...“.

עבודת השיווק — תחרות בשדה החינוך

של  לתפקיד  הדרכה  מתפקיד  קודמו  מרואיינות  שתי  המרואיינים,  המדריכים  עשרת  מתוך 
עבודתן,  של  השיווקי  בפן  שלהן  העיסוק  בלט  איתן  בראיונות  בחל“ט.  סביבתי  לחינוך  רכזות 
למרות שאינו תואם, לדעתן, את ארגז הכלים האידיאלי הנדרש לעיסוק בהדרכה. יתר על כן, יש 
בתפקיד שיווקי זה אלמנט של חוסר ביטחון תעסוקתי, מאחר שהיקף המשרה של הרכזות נגזר 
ממספר בתי הספר שהצליחו לגייס לשיתוף הפעולה עם החל“ט. ולמרות זאת, במקום לראות 
בתפקיד השיווקי פגיעה בפרופיל המועדף שלהן, המרואיינות מדברות עליו כעל אתגר )ניהולי 
הישג  היא   — האובייקטיבי  והקושי  האישיים  הסיכונים  לאור  במיוחד   — בו  שעמידה  וכלכלי(, 

המעיד על המסוגלות שלהן כפעילות ומעצים אותה. כך תיארה זאת גליה:

המשרה שלנו לא מובטחת אף פעם, כל שנה אתה צריך לשווק. זאת אומרת להגיע לבתי ספר 
ולשווק את תוכניות החינוך הסביבתי, ולפי זה אתה תבנה את המשרה שלך, אתה תהיה מאה 
אחוז בהתאם לדברים שאתה שיווקת ושהצלחת למכור. אז זה בעיה, זה באמת עניין שממש 
בחוסר  איתן,  יהיה  מה  יודעות  לא  הן  רכזות,  המון  להמון  שמפריע  משהו  זה  עליו,  נאבקים 
וודאות. זה מאוד מאוד קשה. אז אני פיתחתי קצת מיומנות אבל זה עדיין קשה, כי זה כספים, 
ואתה הולך ויושב עם המנהלת, ומציעות לה, מדברות איתה, שואלות אותה, מסבירות לה מה 

זה החינוך הסביבתי ובמה זה כרוך.

חינוכיים  הראיונות עם הרכזות מבהירים אפוא את המתח הערכי המובנה בפעילותם של ארגונים 
עליהם  הספר  בבתי  סביבתיים-חברתיים  מסרים  להעביר  שיוכלו  כדי  החל“ט:  כגון  סביבתיים 
חינוכיים סביבתיים  ומיזמים  בכלל,  חינוכיים  מיזמים  להתחרות כשחקנים בשוק קפיטליסטי, שבו 
ליזמות  ידי המכון  והשוק רק הולך ומתרחב. סקר שנערך על  בפרט תלויים בהצלחתם השיווקית. 
בחינוך במכללת בית ברל בשנת 2009 מצא כי בכ-90% מבתי הספר מופעלות כמה תכניות לימוד 
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חיצוניות, ובממוצע פועלות כשלוש תכניות בכל בית ספר )דגן-בוזגלו, 2010(.9 יתר על כן, שוק זה 
כרוך ממילא גם ב“פוליטיקה כלכלית“ של מתחים אישיים וציבוריים. הראיונות עם הרכזות פותחים 
כשהתנגדותה  למשל,   — בהם  מעורבת  שהחל“ט  השטח  לפני  שמתחת  ולמאבקים  לתחרות  צוהר 
למדיניות של רשות מקומית מסוימת )בנושא הרחבת הבנייה על חשבון שמירה על שטחים פתוחים( 

עלולה לפגוע ביכולתה להיכנס לתחום החינוך בבתי הספר באותה רשות. רוני מספרת: 

במקרה  נורא מעורבים.  והעירייה  העיר  ראש  ורשויות.  גורמים  מול  עבודה  המון  זה  השיווק 
כי הרבה דברים שקיבלנו  זה לא פשוט,  נגדנו ]החל“ט[.  לו משהו אישי  יש  הזה ראש העיר 
]בעבר[, גם תמיכה מהעירייה וגם תקציב, זה משהו שלא קורה השנה. הוא מרגיש שאנחנו 
שמים לו מקלות בגלגלים בכל הנוגע לפיתוח העיר. יש לנו גם תחרות מאוד גדולה, יש חווה 
אקולוגית שנמצאת כאן ליד שמקבלת תמיכה מהעירייה, אז הם ]החווה[ גם לוקחים פחות 
כסף מאיתנו כי יש להם מימון של העירייה והם גם נותנים לבתי הספר דברים במתנה שאנחנו 

לא יכולים לתת.

לסיכום, הראיונות עם מדריכי החל“ט משקפים משחק מורכב של השתלבות וניכור ביחס לשדה 
הנכסים  על  במורות  נאבקים  המדריכים  אחד,  מצד  בפרט.  הבית-ספרי  והמרחב  בכלל  החינוכי 
הסימבוליים התוך בית-ספריים, בכך שהם מייחסים למעורבותם אותה הצדקה מוסרית — ההוראה 
מדגישים  הם  יתרון.  היא  החיצונית  ישירה, עמדתם  אינה  אם  גם  זו,  בתחרות  זאת,  ועם  כייעוד. 
ואת  בו,  להשתלב  כוונה  כל  להם  אין  שלטענתם  המערכתי,  למנגנון  שלהם  הכפיפות  חוסר  את 
 )disinterestedness( השתייכותם הארגונית האליטיסטית כהוכחה כביכול לאופי חסר האינטרס
של גישתם החינוכית. כך, לצד העובדה שכנציגים של גוף חיצוני מדריכים אלו משמשים ממילא 
סוכנות מובהקת בהפרטת פעילות בית ספר, סוכנות זאת עוד מתחזקת מעצם מאבקם נגד המורים 
על אותו הון פדגוגי. בכך משמשים המדריכים גורם נוסף בעל משקל בנטרול כוחו של צוות בית 
הספר ליצור מסגרת אוטונומית של חינוך סביבתי משמעותי העשוי גם לקדם אפקטיבית יעדים 

של צדק חברתי. 

מנהלים

מבחינת  ביניהן  הנבדלות  קבוצות  משתי  כאמור,  מורכבת,  המרואיינים  המנהלים  אוכלוסיית 
אופי הפעילות הסביבתית בבית ספרם: חמישה מהם מנהלים בתי ספר המקיימים חינוך סביבתי 
סביבתי  חינוך  שהנהיגו  ספר  בתי  מנהלים  האחרים  וחמשת  הספר,  בית  בתוך  יוזמות  בסיס  על 
באמצעות הצטרפות לתוכניות קיימות, ממסדיות או חיצוניות. ההבדל שבין שני מודלים אלו של 
אימוץ החינוך הסביבתי והתנהלותו — מלמטה או מלמעלה — משתקף בשיח  ההיבדלות של שתי 
בהבניית  כמשאב  המיוחדים  ולמסריו  זה  חינוכי  לתחום  מייחסים  שהם  ובערך  המנהלים  קבוצות 
החינוך  המנהלים,  שעבור  כך  על  מצביעים  האלה  הראיונות  כל  ההבדלים,  ולמרות  מקצועיותם. 
כמובילים  עצמם  במיתוג  ולפיכך   — הספר  בית  במיתוג  כנכס  ובראשונה  בראש  נתפס  הסביבתי 

אותו. כך למשל אומרת גילה:

ממצא לא מפתיע נוסף של סקר זה הוא כי ברגעי משבר הנפגעים העיקריים הם התלמידים ביישובים   9
לא מבוססים, מאחר שתכניות הלימוד החיצוניות באזורים אלו ממומנות בעיקרן מכספי תרומות 

ופחות מתשלומי הורים ורשויות מקומיות )דגן-בוזגלו, 2010(.
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כשהגעתי זה היה הבית ספר הכי קשה באזור. זה היה בית ספר על סף סגירה, זה היה להכניס 
ראש בריא למיטה חולה מאוד. היה ממש מאתגר, היה ברור לי שצריך להיות פה שינוי מהיסוד. 
לקח לבית הספר שלוש שנים להתאפס ולצאת עם שמו למצב שהיום עומדים בתור אליי ולא 
הפוך. אז ממש היה לי ברור שזה יהיה בשילוב נושא הסביבה... לא ידעתי בדיוק איך לקרוא 

לזה: טבע? סביבה? אבל הבנתי שזו הנקודה שלי.

חינוך סביבתי מלמטה

המנהלים בחמשת בתי הספר שהצמיחו את החינוך הסביבתי מלמטה מציגים תהליך זה כתהליך 
של היבדלות ביחס לכלל מערכת החינוך, שבתוכה הם נוקטים, לתפיסתם, עמדה של מהפכנים. 
הם מדברים על מסע בדרך לא סלולה של ניסוי וטעייה ומבליטים את ממד החלוציות והגישוש 
האינטואיטיבי של פעולתם, בשדה שאין בו עדיין תפיסות סביבתיות מגובשות. סיפורם הוא זה 
של ההולכים נגד הזרם: הם נתקלו בהתנגדויות אך התגברו עליהן בזכות נחישותם והצליחו לחולל 
פעולתם  בשדה  המבנית  האורתודוקסיה  את  המערערים  מחדשים,  של  נרטיב  אפוא  זהו  שינוי. 
באמצעות הכשרת משאב חדש בתוכו — החינוך הסביבתי. וככזה, הוא חושף מאבק על הסמכות 
לנהל. יצחק, למשל, מספר על ויכוח שהיה לו עם מפקח ללימודי המדעים על כך שהפחית שעות 

לימוד במדעים לטובת שיעורי חינוך סביבתי:

באחת הפעמים אמרתי למפקח, תשמע, אתה המפקח אבל אני המנהל, אני אחליט. אתה תבוא, 
תפקח על ההחלטות שלי, תראה אם ההחלטות שלי היו נכונות או לא. אז היום לא מתווכחים 

איתי כל המפקחים, שיהיו בריאים. אבל אני אמרתי לך... אתה צריך להיות עם אמונה.

כן, מושא המאבק שלהם הוא לא רק החידוש אלא גם עצם הסמכות להגדיר את אופיו  יתר על 
של חינוך סביבתי אמיתי )קונקרטית, הדבר מתבטא בסמכות להחליט מהן התכניות הסביבתיות 
ממילא  הסובל  הסביבתי,  החינוך  כמו  פרוץ  בשדה  הספר(.  בית  בתחום  והמשמעותיות  היעילות 
מטשטוש מבני, מדובר במאבק על הסמכות העליונה לקבוע את הכללים — גם אם כוחם של כללים 
עצמה  את  הופכת  למשל,  רותי,  הדובר.  של  בפרשנות  ותלויים  מעורפלים  שהם  בכך  הוא  אלו 
לפוסקת, באמצעות כפירה בהגדרות מקובלות וניסוח הקריטריון הלא-כתוב שלה עצמה לחינוך 
סביבתי נאות — במקרה זה, ההבדל שבין דיבור לעשייה: “מה זה בית ספר ירוק? זה בולשיט. אני 
לא בנאדם של כותרות, ממש לא. נעשית כאן עשייה! אני לא מדברת עם מנהלות אחרות ומשווה, 

אני יכולה לדבר מה אנחנו עושים“. 
 — בארץ  הנפוצות  בתכניות הסביבתיות  אמון  חוסר  אלו מפגינים  מנהלים  אותה עמדה,  מתוך 
בית ספר  ותו  הירוקה, תכנית השרים  ילדים מובילים שינוי, הרשת  כגון  תכניות שהוזכרו לעיל, 
תהיה  הדרגתי“,  כתהליך  אורגנית  וב“צמיחה  מקומית“  ב“חשיבה  מעוגנות  שאינן  מפני   — ירוק 
ככהנים  עצמם  את  ממצבים  הם  בכך  שתהיה.  ככל  ברורה  ולא  אינטואיטיבית  אלה  של  הגדרתם 
הבלעדיים של החינוך הסביבתי האותנטי, ששום סוכן זר — ובכלל זה תכניות מטעם משרד החינוך 

והמשרד להגנת הסביבה — לא יוכל לעמוד בדרישותיהם, כפי שעולה מדבריה של שושי: 

אתה יודע, אנחנו יושבים כבר שנתיים על הסיפור הזה, עם אנשים מדהימים, ורק לנסח את 
זה משהו  השאלות חקר, אנחנו כבר ארבעה חודשים בדיון. לזה אני קוראת צמיחה. עכשיו, 
שהחברה להגנת הטבע או הרשת הירוקה לא יכולים לעשות אותו, הם לא מבינים בזה כלום. 
הם מייצרים שאלה, אבל הם לא יודעים אם באמת היא שאלה נכונה, לא בהיבט הסביבתי, לא 

בהיבט התוכני שלהם, בהיבט הפדגוגי... קודם כול, האם היא באמת שאלת חקר?
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לפי אותו היגיון, התפיסה ששינוי חינוכי סביבתי יכול להתרחש רק מבפנים תומכת גם בתביעתם 
כמי  עמוקה,  אישית  מחויבות  על  הצהרתם  לאור  זאת  ההנהלה.  בידי  מרוכזת  תהיה  שהפעילות 
של  תלות  תיווצר  שלא  ובלבד  זמן,  לאורך  כלפיו  באחריות  לשאת  הספר,  בית  בראש  שעומדים 
טווח. פסילת התכניות  ללא מחויבות ארוכת  זמני  אורח  הוא  חיצוני, שלרוב  בית הספר במדריך 
הריכוזיות  בהעצמת  אפוא  תומכת  הדרך,  לאורך  בהן  נעזרו  אם  גם  סביבתי,  לחינוך  החיצוניות 

והשליטה שלהם כמנהלי בית הספר בכלל. לדברי יוסי:

עם כל הכבוד, כל התכניות הסביבתיות ]החיצוניות[ מבחינתי לא שוות כלום אם זה לא מגיע 
מתוך ליבה בית-ספרית. זאת אומרת, כשאני אומר ליבה בית-ספרית זה אומר המנהל מחויב 
על אמת. מחויב ברמה הוליסטית, זאת אומרת, כל תוכנית כזאת שלא מייצרת עמודי תווך 
בית-ספריים — היא לא שווה לדעתי שום דבר. מהניסיון שלי, רוב בתי הספר שלוקחים חברות 
חיצוניות, זה לא תופס, אין סיכוי שזה יתפוס. מכיוון שברגע שחברה חיצונית לוקחת את זה 
על עצמה — במנטליות של המנהל, בוויז‘ן שלו, הוא כבר לקח והעביר את זה לחברה, וזאת 

הבעיה. זה חייב לשבת על המנהל, על הסגן, על ההנהלה.

חינוך סביבתי מלמעלה

ידי  על  הסביבתיות  התכניות  מוטמעות  ספרם  שבבית  המנהלים  גם  כביכול,  פרדוקסלי  באופן 
כי מסיבות  ולארגונים המנהלים אותו, אם  זה  ארגונים חיצוניים מתייחסים בחשדנות לתהליך 
תכנים,  בדמות  רווח   — החיצוניות  מהתכניות  מפיק  ספרם  שבית  לרווח  מודעים  הם  אחרות. 
שעות הוראה ועובדים צעירים ואנרגטיים — ועם זאת הם גם חוששים מכוחן של תכניות כאלה, 
החותרות, כל אחת בנפרד, להשפיע על כלל בית הספר. גם מנהלים אלו עסוקים אפוא במתח 
מנסה  החיצוני  המיזם  שנציג  זה  ובין  ספרם  בית  של  הפנימי  החינוכי  היום  סדר  בין  המתקיים 

להשליט בו, מתח שהוא בעיקרו מאבק על סמכויות, הכרה והיררכיה, כפי שמספרת יולי: 

זה הוויכוח שהיה לי עם הרשת הירוקה, אבל אני אמרתי להם ]...[: תראו, בואו תשתלבו 
אותנו, אתם  ללמד  באים עכשיו  לא  ואתם תלמדו מאיתנו. אתם  נלמד מכם  אנחנו  איתנו, 
באים יחד אתנו, להסתכל יחד אתנו, ונשתלב. אני אמרתי ]למנחת הרשת הירוקה[: אני לא 
צריכה את התווית ]תו בית ספר ירוק[, עזבו אותי. אמרתי לה, אני לא רוצה את המוכתבות 
הזאת, אני לא צריכה את התואר הזה, מה אנחנו צריכים את זה? בואו תראו מה יש ובואו 

נשפר ביחד, נחשוב יחד. זה כל כך מלאכותי בעיניי הדברים האלה.

בהכנסת  התומכת  המקומית,  הרשות  כלפי  גם  חשדנות  מבטאים  אלו  מנהלים  כן,  על  יתר 
לאי-תקינות  הרומז  עניינים  ניגוד  מתאר  אמיר  לדוגמה,  הספר.  לבית  הסביבתיים  המיזמים 
אותו  אינה משתפת  אך  בית ספרו  בתחום  סולריים  גגות  העירייה, שהתקינה  בהתנהלותה של 

בתמורה המתקבלת מייצור החשמל: 

הגג  על  לי  יש  סולריים.  גגות  חינוך  מוסדות  מאוד  בהרבה  עשתה  כאן  המקומית  הרשות 
גג סולרי שמייצר חשמל, אני מניח, רק ]ש[אני לא רואה את החשמל הזה, אני לא מקבל 
את החשמל הזה, הוא לא חוסך לי בחשמל. זה מין נעלם שכזה, לא יודע... יש פה מערכת 
שמגיעים בתדירות די גבוהה לתחזק אותה ועולים לגג, ועושים שמה ככה ושוטפים אותה 
ועושים לה, ועניינים ופה ושם. ואני כבית ספר לא רואה מזה שקל. אתה יודע, גם כשאומרים 
“רשות מקדמת סביבה“ צריך רגע לעצור ולהגיד אוקיי, רגע, מה? הם שמים גגות סולריים, 
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יופי. ומה קורה איתם? ומי מקבל את הכסף על ]זה[? מה קורה עם החשמל שהן מייצרות? 
לאן הוא הולך? 

אמיר מתאר פגיעה כוחנית בעקרונות החלוקה הצודקת של משאבים משותפים, שבית ספרו הוא 
קורבנה. לאור זאת הוא מציג את סדר היום הסביבתי הממוסד כריק מתוכן, מנופח ומיותר, ובסופו 
של דבר פוגעני הן מבחינה חברתית והן במונחים הסביבתיים גופם. לעומת אלה, הוא, האחראי 
על בית הספר, מדבר בשם היושרה וההיגיון הפשוט של סביבתיות אותנטית ולא מתחכמת: “אני 
עושה חיסכון בחשמל בדרך הישנה והטובה של לעלות ולכבות מזגנים בכיתות, וכל פעם לעבור 

ולראות: טוב, הם בספורט, אז אני מכבה להם מזגנים. זאת הדרך שאני חוסך בחשמל“. 
ברוח זו, עינת מצביעה על האלסטיות של מושג הסביבה, המקבל לטענתה משמעויות שונות 
על פי האינטרסים של מי שמשתמש בו, עד כדי אבסורד. לשיטתה, העיסוק בסביבה הוא לא יותר 
מכלי להענקת לגיטימיות מוסרית-לכאורה ומזויפת לניהול מדיניות שרירותית שאין לה דבר עם 
הטוב הכללי — כל אחד עושה מה שהוא רוצה.10 ואילו היא, כמנהלת בית הספר הנאלצת לפעול 

בתנאים כאלה, מאמצת את השיח הסביבתי בלית ברירה, כמס שפתיים: 

תראה, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה אבל לקיימות הכול מתחבר. פשוט עניין 
של... הכול מתחבר לזה. אז אני עושה פה כל מה שאני חלמתי לעשות בחינוך אבל נותנת לזה 

כאילו את ה-fine tuning עם הכיוון של המילים ושל ההגדרות שקשורות לקיימות.

עצמם,  לבין  המנהלים  בין  המתקיים  בידול  של  שיח  משקפים  המנהלים  עם  הראיונות  לסיכום, 
באמצעות הבחירות שלהם בין שיטת ניהול כזו או אחרת, כשהמשאב הספציפי המשמש כאן מושא 
מקומית  צמיחה  המעדיפים  ספרם.  בבית  הסביבתי  החינוך  פרויקט  של  הניהול  מודל  הוא  למאבק 
חיצוניות  תכניות  המאמצים  ואילו  ואותנטיות,  חלוציות  של  ערכים  להעדפתם  מייחסים  הדרגתית 
מדברים בשם הדאגה לרווחתו ולשמו של בית הספר. אבל אלה כמו אלה מגייסים את מושגי הצדק 
לאמץ  הדרכים  על  ישיר(  אינו  אם  )גם  הוויכוח  כך,  או  כך  בעמדתם.  לתמיכה  והסביבתי  החברתי 
של  ההפיכה   — המועדף  הניהול  סגנון  על  סמויה  תחרות  חושף  הספר  בבית  חדשים  פעולה  דפוסי 
בעלי החזון או השיקול המחושב של הפרגמטיסטים. העובדה שגם המנהלים המשתפים פעולה עם 
הממסד ומייבאים ממנו תכניות חיצוניות מפעילים נגדו אותו נשק מוסרי מבהירה שהעומד על הפרק 
אינו ההטמעה המיטבית של החינוך הסביבתי ויעדיו, אלא הסמכות והאוטונומיה לנהל. מאבק זה, 
המתרחש במרחב הניהול בשדה החינוך, מופנה בעיקרו אל גורמים שמחוץ לבית הספר, והסוכנים 

האחרים בצוות בית הספר הנמצאים בחזית העשייה, כמו המורים עצמם, אינם שותפים לו. 

סיכום 

המחברת  חברתית  ביקורתית  בחשיבה  הסביבתי  החינוך  את  לעגן  הקריאה  מתגברת  לאחרונה 
בין צדק חברתי לצדק סביבתי. זאת בהנחה שבכך טמון הסיכוי של החינוך הסביבתי להוות כוח 
בהנעת שינוי התנהגותי משמעותי, שלשמו הוא נועד. אך היישום של אלה תלוי בהכרח בתנאים 
אחד  הספר.  בבתי  למעשה  הלכה  הסביבתי  החינוך  תחום  התנהלות  של  החברתיים-תרבותיים 

10  על הצדקת מהלכים מזיקים לסביבה בשם התנהלות פרו-סביבתית )green grabbing( והבנייתן 
.Carrier, 2012; Fairhead, Leach, & Scoones, 2012 של הבעיות הסביבתיות המוסכמות ראו
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המאפיינים האוביקטיביים של שדה החינוך בישראל, הנדון כיום בהרחבה, הוא תהליך ההפרטה 
ובין שלאו, הוא מתבטא בין היתר גם בתחום  זה נתפס כרצוי  המואץ המתרחש בו. בין שתהליך 
החינוך הסביבתי, מתוך מעורבותם הגוברת של גופים חיצוניים בהחדרת תכניות של חינוך סביבתי 
לחינוך  הממלכתי  החינוך  בין  אינטנסיבי  מפגש  לזירת  התחום  את  הופך  זה  תהליך  הספר.  לבתי 
עומד  מייצג,  שהוא  הערכי  העולם  על  ההפרטה,  מנגנון  שעצם  העובדה  מלבד  פורמלי.  הבלתי 
בסתירה לאידיאולוגיה של צדק חברתי, לתהליכי מימושו בפועל בבתי הספר יש השלכות גם על 
יכולתם של העוסקים במלאכת החינוך הסביבתי למלא תפקיד אפקטיבי בקידום הצדק הסביבתי-

חברתי ולשמש מנוף לשינוי חברתי. 
מחקר זה יוצא מההנחה שמימוש יעדים כאלה אינו מסתכם רק בגיבוש מדיניות וכלים ארגוניים 
פורמליים אלא הוא מותנה בראש ובראשונה במרקם ובדינמיקה החברתיים שבכל מסגרת חינוכית, 
בתוכה.  הפועלים  לרשות  העומדים  התרבותיים  ובמשאבים  קונקרטי,  פעולה  כשדה  המתקיימת 
לכן הנטייה לאמץ או לדחות דפוסי פעולה כאלה או אחרים מותנית בערך המיוחס לדפוסים אלו 
כנכסים סימבוליים המאפשרים לבני האדם לתפוס עמדה ולצבור כוח במרחבי הפעולה שלהם. 
לאור זאת, הופנה כאן המבט לבירור התמונה של שדה החינוך הסביבתי בארץ כפי שהוא נחווה 
מנקודת המבט של סוכניו המרכזיים — עובדי הוראה משלוש קבוצות תפקיד שונות, האחראים 
על תחום זה בשטח: מורים לחינוך סביבתי, מדריכים מטעם גופים חיצוניים ומנהלי בתי ספר. 
בתוכו  מקומם  ואת  בשדה  הסימבוליים  חלוקת המשאבים  את  מבינים  אלו  אנשים  האופן שבו 
בהנעת  עצמו  בפני  כגורם  והן  בשדה  שמתרחשים  קריטיים  לתהליכים  כעדות  הן  כאן  משמש 

התהליכים ובהאצתם.
ראיונות העומק עם נציגים של קבוצות עובדי ההוראה חושפים משא ומתן אינטנסיבי על דימויי 
הפעולה  במרחב  וסמכות  לגיטימיות  על  במאבק  סימבוליים  נכסים  המהווים  מקצועיים,  עצמי 
שלהם. כל אלה מגלים דינמיקה מורכבת של היבדלות תוך-קבוצתית ובין-קבוצתית, בתוך בית 
הספר ומחוץ לו, וזיקות חלשות בין הסוכנים השונים. התמונה המתקבלת מראה כיצד התערבות 
התכניות החיצוניות משמשת גורם משמעותי בהחרפת המאבקים האלה, במיוחד בתחום החינוך 
זו מקצינה את הניכור של המורים, שהם  ופדגוגי. התערבות  גיבוש מבני  הסביבתי, החסר עדיין 
המקיימים בפועל )גם אם לא באופן בלעדי( את הפעילות החינוכית הסביבתית במסגרת תפקידם 
כחלק מצוות בית הספר. עבור מורים אלו, הסובלים ממילא משחיקה במעמדם כמורים, החינוך 
מבלי  מרצונם,  שלא  עליהם  נכפה  שלרוב  הלימודים,  בתכנית  שולי  הוראה  תחום  הוא  הסביבתי 
שיחושו הזדהות עמוקה עם תכניו, והם רואים בו תחום משני מבחינת הגדרת אחריותם. משום כך 
הם דוחים אותו, בלי יכולת לראות בו משאב מתגמל שיאפשר שיקום של דימויים המקצועי המוחלש 
ושל מעמדם המעורער בעיני העמיתים למקצוע ובעיני הציבור. דחייה זו מתחדדת עוד יותר לאור 
בהם  המתחרים  החיצוניים,  החינוכיים  המיזמים  נציגי  לעומת  שלהם  המובהקת  הנחיתות  עמדת 
על ההון הפדגוגי — משאב היוקרה הבלעדי שלהם. מדריכים אלו נוכחים בבית ספרם רק לצורך 
הפעילות החינוכית הסביבתית, אם כמורים אלטרנטיביים ואם כמנחים מקצועיים, ובאים במגע 
עם המורים המקומיים אך אינם משתפים אותם. במגע זה המדריכים מבליטים את יתרונם, מעצם 
העובדה שהם נהנים מיוקרה מקצועית שמקורה בארגונים הסביבתיים והיא אינה תלויה במערכת 
שתחום  האפשרות  את  אפוא  מנטרלים  המורים  עם  ויחסיהם  המדריכים  של  נוכחותם  החינוך. 
החינוך הסביבתי ישמש משאב משמעותי בתוך בית הספר, כזה שהצוות המקומי ירצה למנף אותו. 
בה בעת, שיח המנהלים מגלה היבט שלילי נוסף של התערבות התכניות החיצוניות ושל עצם 
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הכנסת החינוך הסביבתי בכלל לבית הספר. הוא מראה שהמנהלים תופסים את עצם החינוך הסביבתי 
כאלמנט חיצוני למערכת החינוך כולה, כזה המשמש אותם במאבקם על סמכות ניהולית. בין שהם 
המתערבות  לרשויות  אותה  מייחסים  שהם  ובין  לעצמם  זה  תחום  למיסוד  היוזמה  את  מייחסים 
בענייני בית הספר, המנהלים רואים במיזמים החיצוניים איום על האוטונומיה הניהולית שלהם. 
מבחינתם, הפרויקט הסביבתי הוא גורם — שלילי או חיובי — בביצור הסמכות והריכוזיות שלהם 
בבית ספרם, והוא משמש אותם בתחרות הסמויה על סגנון הניהול, בינם לבין עצמם או כלפי חוץ, 
ללא כל התייחסות לצוות בית הספר המקיים את הפעילות הזאת בפועל. בראיית כל אלה כמכלול 
עולה אפוא שעובדי ההוראה בבתי הספר פועלים שלא מבחירה כסוכנים של תחום חינוכי חדש, 
שבחסות התהליך הרחב של הפרטת שדה החינוך הופך לשחקן נוסף במאבקים בין ארגונים שונים, 
שמחוץ לבית הספר, המנסים לחדור לתוכו ולהשפיע על פעילותו, מאבקים שהולכים ומקבלים 

צביון ברור של שוק קפיטליסטי.
דפוסי שיח אלו, המצביעים על זהות מקצועית וסולידריות מקצועית מוחלשות, לא רק משקפים 
את המצב בבית הספר אלא גם משתתפים בקיבועו ובהחרפתו. המדובר אפוא בתהליך מעגלי, שבו 
גורם משמעותי בהחלשת  בית הספר ומשמשת  הפרטת החינוך הסביבתי מאיצה מאבקים בתוך 
מעמדם של עובדי ההוראה מהצוות המקומי, ובראש וראשונה בהחלשתם של המורים, הנותרים 
חסרי כלים להתמודד עם תפקידם. כל אלו עומדים בסתירה לעקרונות הצדק החברתי ואף הופכים 
כל  של  יכולתם  את  המעכב  זה,  חינוכי  תחום  של  בחולשתו  עצמו  בפני  כגורם  קיימת,  לעובדה 

הנוגעים בדבר להפוך אותו לשדה חינוכי עצמאי הפועל אפקטיבית למימוש יעדיו הערכיים. 
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מסה

האם קולנו ייבלע ברעש? מאבק ציבורי סביבתי בפריפריה 
הצפונית — מבט מבפנים

מירב אהרון-גוטמן* ורואי גוטמן**

סגרנו 16 שנים במרכז, מתוכן שש שנים בתל אביב ועשור בהרצליה. ארזנו שלושה ילדים, כמה 
פריטי איקאה ואינספור ספרים וקלסרים ועברנו לצפון. לרואי הציעו משרה במכללה האקדמית 
תל-חי ובמיגל — מכון למחקר מדעי בגליל. ההצעה גררה שיחת מטבח לילית שדרשה החלטות. 
“הם אומרים שלא כדאי לי להתקדם בתהליך אם אין אוקיי משפחתי לעבור לצפון“, אמר רואי. 
בבת אחת אמרנו כן. הוא בא איתי לאשדוד, לבוסטון, לניו יורק. בשיחות ארוכות רואי פרש את 
הנתיב: “זה לא בשבילי לגדל ילדים בהרצליה“. חיכינו לרגע הזה והוא בא. זה לא אומר שהיינו 
מוכנים לו. לאן בצפון? יישובים קהילתיים היו מחוץ לתחום — שנה בקיבוץ ישראלי בניו יורק 
מילאה את מכסת הקהילתיות הנדרשת לנו לחיים שלמים )“לאן אתם נוסעים לחופשה? אתם לא 
עושים מינוי לקאנטרי?“(. גם ערי הפיתוח או טבריה וצפת לא היו על מפת האפשרויות. בצער 
ראינו את אחרוני חברינו האידיאולוגים נוטשים את עיירות הפיתוח ומגישים שטר כניעה לאחר 
רומנטיקה  בזיהוי של  נאמנה  יועצת  היא  שינוי. האנתרופולוגיה  בהן  לחולל  ארוך שנים  ניסיון 
ילידית. נזהרנו שלא לחזור לקריית שמונה, מולדתה האורבנית של מירב. על התגובות להחלטה 
וראש פינה. החלטנו  נורא(  )חם  יסוד המעלה  זו אפשר לכתוב מאמר שלם. נשארו המושבות: 

לטובת ראש פינה.
בבעיה.  שאנחנו  גילינו  והתעצם.  שהלך  רחש  נשמע  השיפוץ  פטישי  הלמות  שגוועה  מרגע 
 - הגליל  לאצבע  המרכזי  התנועה  ציר   -  90 כביש  לצד  שוכנת  הזיתים,  שכונת  שלנו,  השכונה 
פרטיים.  רכב  וכלי  אוטובוסים  צבאיים,  רכב  כלי  משאיות,  של  רב  רעש  עולה  הזה  ומהכביש 
שיירות  מגיעות  השבוע  בסופי  גם  כי  פוסק,  בלתי  רעש  בוקר.  לפנות  בשלוש  שמתחיל  רעש 
הג‘יפים והאופנועים. למעשה, שליש מהיישוב, ובו שכונת הזיתים, שכונת השלום והרחבה א‘, 
נפגע מהרעש. רעש הוא דבר מוזר. התמונה אינה נפגעת — הבית שלנו, הבוסתן המקיף אותו, 

הברושים היפהפיים של השכנים — אבל פס הקול לא מתאים.  
התחושה הראשונה שלנו הייתה מבוכה. השקענו את כל משאבינו הרגשיים והחומריים בבית 
הזה. איך לא בדקנו יותר לעומק? איך לא שאלנו? את המבוכה החליף הכעס, כעס על עצמנו 
ואחר כך על השכנים. דיברנו איתם, איך הם לא התריעו? כעס על המדינה. כעס. ניסינו להתעלם. 
לפני  הוא בשלו. חשבנו למכור מהר,  הוא מתפזר,  חוזר,  הוא  אי אפשר להתעלם.  אבל מרעש 
שהבעיה תוצף, לפני שערך הבית ייפגע. ואולי זאת הייתה נקודת התפנית. הבית הזה, על כל 
מגרעותיו, הוא הבית שלנו. שער כחול, עץ זית יפהפה בכניסה מוקף באבן מקומית, עצי רימון 

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל  *
המכללה האקדמית תל חי ומיגל – מכון למחקר מדעי בגליל  **
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ותפוז וקלמנטינה, שני עצי לימון, שקד, שני עצי תות. השכנים מקסימים. כשהילד חולה בבית 
אנחנו יכולים להרים טלפון לשכנה ולבקש שתקפוץ לראות שהכול בסדר. אנחנו חלק מכאן. את 
זה אנחנו לא גודעים. רואי הקיף את הבית בשבילי בטון ללא מדרגות, כי “מכאן אנחנו יוצאים 
הידיים  כפות  צדיו הטביע את  ומשני  לב  צייר  הוא  יבש  לפני שהבטון  ורגע  רק עם קלנועית“, 

שלנו וסימן את התאריך. בית. 
הוועד של השכונה  יו“ר  רז,  הזה היא אברי  נקודת המפתח במאבק  נאבקים.  אז מה עכשיו? 
וברוב  לוועד,  בחירות  פעם  אי  היו  אם  יודעים  לא  אנחנו  האחרונות.  השנים  בעשרות  שלנו 
מוצלחים,  מאבקים  שהוביל  אברי,  את  יש  לנו  אבל  ועד.  שאין  נראה  פינה  ראש  של  השכונות 
שחוכמת חיים לו רבה, שיודע לדבר עם כל אדם בגובה העיניים. דיברנו עם אברי. “ודאי“, הוא 
אומר, “הבעיה מוכרת. 12 שנה אנחנו נאבקים, אתם צריכים לראות את החומר. בואו ניפגש“. 
דיברנו עם שמעון ביטון. שמעון גר באלכסון אלינו, הוא ואשתו עדי הם ילידי חצור. היא אשת 
אינסופי:  בחיוך  ושמעון   — הסוגיה  את  בעדינות  איתו  גיששנו  לשעבר.  קבע  איש  והוא  חינוך 
פינה  בראש  בבית  ישן  שנה   12 כבר  אני  מחדש.  ננסה  בואו  אבל  נכשלנו,  אנחנו  לכם.  “חיכינו 
עם חלונות סגורים“. רצינו לבכות. “בואו נקרא לעוד חברים“, הציע אברי. כך גייסנו את עמית 
בענייני תחבורה,  ציבור שגר בשכונה מעלינו, חבר מועצה שמעורה  ופעיל  איש סביבה  הרפז, 
ועוד שכנים שלקחו חלק על פי יכולתם. באופן לא פורמלי גיבשנו מטה מאבק שכלל את אברי 

היו“ר, את שמעון, את עמית ואותנו.
לא  בית.   — בבית שלנו  לראות  ההחלטה  היה  הסביבתי שלנו  למאבק  ליציאה  ראשון  התנאי 
מרגע  בית.   — פנסיה  לא  ירושה,  לא  הרעש,  בעיית  את  נציף  אם  לרדת  עלול  שערכו  נדל“ן 
סדר  פתאום  מכשול.  להיות  הפסיק  הבית  ערך  מירידת  החשש  השכנים,  עם  לדבר  שהתחלנו 
העדיפויות הפך ברור: לישון טוב בלילה שווה יותר מערך הבית. ההווה הופך להיות חשוב יותר 

מהעתיד. 
בישיבה הראשונה שערכנו בנושא העלינו שתי אסטרטגיות, וההתחבטות ביניהן מלווה אותנו 
“נתיבי  לחברת  הרעש  שיעורי  את  להציג  הייתה  הראשונה  האסטרטגיה  היום.  עד  רבה  במידה 
ציבורי  במאבק  לפתוח  הייתה  השנייה  האסטרטגיה  פתרון.  ולדרוש  לשעבר(  )מע“צ  ישראל“ 
שיכלול פנייה לעיתונות, הפגנות והעלאת הנושא לתודעת הציבור. למדנו כי במהלך 14 השנים 
האחרונות לא הצליחו תושבי ראש פינה להוכיח שהרעש מגיע לסף הנדרש כדי שחברת נתיבי 
ציבורי. מאבק  במאבק  לפתוח  ולכן חשבנו  אקוסטיים,  פתרונות  ותציע  אחריות  תיקח  ישראל 
שטענתו — אנחנו לא מודדים ולא יועצי אקוסטיקה ולא מהנדסי כבישים; אנחנו אנשים פשוטים 
ואנחנו לא ישנים בלילה. חשבנו שהאוריינות שלנו תפעל נגדנו. רצינו לשמור על קולנו כתושבים 
ולא כיועצים. הבנו ש“הון אנושי גבוה“ הוא חרב פיפיות — מהר מאוד, מהר מדי, ההיגיון של 
המערכת יתיש אותנו ואנחנו נסתובב כמוכי ירח עם מדי רעש ביד — ללא הועיל. חשבנו אילו 
עוד יישובים בנויים לאורך הכביש ורצינו לבדוק את חוויית החיים שלהם. לשדה אליעזר יש קיר 
אקוסטי. לחצור אין בעיה בזכות ה-zoning, האיזּור — תפיסה תכנונית מודרניסטית הגורסת כי 
התכנון העירוני מחייב קיטוע של המרחב לאזורי תפקוד שונים. מטרתה של חלוקה זו להבטיח 
שמפגעים המאפיינים למשל אזורי תעשייה לא יפגעו בחיי היומיום של התושבים. בחצור, בין 
אזורי המגורים לכביש 90 עומד אזור התעשייה, והוא מגן על התושבים ממפגעי הכביש. נותרנו 

עם מושב אליפלט, הסמוך לראש פינה, ועם קיבוץ עמיעד.
אברי התנדב להתחיל את המסע. הוא נסע לאליפלט ועבר מבית לבית בשורת הבתים הסמוכה 
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לנו את הרשימה. התקשרנו לתושבי אליפלט.  והעביר  לכביש, הציג את עצמו, אסף טלפונים 
“ודאי שאנחנו סובלים“, אמר לנו התושב הראשון, “את הכסף שלי שמתי בבית הזה ולא ידעתי 
על הבעיה“. לא נעים להגיד, אבל שמחנו. הסברנו לו שאנחנו רוצים לאחד כוחות ולצאת למאבק 
ואין  נחמדה  נורא  נשמעת  באמת  “את  למירב,  התושבים  אחד  אמר  “תשמעי“,  בנושא.  ציבורי 
זזה. זה רק כסף מדבר. יש לך  לי מושג מאיפה באת לי. אבל לך אין מושג איך המדינה הזאת 
כסף? תצליחי. אין לך? חבל להתחיל“. אינספור פעמים התקשרנו, התחננו לפגישה, אך לשווא. 
הייאוש הופנה כלפי הוועד של אליפלט — אמרו שהוועד לא יתמוך. התקשרנו לנציג הוועד של 
המושב והסברנו את העניין. “אתם יכולים לשים את השם שלנו על עצומות“, הוא אמר, “אבל 
את  ניקינו  אליפלט,  ואנשי  פינה  ראש  אנשי  בין  נקבעה  פגישה  היה:  וכך  נבוא“.  לא  לפגישות 

