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מתקדמות בסוציולוגיה העולמית, אגב הפניית המבט אל ישראל ואל חומרים מקומיים. כתב 
העת מעניק מקום למאמרים מדעיים ממגוון מתודולוגיות וגישות תיאורטיות, המשקפות את 
רבגוניותה של הסוציולוגיה. כמו כן מציע כתב העת מסות ודיונים העוסקים בנושאים העומדים 
על סדר היום הסוציולוגי, תוך שהם מתמקדים במציאות בישראל. נוסף על אלו מתפרסמות 
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בישראל.

עורכת: אלכסנדרה קלב
עורך מדור ספרות: תום פסח
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מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם פורסמו בעברית או בכל שפה אחרת. 	 

מאמרים שיתקבלו לשיפוט במערכת יעברו שיפוט אקדמי אנונימי על ידי קוראים מומחים.
אורכו של כתב היד המוגש לשיפוט לא יעלה על 9,000 מילים, כולל הערות שוליים ורשימה 	 

ביבליוגרפית מלאה. על כתב היד לכלול תקצירים בני כ־150 מילה בעברית ובאנגלית, 
המפרטים את שאלת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים ותרומת המחקר.

כתב היד יוגש בפורמט Word, פונט David, גודל 12, רווח כפול.	 
טבלאות וגרפים יצורפו בגוף כתב היד במקום שבו הם אמורים להופיע, ובפורמט שניתן 	 

לעריכה. בנוסף, תמונות ותרשימים המופיעים בגוף כתב היד יש לצרף גם בנפרד, בפורמט 
תמונה.

כתב היד ייפתח בעמוד שער ובו כותרת כתב היד בעברית ובאנגלית, שמות המחברים, 	 
כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי או מקצועי של הכותבים. שמות הכותבים לא 

יופיעו בחלקים אחרים של כתב היד.
במקרה של קבלה לפרסום באחריות הכותבות/ים לערוך את ההפניות לרשימת המקורות 	 

עם קישורים פנימיים ולכתוב את רשימת המקורות על פי כללי ה־APA, בתוספת שמות 
פרטיים מלאים של כותבי המקורות.

כתב היד חייב להיות בעברית. כתב יד באנגלית יישקל רק במקרים יוצאי דופן, ואם יאושר 	 
לפרסום יהיה על המחברים לדאוג לגרסה עברית שלו.

אין להגיש כתב יד שנמצא תחת שיפוט בכתב עת אחר.	 
 	.socis@post.tau.ac.il :יש להגיש את כתב היד באמצעות הדוא"ל, לכתובת
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שמיים ריקים ממלאכים 8  יהודה שנהב 

הרצאת הפתיחה של כנס ה–49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב,   *
30-29 בינואר 2018.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; מכון ון ליר בירושלים  **
אני מודה לפרופ' אורי רם, נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית, על ההזמנה להרצות במליאת האגודה,   
ולפרופ' אלכסנדרה קלב על ההזמנה לפרסם את הטקסט. אני מודה להגר להב על נדיבותה ועזרתה 
בהפיכת ההרצאה לטקסט כתוב, לריבי גיליס על הערותיה, ולדניאל מילר וגל דויטש על העזרה באיסוף 
ובניתוח החומרים האמפיריים. תודה גם לחגי בועז, נסים מזרחי, נסים ליאון, חאלד פורני, עאזר דקוואר, 

יובל עברי ומיכל פרנקל על השיחות, ההצעות והביקורת.

 שמיים ריקים ממלאכים: 
פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית*

יהודה שנהב**

הריבון המשיים

בספר היהודים־הערבים )2003( הצעתי את המושג "הדתה" לתיאור מנגנון סוציולוגי ופנומנולוגי 
)במשמעות ההגליאנית של תנועה, בדומה להגזעה, החפצה, מדיקליזציה, אוריינטליזציה וכיוצא 
באלה( שבאמצעותו החילונים מדמיינים את החילוניות מתוך התגוששות עם תשלילה האמיתי 
או המדומיין של זהותם )שנהב, 2003, 2008(. במונחים סוציולוגיים, "הדתה" היא מקרה פרטי 
של אתאיזם מתודולוגי — שיטת חשיבה וחקירה שמניחה את החילוניות כברירת מחדל שקופה, 
וממסגרת את התאולוגיה והדת כמופע של תודעה פנומנולוגית במשמעות הקאנטיאנית, ועל 

כך ארחיב בהמשך.
בשנת 2006 האקדמיה ללשון העברית אימצה רשמית את המילה, אולם הפכה את משמעותה 
והעניקה לה משמעות חדשה המבוססת על אידיאולוגיית החילון. לפי החלטתה, "המילה הדתה 
החלה לשמש בהוראת 'הפיכה לדתי', ההפך מחילּון" )האקדמיה ללשון העברית, 2006, עמ' 
38(. האקדמיה ללשון היא הריבון המשיים, והנבואה שבשיום המהופך התממשה במציאות. 
 "הדתה" הפכה מושא לפאניקה שהגיעה לשיאה במחול השדים שהתחולל סביבה בשנת 2017 
 בהקשר של המרחב הציבורי, בעיקר בצבא ובבתי הספר. סקרים מן השנה האחרונה מלמדים 
וכן כי "הדתיים  כי כ־79% מן החילונים מסכימים עם הטענה שבישראל מתקיימת הדתה, 
משתלטים על המדינה" )כהן, הלר, לזר־שואף ועומר, 2017, עמ' 85(. לא ניתן לתלות את 
הפאניקה הזאת רק בפעולת השיום של האקדמיה, אולם המושג התאים כמו כפפה ליד לפורום 
החילוני )2011(, שקבע כי "הדתה היא השתלטות היהדות הדתית־אורתודוקסית על המרחב 

