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האסופה קריאת המחאה: לקסיקון פוליטי )-2011( איננה בדיוק ספר סוציולוגי ואפילו לא לגמרי 
ספר אקדמי. היא מכילה מספר גדול מאוד של כותרים, בתוכם 61 מאמרים קצרים וקצרצרים ו-12 
קבוצות דימויים )תצלומים ועבודות אמנות(. המבנה שלה הוא לקסיקלי: כל מאמר מַפתח מושג 
שבחר/ו הכותב/ים ומבקש לדון באמצעותו בהיבט כלשהו של מחאת קיץ 2011 )המושגים מוצגים 
בסדר אלפביתי(. רוב הכותבים הם חוקרות וחוקרים מקצועיים, מנוסים או עדיין בלימודים, וחלק 
הלקּוחות  בגישות  משתמשים  המאמרים  עצמאיות.  ומתבוננות  אמניות  אקטיביסטיות,  הן  ניכר 
מתחומי דעת מגוונים – פילוסופיה, ביקורת התרבות, סוציולוגיה, גאוגרפיה – עם נטייה כללית 
למעורבות  רפלקסיה  בין  נעה  האסופה  קונטיננטלית.  פוליטית  ולתאוריה  ביקורתית  לתאוריה 
את  “לעבות  גם  אך  המחאה,  של  שונים“  צדדים  “להאיר  העורכים,  לדברי  ומבקשת,  פוליטית 
מסוג  פוליטית  ולמעורבות  יותר לשפה  מוצק  בסיס  להקנות   ]...[  2011 בקיץ  המלאכה שהחלה 
חדש ]...[ להמשיך להרחיב את הדמיון הפוליטי ואת תחום המאבק האזרחי“ )עמ’ 13, 14(. אכן 
ניכר שכל הכותבים מזדהים עם המחאה ולא עם  וזה גורם הומוגני בתוך ההטרוגניות הרבה –   –
השלטון והסדר החברתי שנגדם יצאה, גם אם לרבים מהם יש ביקורת על השיטות, על המסרים או 

על מגבלות ההכלה שלה. 
וחסרונות.  יתרונות  יש  שלה  למתכונת  המחאה,  על  האסופה  שמציעה  המבט  טיב  מבחינת 
גדול  מבחר  מציעים  שלה  והרב-דיסציפלינריות  הכותבים  של  המגוון  הרקע  המאמרים,  ריבוי 
ואינקלוסיבי של נקודות מבט. מצד שני, לאקלקטיות יש מחיר. אין באסופה מאמרים המבוססים 
על מחקר שיטתי של המחאה, מן הסתם גם בגלל פרסומה המהיר, בתוך שנה מהמחאה. מסיבה זו 
ובשל קוצרם של המאמרים לא נוצרה אפשרות לניתוח מעמיק ולביסוס אמפירי. רבים מהמאמרים 
יש  אלה  לסוגות  מבואית.  סקירה  או  מניפסט  דעה,  מאמר  במחאה,  הרהור  של  צורה  לובשים 
חשיבות משלהן, אך חשוב להבין שהספר אינו מציע ניתוח סוציולוגי של המחאה במובן המקצועי 