הבית, אפינו עוגה — ואף אחד לא בא.
היישוב השכן הנוסף שפנינו אליו היה קיבוץ עמיעד. הזמינו אותנו לכתוב טור לאתר הקיבוץ. 
ניקינו  הפעם  גם  לכביש.  בסמוך  הגרים  הקיבוץ  חברי  את  איתרנו  ומתוכן  תגובות  עורר  הטור 
אנונימיים  מכורים  של  קבוצה  כמו  ישבנו  הגיעו.  עמיעד  חברי  וחיכינו.  עוגה  קנינו  הבית,  את 
ותיארנו בזה אחר זה את הסבל: גרים בפריפריה, בבתים טובלים בירק, ולא יכולים לשבת בחוץ; 
לא פותחים חלון כבר שנים; ובעיקר לא חושבים שאפשר לעשות משהו ושמישהו יקשיב לנו. 
הצענו להיפגש עם מזכיר הקיבוץ. תיאום הפגישה לקח חודשים. כעבור חודשים נוספים נפגשנו 
להצטרף  שהוזמנו  בקיבוץ  חברים  בפגישת  המועצה  ראש  ועם  עליון  גליל  מועצת  מהנדס  עם 
על  סיפרו  המבוגרות  הקיבוץ  חברות   — מינורית  בעינינו  נראתה  הרעש  בעיית  ולפתע  אליה, 
במרכז  הנכדים  אצל  מביקור  חוזרות בשעה מאוחרת  כשהן   90 כביש  את  לחצות  החשש שלהן 
הארץ. בצומת הכניסה לקיבוץ התרחשו תאונות רבות, אבל כשפנו למשרד התחבורה ענו להם 
“רק עוד הרוג אחד“. ישבנו שם והרגשנו שהדם אוזל לנו מהראש. והתברר שהייתה עוד הרוגה 
אחת ועדיין דבר לא הועיל. כולם מחכים ליזם — יזם שקיבל את האפשרות לפתח אזור מסחרי 
ועליו תוטל האחריות להסדרת הצומת. קוראים לזה  בכניסה לקיבוץ, אולם טרם החל לפעול, 
“עסקה תכנונית“, וזהו אחד הביטויים החריפים ביותר של תכנון בעידן ניאו-ליברלי — המדינה 
מתכננת, אבל לא עושה: היישום מוטל לפתחם של היזמים והקבלנים. המדינה נותנת להם אחוזי 
בנייה, והם בתמורה מבצעים “מטלות ציבוריות“. זהו המנגנון המגולם במושג “עסקה תכנונית“. 
גם בעמיעד ממתינים ליזם, בעל הבית האמיתי במרחב הישראלי, ובינתיים סבתות מתקשרות 
לחבריהן בקיבוץ שיבואו לאסוף אותן מהצומת כדי שיוכלו להיכנס הביתה. המילים של תושב 

אליפלט היכו בנו: “אם יש לך כסף — יקשיבו לך“.
הייאוש,  ביניהם:  רב המשותף  זאת כמה  ובכל  כמה שונים תושבי אליפלט מתושבי עמיעד, 
חוסר האונים. נזכרתי בריאיון שערכו, מירב וחברה ניר כהן עם עובד במפעל “פרי גליל“ באחד 
מסבבי המאבק על עבודה במפעל: “אם תצעק בחצור“, הוא שואל, “מי ישמע אותך?“ המרחב 
הכריע את האתניות, הכריע את המעמד. תושבי אליפלט, כמו תושבי עמיעד וכמו רבים מתושבי 
של  רחבה  בקשת  למענו  לפעול  למדינה  לגרום  יכול  אינו  השורה  מן  שאדם  חשבו  פינה,  ראש 

סוגיות. הקולות נבלעים ברעש. הם צדקו.
נתיבי  חברת  של  הציבור  פניות  למחלקת  לפנות  הייתה  שלנו  הראשונות  הפעולות  אחת 
עם  הקשר  את  הפריטה  ישראל  נתיבי  שחברת  אותנו  לימדה  האתר  באמצעות  פנייה  ישראל. 
הציבור ובעצם הפנייה שלנו לא הגיעה לנתיבי ישראל אלא לחברת “קשרי קהילה“. כך מציגה 

את עצמה חברת קשרי קהילה:
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התועלת המרכזית לארגון מעצם פעילותה של “קשרי קהילה“ היא המשך תפקוד, במינימום 
הפרעות ובאפקטיביות מרבית, הודות לצמצום קונפליקטים עם הקהילה ומזעור התנגדויות 
ציבוריות. בה בעת, מהווה האינטראקציה החיובית ו“המרככת“ שמנהלת “קשרי קהילה“ עם 

הציבור הזדמנות ומנוף לשדרוג תדמית הארגון.1 

בתגובה לפנייתנו התקשרה אלינו נציגת החברה וביקשה פרטים נוספים. שלחנו לה את הפרטים 
יעד ל“פעילות מרככת“. כלומר, אחת  שביקשה ומעולם לא שמענו ממנה שוב. אפילו לא היינו 
החברות הציבוריות המרכזיות ניתקה קשר עם הציבור. במצב כזה אין ציבור: הוא מחוק, ולכן הוא 

גם לא מתנגד ואין צורך “לרכך“ אותו. הוא פשוט לא קיים.
המאבק לימד אותנו כי יש תושבים שקופים יותר מאיתנו, ולעומת התושבים בשכונות החדשות 
עריכת  את  לדרוש  יכולים  הוותיקות  השכונות  תושבי  רק  כי  התברר  טוב.  מצבנו  פינה  ראש  של 
התסקירים הסביבתיים ולבקש הגנה מפני רעש. תושבי השכונה הדרומית של ראש פינה, וכמוהם 
הקובע  ישראל  רשות מקרקעי  חוזה עם  על  ובקיבוצים, חתומים  במושבים  גם תושבי ההרחבות 
90. כלומר, המדינה —  שאין להם ולא יהיו להם תלונות או בקשות בעניין הרעש שעולה מכביש 
באמצעות הרשות — מודה כי קיימת בעיית רעש, אבל מסירה מעצמה אחריות. כיצד ניתן להעביר 

לאזרח אחריות על מפגע סביבתי כמו רעש? עובדה.
נתיבים  שני  שיש  לנו  הבהיר  בנו,  שתמך  המועצה,  ראש  פינה.  ראש  הביתית,  לזירה  חזרנו 
ברורים למאבק: הראשון — סבב נוסף והכרחי של בדיקות אקוסטיות שיספקו עדות למצוקתנו, 
של  לבם  תשומת  אחר  המסע  לענייננו.  ציבור  נבחרי  גיוס  דהיינו  ה“פוליטי“,  הנתיב   — והשני 
קרוב  אחרי  בישראל.  הפוליטית  ההשפעה  של  המתח  קווי  בעקבות  מסע  הוא  הציבור  נבחרי 
ובמושבות אלא בעיירות  ליכוד, קווי המתח האלה אינם עוברים בקיבוצים  לעשור של שלטון 
הפיתוח ובמושבים. כך אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים בראש פינה בפגישות ומנסים לראות 
מי ממכרינו בחצור יכול לסייע. כי בחצור יש חברי מרכז ליכוד, יש חברים של חברי כנסת וקרובי 
נכונים לסייע. למעשה, כל העת הם ממתינים לבקשות  משפחה של חברי כנסת מהצפון, והם 
הפרק  על  שצברו.  הפוליטי  הכוח  את  להפעיל  הכושר  שעת  הגדול,  יומם  מגיע  ואז  ולפניות 
כץ. מכתב רשמי ששלח  ישראל  להיפגש עם שר התחבורה  לנו  לסייע  יכול  מי  עמדה השאלה 
ראש מועצת ראש פינה לשר קיבל את המענה הבא: נערכו בעבר מדידות, הרעש אינו עולה על 
הסף המותר, אין סעיף תקציבי לפרויקט הזה. אין מה לעשות. אישור נוסף לכך שללא רצון טוב 

ומשיכות חוט מאחורי הקלעים — לא נזכה ליחס משמעותי.
אספנו את המסמכים המתעדים את 14 שנות המאבק בנושא וניתחנו אותם. מצאנו כי לרשות 
מקומית יש כוח מול משרד התחבורה ומול הזרוע הביצועית שלו, נתיבי ישראל, רק אם הם צריכים 
אותה — כלומר, אם משרד התחבורה זקוק לאדמות שבתחום המוניציפלי. רק אז יש לרשות כוח 
לבוא בדרישות למשרד התחבורה ולהגן על תושביה. מכיוון שאפשרות זו אינה עומדת היום על 
הרעש  סף  להגדרת   — יותר  פשוטות  במילים  או  הקריטריון,  של  עריצותו  לנתיני  הפכנו  הפרק 
המחייב את נתיבי ישראל לקחת אחריות ולמגן אותנו מפני בעיית הרעש. הלכנו ללמוד את חוק 
הרעש. למען האמת, בהתחלה הופתענו לטובה. מצאנו שני קובצי תקנות: תקנות למניעת מפגעים 
)רעש בלתי סביר(, התש“ן-1990, ותקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ“ג-1992. שני 
הקבצים ארוכים ותקנותיהם המקיפות מגדירות מה מותר ומה אסור, מורות כיצד ומתי מודדים 

מתוך עמוד הבית של חברת קשרי קהילה.   1
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רעש וקובעות שמפלס הרעש המקסימלי יהיה נמוך יותר בקרבת בית חולים, בית אבות, בית ספר 
ועוד. נקודה חשובה הייתה ההבחנה בין מפלס הרעש המקסימלי ביום ובלילה. שמחנו לגלות כי 
המחוקק הבין שמפלס הרעש המרבי צריך להיות נמוך יותר בלילה והדבר מוטמע בתקנות. אבל 
1990 מצאנו סעיף הקובע כי תקנות  גילינו שיש בעיה קטנה: לקראת סוף קובץ התקנות משנת 

החוק אינן חלות על מטוסים, רכבות ו... כלי רכב. 
בדיעבד לא ממש הופתענו מכך שהמדינה הצליחה לפטור עצמה מהצורך להגן על האזרח מפני 
וחברו המדינה אכן  זאת, בתחום שבין אדם  הרעש שרשויות התכנון שלה מביאות עליו. לעומת 
יורדת לפרטים )וטוב שכך( וקובעת תקנות המצמצמות את הסיכוי לרעש שנגרם לאזרח כתוצאה 
מפעולותיו של אזרח אחר )למשל כתוצאה ממוזיקה, שיפוצים, אזעקות, והתקנה אפילו קובעת 
כי “לא יחבוט אדם שטיח, מזרן או חפצים כיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל-16:00 ובין השעות 
מתברר  תחבורה.  מכלי  לרעש  הנוגעות  התקנות  את  לחפש  הלכנו  למחרת“(.  ל-07:00   19:00
שבנוגע לרעש הנובע מכלי תחבורה לא קיימות תקנות בחוק. קריטריון הרעש נקבע על ידי ועדה 
בין-משרדית ומעוגן במסמך ששמו “קריטריון לרעש מדרכים“, מסמך משנת 1999 שעודכן בשנת 
יוזמה משותפת  ונקרא כיום “מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים“. המסמך הוא פרי   2011
על  לאומיות.  לתשתיות  והוועד  הסביבה  להגנת  המשרד  בע“מ,  לדרכים  הלאומית  החברה  של 
במבנים   59dBA ועל   ,64dBA על  עומד  מגורים  במבני  המרבי  הרעש  סף  המעודכן  המסמך  פי 
רגישים. אבל הוראות המסמך הזה אינן מבחינות בין יום ללילה, דהיינו נעלמה ההבנה כי בשעות 
שהמסמך  היא  נוספת  קשה  בעיה  היום.  שבשעות  מזה  נמוך  רעש  למפלס  לצפות  סביר  השינה 
עוסק בתכנון כבישים עתידיים אבל אינו מתייחס למקרה של שינוי בכביש שכבר קיים, לדוגמה 
כאשר מרחיבים כבישים שמזינים את הכביש הקיים או כאשר התנועה בו גוברת כתוצאה מגידול 
באוכלוסייה. המסמך גם קובע כי אם הרעש הקיים היום גבוה מ-70dBA אזי המדינה לא תפעל 
להפחתת הרעש ל-64dBA, שהוא סף הרעש המרבי במבני מגורים, אלא רק ל-67dBA )סעיף 
2.5.4(. אם התרגלת לרעש הנורא, אין סיבה לפעול להורדת סף הרעש לכזה המקובל עבור כולם. 
אבל הבעיה הקשה ביותר היא העובדה שסף הרעש הקיים הוא ממוצע משוקלל של מדידות רעש 
עם  תדיר  המתרחשים  קיצון  מאירועי  נגרם  הרעש  שמטרד  אף  אחדות.  שעות  במשך  שנערכות 
מעברן של אוטובוסים, משאיות ומובילים — מדד הרעש הוא ביטוי ממוצע, ולכן גם רחוק מלשקף 

את המטרד, כפי שאנחנו חווים אותו. 
דבר מוזר הוא הקריטריון. התחלנו לדבר עם מומחים ובעלי ניסיון ולמדנו כי חברת “דרך ארץ“, 
 6 יישובי כביש  נגד רעש את  ומיגנה   59dBA 6, הכירה בסף רעש מקסימלי של  מפעילת כביש 
בטענה כי מדובר ביישוב כפרי. למדנו שמע“צ הבטיחה לראש פינה שעם כל שינוי שיחול בכביש 
מחדש  בבנייה  המדינה  השקיעה  שקל  מיליארד   2.7 סביבה.  תסקיר  ותערוך  מודדים  תממן  היא 
6 מגיע  של תשתיות תחבורה בצפון. כביש בעל ארבעה מסלולים שאיכותו דומה לזו של כביש 
היום עד צומת עמיעד, אך הפיתוח הזה לא נתפס כשינוי במעמדו של כביש 90. מערכת הכבישים 
החדשה מבטיחה מסדרונות אקולוגיים להבטחת שלומם של בעלי החיים, גשרי ענק שמבטיחים 
את הזרימה של נחל עמוד לכנרת, עמדות תצפית ופיקניק לאורך הכביש. ואנחנו? בכל הפרויקט 

הזה לא נמצא כסף להגן על התושבים. 
בעשורים  מקצועה:  בתוקף  רבות  בה  עוסקת  שמירב  לבעיה  ביותר  החריף  הביטוי  היה  זה 
האחרונים הצליחו ארגוני הסביבה בישראל לקדם את האג‘נדה הסביבתית, להקים ארגון גג ולבסס 
את מעמדם בהליך התכנוני. ללא תסקיר השפעה על הסביבה — תכנית פיתוח אינה יכולה להיות 
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מופקדת. אך מה לגבי התכנון החברתי? לתסקיר החברתי אין מעמד מחייב. תכנית תופקד ותאושר 
גם ללא תסקיר חברתי. התכנון החברתי משמש עלה תאנה ולעתים קרובות נעדר מתהליכי התכנון, 
בייחוד כשמדובר בתכנון התחבורה. כך נוצר מצב שרווחת בעלי החיים ושאר המשתנים האקולוגיים 
מובטחת, ואילו התושבים חשופים לפגיעה — לפחות אלה שחסרים את הממון והקשרים במערכת 

הפוליטית. אנחנו.
חזרנו לחפש מודדים. גילינו שגם זאת משימה מורכבת. איזה מודד ירצה לצאת נגד המעסיק 
המרכזי בתחומו, משרד התחבורה, ולהביאו לכדי הוצאה לא רצויה? שוב ושוב נענינו בשלילה. 
ביקשנו להסתייע בעמותה שמייעצת לתושבים במאבקים בנושא מפגעי רעש. העמותה הציעה 
יושבת  הבעיה: העמותה  עם  היכרות  פינה לשם  לראש  לבוא  סירבה  אבל  דוח,  בכתיבת  לסייע 
ברמת גן, וראש פינה רחוקה מאוד. נעלבנו, לא האמנו: עמותה ציבורית בעצם לא מוכנה לתת 
שירות לתושבי הפריפריה כי הם רחוקים מדי. חזרנו לשוק הפרטי, קיבלנו כמה הצעות ממודדים 

והעברנו למועצה.
תתי- בה  שחברים  בצפון,  פעילים  קבוצת  על  שמענו  נוסף.  פעילות  ערוץ  פתחנו  במקביל 

אלופים ואנשי ציבור, והיא מהווה קבוצת לחץ לקידום האינטרסים האזוריים של הצפון. ביקשנו 
להיפגש עם חברי הקבוצה. בבית קפה בראש פינה ישבנו שכם אל שכם לולנים מהמושבים, ראשי 
נוצריות מהצפון, ראשי קבוצות דרוזיות ותתי-אלופים במיל‘. אחוות רעים הייתה שם.  קבוצות 
אידיאולוגיה? עמדות מדיניות? עמדות  ליותר מאחת.  ְלמפלגה, חלקם  כמה מהנוכחים התפקדו 
כלכליות? כל אלה אינן רלוונטיות בבואך להתפקד למפלגה. הקריטריון להתפקדות הוא המועמד 
ליהנות  לך  תאפשר  כזה  במועמד  תמיכה  כוח.  עמדות  לכבוש  ביותר  הגדול  הסיכוי  את  לו  שיש 

מהעוצמה שהוא עשוי להשיג. ביקשנו את עזרת הקבוצה וחבריה שמחו לעזור לנו.
כץ מגיע  ישראל  הודעה למטה המאבק שלנו: שר התחבורה  ליכוד מעביר  בינתיים חבר מרכז 
לסיור בצפון ובערב הוא מקיים כנס פעילים בצפת. אתם יכולים להגיע, תקבלו איתו כמה דקות. 
שמעון ומירב עולים לצפת. נכנסים לבית פרטי של פעיל מרכזי באזור. הוא המארח. זה היום שלו. 
לחייהם,  החמישים  בשנות  רבים  גברים  יושבים  ביתו  בסלון  בשורות  ערוכים  פלסטיק  בכיסאות 
הרבה  ומדבר  פורש את משנתו  כץ  ישראל  חרדים.  ושני  בקהל  נשים  מזרחים. שתי  הגדול  רובם 
עוזר  עם  מסדרון  למפגש  החוצה,  יוצאים  ואנחנו  לנו  מאותת  המרכז  חבר  מדיניות.  סוגיות  על 
בכיר של השר. אנחנו שוטחים בפניו את הטיעונים שלנו. הוא מתקשר בו במקום לאנשים שרק 
חלמנו שנוכל להגיע אליהם. “תבדקו מה אפשר לעשות“, הוא מפציר בהם, “התושבים האלה חיים 
לאורך הציר המרכזי של האזור“. אנחנו מנסים להבין מרוח השיחה מה הם טוענים מולו בצד השני: 
“שטויות“, הם אומרים, “אין שם תנועה. מה יש אחרי ראש פינה? קריית שמונה ומטולה. שלא 
יתבכיינו“. ממה רעדנו יותר — מהקור הצפתי או מהעלבון? העוזר מבקש שנעביר לו את החומר 

ומאז אנחנו לא שומעים ממנו. 
המאבק שלנו אינו עוסק בסביבה או בחברה. בטבורו הוא עוסק ביכולת של אנשים לחולל שינוי. 
מיד בתחילת הדרך הבנו שהאויב הגדול ביותר שלנו הוא ההרגל. בכל פעם שאמרו לנו “תתרגלו“ 
הרגשנו שמכווצים אותנו, דוחסים אותנו, מדכאים אותנו. בהתרגלות לדבר רע יש משום דיכוי. 
בבסיס  ָעְמדה  לשנות  ביכולתנו  האמונה  לשנות.  הוא  מלהתרגל  ההפך  להתרגל.  לא  נשבענו 
האינטראקציה שלנו עם שכנים, עם חברים, עם תושבי היישובים הסמוכים. למדנו כי לאוכלוסיות 
לשתף  שביקשנו  האנשים  מרבית   — ודכאני  נמוך  משותף  מכנה  יש  הצפונית  בפריפריה  השונות 

איתם פעולה חושבים שאין לאדם הפשוט יכולת לחולל שינוי בסביבת חייו.
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הוא  רעש  שזיהום  העובדה  למרות  לשינוי.  יותר  טובים  תנאים  מייצרת  הסביבתית  הסוגיה 
סובייקטיבי למדי ומשפיע על אנשים שונים באופן שונה )כמו זיהום ריח וכמו כל זיהום אחר(, אנו 
חשים שסוגיה סביבתית מלכדת אנשים. היא נתפסת כא-פוליטית. היחסים שלנו עם הסביבה 
נהנים מכוחו של “טוב משותף“. החתירה לטוב משותף עדיין מניעה אנשים מסוימים לפעולה. 
מפעילים  איך  אותו?  אוגרים  איך  הזה?  לכוח  לו  יש  צורה  איזו  אך  כוח.  הפעלת  דורש  שינוי 
אותו? איך מעלימים אותו כשצריך? הרגשנו שהאוריינות שלנו פועלת נגדנו, שקל יותר להתיש 
ולגרוע מכוחנו בגלל הנכונות שלנו לקרוא את האותיות הקטנות, להתעמק בחוקים ובתקנות, 
להתקין אפליקציות שמודדות רעש, לארגן רישומים. באינספור פגישות דיברנו על כוח מסוג 
עלינו.  מגנים  אינם  הבכירה,  והפקידות  המחוקקים  בית  כלומר  והתקנות,  החוק  כי  הבנו  אחר. 
64dBA בממוצע הוא  ההפך הוא הנכון — הם מפקירים אותנו: הקריטריון הקובע סף רעש של 
הפקרה למעשה. חוסר ההבחנה בין יום ללילה בחוק הרעש הוא הפקרה למעשה. לציניות אין 
גבול. ההחתמה של רשות מקרקעי ישראל את תושבי ההרחבות על חוזים המתנערים מאחריות 
שחתמה  המקצועית  השדרה  ומצד  החוק  מצד  כזאת  פעולה  ההפקרות.  כל  אם  היא  הרעש  על 
של  אחר  שיא  האזרח.  על  המופעלת  אלימות  זוהי  אלימה.  פעולה  היא  אלו  קריטריונים  על 
האלימות הוא המחיקה שלנו, חוסר ההיענות לפניות הציבור. שוב ושוב הבנו שצריך המון כוח 
מול האלימות המדינתית. דיברנו הרבה על “הכוח להפוך שולחן“, הכוח לעלות לכביש ולחסום 
צומת. חשבנו שזהו כוח אפקטיבי יותר, אבל דווקא אותו התקשינו לצבור. האפשרות “לחסום 
לא  האחרונות  בשנתיים  מפגש.  מדי  ויורדת  עולה  וירדה,  עלתה  התקשורת“  את  ולזמן  צומת 

הרהבנו עוז להפעיל אותה.
הסיפור שלנו מחזק את ההסבר הוותיק של הרברט גאנס על המעמד הבינוני המתגבש בפרוורים. 
המעמד הבינוני הפרוורי הרים ידיים בחזית המדינה. אנשי המעמד הבינוני מאמינים בכוחות עצמם 
חייהם  אורח  ועל  עצמם  על  ולהגן  להתארגן  להם  הדומים  אנשים  של  ובכוח  כאינדיבידואלים 
באמצעות כספם ופעולתו בשוק הפרטי. אם עליהם להתמודד עם פשע, הם ירכשו שירותי שמירה 
בוודאי לא לסיועה  ויקימו סיירת שמירה. הם לא ימתינו לסיועה של המשטרה,  מחברה פרטית 
של משטרת ישראל. אם עליהם להתמודד עם בעיות במערכת החינוך הם ייעזרו במורים פרטיים 
או יקימו “גן מעורבות הורים“, אבל לא יחכו לסיועה של המדינה ולא יצפו ממנה לדבר. הסיפור 
שלנו מחזק את התזה הזאת כי השוק הפרטי מתגלה כפרטנר גמיש יותר מהמדינה, כפי שמוכיחה 
חברת דרך ארץ, שלקחה אחריות להגן על תושבי היישובים שלאורך כביש 6 מפני שיעור הרעש. 
מכאן שחוויית המאבק שלנו תומכת בתזה של גאנס. המעמד הבינוני כורת ברית עם הקפיטליזם 
גם בגלל הגמישות של הקפיטליזם לזהות את עמדת הלקוח ולהגיב אליה. והמדינה? היא ממשיכה 

לספוק כפיים ולומר: זה לא אנחנו — זה הקריטריון.
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מסה
ביגון נוף מולדת: נסיעה בעקבות טשרניחובסקי

תמר ברגר*

“והישוב הזה, אמור מה שתאמר, הן הוא לא רק חדש, צעיר, ותמול שנותיו 
אלי ארץ, אלא גם קטן, פעוט ונער יכתבו. עד כמה שהוא המשך-הגלות, 
סדנא דגלותא, אינו מעניין, ובחדש שבו — עדיין אין קביעות וטיפוסיות.“ 

יוסף חיים ברנר )1911, עמ‘ 570(

שאר ישוב

כהה  חלקים  שלושה  בחליפת  ושפמו,  תלתליו  על  קומה,  זקוף  טשרניחובסקי,  אחד:1  תצלום 
הבהירה  המגבעת  את  הניח  )היכן  בכיסים  ידיו  שלו,  המקטורן  בכיס  משקפיים  נרתיק  ובעניבה, 
ניכר  שהוא אוחז בידו בתצלומים אחרים מן האירוע?(, עומד בפרופיל למצלמה ומתבונן בריכוז 
שהם  בזלת  מאבני  חומה  בהקמת  ועוסקים  אליו  בגבם  העומדים  חאקי  לבושים  גברים  בשלושה 
עורמים זו על גבי זו. מימינם, שמוט דפנות, נראה אוהל חלוצים )רחוק ברפיונו מייצוגו המופלא 
משימוש(.  מנוטרל  בהיותו  אליו  קרוב  וגם  ישראל,  במוזיאון  “אוהל“  נתן  אפרת  של  בעבודתה 
הבונים,  כתפיו של אחד  גובה  עד  וכמעט  חזהו של טשרניחובסקי  לגובה  עד  כבר מגיעה  החומה 
החבוש קסקט. השלושה רכונים לפניהם, פועלים, אחד מהם מחייך חיוך רחב אל מישהו משמאלו 
שאינו נראה בתצלום. מעבר לחומה משתרע שדה בור, מתוחם במרחק מה בכלונסאות עץ שאולי 
כבר מתוח עליהם תיל — המצלמה רחוקה מכדי שנוכל לדעת. הלאה משם מתגבהים רכסים חצויי 
ואדיות ועוד הלאה נראית פסגתו המושלגת של הר שניר, הוא הר החרמון, הוא ג‘בל אל-שיח‘, 

הוא ג‘בל אל-תלג‘.
התמונה צולמה בעת ביקורו של טשרניחובסקי בשאר ישוב ביום עלייתו על הקרקע בפברואר 
על  ככתוב   ,1939 בפברואר  צולמה  אולי  אבל  הציוני.  בארכיון  התצלום  בתיאור  כתוב  )כך   1940
המדבקה הצמודה לתצלום באוסף קק“ל, וייתכן שהאירוע המתועד הוא למעשה עלייתו על הקרקע 
של קיבוץ דפנה במאי 1939, אירוע שעל פי דיווח עיתונאי טשרניחובסקי נכח בו(. שלושת הגברים 
עסוקים בבניית חומת המגן של היישוב. דמותו הכהה של טשרניחובסקי, עמידתו הזקופה, ידיו 
התחובות בכיסים, מבטו הממוקד ורמז החיוך שבע הרצון על פניו עומדים בתצלום בניגוד מסוים 
לדינמיות של העובדים בלבושם הבהיר, שאור השמש האלכסוני מעצים אותה, ולאקספרסיביות 

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים; הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון - מכון   *
טכנולוגי לישראל.

.PHKH/1276758 ,צלם: אריך קומרינר, 1940, הארכיון הציוני  1
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של קלסתריהם. הן טשרניחובסקי והן העובדים אינם מביטים אל המצלמה, כנראה מצלמתו של 
ישראל.  בארץ  מוסדי  צילום  לטובת  בגרמניה  ניסיוני  בצילום  העיסוק  את  שזנח  קומרינר,  אריך 

טשרניחובסקי והחלוצים מרוכזים במלאכתם: העבודה הרוחנית והעבודה הגופנית.
“הריני לפניך — כפרי בן כפרי, נין-כפרי“, כותב טשרניחובסקי בשיר “קיבוץ עולה על הקרקע“ 
א ְדַדֲהָבא“, שם הוא פונה אל שני בחורים המנסים לכרות בור בעזרת מגרפה  מתוך האידיליה “ַעּמָ
 / הרחבה,  נוצר לשם המגרפה  לא  הוא  זה  / קרקע  ָסבּוְרני,   ]...[“ ובזהירות:  בחיבה  להם  ומציע 
ה? לכאן היא!“.2  ּנָ ַכֶנּ ַמע למעדר; במגרפה תוציאו את / ֻחְליֹוֶתיהָ; הטּורָיה — איך ּתְ אלא, ניחא, ִיּשָ
“סבורני“, “ניחא“ ו“איך תכננה?“, מסייג טשרניחובסקי ומיתמם, מעצים כך עוד את ריחוקו, את 

גילו המבוגר, את זרותו המתקיימת לצד אותה היכרות אינטימית עם הקרקע. 
על החיבה למלאכת החלוצים אין עוררין. כך ב“אהבתי כי אתע בכביש“, המספר אולי גם על 

שאר ישוב: 

אהבתי כי אתע בכביש בשרון, / אהבתי כי אשמע שריקת הקרון / בין כרם וכרם, גדר וגדר, / 
ֶיָמה בּבֶֹקר  כי אשמע קול מחץ מכוש ומעדר, / שירת עבודה הקֶימת לעד! // ]...[ נשכימה ּבְ
ם הכנרת, ְרִאי גנוסר,  כת ואֶֹפל הּוַסר / ִמָיּ יר / עם רוח צוננת משלג השֹניר, / עם שמש מחֶיּ ַלִנּ

מת לעד! ּיֶ / עם שיר עבודה הַקּ

מבט משקיף זה של טשרניחובסקי מאפיין את רוב שירי הנוף הארץ-ישראליים שלו. שירי הנוף 
וגם כאן יש עין מתבוננת,  האוקראיניים והאירופיים, לעומת זאת, נכתבו מתוך הנוף עצמו. שם 
חושים ניעורים, תודעה סופגת, שם וגם כאן יש יד כותבת ולשון מסמנת, המרחק מתקיים תמיד, 

תמיד יש אובייקט, אבל הוא אחר ויחס הסובייקט אליו אחר.
אני מבקשת להתבונן כאן בנוף ארץ ישראל-פלסטין של שנות השלושים והארבעים של המאה 
מסוימת  נוף  דמות  מעלים  שיריו  ישראל-פלסטין.  בארץ  טשרניחובסקי  של  חייו  שנות  ה-20, 
שתידון בהמשך. לצדם תוצג דמות הנוף העולה מתיעודים אחרים, שיומרתם המוצהרת ריאליסטית 
וחזותם מדעית לעתים: מפות ותצלומים. אלה גם אלה בונים את מראה הנוף, שהוא לעולם תמונה.

ואף על פי שנוף הוא מראה, תמונה, אינני מבקשת לכפור במידת הדיוק והאמינות הרפרנציאלית 
המשתנה שעשויה להיות לאמצֵעי הייצוג שלו. ממש כפי שאין להתעלם מן העובדה שערכם האסתטי 
של הייצוגים הספרותיים גבוה במיוחד. ייצוגי הנוף יאפשרו לי לשחזר באורח חלקי את דמות הנוף 
הממשי בסוף שנות השלושים ולא רק לקרוא מתוכם בקריאה אידיאולוגית את עמדת יוצריהם. אין 
שום ראיה חותכת למציאותיות זו, אלא הנחה של שכל ישר ואמון. וכפועל יוצא מכך, גם ההיפך נכון: 

יש דרגות שונות של מניפולציה ועיבוד בייצוג המציאות, וגם אלה חלק מדמות הנוף.
ברוח החזרה בתשובה החלקית של וו. ג‘י. טי. מיטשל, מאבות הקריאה האידיאולוגית של הנוף, 
Landscape and Power על רצונו להחזיר את  שהצהיר בהקדמה למהדורה מאוחרת של ספרו 
החוויה לדיון בנוף )Mitchell, 2002( )וכמוהו גם תיאורטיקנים אחרים של הנוף בשנים האחרונות, 
בעזרת מפה  כתהליך.  הנוף  חוויית  את  ולשחזר  לתאר  אנסה   ,)Elkins & DeLue, 2008 למשל 
נסיעה  אציג  ישוב,  צפונה לשאר  בתוואי מסעו של טשרניחובסקי  הנוף  ותצלומים אתחקה אחר 
מקבילה אקטואלית, ילידית, ואתייחס אל שירי הנוף הארץ-ישראליים של טשרניחובסקי במונחים 
הנוף  לא  אלא משלים:  השוואתי  יהיה  לא  ואי-שייכות. המבט  שייכות  ובעיקר של  פרשנות  של 

כל השירים מצוטטים מתוך טשרניחובסקי, תשכ“ח.   2
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הממשי העולה )ולו חלקית( מייצוגיו הצילומיים והקרטוגרפיים לעומת הפרשנות השירית, אלא 
התייחסות אל אלה וגם אל אלה הן כאל ייצוגים הולמים והן כאל פרשנויות.

עצמאי  מתבונן  גם  והוא  ונפש,  גוף  בו  כרוך  הוא  טשרניחובסקי.  אצל  מרכזי  נושא  הוא  הנוף 
ומקורי. טשרניחובסקי הגיע לארץ ישראל, פלסטין, ב-1931 אחרי שבילה שנים אחדות בברלין 
את  שהפך  הישראליזציה  מפעל  שהחל  לפני  אחדות  שנים  ב-1943,  מת  הוא  הברית.  ובארצות 
מצטרפים  תיאוריו  לכן  הארץ.  בפני  מאוד  עמוק  שינוי  וחולל  רשמית  למדינה  הצללים  מדינת 
לתיעודים האחרים ומספקים הזדמנות לבחון אותם, על הדינמיות היחסית שלהם, כשלב בתהליך 

ההשתלטות הציונית על הארץ, זמן לא רב לפני התפנית המדינתית.

תצלומים, תצלומי אוויר, מפות: ייצוגי מרחב

ירושלים  יריחו משגשגת, הרי  יזרעאל,  נע בשדות עמק  וצחיח, קומביין עצום  עמק הירדן פורח 
שוממים ונטועים, צפת טובלת בכרמי זיתים וטרסות, הרי נצרת ריקים. הארץ מעובדת ושוממה. 
חלק  הארבעים,  שנות  ותחילת  השלושים  שנות  של  פלסטין  נוף  הארץ-ישראלי,  הנוף  תצלומי 
מספרים  פלסטיניים,  באוספים  ושם  ופה  הציוניים  בארכיונים  המצויים  תצלומים  אלפי  ממאות 
סיפורים סותרים. הצילום, למרות שרידותו המטונימית ובתוקף שקרנותו המדופלמת, מבהיר כי 
לא יתיר לנו להבין בוודאות ובמדויק כיצד נראו אז פני הארץ.3 המתעדים שונים זה מזה: הצילום 
הציוני היה ממוסד ואילו הפלסטיני אינדיבידואלי, מבהירה רונה סלע )2000(.4 אלה גם אלה הציגו 

את הארץ כפי שדמיינו אותה, אך — כאמור, כך אבקש להניח — גם כפי שנראתה בפועל.
האמביוולנטיות בתיאור הארץ אינה חדשה ואינה ייחודית לציונים או לפלסטינים תושבי הארץ. 
גם דיווחי הסופרים שביקרו בה במאה ה-19 מעלים תמונות סותרות שלה. מרק טוויין, למשל, 
ראה בה ארץ טרשים מפגרת ואילו דה-למרטין — ארץ זבת חלב ודבש )אך לב שניהם נמס למראה 

ירושלים(. ביניהם עומד אחד העם )תרנ“א(, בתיאור שחזותו פיכחון: 

רגילים אנו להאמין בחו“ל, כי ארץ ישראל היא עתה כמעט כולה שוממה, מדבר לא זרוע, וכל 
הרוצה לקנות בה קרקעות יבוא ויקנה כחפץ לבו. אבל באמת אין הדבר כן. בכל הארץ קשה 
למצוא שדות-זרע אשר לא יזרעו; רק שדות-חול או הרי-אבן, שאינם ראויים אלא לנטיעות, 
וגם זה אחר עבודה רבה והוצאות גדולות לנקותם ולהכשירם לכך, רק אלה אינם נעבדים, מפני 

שאין הערבים אוהבים לטרוח הרבה בהווה בשביל עתיד רחוק. 

מאמר זה אינו עוסק בצילום ההיסטורי של הארץ ומתבסס על מבחר מוגבל של מקורות מחקריים ושל   3
ומבחר מאוספי התצלומים של   ;Khalidi, 2004 ;2010 ,2000 ,חומרים צילומיים ראשוניים — סלע
הארכיון הציוני, ארכיון קק“ל, ארכיון המדינה, לע“מ וארכיון הסרטים היהודיים ע“ש סטיבן שפילברג. 