הציבורי".
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זו אינה הפעם הראשונה שטענות מסוג זה צצות בישראל. גלים של פאניקה מ"הדתה", 
לצד שימוש במסמנים אחרים, הופיעו גם בעבר. בסוף שנות התשעים למשל הוטבע המושג 
"שסופוביה" המתאר את החרדה החילונית מתופעת ההחזרה בתשובה החרדית־מזרחית. הנה 

דוגמה בולטת מעיתון הארץ מאותה תקופה:

יש בינינו כאלה המתריעים על הסכנה של הפיכת ישראל למדינת הלכה, המאיימים 
עלינו באימת מדינת האייתולות דוגמת איראן. ייתכן שהם איחרו את המועד. אנחנו 

כבר לא רק בדרך למדינת האייתולות, אנחנו כבר די בתוכה.

פאניקת השסופוביה הגיעה לשיאה לאחר הישגה חסר התקדים של ש"ס בבחירות 1999, אז 
זכתה ב־17 מנדטים. תומכי מפלגת העבודה ומפלגת שינוי יצאו אז בקריאות "כאן לא איראן" 
)רז־קרקוצקין, 2000(. תושבת רמת השרון כתבה, למשל: "כשאני רואה את כל השחורים האלה 
]...[ אני נכנסת לפאניקה. המראה שלהם מזכיר לי את איראן ]...[. זו הסיבה העיקרית שהחלטתי 

להצביע בשביל לפיד" )רם, 2006(.
האם הגל הנוכחי של ההדתה מייצג את המציאות או שמא הוא רק הצלחה גורפת של קמפיין 
החילונים, שמנסח את הפאניקה באמצעות מושגים של הדתה והגזעה כדי לכונן את "החילוניות" 
דרך תשלילה — המדומיין או האמיתי? על פני הדברים, הפאניקה של החילונים מוצדקת, שכן 
הלכה למעשה מתקיימת הדתה בישראל. זאת ועוד, שיעור היהודים המגדירים עצמם דתיים או 

מאמינים גדל בעשור האחרון, ואילו שיעור המזדהים כחילונים או כאתאיסטים ירד בהדרגה.
עם זאת, הממצאים הללו עלולים להטעות, מפני שהשאלה אינה רק אמפירית אלא גם 
אפיסטמולוגית ומהותית )על המתח בין המדידה והשיום בשיח הציבורי בישראל ראו למשל 
גיליס, 2009; שוהם, 2014(. סקירה מהירה של ממצאי מחקרים שהצטברו בשנים האחרונות 
מלמדת על אנומליות רבות שמחייבות לחשוב מחדש על האבחנה בין דתיים לחילונים, בעיקר 
משום שקטגוריות דיכוטומיות אינן יכולות ללכוד את יצורי הכלאיים הרבים, את תנועתם מחוץ 
לרצף ואת השתנותם על פני זמן. מחקרים עכשוויים מלמדים כי הארץ מלאה רצפים ותנועות 

מתוך האקדמיה ללשון העברית, 2006, עמ' 38
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אמונה חדשות: דתיים של רצף, חילונים של רצף, חילונים שמאמינים באלוהים, מסורתיים פלוס, 
מסורתיים מינוס, מסורתיים חזקים, מסורתיים חלשים, תנועות התחדשות, תנועות בוטיק, מכללות 

ובתי מדרש חילוניים, קהילות לימוד ועוד תנועות שדורשות להחליש את היהדות הממוסדת.
התופעה אינה ייחודית לישראל. מצב דומה — שהברמאס מכנה אותו "המפנה התיאולוגי" — 
ניתן למצוא כיום באירופה שבה חיים כיום הרבה יותר אנשים דתיים מאי פעם. החוקרים באירופה 
מסכימים כי אמצעי המדידה איבדו את תוקפם ומצריכים אפיסטמולוגיה וכלים גמישים יותר, 
לא רק בשל סיבות מתודולוגיות אלא גם בשל תהליך הדרגתי של שינוי כללי המשחק והשתנות 
הגבולות בין הפרטי לציבורי. נתונים משווים מראים כי שיעור הביקור בבתי הכנסיות באירופה 
ירד במידה ניכרת, ובה בעת גדל שיעור המאמינים )Norris & Ingelhart, 2004(. התופעה הזאת 
מתרחשת לא רק במדינות פרוטסטנטיות אלא גם במדינות קתוליות כמו אירלנד )ירידה של 
20% בשיעור המבקרים בכנסיות בשנים 2001-1981(, ספרד )ירידה של 37%( וצרפת )ירידה 
של 36%(. הירידה בשיעור הביקור בכנסיות אינה מצביעה על היחלשות הדת אלא על היחלשות 
האמון בדת הממוסדת, שכן כפי שטען פיטר ברגר, הדת בארצות הנוצריות עוברת תהליך של 
חילון לפי הדגם הפרוטסטנטי, שאותו ברגר מכנה "הדת האחרונה" )Berger, 1967(. אחת הראיות 
לכך היא העובדה שהצימוד "נוצרי חילוני" כמעט ולא קיים, בניגוד ל"יהודי חילוני" ול"מוסלמי 
חילוני". הדגם הפרוטסטנטי הוא אמנם מרובה פנים ומשתנה ממקום למקום ומזמן לזמן, אבל 
ניתן למצוא בו שלושה עיקרים משותפים: התנגדות לממסד הדתי, תביעה לניכוש הסממנים 