המלא של המילה.
מהאקספרימנטים  לצאת  יכולה  המקצועית  הסוציולוגיה  עבור  הספר  של  המרכזית  הבשורה 
הקוראים.  של  הסוציולוגי  הדמיון  את  להעשיר  ושיכולים  מעודדת  שלו  שהמתכונת  המושגיים 
המאמרים החזקים באסופה, ויש לא מעט מאלה, מצליחים לייצר אמירה מקורית ומעניינת. למשל, 
הגר קוטף במאמרה “כישלון“ מפרקת את אחת השאלות המרכזיות שהעלתה המחאה: האם היא 
הצליחה או נכשלה? היא מזכירה שלמעשה כל מהפכה נועדה לכישלון )כאשר הסדר שב על כנו(, 
ומבני  היסוד  “הנחות  הכישלון  ברגע  שדווקא  משום  להצלחה  בניגוד  עומד  אינו  כישלון  ושכאן 
היסוד נחשפים“ )עמ׳ 155(, הכוחות המגבילים את הדמוקרטיה הופכים ברורים לעין, ונטמן הזרע 
להתקוממות הבאה. טענה זו עוזרת להבין את מה שרבים מאוהדיה של המחאה מזהים )וייתכן שהם 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים   *
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אופטימיים מדי(: שגם אם לא השיגה הישגים קונקרטיים מרשימים בטווח הקצר, היא שינתה את 
השיח החברתי-כלכלי בישראל. במאמר הקצרצר “אסיפה“ שמתבסס על חנה ארנדט, שמוליק לדרמן 
נוגע בחוויית “האושר הציבורי“ הכרוכה בהשתתפות בצורות ממשל בלתי-היררכיות )“איזונומיה“( 
כפי שאלה התקיימו לרגע “במרחב הציבורי שהמאהלים הפכו להיות“ )עמ’ 41(. ההצבעה על תופעה 
אמוטיבית-חברתית מעניינת אך נשכחת זו, מזמינה הרחבה מחקרית לגבי אופייה, תנאי היווצרותה 
והמשכיותה. מיכל גבעוני במאמרה “משחק ילדים“ דנה באחת התופעות המאפיינות את גל המחאות 
האחרון: מקומם הבולט של ילדים בחזית המחאה. לטענתה, שיתוף ילדים אינו מבטא רק שימוש 
מושכל ב“פוליטיקה של תום“ מצד המוחים, אלא גם הרחבה של תחום החיים הציבוריים וחיזוק 

האלמנט המשחקי שלהם כתכלית אוטופית בפני עצמה. 
דנה  האסופה  כלליות שבהן  סוגיות  לפחות שתי  יש  ספציפיים,  התרומות של מאמרים  מלבד 
שתוצאותיה  השלטון,  נגד  המונים  מחאת  ההתפרצות.  לתנאי  נוגעת  הראשונה  מעניין.  באופן 
יכולות לנוע ממהפכה ועד לא כלום, היא תופעה בולטת בעת המודרנית ואובייקט מחקר חשוב. אך 
ההגות והמדע עדיין לא סיימו להסיר את המסתורין מהתהליך שבו הופך ההמון לקבוצה מלוכדת 
מזוויות  זו  סוגיה  תוקפים  הקובץ  מחיבורי  וכמה  כמה  מאין.  נוצר  חברתי  ויש  הקיים,  הסדר  נגד 
שונות. עדי אופיר )“פוליטי“( מציע הבחנת מפתח בין הפוליטי – פרפורמנס שמציג את השלטון 
כבעייתי ומשבש את הרציפות ואת הקבלה האוטומטית של הסדר הקיים, ובין השלטון – ש“רוצה 
עוד מעצמו“ ומבקש להחניק את הפוליטי באמצעות שיח מומחים, שליטה באמצעי הסימולציה 
או אלימות חשופה. על בסיס הבחנה זו אפשר להמשיך ולשאול מהם התנאים שבהם פוליטיזציה 
הופכת אפקטיבית ואפידמית ברמה המחייבת את הסדר להשתנות. אריאל הנדל )“רחוב“( טוען 
שהרחוב, כמרחב עירוני שקשה להכפיפו להגיון זרימה מוכתב מלמעלה – ובניגוד לכיכר המוגדרת 
ומגודרת בקלות – מספק תנאים מרחביים עדיפים לפוליטיזציה. לפי דני פילק )“עם“(, המחאה 
בניגוד לאליטות  תלויה בהיווצרותו של סוכן ספציפי – “עם“ שאינו מוגדר על פי שורשיו אלא 
הכוח – ומה שמכונן את אותו עם בכל פעם מחדש הוא החיבור בין תביעות של קבוצות שונות לכדי 
שלם הגדול מסכום חלקיו: תביעה כללית לשליטת העם בעצמו. פעולת ההלחמה הזאת, שסומלה 
בקריאה “העם דורש צדק חברתי“, מעסיקה גם כותבים וכותבות אחרים, כל אחד ואחת בדרכו: 
יואב קני )“אנחנו“(, עפרי אילני )“מהפכה בורגנית“(, נועם יורן )“מהפכה“(, אבנר ענבר ואסף שרון 
זר- מושון  את  גם  יותר  טכנולוגית  או  ארגונית  ומזווית  )“העם“(,  רוזן-צבי  וישי  )“סולידריות“( 
אביב )“דמוקרטיה דיונית“(, יולי חרומצ׳נקו וגילה אמיתי )“חכמת ההמונים“(, לין חלוזין-דברת 