רונה סלע מציינת כי התעמולה הציונית הממסדית גובשה עוד בשנות העשרים, כשהוקמו מחלקות   4
יהודיים  וקרן היסוד. התצלומים הופצו לעיתונים  וארכיוני צילום באגפי התעמולה בקק“ל  צילום 
באירופה ושימשו בהרצאות לגיוס כספים ולשידול לעלייה ולקידום הרעיון הציוני בכלל. הצלמים 
הערבים, לעומת זאת, פעלו במסגרות פרטיות ובסטודיות משלהם )סלע, 2000(. בטקסט העוסק 
בתצלומיו של ח‘ליל רעד היא מציינת כי רוב הצלמים הערבים היו ארמנים, כמוהו. רעד הציג את 
המערבית,  מהמסורת  והושפע  מבוימים-למחצה  או  מבוימים  בתצלומים  הערביים  החיים  עושר 

ובאופן זה גילם תודעה כפולה, היברידית )סלע, 2010(. 
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טאג  ג‘ון   .)2000( סלע  כותבת  הציונית,  הלאומית  התנועה  בידי  משמעותי  כלי  שימש  הצילום 
)Tagg, 2003(, הקובע כי ראשיתה של הזיקה החזקה בין מנגנון המדינה לטכנולוגיית הצילום היא 
בסוף המאה ה-19, כותב כי המדינה השתמשה בכוחו של הצילום כדי לתעד את חיי היומיום, לפקח 
עליהם ומתוך כך לעצב אותם. גוף התצלומים הציוניים משנות השלושים והארבעים שקיבצה סלע 
מבהיר את עוצמת הכוח המניע האידיאולוגי שלהם. בזה אחר זה ממחישים התצלומים את מרכיבי 

האתוס הציוני המוביל: עוצמה, חידוש, לוקליות, נעורים, עבודה, פריון. 
סיפור אחר, של שייכות,  זה  בעזרת התצלומים.  סיפור  הם  גם  מכוננים  הצלמים הפלסטיניים 
שלוות חיים, קדמת דנא. אותה קדמת דנא שימשה, כידוע, גם את המתעדים הציוניים והמערביים 
להדגשת העומק ההיסטורי של המרחב, הבשל לפעולת כוחות הקדמה. לא בכדי תועדו בצילום 
המערבי ההיסטורי של הארץ בעיקר אתרים ארכיאולוגיים שזוהו עם מקורות מקראיים, אתרים 
קדושים ונופים, ולא תועדו בהם תושביה בחיי השגרה שלהם )סלע, 2000(. הנוף — העולה ממילא 
מן הדברים — מילא כאן תפקיד חשוב. ראשית, בהצגה של הארץ הריקה: מרחבי אין קץ מדבריים, 
גאיות והרים צחיחים, שדות בור עד קצות האופק, ביצות, וגם מאהלים ארעיים בנראותם, כפרים 
שנעשים לחלק אינטגרלי מן הנוף ופורקו כך מהקשריהם החברתיים והתרבותיים ובני אדם בלבושם 
הכפרי המסורתי מופיעים כניצבים בתוכו, לעתים מבוימים בסצינות כמו-מקראיות. הארץ ריקה 
ממגע יד אדם, מתרבות. זהו הביטוי הפיזי של מושג אידיאולוגי מובהק, שנועד להוביל לקניית 
זו  בהשתנותו,  הנוף  הוצג  זאת  לצד   .)1994  ,1993 קרקוצקין,  )רז  המופקרת  הארץ  על  הבעלות 
של  העץ  מגדלי  הקמת  חקלאי,  מיכון  פורחים,  ומטעים  ופרדסים  שדות   — בו  לפעול  הממשיכה 

חומה ומגדל וקירות אבן וגגות של בניינים. 
בצילום הפלסטיני יש לא מעט תמונות דומות של נוף כפרי: כפרים משתפלים על מורדות הרים 
טובלים בכרמי זיתים, תמונות מחיי יומיום חקלאיים — חריש וקציר ומסיק וקטיף ורעיית הצאן. 
לצדם גם נופים אורבניים שוקקים, נופי תעשייה, בעיקר תעשיית התפוזים, ונופים היסטוריים-

וגם בהצגה של פסטורליות  ייצוגים אלו דומים לעתים לאלה הציוניים בנראותם  ארכיאולוגיים. 
כאן  הפוכה:  האידיאולוגית  התכלית  אבל  אחר,  ואינטנסיביות של עשייה מצד  אחד  כפרית מצד 

נועדו התצלומים להציג עם היושב במקומו הטבעי, ההיסטורי.
בנעשה  מתבוננים  הערבים  השכנים  את  מציגים  הציוניים  לקרקע  העלייה  מתצלומי  מעט  לא 
בסקרנות או מארחים בנדיבות את שכניהם החדשים. אין בהם קונפליקט. גם תצלומיו של ח‘ליל רעד 
Before their Diaspora, אלבום  אינם מציגים קונפליקט )סלע, 2010(. אלבום הגלות הפלסטיני 
שערך וליד ח‘לידי )Khalidi, 2004( ומציג אוסף גדול של תצלומים מפלסטין בשנים 1876—1948, 
היומיום אלא אירועים  קונפליקט, אך לא כאלה של  ומציג בהחלט מצבי  הוא אידיאולוגי במוצהר 

גדולים, כאלה של התנגשויות אלימות בין הערבים לבריטים ובינם ליהודים.
פרו-ציוניים  או  ציוניים  דוקומנטריים  לסרטים  באשר  גם  נכון  התצלומים  מן  שעולה  מה 
מהתקופה, שהטייתם האידיאולוגית ניכרת מתוכם עצמם, אפילו בלא השוואה לייצוגים אחרים. 
הוא עולה מן הנוסח ומהטון, מבחירת האובייקטים המתועדים ומאופי העלילה המתוארת, מהדגש 
על הפעולה הבונה, על תנופת המודרניזציה שהביאו הציונים אל הארץ, פה ושם גם מאופן הצגת 
בני הארץ.  זו מצדם של  יסודה נעשית הפעולה ומאופן הצגת היחס אל מציאות  המציאות שעל 
חלוצים יורדים מן המשאית בלבושם המערבי, שילוב של לבן וחאקי, טרקטורים שועטים קדימה 
)והצצה קלה למחרשות העץ של הערבים, הרתומות לגמלים(, הגברים בונים במרץ קירות עצומים 
מקרשים, קבוצת נכבדים ציוניים מבוגרים מלווה אותם, גדר תיל נמתחת, הנשים עוזרות פה ושם, 
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כבישים,   — שפירותיה  מודרניזציה  סימני  אותם  אלה  לברך.  בא  המסורתי  בלבושו  הערבי  השכן 
ב-1964  לישראל  כשהגיע  פזוליני,  את  כך  כל  הטרידו   — קיבוצים  ערים,  חשמל,  עמודי  שדות, 
שנואש  עד  מתי“,  פי  על  “הבשורה  סרטו  לצילומי  אתרים  אחר  האוריינטליסטיים  בחיפושיו 

מחיפושיו ונסוג. 
כאשר תצלומים משמשים בדיון על מציאות, מן ההכרח להתייחס לשאלת האונטולוגיות של 
מבחינת  מטונימית.  בשרידות  שיסודו  דומם,  טבע  בזמן,  הקפאה  הנצחה,  הוא  צילום,  הצילום. 
התכוונותו, הצילום בראשיתו היה תיעודי — הוא שימש להנצחת אתרים ארכיאולוגיים ואירועים. 
בין הדימוי המצולם  מבחינת תוקפו המייצג אפשר לתהות עם סארטר על מידת הרציפות שיש 
בברלין  כעת  שנמצא  לפטר  בפריז  כורסה  על  המצולם  פטר  את  עושה  מה  במציאות:  לאובייקט 
)Wells, 2002(. תהייה זו התפתחה לערעור מוחלט על כוחו המייצג על הצילום, ששיאה בשנות 
השבעים והשמונים של המאה ה-20 עם ההתמוטטות הסופית )הזמנית( של הוודאות הקרטזיאנית 
והסטת הדיון לשאלות של שליטה וכוח ועמדה ואינטרס. כאמור, אניח כאן כי הצילום הוא אותנטי 

ולא-אותנטי בעת ובעונה אחת, כפי שקובע מבקר האמנות ג‘ון ברג‘ר )שם(. 
מעבר לתהייה האונטולוגית, ובהנחה כי תצלום עשוי עקרונית לשמש כלי לקריאה של המציאות 
יתרונם  אוויר.  בתצלומי  להתבונן  ראוי  הכללי  הארץ  בנוף  דיון  זה של  במקרה  בסייגים שהועלו, 
על פני תצלומים רגילים הוא בהיקף האובייקט הנסקר: הם מציעים מבט על, הפותח מאוד את 
המסגרת. חומרת המסגור, אחד ממרכיבי היסוד של המניפולציה הצילומית, ממותנת כאן. המבט 
הרחב מאפשר לבחון את היחסים בין מרכיבי התצלום בקנה מידה גדול יותר: מה דמותו של כלל 

השרון הדרומי? המחיר ברור: מבט מרוחק, מטשטש פרטים ולעתים אף מעלימם. 
גם כאן המבחר עצום. אתבונן לרגע במקבץ אחד של תצלומי אוויר שאסף בנימין זאב קדר ממקורות 
שונים — חילות האוויר של גרמניה, בריטניה ואוסטרליה, אוספים פרטיים ורשות העתיקות — ואשר 
צולמו ערב מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה. בהרצאה שהציג בה קדר חלק מן התצלומים ביקש 
לבחון את תקפות שני הנרטיבים הפוליטיים הרווחים בני זמננו: הציוני, של הארץ הריקה, והערבי, 
של ארץ פורחת שהשתלטו עליה )קדר, 1991, 2007(. ההשוואה שערך בהתבסס על תצלומי אוויר 
מהשנים 1918—1919 מציגה תמונה מורכבת, ולפיה חלקים מן הארץ אכן היו צחיחים וחלקים אחרים 
ומדרום  ירוק פרדסים בבעלות ערבית, אך ממזרח  ירוקות מאוד, בעיקר  וסביבותיה  יפו  מעובדים. 
הגיא  משער  יפו—ירושלים  כביש  אזור  מעובדת,  לאשקלון  לטרון  בין  השפלה  חולות.  מוקפת  היא 
מזרחה צחיח מלבד אזורים קטנים מעובדים סביב כפרים, עמק חפר מלא ביצות, בטנטורה יש שדות, 
אדמותיו המעובדות של הכפר סומייל/מסעודייה מגיעות עד לקו החוף כמעט וכך גם סביב אסדוד 
ממזרח לאשדוד של היום. הנגב הצפוני מעובד בחלקו ושומם בחלקים אחרים. בירושלים, במקום 
ועוד.  ועוד  מעובדת,  בית-לחם—חברון  דרך  גם  זיתים,  כרמי  יש  טלביה,  שכונת  בו  קמה  שלימים 
במילים אחרות, הנרטיב אינו מוכרע. אין זה רק עניין של נקודת מבט אלא תיאור של המצב במציאות. 
היו אז בארץ שטחים מעובדים, שטחי פרדסים ושדות, והיו בה שטחים טבעיים צחיחים או פורחים 

— ביצות, חולות, בתה, חורשות, שדות בור, הרים וגאיות קרחים.
ההשוואה בין שני צדדיו אלו של המרחב מעלה גם את אופני התפתחותם: האחת אורתוגונלית 
דעת  מבלי  משמרים  החקלאית,  הקרקע  על  ומשתלטים  ההולכים  היהודיים,  ביישובים  מובהקת 
וכדרך העולם את הדרכים והשבילים שנעשים לכבישים ורחובות, והאחרת ליניארית, מתפשטת 
ואילו  והלאה, ביישובים הערביים. האחת מתוכננת כדבעי, מולבשת על המציאות,  מן הגלעין 

האחרת צומחת מתוכה. 
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מסגור  יש  בהם  גם  הארץ.  פני  את  בלבד  חלקי  ייצוג  מייצגים  האוויר  תצלומי  גם  זאת,  עם 
המכוון את פרשנותם. והמרחק הגדול מן הקרקע לא זו בלבד שמרחיק מן הפרטים, אלא עשוי 
כאן  מתבקש  למשל.  החקלאי  העיבוד  אופי   — לנראה  ביחס  מוטעה  רושם  ליצירת  לתרום  גם 
אמצעי נוסף, גם הוא אמצעי ייצוג, באופן בלתי נמנע. המפה, דווקא המפה, מתגלה ככלי מועיל 
עשויה  מטפורית,  מניפולטיבית,   — המפה  הכול  ככלות  אחרי  כי  מפתיעה,  קביעה  זו  מאוד. 
כולה קונבנציות, בררנית, סכמטית, משטיחה ומעוותת — רחוקה הרבה יותר מאשר הצילום מן 
האובייקט המיוצג, כלומר מהייצוג ההולם. בהיותה דגם של מרחב היא מעוותת את המקור שלה 
לפחות באחת מן הבחינות שעליהן מצביע מרק מונמונייה )Monmonier, 1996(: ייצוג השטח, 
הצורה, הכיוון, היחס, המרחק או קנה-המידה )ראו גם Corner, 1999(. המפה היא לעולם מעשה 
של הפשטה, צמצום של תופעה, ותהליך יצירתה כרוך בסלקציה גבוהה של טיפוסי האובייקטים 
כפרים  ולא  ארכיאולוגיים  אתרים  כן  חורף,  ביצות  ולא  געש  הרי  כן  המיוצגים:  והתופעות 
פלסטיניים ריקים מתושביהם, כן קווי גובה בהפרשים של 100 מ‘ ולא קווי גובה בהפרשים של 
20 מ‘, וכדומה. כמו כן, מפה היא לעולם תוצר של תקופה ושל שיח, סימן הספוג בדמות יוצריו, 

גם כאשר העובדה הזו מוכחשת, כפי שמקובל ביחס אליה מאז הרנסנס )ברגר, 2008(. 
מנדטוריות  מפות  של  סדרה  מאוד.  גדול  להיות  עשוי  המפה  של  כוחה  זאת,  כל  ולמרות 
מפורטות בקנה מידה 1:20,000 שהוציאה לאור מחלקת המדידות של המנדט בין 1928 ל-1947 
מאלפת ממש.5 המפות המקוריות, ששורטטו רובן בשנות העשרים או השלושים, עודכנו במידה 
מסוימת — בעיקר עודכנו בהן דרכים וצוינו יישובים חדשים שהוקמו בינתיים — אך השינויים 
אינם מלאים ואינם עקביים, ולא נעשו על פי עיקרון אחד. מבחינה זו יש להתייחס אל המפות 
בזהירות. הן אינן מייצגות במדויק את מציאות הנוף ביום נסיעתו של טשרניחובסקי. את החסר 
ייוותר טווח טעות. עם זאת, אבקש  אפשר להשלים חלקית בעזרת מקורות אחרים, אך עדיין 

להניח כי השינויים שוודאי חלו בנוף לא שינו אותו מן היסוד.
בתים  בהן,  שסומנו  הטריאנגולציה  נקודות  עצום:  המפורטות  המפות  שמציעות  המידע  עושר 
ורחובות בערים ובכפרים, מסילות ותחנות רכבת, כנסיות, מסגדים ובתי כנסת, בתי ספר, בתי קברות, 
בתי דואר, גבולות בינלאומיים, מחוזיים ומוניציפליים, גדרות, תעלות, שוחות, כבישים לסוגיהם, 
שבילים, מצוקים, ביצות, בתה, גשרים, אדמות לא מעובדות, מחצבות, קברי שיח‘, בארות, מעיינות, 
דקלים, עצים בודדים — מחטניים ואחרים, מבנים בודדים, פרדסי תפוזים, מטעי בננות, כרמי זיתים, 
ויערות של עצים אחרים. פירוט רב כזה מאפשר  בוסתני פירות, כרמים, יערות מחטניים שתולים 

לדמיין כיצד נראה הנוף באזורים מסוימים וגם לשער את מראה הנוף הכללי.

הנסיעה לשאר ישוב, מראה הנוף

טשרניחובסקי  של  נסיעתו  מסלול  אחר  אקטואלי,  במבט  כך  ואחר  המפה,  בעזרת  כעת  נתחקה 
מביתו בתל אביב אל שאר ישוב בחורף 1940 וננסה לתאר מה ראו עיניו בדרך. השמות והתעתיק 

יצוינו כאן כפי שהם מופיעים על גבי המפות המנדטוריות.

כאן אפשר לראות את המפות באתר הספרייה הלאומית. דב גביש )1991( טוען כי המיפוי הבריטי   5
נעשה על פי דרישת ההסתדרות הציונית, במטרה למדוד ולמפות קרקעות לקראת רישום זכויות 

קניין וקביעת הסדר קרקעות משפטי. 

http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE21693218&gathStatIcon=true


־2017 / גיליון מיוחד / סביבה וחברה  סוציולוגיה ישראלית יח ]2[   209 תשע"ז

Jaffa—Petah Tiqva
טשרניחובסקי יצא מביתו ברחוב אחד העם 89 בתל אביב, שם התגורר מאז הגיע לארץ ישראל-

פלסטין ועד מותו, ונסע במכונית )אולי פורד סופר 8, הנראית ברבים מתצלומי רחובות תל אביב 
בשנות השלושים והארבעים( לטקס העלייה על הקרקע של שאר ישוב, הוא מצודת אוסישקין ג‘ 
בגליל העליון, מהלך כחצי יום נסיעה ואולי יותר. אפשר להניח כי נסע במכונית אחת עם כמה מן 
המוזמנים האחרים הנראים בתצלומי הטקס. את חילופי הנוף התכופים, הדרמטיים, במהלך הדרך 
ודאי לא החמיץ, גם אם היה עסוק בשיחה או בוויכוח ואפילו התנמנם פה ושם. ואולי בכלל לן בגליל 
בלילה שקדם לטקס או נשאר ללון שם אחריו — כך נהג שנה קודם לכן, במאי 1939, כשהשתתף 
יישובי מצודת  נכבדים בטקס העלייה על הקרקע של קיבוץ דפנה, הראשון מבין  עם חבורה של 
אוסישקין, שאחריו התכנסו כולם במלון בצפת. טשרניחובסקי, בנאומו בטקס שנערך במלון, צידד 
בשאיפתם של אנשי הקיבוץ לקרוא לו “דפנה“ ודיבר בשבח הסינתזה בין היווני ליהודי. אוסישקין, 
לעומתו, דרש בנאומו שהיישוב ייקרא על שמו, כמתוכנן )הס אשכנזי, תשע“ד(. אין בנמצא יומן 
של טשרניחובסקי, אוטוביוגרפיה שלמה וגם לא ביוגרפיה של ממש, ולכן אפשר רק לשער מה 

אירע על סמך מעט העובדות הנתונות. 
ודאי לרחוב אלנבי, עברה בכיכר המושבות, המשיכה בדרך פתח תקוה, חלפה  יצאה  המכונית 
על פני התחנה המרכזית ממזרח ותחנת הכוח של חברת החשמל לפלשתינה ממערב, חצתה את 
מסילת הרכבת והמשיכה בנסיעה בשדרת עצים עד לפרדסים של שרונה )חלקם אולי של הכפר 

סלמה(. ממזרח נראה נחל המוסררה, או לכל הפחות העצים הנטועים על גדותיו.
יותר אך נוחה פחות לפרקים, להמשיך בין  זה יכלו הנוסעים לפנות צפונה לדרך קצרה  בשלב 
6 ולהציץ אל בתיו ממזרח, להתקרב אל שיח‘ ֻמָוִנס, לעבור תחילה דרך  פרדסי הכפר ג‘אמסין ע‘רבי
ודרך  ומידלדלים  הולכים  פרדסים  בין  להמשיך  עצמו,  הגדול  הכפר  שיתגלה  עד  וכרמיו  פרדסיו 
ִלָיה ואג‘ליל ְשַמאִלָיה על פרדסיהן, ואז לפנות  ִקְבּ ִאְג'ִליל  שטח בור נרחב, לחלוף על פני על פני 

לכביש נוח יותר המוביל להרצליה.
אבל קרוב לוודאי שהמכונית שטשרניחובסקי נסע בה המשיכה מזרחה בדרך המקובלת, בנוף 
ערבי פחות ובטופוגרפיה נוחה, בגובה ממוצע של 10—20 מ‘ מעל לפני הים, עקפה בזהירות שטחי 
סמוך  צפונה.  מיפו  המובילה  הדרך  על  ועלתה  מצפון,  באר  ובית  מדרום  בתים  מקבץ  פרדסים, 
לשכונת נחלת יצחק היא חצתה גשר אבן מעל לנחל המוסררה ושורות העצים בשוליו — עוד בית 
באר נראה במרחק — הגיעה שוב אל שטחי פרדסים, פרדסי ג‘רישה כפי הנראה, חלפה על פני שדרה 
נטועה מצפון לתל בנימין, שטרם סופחה לרמת גן, ואחר כך על פני בתי השכונה עצמם וחורשה 
קטנה בצדם. בתי רמת גן הופיעו מדרום, ולפני בית החרושת עסיס כבר ניצבו בצדי הדרך ממש. 
ג‘רישה,  פרדסי  כנראה  הם  גם  פרדסים,  בין  בדרכה  המשיכה  המכונית  ג‘רישה.  תל  נראה  מצפון 
חלפה על פני בני ברק מדרום והמשיכה מזרחה בין פרדסי פתח תקוה אל רחובה הראשי של העיר. 
הדרך שעשה טשרניחובסקי מתל אביב צפונה הובילה אותו בכבישים חדשים יחסית, ששיוו 
דמות מסוימת לנוף הארץ — פחות ערבית, יותר יהודית, וריקה משהייתה במציאות. בתצלומים 
משנות השלושים המאוחרות נראים כבישי תל אביב עמוסים למדי, הן באוטובוסים והן במכוניות 
בה  היו  וב-1930   ,)1999 )שגב,  ב-1908  לפלסטין  הובאה  הראשונה  הפרטית  המכונית  פרטיות. 
3,000 מכוניות. ב-1932 היה אורכם של סך כל הכבישים הסלולים 950 ק“מ, פי שניים מאורכם 

תעתיק השמות נעשה על פי “מפת הנכבה“ שבאתר עמותת “זוכרות“.  6
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1937. צרכים צבאיים הם שהכתיבו בראש ובראשונה את  ב-1918, וגם מידה זו הוכפלה שוב עד 
מדיניות הסלילה, ואליהם נוספו שיקולים מינהליים )כהן-הטב, 2006(. עמוד השדרה היה הכביש 
שעבר על גב ההר, דרך ירושלים וג‘נין אל עפולה ונצרת ונחצה בשני כבישי רוחב עיקריים — כביש 
יפו—ירושלים-יריחו. הפנייה לאזור ההר נעשתה כדי להימנע מתחרות עם  וכביש  חיפה—טבריה 
הרכבת, ולפיכך התאחרה השלמת כביש תל אביב—חיפה ונעשתה רק ב-1937 )שם(. אחרי מלחמת 

העולם השנייה היה אורך הכבישים בפלסטין 2,660 ק“מ, שני שלישים מתוכם כבישי אספלט.
קטע הכביש הראשון שנסע בו טשרניחובסקי, בין תל אביב לפתח תקוה, היה חלק מן הדרך 
המשובשת בין יפו לשכם, שנסללה עוד במאה ה-19. הבריטים תכננו כביש חדש שנועד להוביל 
לתוואי  התנגדו  היהודים  אך  יאבא,  מג‘דל  אל  ווילהלמה  יהודיה  עאנה,  כפר  סלמה,  דרך  מיפו 
לאחד  והיה  ברק,  ובני  גן  רמת  דרך  שעבר  הקיים,  הכביש  את  בונה  סולל  שיפצה   1928 ובשנת 

העמוסים בארץ ישראל-פלסטין.
התכנית לסלול כביש בין חיפה לתל אביב נולדה כבר ב-1927. ב-1937 נחנך קטע הכביש שבין 
פתח תקוה לחדרה, וחודשים ספורים אחר כך — המשכו עד חיפה. הכביש שטשרניחובסקי נסע בו 
צפונה לכיוון עכו נסלל בראשית שנות השלושים. מעכו הוא פנה מזרחה בתוואי הדרך העתיקה, 
נסע בה עד לצומת חנניה ושם טיפס צפונה לכיוון צפת בכביש שנסלל גם הוא בראשית שנות 
השלושים. בצומת מירון פנה מזרחה והמשיך אל ראש פינה וממנה צפונה עד לשאר ישוב. אז, 
זו; אולם קודם לכן, בשנות המרד הערבי, נעו  ב-1940, כבר אפשר היה לשוב ולהשתמש בדרך 

היהודים צפונה דרך טבריה.

 Majdal Yaba, Qalquilya
על  חלפה  פג‘ה,  ופרדסי  גנים  עין  לפרדסי  ממערב  תקוה,  פתח  פרדסי  בין  המכונית  נסעה  עתה 
פני מטע קטן, חצתה את מסילת הרכבת מזרחה והמשיכה לכיוון כפר מל“ל. היא חצתה את נחל 
העוג‘ה, המשיכה הלאה בין פרדסים ואחריהם נסעה בשטח לא מעובד, חצתה גשרי אבן, קו מתח 
גבוה, גבולות של חלקות ומחוזות ומגדל מים ליד תל ישורון, עד שהופיעו לצדי הדרך בתי ירקונה 
וגני עם. מטע גדול נראה ממזרח ובנייה הולכת ומתעבה עד המושבה רמתיים, שהכביש חצה אותה 
במרכזה. הבנייה הידלדלה בקצה המושבה ואז שבה והתעבתה בכפר מל“ל. ביציאה משם אולי ראה 
טשרניחובסקי ממזרח את תחנת המשטרה, מצודת טגארט, אחת משורה של תחנות שבנו הבריטים 

בשנים 1940—1943. ואולי התחנה טרם נבנתה כשעבר שם.

Herzliya
הדרך עברה עכשיו בשוליה המזרחיים של רעננה, משני צדדיה בתים ואחריהם פרדסים. אחר כך 
נראו עוד פרדסים של מושבי האזור, ומגדלי מים, ואז חצתה המכונית את הדרך המובילה לכפר 
לכפר  המובילה  הדרך  את  גם  חצתה  ממערב,  עזון(  )ח‘רבת  ר  ולַתְבִסִ ממזרח  סאבא  ולכפר  סבא 

ה, והמשיכה בנסיעה באזור לא מעובד. ִמְסּכֶ

Birkat Ramadan
הנוף היה מתון עכשיו — 20—30 מ‘ מעל לפני הים לכל היותר, ולא מעובד. המכונית חצתה גשר 
אבן מעל ואדי אל חאבל ואחר כך הצטלבה עם עוד דרך המובילה למסכה, פגשה קו מתח גבוה 
וחלקות פרדס וכרם קטנות, חצתה עוד ועוד גשרים )שנדרשו כנראה בשל הטופוגרפיה או בשל 
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אבן  ופרדסי המושבה  אולייקה(, תחנת משטרה, פרדסים ערביים  )ח‘רבת אם  אבן  בית  הצפות(, 
כפרים  של  ולא-מוגדרים  מוגדרים  גבולות  פני  על  דעת  מבלי  חלפה  במערב,  מה  במרחק  יהודה 

ומחוזות וערים. 

Tira
זה  אחר  בזה  שהתגלו  עד  חקלאיים,  מחוזות  בין  מוגדרים,  לא  שגבולותיו  מעובד  לא  שטח  שוב 
ודרכים לא סלולות המובילות אליה, תל צור — היישוב  וגדלה ממזרח  המושבה קדימה ההולכת 
החדש מיישובי חומה ומגדל, גשר אבן, מעט שטחים מעובדים ערביים, וקו מתח גבוה שהמשיך 

וליווה את הכביש לכל אורכו בקטע זה.

Qaqun
המכונית חצתה עכשיו את גבול השרון ועמק חפר. ריק. קו מתח גבוה, גבולות בין כפרים שאינם 
ִלד ממערב,  בית  ואדי סידר, שטחי בתה, הדרך המובילה אל ח‘רבת  מסומנים בשטח, גשר מעל 
הכביש  בצומת  משטרה  ותחנת  אבן  גשרי  עוד  ממזרח,  א-זבידייה  בח‘רבת  קטנה  זיתים  חלקת 
הראשי המוביל לטול כרם, חלקות הדר קטנות, עזבת רחואן, הדרך המובילה לבני בנימין )כך נכתב 
אותה(  שהקימה  האגודה  של  שמה  הוא  בנימין  שבני  יהודה,  אבן  לפאתי  כנראה  והכוונה  במפה 
ומושב כפר ידידיה ממערב )הנראה במפה זו בלא שטחים מעובדים סמוכים(. אחר כך, באזור שבו 
ראה ודאי טשרניחובסקי בנסיעות קודמות את שטחי הביצות העצומים של ואדי ַחַואַרת‘, הוא עמק 
חפר — באסה א שיח‘ חסיין העצומה ממזרח והמשכה ממערב ובאסה שי‘ח מחמד בהמשך ושבטי 
האדמות  קניית  עם  שהחל  קק“ל,  של  הייבוש  מפעל  בתוצאות  נוכח   — שם  שהתגוררו  הבדווים 
ביוזמת חנקין ב-1929 והושלם רק שנה קודם לכן, וראה את השדות שהחליפו את הביצות ואת 
הדרכים המובילות ליישובים הסמוכים לדרך: קיבוץ מעברות, שב-1933 עבר לעמק חפר ממחנה 
מעל  האבן  גשר  את  המכונית  חצתה  כך  אחר  ב-1933.  שהוקם  אלישיב,  ומושב  גלים,  בת  ליד 
ערוץ נחל איסקנדרונה, המתפצל כאן לשניים, וחלפה על פני תלים ארכיאולוגיים, קו מתח גבוה, 

מערות, קבר שיח‘ ובית קברות.

Hadera
בקצה באסת א-שיח‘ מחמד, שנעשתה כעת לאדמה פורייה, חזרו החולות ונמשכו עד פאתי חדרה. 
ואחריה חלקות מסודרות של  זנב של היער הגדול,  יער קטנה ממערב,  נראתה תחילה חלקת  אז 

הדרים ובוסתן, פה ושם חלקות ריקות, גורן, ותחנת משטרה סמוך לצומת הפנייה לעיר.
עד סלילת הכביש ב-1937 עבר הכביש לחיפה דרך חדרה עצמה, חצה את העיר ברחובה הראשי 
והמשיך דרך פרדס חנה ובנימינה. אבל המכונית, שפני נוסעיה הרחק צפונה לאירוע, המשיכה ודאי 
בדרך העוקפת את חדרה ממערב, חוצה קו מתח גבוה, חלקות יער, חולות, אדמות הדרים ובוסתן, 
גשר אבן מעל נחל חדרה )נאהר אל מיפג‘ר — שני השמות מופיעים במפה(, את באסת אל דומיירי, 

ושוב חולות ושטח בתה באזור שחלקו לא מיושב ולא מעובד.

Caesarea
לפתע  שצצה  יער  חלקת  חולות,  שטחי  לסירוגין  חוצה  צפונה,  בדרכה  הלאה  המשיכה  המכונית 
ודרכים צדדיות וגבולות בין יישובים. אחר כך נצמדה לגבולות שטחי ההדרים והבוסתן של ח‘רבת 
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הר  לקצה  והגיעה  ביצות  ושטחי  זרע‘ניה  לוואדי  מעל  אבן  גשר  חצתה  לבנימינה,  ממערב  ְרג‘  ּבֻ
הכרמל, נושקת לו כמעט. היא חצתה את האקוודוקט הרומי ואת התל הארכיאולוגי לצדו, פגשה 
שוב את מסילת הברזל ומשם המשיכה צפונה, בין מצוק הכרמל לביצה, חולפת למרגלות קיבוץ 

אָרה וזכרון יעקב שעל הרכס ממזרח. ּבַ מעין בשולי ההר, על פני ּכַ

Ijzim
עתה נראו פרדסי ההדרים, הזיתים, הבננות והכרמים, השייכים כנראה לאל מזאר. המכונית חצתה 
עוד גשר אבן על יובל קטן, חלפה על פני חלקות כרמים של זכרון יעקב ממערב ואחריהם הכפר 
פוריידיס בשולי ההר ממערב, מטעים ומעט זיתים, הכפר ֻסָואמיר ומעליו — על מורדות ההר — 
כרמי הזיתים של עין ַע‘ַזאל הגדול, שנמצא מעברו השני של הרכס. הנוף שוב התרוקן מחקלאות 
ע על כרמי הזיתים והמטעים שלו. ממערב לכביש רמזו דרכים ושבילים  ומיישובים עד לכפר ַג‘ּבַ

על הכפרים הסמוכים לקו החוף, שלא נראו מהכביש.

Atlit
בנימינה החליפו  ומאז  ובשוליו,  זיתים ערביים במורדות ההר  נוף כרמי  הנוף היה עכשיו בעיקרו 
עתלית  מול  ואז  חוצים,  ושבילים  דרכים  גשרים,  הציוני.  הנוף  את  לחלוטין  כמעט  אלו  מראות 
מחנה פלוגת העבודה של האסירים, שנבנה ב-1932. הכביש סטה מעט ועקף את המחנה ממזרח. 
הנוסעים חלפו על פני תחנת משטרה, קו מתח גבוה המקביל לכביש, והנה כבר אדמות הכפר טירה 

הגדול, מדרום לחיפה. 

Haifa
המכונית התקרבה לחיפה ובתיה אולי נראו כבר במעלה ההר. היא חלפה סמוך מאוד לכרמי הזיתים 
של טירה, חוצה על גשר אבן את ואדי אל עין, פגשה עוד ועוד דרכים חוצות ואחר כך חלפה על פני 
נויארדהוף )באב א-נאהר(, שלוחה של המושבה הגרמנית בחיפה הצמודה למסילת הברזל. שוב 
עברה ליד קו מתח גבוה, מפעלים, ולבסוף תחנת הרכבת כפר סמיר ובתי הקברות ממזרח לדרך; 

הנוף היה לנוף תשתיות.
האזר(  אל  רכת  )ּבִ א-סיאח‘  ואדי  ולמרגלותיהן  עכשיו,  קרובות  בבירור,  נראו  הכרמל  שכונות 
למרגלות  העיר,  של  המוניציפלי  לגבול  סמוך  דרכים  במחסום  עצרה  המכונית  כיאט.  חוף  ומולו 
מעל  גשרים  על  העיר  את  חצתה  בדרכה,  המשיכה  היא  לחיפה.  נכנסה  ואז  המערבי,  הכרמל 
לוואדיות היורדים מן ההר המכוסה חורש טבעי, חלפה על פני תל א-סמאק סמוך לחוף ולמועדון 
רחצה, בין שני צדי ואדי אל ג‘מאל שנחצה בכביש הראשי וברכבת. אחר כך עברה בשטח ריק למדי 
מדרום לבת גלים, לצד שכונות צריפים, וחלפה על פני חיפה אל עתיקה מדרום, המושבה הגרמנית 
מדרום-מזרח, תחנת הרכבת הראשית מצפון-מערב, מסגד, תחנת משטרה ומתקני המכס. בשיפולי 
ההר נראתה עכשיו הדר הכרמל. בצומת הטחנות המשיכה המכונית בנסיעה לדרום-מזרח; מימין 
נראה אזור תעשייה, ומשמאל בתי שכונת נווה עמל. אחר כך חלפה על פני תחנת משטרה, הגיעה 
לצומת עכו ובה מחלף נדיר בהצטלבות כבישים והרכבת, והמשיכה הלאה עד לצומת הצ‘ק פוסט. 
עכשיו חלפה באזור תעשייה מאוכלס חלקית, חצתה את נחל הקישון ממש לפני בתי הזיקוק, עברה 
ונסעה  בצומת הכביש לשדה התעופה וחלפה על פני מפעלים, מזקקה, סדנאות ותחנת משטרה 
עד לגבול קריית חיים ממערב וקריית ביאליק ממזרח. אחריהן נראתה קריית מוצקין. היא הגיעה 
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“של“  חברת  בתחנה של  זה,  באזור  מעובד.  לא  בנסיעה בשטח  ואחריו המשיכה  דרכים  למחסום 
הדומה להפתיע לתחנות הדלק של זמננו, אולי מילאו דלק במכונית.

Acre
טלפון  כבלי  גדולה,  וביצה  א-נעמין  נהר  נראו  לדרך  מימין  מעובד.  לא  בשטח  נמשכה  הנסיעה 
ומטעים. המכונית התקרבה אל החולות ונסעה במקביל למסילת הרכבת, חלפה על פני מפעל לבנים 
ומסוע עילי והמשיכה בשדרת עצים עד הפנייה לכפר מסריק. אחר כך חצתה מטע תמרים ובתוכו 
לקו  והמשיכה סמוך  נהר א-נעמין, פגשה במסילת הרכבת  הים, שוב חצתה את  בתיו של משמר 
החוף, עוקפת את העיר העתיקה של עכו ממזרח דרך שכונה חדשה בנויה בחלקה. שם פנתה מזרחה, 
נראו  וחורשה מצפון. במרחק  וחצתה פעמיים את מסילת הרכבת  חלפה על פני כמה בתי קברות 
חלקות המטעים, ההדרים והכרם של הכפר מנשָיה, והביצה הגדולה שהנעמין חוצה אותה מדרום. 
ושטח  ארכיאולוגיים  שרידים  באר,  נראו  הדרך  לצד  התגבהה.  והדרך  כאן  השתנתה  הטופוגרפיה 
מיד  לכביש.  הזיתים שלו סמוכים  לג‘דידה, שכרמי  הכביש המוביל  צומת  לפני  מעובד קטן ממש 
ְרָוה מדרום, ששורה של שבילים מובילה  אחר כך חצתה המכונית את כרמי הזיתים של הכפר אל ּבִ
אליו. הדרך נמשכה ריקה מיישוב, ולצדה חלקות מעובדות קטנות ותל ארכיאולוגי — אל בדאווייה.

 Majd el Krum, Maghar, Beit Jann
המכונית עלתה עכשיו בכביש העובר בחצי הגובה של הרכס המפריד בין דרום לצפון. ברכס הדרומי 
נראה חורש טבעי ומיד אחריו שוב מטעי זיתים משני צדי הדרך. אז הגיעה למג‘ד אל כרום, חוצה 
ודרך  זיתים  כרמי  משטרה,  תחנת  פני  על  חולפת  מזרחה,  בדרכה  וממשיכה  במרכזו  הכפר  את 
המובילה צפונה אל בענה ודיר אל אסד. כאן שוב הידלדלו השטחים המעובדים. המכונית נסעה 
בכביש צר, פוגשת דרכים ושבילים חוצים, מעפילה בהדרגה בהר, ואז שוב חוצה כרמי זיתים, חלק 

משטח הגידול הרחב של הכפר ראמה.

Safad
המכונית המשיכה לטפס עוד על ההר, חולפת על פני טחנת המים בעין ַפָראד‘ָיה וחוצה את הכפר. 
והמשיכה  בין מצוקים תלולים  נסעה  ועברה תחנת משטרה,  אבן  גשרי  היא חלפה על שורה של 
הלאה, צפונה, בין כרמי הזיתים, לצד יער אורנים ותל, חוצה את הכביש המוביל אל הכפר קדיתא, 
חולפת על פני אתר המושבה הנטושה עין זיתים ומיד אחריה הכפר עין זיתון, שאדמותיו פוגשות 
המכונית המשיכה  הצפופים של צפת-סאפד.  בתיה  נראו  ההר. ממול  במעלה  ביריא  את אדמות 
בכביש  בחלקם  מעובדים  שטחים  חצתה  בהר,  ויורד  ממזרח  העיר  את  העוקף  בכביש  בדרכה 

המתפתל עם הטופוגרפיה, חלפה על פני חורשת אורנים קטנה והתקרבה לראש פינה.

Rosh Pina
אל  נכנסה  פרי,  עצי  בשולי מטע של  עברה  בכביש המתפתל מטה,  בנסיעתה  המכונית המשיכה 
וכרמי  מטעיו  הדרך  ובהמשך  ַג‘אעּוָנה,  הכפר  נראה  ממעל  אותה.  וחצתה  פינה  ראש  המושבה 
הזיכרון  אנדרטת  מול  צפונה,  מטבריה  העולה  הכביש  עם  המפגש  בצומת  שלו.  הקטנים  הזיתים 
עצי  מטעי  מתקנים,  ועוד  מים  מכלי  הדרך  בצדי  נראו  עתה  צפונה.  המכונית  פנתה  העות‘מנית, 
לנוסעים מזרחה לדמשק,  ובית המכס  זיתים, אחריהם תחנת משטרה  וכרמי  כרמים  פרי קטנים, 



ביגון נוף מולדת 214   תמר ברגר

ותל אל קאסב. שדרת העצים שליוותה את הכביש כברת דרך התחלפה עתה בגדר תיל. ממערב 
אָעה, מעבר  ּבַ וּקַ ִפרִעם, מע‘ר אל כיט )מע‘ר אל דרוז(  נראו דרך ושבילים המובילים אל הכפרים 
למטעי הזיתים שלהם. אחריהם — מנחת מחניים והכביש המוביל אל הקיבוץ, שקם מחדש חודשים 
ספורים קודם לכן, ואז הלאה לדמשק, ואדמה מעובדת פה ושם עד לחלקות הזיתים הקטנות של 
ַוְיִזָיה לצד הדרך המובילה אל הכפר. עתה הופיע תל חצור ממערב והמצוקים התחדדו. המכונית 
חלפה על פני פילבוקס שניצב לצד הדרך, חצתה את ואדי ואקס ואחריו את ח‘רבת ואקס, ואז גורן 
ובית קברות, ובהמשך — הדרך המובילה לאילת השחר עם חורשת אורנים לפניה, שהמשכה הלא-

ָקאָרה. אָמה וכראד ּבַ סלול מוביל אל הכפרים ּכַראד ַע‘ַנּ

Lake Hula
לא  הדרך  בצדי  הכביש ממערב. האדמות  ליוותה את  תיל  גדר  צפונה.  בדרכה  המכונית המשיכה 
הכפרים הסמוכים.  הערביים, חלקם שמות  ומסומנות במפה בשמותיהן  מוגדרות  אבל  מעובדות 
ובמזרח,  הינדאז‘,  ואדי אל  נראה ממזרח קבר שיח‘, אל חוסנייה. עתה חצתה הדרך את  בהמשך 
במרחק, אפשר היה אולי להציץ כבר אל אגם החולה. בצומת הדרך ליסוד המעלה — עוד תחנת 
ההר  שולי  אל  והתקרב  שהלך  הכביש,  של  המזרחי  מצדו  עכשיו  נמתחה  התיל  וגדר  משטרה, 
ממערב. המכונית נסעה עכשיו סמוך לאגם, שאולי נראו בו דייגים וסירות ושושני מים וקני סוף 
נדירים. שובל קטן של הביצה הגדולה המשתרעת צפונה מהאגם התגלה כבר כאן, ובקצהו — עין 
ה, ומעט צפונה משם חלפה  אום חראן. אז חצתה המכונית דרך עפר המובילה אל הכפר עְלַמאִנּיַ
ְיד ומטע של הכפר. ההר ממערב היה כאן תלול מאוד. אחר כך עוד דרך עפר המובילה  בשולי ערב זּבַ
אָחה, שלפניו מעיין וגורן גדולה נראית אולי מן הכביש. כאן התחלף האגם בביצה. אחר כך  אל ַמַלּ

ְיַסמּון. הופיע שביל נוסף, המוביל לּבַ

Es Salihiya, Metulla
מבנה בית ספר קרוב לכביש, אדמות מטעים ממזרח וכביש המוביל לכיוונן, עוד תחנת משטרה 
 — מעיין  הדרך,  בצדי  חלקי  בעיבוד  אדמות  ַח‘אִלָסה,  הכפר  ואחריהם  חוצים  יובלים  בצומת, 
תל  מצפון  מזרחה.  המכונית  פנתה  אז  דוג‘אל.  עין  אחד:  עוד  ואחריו  וגשר,   — א-דאהב  עין 
עצי  וקצת  מטעים  אדמות  ואדמותיו,  ַתְחתאני  זוק  והכפר  חלקי  בעיבוד  שטחים  מברון,  אל 
אורן. הנה הכפר מנשָיה ולצדו חורשה, ובהמשך גשר דילבה מעל לחצבני. עכשיו הופיע הכפר 
ִח‘סאס, ובו אדמות מטעים והדרים ומעיין, ואז הלאה בדרך בשטח לא מעובד, דרך החוצה את 
נהר אל-לידאני, את דרך העפר המובילה לקיבוץ דפנה מצפון, גשר אבן. המכונית פנתה דרומה 
בדרך עפר, המשיכה בשטח מעובד חלקית דרך עין בקוזי, בית קברות וקבר שיח‘ וביצה קטנה, 
נסעה בשטח המוגדר על המפה אדמת דפנה, והתקרבה אל שאר ישוב. מנגד התנוססה פסגת 
הר החרמון המושלגת. במפה המעודכנת לשנת 1942 נוספו במקום בדיו כחולה 14 בתים ומגדל 

מים, פזורים משני צדיו של כביש.
כפרים וערים, פרדסים, כרמים, כרמי זיתים, מטעי בננות ומטעי פרי אחרים, גרנות, חורשות, 
חלקות יער, חולות, שטחי בתה, ביצות, מעיינות, הרים, גאיות, מישורים, תלים ארכיאולוגיים, 
תחנות  מחצבות,  גבוה,  מתח  קווי  מים,  מגדלי  תעשייה,  אזורי  גשרים,  ברזל,  מסילות  כבישים, 
טשרניחובסקי  שראה  הנוף  של  מרכיביו  אלה   — תיל  וגדרות  פילבוקסים  כלא,  בתי  משטרה, 

בנסיעתו. נוף טבעי ומעובד, פראי ונשלט, נוף של שני העמים.
הנוף ירוק רק במידה — ירוק חקלאות וירוק טבעי — וצחיח בחלקו הגדול. הירוק היה קיים בארץ: 
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אגף הייעור של ממשלת המנדט, שנעשה למחלקה של ממש עוד ב-1926, פעל לא מעט ועם צאתם 
של הבריטים הם הותירו אחריהם 450 שמורות יער שהתפרשו על פני 850,000 דונמים. בכך ביקשו 
שחולל  זה  ואת  הרכבות,  הסקת  לשם  שנעשה  והחורש,  הפרי  עצי  של  העותמני  השמד  את  לתקן 
 — לטשרניחובסקי  המוכר  זה  אינו  בדרך  הנראה  הירוק  רוב  אבל  הארץ.  של  מבוקר  הלא  האכלוס 
ודאי  התקיימו  והכרמים  הזיתים  דימויי  בעיקרו;  לו  זר  החקלאי  הצומח  הפורח.  הלח,  השופע,  זה 

בתודעתו, אבל לא החוויה של המפגש אתם. 
הקיבוצים  ונוף  הראשונה  העלייה  מושבות  נוף  היה  בנסיעתו  טשרניחובסקי  שפגש  הנוף 
ונוף  נוף אדמותיהם של הטמפלרים  ושדותיהם,  והמושבים של העלייה השלישית על פרדסיהם 
אדמות הערבים. הנוף הציוני שפגש נמצא עדיין בהתהוות — חלקו בתים וחלקו אוהלים, מידותיו 
הדונמים  אלפי  על  החקלאית  ההשתלטות  תנופת  צמיחתו.  את  מלהשלים  רחוק  והוא  קטנות 
האחר,  הנוף  זאת,  לעומת  קרקעות.  שלל  וחלוקת   ‘48 מלחמת  אחרי  בעיקר  נעשתה  הארץ  של 
הערבי, ישב היטב במקומו, אך הוא היה זר לטשרניחובסקי ורחוק ולא-שייך.7 הנתונים מעידים על 
הדומיננטיות של הנוף הערבי והיא ניכרת גם במפות: ח‘לידי כותב כי ערב 48‘ היו חמישה מיליון 
דונם אדמות ערביות מעובדות לעומת 425,000 דונם אדמות יהודיות, מתוכן בנגב 2,100,000 דונם 

 .)Khalidi, 2004( של אדמות ערביות לעומת 21,000 דונם של אדמות יהודיות
ולבסוף, הנוף הנראה היה ממושטר למדי: תחנות משטרה, מחסומים, תחנות מכס. אלה סימניו 
של הנוף הקולוניאלי, נוף מעצמה שלטת שסיימה זה עתה להתמודד עם מרידה רחבת היקף של 
רקע מתח  על  מורדים בקרב האוכלוסייה האחרת,  כוחות  והמשיכה להתמודד עם  חלק מנתיניה 

גובר בזירה האירופית ומתח בין-אזורי מול המעצמה השלטת השכנה, צרפת. 