הדתיים מן המרחב הציבורי והפרטת האמונה.
כדי להמשיג את הקוסמולוגיה החברתית הזאת בישראל אני מבקש להיפרד מן הקטגוריות 
האנטונימיות של הסוציולוגיה החילונית, להפנות את המבט אל החילוניות ולהתבונן בה. מבט 
מהופך בשיח ההדתה בישראל מראה כי הוא מבוסס על הדגם הנוצרי־פרוטסטנטי ומניח שהמרחב 
הציבורי יכול להיות ניטרלי, אף שהלכה למעשה המרחב הציבורי בישראל רווי בתאולוגיה — לא 
רק בשל הציונות, המשלבת בין לאומיות ליהדות, אלא גם משום שפרויקט החילון עצמו מבוסס 
על הדגם הנוצרי. לטענות אלו יש השלכות על הסוציולוגיה החוקרת הדתה של יהודים, שכן 
היא משתמשת בשני עקרונות מתודולוגיים שמקורם באתיקה הפרוטסטנטית: אינדיבידואליזם 
מתודולוגי )העתקת הפנומנולוגיה מן המבנה אל הסובייקט( ואתאיזם מתודולוגי )א־סימטריה 
בין חילוניות — הנתפסת כברירת מחדל — ובין דתיות, המנוסחת כתודעה פנומנולוגית(. אציג 
כעת את הדקדוק הפנימי של שיח ההדתה, ואחר כך אעתיק את הדיון אל הסוציולוגיה עצמה.

"גם אני חוויתי הדתה"

"האקדח המעשן" שבישר על גל ההדתה של 2017 נמצא בידיעה של העיתונאי ברק רביד )מעיתון 
הארץ( על ספר לימוד מדעים לכיתה א' שבו נכתב: "מה עושה החקלאי בסתיו? בסתיו החקלאי 
חורש את השדה וזורע זרעים של חיטה ושל צמחים אחרים. בסוף חג הסוכות מתפלל החקלאי 
לגשם ומבקש: 'ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה'" )הפורום החילוני, 2017(. כתב עיתון 
הארץ ניר גונטז' לא החמיץ את ההזדמנות וניסה להבין ממחברת הספר, הביוכימאית ד"ר שרה 
קלצ'קו, מה גרם לה להכניס את אלוהים לספר מדע שכתבה לילדי כיתות א'. קלצ'קו ענתה 
שניתן לראות בזה דימוי לכוחות הטבע במסורת היהודית. כאשר לחץ עליה גונטז' והתעקש 
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לדעת אם זה מדעי, היא סיכמה: "ברור שאין בזה שום דבר מדעי, חוץ מזה שהם צריכים מים 
בשביל לצמוח. תראה, אני בנאדם חילוני לגמרי. אני לא זורמת עם כל השיגעון שהולך עם 

ההדתה..." )גונטז', 2017(.
הטבלה הבאה, המציגה את שיעור הגידול בשיח ההדתה )שנמדד לפי שכיחות ההופעה 
של המילה בעיתונים הארץ וידיעות אחרונות( בשנים 2017-2013, מראה כי עיתון הארץ — 
הפלטפורמה של גונטז' ורביד — "זרם" היטב עם "השיגעון של ההדתה" ואף שימש לו שופר. 
מהשוואה פשוטה של שכיחות הדיונים בהדתה מתברר כי השכיחות בעיתון הארץ כפולה מזו 

.)N=157 2017שבידיעות אחרונות בכל נקודת זמן שנבדקה )ב־

הפורום החילוני, שנוסד בשנת 2011, פיתח את מה שכונה "מחוון הדתה", כלי שמטרתו 
"לאתר ולמדוד הדתה סמויה וגלויה במערכת החינוך". בפרויקט עתיר עבודה ומעורר השראה 
נמדדה מידת ההדתה ב־57 ספרי לימוד והוצעו תיקונים. למשל, במקום "אנו מצווים ב־613 
מצוות" ייכתב "ביהדות יש 613 מצוות"; במקום "ביום הכיפורים עלינו לבקש כפרה" ייכתב 
"יהודים שומרי מסורת נוהגים לבקש כפרה". בה בעת קיבלו החילונים את הוראת התנ"ך ומורשת 
ישראל כשדות שבהם הדתה היא סבירה וכמו "טבעית". אחד מספרי הלימוד נמצא רווי הדתה 
עד כדי כך עד שקיבל את החותם "לא כשיר לשימוש". עומק הפאניקה ניכר מדברי הסוקרת 
החילונית: "קריאת הספר השאירה אותי מזועזעת... לא חשבתי שהמצב כל כך רע". במיוחד 
זעזעה אותה העובדה שהספר היה גדוש במילה "שבת", וגם את שירה של לאה גולדברג "זמר 
לשבת" כינתה "שיר דתי מובהק". כשנשאלה פעילה בפורום החילוני "מה העוינות הזאת? מה 
כל כך רע אם ילד יידע 'שמע ישראל'? מה קרה אם ילמדו קצת יהדות?", היא ענתה: "הבעיה 
היא מי מעביר את שיעורי היהדות. כשאני למדתי, אם כבר מישהו דיבר על אלוהים, אלה היו 
המורים שעברו הכשרה... אני לא בורחת מיהדות, אלא רוצה שהאנשים שיש להם את הכלים 

הנכונים יעסקו בכך". גם ד"ר רם פרומן, מייסד הפורום החילוני, אמר דברים דומים:

בעיקרון, אין לנו בעיה, וזה אפילו רצוי, שתלמידים חילונים יכירו מושגי יסוד ביהדות 
ואת הטקסטים המכוננים של היהדות. אבל צריך לראות את זה בהקשר כולל של תכני 