)“ייצוג“( וערן הדס )“רשת חברתית“(.
הבעיה המעניינת השנייה שנדונה באסופה היא בעיית האוטופיה: מה אמור להיות החזון 
המנחה את המחאה? זוהי שאלה מכרעת בעידן פוסטמודרני ולנוכח האימפריאליזם המנטרל 
של שיח המומחים. כפי ששואל גל הרץ )“מומחים“(: “האם ניתן לייצר חזון שאינו פנטזיה 
ושאינו עוד וריאציה החוזרת שוב ושוב על אותן קלישאות? גם ברגעי השיא של ההפגנות, 
נדמה היה שמשהו תקוע. הדוברים השונים רק אמרו את אותם הדברים בצורות אחרות...“ 
)עמ’ 183(. אחת התגובות המעניינות לבעיה זו, אשר עברה כחוט השני במאמרים רבים, הייתה 
לטעון בשבח הדרישות הבלתי מוגדרות, משום שעצם הכניסה לפרטים כרוכה בכניעה למשחק 
של השלטון, או כפי שכותבת מירב אמיר )“אקטיביסטית“(: “האקטיביסטית היא יותר תנועת 
נגד מאשר מגלמת תורה מוסדרת ]...[ היא לא באה עם תוכנית פוליטית מובנית ]...[ והיא לא 
מצביעה על אלטרנטיבה פוליטית מסודרת" )עמ’ 45(. אך זה עלול להיות פתרון קל מדי ואף 
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אסקפיסטי; מערכות מודרניות גדולות פועלות על פי מודלים ומרשמים, וקשה לראות כיצד 
יתחולל שינוי כל עוד אין תחליף משכנע למרשם הניאו-ליברלי ותנועה רחבה של מומחים 

ודעת קהל שזורמת לכיוונו. 
תגובה אחרת של כמה ממאמרי האסופה היא אוונגרדית. נועם יורן )“עושר"( חוזר אל תאוריית 
מעמד בעלי הפנאי של ובלן, שלפיה קניין פרטי הוא כזה במובנו המלא רק בתיווך מבטו של 
האחר המקנא, ושואל: “מדוע באמת שלא נדרוש מעיר הגונה שלא תאפשר בניית מגדלי יוקרה? 
מדוע שלא נדרוש לאסור שיווק של מכוניות יוקרה ]...[ רק קדושת הקניין הרכוש הפרטי, 
והאמונה המופרכת כי רכוש פרטי הוא באמת ובתמים עניין פרטי, עומדות ביסוד ההתנגדות 
האינסטינקטיבית להצעות כאלה“ )עמ’ 257(. אייל דותן )“נשק השמדה פיננסי"( מציע שנדרוש 
לחסל או להגביל מאוד את שוק הטריליונים של הנגזרים הפיננסיים. יהושע סיימון )“קומוניזם"( 
מציע לחזור אל המושג הוותיק “אחרי יותר ממאה שנים של תעמולה אנטי-לניניסטית של 
ליברלים ופאשיסטים" )עמ’ 325( ולהכיר בשני עניינים: ראשית, שהקומוניזם כבר כאן – הוא 
“הפוטנציאל הפוליטי הרדיקלי או המהפכני בשיתופיות שתמיד-כבר קיימת בחיינו" )עמ’ 
326( – ושנית, שיש להחיות ולעדכן את ההיגיון הלניניסטי של ארגון וייצוג פוליטי )“קומוניזם 