שירת הנוף 

טשרניחובסקי אהב את הנוף. הנוף פעל פעולה אדירה על נפשו; כך מעידים שיריו. הוא היה עבורו 
יותר מכך: בעקבות הגיאוגרף התרבותי דניס קוסגרוב )Cosgrove, 2008( אפשר  מראה, והרבה 
לומר שהנוף היה אובייקט פיזי, חוויה חושית, רגשית ואסתטית, זיכרון, מיתוס וביטוי אידיאולוגי. 
ממנו  השיכורה  והלשון  ומלואו,  עולם  עצמו,  הדבר  היו  טשרניחובסקי  של  האוקראיניים  נופיו 
מסוגלת לתארו מבפנים, בהיותה חלק ממנו, ולעולם אינה שבעה. העובדה כי אנו לעולם מצויים 
 Elkins and Delue, 2008, “The( בתוך הנוף — המוצגת בתיאוריה כמגבלה על הניסיון להמשיגו
Art Seminar“, 88( — היא יסוד החוויה כאן. הנוף הארץ-ישראלי של טשרניחובסקי הוא מראה, 
ואף יותר מכך — הוא מושג. מאופן כתיבתו עליו מתברר תפקידו הרעיוני של הנוף במציאות: נוף 
כפוליטיקה, נוף כאידיאולוגיה. הוא אינו שם, קיים, אלא הוא משימה שיש להגשימה. רוב השירים 
בנופי  מקראיות  )תמונות  ואנכרוניסטיים  רעיוניים  הם  טשרניחובסקי  כאן  שכתב  בנוף  העוסקים 
סיקול,  של  )פעולות  שלו-עצמו  ולא  עיבודו  ושל  הנוף  יצירת  של  מצבים  מתארים  פלשתינה(, 
חפירה ונטיעה(. הנופים סימבוליים, מתוארים ממרחק ונעדרים את הארוטיות הגדולה שבשירתו 

בשיחה עם אדריכל הנוף ישראל דרורי הוא ציין כי רק בשנות הארבעים התפתחה הרגישות לצמחייה   7
המקומית — כלניות, רקפות ועוד — דרך מערכת החינוך. קודם לכן, וגם אחר כך, הסתמך הגינון על 
עצים מיובאים דוגמת צאלון, סיגלון, אקליפטוס, פלפלון, אזדרכת ועוד. דרורי מעיר גם על ההבדל בין 

השתילה הערבית של עצי תועלת )פירות, צל( לשתילה לשם נוי, נוסף על התועלת, אצל היהודים. 
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לא  הנוף  במילים אחרות,  מולדתו(.  בנוף  ועוסקים  כאן  )ובשירים הלא מעטים שכתב  האירופית 
הציע את עצמו כמות שהוא ולא פיתה להיכנס לתוכו. התסכול הגדול מאי-היכולת להיעשות חלק 
ממשי מהנוף, התווך המתקיים כאן, מקבל שוב ושוב ביטוי בשיריו של טשרניחובסקי. מכאן גם 

הפער בין נוף הארץ העולה מן התצלומים והמפות לנופה המתואר בשיריו.
נוף ארץ ישראל בשיריו של טשרניחובסקי מופיע בשלושה אופנים. ראשון הוא הנוף הקדום, 
לפני  שיריו  את  בעיקר  המאפיין  הנוף  זה  תבוא.  שבוא  לגאולה  וממתין  בגאיונו  הקפוא  המיתי, 
ביקורו כאן ב-1925. שני הוא הנוף המתהווה, הנוצר, הציוני, שראו עיניו כשהגיע לכאן ב-1931. 
ושלישי הוא הנוף הקשה, הזר, פרי מפח הנפש שלו ממפגשו עם הארץ, אך עם זאת הספוג במיתי. 
הנוף הארץ-ישראלי בשלוש הופעותיו אלו בשירתו של טשרניחובסקי הוא דיאלקטי והמהלכים 
שמתארים השירים סותרניים. שירי הנוף המיתי מציעים את יישובה של הסתירה בגאולה. לעומת 
זאת, בשירי ארץ ישראל הבנייה והשממה מתקיימות במקביל, לא פעם באותו השיר ממש, בדרך 

כלל מבלי ליישב ביניהן.
הנוף המיתי מגלה למשל ב“מחזיונות הנביא“ מ-1896: 

ָקעות / באשר הן מדרס לנמרים ואריות, / ורועים שם עדרי בקר וֹצֶנה,  ַיַען ּוְבַיַען מאסתם הּבְ
נגב, והפכתי משֹרשו כל סלע  סערת  ּבִ ֶאֱעבָֹרה  / לכן  ואין מכם עונה —  כי קראו,  ולעזרה   /
הֵגאיות  ועל   ]...[ ים.  ַוֲהִדקוּתִ וֲאַמֵגר  ר  ַשּבֵ ואֲ  / ֲהניחותים,  באשר  כסופה  ואחלֹף   / גב,  ישָֹ
ַוֲאַצו על ֶהעבים להמטיר ממעל,  ה. /  ִחָיּ ּתְ אביב אופיעה, / ותוציא הארץ טל משכים, טל  ּכָ

ַעל.  וַתְדֵשא הארץ, וִשפעת-ציץ ּתָ

טבע  לגורם  שנעשה  לאחר  המדבר  דומיית  את  המעורר  מ-1896,  ד“  ב“ֻמַחּמַ הנביא  בתיאור  וכך 
ראֹו שמים וארץ“(.  ְשּבֹת ממלאכתו הנביא“, “כַאְלַלּה ביום ּבָ )רעם, שמש( וגם לאלוהים )“ַוִיּ

המעברים הדרמטיים בין קול ודממה, המתוארים בנוף המדבר של “מחמד“, חוזרים בשירים אחרים. 
כך העץ בגן החורפי, המלא ציפורי שיר, ולעומתם העץ ש“לשוא שמימה יפרוש כפיו“ ונותר בדממתו 
ב“יש עצים, עצי גן“. בשירים שבים ומופיעים מעברים דרמטיים גם בין אור לאפלה ובין הסדר לפרא. 
“ממזרח השמש  נאמר  מציון,  זה השב  עם  והוא שיחה  בהיידלברג  שיר שנכתב  הגולים“,  וב“משירי 
אנוכי — מכנען“ ומתוארת בו ארץ שוממה, חרבה, יבשה, סטטית, מוכת יגון, המחכה, כלשון השורה 
האחרונה בשיר, ל“יום ישוב עמו וגאל נחלתו“. לעתים השיר מבטא רק צד אחד של הצמד הדיאלקטי 
— למשל “בשוק ירושלים“ )שנכתב באודסה ב-1919(, המתאר סצנת שוק ססגונית, שופעת ומלאה 
גיל; ולעתים הדיאלקטיקה מתקיימת בשיר אחד, למשל ב“מות התמוז“, “על ערבות מתות“ ו“ויש 

ששר של חורף“.
ב“אצל ים יפו“, שנכתב בפיכטנגרונד ב-1929, שוב מתואר הנוף המחכה לגאולתו: “כבר פונה רד 
ה“ והלילה תופס את מקומו, משפך הירקון עד סלע אנדרומדה, והאדמה, “אדמת  היום והולך הלוך ורפֹ
לֵאי ֵאל“, מחכה שיקום לתחייה “אותו דור מסיגי גבול הכנעני“, שאם רק נס יביאו “ְוִיְתַרֵחש הנס!“. ּפִ

ימיו לא הצליח לחולל את  סוף  ישראל. עד  השירים הבאים של טשרניחובסקי הם שירי ארץ 
ונעשים לאחד.  בזה  זה  והסובייקט  הפלא הקיים בשיריו המוקדמים, שמתמזגים בהם האובייקט 
טבע ואדם, גבר ואישה. התפכחותו מן הארץ השאירה אותה נפרדת וזרה, גם בהתממשות הזיקה 
בינו לבינה. הארץ הזאת אינה תבנית נוף מולדתו. “בשעה של קדרות“ )ירושלים, 1932( מסתיים 
בשורות המרות “הוי ציון! הוי ציון! אך סלעים וטרשים / ושממה ללא יער וגן“. הסלעים והטרשים 
של  מובהק  ביטוי  זהו  החיים.  מול  המוות  היש,  מול  האין  המלא,  מול  הריק  הם  והגן  היער  מול 

התפיסה הציונית הרווחת של מציאות הארץ ומשמעות הפעולה בה.
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“חזון נביא הֲאֵשָרה“ )תל אביב, 1932( חוזר אל המקרא, אל פרשת אליהו ונביאי הבעל והאשרה. 
הנוף עודנו זה המיתי, שילך וייעלם. טשרניחובסקי ממשיך בשיר למעשה את הסיפור המקראי, 
הבעל.  נביאי  לצד  אמינותם  למבחן  הם  גם  שזומנו  האשרה  נביאי  בגורל  עלה  מה  מציין  שאינו 
“אחרים  הנצלנים:  הם   — לארץ  הגאולה  את  יביאו  אלוהים  יהוה  כהני  לא  כאן.  ברורה  הכנעניות 
 / “דור-המעפילים,  יביאו  הגאולה  את  עּו“.  תשֹּבָ ואתם   — ִיְרעּו  נְֹכרים   / תאכלו;  —אתם  יחרשו 
ַעל- ֶדה וָשֶֹדיה בעבודה, / כברכת אל חדש ּבַ ּפָ חלוצי-הגולה“, שיפרו את העמק “כי ציון במעדר ּתִ

עמק“. הנה גם הבעל שב אל הארץ.
 — יגון-חומותיך“  נֹוי-זעם  “ּבְ העיר  עומדת   )1933 אביב,  )תל  הגזית!...“  קרַית  ב“ירושלים 
הזקוקה  עיר  מצייר  שוב  כולו  התיאור  זאת,  עם  אחר.  בהקשר  כאן  מופיע  הכללי  האוקסימורון 
לגאולה, כאן מידי הדתות האחרות, כי “כל מגדל ומגדל זר תֹוֵכך — נעּוצים / כמחט בבשרך, אף 

ַמִיך שותתים / בעד פצעים סמויים — נהרות לא-נראים“. ּדָ
“הוי, ארצי! מולדתי!“ הקנוני עשוי להיתפס כשיר קינה. אברהם שאנן, הדן בשיר, מדגיש את 
ההבדל בין ה“הוי!“ האוקראיני והעברי העממי, שהוא קריאת עידוד, לקריאת הכאב האירונית כאן 
)שאנן, 1984(. אבל למעשה השיר הוא מארג של סתירות בלתי מוכרעות: “הוי ארצי! מולדתי! / הר 
ה: שה וגדי“ הדו-משמעי — ֻעלּפה מעילפון אבל  טרשים קרח“ המר מצד אחד, ומיד אחריו “עדר ֻעְלּפֶ
שה וגדי על רעננותם האינהרנטית, ואז בהמשך “זהב-הדר שמח“ על הקונוטציות החד-משמעיות 

שלו. וכך בהמשך השיר, שורה אחר שורה, נבנה המארג הסותרני הבלתי פתור: 

ארץ!   // זית.  אצל  זִית   / לא-נושבה,  מושבה   / בית.  על  כיפות-טיט   / מצבה,  גל,  מנזרים, 
ַמּה המִים. / ריח פרדסי אביב, /  ר-רשע. / נחל ּכְ ֶדר-קו-ַצּבָ ארץ-מֹוָרָשה! / דקל רב-כפיים. / ֶגּ

ֶלת. / חל-חולות לים סביב. / צל שקמה נופלת. שיר-ִצלָצל ַגֶמּ

“בט“ו בשבט“, שנכתב ב-1934 בתל אביב, ממחיש כי נוף הארץ עודנו נוצר, מצוי בתהליך, ואינו 
הנוף האנתרופומורפי של שם.8 הפער בינו לפועל עליו, ליוצרו, גדול. זהו שיר הלל למי שנוטע 
ומשקה וקוצץ ומגדל את הנוף כגדל תינוק, וגנאי למי שלא נהג כך והוא בן הטרשים, החום, השרב 
ָעֵיף  ִיּפֹל   / ל  ִשממות-ּתֵ על  ובשרב   / חם,  שמש  נּו  ַיּכֶ  / ֶשן-טרשים,  אל  רגלו  ּגֹף  “ּתִ  — והשממה 
נרדם“.9 ושוב תיאור הפעולה האינטנסיבית ב“אהבתי כי אתע בכביש“, שנכתב גם הוא בתל אביב 

באותה שנה: “אהבתי ]...[ כי אשמע קול מחץ מכוש ומעדר, / שירת עבודה הקֶימת לעד!“.
בנוף עומדים זה מול זה הציוני והערבי, למשל ב“שירת שומר“: “מושבה נחה בעמק, / נם כפר 
ערבי“, ואחר כך בפנייה אל הכוכב “הגד-לי, כמה פרצנו/ כבר ימין ושמאל“. התהליך בעיצומו, הוא 
טרם הושלם. ויש להשלימו, כי בלילה זה נוצץ הפגיון: “הכר-נא, בלילה מי הוא / המשחיז פגיון?“.

)ירושלים, 1935( מתאר רגע סמוי כמעט )“אל תצא בלילה!“( שבו העולם  “אל תצא בלילה“ 
אמרנו:  לו  ‘יש‘  “כל  דורות:  דורי  שארכה  קטנים, מתעורר משינה  חיים  סימני  מגלה  זע,  הקפוא 
ה על כל תל, / יחֹג וינוע הצל והצל“.  דֹוֵמם, ולא חי, / ֵנעֹר מזדעזע בהר ובגיא / תציב עמודיה ֻחְרּבָ

על המעברים בין הצומח, החי והאדם ובין האדם לטבע אצל טשרניחובסקי ראו ברינקר, 2007.  8

אורציון ברתנא טוען כי העיסוק הניכר של טשרניחובסקי במדבריות ובחול הוא חלק מן התפיסה   9
האלילית שגיבש, וכי הפנייה למזרח היא חלק מתהליך ויטליסטי שבו היהודי שב למרחב הטבעי, 
האלילי, הפאן-מזרחי, בדרך לגאולה )ברתנא, 1996(. בלא לכפור בממד הכנעני הברור בשירתו של 
שבא  בתפיסתו,  פתרון  בר  שאינו  הפסימי,  הקודר,  הצד  את  להדגיש  מבקשת  אני  טשרניחובסקי 

לביטוי באופי השירים ובהבדל הפעור ביניהם בין הסובייקט לאובייקט. 
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ואינה  כול,  ולעיני  יום  לאור  נעשית  אינה  לילית,  היא  להפליא.  וזהירה  להפליא  עדינה  התנועה 
מעשה גדול של בנייה ויצירה אלא רק חורבה, עדיין חורבה, המציבה את עמודיה על תלים. החורבה 
עודנה חורבה והתל — תל, אבל העמודים ניצבים. דק ונרמז. ועל כל המעשה הזה המתואר בשיר 

מנצח הבעל, האליל המקומי, המלווה בכרובים, ה“מדשיא את הדשא וזן חרובים“.
“עיט! עיט על הרייך“ )1936( הוא שיר אל הארץ שמתחולל בו הנדיר בשירה הארץ-ישראלית 
והוא שב ונעשה שיר )גם( על טבע ובו תיאור מפורט, סוגסטיבי של פלא העוף הדואה וטס בשמים. 
אלא שבשל אותה פנייה מפורשת אל הארץ, אותו מתח עצום שיש בשיר בין שהייה אטית לתנועה 
מהירה, בין רוגע ויופי לסכנה, נותר מופשט בלבד ולא נפשי, כפי שיכול היה להיות, ובעל כורחנו 

אנו קוראים את השיר קריאה מטפורית )או מטונימית( ומפרשים אותו במונחי האקטואליה.
“יום זה — יום יולד בו שיר“ )תל אביב, 1936( הוא יום של שמש, תנועה, צלילים. הוא היום שבו 
נענים לצו “צא היערה, נרדם!“. אל היער שאיננו יער עוד אלא הוא אמבר, ערימות חציר, שיפון, 
נתון  כמעט  כולו  התיאור  סייג:  בלי  לא  תפקידו,  את  ממלאים  שלרגע  אספרמניה,  פרחי  ירגזי, 
בסימני שאלה. בהתהלכות הדיאלקטית המאפיינת את שירתו הארץ-ישראלית של טשרניחובסקי 
מוביל אותנו שיר זה קרוב יחסית לאפשרות שנעלמה בינתיים להיעשות לחלק של ממש מהנוף 

סביב.
שיר זה נכתב במרס 1936. באפריל החל המרד הערבי הגדול )“המאורעות“( ושירי שלוש השנים 
מה   ,)1936 אביב,  )תל  ב“במשמר“  טשרניחובסקי  כותב  כאן,  שנעשה  מה  בצלו.  עומדים  הבאות 
והוא  פוליטי  תרגומה  אך  בנוף  היא  גם  המגולמת  בסכנה,  מצוי  נבטים“,  בחלום  מלבלב  “שהתחיל 
“קול-מדבר כמה-ביזה וצמא-דם“. כך ביתר שאת גם ב“ראי, אדמה“ וגם ב“ארץ — ָשַמים מכסים לה“ 
)תל אביב, 1938(, העשוי מארג סותרני של בנייה והרס, הפרחה והכחדה, “פרא-מדבר“ ו“שושלת“ 
הכרוכים זו בזו ונאבקים זה בזה: “ארץ — שמים מכסים לה — טלית כולה תכלת, / שמש יוקדת וְשַרב 
חמשינים בכנפיה“ ובהמשך “ֶיָזע תשקיע בה — ַיַעל כנגדך מּבוַע, / רגע... כל רגע! נכון לך שֹוד, נכון 
צלע“. לעומתם, “העולם בזכותו של מי ַקָים?“ )1940( כולו אור. הוא מונה את מניין היצורים הקטנים 

והקטנטנים — ולדות, אפרוחים ותינוקות — בהבלחה נדירה של כוחות חיים וצמיחה.
וכך להתייאש פחות. המקום  ברנר היה ממליץ לטשרניחובסקי לאמץ פרספקטיבה היסטורית 
ולא  דינמי  כי מקומו  אלא שההכרה  יהיה.   — דבר  בסופו של  אומר.  היה  במקומו,  נמצא  לא  עוד 
ואת  הטוטליות  את  תואמת  ואינה  ברנר  של  והשואל-תמיד  המסוכסך  מזגו  את  הולמת  מוכרע 
המלאות השופעת של טשרניחובסקי. השמחה, ההתמזגות, השייכות, האינטימיות וההומור של 
השירים האוקראיניים נסוכים בטרגדיה, שכמעט תמיד מצויה שם. עולמו מכיל את הניגודים. אלה 
ממדים של חוויה אחת, של עולם אחד. הנה רבי אליקים השוחט ב“ברית מילה“ מסתכל על חצר 

ביתו: 

 / ֲאֻרבותיהן  אל  נחפזות  תרנגולותיו  והנה   / החצר,  כל  פני  על  מחלון-החדר  השגיח  דומם 
תֵלי-הרפת, — לאיטם עלו העופות, /  ּכָ ם / נשען על  ֻסּלָ תחת פנת-הגג ועולות בשלביו של 
מַכרכרים משלב לשלב ועומדים מביטים לאחור: / ִנדמּו כמתַישבים בדעתם, הלעלות בֻסלם 
או לחדול? — / ותרנגול אחד ביניהם, אהובו של רבי אליקים, / אדיר וחסון מאוד, וכרבולתו 
ָיה  ְרּכִ וזקנו מאדימים, / צועד בצעדי-און וחֵזהו בולט בלכתו, / נוצות ארוכות לו כעין זהב-ּתֻ

מענן וחיוור. / ]...[ 
ֶמת ומרה.  ה, ִאֶלּ ורוח של תוגה חרישית מרחפת על פני הערבה, / שירת יגון העולמים, ֲעֻמָקּ

או הפתיחה מול הסיום של “כחום היום“: 
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עמדה חמתו של תמוז באמצע שמים, משפיעה / שפע של אורות ונגֹהות על ַשְדמֹות אוקראינה 
ומשחקים,  קלילים  פזיזים,   / וזהרורים  ורשפים  ושביבים  נשפכו;  פלדות  של  ימים  וגניה./ 

התפזרו לכל העברים; 
ושביבים,  נשפכים,  פלדות  של  וימים  שמים,  באמצע  לוהטת  תמוז  של  חמתו  ועמדה   ]...[

ורשפים וזהרורים.
ובתווך עומדת הטרגדיה של ֶוְלֶוֶלה. דומה ואחר. 

כאן, בשירת נוף מולדתו של טשרניחובסקי, הסתירה אפשרית. היא אינה מיושבת אלא בונה את 
העולם העמוק, החי, המורכב. עולמה. זו כמובן גם שירת ילדותו, שחווייתה, כך העיד לא פעם, 
הנוף הארץ-ישראלי של  הנוף הארץ-ישראלית. מראה  כך בשירת  ומשוחררת. לא  הייתה מוגנת 
לעולמו מצד אחד  זר  הוא  כמה  עד  והתצלומים מעיד  מן המפות  זמנו של טשרניחובסקי העולה 
ורחוק מלהשלים את תהליך התגבשותו מצד אחר. ההקשר האידאולוגי הרחב ידוע. דימוי הארץ, 
הנבנה על יסוד נופה הממשי כפי שנתפס, הוא כפול: הארץ היא המולדת ההיסטורית, ערש העם, 

והיא גם ריקה ומנוכרת. 
טשרניחובסקי נותר בדרך כלל זר לנוף המקומי. הוא אינו יודע להפנימו, להכילו. הוא נלהב מן 
הפעולה הציונית הנעשית בו אך לא מהנוף עצמו. נדמה לי כי אין זו זרות אידיאולוגית דווקא אלא 
בעיקר זרות אישית, נפשית. נוף זה אינו ספוג בגופו ובנפשו כי לא צמח איתו, וכך הוא נשאר ברוב 
היה  )שני  הנוף הציוני הישראלי  יהלום, אחד מממציאי  לציין שליפא  זה מעניין  שירתו. בהקשר 
דן צור, שבמשך שנים רבות היה שותפו של יהלום(, העיד כי הוא עצמו והאדריכלות שלו צמחו 
מ“וְלֶולה שוטה לאן“: “אני בא משם. הייתה לי הזכות להיות ֶולֶולה, שלא רק רוצה לראות את פרחי 
הדגן אלא גם להיות בתוך פרחי הגן“ )עומר ואוניברסיטת תל אביב, עמ‘ 51(. יהלום מדבר בשבח 
קלום, בריאת הלוקלי לעומת גילויו. טשרניחובסקי, שיודע להראות, לא לעשות, נותר  האימוץ והאִ

מתוסכל מול ההעדר. 

נסיעה שנייה 

המשרדים  מגדלי  המגדלים,  ראשית  היום:  ישוב,  לשאר  אביב  מתל  טשרניחובסקי  של  בנתיבו 
והמגורים של תל אביב. את הבינוי המסיבי וההמולה הקדחתנית הכיר טשרניחובסקי מאירופה, 
וגם יכול היה לשער אותם על יסוד הקיים. את הבנייה לגובה הכיר אולי מארצות הברית. אבל את 
רבי הקומות  כך מופיעים  זמנו. אחר  גם שנים ארוכות אחרי  הופעתם הנוכחית קשה היה לשער 
הערים  נוף  לזה,  ומעבר  ובחיפה.  עקיבא  באור  בחדרה,  סבא,  בכפר  השרון,  בהוד  תקוה,  בפתח 
מזגנים  עמוס  מאולתר,  מגובב,  הוא  העיקרי,  הישראליות  הערים  נוף  פניהן,  על  חולפת  שהדרך 

ותריסולים ושילוט למינהו, פרי טכנולוגיה וכלכלה ותרבות חדשות שלא הורכבו כראוי. 
וביניהן,  בערים  הדרך  תאורת  התמך,  קירות  הגשרים,  המחלפים,  הרמזורים,  הכבישים, 
שמתרחקים  ככל  ומתעצמים  והולכים  עצמה  העיר  בתוך  כבר  הנרמזים   — והמכוניות  השילוט 
ממנה — מבהירים את עוצמת השינוי שחל במרחב. ולצד הדרכים — אתריהן החדשים: תחנות 
בחיפה(,  )בנתניה,  אצטדיונים  אירועים,  גני  תעסוקה,  אזורי  פאואר-סנטרים,  קניונים,  דלק, 
שמורות טבע וגדרות מכל סוג ומין — סימניה של כלכלה שונה מאוד, ניאו-ליברלית, ושל חברה 
מופרטת. ולצדי הדרכים גם אתרים שהיו והתעצמו: אזורי תעשייה )בחיפה, במפרץ(, בתי כלא 
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)כלא השרון, כלא אשמורת(, בסיסי צבא, תחנות משטרה, תחנות רכבת. 
הפרדסים התמעטו מאוד. במקומם בנו בניינים או שגידולי שדה החליפו אותם. שטחים פתוחים 
שראה טשרניחובסקי לכל אורך הדרך מעובדים עכשיו. ביצות עמק חפר מעובדות כדבעי, ביצות 
החולה נעלמו. הטכנולוגיה החקלאית החדשה שסימניה נראים בדרך — מערכות השקיה, חממות, 
טרקטורים — רחוקה מקודמתה שהכיר. הנוף הבוטני אחר: שדרות דקלים, מסכי בוגונביליה, עצי 
ושרידים  עודנו שם  הגלילי  צוהב הקיץ  הרים. אבל  אורנים המכסים  יערות  ותמר מאולפים,  זית 
והכפרים  הזיתים  וכרמי  הטבעי  החורש  ונוף  דרכים  בצדי  והאקליפטוסים  הברושים  שדרות  של 

הערביים הדבוקים לצלע, אף שגבהו והתפשטו מאוד וצימחו גגות רעפים צבעוניים. 
 — קהילתיים  וישובים  קיבוצים  מושבים,  מושבות,  עיירות,  ערים,   — הכיר  שלא  יישובים 
ממלאים את המרחב עכשיו. מושבי עובדים ומושבי עולים חדשים: בצרה, בני ציון, בני דרור, 
כפר מונש, גאולי תימן וחרב לאת, המועצה מקומית אליכין, אור עקיבא, המושבים בית חנניה, 
עין איילה, צרופה וגבע כרמל, קיבוץ עין כרמל, עין הוד, מושב מגדים, קיבוץ החותרים, טירת 
כרמל, מושב אחיהוד, קיבוץ יסעור, הישובים הקהילתיים גילון וצורית, כרמיאל, מושב שזור, 
מושב  הגלילית,  חצור  ומירון,  שמאי  כפר  שפר,  אמירים,  המושבים  פרוד,  קיבוץ  מורן,  קיבוץ 
שדה אליעזר, קריית שמונה וקיבוץ הגושרים. יישובים שכבר היו שם השתנו מאוד: רמת גן, בני 
ברק, פתח תקוה, רמתיים, כפר סבא, אבן יהודה, פרדסיה, נורדיה, חדרה, בנימינה, זיכרון יעקב, 
פינה.  וראש  צפת  ראמה,  סאגור,  נחף,  ביענה,  כרום,  אל  מג‘ד  עכו,  הקריות,  חיפה,  פוריידיס, 
ויישובים אחרים נעלמו מן הנוף: ג‘מאסין ע‘רבי, שיח‘ מונס, אג‘ליל קבליה, אג‘ליל שמאליה, 
רחואן,  עזבת  א-זבידיה,  ח‘רבת  לד,  בית  ח‘רבת  מסכה,  תבסר,  סאבא,  כאפר  פג‘ה,  ג‘רישה, 
כבארה, סואמיר, עין ע‘אזל, ג‘בע, טירה, חיפא, עכא, בירוה, פראדיה, סמועי, מירון, קדיתא, 
ביסמון,  מלאחה,  זבייד,  ערב  ע‘נאמה,  כראד  ויזיה,  קבאעה,  ג‘אעונה,  ספד,  ביריא,  זיתון,  עין 

ח‘אלסה, זוק תחתאני, מנשיה וח‘סאס. 
אבל  היא מתקיימת  כלומר,  פסה החקלאות.  ביקורו שם,  מאז  ורב  עצמו, שגדל  ישוב  ובשאר 
עכשיו  מתפרנסים  תושביו  בעמק.  הלאה  לה  שהתפרשה  אחת,  משפחה  של  בשליטתה  נמצאת 
ְירוק הליטני, עדיין פסגת החרמון, עדיין מגדל המים, אותה גדר תיל  מהאירוח בצימרים. עדיין 
מועצמת עד מאוד, ירוק הרבה יותר — ירוק נוי וחקלאות, מטעי תפוחים קטנטנים אדומים מתוקים, 
לוח   — בוטחת  אדריכלית  יד  אומרים  חלקם   — הציבור  מבני  פזורים  שלאורכה  מדשאה  חורשה, 
תיבות הדואר ריק למחצה, ריק בכלל בשעת צהריים קיצית, וסימניו של יישוב במלחמה: מקלטים, 
מיגוניות בטון הפזורות לאורך הגדר ההיקפית, מקלט-מפקדה בתרומת הסוכנות היהודית, ושני 

ילדים מההרחבה שאין להם מושג על הר חרמון.

עמא דדהבא, התקוה

1936- השנים  בין  נכתבה  טשרניחובסקי,  של  ביותר  הארוכה  יצירתו  ְדַדֲהָבא“,  א  “ַעּמָ האידיליה 
1935 ל-1940 ואפשר לקרוא אותה כסיכום של שירתו. היא מתפרשת בין מרחבים — אוקראינה, 
חוזרת במידה רבה  והיא  וזקנתו,  ובגרותו  ובחרותו  ילדותו  זמנים — שנות  ובין  והגליל,  תל אביב 
נוטשת את עולם שירתו  אינה  אל עולם השירה האוקראינית שלו, של האידיליות הגדולות, אך 

הארץ-ישראלית. 
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חדוות הפיוט האנליטי שופעת מהשיר: ההרכב הכימי של הקרקע, מבנה הצמח לפרטיו, שדות 
של  העולמי  הדהודה  השונות,  הדבורים  משפחות  הדבורים,  של  והצוף  האבקנים  מניבי  המחיה 
ישראל,  בארץ  הקם  חדש  יישוב  מראה  ותולדותיהם,  ילדותו  בבית  הי“ש  בקבוקי  מניין  שירתן, 
קורות חוטמו של סבא מחרשתא, גופו המזדקן של אבא אנטוני, ארון המטבח בבית הדיקון ומניין 
כל כליו, מבנה כוורת העץ ומקור כל מרכיביה, פרטיו המדוקדקים של הלבוש שיש ללובשו בהליכה 
אל הכוורת, מניין כלי העבודה שיש ליטול כשניגשים אליה ומקורותיהם ותפקידיהם, התארגנות 
הדבורים לקראת מעוף הנחיל מן הכוורת לקראת בקיעתה של מלכה חדשה, פרטי בנייתו של יישוב 
חדש, היציאה בחשאי מן הבית בחצות הליל והליכה לנהר לטקס הקורבן עם אבא אנטוני, מראה 
דמות אמו ואביו העמלים של הבחור החלוץ בקיבוץ, מצעירותם בתצלום על קיר הבית עד זקנתם 

היום, ומעופה של מלכת הדבורים אל טקס הזדווגותה. 
בעולם-על זה, שנע בין האנושי לטבע, יש היגיון ותנועה ושינוי תמידיים, מחזורי חיים אישיים 
וקוסמיים. זה עולם של מראות וצלילים וריחות, של פרטי פרטים ומערכות, ושל אור גדול — דהבא. 
בעולמו זה של טשרניחובסקי חיים יחד יהודים ונוצרים )מבצעי הפוגרום וקורבנותיהם בשירים 
ריך הוא!“,  חינת מקהלה / אחת גדולה ונאה לפני ֻקְדשא ּבְ המוקדמים(, ואומות העולם “אינן אלא ּבְ
עולם  לחיי  נאדר  אחד  שיר  להיות   / ְמֻשנים,  לים  מִכֵּ וכלים  בנגינות  עשירה  גדולה,   / “מקהלה 
וכל האומות אינן אלא הכלים, כלי-זמר“.“אזנך הט לשמֹע“, הוא כותב. את הערבים  ועולמות,/ 
אין הוא מיטיב לשמוע — “אינני יודע עד היום, / אם לשכנינו הערבים גם המה יש להם קדושים / 
ים לִמְכְורֹותיהם“. קדושים כמו אלה המתווכים של אבא אנטוני או של מנהיגי הציונות שלו,  ְמִגּנִ

ר“ )“יהא הפטרון לי אוסישקין“(.  העומדים “לעזרה לי ּוַבָצּ
קביעות וטיפוסיות, בלשונו של ברנר, יש פה כבר אולי. המעשה נעשה. מה שהיה לא מתקיים 
הוא  זיכרונן  איננה.  דרוויש  רָוה של  וּבִ עוד  איננה  ה של טשרניחובסקי  ַטְבִרָיּ הישנה.  בדמותו  עוד 
שנשמר, והגעגוע אליהן ומה שהותירו בנפש. “עמא דדהבא“ הוא הבלחה נדירה של הזדהות עם 

הנוף החדש עצמו, של מבט עליו מתוכו ושל מיזוגו בנוף הישן, נוף הזיכרון החי. 
זו הכוורת: מה שיש, ורוחו של מה שהיה, והרגע הזה, עכשיו, שצריך לעמול בו מאוד ולנסות 

להפיק ממנו זהב. 
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של  ספרים  סקירת  מדור  כעורכת  כהונתי  את  חותם  זה  גיליון 
כתב העת. זו הזדמנות נהדרת להודות בפומבי לכל מי שהתנדבו 
חדשים,  ספרים  על  עיניים  ומאירות  מעמיקות  סקירות  וכתבו 
זכות  נקודות  מעניקה  אינה  זה  מסוג  לכתיבה  מחויבות  אם  גם 
משמעותיות במבנה הארגוני הנוכחי של האקדמיה. אין לי ספק 
בישראל,  הסוציולוגי  הדיון  את  העשירו  האלה  הסקירות  כי 
שאותו כתב העת משרת, ועל כך ברצוני להודות לכל מי שנענה 
לפניותינו. אני מודה גם לדני רבינוביץ, העורך הקודם של כתב 
תמיכתו  ועל  העריכה  בעבודת  להתנסות  ההזדמנות  על  העת, 
פורמט  חנכנו  כך  העת.  בכתב  לסקירות  חדשים  ברעיונות 
פסח,  שתום  מקווה  ואני  אנליטיות,  עומק  סקירות  של  חדש 
הפורמט  את  ויפתח  ימשיך  הנכנס,  ספרים  סקירת  מדור  עורך 
בגיליונות הבאים. לבסוף, אני מוקירה תודה לכל הרכזים שעשו 
ובחן:  במסירות  דופן,  יוצאת  במקצועיות  הקשה  עבודתם  את 
מעין  מאוטנר,  אורי  הידש,  יובל  ארזי,  לאלירן  ענקית  תודה 
שטנדל ושי פלינט-גור. אחרון אחרון חביב: המון הצלחה לעורך 
וחבר טוב,  סוציולוג מוכשר  החדש של מדור סקירת הספרים, 

ד״ר תום פסח.

אינה לייקין
עורכת מדור ספרות
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קרול א' קדרון*

בספרו Against Hybridity האנתרופולוג חיים חזן מציג ביקורת רהוטה ונוקבת ביותר על ההבניה 
הדיסציפלינרי  לכוחו  ביותר  שאפתנית  גנאלוגיה  משרטט  בעודו  ההיברידיות.  של  האנליטית 
להתחקות  כדי  ההיברידיות  למושג  מעבר  שלו  הניתוח  את  מרחיב  חזן  המושג,  של  הפוטנציאלי 
אחר ההבניות האפיסטמולוגיות, שנתפסות כמובנות מאליהן אך טעונות פוליטית לא פחות, של 
ואנושיות.   )betweeness( )otherness(, לימינליות או מצב ביניים  מושגים קרובים כמו אחרות 
הדבר מוביל להישג תיאורטי מרשים, שכוחו הרב ביותר הוא אולי התנועה החלקה שלו בין הפירוק 
ובין  חסר הרחמים של הבניות המאקרו הללו במדעי החברה בעידן המודרני המאוחר מצד אחד, 
non-( "לא-היברידים"  מכנה  שחזן  מה  או  הגבוליים,  ה"אחרים"  של  האמפיריות  ההמחשות 

hybrids(, מצד שני. 
שעל  שואה,  וניצולי  אוטיסטים  קשישים,  ובהם  ללא-היברידים,  דוגמאות  כמה  מציג  הספר 
חזן, הממשיג אותם מחדש  והדה-הומניזציה.  חזן חלקו את המציאות המובנית של השוליות  פי 
המודרנית-המאוחרת,  הסיווג  במערכת   )human residue( אנושיות"  "שאריות  אותם  ומכנה 
משער כי הלא-היברידים הללו נתפסים בקרב אזרחים נורמטיביים של העולם )צעירים ומבוגרים 
שנכשלו  כמי  נוירולוגית(  מבחינה  טיפוסיים  ואנשים  שואה  ניצולי  שאינם  מי  חייהם,  באמצע 
התרבותיות  לקטגוריות  שיתאים  באופן  שלהם  הסוטה  העצמי  של  בהמרה  או  בהסתרה  בהצגה, 
הנורמטיביות. למרות שהחוויה שלהם כ"אחרים" מציבה אותם בקצה, כמוקצים חברתית במערכת 
מעלה  חזן  "לימינליות"(,  למושג  בפשטנות  רידדו  אנתרופולוגים  כי  טוען  שחזן  )תופעה  הסיווג 
ובכך  נורמטיבית,  להתנהגות  להתמיין  שלהם  הכישלון  כי  וטוען  ומרתקת  עיניים  מאירת  סברה 
למקם את עצמם מחדש במרכז הרצף החברתי של האנושיות הניתנת לשליטה ובעלת המשמעות, 
הוא שעורר את הפאניקה המוסרית מפניהם ואת הדרתם הסופית. על פי חזן, הכישלון להמיר את 
עצמם או להיות מומרים אל תוך ההיברידיות המודרנית המאוחרת הוא שמאפיין את האחרות בעידן 
זה. הכוח התיאורטי והאמפירי של ספרו נובע מההשוואה האנליטית המרשימה שחזן עורך כשהוא 
 )family resemblance( )Wittgenstein, 2009( מגדיר את הרזוננס המבני – או הדמיון המשפחתי
– בין הלא-היברידים שלעיל ובין עצמי מפוצל ושולי, שחזן טוען כי הוא חולק את אותו היגיון של 
אחרות, השתקה, שוליות ודה-הומניזציה. בהשוואה זו עולה התרומה התיאורטית המרכזית של 
חזן – פירוק והבניה מחדש של ההיברידיות ככלי אפיסטמולוגי שמאפשר להדיר ולהציב בשוליים 
החברתיים את ה"אחרים", ובכך לטהר את הזרם המרכזי בחברה מאלה שאינם יכולים לתקשר את 

החוויה שלהם באופן שיתאים לעולמות המשמעות הנורמטיביים התרבותיים. 
על  חזן  של  המטא-ביקורת  הוא  בספר  ביותר  הפרובוקטיבי  האנליטי  המהלך  כי  ייתכן  זאת,  עם 
מפיקי הידע – מדעני החברה מהזרם המרכזי, ואנתרופולוגים בפרט. במקום לאפשר לקורא לתפוס 
החברתיות  הסיווג  מערכות  את  מתארים  שרק  תמימים  ככותבים  האקדמית  הקהילה  חברי  את 

החוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  *
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כוח  המהווה  המרכזי,  האקדמי  הזרם  של  כלומר  המלך",  של  "העירום  את  חושף  חזן  המדירות, 
לו את ההיעדרות האפיסטמולוגית של הלא-היברידים. במקומות שונים  ממשמע שניתן לשייך 
חזן מציג  יותר,  חד  באופן  ולעתים  המורכב  הניתוח  בתוך  עדינה  לעתים בהטמעה  לאורך הספר, 
ביקורת כפולה על הזרם המרכזי בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה: ראשית הוא מאתגר את השוליות 
את  חושף  הוא  ושנית  מובילים,  בפרסומים  לא-היברידים  על  דרך  פורצות  אתנוגרפיות  של 
הכישלון של האנתרופולוגים לזהות את הכוח ההגמוני של המושגים על תרבות, תרגום תרבותי, 
את  לתפוס  שיכולות  יותר  חדשות  מחקר  משיטות  ההתעלמות  ואת  והיברידיות,  סובייקטיביות 

חוויות החיים האלטרנטיביות של הלא-היברידים. 
אם נחזור להצגתו של חזן את מה שהוא מכנה "ספרות הזרם המרכזי" על ה"אחרים" הלא-היברידים, 
הספר אינפורמטיבי ומעניין ביותר, וללא ספק יספק לחוקרים ולתלמידים סינתזה אינטגרטיבית 
חשובה של הקריאה העכשווית שלנו על האוטיזם, על שתיקת הניצולים ועל הקשישים. חשוב מכך, 
הביקורת על הספרות מציגה תרגיל מבריק בטיעון לוגי ובפירוק אסטרטגי של מושגים מרכזיים 
בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, שלעתים קרובות מדי מועתקים ומודבקים מחדש ללא כל ביקורת 
וללא התבוננות רפלקסיבית בסקירות ספרות. כפי שהציע בעבודתו פורצת הדרך על אוכלוסיית 
הגיל השלישי והרביעי )Hazan, 1980, 1992, 2011(, וכמו בקריאה הביקורתית שלו את הנצחת 
השואה )Hazan, 2001(, הניתוח של חזן את הדיסציפלינה ואת המחקר האקדמי מאיר את הפערים 

התיאורטיים והאמפיריים שהוחמצו אפילו על ידי החוקרים הרפלקסיביים והביקורתיים ביותר. 
עם זאת, ברצוני לטעון כי כמו ברוב המקרים של גנאלוגיה מבנית דטרמיניסטית ברוח פוקו, גם 
כאן אפשר לראות כמה מגבלות ביחס לפרטים מסוימים הנוגעים לחוויות החיים של ה"אחרים" 
"הדמיון  של  משכנעת  הצגה  בשם  לעתים  המוקרבים  במחקרים,  הצגתם  ולאופן  הלא-היברידים 
משפחתי" )family resemblance( בין קשרים חברתיים מגוונים וחוויות אנושיות שונות. סוול 
)Crossley, 1999( ביקרו את הקריאה הסטרוקטורלית הקלאסית של  )Sewell, 1992( וקרוסלי 
זו  ברוח  ופתולוגיזציה.  משמוע  באמצעות  המתויגים  "אחרים"  של  ההומוגניים  וההבניה  הסיווג 
המושתקים  ה"אחרים"  גם  האם  ולשאול:  הלא-היברידים  של  החיים  לחוויות  להתייחס  אפשר 
והלא-מתקשרים "בוחרים" להסתיר את האחרות ה"לא אנושית" שלהם ולהשתלב בזרם המרכזי 
עצמם  ולהתאים  לנסות  כדי  חברתיים  במשאבים  משתמשים  כך  ולשם  החברתיים,  החיים  של 

)באופן רפלקסיבי או לא( לעצמי ההיברידי הנורמטיבי והמוערך? 
של  האפיסטמיים  המנגנונים  נגד  חזן  של  האיתנה  הביקורת  על  אופן  בשום  מערער  אינו  הדבר 
ההדרה, אך הוא בהחלט מציב בעיה מול כל התייחסות לאחרות שמניחה כי ה"אחר" הוא רק קורבן 
פסיבי של הבניית שיח. לדוגמה, למרות שבמושגים של חזן הניצולים עשויים לעבור "קולוניזציה", 
השתקה והדרה מצד השיח המרכזי מול משבר ייצוג השואה, יש ניצולים שבוחרים באופן אסטרטגי 
לתועלתם  הישראלי  ההנצחה  במפעל  תפקידים  ולמלא  המערכת"  עם  "לעבוד  ורפלקסיבי 
 )self-accommodation( בדומה לכך, ההתאמה העצמית .)Kidron, 2010( הכלכלית והפוליטית
צורות  של  מוחלטת  נטישה  על  בהכרח  רומזת  אינה  היברידי  לפרפורמנס   )Roseman, 1996(
וחוויות קיום לא-היברידיות או ")לא(-תקשורתיות" כאשר ה"מסכה" יורדת. נישות של אחרות 
הפכו לאתרים של הבניה עצמית מעבר למבטו של ההגמון או למגען של הקריאות הרדוקציוניות 
על טכנולוגיות של העצמי. אתנוגרפיות עכשוויות על קהילות מקוונות של אוטיסטים ועל הדרכים 
המאפשרים  מרחבים  שמייצגת  אסטרטגית  בחירה  הן  גם  מתארות  לתקשורת  שלהם  החלופיות 
כפי   .)Belek, 2015( והעמידה  הרצויה  העצמית  השוליות  שימור  אגב  סלקטיבית  השתתפות 
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להסתכל  ביותר  המועצמים  הסוכנים  של  היכולת  אפילו  בבהירות,  ציינה   )Hays, 1994( שהייז 
לאחור על המבנה במהלך ההבניה ההגמונית אינה פוגעת בשום אופן בכוח הממשמע של המבנה 
עצמו, וגם אינה מטהרת את השליטה ההגמונית על הטכנולוגיות המעצימות ביותר של העצמי. 
עם זאת, במושגים של סוול )Sewell, 1992(, גם המקורות הכפויים ביותר מאפשרים בכל זאת 
לאלו ש"תורגמו לא נכון" לדבר על עצמם בשפה שלהם, בין שהם מובנים ובין שאינם מובנים על 
והחיבור האסטרטגי  כנגד הניתוח הסטרוקטורלי  כי  ידי האנשים הנורמטיביים. אפשר גם לטעון 
דה-הומניזציה  שעברה  אנושיות  של  אחד  לסוג  לא-היברידים  של  שונים  סוגים  בין  חזן  שעורך 
והחלשה, הקורא הביקורתי עשוי לרצות להבדיל בין אנשים בקצה הרחוק של הספקטרום שחזן 
"עובדים"  שאולי  אלה  ובין   – מאוד  והקשישים  המאותגרים-קוגניטיבית  האוטיסטים   – מתאר 
באופן אסטרטגי על המערכת ומפעילים עליה מניפולציה. עם זאת, חזן יצר טאוטולוגיה עדינה 
המפרשת את ההיברידיות של הסוכנות וההתאמה העצמית על הספקטרום שלעיל כטכנולוגיה של 
העצמי שנכפתה באופן הגמוני, והדבר מקשה לבקר את הקטגוריה המאוחדת של הלא-היברידים.