שיעור הגידול המצטבר בשיח ההדתה
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מערכת החינוך. יש דגש כבד על הפן האמוני על פני הפן התרבותי של היהדות. אני 
מכיר בכך שהמרכיב הדתי הוא מרכיב מרכזי של התרבות היהודית. אבל דווקא משום 
כך נדרשת זהירות מרובה כשמדובר בחינוך חילוני. מכניסים לתוכנית המון היבטים 

של תפילה, פיוטים ולחנים דתיים, ואין שום איזון. )שלג, 2017(

בשנת 2015 אף פתח הפורום החילוני בקמפיין תקשורתי בשם "גם אני חוויתי הדתה", קמפיין 
בסגנון MeToo, והחל לאסוף עדויות. הנה כמה דוגמאות אקראיות מתוכן:

בתחילת השנה המורה שלי לתנ"ך עשתה סבב בכיתה ושאלה כל אחד אם הוא מאמין 
באלוהים או לא. הייתי היחידה בכיתה שאמרה שלא, ומאז המורה הפסיקה להתייחס אלי.
ב"מסע ישראלי" מביאים את התלמידים לכותל המערבי להתפלל, ומה שקורה זה 
שיש לחץ מטורף על כל התלמידים לשמור שבת במהלך הסוף שבוע. רוב התלמידים 
נכנעים, כדי לא להרגיש שונים. רוב הילדים בכיתה שלי אמרו בסיכום המסע שהם 
ומלחמת  זה השואה  העם שלנו  המקור של  וינסו לשמור שבת...  ליהדות  התקרבו 

העצמאות, ולא הכותל המערבי...
בסוף השנה נסענו לירושלים, לסיור ל־50 שנים לאיחוד העיר. דיברו איתנו על 
כמה הכותל חשוב ליהודים, אבל לא הזכירו בכלל את מי ששחרר אותו. דיברו על קבר 

דוד אבל לא על גבעת התחמושת.

ניכרת ההתייחסות החיובית של הכותבים ליהדותם הלאומית או האתנית  בדוגמאות הללו 
והתייחסותם השלילית ליהדות כאשר היא מוצגת כדת. אולם, כפי שנראה, הלאומיות, האתניות 
והדת אחוזות זו בזו ומשמשות זו את זו תוך פיצולן )ראו למשל חבר, 2013(. דוגמה טובה היא 
הביקורת החילונית )המוצדקת( על מקרה הקיצון של מח"ט גבעתי עופר וינטר, שהורה על ירי 
נקמה בעזה שהסתיים במותם של כמעט מאתיים אזרחים פלסטינים. המבקרים החילונים מייחסים 
זאת בעיקר לדת ולתאולוגיה ומטשטשים את העובדה שכל שרי צבאות ישראל לדורותיהם 
הפעילו אלימות ריבונית תאולוגית, גם מי שנחשבו חילונים גמורים — משה דיין, מרדכי גור, 
רחבעם זאבי ואריאל שרון. טיהור דומה של הציונות האלימה מן התאולוגיה עולה גם מדבריו 

של פורמן:

בשנה האחרונה גיליתי מחדש את זהותי החילונית... בשנה שנתיים האחרונות אני חש 
כיצד הזהות הציונית שלי שבה ומתחזקת; עולה בי הצורך להגדיר את עצמי גם כישראלי 
וגם כציוני. כיצד זה קרה? פשוט נחשפתי לאחרונה ביתר שאת לניסיון הציוני הדתי 
לנכס לא רק את הציונות העכשווית, אלא גם את ההיסטוריה הציונית, הניסיון לשנות 
את הנראטיב הציוני ולהפכו לאחר ]...[ במסגרת תהליך ההדתה וההתנחלות בלבבות, 

מוצע לנו לראות בציונות ההיסטורית תנועה דתית.

באופן דומה מטהר גם רוגל אלפר, חילוני מושבע, את היהדות מן הדת ורואה בה מרכיב אתני־
ביולוגי:

חילוני וליברל אמתי מעמיד מעל הכל את עיקרון החופש, שכולל את החופש למסחר 
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בכל יום. אין לקבל הגבלה כלשהי מטעמי אף דת בשום יום. ישראל תהיה מדינה יהודית 
רק אם רוב אזרחיה יהיו ממוצא יהודי, ולא בגלל חוקים המכתיבים אורחות חיים.

בשלוש הדוגמאות הללו מבקשים חילונים לטהר את הציונות מן הדת, ובתוך כך מתעלמים מן 
הקשר הגורדי ביניהן. כך, למשל, בשנות התשעים חברו יחד נחום לנגנטל ממפלגת המפד"ל 
ויוסף לפיד ממפלגת שינוי והביאו לחקיקת חוקי היסוד המזכירים את הצירוף "מדינה יהודית 
ודמוקרטית". האחד רצה ציונות דתית, ועל כן הגדיר את היהדות כדת; השני רצה ציונות חילונית, 
ועל כן הגדיר את היהדות כלאום וכקבוצה אתנית; ושניהם יחד לא הותירו מקום לחילוניות 

שהיא מחוץ ליהדות, לחילוניות ישראלית שאינה יהודית.
הרב חיים נבון, מרבני צֹהר, חושף את העמדת הפנים של החילונים:

היסטריית ה"הדתה" היא שקר, אבל אפשר להבין מאיפה היא נובעת: החילונים הקיצוניים 
הולכים והופכים למיעוט, והם מעדיפים להאשים את בנט והממשלה בהדתה, מאשר 
להודות שחבריהם בחרו מרצונם במסורת... מסורתיים זה המיינסטרים הישראלי החדש... 
בחברה הישראלית נוצר מרכז כובד חדש, והוא מושך אליו דתיים וחילונים גם יחד. 