אפי“ – זה של המרשמים, שיטות הארגון והמהפכה(. 
מוסף  ערך  יש  מהמאמרים  לחלק  והמושגים,  הרעיונות  בתחום  הוא  הקובץ  שמוקד  אף 
אינפורמטיבי. למשל, מאמרו של חן משגב )“לוינסקי"( שמביא את סיפורו של מאהל לוינסקי 
מזווית אנתרופולוגית-מרחבית, או מאמרם של רועי וגנר ולין חלוזין-דברת )“שמאל“( שממקם 
את המחאה בישראל בהקשר היסטורי-גלובלי של 'המחאות החדשות' ועומד על נקודות שוני 
ודמיון בין מחאות ברחבי העולם )אך ללא הסבר סיבתי-השוואתי של נקודות אלה(. יש באסופה 
גם סקירות ספרות במגוון תחומים שישכילו בעיקר את הציבור שאינו מומחה בתחום. למשל, 
טובי פנסטר )“עיר“( מספקת רקע גאוגרפי כאשר היא כותבת על התפתחותה ההיסטורית של 
העיר ומסבירה מדוע מחאות חברתיות נוטות לפרוץ בערים. יונית מוזס )“עיתונות כלכלית“( 
מאירה את היחסים העכשוויים המורכבים בין עיתונות, העולם הכלכלי והאפשרות של ביקורת 
ציבורית על מוסדותיו הדומיננטיים. קלריס חרבון )“דיור ציבורי“( מזכירה שהדרישה לדיור 
ציבורי היא בעייתית, משום שבאופן היסטורי המדיניות הזו – כפי שיושמה למעשה – הייתה 
ועדיין  התיימרה  ולא מה שהיא  האירוצנטריים-אשכנזיים  והשליטה  הדיכוי  יחסי  נדבך של 

מצפים ממנה להיות: פתרון אוניברסלי ואגליטרי למצוקת דיור. 
“דיור ציבורי" הוא חלק מקבוצת מאמרים שמבקרים את יחסה הבעייתי של המחאה לאוכלוסיות 
ודרי רחוב. במאמר הדעה  פריפריאליות: מזרחים, פלסטינים, נשים, אימהות חד-הוריות, זקנים 
השנון “גבולות המחאה“ תֵמה עלא חליחל על “ההיסחפות הילדותית“ של פלסטינים אחר המחאה: 
“’הישראלים החדשים’ שמוחים כעת ברחובות ובכיכרות מורדים בעגל הזהב שאליו הם משתחווים 
מאז קום המדינה. זהו העגל שלהם – עליהם לנתצו בעצמם. מה חלקי בזה? ינתץ איש את עגלו 
בעצמו“ )עמ’ 60(; “אחרי שבני דודינו ינצחו את עגל הבטחון והכיבוש שלהם וישתחררו מכבליו, 
דיון על הפגנות משותפות  ודרוכים למה שאפשר לכנותו התחלה של  הם ימצאו אותנו קשובים 

וחשיבה משותפת“ )עמ’ 62(.
על  מבט  בנקודות  עשירה  אסופה  להוציא  שהצליחו  על  לשבח  ראויים  הספר  עורכי  לסיכום, 
המחאה בתוך זמן קצר, בהתאם גם למטרה האקטיביסטית של הספר. הבחירה במתכונת לקסיקלית 
אפשרה את הזריזות הזו, וגם הכתיבה את אופיים של המאמרים, שעוסקים ברעיונות ובמושגים 
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יותר מאשר בניתוחים תאורטיים-אמפיריים ובהבנה היסטורית והשוואתית של גורמי המחאה, של 
נסיבות התפתחותה ושל תגובת הממסד כלפיה. אלה שרוצים להמשיך ולהעמיק בחקר המחאה 

ולהתכונן לזו שאולי תבוא אחריה יצאו נשכרים מעיון בספר.