נכונה  אם  השאלה  נשארת  בלא-היברידים  שעוסקים  המחקרים  על  חזן  של  לביקורת  כשחוזרים 
ולהציג  לתרגם  יכולים  אינם  או  רוצים  אינם  האנתרופולוגים,  ובייחוד  החברה,  מדעני  כי  טענתו 
הזרם  של  המשמעותיות  לחוויות  מנוגדים  שלהם  החיים  עולמות  חזן  שלפי  הללו,  האחרים  את 
המרכזי ואי אפשר לשלבם או להכילם בתוכן. גם כאן הכוח האנליטי והאלגנטיות בהצגת המקרים 
הלא- של  החיים  ובחוויות  )במחקרים  השטח  פני  על  המציאות  בין  קו  למתוח  מקשים  חזן  של 

היברידים( ובין מה שגירץ )Geertz, 1988( טען כי הוא ייצוג אקדמי פסאודו-ספרותי של הייצוג 
שלנו את חייהם של אחרים. עם זאת, בניגוד לביקורת על החוויות האתנוגרפיות בשדה, שסביר 
בספרה  המתפרסמים  מהמחקרים  אותה,  לפרק  ורצוי  ניתן  כן  ועל  סובייקטיבית  היא  כי  להניח 
שלמות  תת-דיסציפלינות  ומעלימה  משתיקה  חזן  של  הביקורת  להתעלם.  אפשר  אי  הציבורית 
בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה שניסו לכל הפחות לתפוס ולתעד את החוויות המוגפנות והפנימיות 
אמנם  חזן  מושתקים.  או  שותקים  אחרים  של  תקשורת  של  האלטרנטיביות  הצורות  ואת  ביותר 
הגמוניות  אג'נדות  ידי  על  ומונחות  ועדכניות, שלטענתו מהססות  קלאסיות  אתנוגרפיות  מצטט 
עדכניות  עבודות  אך  "אחרים";  לבודד  או  לנהל  פתולוגיזציה,  להציג  בניסיונן  וכוח  משמוע  של 
כץ  כמו  ביקורתיים  פסיכולוגיים  ואנתרופולוגים  ורגשות  גוף  חוקרי  פנומנולוגים,  של  יותר 
)Katz, 1999(, קרוסלי )Crossley, 1999(, ווייט )White, 1999(, גורטס )Geurts, 2005( וקדרון 
)Kidron, 2009( הבחינו במהלך שני העשורים האחרונים )ולא רק בשיטת הראיונות המושמצת( 
בייצוגים אלטרנטיביים המוטמעים בגוף, מבוטאים באופן רגשי וחושי ובהחלט אינם מתורגמים 
לשפה ההיברידית הנורמטיבית ואינם מוטמעים בה. האם חזן היה טוען למשל כי מצבי המודעות 
ואינטראקציה  ידע מוגפן  )Csordas, 1990(, או המצבים האמפתיים של  הסומטיים של צ'ורדש 
אצל ווייט )White, 1999(, הם בלתי אפשריים בקרב אנשים שחולקים ביניהם את ה"קצה" )אם 
הזרם  של  הנורמטיבי  העצמי  ובין  הקצה  שעל  אנשים  בין  אפילו  או  הלימינלי(?  הגבול  את  לא 
המרכזי? אילו היה הדבר כך, הביקורת של חזן הייתה מיותרת, כי שום שיטה אתנוגרפית לא הייתה 
מצליחה לתפוס את חוויות החיים שאינן מגיעות אל מעבר לעצמי ונוגעות בחייהם של אחרים. 
 Handelman & Lindquist,( והנדלמן   )Holbraad, 2009( הולבראד  כמו  חוקרים  כן,  על  יתר 
והייצוג וערכו פרובלמטיזציה של פעולת התרגום  2004( אתגרו את התפיסה שלנו על התרבות 
לרמוז  צריך  לא  התרבותית  המשמעות  יצירת  את  שלנו  בהמשגה  שינוי  לטענתם,  תקף.  כייצוג 
ניתנת כלל. על פי הגיון הביקורת של חזן, הצורות האלטרנטיביות הללו של  שהמשמעות אינה 
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ייצוג אתנוגרפי באתנוגרפיות של הקצה הודרו מהמסגרת הביקורתית של חזן הודות לייצוג צר 
יותר של קריאה אנתרופולוגית על יצירת משמעות, אינטראקציה, תרגום ותקשורת. 
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עמנואל מרקס. ההקשר החברתי של התנהגות אלימה: מחקר 
אנתרופולוגי-חברתי על עיירת עולים בישראל. 

תל אביב: רסלינג. 2015. 225 עמודים

פנינה מוצפי-האלר*

רסלינג,  בהוצאת  כשנה  לפני  לעברית  בתרגום  שהתפרסם  מרקס,  עמנואל  פרופסור  של  ספרו 
עבודת  על  מבוסס  והוא  השבעים  שנות  באמצע  באנגלית  המקורית  בגרסה  לראשונה  אור  ראה 
לגרסה  השתנה.  ולא  נערך  לא  המתורגם  המקורי  הטקסט  לכן.  קודם  עשור  שהסתיימה  מחקר 
העברית נוספה הקדמה קצרה )בת פחות משישה עמודים( שכתב תלמידו של המחבר, פרופסור 
האנתרופולוג  גלוקמן,  מקס  פרופסור  שכתב  המקורית  ולהקדמה  חזן  של  זו  להקדמה  חזן.  חיים 
אתייחס  שלו,  האנתרופולוגית  ההשכלה  את  המחבר  רכש  שם  מנצ‘סטר  מאוניברסיטת  הידוע 
בהמשך. שתיהן מרתקות באופני ההתייחסות שלהן לספר, כל אחת מנקודת הזמן שבה נכתבה. 
חשוב להדגיש שהספר עצמו אינו אתנוגרפיה במובן המקובל של המונח, ומעולם לא כּוון להיות 
ואף  שבצפון,  מעלות  היא  “גלילה“,  בעיירה  החיים  מכלול  את  לתעד  בא  אינו  הוא  כלומר,  כזה. 
לא לפרט את “תהליכי ההתערות )‘הקליטה‘( של עולים חדשים“ )עמ‘ 8( – נושא שעמד במרכזו 
של המחקר המקורי שנערך כשמרקס עבר לגור בעיירה עם משפחתו בשנים 1964–1966. הספר 
מתמקד בתופעה חברתית אחת – אלימות – והוא מציג מסגרת אנליטית רחבה שנועדה לענות על 
במרכזו  העומדת  כן, השאלה  אם   .)8 )עמ‘  אנתרופולוגית“  מבט  מנקודת  אלימות  “מהי  השאלה 
היא  המוצהרת  ומטרתו  האנתרופולוגית  המבט  נקודת  את  מכיר  שאינו  לציבור  פונה  הספר  של 
להכניס את הקוראים שאינם אנתרופולוגים בחשיבות הבנתה של תופעת האלימות מתוך ההקשר 
זה  רחב,  קוראים  בעבור קהל  הזה של הספר  ואכן, חשיבות המסר המרכזי  הרחב שלה.  החברתי 
ממאה  לאחד  בבחירתו  המתבטאת  ראויה  הכרה  מקבלת  האנתרופולוגית,  לקהילה  מוגבל  שאינו 

ספרי האנתרופולוגיה החשובים שנכתבו במאה העשרים ברשימת הספרים של הוצאת ראוטלג‘.
הקדמה זו חשובה משני טעמים. ראשית, משום שלפני שקראתי את הספר לעומק, חשבתי – ואולי 
כמוני חשבו גם אחרים – שהספר מתעד תופעה נפוצה, אנדמית ובעייתית של “אלימות בעיירת 
ובמיוחד  ישראל,  של  בהקשר  מאוד  משמעותית  היא  כזו  הנחה  מציעה.  שכותרתו  כמו  עולים“, 
בשנים שבהן הספר מתפרסם, מפני שהיא נוגעת בסטריאוטיפ מוכר, אוריינטליסטי וגזעני הקושר 
בין התנהגות אלימה ובין קהילת המהגרים/עולים המרוקאים בישראל. בשיח הישראלי הציבורי 
הקישור הזה מתגלם בביטוי “מרוקאי סכין“, זה ש“מרים כיסא“ על הפקיד הרציונלי )בעל הזהות 
ברור  הספר  את  שקרא  מי  לכל  עמוקה.  חברתית  משמעות  יש  כזה  ולדימוי  השקופה(,  האתנית 
שהנרטיב המרכזי שלו נועד לפרק את הסטריאוטיפ הזה ולא לחזק אותו. הדבר נעשה באמצעות 
תיעוד מדוקדק שמצביע על הקשר בין סוגי אלימות שונים ובין ההקשר החברתי שלהם, כלומר 
היום(  עד  המזרחים  הפיתוח  עיירות  תושבי  כל  )ובעצם של  “גלילה“  תושבי  מוחלטת של  תלות 
במשאבים הדלים שהמדינה מקציבה להם. וכך, טוען האנתרופולוג, “אנשי גלילה נעשים אלימים 
כשהם מרגישים שהם אינם מקבלים די מהמשאבים הקיימים או שנדמה להם שיכלו להשיג יותר“ 

המכונים לחקר המדבר ע“ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
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)עמ‘ 35(. הפרשנות של האנתרופולוג באה אם כן להסביר שאין כאן מהותנות תרבותית אתנית 
שגורמת לאלימות, או במילים של השיח הציבורי – אין “דם חם“ של מרוקאים לא-רציונליים מול 
פקידות מותקפת, אלא מצב חברתי מובן שנובע ממאבק על משאבים. קרי, אם נבחן את ההקשר 
נוכל להבין במונחים רציונליים מהם הגורמים המעצבים התנהגות בעייתית של פרטים  החברתי 
בחברה. ואכן בעבודתו המדויקת והמפורטת קיטלג מרקס הקשרים שונים של אלימות: אלימות 
ישירה מול אלימות עקיפה, אלימות כופה מול אלימות מתחננת – כל אחת מוסברת בתורה על פי 
המיקום השונה של הפרטים העושים בה שימוש למימוש היעדים החברתיים שלהם. זהו שיעור 
של  המקצועית  בספרות  היטב  מעוגן  והוא  במיטבה  פונקציונליסטית  אנתרופולוגיה  של  קלאסי 
והערך  זמנו. המודל הפונקציונליסטי הזה, המסביר תופעה חברתית על פי ההיגיון של התרומה 
החברתי שלה, אינו ייחודי למקרה הישראלי. כמו שהמחבר מראה, הוא יכול להסביר גם מקרים 
של אלימות בין קבוצות בקרב אנשי הנואר בסודן ואת תופעת נקמות הדם בקרב החברה הבדווית. 
גם  רלוונטי  להיות  ממשיך  מאה,  כחצי  לפני  בזמנו,  דרך  ופורץ  חשוב  שהיה  ספר  האם  אולם 
היום? לשאלת העיתוי יש שני היבטים. האחד הוא ההיבט התיאורטי הכללי: הספרות המקצועית 
באמצע  באנגלית  הספר  התפרסם  מאז  משמעותית  דרך  כברת  עשתה  האנתרופולוגית  בכתיבה 
שנות השבעים. האם יש לקרוא את התרגום לעברית כתיעוד היסטורי של סוגת כתיבה שהייתה 
האנתרופולוגית?  ולתיאוריה  למחקר  היום  רלוונטית  זו  כתיבה  כמה  ועד  בזמנה?  חשובה 
הביורוקרטי  במפגש  הן  העוסק  המחקר,  ולנושא  הישראלי  הקוראים  לקהל  נוגע  השני  ההיבט 
שלה,  והפרשנות  המתועדת  החברתית  המציאות  האם  הפיתוח.  בעיירות  החיים  במציאות  והן 
היסטוריים  חברתיים  תהליכים  להבנת  בסיס  מספקות  לפנינו,  המונח  בספר  מובאות  שהן  כפי 
ישראליים ספציפיים, ובעיקר לשאלות מרכזיות של אתניות, יחסי מרכז-פריפריה ואתיקה של 
במסגרת  להיעשות  חייבת  המתורגם  הספר  של  הקריאה  לדעתי,  אתנוגרפית?  וכתיבה  מחקר 

המחברת את שני ההיבטים הללו – גם בהקשר התיאורטי וגם בהקשר הישראלי העכשווי. 
נתחיל בהקשרים הישראליים. כמי שסיימה לא מזמן עבודה אתנוגרפית בעיירת פיתוח מרוחקת 
העניין שלי בספר חרג מעבר לטענתו המרכזית, שאותה אני מקבלת ללא היסוס. כן, גם מרקס לפני 
יותר משנות דור וגם אני, כשנכנסתי לשדה המחקר שלי בירוחם בשנת 2000, היינו מודעים לכך 
שמבנה החיים בעיירות הפיתוח שנכנסנו אליהן מעוצב כמעט לחלוטין על ידי מערכת של שלטון 
ריכוזי, שהקים את העיירות בגלל “צרכים לאומיים“ ולא סיפק מקורות מחיה ראויים לתושבים 
אך  הייחודיים  בהקשרים  שאלנו,  שנינו  כורחם.  בעל  לעתים  הללו,  המרוחקים  באתרים  שיושבו 
הדומים שלנו, כיצד מעצבים יחסי כוח אלה את ההתנהגות של פרטים במקום. אולם כמו שציינתי, 
המחקר  לשאלת  הנוגעים  ממצאים  אפילו  או  אתנוגרפיה  לנו  לספק  נועד  לא  מרקס  של  ספרו 
הרחבה שהציב לעצמו באשר ל“תהליכי ההתערות )‘קליטה‘( של עולים חדשים“ )עמ‘ 8(, ובעוד 
אני בחרתי לתעד מנעד של התנהגויות בחיי היומיום של תושבות ותושבי ירוחם, ספרו של מרקס 
מתמקד רק בסוג מסוים של התנהגות חברתית. עם זאת מצאתי שהחומרים האמפיריים, המתארים 
מגוון סיטואציות חברתיות שהמחבר פורס בפנינו בשיטת האירועים, הם מרתקים. למרות המרחק 
בחיי  כל אספקט  – המתעדים את המציאות בתוך מרחב שמגדיר  ההיסטורי, הרגעים האנושיים 
ולסיטואציות  לרגעים  כמעט  זהים  נראים   – המדינה  במוסדות  מוחלטת  תלות  מתוך  המתיישב 
שתיעדתי והשתתפתי בהם בתחילת המאה העשרים ואחת, בקצה השני של הפריפריה הישראלית. 
אני חושבת שגם מרקס וגם אני מסכימים שהבסיס האמפירי העשיר הוא, באופן עמוק ביותר, 
דווח  או  שנצפה  אירוע  של  ושתיאור  טהורות“  “עובדות  שאין  נסכים  גם  שנינו  חוצה-זמן.  ערך 
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לטענות  אלו  עובדות  רבה מהרלוונטיות של  במידה  נובע  בני השיח שלנו בשדה המחקר  ידי  על 
מוגבל  שאינו  עשיר  רקע  חומר  לספק  שיש  מדגיש  מרקס  ועוד,  זאת  המחבר.  של  התיאורטיות 
והניתוח של המחבר/ת מפני ש“חומר רקע מסוג זה עשוי להרחיב את ההבנה  למסגרת הטענות 
של הנושא בדרכים שגם הכותב לא הבין לעומק“ )עמ‘ 32(. סיפוק עובדות יותר מהנדרש עשוי, 

לדבריו, לאפשר לקורא/ת קריאה שאולי יכולה לערער על הפרשנות שהמחבר/ת מציע/ה.
 אני מוצאת שיש בספרו של מרקס הרבה “הגינות“ כזו. כלומר, יש מגוון של “מידע עודף“ יעיל 
ומרתק שמספק לקוראת כמוני, כמעט חצי מאה לאחר שהספר נכתב, עניין שנובע מתוך מסגרת 
תיאורטית ורגישות אפיסטמית שלא הייתה חלק מעולם הידע שהטקסט של מרקס עוצב בתוכו. 
קחו למשל את תיאור המקרה של האם שמלווה את בתה ביומה הראשון בבית הספר. מרקס מתאר 
את המלכוד שבו הייתה נתונה האם, שהותירה ילדים בלי השגחה בבית והייתה צריכה להתעכב 
כדי להתמודד עם פחדיה של הילדה. האם סוטרת לילדתה וצועקת בזעם כלפי מי שמנסה להתערב 
באקט שלה: “זאת הילדה שלי“. מרקס מציע שמה שיכול להיתפס כהתנהגות אלימה ולא רציונלית 
הוא בעצם אקט של בקשת עזרה מהסביבה, כלומר של השגת מטרה רציונלית ביסודה. הצעתו זו 
מעוגנת במסגרת של אפיסטמולוגיה פונקציונליסטית מוכרת. התיאור הקצר מאפשר לי, כקוראת 
פמיניסטית שאינה מתעלמת מההקשר הכוחני שבתוכו אפשר וצריך לפענח את הרגע המתואר, 
בתנאים  שלהן  המורכבת  האימהות  חוויית  ועל  מהגרות  נשים  של  היומיום  חיי  על  מעט  ללמוד 
החברתיים הקשים בעיירה המבודדת. אני יכולה לחוש כמעט את עוצמת התסכול של אימהות כמו 
זו שמרקס מזכיר בקצרה, שצריכה לתפקד בתוך מסגרת משפחתית משתנה שבה לאב המשפחה 
אין סמכות וגם לא מקורות איתנים של פרנסה. אימהות שעומדת לשיפוט על ידי מורות ועובדות 
כבלתי  המהגר  ההורה  על  להכריז  או  הספר  מבית  הילדה  את  לסלק  הכוח  שבידיהן  סוציאליות 
ראוי ולכן נתונות בסכנה של איבוד האפוטרופסות על ילדיהן. מצד מרקס, שכותב באמצע שנות 
משלוש  יותר  לשמוע  רוצה  הייתי  כזה.  עודף“  “מידע  יותר  לקצת  מאוד  שמחה  הייתי  השבעים, 
“זו הילדה שלי“. מה עוד אמרה האם? האם האנתרופולוג רצה  המילים הנואשות שהוא מצטט, 
לשמוע אותה? האם ביקש להבין את עולמה של האם המהגרת או הסתפק בכך שהיא אחרי ככלות 
ומתוך  השבעים,  שנות  באמצע  ילדתה?  כלפי  שלה  האלימות  מעשה  למרות  “רציונלית“,  הכול 
המסגרות התיאורטיות של הזמן, מרקס מצמצם את היקפו של ידע עודף כזה לאקט שאותו הוא 
ביחיד“ בכתיבה אתנוגרפית  “טיפול ספרותי“ בסיטואציה חברתית. אולם אף ש“העיסוק  מגדיר 
הוא אכן חשוב, טוען מרקס, מפני שהוא “מכיל רכיבים של אחדות דרמטית“ )עמ‘ 31(, לחומר כזה 

המעוגן בפרט יש “יעילות סוציולוגית מוגבלת“. 
“יעילות  אז  שהוגדר  מה  בגבולות  להישאר  מההנחיות  חורג  שמרקס  לשמחתי,  מוצאת,  אני 
דווקא  והתנהגות פרטית מרתקת.  רגעים  ומספק תיאורים לא מעטים של  סוציולוגית מוגבלת“ 
חוסר הנוקשות שלו וסירובו להצטמצם למסגרות של זמנו, שהגדירו מה “יעיל“ ומה “לא יעיל“, 

בכתיבה סוציולוגית הוא מה שמקנה למסמך זה ערך ועניין כעבור כחצי מאה.
וכאן אני מגיעה להקדמה של חיים חזן, שיוצא במסע צלב ממש המנגיד את חוסר האמפיריות 
של  האמפיריסיצטית  הקלאסית  האתנוגרפיה  של  לזו  מאוחרת  פוסט-קולוניאלית  כתיבה  של 
חשיבה  ידי  על  שמעוצבת  שלי,  לכתיבה  מרקס  של  עבודתו  בין  שהפער  מוצאת  אני  מרקס. 
מרקס,  של  תלמידו  חזן,  מתעקש.  חזן  שחיים  כמו  דרמטי  אינו  פוסט-קולוניאלית,  פמיניסטית 
מציב את ספרו של מרקס כמודל של מיטב המסורת של האנתרופולוגיה הבריטית הקלסית. מול 
מודל זה חזן מציג במילים זועמות את מה שהוא מכנה “פשיטת הרגל“ של המסורת האמריקאית 
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העכשווית. באנתרופולוגיה תרבותית אמריקאית, שחזן כורך אותה עם מכלול הכתיבה הפוסט-
קולוניאלית, הכול הוא “פואטיקה“ של “רגש וריגוש“ ואין הקשרים חברתיים. זעמו של חזן יוצא 
נגד כתיבה כזו, שבה בין היתר “סיפורי החיים והמעשה הילידיים משמשים חומר ולבנים לבנייני-

 .)13 )עמ‘  אותם“  המכוננים  האנתרופולוגים  ועטם של  רוחם  פרי  הפוסט-קולוניאליסטיים  העל 
אני חושבת שההנגדה הזו בין מחקר אמפירי ל“בנייני-על“ חסרי בסיס אינה מדויקת או מועילה. 
היא גם אינה עושה חסד עם ערכה המתמשך של עבודתו המעולה של מרקס, כמו שהצעתי פה. 
של  תלמידיו   – מרקס  עמנואל  כמו   – שהיו  מורים  אצל  העברית  באוניברסיטה  שהתחנכה  כמי 
מקס גלוקמן במנצ‘סטר, וכמי שהמשיכה לדוקטורט בארצות הברית במסורת של אנתרופולוגיה 
תרבותית ואפילו, רחמנא ליצלן, הושפעה בעבודתה מחשיבה פוסט-קולוניאלית, ברור לי שאין 
תיאורים  חברתי.  הקשר  של  ניתוח  חסרי  “רעים“  מול  אמפיריים“  “‘טובים  של  דיכוטומיה  פה 
גדושים, בעיקר אלה שמודעים ליחסי כוח מגדריים ואתנו-מעמדיים בישראל ובעולם, הם בסיס 

מוצק והכרחי בכל עבודה אתנוגרפית ורק כך ישרדו את המסגרת התיאורטית של זמנם. 
הייצוג האנתרופולוגי, הצבתו  חזן מהאיום שנוצר בעקבות משבר  בניגוד לחרדה של  מזו,  יתרה 
במרכז הבמה של הצורך לחשוב באופן רפלקסיבי על המיקום שלך בתוך שדה המחקר דווקא הנכיחה, 
ולא מסמסה, את האתגר של כתיבה על הקשר בין עובדות אמפיריות לעיצוב הפרשנות האתנוגרפית. 
הקריאה לרגישות של מעשה הייצוג האנתרופולוגי מסירה את השקיפות הלא-מעורערת המדעית-

עודף“,  “מידע  יותר  הרבה  של  מרובדת  כתיבה  ומעודדת  האנתרופולוגית  הפרשנות  של  לכאורה 
שיאפשר לקורא/ת מרחב ביקורתי ויאפשר לו “לערער את התיאוריות“ של האנתרופולוג/ית. 

לעצם  נחזור  בואו  בספרו.  מפתח  שמרקס  המסר  של  לבו  ללב  אחזור  זו  טענה  להדגים  כדי 
במיוחד  ושלווה  קטנה  בעיירה  חברתיות  פעולות  מגוון  בספר  להגדיר  מרקס  של  ההחלטה 
כ“התנהגות אלימה“. פרשנות כזו הייתה מתקבלת אם הייתה מעוגנת בנתונים אמפיריים מוצקים. 
אולם למעשה הפרשנות המרכזית הזאת, המארגנת את כל התזה של הספר, נבחנת על ידי לא אחר 
לגרסה  שכתב  בהקדמה  מנצ‘סטר,  מאוניברסיטת  מרקס  של  הדגול  המורה  גלוקמן,  מקס  מאשר 
שהוא  שמה  מרקס  של  הטענה  עצם  את  במופגן  מאתגר  גלוקמן  הספר.  של  המקורית  האנגלית 
מתעד כ“איומים על פקידים, שביתות שבת שקטות, שבירת רכוש מועט יחסית“ צריך להתפענח 
מפני  מאוד  תמוהה  זו  שהגדרה  מתעקש  גלוקמן  ומפתיעה  חריפה  בשפה  אלימה“.  כ“התנהגות 
לאתרים  בהשוואה  אפילו  במיוחד,  שלווה  עיירה  היא  “גלילה“  כי  לקוראיו  ואומר  חוזר  שמרקס 
בעיקר  הן  מתאר  ]מרקס[  שהוא  הפעולות  “למעשה  אם  שנים.  באותן  בישראל  דומים  אחרים 
כזו  גלוקמן, מדוע הוא מחליט להגדיר התנהגות חברתית  24(, שואל  )עמ‘  איומים על פקידים“ 
ומציע  טיפוסי  פוסט-קולוניאלי  אקט  גלוקמן  עושה  וכאן  “אלימות“?  הכללית  המסגרת  תחת 
לבדוק את ההקשר החברתי והפוליטי הרחב שבתוכו עיצב החוקר את פרשנותו. הוא מציע שייתכן 
כי מרקס מושפע כאן מן הדעה הרווחת בגלילה בבחירת הכותרת לספרו. מהי אותה “דעה רווחת“ 
נלך בעקבותיו של מרקס  הציבור המשפיע שמעצב את הפרשנות של האנתרופולוג? אם  ומיהו 
וננסה להנכיח את מיקומו של החוקר בשדה המחקר נמצא אולי שמרקס, כמו כל האנתרופולוגים 
נכנס לעיירה המרוחקת לא כחוקר אובייקטיבי חסר  וחינך באותן שנים,  הישראלים שהוא הנחה 
כחוקר  תפקידו  את  שראה  מתנצלת  בלתי  לאומית  ציונית  אידיאולוגיה  בעל  כאזרח  אלא  פניות 
מובנת.  לא  תרבות  בעלי  עולים  קבוצת  של  המוצלחת“  “קליטתם  של  הנשאף  לתהליך  כתרומה 
“משברים“  “בעיות“,  יש  מדוע  לבדוק  היא  שנים  באותן  האנתרופולוג  של  המחקר  עבודת 
ו“אלימות“ בתוך המציאות החברתית המפגישה “עולים חדשים“ )שבשפה סוציולוגית לא טעונה 
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אינם  במקרה  שלא  או  שבמקרה  המדינה  ונציגי  פקידים  עם  “מהגרים“(  בפשטות  מוגדרים  היו 
התושבים  בין  המפגש  של  לתיעודו  הכניסה  נקודת  המהגרים.  עם  אתני  רקע  אותו  את  חולקים 
העולם  תפיסת  אינה  ה“בעיה“  מאוזנת.  אינה  הכול-יכולים  הביורוקרטיה  אנשי  ובין  הכוח  חסרי 
תושבי  של  האלימה-לכאורה  וההתנהגות  הרציונליות  חוסר  אלא  הביורוקרטים  של  וההתנהלות 
העיירה. החוקר נדרש להסביר את ההתנהגות של האחרונים ולא של בעלי הכוח. גלוקמן, המורה 
המחמיר, מציע שמרקס תלמידו יצטרך לערוך מחקר המשך כדי לבדוק אם אכן האלימות שאותה 
תיעד במחקרו נמשכה או נפסקה כאשר התחולל שינוי בתנאים החברתיים שעיצבו התנהגות כזו 
)עמ‘ 25(. אם אכן האנתרופולוג התפתה ואימץ בלי ביקורת את תפיסת העולם של הפקידים ושל 
המסגרת המדינתית שעיצבה מציאות לא-שוויונית, אזי כל הפרשנות הרואה את התנהגותם של 
העולים כבעייתית וכאלימה היא פרשנות לא-אובייקטיבית וצרה. אם כן, השאלה המשמעותית 
אינה אם מרקס טעה או צדק בפרשנות שלו )ואיתו הסוציולוגים הגברים הציונים שחקרו באותן 
שנים(. השאלה היא מדוע אנתרופולוג ישראלי חשוב כמו חיים חזן מתעקש שמסגרת המבקשת 
לנתח את יחסי הכוח שבתוכם מיוצר ידע חברתי בישראל היא איום חסר ערך ואינה יכולה לשמש 
זה  שמשבר  והאתגר  הייצוג“  “משבר  אחרי  עשורים  שלושה  ממשי.  אנתרופולוגי  למחקר  בסיס 
הציב בפני כל עבודה מחקרית ופרשנית, הגיע הזמן שהאנתרופולוגיה בישראל תפנים את הקריאה 
למחקר רפלקסיבי ופוליטי המעוגן בעבודה אמפירית עשירה לא פחות מכפי שמעוגנת בה הכתיבה 

הקלאסית.
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אורן סופר. גלי צה“ל.

ירושלים: כרמל. 2016. 203 עמודים

חגי בועז*

השידורים  בלוחות  שינויים  על  כתבות  צה“ל?  בגלי  אובססיבי  הכמעט  העיסוק  של  טיבו  מה 
זו סוגיה בוערת בשדה הפוליטי, ניתוחי עומק על  ובמדיניות קביעתם מתפרסמות כאילו הייתה 
מגמות ניהול התחנה מופיעים כל כמה חודשים, דיונים על “עתיד התחנה“ מתנהלים בכובד ראש 
שודרה   )2016 מרס  )בחודש  שעברה  ובשנה  ביטחון,  בענייני  היה  מדובר  כמו  תהומית  וברצינות 
בערוץ הראשון סדרה על הווי התחנה )“הגלצניקים“(. אכן, בעידן שבו המסר הוא המדיום והדיווח 
גלי  יותר מהמציאות, כלי התקשורת עצמם הופכים להיות מוקד של עניין.  על המציאות חשוב 
בחיי  ממעמדה  הסתקרנו  הם  ישראלים.  אקדמיה  אנשי  של  לבם  תשומת  את  גם  משכה  צה“ל 
על  השפעתה  אופן  ולגבי  שלה  הלגיטימציה  מקורות  לגבי  ותהו  הישראלית  בחברה  התרבות 
למדע  לסוציולוגיה,  המחלקה  ראש  סופר,  אורן  פרופ‘  גם  מצטרף  זו  לתהייה  בישראל.1  החברה 
המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, שספרו גלי צה“ל מפגיש בין תובנות מחקר התקשורת 

לניתוחים היסטוריים פוליטיים של תמורות בחברה בישראל. 
בגלי צה“ל: אפשר לראות בה  קריאת הספר מעלה תשובה אפשרית אחת לטיבו של העיסוק 
בניתוח  נתמך  הוא  אך  בספר,  מופיע  שאינו  ניסוח  זהו  ישראל.  מדינת  של  ארגונית  מטונימיה 
ההיסטורי שסופר מציע. ראשית בולט עניין האנומליה. המושג “אנומליה“ עולה שוב ושוב – הן 
מפי סופר, הן מהמקורות שהוא מצטט והן ממרואייניו. כך אומר למשל אבי בניהו, אחד ממפקדי 
גלי צה“ל לשעבר: “זאת אנומליה שלא הצלחתי להסביר אותה לאף אחד שהיה אורח שלי. ]...[ 
]...[ התשובה הייתה לא. אבל אין לי  אין לי ספק שאם היום היה דיון אם להקים ]תחנת רדיו[ 
13(. האם הדברים אינם מתאימים גם  ספק, שכל עוד יש פנינה כזאת צריך לשמור עליה“ )עמ‘ 

לאתוס של מדינת ישראל? 
הארגון:  של  מהותו  עצם  את  המגדירים  הסותרים  ביסודות  נעוצה  אנומליה  אותה  ועוד,  זאת 
כמדינת ישראל, המסוכסכת בין הגדרות מנוגדות של עצם קיומה, כך גם גלי צה“ל מתנהלת בין 
הגדרות מיליטריסטיות לעיתונות הרואה עצמה חופשית. בגלי צה“ל, כך מראה הניתוח ההיסטורי 
בספר, נעוצה השרידות בפוליטיקה פרגמטית; בכל אינטראקציה עם גורם חיצוני נשלף מולו קלף 
מדינת  הדיפלומטי של  ההישרדות  למנגנון  דמיון  בכך  אין  האם  והלחצים.  הנסיבות  פי  על  אחר, 
של  הישרדותית  כאסטרטגיה  בעליבותו  והשימוש  ביפו  התחנה  משכן  על  הפרק  אפילו  ישראל? 
הלאומית.  ברמה  ההישרדות  טקטיקת  ואת  הפנים  משוא  את  במעט  לא  מזכיר  דמות  הפחתת 
לטובת  נמחקת  מ-48‘,  נפקדים  מנכסי  הוא  שמבנהו  צה“ל,  גלי  משכן  של  הקודמת  ההיסטוריה 
– כלומר של תכונות  נגד כל הסיכויים, של אלתור  היסטוריה פלאית של תקומה, של הישרדות 

המזוהות עם האתוס הציוני. 