בעידן שמפרק כל זהות — המסורתיים הם עוגן ברזל.

העמדת הפנים הזאת נחשפת בקלות גם על ידי ליברלים כמו ד"ר שוקי פרידמן מן המכון 
הישראלי לדמוקרטיה:

קמפיין ההפחדה צובע כל סממן יהודי במרחב הציבורי, בצבא ובמערכת החינוך בצבעים 
כאן. המציאות שונה. סקרים  איראן תהיה  רגע קט  עוד  כאילו  ומאיימים,   שחורים 
תומכים   )78.5%( הממלכתי  בחינוך  לתלמידים  הורים  של  מוחץ  שרוב   מראים 
בלימודי יהדות במתכונתם הנוכחית, ולא חוששים שישפיעו על אורח החיים של ילדיהם 
)70.6%(. רק מיעוט קולני של הורים ופוליטיקאים חילונים מוביל את קמפיין ההפחדה 

הזה.

את הדברים הללו מסבירה בפשטות ובישירות מנהלת בית ספר ממלכתי, לא דתי, באשדוד:

יהודית ישראלית", והוא כולל בין השאר היכרות עם  המונח המקובל הוא "תרבות 
המורשת היהודית, חגי ישראל ועוד. זה מקצוע שנכנס השנה, אבל תמיד לימדנו ואנחנו 
מלמדים מורשת, חגים ומועדים. מדובר במורות מחנכות, ולפעמים מורות מקצועיות. 
זה לא משהו חדש. זה קיים כבר הרבה שנים בבתי ספר ממלכתיים. מדובר בתחום 
לימודי שאליו מגויסים גם ההורים, ומנגד התלמידים מאוד אוהבים את זה שבבתי הספר 
הממלכתיים מלמדים חגים ומועדים. משתמשים במושגים של תרבות ישראלית־יהודית. 

זה מה שאנחנו צריכים כעם יהודי.

הסתירה קיימת בשורש העניין. פולמוס ההדתה מתקיים בין סיעות שונות בתוך היהדות, אשר 
נאבקות על אופייה ועל אופי המרחב הציבורי ומעניקות לו פרשנויות שונות. באשר למרחב 
הפרטי — צדיק באמונתו יחיה, בתנאי שהוא לא ערבי. הדברים הללו ניכרים בסקרי דעת הקהל 

אשר נערכים לפרקים ומקבעים את אי־ההבנה.
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מוגבלות סקרי דעת הקהל

מסקר של מכון גוטמן וקרן אבי חי שנערך בשנת 2009 עולה כי שיעור היהודים שהגדירו את 
עצמם דתיים או חרדים עלה בהשוואה לעשור הקודם: 3% הם "חילונים אנטי־דתיים" )לעומת 
6% ב־1999(, 43% "חילונים" )לעומת 46%(, 32% "מסורתיים" )לעומת 33%(, 15% "דתיים" 
)לעומת 11%( ו־7% "חרדים" )לעומת 5%( )המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011(. במקרים רבים 
ההגדרה העצמית "חילוני" היא ברירת מחדל ולא קטגוריה עצמאית של זהות. הגר להב )2014( 
מזכירה את הקוריוז הבא: שלושה חודשים לאחר שפרסם מכון גוטמן תוצאות סקר שעל פיו 
 רק כ־20% מהישראלים הם חילונים, פרסמו החוקרים תיקון שלפיו כ־50% מהישראלים הם 
חילונים. פרופ' אשר אריאן, ראש מכון גוטמן דאז, סיפר כי בסקר המקורי לא נזכר כלל המונח 
"חילוני" אלא הצירוף "לא שומר מצוות". ככלל ניתן לשער כי שיעור ה"חילונים האידיאולוגיים" 
)ידגר וליבמן, 2006; שביד,  בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל נע בין 8% ל־10% בלבד 

.)2000
התנועה והרצף ניכרים גם בחוסר הקוהרנטיות בין שלוש הקטגוריות של הסוציולוגיה של 
הדת — שייכות, אמונה ומצוות. מהסקר של מכון גוטמן וקרן אבי חי עולה, למשל, כי 63% 
מן היהודים בישראל מפרידים בין מאכלי בשר וחלב, אבל 65% רואים טלוויזיה בשבת )המכון 
הישראלי לדמוקרטיה, 2011(. אף ש־43% מהנשאלים הגדירו את עצמם חילונים, 80% מאמינים 
באלוהים, 77% משוכנעים ש"כוח עליון" מכוון את העולם ו־72% סבורים שלתפילה יש כוח 
לשפר את מצבו של האדם. רוב החילונים אינם רואים סתירה בין קיום אורח חיים חילוני 
ובין אמונה. זאת ועוד, שיעור גבוה מאוד של יהודים מייחס חשיבות לעריכת טקסים יהודיים 
אורתודוקסיים ורואה בהם ציוני־דרך מרכזיים בחייו של אדם: 94% העידו כך ביחס לברית מילה, 
92% ביחס לשבעה, 91% ביחס לטקס בר־מצווה, 90% ביחס לאמירת קדיש, 86% ביחס לקבורה 
לפי המסורת היהודית ו־83% ביחס לקיום טקס בת־מצווה. כמו כן, 80% ראו חשיבות בנישואים 
בברכת רב, אך בה בעת כמחצית מהנשאלים )51%( סבורים כי יש להנהיג בארץ נישואים אזרחיים, 
שלא דרך הרבנות. נראה שניתן לטעון כי רוב היהודים בישראל מקיימים — דה פקטו, אם לא דה 
יורה — חיים המבוססים על מערכת פרקטיקות וערכים מסורתיים שכוללת מרכיב של אמונה, 
והטקסים האורתודוקסיים מרכזיים בה )בעיקר טקסים הקשורים למעגל החיים(, אבל היא גם 