מרכז אדמונד י‘ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב  *
אלמוג, ע‘ )1993(. תת תרבות גלי צה“ל: תרבות בני הנוער בקיבוץ בראי שפתם. רמת אפעל: יד   1

טבנקין; מאוטנר, מ‘ )2000(. גלי צה“ל או ההאחדה של הרוק והמוות. פלילים, ט, 11–51. 
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העליבות, האלתור, העבירה, הקריצה והפסיחה על הסעיפים תפורים לגלי צה“ל לא רק במבנה 
גלי צה“ל לשעבר,  והניהולית שלה. בספר מצוטטים מפקדי  גם בתרבות הארגונית  התחנה אלא 
שלמרבה ההפתעה מסגירים את תחושתם כי אף שהיו כפופים על פי חוק הן לשר הביטחון והן 
על התחנה  לבני, שפיקד  יצחק  כך למשל מצוטט  חופשיים.  ראו עצמם  בפועל  לרשות השידור, 

במחצית השנייה של שנות השישים, באשר להתנהלותו מול הצבא: 

הצבא, עם כל הכבוד לזה שהוא מסודר והיררכי ופיקודי, הכול בסדר, הוא צבא ישראלי בסופו 
לעקוף  כלומר  ביידיש,  חאפ“  “שכונת  שקרוי  מה  שם  לעשות  האפשרויות  ו]היו[  דבר.  של 
אותם מימין ומשמאל ולהגיע ולהשיג גם כסף וגם תקנים בלי תכנית מאושרת, אלא על בסיס 
לא  צה“ל  שגלי  אהבתי  לא  יותר  עוד  אבל  אותם,  אהבתי  לא  שבהחלט  והסכמים  מחטפים 

יצליח. )עמ‘ 60(

כך ממש, חומה ומגדל בלב יפו, בבית נפקדים מ-48‘. 
גלי צה“ל, אם כן, היא אנומליה בתוך אנומליה. היא מקפלת בתוכה כמטפורה חיה את חוויית 
מקור  הוא  לאליטה  החיבור  מעצמה.  הנהנית  השולטת,  ההגמונית,  בצורתה  הישראלי  הקיום 
הלגיטימציה של גלי צה“ל ויכולת זיהוי האליטה היא סם החיים של התחנה. בתחילת דרכה של 
גלי צה“ל, בשנות החמישים, הייתה התחנה בעלת אופי צבאי מובהק. בשנות השישים והשבעים, 
בעיקר לאחר מלחמות ששת הימים ויום כיפור, פותח הפן העיתונאי האזרחי בתחנה ושיקף את 
ירידת ה-etatism ואת עלייתם של כוחות אלטרנטיביים להגמוניה המפא“יניקית הישנה. בשנות 
התשעים התאימה עצמה התחנה לנוף התקשורתי הממוסחר והקימה את גלגל“צ. בהקשר זה בא 
סיכום חיבורו של סופר על גלי צה“ל והגיון המדיה בישראל וכאן מגיע עוקצו של הספר. בניגוד 

לתחושת החופש של מפקדי גלי צה“ל, סופר טוען בשורות החותמות את הספר:

החיפוש אחרי מעורבות ישירה של הפוליטיקאים בעבודת התחנה ובהגבלה ישירה של חופש 
הביטוי הוא חיפוש מיותר, שכן לרוב אין במעורבות כזו צורך. יתרה מכך, ההבדלים שאמורים 
זו  ובין  מצונזרת  ולא  חופשית  להיות  שאמורה  האזרחית  התקשורת  בין  ביטוי  לידי  לבוא 
יותר  הרבה  מצומצמים  נעשים   – מוגבל  פעולה  בחופש  חשודה  שאינטואיטיבית   – הצבאית 

לנוכח ההיגיון המשותף שמנחה את התקשורת כולה. )עמ‘ 182(

במילים אחרות, ההגמוניה פועלת בדממה. היא נותנת לנשלטים את התחושה שגורלם בידם, את 
האילוזיה שבפרסטיז‘ה הנלווית למעמדם ולפועלם, אך למעשה היא מחדירה לעצם פעולתם את 

מלאכת יצירת הקונצנזוס וההסכמה.
הספר מתבסס על מחקר ארכיון, על חומרים משניים ועל ראיונות אישיים עם מפקדי גלי צה“ל. 
הפרק האחרון בספר עוסק ביחסי הכוח המגדריים בתחנה ומתבסס על ראיונות עם נשים ששירתו 
באשר  אזהרה  נורות  לאורכו  מפזר  וסופר  בלבד,  ראיונות  שמונה  על  מבוסס  שהוא  למרות  בה. 
למגבלות הריאיון בניתוח ההיסטורי ומזכיר לפחות פעמיים את דברי מרואיינתו האומרת ש“היום 
המצב אחרת“, לפרק חשיבות מיוחדת מכיוון שהוא מציג שוב את גלי צה“ל כמעוז הישראליות 
היהירה, המרשה לעצמה הכול ומזהה עצמה כריבון ביחסי הכוח החברתיים. במובן זה, הפרק עשוי 
להתחבר גם להיסטוריה עתידית של יחסי הכוח האתניים בתוך גלי צה“ל )המוזכרים במשורה( ושל 

ייצור הישראליות האשכנזית השקופה. 
זו  מבחינה   .2015 ראשית  עד  שהתקיימו  ראיונות  על  מתבסס  והוא  ב-2016  התפרסם  הספר 
צורמת התעלמותו של המחבר מתקופת כהונתו רבת התהפוכות של ירון דקל, שמאז 2012 מנהל 



ביקורות ספרים 236   חגי בועז

את התחנה כמפקדה. למעשה, הספר נקרא לאור השינויים המהותיים והרפורמות המבניות שביצע 
דקל. האם דקל, כמו קודמיו, יודע לזהות את תנועת מוקדי הכוח הפוליטיים בחברה הישראלית 
ולהסתגל אליהם? כיצד משנה חוק גלי צה“ל, שדקל הצליח להעביר ב-2014, את מערכת היחסים 
בין הדרג הפוליטי לתחנה, וכיצד השינויים שביצע משפיעים על תפקוד התחנה עצמה? ניתוחו של 
סופר הסתיים מוקדם מדי והוא לא עדכן את ספרו באשר לתהפוכות שהתרחשו בגלי צה“ל מאז 
2012. הספר, כך נדמה, מקופל גם הוא בהיסטוריה שכבר חלפה. אך מערכת צירי הניתוח שהוא 
בתחנה  המתחוללות  התמורות  את  ולבחון  אלה  בימים  גם  צה“ל  בגלי  להתבונן  לנו  עוזרת  מציע 

כבשיקוף של סדר היום הפוליטי של החברה בישראל.
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נועה לביא. מהבורגנים ועד בטיפול: הפיכתה של סדרת הדרמה לאמנות. 
תל אביב: רסלינג. 2015. 177 עמודים

רועי דודזון*

במאמרו “מדוע Peterson, 1990( “?1955( ניסה ריצ‘רד פיטרסון להסביר מדוע הרוק פרץ באמצע 
בארצות  דומיננטית  מוזיקלית  לסוגה  קצר  זמן  תוך  והפך  הקודמת  המאה  של  החמישים  שנות 
הברית. בניגוד לסברות הפופולריות כי הרוק פרץ בשל הגאונות היצירתית של מוזיקאים דוגמת 
אלביס פרסלי וכי הבייבי בומרז בארצות הברית היו לצרכני מוזיקה משמעותיים, פיטרסון תיאר 
שורה של אילוצים חוץ-תרבותיים שזעזעו את שדה המוזיקה, יצרו מבנה הזדמנויות חדש ואפשרו 
לסוגה חדשה לפרוץ. בין האילוצים האלה בלטו התפתחויות משפטיות ורגולטוריות שאפשרו את 
פעולתם של ארגון זכויות יוצרים חדש ושל תחנות רדיו חדשות, וכן פיתוחים טכנולוגיים חדשים 
דוגמת מקלטי רדיו זולים וניידים ותקליטים עמידים יותר מבעבר, שאפשרו לקהל צעיר להאזין 

למוזיקה באופן עצמאי ולחברות קטנות להפיץ מוזיקה לקהל הרחב.
בספרה הבהיר והחשוב מבקשת נועה לביא לפתור תעלומה דומה בשדה הטלוויזיה הישראלי: 
מה מסביר את הופעתן של “דרמות איכות“ רבות בערוצי הכבלים והלוויין ואף בערוצים המסחריים 
הישראליים ממחצית שנות התשעים? המחברת איננה עוסקת בניתוח הסדרות עצמן. במקום זאת, 
כמו  שדרמות  להראות  כדי  פיטרסון  של  התרבות  ייצור  פרספקטיבת  את  מאמצת  היא   4 בפרק 
כמובן  היא  כי  )אם  כישרוניים  יוצרים  של  דופן  יוצא  גל  של  תוצר  אינן  ו“הבורגנים“  “בטיפול“ 
אינה שוללת את כישרונם הניכר של יוצרי הסדרות( וגם לא תוצר הופעתו הפתאומית של קהל 
גדול המעוניין בסדרות דרמה המאופיינות במורכבות עלילתית או בריאליזם. לביא עורכת ניתוח 
מדיניות,  ומסמכי  רלוונטית  חקיקה  בוחנת  הטלוויזיה,  שדה  של  העיתונאי  הסיקור  של  מעמיק 
רב- ופלטפורמות  מסחריים  ערוצים  של  השקתם  את  אפשרו  רגולטוריים  שינויים  כיצד  ומראה 

עוד היא מביאה עדויות לכך שדרישות  ערוציות ששימשו אכסניה פוטנציאלית לסדרות דרמה. 
גורמי השידור לממן תוכן  תוכן ספציפיות שהושתו על הערוצים והפלטפורמות הללו חייבו את 
מקומי ויצרו מבנה הזדמנויות שעודד את פריחתן של סדרות דרמה. שינויים אלה הובילו בתורם 
לצמיחתה של תעשיית טלוויזיה ולהתפתחותן של חברות הפקה ואפשרו לעובדי התעשייה לפתח 

קריירה ארוכת טווח. 
הנדבך התיאורטי המרכזי הנוסף שבא לידי ביטוי בספר הוא עבודתו של פייר בורדייה על שדה 
התרבות. בשלהי פרק 4 ובפרק 5 לביא מנתחת את תפקידיהם של סוכנים שונים בשדה התרבות 
כ“איכותיות“. היא טוענת ש“איכות“ אינה מאפיין אינהרנטי של הסדרות  בהבניית אותן סדרות 
ובהם  ורטוריים,  מוסדיים  מנגנונים  של  שורה  באמצעות  המבקרים  עליה  שהאצילו  תווית  אלא 
כן, היא מראה כיצד  פרסים וטקסים שמומחים מכתירים בהם סדרות מסוימות כאיכותיות. כמו 
עיתונאים פועלים כשומרי סף ומעניקים לגיטימציה ל“איכותן“ של סדרות שונות בכמה דרכים. 
קולנוע  דוגמת   – נוספים  פועלים בשדות תרבותיים  או  ראשית, כמה משומרי הסף האלה פעלו 
לפועלים  סימנו  בטלוויזיה  שלהם  העיסוק  ובעצם  ללגיטימציה,  מכבר  זה  שזכו   – יפה  וספרות 

החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה  *
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בשדה, ואולי גם לקהל, שאפשר להתייחס לטלוויזיה ברצינות כאל מדיום אמנותי. שנית, לביא 
מתעכבת על הכתבות הרבות שמכתירות מדי שנה או מדי עשור את הסדרות הטובות ביותר ובכך 
פועלות לייצור קנון טלוויזיוני. לבסוף, היא מוצאת שמבקרי הטלוויזיה נוטים להסכים על שורה של 
 – אותנטיות  או  וריאליזם  צורנית  עלילתית, חדשנות  מורכבות   – איכות  עם  קריטריונים שמזוהים 
ומראה כיצד מאפיינים אלו הם תוצר של הדמיון החברתי בין היוצרים למבקרים: רובם חולקים רקע 
אתני )אשכנזי(, חינוכי )אקדמי(, מעמדי )בורגני( וגיאוגרפי )גוש דן(. הדבר מוביל לכך שאותנטיות 
מזוהה פעמים רבות עם סדרות המתרחשות בהקשרי החיים המוכרים לאותם יוצרים ומבקרים מתל 

אביב ומסביבותיה הקרובות. 
התקשורת  שדה  בחקר  למדי  נדיר  צעד  לביא  עושה   ,6 פרק  בספר,  האחרון  האמפירי  בפרק 
הישראלי: היא פונה לדבר ישירות עם הנשים )המעטות( והגברים )הרבים( שעובדים בתסריטאות 
ובבימוי ומייצרים את הסדרות האלה. בראיונות העומק הללו היא מוצאת עדויות לחשיבותה של 
אידיאולוגיית האמנות האוטונומית, שמקדשת את החופש היצירתי שיש ליוצר ומסמנת איכות 
החברתית  לקרבה  למדי  רבה  מודעות  מוצאת  היא  עוד  הטלוויזיה.  מבקרי  ועבור  היוצרים  עבור 
שקיימת בין היוצרים, המבקרים והקהל שאליו הם מכוונים את הסדרות שיצרו. בניתוח הזהיר של 
הראיונות חושפת לביא את “המתח המתמיד בין המסחרי לאמנותי“ )עמ‘ 155(, שלעתים מוביל 
להבהיר שהם מתאימים  מובילם  לעתים  אך  ניכרת  נהנים מאוטונומיה  לטעון שהם  היוצרים  את 
עצמם לדרישותיהם של גופי שידור מוכווני רווח ולצורך האישי שלהם ושל עמיתיהם בפרנסה. כך 

ממחישה המחברת היטב שחוויית העבודה בתעשיות התרבות רוויית סתירות. 
במחקר המרתק הזה הקהל נוכח רק כ“קהל מדומיין“ )Litt, 2012( בשיח היוצרים והמבקרים. 
כל פרויקט מחקר חייב לגדר אמפירית את האובייקט שהוא חוקר; לביא בוחרת להתמקד בהיבטי 
התרבות  תעשיות  לחקר  חלוצית  תרומה  מעלה  היא  ובכך  הטלוויזיה,  תעשיית  של  ההפקה 
בתעשיות  הספרות שעוסקת  את  בבהירות  היא מתארת  הספר  הראשונה של  במחצית  בישראל. 
סוציולוגיות לחקר תרבות שזכו עד  גישות  ומנגישה לקהל הישראלי  ובשדות תרבותיים  תרבות 
ישרטטו  המשך  שמחקרי  לקוות  יש   .)2011 רגב,  אצל  )למעט  בעברית  מועטה  להתייחסות  כה 
ישירות את האינטראקציה בין יצרני התוכן, הטקסט המיוצר והקהל שצורך אותו, וכי הקהל יזכה 
להתייחסות ישירה יותר מתוך מודעות לכך שתווית האיכות המוצמדת למוצר תרבות כלשהו היא 

תוצר של המפגש בין שלושת הגורמים הללו. 
התעשייה  את  להציב  משכילה  ואף  פיטרסון,  שמונה  מהאילוצים  רבים  בספרה  מקיפה  לביא 
המקומית בהקשר גלובלי. אולם נדמה שאילוץ מבנה השוק – הדרך שבה מייצגים יצרני תרבות 
פרקטיקות  זה.  בספר  מוגבלת  להתייחסות  זוכה   – אותו  מודדים  גם  ולעתים  שלהם,  הקהל  את 
 people( “המדידה של קהלי טלוויזיה בישראל, שהיו מבוססות בעיקר על מערכת ה“פיפל-מיטר
meter( ועל נתוני הרייטינג שמופקים בעזרתה, עוצבו על ידי גופי השידור המסחריים בהשראת 
השווקים המקבילים בארצות הברית ובאירופה. גופים אלו אימצו הגדרה סלקטיבית של הציבור 
הישראלי, כזו שמתמקדת בקהל היהודי ומדירה חלקית קהל של לא-יהודים ושל מהגרים טריים 
)Bourdon & Ribke, 2016(. בשנים האחרונות גוברת במיוחד החשיבות של פרקטיקות מדידה 
בתעשיות התרבות, שכן תכנים טלוויזיוניים מופצים יותר ויותר באמצעות מגוון גדול של תשתיות 
ברשתות  אלה  תכנים  עם  הקהל  של  האינטראקציה  למדידת  השיטות  ומתגוונות  דיגיטליות, 
ספרה  את  מסיימת  לביא   .)Kosterich & Napoli, 2016( נוספות  ובזירות  מקוונות  חברתיות 
פותחת  היא  בכך  בישראל.  כמוסד  הטלוויזיה  של  העתידי  לתפקודה  באשר  שאלות  של  בשורה 
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פתח לעבודות עתידיות, שיחקרו את תעשיית הטלוויזיה הישראלית ותעשיות נוספות ויתמקדו 
גם בפרקטיקות הטכנולוגיות והחברתיות המשמשות לייצוג קהל בישראל ובהשפעתן על התוכן 

המופק. 

מקורות

רגב, מ‘ )2011(. סוציולוגיה של התרבות: מבוא כללי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
Bourdon, J. & Ribke, N. (2016). Ratings, the state and globalization: The politics of 

television audience measurement in Israel. Media, Culture & Society, 38(2), 
159–174. doi:10.1177/0163443715594034

Kosterich, A. & Napoli, P. M. (2016). Reconfiguring the Audience Commodity: The 
Institutionalization of Social TV Analytics as Market Information Regime. 
Television & New Media, 17(3), 254–271. doi:10.1177/1527476415597480

Litt, E. (2012). Knock, knock. Who‘s there? The imagined audience. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media, 56(3), 330–345. doi:10.1080/08838151.2
012.705195

Peterson, R. A. (1990). Why 1955? Explaining the advent of rock music. Popular 
Music, 9(1), 97–116.



ביקורות ספרים 240   קרן פרידמן-פלג

ניסים אבישר. טיפול פוליטי: פסיכותרפיה בין האישי לפוליטי.
תל אביב: רסלינג. 2014. 202 עמודים

קרן פרידמן-פלג*

בשנים  המתקיים  ותוסס  ער  בשיח  משמעותית  ציון  נקודת  הוא  אבישר  ניסים  של  ספרו  פרסום 
האחרונות, הגם שבאופן לא רציף ולא ממוסד, בין אנשי טיפול ובין אנשי מדעי החברה. פסיכיאטרים, 
מכאן  ואנתרופולוגים  סוציולוגים  והיסטוריונים,  מכאן  סוציאליים  ועובדים  קליניים  פסיכולוגים 
עסוקים, כל אחד ואחת ממקומו וממקומה, בשאלה מה לו לעולם התוכן ה“טיפולי“ עם זה המסומן 
של  מנוגדים  קטבים  ב“שני  מדובר  כי  נראה  הספר,  בפתיחת  אבישר  גם  שטוען  כפי  כ“פוליטי“. 
דיכוטומיה מוחלטת: האחד פרטי והאחר ציבורי, האחד מופשט )וקשור בנפשי או ברוחני( בעוד 
ואינטרסים,  כוחות  בשני  ואילו  ואמפתיה  רגש  בעיקר  נוכחים  באחד  ומוחשי,  מציאותי  השני 
יחיד או קבוצת כוח מסוימים“ )עמ‘  הראשון נתפס כאלטרואיסטי והאחרון כמשרת מניעים של 
17(. על רקע הפיצול הזה אבישר מבקש לעשות מעשה: לקעקע את ההבחנה הקטגוריאלית בין 
שני עולמות התוכן הללו, באמצעות התבוננות באותם צמתים שבהם נכרכו האחד בשני, ומתוך כך 
לנסח הזמנה חדשה להרחבת מנעד אפשרויות הסיוע ולהעמקת טווח הנגיעה של אנשי הטיפול, מן 

ההקשר האינטרה-פסיכי של היחיד אל העולם החברתי שהווייתו משוקעת בו. 
לצורך מימוש המנדט שלקח לעצמו, הספר מחולק לשלושה שערים: “תיאוריה“, “פרקטיקה“ 
יוצא  הוא  שעמם  המפתח  מושגי  של  בסיסית  להגדרה  נדרש  שהוא  לאחר  הישראלי“.  ו“המקרה 
לדרך, הטיפולית והפוליטית, מקדיש אבישר את השער הראשון – “תיאוריה“ – להתבוננות יסודית 
בקשר שבין שתי פקעות אלה של רעיונות, אידיאות וערכים. הוא מתאר, בכל פעם מזווית אחרת, 
מובאות  זה  בחלק  בשנייה.  האחת  למעשה  ארוגות  זו  את  זו  כמוציאות  שנתפסות  מי  כמה  עד 
דוגמאות שאחת הבולטות בהן היא פעילותם של פסיכולוגים למען מטרות פוליטיות למן ראשיתו 
העיסוק  היא  נוספת  בולטת  דוגמה  ה-20;  המאה  בואכה  ה-19  המאה  בסוף  הטיפולי  השיח  של 
בקשר שבין שאלות על “אישיות“ למאפייני הסדר החברתי, בתרומה החברתית הגלומה ב“ריפוי“ 
כנקודת מפנה בחיכוך  של האינדיבידואל. את שנות השמונים של המאה הקודמת מזהה אבישר 
הטעון שבין הטיפולי לפוליטי, כאשר השפעתן של גישות פוסט-מודרניות ופוסט-סטרוקטורליות 
של  רחבים  ‘פוליטים‘  משתנים  להכללת  “הדרך  מסביר,  הוא  “מכאן“,  הטיפולי.  לשיח  מחלחלת 

מטפלים ומטופלים בניתוח תהליכים פוליטיים קצרה מאוד“ )עמ‘ 38(. 
בשער המוקדש לפרקטיקה נע אבישר מן המערכתי לאינטימי. הוא בוחן את הזיקה בין הטיפולי 
המאפשרים  אצבע  כללי  מציג  הטיפול,  אנשי  של  וההכשרה  הלימוד  תכניות  במסגרת  לפוליטי 
רגישות פוליטית בחדר הטיפולים )ובהם למשל תודעה ביקורתית, הקפדה על הקשר והתייחסות 
ללת הפוליטיקה בחדר הטיפולים. סיפורו  ישירה לקהילה(, ומסיים בהצגת רגעי אמת שבהם מחוֹ
של שאול, מטופל בן 42 שחזר בשאלה, או סיפורו של מטופל עם עבר אקטיביסטי שפיתח תחושת 
אין-אונים ופסיביות ממחישים מהו קשב פוליטי, על המורכבויות והתועלות שבו. יפה לראות כי 
– הגישה הנוחה שיש להם לסיפורים אישיים  מה שהיה לאחד מסממני הכוח של אנשי הטיפול 
ואינטימיים של מטופלים, המשמשת לא אחת מקור לפופולריות הולכת וגדלה של אנשי טיפול 

בית הספר למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי – המכללה למינהל   *
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כמו  איכויות  לחגיגת  ולא  להאדרת שם המטפל/ת,  לא  כאן  מגויס   – טלוויזיה  וככוכבי  כסופרים 
שחרור וגאולה שנקשרו במלאכת הטיפול, כי אם דווקא לחשיפת אבני החצץ והמהמורות שעמם 

מתמודדים המטפל והמטופל במפגשיהם זה עם זה. 
השער החותם את הספר הוא “המקרה הישראלי“. בשער זה מתכנס אבישר ומשרטט את מרחב 
האפשרויות, הגבולות והמגבלות שטומן בחובו חיבור מודע ומכוון בין הטיפולי לפוליטי במקום 
רווי בפוליטיקה ובמחלוקות כמו זה הישראלי. חלוקה לשש תקופות, החל משנת 1948 ועד שנת 
בישראל  הטיפולית  הפרופסיה  של  הנרטיב  בין  היחס  את  לבחון  למחבר  מאפשרת  ואילך,   2004
זה שבין האינתיפאדה הראשונה  ולהאיר רגעים של הצטלבות ביניהם, כמו  ובין הנרטיב הלאומי 
לתנועת “אימות“ ואיגוד “עו“סים שלום – עובדים סוציאליים לשלום ורווחה“. בפרקים החותמים 
את השער מגיע – אולי מעט מאוחר מדי – מה שהוא בעיניי שיאו של הספר, וללא ספק תרומתו 
שאלונים  של  ניתוח  בסיס  על  לפוליטי.  הטיפולי  שבין  ביחסים  להתבוננות  ביותר  המשמעותית 
מתאר אבישר כיצד “הפסיכולוגית הקלינית מפולגת ומסוכסכת“ בכל הקשור ביחסם של אנשיה 
למה שמזוהה כ“פוליטי“ )עמ‘ 145(. אבישר מציף מתחים על רקע אתני, מגדרי, דתי, וכאלה שבין 
יהודים לערבים ובין ימין לשמאל, ובאמצעותם מבחין בין מה שהוא מכנה “שני מחנות“. במחנה 
הראשון נמצאים אלה, והם רבים, הרואים את המרחב הטיפולי כסטרילי ואת עצמם כאנשי טיפול, 
כמי שמחויבים לערך הניטרליות. במחנה השני נמצאים אלה המכירים במטען הפוליטי המתלווה 

לעבודה הטיפולית ובהיותו משא בלתי נמנע כמעט. 
התבוננות אחרת, נוסף על זו המבוססת על תפיסת השסעים המאפיינים את החברה בישראל, 
לרצף  בהכרח  מחויבת  שאינה  מבט  נקודת  זוהי  פחות.  ומערכתית  יותר  מינורית  להיות  עשויה 
ליניארי של התפתחות מעמדה אחת לשנייה או לזיקוק נרטיב לוגי של יחסים בין מערכות סגורות 
טיפול  לאנשי  נרחב  מקום  נותנת  אלא  ופיצולים,  פילוגים  שסע,  קווי  נפערים  שבתוכן  לכאורה, 
ורואה בהם שחקנים חברתיים העוברים תהליכי הכשרה פרופסיונליים שונים, נמצאים במיקומים 
“אידיאולוגיות  מקדמים  גם  ולכן  שונות  ארגוניות  עמדות  תופסים  מסוימים,  ומעמדיים  אתניים 
קליניות“ מגוונות.1 קריאה ניואנסית שכזו מזמינה תשומת לב להפכפכות של עמדות מקצועיות 
ולנזילות של קווי הגבול התוחמים “מחנות“. זאת ועוד, כנגד ההנחה כי קיימת סימטריה מערכתית 
בין הטיפולי לפוליטי, הערנות להגיונות העמוקים המזינים את עצם ההבחנה בין השניים עשויה 
ללמד משהו לא רק על המתח ביניהם אלא על אופיו של הדיון במתח הזה. לדוגמה, השיח הליברלי 
כמה  מזוהה  הקהילתי  השיח  זאת  ולעומת  הטיפולי,  המרחב  של  בבסיסו  העומד  כהיגיון  מזוהה 
שמנחה ומעצב פעולות פוליטיות.2 ההכרה בניגוד זה מאפשרת לפרק את הסימטריה המערכתית 
בין השניים – טיפולי מול פוליטי – ולבחון את ההיררכיה המוסרית שנוצרה ביניהם. שהרי לעומת 
מזוהה  הטיפול  כוח,  והפעלת  אינטרסים  עם  כמעט  אסוציאטיבי  באופן  המזוהה  הפוליטיקה, 
של  הפוליטיקה  בדבר  ומה  הזמן?  כל  תמיד?  בהכרח?  הדבר?  כך  האמנם  וסיוע.  אלטרואיזם  עם 
הטיפול עצמו, הכוח הנלווה לעיסוק מקצועי זה והפריווילגיות המעמדיות, שלא אחת מאפשרות 
מלכתחילה התבססות במקצוע? מונחים כמו “יוקרתי“, “איכותי“ ו“אלטרואיזם“, שנקשרו בעיסוק 

 Young, A. (1995). The harmony of illusions: Inventing post-traumatic stress disorder.  1
New Jersey: Princeton University Press

בישראל.  זכויות-האדם  שיח  של  גבולותיו  על  ולג‘ונגל:  לגן  מעבר   .)2011( נ‘  מזרחי,  למשל  ראו   2
מעשי משפט, ד, 51–74.
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הטיפולי כמעט למן ראשיתו, מזמינים בירור מעמיק יותר של יחסי הכוח שמתקיימים לא אחת בין 
אנשי טיפול ובין מי שהופכים מטופלים, ומבט רחב וביקורתי יותר על שוק העבודה ועל ההיררכיה 

המתקיימת בו בין קהילות מקצועיות שונות. 
אלא שהצעה זו להרחבת המבט על המחול המסחרר בין הפוליטי לטיפולי יכולה הייתה להתנסח 
רק מתוך החריש שעשה המחבר ומן האדמה התחוחה שהזמין אליה את קוראיו. האומץ, הנדיבות, 
בחייו  משמעותיים  אנשים  לשני  הספר  בפתיחת  שייחס  מעלות   – הדרך  ופריצת  האדם  אהבת 
שנכפתה עליו הפרידה מהם, אביו יוסף אבישר ומורהו דן בר-און – הן מעלות שגם הוא ניחן בהן: 

איש טיפול שמפעיל מבט רפלקסיבי נוקב אל חדר הטיפולים פנימה ומתוכו החוצה. 
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אריה קיזל. הנרטיב המזרחי החדש בישראל.
תל אביב: רסלינג. 2014. 374 עמודים

גל הדרי*

כלום יכולים האשכנזים לדבר?

הרעיון המארגן של הספר, גם אם אינו מנוסח כך, גורס כי הנרטיב המזרחי החדש מפורר את החברה 
הישראלית ואת המדינה היהודית. קיזל כותב נגד הכיוון של המחקר הקיים ומתאר בספרו באופן 
השלכותיו.  ואת  הישראלית  החברה  בתוככי  המתחולל  האתני  הנרטיבי  המאבק  את  פרובוקטיבי 
לטענתו, הקשת הדמוקרטית המזרחית משמשת סוכן שמקדם את הנרטיב הרדיקלי המאיים על 
כיצד  להראות  מבקש  הטיעון  של  הראשון  הנדבך  ישראל.  של  היהודי  ואופייה  החברתי  מרקמה 
הרעיון  את  מפרקת  החדש,  המזרחי  הנרטיב  של  בבסיסו  שעומדת  הפרוגרסיבית,  האידיאולוגיה 
הציוני, וכלשון המחבר “האופק של הגישה המזרחית המוצעת הוא הסדר פוליטי שייתכן שיתגלם 
במדינה אחת ובהכרח יבטל את אופייה היהודי של המדינה ואת בסיסה הציוני“ )עמ‘ 167(. בתחילת 
הספר נעשית הבחנה בין הנרטיב המזרחי החדש ובין ההיסטוריוגרפיה של המאבק המזרחי, ולאחר 
מכן גם מועלות ביקורות פנימיות וחיצוניות על נרטיב זה. כך או כך, במרכז הדיון עומד הנרטיב 

המזרחי החדש. 
המאבק הנרטיבי שקיזל מתאר הוא חלק מפוליטיקה של זהויות. שיח הזהות מייצר קטגוריות 
דורשות  בחברה  קבוצות  ואתניים.  חברתיים  מאבקים  ומניע  ו“אנחנו“  “הם“  של  דיכוטומיות 
שחרור מן הדיכוי הפוליטי שלהן. בתהליך זה משתחררים מטענים של שנאה ודה-לגיטימציה 
ההיגיון  על  זו  פוליטיקה  של  האיום  ההגמונית.  האליטה  כלפי  והן  המודרת  הקבוצה  כלפי  הן 
צמיחתה  הזהויות,  פוליטיקת  הפנימי של  ההיגיון  לפי  הספר.  כל  לאורך  ניכר  הלאומי-ליברלי 
הקולוניאלי.  “האחר“  של  וליצירתו  לקולוניאליזם  מקושרת  להיות  חייבת  האתנית  הזהות  של 
מקורות המאבקים החברתיים ומקורות הפוליטיקה הזאת טמונים בהתפתחותה של התיאוריה 
הסכנה  מפני  אזהרה  עולה  הספר  מתוך  הפוסט-לאומית.  הגישה  ושל  הפוסט-קולוניאלית 
הזהות  של  פונדמנטליזציה  של  להנגשתה  גם  אלא  ללאומיות,  רק  לא  זו  פוליטיקה  שמציבה 

ולתפיסה מהותנית שלה )שנהב, 2001(.
כדי להבין את הנרטיב המזרחי החדש, טוען קיזל, יש לראותו כתוצר של המחשבה הפרוגרסיבית, 
היונקת במיוחד ממעייני האסכולה הפוסט-קולוניאלית בביקורתה על המערב והעצמת ה“אחרים“. 
הוא  הנרטיב החדש  הפנתרים השחורים,  ולמאבקם של  בוואדי סאליב  ההיסטורי  למאבק  בניגוד 
“חלופה נרטיבית ששואפת להחליף את נרטיב-העל הציוני“ )עמ‘ 66–67(. ההיסטוריה הישראלית 
הופכת להיות סיפור בלהות מעורר אימה המוחק לגמרי את הסובייקטיביות של הפלסטינים ובדרך 
זה, יש לנקוט צעדים כמו פתרון המדינה  זו של המזרחים. ולפיכך, בהלימה להיגיון  אגב גם את 

אוניברסיטת חיפה   *
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האחת, שיישומם יוביל הלכה למעשה לפירוקה של ישראל כפי שאנו מכירים אותה כיום. לעומת 
זאת, ירון אזרחי )2009( מבקר את הניסיון ליישם קטגוריות אלו בהקשר של המזרחים בישראל.

זה  ובמקרה  הישראלים,  שלה,  המזרחי  בגוון  והרב-תרבותית  הפוסט-קולוניאלית  במחשבה 
והדיר  הפלה  הערבית,  האוכלוסייה  של  החוקי  רכושה  את  שגזל  זר  גורם  נחשבים  האשכנזים, 
ויצר מדינה בשליטתו ההגמונית המדכאת. ישראל הלבנה היא במהותה שריד של  את המזרחים 
הפוסט- בקריאה  המכוננים  הטקסטים  קורבנותיה.  הם  והמזרחים  והפלסטינים  הקולוניאליזם, 

פוקו  מישל  פאנון,  פרנץ  כמו  הוגים  של  כתביהם  על  נשענים  ההיסטוריה  של  קולוניאלית 
ואדוארד סעיד. העמדה של סעיד, שנוסחה בשפה המדגישה קורבנּות, התקבלה בתשואות בקרב 

האינטליגנציה הליברלית באירופה ויובאה לישראל על ידי אינטלקטואלים מזרחים.
הקורבנּות שסעיד מעלה, המשמשת אחד ממקורות ההשראה של הנרטיב המזרחי החדש, היא 
המזרחי  “הנרטיב  קיזל,  לפי  הישראלית.  בחברה  והפירוד  הפירוק  תזת  של  השני  לנדבך  הרקע 
החדש הגיע למלכוד שבו הוא אינו יכול להשלים את המהלך, ולפיכך נותר כחושף סבל ועוולות 
לקורבנּות,  מוביל  הוא  ובהכרח  מוצא,  ללא  דרך  בבחינת  הוא  זה  שלב  לשחרור.  מוביל  אינו  אך 
חוסר  טיעון  לטעמי,   .)285 )עמ‘  מאחריות“  עצמי  ולשחרור  תמידית  להאשמה  יסודות  שמכילה 
מזרחים  כלפי  ובמיוחד  בישראל  מוחלשות  אוכלוסיות  כלפי  מדי  רבות  פעמים  מופנה  האחריות 
ותושבי הפריפריה. מקוממת במיוחד היא הצגת היתרונות שבפריפריה, שעשויים להתפרש כלעג 
לרש: “דווקא בהיותה מחוץ למעגלי המידע והאופנה של המרכז, הפריפריה מאפשרת לתושביה 

עצמאות, חופש ומקוריות“ )עמ‘ 343(.
הביקורת העיקרית של המחבר נסמכת על “קולוניאליזם מהופך“, כפי שמציע קרמפף )2004(. 

וכך היא פועלת, לדברי קיזל:

ושל  הוא מסמן של אמת  הקורבן  וככזה  קורבן,  אוטומטית  נעשה  הסובל  המזרחי  הסובייקט 
צדק מוחלט, שלאחרים אין זכות לחלוק עליהם. עצם הערעור על אודותיהם הוא מעשה בלתי 
מוסרי בעליל. התוצאה של מצב זה היא שתיקת האשכנזים לנוכח השמצתם כציבור וכיחידים, 
הוא  החדש  הנרטיב  של  ההישגים  אחד  השנאתם.  עם  בבד  בד  בהם  מתמדת  רפש  והעלאת 
וכמואשמת,  כמתביישת  בו  מתפקדת  האשכנזיות  אשר  פוליטית,  תקינות  של  מרחב  יצירת 

והאשכנזים אף הם פועלים לפי אותם הכללים. )עמ‘ 320(

כנרטיב של האשמה, אשר  “מכונן  הוא  הנרטיב המזרחי החדש מחזק את “המסכנות המזרחית“. 
מבסס את עצמו על פצעי עבר ועל התבצרות מזרחית שמייצרת גלמודיות“ )עמ‘ 322(. במונחים 
האויב  שהיא  אשכנזיות,  לגבי  אובססיה  יש  החדש  המזרחי  שלנרטיב  מסביר  קיזל  לאקאניים, 

הנרטיבי שלו, והנרטיב המזרחי רוצה הן להידמות לו והן להחליפו )עמ‘ 348(.
האשכנזיות הפכה בנרטיב המזרחי החדש לסמל של רוע. אליבא דקיזל, הנרטיב המזרחי החדש 
שאינם  כך  על  אחראי  הוא  לשחררם  ובמקום  המזרחים  את  מעכב  הוא  אחד  מצד  בכולם.  פוגע 
מצליחים לבצע מהלך אמנציפטורי שיגבר על העוולות ועל הסבל שהם חווים. מצד שני, האופן 
שבו נרטיב זה מכוון כלפי האשכנזים מכתים ציבור שלם וגורם לכך שבמסגרת שיח תקין פוליטית 
יהיו הם תמיד נשאי האשמה. לכן זוהי למעשה סתימת פיות ודיכוי של האשכנזים דווקא. לא זו 
אף זו, בפרק התשיעי של הספר קיזל חושף בפנינו מעין “ריאקציה אשכנזית“ בעקבות דכאנותו 
של הנרטיב המזרחי הרדיקלי. ריאקציה זו מתבטאת ב“אשכנזיות חדשה“ ובחזרה לתרבות היידית 
על חשבון נרטיב-העל הציוני. כלומר, הנרטיב המזרחי לא רק מדיח לחיסולו של הרעיון הציוני 
אצל המזרחים, אלא גורם לשחיקתו אפילו בקרב האשכנזים. אל אלה יצטרף השמאל הפוסט-ציוני 
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האשכנזי, המעמיק את מגמות הקפיטליזם המפורר, שמנכס את הנרטיב המזרחי החדש “אל תוך 
המסגרת הכללית של הביקורת על הציונות“ )עמ‘ 197(.

הבעיה השזורה לכל אורך הספר נוגעת למשבר הייצוג. מי מוסמך לייצג ולדבר בשם המזרחים? 
את  משתיק  המודרים  ובין  ההגמון  בין  המאבק  שמא  או   ,)2015 )כץ,  בלבד  אחד  קול  יש  האם 
ייצוג בשיח? במאבק בין שעתוק הסטטוס-קוו  פוליפוניית הקולות של אותם סובייקטים נעדרי 
לרצון לחשוף את עוולותיו ולהחליפו נשארים קולות דוממים. ייתכן שבמסגרת מאבקי הכוח על 
הדרך  האם  היברידיות.  זהויות  וליצור  לדבר  יכולתם  את  מאבדים  רבים  נגדו,  או  האמת  משטר 
לשחרור רומסת בדרכה את כל “האחרים“? קיזל מנסה לחשוף בספרו מציאות עגומה זו, שהנזק 

בה עולה על התועלת.
אם כן, המסקנה המתבקשת מכל אלה היא כי הנרטיב המזרחי החדש הוא המחסום העיקרי בפני 
לכידות חברתית ושחרורם של המזרחים מדיכויים, אגב דיכויים של האשכנזים. בעקבות מסקנה 
זו ראוי לשאול: מה משקלו של הנרטיב הזה במכלול הסיבות לאפליה של מזרחים בישראל? האם 
מדובר במציאות משפיעה ורחבת היקף או במעגל אינטלקטואלי ללא כל השפעה ממשית? בירור 
ובירור האופק הפוליטי שהנרטיב המזרחי החדש מבקש  מקורות ההשראה הפוסט-קולוניאליים 
להנכיח תורמים בהחלט למחקר ולא נראה שיש עליהם חולק מצד כזה או אחר. החלק השני של 
הטיעון, על ה“קולוניאליזם המהופך“ אשר מדכא דה-פקטו הן את המזרחים והן את האשכנזים, 
כי  ונראה  אתנית,  נרטיבים  מלחמת  בישראל  מתחוללת  אכן  מתאימה.  ביקורתית  לתגובה  ראוי 

התזה הפרובוקטיבית של הספר עשויה להציתה מחדש גם בשיח האקדמי.
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גד יאיר. אהבה זה לא פרקטיש: המבט הישראלי על גרמניה. 
בני ברק: הקיבוץ המאוחד. 2015. 416 עמודים

עדי לבני*

הכותרת קלילת המצלול אינה מסגירה שספרו של גד יאיר מבקש להכריע באחת מסוגיות היסוד 
בדיון ההיסטורי שלאחר השואה: האם השואה התרחשה בשל ייחודיות בטבע הלאומי הגרמני, או 
שמא הייתה תוצר של תכונות אוניברסליות ולפיכך יכולה הייתה להתרחש בכל מקום ובכל זמן? 
המיוחדת“ של  ה“דרך  לאסכולת  שייך  הספר,  הראשונים של  כבר מעמודיו  כפי שמתחוור  יאיר, 
גרמניה בהיסטוריה, הטוענת לקיומו של ייחוד גרמני. אף על פי כן, זו אינה קשורה לדידו ברוע 
רדיקלי או באנטישמיות דמונית מושרשת )כפי שטען למשל ההיסטוריון האמריקני דניאל גולדהגן 
בספרו שנוי המחלוקת תליינים מרצון בשירות היטלר1(. על פי יאיר, מקורותיו של הייחוד הגרמני 
נוקשות, רציונליות  וכוללים תכונות קולקטיביות כמו חיבה לסדר,  יותר  שונים, פרוזאיים הרבה 
וצייתנות. יאיר טוען כי אלו התכונות שאפשרו את השואה, ואף יותר מכך – וכאן הופכת טענתו 
בלתי  מופעיהן  עתה  לעת  כיום.  גם  הגרמנים  את  לאפיין  ממשיכות  הן   – באמת  לכת  למרחיקת 

מזיקים, אך בעיתוי ובנסיבות המתאימים הן עלולות לאפשר קטסטרופה דומה. 
למסקנות אלו מגיע יאיר באמצעות ראיונות עומק שקיים עם כשמונים ישראלים החיים כיום 
בגרמניה, ועל סמך תשובותיהם של עוד כמאה נשאלים בסקר אינטרנטי. הספר אינו מסתפק 
בהצגת “המבט הישראלי על גרמניה“, כפי שמבטיחה כותרת המשנה, אלא מבקש “להגיע אל 
 .)15 )עמ‘  בבסיסה“  שעומדים  והרציפים  העמוקים  הקודים  אל  תרבותה,  אל  עצמה:  גרמניה 
של  חוויותיהם  דרך  הגרמני  הלאומי  האופי  של  המתאר  קווי  את  משרטט  יאיר  בהיר  בסגנון 
ישראלים החיים בגרמניה: בדינמיקה האינטימית שלהם עם בני זוגם הגרמנים, ביחסי שכנות, 
חשוב  תפקיד  לישראלים  ועוד.  הגרמנית  החינוך  מערכת  ועם  העבודה  עולם  עם  במפגשיהם 
האופי  וכך משקפים את  הגרמנים,  נגטיב, של  יאיר: הם משמשים תמונת מראה,  בספרו של 
הגרמני. הספר מציג שורה ארוכה של דיכוטומיות המבחינות בין ישראלים לגרמנים: חמימות 
חפיפניקיות  הקופסה“,  “בתוך  וחשיבה  שמרנות  לעומת  ויוזמה  יצירתיות  קרירות,  לעומת 

לעומת קפדנות ועוד. 
הספר כולל חומרי ריאיון עשירים ודוגמאות אילוסטרטיביות ומקוריות. כך למשל דן יאיר 
ביחסם של הגרמנים למיחזור, יחס קפדני שסטייה ממנו גוררת סנקציות ולכן יאיר מכנה אותו 
“משטור הפשיעה האקולוגית“. לטענתו, היחס למיחזור מבטא תכונות אינהרנטיות לגרמנים 
כמו נוקשות והקפדה על החוקים, והוא מאפשר את שיבתן של פרקטיקות ההלשנה שרווחו הן 
בתקופת המשטר הנאצי והן במזרח גרמניה. כמו פרקטיקות אחרות שנהוגות כיום בגרמניה, גם 
היחס למיחזור מושתת למעשה על יסודות תיאולוגיים עמוקים; לדברי יאיר הגרמנים מונעים 
ולגאולה  להיטהרות  החותרת  לותרנית  אתיקה  מתוך  לכך,  מודעים  להיות  מבלי  כיום,  גם 

ומונעת על ידי פחד מהשטן.

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
גולדהגן, ד‘ )1998(. תליינים מרצון בשירות היטלר: גרמנים רגילים והשואה. תל אביב: משכל.   1
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מוטיב מרכזי בספר, שעל פי יאיר גם הוא מבוסס על אתיקה לותרנית, הוא ה“מבט המפוצל“ 
הגרמני. בגרסתו הלותרנית הוא מתבטא בהפרדה בין חירות המחשבה ובין החובה לציית לשליט 
בין   – בפיצול  מומחים  הגרמנים  יאיר,  טוען  כיום,  גם  עולם המעשה.  לתכתיביו של  או  ארצי 
רציונליות לרגשות )ועל כן “אהבה זה לא פרקטיש“(, בין הפרטי לציבורי. עולמם תלוי ביכולת 
לתחום ולהבחין, להכניס כל דבר למגירה המתאימה לו, למכל המיחזור הנכון. יאיר מדגים זאת 
יפה בדיונו בתרבות הגוף החופשי )Freie Körperkultur( הגרמנית. בגרמניה, בניגוד לישראל, 
העירום מקובל יותר במרחב הציבורי. הגרמנים נוחים להתפשט – אם בסאונות ואם בפארקים 
ציבוריים בימי שמש. לטענת יאיר, המבט המפוצל הוא שמאפשר את העירום במרחב הציבורי 

מכיוון שהוא מאפשר, בהקשרים מסוימים, לראות את הגוף במנותק ממיניות.
“הגרמנים“,  על  לנו  המוכרים  הסטריאוטיפים  מסך  חורגת  המפוצל  למבט  באשר  ההבחנה 
יאיר  הנחרץ של  סגנונו  כן,  פי  על  ומעוררות מחשבה. אף  נוספות  רבות  תובנות  כולל  והספר 
מסחררת  במהירות  מובילות  מתווה  שיאיר  הדרכים  כל  אלו.  תובנות  של  מהרושם  מפחית 
בחזרה לאושוויץ: מפרקטיקות יומיומיות כמו הרגלי מיחזור ועד המבט התמים – בניגוד למבט 
לוגי,  תעלול  במעין  וכך,  למיניות.  עירום  בין  אוטומטית  מקשר  שאינו   – המחפצן  הישראלי, 
יאיר,  טוען  הגרמני,  ביטוייו השונים של המבט המפוצל  הופך לשלילי.  חיובי  כל מה שנדמה 
 ]...[ לו.  נוגע  שזה  חשב  לא  אך  מבתיהם  נלקחים  היהודים  את  שראה  “למבט  כולם  שקולים 
לב“  מורך  לחוש  בלי  תינוקות  של  גולגולות  לפצפץ  לאבותיהם  שאפשרה  יכולת  אותה  זוהי 

)עמ‘ 186(. 
למסקנות אלו, כאמור, הוא מגיע על בסיס המבט הישראלי. דווקא השואה, לטענתו, הופכת 
שבלתי  מה  את  לראות  להם  מאפשרת  רגישותם  במיוחד.  מהימנים  לצופים  הישראלים  את 
נראה לעין רגילה; המבט הטראומטי שהם סיגלו מאפשר להם להבחין בעקבותיה המטושטשים 
יתרונו  טענת  את  מקבלים  אם  גם  אולם  ימינו.  של  הנאורה  בגרמניה  גם  הנאצית  גרמניה  של 
ישראלים  בין  המתמדת  ההנגדה  דווקא  בספר,  דיה  מבוססת  שאינה  הישראלי,  המבט  של 
שהוא  התכונות  כי  להוכיח  ליאיר  מאפשרת  אינה  יותר  רחב  השוואתי  הקשר  ללא  לגרמנים 
מחושבים  כמה  להראות  מבקש  כשהוא  למשל  כך  בייחוד.  כרוכות  אכן  כיום  לגרמנים  מייחס 
הגרמנים, שעורכים מפגשים חברתיים בכפוף לתיאום מראש ביומן, ומציב לעומתם קריקטורה 
של הישראלים הספונטניים, ש“קופצים“ בהתראה של רגע לקפה ועוגה, אין בכך כדי לשכנע 
כי דווקא הגרמנים חריגים. שנית, הוא מתעלם מכך שבתחומים מסוימים ההבדלים בין גרמנים 
לישראלים מקורם בנורמות שהתפתחו בעקבות השואה. לדוגמה, כפי שהראתה יעל השילוני-

דולב, בעוד ישראל היא “מעצמת פריון“, מובילה עולמית בבדיקות גנטיות המעודדת הפלות 
במקרים של פגמים בעובר, בגרמניה פרטיקות שעלולות להתקשר להשבחה גנטית מעוררות 
ישראלים  בין  יאיר  שזיהה  מההבדלים  מקצת  לפחות  כן,  אם  אותן.  מגבילה  והמדינה  רגישות 
לגרמנים, ובכללם היחס למוסד המשפחה, התעצבו בעקבות השואה, ועל כן לא יכולים לנבוע 

מאותו אופי לאומי קמאי שהוא מייחס לגרמנים.
אם  אלא  ייחודי,  הגרמני  הלאומי  האופי  אם  אינה  מהספר  שעולה  המרכזית  השאלה  אולם 
כך  יאיר משיב על   .1933 2015 לגרמנים בגרסת  בין הגרמנים בגרסת  ישר  קו  אפשר לשרטט 
את  למשל  שולל  הוא  להחלישו:  מאפשר  שאינו  באופן  בנוי  מוביל  שהוא  והמהלך  נלהב,  בהן 
כמה  של  מודעת  בהכרעה  די  ש“אין  מאחר  הגרמני,  האופי  על  דוריים  שינויים  של  השפעתם 
צעירים להתמודד עם השטימונג ]כלומר המזג[ הגרמני להביא לשינוי תרבותי כולל. נכון שזה 
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147(. יאיר גם מכיר  מצליח אי פה, אי שם, ]...[ אבל מדובר, שוב, ביוצאים מן הכלל“ )עמ‘ 
ואף מודה  הייתה להשפיע על מסקנותיו  יכולה  בכך שההיסטוריה המשפחתית הפרטית שלו 
כי ייתכן שהפרשנות שנתן לעדויות מרואייניו היא “כל כולה תוצאה של טראומה משפחתית 
דווקא  אם  כי  יותר,  מסויגת  להצגה  מיתרגמת  אינה  זו  הכרה  אולם   ,)407 )עמ‘  מודחקת“ 
לאישוש מחדש של הטענה )“כל מה שכתבתי בספר הוא אובייקטיבי וכן“, עמ‘ 408(. אם כן, 
מה שפוגע בתוקף טענתו של יאיר היא העובדה שהיא אינה עומדת במבחן הפופריאני הפשוט 

לתקפותה של תיאוריה מדעית: היותה ניתנת להפרכה. 
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יוליה לרנר ורבקה פלדחי )עורכות(. “רוסים“ בישראל: הפרגמטיקה
של תרבות בהגירה.

תל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2012. 437 עמודים

אנה פרשיצקי*

נולד מתוך קבוצת מחקר שהתכנסה  בהגירה  בישראל: הפרגמטיקה של תרבות  “רוסים“  הספר 
מאמרים  אסופת  הוא  הספר  שנים.  שלוש  במשך  ופעלה   2002 בשנת  בירושלים  ליר  ון  במכון 
המאמרים  כותבי  בישראל.  הרוסית  העלייה/ההגירה  של  השונות  ובזירות  בהיבטים  שעוסקת 
בישראל  שונות  ולאוניברסיטאות  והרוח  החברה  מדעי  של  שונות  לדיסציפלינות  משתייכים 
ובעולם. רובם יוצאי ברית המועצות לשעבר, חלקם ילידי ישראל. עם הכותבים נמנים החוקרים 
של  הצעיר  לדור  שייכים  הגדול  חלקם  הרוסית,  העלייה/ההגירה  חקר  בתחום  ביותר  הבולטים 
מראשית  בתחום  שעסקו  החוקרים,  של  יותר  הוותיק  הדור  בני  וחלקם  הרוסית  דוברי  החוקרים 
והניחו את אבני היסוד שלו. רבים מהם  העלייה מברית המועצות של שנות השבעים והתשעים 
מציג  הספר  כלומר,  כאן.  הנסקר  בספר  מאמריהם  מבוססים  ועליהם  בנושא  ספרים  פרסמו  אף 
את השיח העדכני בתחום ואת נושאי המחקר האחרונים והממצאים בהם. המשותף לכל מאמרי 
האסופה הוא שימוש בשיטות מחקר איכותניות, בגישה פרשנית ובהתמקדות עקרונית בתרבות 

ובזירה התרבותית בהגירה. 
במספר,   16 הפרקים,  יתר  העורכות.  של  מבוא  פרקי  הם  הספר  של  הראשונים  הפרקים  שני 
לרנר,  יוליה  של  המבוא  בישראל.  הרוסית  בעלייה/הגירה  שקשורים  שונים  בנושאים  עוסקים 
העלייה/ לחקר  חדשה  תיאורטית  גישה  מנסח  בהגירה“,  תרבות  של  הפרגמטי  “הכוח  שכותרתו 

ההגירה הרוסית בישראל. לטענתה של לרנר, השיח הציבורי והאקדמי של מדעי החברה על אודות 
מהגרים בישראל בכלל ועל דוברי רוסית בפרט מבוסס על הבחנות בינאריות – בין גטואיזציה של 
המהגרים לאינטגרציה שלהם; בין הומוגניות להטרוגניות בקהילתם; בין מטענם התרבותי הסובייטי 
והמיובא של העולים הרוסים למטען התרבותי הישראלי המקומי. לפיכך לפני המהגרים החדשים 
חדשה  גישה  והיטמעות.  אינטגרציה  או  בגטו  וחיים  התבדלות  בלבד:  אפשרויות  שתי  עומדות 
שמוצגת במבוא מבקשת להיחלץ מההבחנות הבינאריות המארגנות את הדיון על רוסים בישראל 
ולערער עליהן. בפרק המבוא עולות כמה נקודות חשובות נוספות: הצעה להשתמש במודל פרשני 
של התמקמות המהגרים במרחב הסימבולי הישראלי, הצבעה על השונות וההטרוגניות העצומות 
להשתמש  והצעה  הרוסית  דוברי  קולקטיב  של  הדוריות  עקרון  הדגשת  הרוסי,  הקולקטיב  של 
כאן  שמנוסחת  התרבותית  הפרגמטיקה  גישת  המהגר.  של  מצבו  לתיאור  תרגום  של  במטפורה 
מבוססת על תובנות מתחום הסוציולוגיה של התרבות, המיוחסות לסוציולוגים מפורסמים כפייר 
בורדייה, שרי אורטנר, אן סווידלר וג‘פרי אלכסנדר, והיא מבקשת ליישמן בתחום חקר העלייה/

ההגירה הרוסית. 
השער הראשון בספר הוא מבט על ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה של היהודים בברית המועצות. 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והחוג הרב-תחומי במכללה האקדמית גליל מערבי; המכון    *
הסוציולוגי לחקר קהילות באוניברסיטת בר-אילן
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ההיסטוריון  במאמרו של  התופעה.  ההיסטורי של  בהיבט  שני מאמרים שעוסקים  כולל  זה  שער 
בברית  צייטל  של  ילדיה  ובחזרה:  לסוציולוגיה  “מהיסטוריוגרפיה  הנקרא  שומסקי,  דימיטרי 
המועצות ובישראל אחרי העידן הסובייטי“, נסקרת התפתחות התודעה הלאומית היהודית בקרב 
טובע  רואי,  יעקב  ההיסטוריון  של  מאמרו  בשער,  השני  המאמר  לשעבר.  המועצות  ברית  יהודי 
המאמר  מטרת  היהודית-סובייטית.  התרבות  של  בהקשר  דקה“  “תרבות  התיאורטי  המושג  את 
הרשמי  לציון  שמעבר  זו   – היהודית-סובייטית  התרבות  של  משמעותה  את  לעומק  לבחון  היא 
הביורוקרטי של יהדותם, שהתבסס על היותם צאצאים להורים יהודים. לטענתו של רואי, דווקא 
חיוורונה של תרבות זו, העדרו של אפיון ברור והערפול המסוים שבה אפשרו לה לשרוד למרות 

מאמציו העקשניים של המשטר לשלול מן היהודים את תרבותם וכל ייחוד פוזיטיבי. 
של  בהיותה  עוסקים  והם  מאמרים,  שני  בו  גם  מהגרת.  אינטליגנציה  הוא  השני  השער  נושא 
מברית  המהגרים  בקרב  אסטרטגי  פעולה  ואמצעי  תרבותי  משאב  מפתח,  סמל  האינטליגנציה 
זאת?  אומר  היה  דוסטוייבסקי  “האם  טחרטובה,  אירנה  של  מאמרה  בישראל.  לשעבר  המועצות 
הוויכוח בין דליה רביקוביץ למאיה קגנסקיה והאתיקה של האינטליגנציה“, מציג תיאור פרשני של 
הוויכוח הציבורי שפרץ בין המשוררת ילידת הארץ רביקוביץ לסופרת דוברת הרוסית קגנסקיה. 
הקולקטיבית  זהותם  את  מחדש  לבנות  שנדרשו  הרוסים  האינטלקטואלים  כי  טוענת  טחטרובה 
היהודית  הזהות  טראומת  עמם:  שנשאו  חוויות  משתי  הושפעו  בישראל  החדש  הסימבולי  בסדר 
המחלוקת  היא  במאמר  ביותר  מרתקת  אינטליגנציה.  בעצמם  לראות  ונטייתם  הבלתי-מבוטאת 
בין שתי נשים אלו בעניין פרשנותן לתפיסתו של הסופר הרוסי הנודע דוסטוייבסקי. עוד בשער 
זה נמצא מאמרן של יוליה לרנר, תמר רפופורט ועדנה לומסקי-פדר שהתפרסם במקור באנגלית 
בשנת 2007. המאמר מבוסס על נתונים שנאספו בקרב סטודנטים דוברי רוסית בשנות התשעים, 
בראשית העלייה/ההגירה הרוסית לישראל, ועניינו תסריט אתני של ההשכלה הגבוהה. מסקנתו 
העיקרית של המאמר היא שתסריט תרבותי אתני של אינטליגנציה, הקושר קשר הדוק בין יהודיות 
לרכישת השכלה גבוהה, מיובא מברית המועצות לשעבר והוא המאפשר למהגרים רוסים צעירים 
להפוך לאינטליגנציה ישראלית. המאמר נפתח בפרולוג שמצביע על התפתחויות בשנות האלפיים 
את  ומחליפים  הארץ  ילידי  הישראלים  גילם  לבני  ומתקרבים  שהולכים  רוסים,  סטודנטים  בקרב 
תסריטם התרבותי. בכך הכותבות מעדכנות את נתוני המאמר משנות התשעים לשנות האלפיים. 

כולל שלושה מאמרים.  והוא  ישראליות“  למחלוקות  רוסיים  “אתגורים  נקרא  השער השלישי 
הראשון בהם הוא מאמרה של אולגה גרשנזון “קולוניזציה תרבותית: המקרה של תיאטרון גשר“. 
הישראלים  ובין  הרוסים  המהגרים  בין  והמורכבים  האמביוולנטיים  היחסים  את  מתאר  המאמר 
הוותיקים בתיאטרון גשר, שהוקם בשנת 1990 על ידי קבוצה של מהגרים דוברי רוסית. החידוש 
התיאורטי של המאמר הוא ביישום התיאוריה הפוסט-קולוניאלית ומודל הקולוניזציה התרבותית 
והשימוש בהם לחקר היחסים המורכבים שבין השיח של המהגרים הרוסים לשיח של הישראלים 
התיאוריה  על  ברובם  שהתבססו  בישראל,  הרוסים  על  קודמים  למחקרים  בניגוד  הוותיקים. 
האוריינטליסטית והצביעו על היחס המתנשא של הרוסים כלפי הישראלים ובמיוחד כלפי עדות 
תרבותית.  קולוניזציה  של  במודל  האוריינטליסטי  המודל  את  להשלים  מציעה  גרשנזון  המזרח, 
קונצמן  והשתייכות.  אלימות  לאומיות,  מיניות,  על  קונצמן  עדי  של  מאמרה  הוא  השני  המאמר 
בוחנת את היחס העוין של התקשורת דוברת הרוסית בישראל כלפי קבוצת המהגרים המשתייכים 
שהיא  הגועל  ותחושת  הלהט‘‘ב  קהילת  כלפי  העוין  היחס  כיצד  מראה  היא  הלהט“ב.  לקהילת 
מעוררת בקרב נציגי האינטליגנציה דוברת הרוסית בישראל – יחס המומחש במושג “מקום ליד 
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המחראה“ – נובעים מהעבר הסובייטי, שבו פגשה האינטליגנציה הרוסית הומוסקסואלים ולסביות 
ושפת  העבר  מן  הסובייטי  הזיכרון  קונצמן,  של  לטענתה  גדולים.  ריכוז  במחנות  כמוה  שנכלאו 
בין האינטליגנציה  הגומלין  יחסי  ומעצבים את  – מכתיבים  בתי הכלא  – הסלנג של  המחנה שלו 
הבחנה  המיניות  סימנה  המחנות  מן  בזיכרון  הלהט‘‘ב.  המהגרים  קבוצת  ובין  הרוסית-ישראלית 
מעמדית בין האסירים הפוליטיים, נציגי האינטליגנציה, שהאינטימיות שלהם מעולם לא תוארה 
במונחים מיניים, ובין האסירים הקרימינליים שיוחסו להם תיאורי מיניות מוחצנת ודוחה בין בני 
אותו המין. מאמר אחרון בשער זה, מאמרה של סווטה רוברמן, מתמקד בדור המבוגר של המהגרים 
שייכות  של  זהות  על  ובמאבקם   – השנייה  עולם  מלחמת  ותיקי   – “ווטרנים“  המכונים  הרוסים 
לארצם החדשה. המאבק הזה מתחולל בזירות של טקסי הנצחה, בריטואלים המנציחים את מלחמת 

העולם השנייה, במוזיאונים ובאנדרטאות שהקימו לזכר החיילים הנופלים.
השער הרביעי, שכותרתו “אתניות, שפה ותרבות במגרש המשפחתי“, עוסק במגרש היומיומי 
והפרטי של המשפחה בקרב העולים בישראל. ממצאי מאמרן של טלי לייבוביץ ועדנה לומסקי-פדר 
מלמדים כי במשפחות מעורבות שבהן אחד מבני הזוג הוא יליד הארץ ממוצא מזרחי והאחר מהגר 
מברית המועצות לשעבר, אופי המפגש הבין-אתני מעוצב על ידי המשאבים החברתיים שמביא 
עמו כל אחד מבני הזוג. המהגרים הרוסים מגייסים את האתניות הלבנה שלהם )אשכנזיותם( ואת 
ואת  התקינה  היהודיות  את  מגייסים  המקום  בני  ואילו  ואינטליגנציה(,  )השכלה  התרבותי  הונם 
נלי אליאס ודפנה למיש, עוסק במקומה של תקשורת ההמונים בקרב  הוותק. המאמר הבא, של 
והילדים.  ההורים  השונים,  הדורות  בני  המשפחה  בני  בין  הפערים  את  ובוחן  מהגרים  משפחות 
מהגרים  של  במשפחות  התקשורת  אמצעי  של  מקומם  להבנת  ראשוני  מודל  מציעות  החוקרות 
ומבחינות בין שני האתגרים המרכזיים בתהליך ההתמקמות של משפחה מהגרת: שימור הלכידות 

הפנימית והשתלבות בחברה הרחבה. 
הרוסים בשיח הדתי והטיפולי בישראל הם נושאו של השער החמישי, הכולל שני מאמרים. תמר 
באולפנה  רוסיות  נערות  של  בתשובה  החזרה  תהליך  את  בוחנות  קפלן-נייטרמן  וילנה  רפופורט 
דתית באמצעות מושגים תיאורטיים של הדתה, אזרוח והלאמה של הגוף המהגר. גליה פלוטקין-

הרוסי  הנוער  של  הקליטה  בפרקטיקת  הציוני  האתוס  ועל  הטיפולי  האתוס  על  עומדת  עמרני 
ומתארת את האימוץ הנרחב של הידע והפרקטיקות הטיפוליות במנגנון הקליטה הממלכתי. 

ויינר  אלון  של  מאמרו  תרבות.  צורות  של  הכלאה  שעניינם  מאמרים  שלושה  השישי  בשער 
הרוקרים  כיצד  מראה  ויינר  בישראל.  הרוסי  הרוק  של  הנגד  תרבות  של  מרתקת  בתופעה  עוסק 
ונגד  נגד הקפיטליזם  הרוסים המשיכו לשמר את זהותם האנטי-מערכתית והאנטי-אידיאולוגית 
התופעה  על  ברנשטיין  יוליה  של  מאמרה  זה  בשער  נכלל  עוד  בישראל.  הציונית  האידיאולוגיה 
הנפוצה של חנויות ומעדניות רוסיות בישראל ובגרמניה. ברנשטיין מתמקדת בצריכת בשר חזיר 
ובעלי  מרכזיים  מוצרים שהם סמלי מפתח  – שני  רוסים בשתי המדינות  בקרב מהגרים  וקוויאר 
מההקשרים  אחד  בכל  שונה  משמעות  והמקבלים  רוסים,  בעבור  בולטות  תרבותיות  משמעויות 
החדשים של ההגירה. מאמרה של אינה לייקין עוסק בתופעת הווטרנים בישראל, שכבר תוארה 
קודם במאמרה של רוברמן. לייקין מתמקדת במקרה של ארגון נכי מלחמת עולם השנייה באשדוד. 
היא מתחקה אחר ניסיונם של הווטרנים להציג עצמם כמי שהכשירו את הקרקע לעצמאות ישראל 

ומתארת את המשא ומתן שהם מנהלים עם שיח האזרחות בישראל. 
סגל- נינה  מאמרים.  שני  ובו  שבספרות“  “ההגירה  נקרא  הספר,  את  החותם  השביעי,  השער 

את  מנתח  טרפיץ  ואולף  בישראל,  גנדלב  מיכאל  הרוסי  המשורר  של  שירתו  את  מנתחת  רודניק 
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והשנייה  בגרמניה  מתגוררת  האחת  פיין,  ואנה  בשקובסקיה  אולגה  הסופרות  של  יצירותיהן 
יוצאי  ויהודים  עצומה  הרוסית  במסורת  שחשיבותה  הספרותית,  בזירה  עוסק  זה  שער  בישראל. 
ברית המועצות הצטיינו בה ביותר, ואשר מספקת מודלים לפעולה ולפרשנות ומשמשת בעבורם 

אמצעי להתמקמות, כפי שמצוין בפתיחת השער. 
תרומתו של הספר כפולה. ראשית, הוא מתאר מגוון רחב של זירות ותופעות הקשורות לעלייה/

היסטוריוגרפיה,  הגרמני(:  בהקשר  גם  המאמרים  מן  )בחלק  הישראלי  בהקשר  הרוסית  הגירה 
תיאטרון, ספרות, השכלה גבוהה, חזרה בתשובה, תרבות הנגד, התנועה ההומו-לסבית, מעדניות 
וחנויות מזון ועוד. התרומה השנייה היא תיאורטית והיא מוצגת בעיקר בדברי המבוא של לרנר: 
מלבד העושר והרבגוניות שבהצגת ההיבטים השונים של ההגירה הרוסית וביטוייה, הספר מציע 
מסגרת אנליטית – גישה של פרגמטיקה תרבותית לניתוח הגירה בכלל ולניתוח ההגירה הרוסית 
בפרט. הספר, על ריבוי הנושאים ועל הקולות המגוונים שבו, הוא קריאת חובה לכל מי שמתעניין 

בחקר ההגירה ובעיקר בחקר העלייה/ההגירה מברית המועצות לשעבר. 
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ניצה דוידוביץ' ודן סואן )עורכים(. אל גיא צלמוות: חוויית השואה 
בראייה רב-תחומית.

תל אביב: רסלינג. 2015. 366 עמודים

ירדן ענב*

ספר זה עוסק בזיכרון השואה מפרספקטיבה רב-תחומית. הספר הוא למעשה קובץ של ארבעה 
עשר מאמרים, והוא מחולק לארבעה שערים. השער הראשון והשני עוסקים במסע של צעירים 
ישראלים לפולין בעקבות השואה, וזה גם לבו ועיקרו של הספר. השער השלישי מציע שלוש זוויות 
בין אמנות לשואה. הספר  ואנטישמיות, והשער הרביעי מקשר  ייחודיות על שואה, אמונה  מבט 
מקיים את הבטחתו להתבונן בזיכרון השואה מתוך ראייה רב-תחומית וממגוון נקודות מבט )חינוך, 
אמנות, סוציולוגיה(. עם זאת, חלוקת המאמרים לשערים לא תמיד נראית מוצדקת )למשל, מדוע 
המאמרים על המסע לפולין הופרדו לשני שערים שונים?(, והעורכים מצדם אינם מספקים הסבר 
בנושא זה. הספר רלוונטי לכל מי שמתעניין בסוגיית זיכרון השואה בחברה הישראלית, אבל הוא 

חשוב במיוחד לאנשי חינוך העוסקים בהוראת השואה או משתתפים במסעות לפולין. 
כאמור, שני השערים הראשונים בספר עוסקים במסעות של צעירים ישראלים לפולין בעקבות 
עוסקים בהשלכותיה של החלטת משרד  עורכי הספר,  השואה. שני המאמרים הראשונים, מאת 
החינוך משנת 1989 להוסיף מסע לפולין )ולמחנה ההשמדה באושוויץ( ללימודי השואה בישראל. 
יוצאים לפולין, למסע שהוא חוויית לימודים פעילה  כשליש מבני הנוער הישראלים בגיל תיכון 
ורגשית הנוספת על הידע שנלמד בשיטה המסורתית בכיתה. חשוב להבין שחוויית המסע לפולין 
פונה לא רק לתבונתם אלא גם ובעיקר ללבם של הצעירים הישראלים, והיא אף פועלת על גופם: 
במו  ורואים  ניצולים  עדויות של  אוזניהם  במו  המוות, שומעים  במחנה  רגליהם  במו  צועדים  הם 

עיניהם את מה שנותר לעדות מהזוועות שהתרחשו על אדמת פולין במלחמת העולם השנייה. 
של  תרומתם  על  גיל  צבי  של  מאמרו  גם  הראשון  בשער  כלולים  הללו  המאמרים  שני  מלבד 
ניצולי השואה למדינת ישראל ומאמרם של קנובלר, הבר, ברוטין וזמישלני על המיתוס של דור 
היהודי  הלקח  שבין  המתמיד  המתח  ועולה  חוזר  זה  שבשער  במאמרים  מקריאה  לשואה.  שני 
הפרטיקולרי ובין המסר ההומניסטי האוניברסלי של המסע אל גיא הצלמוות באושוויץ: החשיבות 
דמוקרטיה  של  וחשיבותה  השונה  כלפי  סובלנות  החיים,  וקדושת  האדם  כבוד  על  שמירה  של 
פלורליסטית. אמנם בפתיחת הספר מובא ציטוט של דוד בן-גוריון שלפיו חשיבותה של מדינת 
ישראל היא הלקח העיקרי של השואה, אך בהמשך הספר העורכים מתעקשים ושואלים: "כיצד 
יוצרים מחויבות של הפרט למניעה של דיכוי אדם באשר הוא אדם, של עם באשר הוא עם?" )עמ' 
38(. הדילמה הערכית הזאת, שבין הבנת השואה כטרגדיה בעלת ממדים אוניברסליים ובין "שואת 
היהודים", מובעת גם בציטוט של הרב לאו, שאמר: "לא כל הקורבנות היו יהודים, אבל כל היהודים 

היו קורבנות" )עמ' 47(.
מחד  חלוקות.  הדעות  חינוכי,  ככלי  ולערכו  לפולין  המסע  של  חשיבותו  לגבי  כי  מראה  הספר 
גיסא קיים היום קונצנזוס רחב למדי לטובת המסע, ומאידך גיסא נשמעת כלפיו גם ביקורת. עיקר 

מכלללת לוינסקי לחינוך והאוניברסיטה הפתוחה   *
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נוגעת לפוליטיזציה שלו, דהיינו הפיכתו לכלי להעברת מסרים לאומנים, או השימוש  הביקורת 
בו כמעין כלי ל"טיפול אינסטנט" בשקיעתה של הציונות והסולידריות הישראלית. עוד נטען כי 
המסע עלול להעביר מסר חינוכי בעייתי המזהה את היהדות עם קורבנּות, או בלשון הספר: "ראוי 
שנשאל את עצמנו, האם היינו רוצים לבסס את זהותנו הלאומית והיהודית על חורבן והרס?" )עמ' 
את  שוללת  או  המחייבת  חד-משמעית  עמדה  מנקיטת  נזהרים  עצמם  הספר  שעורכי  נראה   .)40

המסע לפולין במתכונתו הנוכחית.
החל  ישראלים,  וצעירים  נוער  בני  של  מסגרות  בכמה  כיום  מתקיים  לפולין  שהמסע  לציין  יש 
בבתי ספר חילוניים ובתיכונים דתיים ותורניים וכלה במסעות של מפקדים וקצינים בצה"ל, ובהם 
העורכים  לפולין שכתבו  המסע  על  חמישה מאמרים  כולל  זה  הספר. שער  השני של  עוסק השער 
במבחן"  "מנהיגות  המאמר  לפולין:  צה"ל  מפקדי  של  במסע  עוסקים  הראשונים  שני  ושותפיהם. 
)דוידוביץ, אור לוירר וסואן( בוחן את מושג המנהיגות בהקשרו של המסע הצבאי, והמאמר "עדים 
במדים" )דוידוביץ, השכל וסואן( מנתח את השפעת המסע הצה"לי על המשתתפים בו בעזרת נתוני 
סקר. המאמר השלישי בשער הזה, שכותרתו "עין בעין" )דוידוביץ' וסואן(, בוחן את חשיבות המסע 
לפולין בעיני תלמידים, הורים, מורים ומדריכים. שני המאמרים הנוספים בשער נכתבו גם הם על ידי 
העורכים: הרביעי עונה על השאלה באיזו מידה, אם בכלל, המסע מחבר בין הישראלים לפולין ולעם 

הפולני, והחמישי בודק אם המסע מחבר את המשתתפים בו ליהדות ולעם היהודי בתפוצות. 
השער השלישי מציג מאמרים שעוסקים בנושא השואה משתי זוויות ייחודיות: שואה ואמונה, 
האירופי  האיחוד  ובמדינות  הערבי-מוסלמי  בעולם   – מודרנית  לאנטישמיות  שואה  בין  והקשר 
הנוצריות. הפרק על שואה ואמונה )מאת ניצה דוידוביץ'( מעלה את התהייה על העדרה הכמעט 
שני  חשיבותה.  על  להחליט  לקורא  ומניח  השואה,  מלימודי  הדתית  האמונה  סוגיית  של  מוחלט 
הפרקים האחרים )מאת גרסטנפלד וכהן( עוסקים בדמוניזציה של מדינת ישראל, המבוססת על 
ההשוואה של הציונות לנאציזם ומוצאת את שורשיה כבר ב"פרוטוקולים של זקני ציון" השקריים. 
נראה שתופעה זו של "היפוך השואה" יכולה לעורר דאגה בכל קצוות הקשת הפוליטית הישראלית.

בית  של  באדריכלות  עוסק  וקאסוטו(  )אורגד  האחד  בלבד.  מאמרים  שני  מונה  הרביעי  השער 
כנסת יהודי עתיק בגרמניה. המאמר השני )דורות(, שנקרא "בין הפוליטי לפואטי", עוסק בשימוש 
באמצעות  רק  לא  להנציח  אפשר  השואה  את  חשובה:  אבחנה  ומציע  השואה  להנצחת  באמנות 
אנדרטאות )holocaust monuments(, שקיימות היום ברחבי העולם, אלא גם ביצירות פשוטות 
יותר לכאורה )holocaust memorials(. יומנה של אנה פרנק, לדוגמה, ואפילו בולי דואר, יכולים 

להיחשב זיכרון )memorial( לשואה.
הספר חוזר ומעלה שאלות נוקבות לגבי הוראת השואה בימינו והשפעתה על הזהות הישראלית. 
האם המסעות לפולין ימשיכו להיות הלב הפועם של הוראת השואה בישראל בשנות האלפיים? 
ואם כן, מה תהיה השפעתו של המסע לפולין על הצעירים הישראלים? האם לקחי השואה של הדור 
הבא של מדינת ישראל יובילו אותנו ללאומנות מסתגרת ולפטריוטיזם עיוור, או שמא לפתיחות 
יתרה לעולם ולנשיאת דגל ההומניזם האוניברסלי? קשה לענות על שאלות אלה ולנבא, וגם הספר 
נמנע מכך, ולכן לסיום נותר לי להגיד רק זאת: כאדם, כיהודי, וכישראלי שהוא דור שלישי לשואה, 
אני מאמין שהנתיב שמחבר את הטלאי הצהוב אל מגן הדוד בדגל התכלת-לבן – ודאי שהוא מוביל 

אותנו בכיוון הנכון, בדרכו של עם חפץ חיים. 
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קלרה סבג וליאת ביברמן-שלו. חינוך, חברה וצדק.
חיפה: פרדס. 2014. 228 עמודים

אורן גולן* ודבורה גולדן**

לאתגר  הממשיכה  משימה  הוא   )textbooks( טקסטבוקים  באמצעות  דיסציפלינרי  ידע  תיווך 
מיזם  של  מרכזית  משימה  הם  הקוראים  לקהל  והנחלתו  סיכומו  הידע,  הכרת  ומורים.  חוקרים 
סוג  הוא  טקסטבוק  פדגוגי.  מתווה  יצירת  המצריכה  משימה  דרכו,  מראשית  עוד  הגבוה  החינוך 
חינוך  מערכת  של  ייעודית  לימוד  מתכנית  חלק  שהם  לתכנים  בניגוד  לימוד:  ספר  של  ספציפי 
מרכוזית, הטקסטבוק הוא צורה ייחודית של ספר לימוד המייצג, וממילא מכונן, הצבר מסוים של 
ידע. יתרה מזו, הטקסטבוק בנוי בתבנית ספציפית על פי מסורת של העברת ידע שהתגבשה במאה 
הפך  הזמן  עם  ובאוניברסיטאות.  במכללות  הראשון  התואר  לתלמידי  במיוחד  מיועד  הוא  ה-20. 
השימוש בטקסטבוקים לאמצעי להגדרת גבולות הדיסציפלינה, להצבת מטרותיה ולאפיון צביונה 
ה“ראוי“  הידע  מהו  השאלה  את  מעלה  הטקסטבוקים  בתוכני  עיון  והמדעי.  החברתי  הפוליטי, 
להילמד ומהי הדרך ה“ראויה“ להנגשתו. בהוראת הסוציולוגיה, הטקסטבוקים משמשים לסימון 
והטקסטבוק   ,)Alexander, 1987( המייסדים  לאבות  ספציפית  התייחסות  תוך  הקנוני  הידע 
משמש במה להנגשת הקנון. אפשר לראות בקנון “טקסטים שזוכים ללגיטימציה ולהערכה יתרה 
לעומת טקסטים אחרים, וכן זוכים לפרשנויות מרובות שבאמצעותן מוגדר שדה ידע דיסציפלינרי“ 
)Connell, 1997(. בסוגה זו קולו של המחבר על פי רוב נאלם, והידע מוצג כאוסף של אמיתות 
מוסכמות. כפי שנטען בהמשך, נראה כי ניכרת חריגה מפורמט זה בספרן של סבג וביברמן-שלו 
של  הסוציולוגיה  להוראת  טקסטבוק  ליצור  ומעניין  חדש  ניסיון  שהוא  ספר  וצדק,  חברה  חינוך, 

החינוך עבור ציבור הלומדים והמלמדים את התחום בישראל. 
הן  החינוכי,  לתחום  הכללית  הסוציולוגיה  בין  חיבור  של  עידן  בישראל  החל  השישים  בשנות 
הדרישה  התחדדה  אלו  התפתחויות  לנוכח  המדיניות.  קובעי  של  בחשיבתם  והן  המדעי  בהיבט 
לספרי לימוד. תחילה, בהעדר טקסטבוקים מקיפים, פורסמו אסופות מאמרים – למשל המקראה 
)1965(, המכנסת עבור סטודנטים בישראל ספרות שפורסמה באנגלית דווקא.  רינה שפירא  של 
הלומדים.  עבור  סלקטיבי  ידע  בהצגת  הוא  הקדם-דיגיטלי  בעידן  אלו  מעין  מקראות  של  יתרונן 
כעבור עשור תורגם לעברית ספרו של שיפמן סוציולוגיה של בית הספר )1978(, הבוחן את בית 
הספר על פי ציר פרדיגמטי ומתוך התבוננות בחברה הבריטית. מתוך מגמה זו של תרגום הספרות, 
תורגם לעברית כעבור עשור נוסף גם ספרו של הרן )1990(, שתרם לעדכון מדף הספרים העברי 
בתחום. את הספר האחרון בנושא – פרקים בסוציולוגיה של החינוך – כתבה רחל פסטרנק )2014(. 
זה ראה אור בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, המשלבת בספריה אסופות קריאה וטקסטים  ספר 

פדגוגיים מנחים. 
מקורות  ובכללם  המקוונים  והלמידה  ההוראה  אמצעי  של  התפתחותם  בולטת  האחרונה  בעת 
ויקיפדיה, בלוגים, סיכומי תלמידים ברשת ואמצעים נוספים המפיצים ידע  נגישים לציבור כגון 

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   *
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה  **
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ובפרט  הידע,  בעידן  לטקסטבוק  להעניק  יש  צביון  איזה  השאלה  עולה  זו  מגמה  לנוכח  לימודי. 
עיון בספרן של  זו אגב  לבחון שאלה  אנו מציעים  כמו הסוציולוגיה של החינוך.  בתחום ספציפי 
קלרה סבג וליאת ביברמן-שלו. לטענתנו, הספר מבקש לאזן בין מתחים שונים המקופלים בהוראת 
התחום: יצירת טקסט המותאם להדיוטות או טקסט לקהלים מומחים, טקסט המייצג את התחום 
הוא  שלפנינו  הספר  מוקד  וסלקטיבית.  ייחודית  גישה  ליצור  המבקש  טקסט  או  הוליסטי  באופן 
התבוננות ביקורתית במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל. הציר המארגן את הספר 
הוא סוגיית )אי( השוויון במערכת החינוך. לפיכך, שאלות יסוד הנשזרות בחיבור הן האם מערכות 

חינוך מובילות לשינוי המערכת החברתית הקיימת או לשעתוקה, וכיצד הן פועלות לשם כך.
הספר נחלק לשישה פרקים המאוגדים בשני שערים. בשער הראשון ארבעה פרקים ובהם מוצגים 
גבולות הדיסציפלינה הסוציולוגית וייחודה. הפרק הראשון חושף את הקוראים לפרדיגמות הליבה 
הפרשנית.  והפרדיגמה  הקונפליקט  פרדיגמת  פונקציונליסטית,  פרדיגמה   – הסוציולוגיה  של 
בהמשך הספר המחברות מסתייעות בפרדיגמות אלו ומראות כיצד אפשר להיעזר בהן כדי להבין 
תופעות חברתיות-חינוכיות. בשאר פרקיו של שער זה נידונים מקומה של המשפחה בחינוך וזיקת 
החינוך לאי-שוויון על יסוד אתני, לאומי ומגדרי, לרבות התייחסות לשסעים בחברה הישראלית. 
כתוספת ייחודית לפרדיגמה המבנית מובא הקוד הבלתי פורמלי שפיתח ראובן כהנא, ומודגמים 
ממדיו במחקרים עדכניים. בשער השני, המונה שני פרקים, המחברות דנות בחינוך כזירה המאגדת 
הנקרא  השער,  זו.  בזירה  המתקיימים  החלוקתי  הצדק  ובדפוסי  שונים  מסוגים  משאבים  בתוכה 
וִאתגור אידיאולוגיות בחינוך“, מתייחס בעיקר לדיון בעקרונות של צדק חברתי. בחלק  “שימור 
 )Walzer( זה של הספר החוקרות מציגות ידע רב מתחומי מחקרן. השער ניזון מגישתו של וולצר
לערוצי  אוכלוסיות  המנתבות  סף  וכשומרות  כזירות  פועלות  חינוך  מערכות  שבהן  בדרכים  ודן 
הענקת  באמצעות  מתמשכת  הערכה  תלמידים,  תיוג  באמצעות  חברתית  ולניעות  השתתפות 

ציונים, השמת תלמידים בהקבצות, ניתובם במסלולים חינוכיים מוגדרים וכיוצא באלה.
יש לציין כי כיוון הזרקור אל החינוך הבלתי פורמלי הוא דגש חשוב בספר, בהשוואה למקביליו 
בישראל ובעולם. הספר )ובעיקר בפרק השישי( מתמקד גם בווריאנט הישראלי של החינוך הבלתי 
מהותית  תרומה  בו  יש  פורמלי  הבלתי  בחינוך  דיון  ייחודי.  צביון  לו  מקנה  הוא  שאף  פורמלי, 
לסוציולוגיה של החינוך בישראל, כפי הנראה בשל חשיבות תנועות הנוער ותרומתם של חוקרים 
חלוציים בהבניית התחום בישראל, ובהם חיים אדלר, יחזקאל דר וראובן כהנא, שנמנו עם מוריה 

של סבג באוניברסיטה העברית. 
המחברות מרבות לשלב דוגמאות מוכרות מחיי היומיום בזירות חינוכיות רווחות ולפרשן ברוח 
הגישות הסוציולוגיות “הגדולות“. כך למשל הספר נפתח בצלצול הבית-ספרי, והן מציעות קריאה 
סוציולוגית ורואות בצלצול גורם שיוצר סמכות ומשרטט יחסים היררכיים בין מבוגרים לצעירים. 
כאמור, פתיח זה מאפיין את הספר – השאיפה להפוך את הסוציולוגיה של החינוך לרלוונטית, חיה 
ונושמת וכך לטפח בקרב הקוראים ראייה סוציולוגית והזמנה להתבונן ביומיום באור חדש. שזירה 
זו בין התיאוריה הסוציולוגית למעשה החינוכי זוכה לצביון מקומי בהעמידה במרכז הדיון סוגיות 
יסוד בחברה הישראלית. בכך היא מצמצמת את הניכור הרווח בין קוראי העברית ובין המציאות 