סלקטיבית מאוד בבחירת המצוות ואופן הקיום שלהן.
הנתונים ממחישים תנועה מורכבת ומגוונת של תפיסות הנוגעות לדת, מסורת ואמונה. 
היהודים שהקימו את הפורום החילוני נגד הדתה אינם חובשי כיפות אבל הם בעד יהדות — 
כאתניות, כלאום, כתרבות, כמורשת; הם כנראה מקיימים לפחות שלוש מן המצוות ביהדות 
)מצוות יישוב ארץ ישראל, ברית מילה וקבורה(, מרגישים זיקה למשהו יהודי ומתקיימים במרחב 
מתוקף תאולוגיה פוליטית יהודית — שפה, צבא, מדינה, מרחב ציבורי. שיח דיכוטומי שחוצץ בין 
דת לחילוניות ומעמידן כשתי קטגוריות עומדות ונפרדות אינו ממצה, ולו בגלל שאין באפשרותו 
ללכוד את המגוון והתנועה הרבה. הוא מלמד על המגבלות שכופות עלינו הקטגוריות, הכופות 
נקודת עצירה אקסיומטית ואינן מאפשרות להרחיב את התיחום להכלת אפשרויות נוספות, כמו 
יהודים־נוצרים למשל. החילוניות, כפי שהיא מובנת לנו, היא אופציה בתוך מרחב יהודי; ובתוך 
המרחב הזה כלוא פולמוס ההדתה. במובן זה, העמדה החילונית דומה לכלב הרודף אחר זנבו, 

שמתרחק כל אימת שהוא מנסה לגעת בו.
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האפיסטמולוגיה של החילוניות גולשת גם למדעי החברה )לניתוח ביקורתי של התופעה 
ראו פישר, 2015(. דוגמה לפיצול בין יהדות לדת ניתן למצוא למשל אצל גיא בן־פורת )2016(, 
הטוען שהדתה מתרחשת יותר בצבא ובמערכת החינוך ופחות בחברה האזרחית, ומדגים זאת 
בין היתר באמצעות ההנחה כי אכילת בשר חזיר מבטאת חילוניות. זוהי הנחה בעייתית, משום 
שהיא כולאת את הדיון בתוך היהדות ובקטגוריות על־זמניות. האם אכילת בשר חזיר אכן 
מבטאת חילוניות יהודית? ושמא היא מבטאת נוצריות, אשר בישראל היא מוקפת במעטפת 
יהודית נורמטיבית שאיננה מוטלת בספק? האם אפשר שחלק מאוכלי החזיר אינם חילונים־
יהודים אלא דווקא נוצרים־יהודים? יגיל לוי )2015( מכנה בשם "תאוקרטיזציה" את התופעה של 
החדרת תכנים דתיים לצבא והכפפת נהליו לרבנים. אין ספק שזה מושג קולע, אבל התייחסות 
כזאת מטשטשת אפשרויות נוספות של הדתה, שכן החילוניות היהודית עצמה היא השקפה על 
דת ולאומיות. היא מחייבת גם התייחסות היסטורית לעובדה שתאוקרטיזציה היא מושג נוצרי 

שייצג בעבר גם את "בעיית היהודים".
הטענות הללו על מיקומה של ההדתה נובעות מאימוץ שקוף או סמוי של תזת החילון: 
)1( חילוניות היא ברירת המחדל של הקיום האנושי; )2( בעבר התקיימה חילוניות; )3( המרחב 
הציבורי והבירוקרטיה המדינתית צריכים ויכולים להיות ניטרליים; )4( חילוניות, בהיותה ההפך 
מדתיות, היא נקודת עצירה שמונעת זליגה מהמעטפת הלאומית אל אפשרויות נוספות, כמו 
הנצרות; )5( הגבול בין פרטי לציבורי הוא נייח ואטום. משום כך, ניתוח מדוקדק של מנגנוני 
הדתה מצריך לבדוק היכן עובר הגבול — הגמיש — לא רק בין יהדות כלאום ליהדות כדת, אלא 

גם בין הציבורי והפרטי ובין יהודים, נוצרים ומוסלמים )גיליס, 2009(.
אם הדברים שאמרתי נכונים, ולו חלקית, יש להם השלכות על הפריזמה שדרכה הסוציולוגיה 
מתבוננת בחילון והדתה. האם הסוציולוגיה רפלקסיבית דיה כדי להתחקות אחר תהליכי הקידוד 
של החילוניות בתוכה? כדי לענות על שאלה זו אני מבקש לזנוח את הפרשנות של האקדמיה 

ללשון העברית ולחזור אל ההגדרה הסוציולוגית של ההדתה.