המיוצגת בטקסטבוקים אחרים.
אפשר למנות כמה מאפיינים המעידים על תרומתו של הספר ועל ייחודו. ראשית, גם בעידן של 
התמחות ופילוח תחום הדעת לתת-תחומים, המחברות מציעות עמדה עקרונית הקוראת לתמוך 
זו על הקנון, בשלוש רמות: בבחירת  הן מיישמות עמדה עקרונית  יסודות הסוציולוגיה.  בלימוד 
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הקונפליקט  פרדיגמת  הפונקציונליסטית,  הפרדיגמה   – הקלאסיות  הסוציולוגיות  הפרדיגמות 
הסוציולוגיה;  אבות  אותן  שהציגו  כפי  מרכזיות,  ניתוח  כפריזמות   – הפרשנית  והפרדיגמה 
– האם החינוך משעתק את הסדר החברתי או מאתגר  קנוניות בתחום  בהיצמדות רבה לשאלות 

אותו; ובהתייחסות ליחידות ניתוח קלאסיות כגון המשפחה.
מאפיין שני הוא סוגיית ההנגשה: עצם כתיבתו של טקסטבוק יש לה חשיבות, ושל טקסטבוק 
לכתיבה  הנוטות  בישראל,  האקדמיה  של  ואליטיסטיות  בדלניות  מגמות  למרות  בפרט.  עברי 
באנגלית, כאן יש ניסיון לחזור ולפנות לקהלים מקומיים, לענות על צרכים אותנטיים של אנשי 
חינוך ולפנות לחוקרים, לסטודנטים ולמרצים במכללות ובאוניברסיטאות ולהנגיש להם חומרים 

אקדמיים וקנוניים בעברית.
אינן מציירות תמונה של הסוציולוגיה  וצדק המחברות  בחינוך, חברה  כי  לציין  יש  זה  בהקשר 
של  הסוציולוגיה  האמריקאית.  או  האירופית  הסוציולוגיה  של  שיקוף  או  כפריפריה  הישראלית 
בישראל.  שהתגבשו  אידיאולוגיים  לממדים  הנוגעים  מקומיים  בגוונים  בספר  מצטיירת  החינוך 
כאן נודעת חשיבות לדוגמאות מחיי היומיום המוכרות לקהל הקוראים ושזורות במעשה החינוכי, 
ולימוד התיאוריות נעשה באמצעות עיון במצבים מחיי היומיום. אחרי קריאת הספר, כשישמעו 

הקוראים שוב את צלצול בית הספר, הוא יישמע להם אחרת.
של  בפרשנות  גם  ומחדש  טקסטבוק,  מהו  לשאלה  בנוגע  מובלעת  עמדה  מציג  הספר  לבסוף, 
המטרות ושל הדרכים להנגשת ידע באמצעות הטקסטבוק. כאמור, בעידן הנוכחי חשיבותם של 
סבג  של  ספרן  ברשת.  חלופיים  ידע  מקורות  של  צמיחתם  מפאת  להיחלש  עלולה  טקסטבוקים 
לעידן  תגובה  למעשה  הוא  ובעינינו  אחרים,  מטקסטבוקים  אפוא  עצמו  את  מבדל  וביברמן-שלו 
הנוכחי. הוא עשיר בידע, אולם אינו מסתפק בהכלה מקיפה של הידע בתחום אלא פועל להרחבתו 
על פני ציר רחב אך סלקטיבי ומזמן דיון נוקב של מורה, טקסט ולומד בסוציולוגיה של החינוך. 
ידע, ספרן  בעוד מרבית הטקסטבוקים מבקשים לאפשר ללומדים היכרות עם פריסה רחבה של 
של סבג וביברמן-שלו מפתח צירים קוהרנטיים המתמקדים בשוויון ובאי-שוויון בזירות חינוכיות 
בישראל  זה  בעידן  מטלטלות  סוגיות  הם  אלו  צירים  הרחב.  במובנו  צדק  של  שאלות  ומשקפים 
ובעולם. שלא כקולו האילם של המחבר בטקסטבוקים מדעיים, דומה כי קולן של הכותבות מהדהד 

היטב בין דפי הספר שלפנינו.
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חן משגב*

]...[ פה בדרום היהודים העניים  פה בדרום הכל פוליטי! אתה חושב על הפוליטי כל הזמן. 
ביותר חיים לצד הפלסטינים העניים. ]...[ בתל אביב זה עובד אחרת. שם ]בתל אביב[ יש את 
ה“אקטיביסטים של מזג אויר נאה“. כשמזג האוויר נאה אתה יוצא בשבת לשטחים הכבושים, 
אתה הולך לבנות כמה בתים שנהרסו ]על ידי המשטר[ בפלסטין, ובערב אתה יכול לשתות 

משהו על החוף בתל אביב. כאן, בנגב, אתה לא יכול לברוח. )עמ‘ 4(

של  מוקדו  בנגב,  הפעילה  אקטיביסטית  עם  המחבר  של  פורמלית  לא  משיחה  לקוח  זה  ציטוט 
תקופות  בילה  האחרון  בעשור  אשר  אירופי  אנתרופולוג  הוא  מחברו  בספר.  האתנוגרפי  המחקר 
אחדות במחקר בנגב. לדבריו, המחקר הוא “דיאלוג בין מחקר אתנוגרפי למחקר תנועות חברתיות“ 
והוא מתמקד באקטיביזם ובאקטיביסטים פלסטינים )בדווים( ויהודים בכמה זירות מרכזיות. זירה 
מרכזית אחת שבולטת במחקר היא כפר בדווי “לא מוכר“ המכונה בספר בשם )הבדוי( אבו-סף. 
החוזרת  ההריסה  נגד  ויהודים  בדווים  של  האקטיביסטית  הפעילות  אחר  המחבר  עוקב  זו  בזירה 
ונשנית של הכפר על ידי הרשויות. זירות אתנוגרפיות נוספות כוללות פעילויות משותפות אחרות 
וייחודיות של פלסטינים ויהודים, שהמחבר ערך בהן תצפיות משתתפות – מצעד של אקטיביסטים 

ברחבי הנגב, סמינר סוף שבוע משותף בכפר אקולוגי בדרום ועוד.
אקטיביזם,  של  בהקשר  הטענות“  של  החברתי  ב“קיום  הלב  תשומת  את  למקד  מבקש  הספר 
שינוי  לקדם  המבקשים  האקטיביסטים  של  ובתביעות  ובטיעונים  הבודד  במקרה  רק  לא  כלומר 
ביומן  מתועדות  תצפיות  הכוללת  האתנוגרפית,  המתודולוגיה  המחבר,  לדברי  ופוליטי.  חברתי 
להבין  אנליטית שמאפשרת  באירועים, מספקת עדשה  פעילה  והשתתפות  עומק  ראיונות  שדה, 
בהיותה  אתנוגרפיה,  אקטיביזם.  של  המיקרו-פוליטיקה  של  ומשמעויות  ידע  ייצור  פרשנויות, 
ונותנת  ואפיסטמי  תיאורטי  מקיבעון  התנתקות  גם  ופתוחה, מאפשרת  רפלקסיבית  מתודולוגיה 
ובניתוחן אגב  וליחסים החברתיים המתועדים לשחק תפקיד מרכזי בהגדרת הבעיות  למאורעות 
ייצור ידע עדכני בנוגע לתופעות החברתיות המתועדות. במקרה זה תופעות אלו כוללות אקטיביזם 
ומוביליות של אקטיביסטים, דפוסי פעילות אקטיביסטית ורפרטוארים שונים למימושה. ניתוח 
ליחסי  בנוגע  ואף  לאקטיביזם  בנוגע  קיימות  פרדיגמות  לשינוי  להוביל  עשוי  נטען,  כך  שכזה, 
יהודים-פלסטינים. בסקירה אבקש לבחון את ביטוין ואת מימושן של טענות אלה במחקר המתועד. 

אפתח בסיכום קצר של מבנה הספר ומרכיביו.
מעמיקה  לסקירה  ומוקדש  פרקים  שני  כולל  הראשון  השער  שערים.  לשלושה  מחולק  הספר 
המתמקדת ברבדים השונים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעיקר ביחסים שבין הבדווים בנגב 

המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת    *
תל אביב
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למדינת ישראל. כמו כן כולל שער זה סקירה תיאורטית ממצה על אקטיביזם ותנועות חברתיות 
ובפוליטיקה  בהיסטוריוגרפיה  יסוד  למושגי  וממצה  טוב  הסבר  מציע  הוא  למחקר.  הרלוונטיות 
המקומית, מושגים שסביר כי אינם מוכרים לקורא הלא-ישראלי – “תכנית החלוקה“, “הסתדרות“, 
“המנדט הבריטי“ וכדומה. אלו מצטרפים למושגים נוספים החשובים להבנת הקונטקסט הישראלי-

ממצאי  ועיקרו  פרקים  שלושה  כולל  השני  השער  הספר.  שבסוף  באינדקס  ומופיעים  פלסטיני 
המחקר האתנוגרפי סביב הקמפיין נגד הריסת הכפר הבדווי אבו-סף. נוסף על התיאור האתנוגרפי 
אקטיביסטים,  בקרב   – הכפר  של  לסיפור  שונות  בפרשנויות  דיון  גם  הפרקים  כוללים  העשיר 
זה  חלק  מנצל  המחבר  בו.  שונים  גורמים  בין  ובאי-הבנות  בסיפור  בניגודים   – ומוסדות  ארגונים 
ובמדעי  באנתרופולוגיה  בשיח האקדמי  מושגים מקובלים  בהבניות של  לדיון מאתגר  של הספר 
החברה בכלל, כגון “קהילה מקומית“ או “אקטיביזם מלמטה“. השער השלישי והאחרון של הספר 
מעביר את הקורא למרחבים אחרים של אקטיביזם, שהם חלק מהמחקר האתנוגרפי. מרחבים אלו 
כוללים סוגים של מוביליזציה חושית, אקספרימנטלית, אקולוגית ועוד. חשיבותם של מרחבים 
החדשנית  בסינרגיה  טמונה  הספר,  של  שיאו  בעיניי  הוא  המרתק  שתיאורם  אלו,  אקטיביסטיים 
בין המרחבים הפוליטיים לפעילות הפוליטית המתקיימת  וגם  וסביבה  בין אדם  שהם מאפשרים 

בהם, ובהרחבת הרפרטואר האקטיביסטי המקובל, הכולל בעיקר לובי מוסדי.
אנליטי  וניתוח  בהבנה  הוא  הספר  של  העיקרי  האינטלקטואלי  העניין  קונסלר,  של  לטענתו 
בסכסוך  המקובלות  הקטגוריות  את  בפעילותם  ממחישים  אקטיביסטים  שבהם  האופנים  של 
הישראלי-פלסטיני, מאתגרים אותן, מבנים אותן מחדש וחותרים תחתיהן. נוסף על כך הוא מציע 
תובנות חדשות הנוגעות למחקר אתנוגרפי ולכתיבה על תנועות חברתיות, תובנות המחדשות את 
המחקרים הקיימים בנושא ומרעננות אותם. לטענתו, מחקרים אלו לרוב מוגבלים בגלל העיסוק 
של  התביעות  עם  החוקרים  של  הזדהות  בגלל  וגם  ומובחן  יחיד  ובאתר  מבחן  במקרה  המקובל 
שבין  היחסים  את  מאליו  כמובן  לוקחים  חוקרים  שבו  באופן  מתמקדת  ביקורתו  האקטיביסטים. 
גופא, ומפרשים באופן  והמציאות  ופוליטי  וקהילתית, תביעות לשינוי חברתי  שייכות קבוצתית 
לא ביקורתי את המניעים לאקטיביזם. אך האם הספר מציע חידוש עבור חוקרי תנועות חברתיות, 

אקטיביזם ופוליטיקה בכלל, ועבור העוסקים בהקשר היהודי-פלסטיני בפרט? 
אין ספק כי קונסלר מיומן מאוד בעבודת המחקר האתנוגרפית והממצאים האמפיריים מרשימים, 
כתובים היטב ומתוארים בשפה חיה וקולחת. כך למשל בפרק הדן בניגודים ובאי-הבנות הכרוכים 
המערבים  ציבוריים  וקמפיינים  לובינג  עבודת  בעיקר  הכולל  ה“ממוסד“,  מהסוג  באקטיביזם 
ניגוד  בספר  )המשמשת  אביב  מתל  והן  מהנגב  הן  ויהודים,  )בדווים(  פלסטינים  אקטיביסטים 
של  הבדווים  ה“דיירים“  כי  העובדה  למחבר  התגלתה  שבה  המקריות  מתוארת  לנגב(,  פרדיגמטי 
הכפר ההרוס מחזיקים למעשה בתים בעיירה הבדווית הסמוכה ואינם חיים באמת בכפר )עמ‘ 57(. 
עובדה זו חוזרת שוב ושוב במהלך הספר כחיזוק לטענתו של המחבר כי הפוליטיקה האקטיביסטית 
אי- מעוררת  בעייתית,  פוליטיקה  היא  ממסדים  לשנות  המבקש  ואקטיביזם  ציבורי  קמפיין  של 

גם  זה משמש  סיפור  “בית“.  או  “תושבים“  “דיירים“,  כגון  למושגים  מוטעות  ופרשנויות  הבנות 
עליו  להעלאת שאלות מתודולוגיות-אתיות חשובות: מה תפקידו של החוקר האתנוגרף? האם 
לחשוף את ה“אמת“ במגעיו עם אקטיביסטים יהודים או עם מוסדות וארגוני סיוע שאינם מבינים 
את המציאות הממשית העומדת מאחורי הפוליטיקה האקטיביסטית ומאחורי היחסים בין הבדווים 
למדינה? לדוגמה, הריאיון שעורך החוקר עם נציג ארגון הסיוע הבינלאומי אוקספם, ארגון השולח 
סיוע הומניטרי וחומרי לתושבי הכפר ההרוס, חושף את הפוליטיקה הממשית של הבדווים בנגב. 
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אלו למעשה אינם זקוקים לסיוע הומניטרי הכולל אוהלים ומזון, אך זקוקים מאוד לסיוע פוליטי. 
זו תובנה חשובה והמחבר מנתח אותה יפה, גם אם הוא עושה שימוש יתר ב“חשיפה“ כי הבדווים 
מהכפר ההרוס, הנאבקים מול המדינה על הכרה בזכויותיהם על הקרקע, חיים למעשה בבית מסודר 

ביישוב הסמוך, בית שאינו נתון לסכנת הריסה.
חשובות  שאלות  מעלים  המחבר  של  השדה  מיומן  הלקוחים  פחות  דרמטיים  תיאורים  גם   
וחושפים יחסי כוח ותבניות חשיבה בעייתיות על אקטיביזם, ממסד ואסטרטגיות פעולה. כזה הוא 
זו  יהודי ממוצא אוזבקי. שיחה  בין החוקר לשוטר משמר הגבול,  למשל תיעוד השיחה המקרית 
התקיימה בצל ההריסות של הכפר הבדווי. השוטר, אשר היגר לישראל בגלל היחס למיעוט היהודי 
בארץ הולדתו מצד השלטונות המוסלמים, מבטא בסיפורו את היפוך יחסי הכוח המתקיים כעת 
בין מדינתו החדשה והמיעוט המוסלמי החי בה )עמ‘ 59(. האתנוגרפיה העשירה חושפת אט אט 
את החולשה המדומה של הממסד לנוכח האקטיביסטים ואת יחסי הכוח המתקיימים בין הממסד 
יהודים  האקטיביסטים,  של  המבט  נקודת  תיאור  בין  נעים  האתנוגרפיים  הממצאים  והבדווים. 
ובדווים כאחד, ובין תיאור נקודת המבט הממסדית. כך למשל מובא תיאור חי במיוחד של משרד 
לשכת התכנון המחוזית והקשר שלה למשרד הראשי בירושלים. לשיחה הלא-פורמלית המתועדת 
והבדווים  בין המדינה  יחסי הכוח  של המחבר עם פקיד התכנון המקומי יש חשיבות רבה בהבנת 
בנגב, לא פחות מחשיבותם של המקורות הרבים התיאורטיים והאמפיריים. שיחה זו מזכירה מאוד 
את מחקרה פורץ הדרך של חוקרת התכנון פטסי הילי )Healy(,1 אשר העלתה תובנות תיאורטיות 
מישיבה יומיומית במשרד המתכנן המקומי ומתיעוד שיטתי של האינטראקציות המתקיימות בו 
בין התושבים לנציג הממסד. שיחות אחרות המתועדות בספר חושפות לא רק יחסי כוח אלא גם 
את “הצד האפל“ של האקטיביזם, קרי תופעות של גזענות, שימוש לא הולם בילדים למען קידום 

תביעות של הצדדים ועוד.
חלקו השלישי של הספר מתאר את הפוליטיקה האקטיביסטית שמטרתה אינה בהכרח שינוי 
מוסדות אלא עוסקת באינדיבידואל עצמו. כאן מוצא המחבר פורמט חדש ומלהיב לשינוי חברתי 
שוויוניים  דמוקרטים  מרחבים  של  וביצירתם  תודעתי  בשינוי  המתחיל  כזה  כלומר  ופוליטי, 
ולהבנות משמעות באמצעות מרחבים אקטיביסטיים אלה, שהם  ליצור  ואקטיביסטיים. למאמץ 
)עמ‘  פוליפונית“  “פוליטיקה  המחבר  קורא  אקולוגיים,  אפילו  או  אקספרימנטליים  חושיים, 
שבוע  סוף  סמינר  או  ופלסטינים  יהודים  של  פציפיסטי  מצעד   – מביא  שהוא  הדוגמאות   .)108
האינדיבידואלים  האינדיבידואל.  ברמת  מלמטה,  הכרה  של  פוליטיקה  יוצרים   – אקולוגי  בכפר 
מייצרים מרחבים אוטונומיים שלישיים שמעצבים תודעה וזהות ויכולים להביא לשינוי של ממש, 
בניגוד לפוליטיקה הממוסדת, המתקשה לממש את התביעות שהיא פועלת בשמן. מרחבים של 
הופכות  מורכבות  פוליטיות  שבסיטואציות  גופניות  מחוות  גם  מאפשרים  פוליפונית  פוליטיקה 
לאקטים רדיקליים של אקטיביזם )עמ‘ 127(. מרחבים אלטרנטיביים אלו – לא זו בלבד שמיוצרת 
בהם פוליטיקה אקטיביסטית חדשנית ובעלת פוטנציאל, כזו העומדת בניגוד ואל מול הפוליטיקה 
מקומות  גם  הם  אלא  קולקטיבי;  מאבק  ושל  ציבוריים  קמפיינים  של  הממוסדת  האקטיביסטית 
שבהם קטגוריות הזהות המקובלות והמכשילות משחקות תפקיד משני בלבד ומאבדות מחשיבותן.

נקודה אחרונה זו, המדגישה פחות את המאבק המטריאלי, היא נקודה חשובה וחדשנית. עם זאת, 

 Healey, P. (1992). A planner's day: Knowledge and action in communicative practice.  1
Journal of the American Planning Association, 58(1), 9–20
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העצמתו של האינדיבידואל על חשבון העשייה הקולקטיבית המשותפת נתפסת בספר בעין בלתי 
ביקורתית במידה מסוימת. קריאה ביקורתית יותר של התופעה החשובה והמשמעותית הזאת תבקש 
אולי לבחון אותה בהקשרים המקובלים בעידן הניאו-ליברלי המעצים את האינדיבידואליות. העדר 
צורם אחר נוגע להתעלמות מסוגיות מגדריות, בעוד זהויות אתנו-לאומיות ואפילו מעמדיות זוכות 
לניתוח מעמיק ומרתק. יתרה מזו, על אף חשיבותן של ההתפתחויות החדשות הללו בפוליטיקה 
האקטיביסטית נדמה כי מוקדם עדיין להספיד את האקטיביזם המטריאלי, העוסק בקרקע ובבית, 
בוודאי בהקשר הישראלי-פלסטיני. הספר, על אף יומרתו, עוסק בסופו של דבר במקרה המבחן 
המוגבל של הנגב ומתמקד בסיפור הבדווי ובשותפות היהודית-בדווית, ולא בהכרח ניתן להקיש 
זהו ספר חדשני ומרתק המאיר  מכך אל ההקשר הישראלי-פלסטיני הרחב. על אף מגבלות אלו 
ולחוקרי  לאנתרופולוגים  רב  עניין  בו  ויש  במקומותינו,  האקטיביסטית  הפוליטיקה  של  נוסף  פן 

פוליטיקה, מרחב וחברה.
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דוד רטנר. שומעים שחור: מוזיקה שחורה וזהות בקרב 
צעירים יוצאי אתיופיה בישראל.
תל אביב: רסלינג. 2015. 204 עמודים

אורי דורצ‘ין*

בספרו שומעים שחור מתמקד דוד רטנר בזיקה של צעירי העדה האתיופית בישראל למוזיקה 
הם  מדוע  להבין  מבקש  הוא  צעירים  עם  ראיונות  באמצעות  הראפ.  למוזיקת  ובפרט  שחורה 
נמשכים למוזיקה זו, אילו משמעויות נקשרות בה וכיצד צריכה שלה מספקת לצעירים מסגרת 
פרשנית להתנסויותיהם. טענתו המרכזית היא שתרבות ההיפ-הופ “מאפשרת לצעירים יוצאי 
לזהות הלאומית הרשמית, המאבדת ממעמדה ההגמוני,  יחודית, מחוץ  זהות  לבנות  אתיופיה 

ובד בבד לפתח קשר לתרבות ההיפ-הופ הגלובאלית“ )עמ‘ 40(. 
זהו ספר המתפרסם בעתו. ראשית, הפגנות המחאה שהיינו עדים להן במהלך השנה החולפת 
והתפקיד המרכזי שמילאו צעירים יוצאי העדה האתיופית בהפגנות אלה מלמדים עד כמה חשוב 
הניסיון להבין את אופני התפיסה והפרשנות של אותם צעירים בנוגע למציאות החברתית שהם 
מוזכרת  לראפ  אתיופים  צעירים  של  הזיקה  חסך:  הספר  ממלא  המחקר  בתחום  גם  בה.  חיים 
 Anteby-Yemini,  ;1998 סלמון,  למשל  )ראו  ובקהילתם  בהם  העוסקים  במאמרים  שנים  זה 
Ben-Eliezer, 2004 ;2004(, אלא שבכולם היא נזכרת בהערת אגב בלבד ואינה עומדת במוקד 
בזיקה של צעירים אתיופים למוזיקה  המחקר. שנית, רטנר מותח ביקורת על חיבורים שראו 
שחורה משום פתולוגיה, סימן להעדר כושר הסתגלות, או גרוע מכך – נסיגה מעצם הנכונות 
לראפ  רגאיי  בין  שבתאי  מלכה  של  ספרה  יוצא  הזה  הכלל  מן  הישראלית.  בחברה  להשתלב 
הביעה  ששבתאי  אף  ואולם  ממש.  תופעה  באותה  ועסק  שנים   15 לפני  שהתפרסם   ,)2001(
עמדה אמפתית יותר כלפי התופעה הנחקרת, עבודתה אימצה בכל זאת פרספקטיבה מערכתית, 
כזו שבחנה כיצד לקרב את הצעירים ל“תרבות הישראלית“ ולהרחיק אותם ממוקדי ההשפעה 
הזרים. בניגוד לעמדה זו רטנר מנתח את הזיקה להיפ-הופ כ“דוגמא נוספת לשינויים במערך 
והתרבותית“  הכלכלית  הגלובאליזציה  תהליכי  בעקבות  הישראלית  בחברה  הנוצרות  הזהויות 
להמשיג  מבקשים  הם  שבעזרתו  פרשני  “אמצעי  היא  טוען,  הוא  הראפ,  מוזיקת   .)40 )עמ‘ 
להם  שיסייעו  והתנהגויות  תפיסות  לאמץ  וכן   ]...[ שלהם  הקשה  הכלכלי  המצב  את  ולהבין 

להתמודד בעולם הנראה בעיניהם מאיים וכמעט חסר סיכוי“ )עמ‘ 176(. 
ספרו של רטנר תורם אפוא מסגרת תיאורטית שהייתה חסרה עד כה בדיון על טעמם של בני 
נוער אתיופים, מסגרת המבוססת על תיאוריות מתחום המחקר של מוזיקה ותרבות פופולרית. 
ככלל, הניתוח שלו נשען על שני צירים תיאורטיים משלימים. האחד הוא תיאוריות הרואות 
בטעם סגנוני בסיס להתאגדות ולהיבדלות, מבית מדרשם של פייר בורדייה ושל ממשיכי דרכו 
והוא  גילרוי  פול  נלקח בעיקר מעבודתו המוקדמת של  במחקר על תת-תרבויות. הציר השני 
רואה במוזיקה שנוצרה בקרב צאצאי העבדים במערב בסיס לתודעה קולקטיבית חוצת יבשות 

החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית צפת   *
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נראה  הראשון  כי  אם  זה,  את  זה  ותומכים  בספר  היטב  מוצגים  האלה  הצירים  שני  ולאומים. 
בעיניי מנומק יותר. אפשר אמנם לטעון כי הזדהות של צעירים אתיופים עם דמויות כמו בוב 
זו  גלובלית, אלא שעמדה  בה טענה להשתתפות בתרבות שחורה  יש  וטופאק שאקור  מארלי 
מתעלמת ממגמות בולטות במחקר של תרבות שחורה עכשווית, לרבות עמדתו המעודכנת של 

גילרוי עצמו, המסתייג כיום מהממד המהותני שנודע לרעיון ה“בלאק אטלנטיק“ שלו. 
על רקע ההעמקה התיאורטית שמציג רטנר מתבלטת נקודת התורפה העיקרית של הספר, 
נרחב  מקום  ומקדיש  הזו  לבעייתיות  ער  רטנר  הראשוני.  החומר  של  היחסית  הדלות  והיא 
בניסיון   – כאלה  מצא  ומשכבר  לראיונות,  מועמדים  למצוא  בניסיון  שחווה  הקשיים  לתיאור 
קטעי  רוב,  פי  על  הספר.  של  הניתוח  בפרקי  היטב  משתקף  כאמור  זה  קושי  אותם.  לדובב 
הראיונות כוללים ציטוטים קצרים וכמעט שאין בהם מונולוגים. מכיוון שכך, הספר מתאפיין 
בחלקים רבים בחוסר איזון והאמירות הקצרות המובאות מפי הנחקרים מתקשות לתמוך את 
הגודש התיאורטי שמועמס עליהן. כדי לעקוף את הקושי שנוצר בניהול ראיונות עומק ניסה 
התפיסות,  את  “לחוש  בשאיפה  בווידאו-קליפים,  משותפת  צפייה  של  יצירתי  פתרון  רטנר 
העמדות והתחושות ]...[ בהקשר ‘טבעי‘ יותר“ )עמ‘ 52(. גם ניסיון זה נתקל בקוצר רוח מצד 
הנחקרים )“תריץ, תריץ קדימה“; עמ‘ 55(, אבל תרם לספר רגע מרתק שבו, אגב צפייה בקליפ 
של טופאק שאקור, נעמדו הצופים כמו על פי פקודה “והצמידו אגרוף קפוץ של יד ימין לצד 
התגובה  של  טיבה  את  להבין  החוקר  של  ניסיונו  הצער,  למרבה   .)54 )עמ‘  החזה“  של  שמאל 

הזאת זיכה אותו פעם נוספת בתשובה לקונית. 
עם זאת, האירוע יוצא הדופן הזה מסמן שתי נקודות למחשבה – האחת מתודולוגית והשנייה 
תיאורטית. מבחינה מתודולוגית, אפשר שלאור החסכנות הכללית במילים יכולים היו תיאורים 
אתנוגרפיים נוספים, גם אם נקודתיים בלבד, לתרום להבנת התופעה. מבחינה תיאורטית יש 
כאן הדגמה מאלפת לאופן האגבי, השגרתי, הכמעט בנאלי שבו מתקבלים תוצריה של תרבות 
הפופ כרכיב משמעותי בחייהם של צרכנים. במובן זה לא יכול היה רטנר למצוא כותרת מתאימה 
יותר לספרו: בני הנוער אמנם “שומעים שחור“ – הם אינם מאזינים לו, אינם משתקעים בו. 
לא  זוכים  לעומקו  אותו  ולומדים  לסגנון  מחויבות  המגלים  שאלה  עולה  מהספר  הוא,  נהפוך 
פעם לתגובה מסויגת מצד חבריהם, המכנים אותם “מושפעים“. מכיוון שמרבית הנערים, כפי 
ההיפ- בתחום  וסגנונות  זרמים  אישים,  עם  הכול  בסך  מועטה  היכרות  מגלים  רטנר,  שמציג 

אוהבים  שהם  להדגיש  אוהבים  הם  המוזיקה  את  אוהבים  שהם  מכפי  פחות  שלא  נדמה  הופ, 
יחיד, שאוצר  כציר סמלי מרכזי, כמעט  )ובמיוחד את טופאק שאקור, המסתמן  את המוזיקה 
בתוכו את כל מה שבני הנוער מבקשים לראות במוזיקה זו(. חשוב להבהיר שתובנה זו איננה 
באה להמעיט מערכו של הסגנון או מהערך שיש לו עבור בני הנוער. פרקטיקות של הזדהות 
הן בגדר אמירה הרת משמעות, אלא שלרוב הן אינן מגובות )וגם אינן צריכות להיות מגובות( 

באידיאולוגיה מנומקת או בעמדה רפלקסיבית מצד הצרכן.
מוזיקה שחורה אפוא “משמשת את הנערים כמשאב פרשני וכמקור ליצירת זהות ]...[ והיא 
משמשת ]להם[ גשר סימבולי לתרבות השחורה הטראנס אטלנטית“ )עמ‘ 178(. מסקנה כללית 
זו משכפלת למעשה את טענתה של מלכה שבתאי, ועושה זאת באותן מילים כמעט. ועם זאת, 
כאמור, רטנר איננו מוטרד מהשפעתה הרעה כביכול של המוזיקה השחורה. אדרבא, לטענתו 
“דמות  וחומרנות:  אלימות  לניהיליזם,  כהצעה  השחורה  המוזיקה  את  קוראים  אינם  הנערים 
הגנגסטא, בראש ובראשונה דמותו של טופאק שאקור, היא בעיניהם דמות של גבר שחור נחוש 
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ואגרסיבי, נאבק ולא מתייאש נוכח הקשיים והמכשולים שמציבה לפניו החברה הלבנה, שאינה 
בחשיבות  להמעיט  מבלי  הזאת?  החברה  מיהי  אבל   .)177 )עמ‘  בשעריה“  שיבוא  מעוניינת 
בארצות  הגזע  יחסי  את  מדמיינים  הם  שבו  ולאופן  הנראות  לשאלת  הדוברים  שמעניקים 
הברית, נדמה לי שרטנר מתפתה לאמץ תבנית פשטנית מדי של יחסי לבנים-שחורים ומחיל 
אותה על החברה הישראלית באופן שאיננו ביקורתי מספיק. הוא למשל מעלה את האפשרות 
טוני  של  יצירות  מתוך  אנגלית  ללמוד  שאפשר  “יטענו  בעתיד  אתיופים  שאינטלקטואלים 
מוריסון וצ‘נוא אצ‘בה לא פחות טוב מאשר מיצירות של ארתור מילר או וויליאם שיקספיר; 
ושאת ההבדל בין מטאפורה לדימוי אפשר ללמוד גם משירים של בוב מארלי וטופאק שאקור, 
נבנית  יסוד  איזה  על  אבל   .)190 )עמ‘  אבידן“  דוד  או  ביאליק  ח“נ  של  של  מהשירה  רק  ולא 
תרבות  מסמלים  ואבידן  ביאליק  האם  השחור,  הקול  את  מסמן  טופאק  אם  הזאת?  ההנגדה 
המופשטת,  שכתיבתה  כדי  אפרו-אמריקאית  היא  מוריסון  שטוני  בעובדה  די  והאם  “לבנה“? 
הפתלתלה, שהיא היפוך גמור לריאליזם הישיר והמוחצן האופייני לראפ )היא עצמה הגדירה 

את סגנונה כספרות ג‘אזית(, תלכוד את תשומת לבם של אתיופים בישראל? 
מתן ביטוי ל“תכנים אפריקאים“ במרחב הציבורי בישראל, טוען רטנר, עשוי לפעול לטובתם 
מבקשי  אפריקאים,  זרים  עובדים  אתיופים,  יהודים  הישראלית:  בחברה  השחורים  כלל  של 
כן,  כי  הנה  באפריקה השחורה.  ובדווים שמוצאם  מדימונה  העבריים  קהילת  סודאנים,  מקלט 
נדמה שרטנר מחליף את אמת המידה של ישראליות מדומיינת שזיהה אצל קודמיו באמת מידה 
ת. אלא שגם בני הנוער ה“מושפעים“  רוּ אחרת, שרירותית ומדומיינת לא פחות – זו של שחוֹ
ביותר נאחזים בשחורותם כברכיב זהות חלקי בלבד, ולכן ספק אם ייאותו לראות עצמם חולקים 
קטגוריה חברתית אחת עם מבקשי מקלט סודאנים ועם בדווים. ומדוע שיראו? הרי שחורותם, 
כבחורים  שלהם  העצמי  לדימוי  משלים  כנדבך  נבנית  הספר,  לאורך  יפה  מדגים  שרטנר  כפי 
יהודים, ציונים וישראלים. גם אם הם מדמיינים מעין משפחתיות על-לאומית על בסיס צבע 
יכולתם להפעיל את  הזאת.  כוללים במשפחה המדומיינת  אילו שחורים הם  לבחון  ראוי  עור, 
פעולות הדמיון האלה באופן אסטרטגי וסלקטיבי איננה מבססת את רעיון האטלנטיות השחורה 

של גילרוי, אלא דווקא מערערת אותו. 
בשל קוצר היריעה בחרתי להתמקד באותן נקודות שנראות בעיניי ראויות לחשיבה נוספת. 
אם נוצר הרושם כאילו רב החסר על הקיים בספר זה, הרי שאין זו דעתי. נהפוך הוא, שומעים 
שחור הוא ספר המצטיין ברגישות ובאמפתיה ומוכיח שליטה של הכותב בחומרים התיאורטיים 
הרלוונטיים. אין ספק שקריאה בו מאירה פן מרכזי בדינמיקה של התמקמות מחדש )שלא לומר 
למי  חובה  קריאת  בגדר  מעתה  תהיה  וקריאתו  בישראל,  אתיופים  צעירים  של  “השתלבות“( 

שיבקש לעסוק בתחום. 
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 266Abstracts

inquiries into differentiated responsibility of countries, our comparison is intra-
state, focusing on socio-economic standing. Based on a methodology adjusted to 
Israel, our findings reveal that when it comes to per-capita emissions from food 
consumption, there are meaningful disparities between households of different 
income deciles. A pioneering analysis of this nexus between climate change and 
social inequality, the article exposes some of the empirical difficulties associated 
with this kind of research. If research into this issue in Israel and beyond is to 
fulfill its scientific and policy potential, statistical data collection and analysis 
must adequately overcome these methodological obstacles.

The Implementation of Environmental Education in Schools 
and the Question of the Application of the Environmental 

Justice Ideology: The Viewpoint of Educational Staff

Noam Zaradez and Rakefet Sela-Sheffy

The limited effectiveness of Environmental Education (EE) in promoting 
conceptual and behavioral change preoccupies scholars and activists alike. A 
central process in this field is that of privatization, which takes place through 
integrating external programs in school curricula. The present article discusses the 
implications of this process on the effectiveness of EE in accomplishing its goals, 
the promotion of environmental justice agenda, which is considered a major target 
of EE. This question is examined from the viewpoint of educational workers who 
oversee EE at elementary public schools in Israel. Taking these workers as active 
social agents, we proceed from the view that the way they understand their field of 
action and their own place in it does not only reflect the situation in this field but 
plays a role in shaping it. This research is based on in-depth interviews with three 
groups of educational staff: EE teachers, SPNI (The Society for the Protection 
of Nature in Israel) external instructors, and school principals. Analysis points at 
impaired occupational self-images, struggles over symbolic resources and weak 
esprit de corps. All this reflect – and accelerate – the field’s severe structural 
ambiguity and devaluation, to the point that it works against its own basic moral 
principles.  
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understanding of social and environmental struggles, and of the relations between 
environment and society.

Between Cultures of Natures and Communities of 
Knowledge: Expert Knowledge and Local Knowledge 

Regarding Perceptions of Mount Carmel Forest

Hagit Zimroni, Efrat Eizenberg and Daniel Orenstein

In recent years, there has been a growing interest in the study of the relationship 
between humans and their environment. While ecological approaches conceptualize 
the benefits provided ecosystems, they are not equipped to explain the ways that 
people perceive and interpret those environments. This research seeks to fill this gap 
by using a social perspective for the study of human-environment systems, which 
focuses on the social construction of meanings attributed to natural environments, 
and emphasizes the diversity of cultural perceptions regarding nature. Based on 
empirical research exploring perceptions of users of forested landscapes on Mount 
Carmel, we identify contested discourses among the environmental scientists and 
the public (Jews as well as Druze). We suggest a new understanding regarding the 
concept of cultural ecosystem services, in relation to expert and local knowledge 
in cultures of conflictual contexts.

Environmnetal )in(Justice: CO2e Emmissions from Food 
Consumption in Israel by Socio-Economic Standing

Guy Milman and Dan Rabinowitz

The first generation of research into the nexus between environmental 
degradation and social issues focused primarily on the vulnerabilities of weaker, 
poorer, peripheral communities, not least indigenous and ethnic minorities, 
to environmental harms. Recent research into climate change, which yielded 
growing awareness of climate (in)justice, exposed significant disparities between 
countries in terms of exposure to the dangers of the Post Normal Climate Condition 
(PNCC). It also focused more attention on differentiated responsibilities which 
different countries have for the creation of the climate crisis in the first place. 
This article, which examines greenhouse gas emissions associated with food 
consumption in Israel at household level, clearly focuses on responsibility. Unlike 
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Leaving Paradise: Environmentalism and Peacebuilding in 
the Sinai Peninsula )1977-1983(

Shahar Sadeh

The article analyzes the environment, environmentalism and peace nexus as 
was manifested in the Sinai Peninsula during the Israeli-Egyptian peace process 
between 1977 and 1983. It focuses on efforts to advocate nature conservation 
in Sinai that were taken by Israeli, Egyptian and international conservationists. 
The research advances the environmental historiography of the region but its 
main contribution is providing supporting evidences and several theoretical 
modifications to the environmental peacemaking writings. It discusses the 
opportunities for environmental and political changes that opened during 
this post-conflict period and the role of environmentalists as peacemakers. It 
demonstrates how the advocacy actions contributed to the foundations of the 
Egyptian environmentalism, which manifested also in an improvement of the 
environmental situation in Sinai, that in its turn affected cross-border tourism and 
peace.

The Spaces Between Nature and Culture: Anthropological 
Perspective on the "Open Space" in Israel

Liron Shani 

The relationship between nature and culture is a key topic of study for anthropology 
and social science. In Israel, the approach that sees nature and cultures as separate 
influences social, economic, and political discussions. The struggle over open 
spaces in Israel - one of the more prominent issues in planning and environmental 
discussions in Israel today — provides a case study to examine this separation and 
the conflicts around it. In this article, I present the development of the concept of 
"open space", both globally and in Israel. Drawing on ethnographic research on 
the meeting places and conflict points between agriculture and environmentalism 
in the Arava in Sharon regions, I examine the different uses of the “open space” 
concept, as well as the objections it elicits. The paper points to the challenge the 
“open space” concept poses to approaches that depict the separation of nature and 
culture as no longer relevant for social research. I argue that analyzing different 
conceptions of the boundary between nat re and culture provides a better 
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Hierarchy of Debts: Nature as a Tool for Reshaping the 
Relationship of the Druze Villages in the Carmel Region with 

the State

Ramez Eid

Contrary to the latest environmental thinking in the world, the hierarchical 
environmental policy dictated by the State of Israel in the Carmel Mountains 
caused the identification of the forest as a distinct Zionist symbol. This lead to 
physical and social alienation of the residents of the two Druze villages, as their 
lands were gradually expropriated. In this article, I argue that the basis of relations 
between the state and the residents was and remains a permanent hierarchical 
relationship. Under the influence of militaristic culture and policy, and in spite 
of imaginary narratives, promoted by the state, the relationship was presented 
as mutual reciprocity based on shared duties. These narratives are being recently 
reinterpreted as residents' voices and actions challenge such constructions. This 
creates a new value for the forest, hoping to regain space for the adoption of a 
more egalitarian environmental policy. At the same time, the forest becomes a 
symbolic field in which new identities and statuses within the state are formed.

Turning Garbage into Waste: Anthropological Notes on 
Household Trash Surveys in Israel

Talia Fried

A physical waste survey is the practice of sampling and measuring household 
garbage, in order to estimate how much trash citizens are throwing out as well as 
how well they are cooperating with recycling policy. This paper, which is based on 
fieldwork as a trash surveyor at a leading environmental consulting firm in Israel, 
argues that the surveys also innovate trash as an object of environmental, scientific 
and ethical concern. The paper brings ethnographic evidence on the embodied, 
discursive and material aspects of waste surveys to illustrate how this process 
takes place and to problematize it. Findings are analyzed in relation to theories of 
classification and the politics of technology from Science and Technology Studies 
(STS) literature.
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