אתאיזם כהנחת מוצא מתודולוגית

שם העצם "הדתה" משקף תנועה והתגוששות ללא נקודות עצירה על מפה טופוגרפית מובחנת, 
ברוח הפנומנולוגיה של הגל. תפיסה זו מצריכה חזרה אל האידיאליזם הגרמני ואל ההבדל התהומי 
בין הפנומנולוגיה של הגל ובין זו של קאנט. אין זה תרגיל בהיסטוריה של הידע, אלא מכשיר 
רב חשיבות בסוציולוגיה של ההווה. הכלכלנים נטשו את האבות המייסדים של תחומם )פגשתי 
סטודנטים לכלכלה שמעולם לא שמעו את שמותיהם של אדם סמית או דיוויד ריקארדו( כדי 
להידמות לתחומי המדעים ולחגוג את הממצא האחרון במחקר; הסוציולוגים, לעומתם, חוזרים 
שוב ושוב אל ובר, דורקהיים ומרקס, ואלה משמשים מקור להון סימבולי שמניב לגיטימציה. 
אולם כל שימוש באחד הסוציולוגים הקלאסיים מחייב מחשבה מקדימה על הפרשנות שלו. האם 
מדובר בוובר של קאנט )למשל האבחנה בין הלוגיקה של החוקר ללוגיקה של הנחקר( או בזה 
של הגל )רוח ההיסטוריה(? כל פרשנות על פנומנולוגיה בסוציולוגיה מחייבת אותנו לשאול 

באיזו פנומנולוגיה מדובר — קאנטיאנית או הגליאנית.
קאנט המציא את מושג הביקורת המודרני אולם השאיר תהום גדולה בין תודעה להוויה, 
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בין סובייקט לאובייקט. הוא כונן את האוטונומיה של היחיד ויצר את המשקפיים להתבוננות 
על  המבוססת  הסוציולוגיה  של  לקאנוניזציה  המסגרת  זוהי  אפריורית.  הנתון  באובייקט 
האנטינומיות: דתיות — חילוניות; תרבות — טבע; פיזיקה — מטפיזיקה; רציונלי — קפריזי; 
סינכרוני — דיאכרוני. הגל, לעומתו, לא הקשיב לאזהרה של קאנט שלא להתעסק ב"דברים 
יש להבין את העולם בשלמותו, מתוך  )things in themselves(. מבחינתו  כשהם לעצמם" 
 הטוטליות שלו. לכן הפך הגל את הפילוסופיה למיותרת, והציב את הפנומנולוגיה לא כמדע של 
תודעה אלא כמנגנון בתוך ההיסטוריה. הפנומנולוגיה מבוססת על מנגנון השלילה; שלילה 
היא תנועה שאינה פוסקת ואינה מגיעה לנקודת עצירה. היא מערערת על כל הביטחון בגבולות 
בקנאה,  בחשדנות,  ולהסתכן  הנוחות  אזורי  על  לוותר  מאיתנו  תובעת  היא  נוצרו.  שכבר 
בסתירה, בהתגוששות בשדה ובשינוי התודעה. ניסיונות ליישם את החיבור הטוטאלי הזה נעשו 
באנתרופולוגיה, אולם גם האנתרופולוגים מגיעים בסופו של דבר אל השדה ולראשם כובע 

החוקרים הקאנטיאני.
נגד אימצה את  ובתגובת  במבט כולל, הסוציולוגיה דילגה על הפנומנולוגיה של הגל 
הפנומנולוגיה של קאנט. הפוזיטיביזם נולד על ערש שלילת השלילה, והפנומנולוגיה אינה 
אינה המציאות  היא  אנושית מדומיינת.  או השלכה  הבניה חברתית  בעולם" אלא  "עובדה 
האובייקטיבית אלא מדע של תודעה. ההבדל בין הפנומנולוגיה של קאנט לזו של הגל הוא 
הבסיס המטא־תאורטי של הסוציולוגיה, ועלינו לתת לו דין וחשבון, בין השאר מפני שההבדל 
הזה משמש כבר מושא לדיון בין אקטיביסטים חברתיים — כפי שניתן לראות בכרזות הבאות, 
 publicהמציגות שני דגמים של פנומנולוגיה. הכרזה האחת, מקיץ 2011 בתל אביב, מציגה את ה־
reason של קאנט, המקום שבו נשמע ההיגיון הציבורי, שלא היה נוכח עד אז; השנייה גם היא 

מקיץ 2011, מאיסטנבול , ומכריזה: "יש לנו את הגל. מטפיזיקה קאנטיאנית החוצה!"
למה התכוונה הכרזה בכיכר תקסים? ראשית, לכך שאצל הגל לא הולכים בסוף היום הביתה 
כמו בירידים או בפסטיבלים. אצל הגל אין גבול קבוע בין הפרטי לציבורי, אין הבחנה בין צופה 
ונצפה, וכל השחקנים — גם הסוציולוגים — נמצאים בתוך המשחק בתנועה מתמדת. כך למשל 
הטענה כי "האישי הוא הפוליטי" היא נוסחה קאנטיאנית שמתחפשת להגליאנית, אולם היא 
לכודה באבחנה קבועה בין פרטי וציבורי. גם האקדמיה ללשון העברית נפלה בפח הזה, כאשר 
דנה במילה "הדתה":"לאחר התלבטות הוחלט שאף כי המילה מהלכת, רצוי שהאקדמיה תיתן 
לה גושפנקה. ]...[ חברי הוועדה סברו שהמונח מתקבל על הדעת" )האקדמיה ללשון העברית, 

2006, עמ' 38(.
הניסוח "מילה מהלכת" מתייחס כנראה לכך שהמילה כבר קיימת בשפה, כמו המילים 
הגזעה והחפצה, ולא למשמעות ההגליאנית — "מהלכת" במובן תנועה: אצל הגל, "המדינה 
]הנוצרית[ היא בבחינת הילוכו של האל עלי אדמות". זוהי גם התשתית לרוח האובייקטיבית 
)objective spirit(, כפי שניסח אותה ובר באתיקה הפרוטסטנטית, בצטטו נזיר פוריטני: "הדאגה 
לעולם הגשמי צריכה להיות מוטלת על כתפי הקדוש כגלימה קלה, שנקל להשליכה בכל עת". 
זו כתב הרמן כהן כי "כפי  ובר מוסיף: "בגזירת הגורל הייתה הגלימה לכלוב ברזל". ברוח 
שהפרוטסטנטיות השליכה מעל עצמה את עול המסורת הכנסייתית, כך גם היהדות האתית 

השליכה מעל עצמה את העול המכביד של ההלכה הרבנית".
פיטר ברגר )Berger, 1967( מכנה את האתיקה הפרוטסטנטית "הדת האחרונה" מפני שתחת 
חופתה )או צילייתה( הפכו השמיים נקיים ממלאכים. הדת המופרטת הפכה להיות הדת הסודית 
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של המעמדות המשכילים — שכבר אינה בגדר סוד — ונקודת המוצא של סוציולוגים מרכזיים 
בארצות הברית, כמו תומס לקמן ורוברט בלה. הם כינו את האתיקה בשמות שונים שמצביעים 
 Invisible religion, implicit religion, Unconscious religion, vicarious :על אותה תופעה
 religion, Religion twice removed, Common religion, Societal religion, Civil religion,

.Folk religion, Operating societal religion
הסוציולוגיה מדמיינת את חילוניותה באמצעות "אתאיזם מתודולוגי", שהוא מנגנון של 
הדתה במובן שאליו התייחסתי בספרי היהודים־הערבים, כלומר כזה המאפשר לחילונים לדמיין 
את חילוניותם. החילוניות נתפסת כשקופה וטבעית אצל החילוני, ואילו הדתיות נתפסת כתופעה 

כרזה של ערכי היסוד שנוסחו באסיפה הכללית של המחאה החברתית 
 The Marker יניב קקון. מקור: דורון טל,  וגרפיקה:  בקיץ 2011. עיצוב 

)פורסם ב-3 במרץ 2012(.

Ginjeet, Reddit )פורסם  גרפיטי מהמחאה בטורקיה בקיץ 2011. מקור: 
ב-30 ביוני 2013(.

http://cafe.themarker.com/image/2551128/
https://www.reddit.com/r/zizek/comments/1hcyr9/a_graffiti_from_the_protests_in_turkey_we_have/
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אתנוגרפית. לראיה, יש קורסים רבים העוסקים בסוציולוגיה של הדת אולם קורסים מעטים 
מאוד העוסקים בסוציולוגיה של החילוניות. החילוניות נתפסת כברירת מחדל המתחמת את 
הסוציולוגיה של הדת בתוך גטו שבו התאולוגיה נתפסת כפנומנולוגיה בהגדרה קאנטיאנית, 
כלומר מדע של תודעה. התיחום הזה הופך את הסוציולוגיה של הדת לפונדקאית של התאולוגיה, 
אבל באמצעות מהלך פנומנולוגי היא משעה את הלידה. מושגים כגון "אלוהות", "קדושה", 
"נס", "אמונה", "הנשגב", "הטרנסצנדנטי" נתפסים כהבניה חברתית או כהשלכות אנושיות 
מדומיינות ולא כעובדות בעולם. באופן דומה, הסוציולוגיה שוללת את האפשרות לחקור אמונה 
כפי שחוקרים "אי־אמונה" או גנוסטיות. הפנומנולוגיה הקאנטיאנית בניסוח זה היא אקסיומה, 
נקודת עצירה המאפשרת להתמודד עם השטף הסמיוטי של התאולוגיה. הסוציולוגיה של ההדתה 
מחמיצה בכך את הפער בין הפנומנולוגיה הקאנטיאנית לזו ההגליאנית ואת העובדה שהיא עצמה 

מכילה את עקרון היסוד של ההדתה הפרוטסטנטית — הסרת הקסם מן העולם.
הסקולריזציה במדינה הפרוטסטנטית לא התייחסה להפיכת הסובייקט לחילוני, אלא לסילוק 
האמונות התפלות מן המרחב הציבורי באמצעות מה שוובר כינה "הסרת הקדם". המושג "חילון" 
לא התייחס לאמונה אלא להפרדת רכוש בין הכנסייה הקתולית למדינה הפרוטסטנטית, כפי 
שעוגנה בהסכמי וסטפליה בשנת 1648. כאשר הוסר הקסם מן המדע הוא הובדל מן התאולוגיה 
בשאלות של מתודה ואפיסטמולוגיה. אולם התפיסה המדעית של ניוטון )או בויל ואחרים( לא 
הייתה חילונית, אלא פרוטסטנטית־דאיסטית. המדע והמרחב הציבורי הפכו נקיים ממלאכים, 
ואלוהים קיבל מעמד מחוזק יותר במרחב הפרטי. האמונה הפכה אינדיבידואלית, וקדושת המרחב 
הציבורי, הארצי, מתממשת בעבודה. רוב הסוציולוגים קיבלו את החילוניות של הפרוטסטנטיות 

כתופעה טבעית, כאילו זו ברירת המחדל של היות "אדם".

הפרוטסטנטיזציה של "היהדות החילונית"

יושבת בנוחות מפתיעה במרחבים גדולים של היהדות בישראל.  הפרדיגמה הפרוטסטנטית 
וגם חילוני־ יהודי  יהודית מינימלית, שמאפשרת להיות גם  המדינה מעניקה רשת ביטחון 
פרוטסטנטי, כלומר להתנגד לסמכות דתית, לנכש סמלים דתיים מהתחום הציבורי ולדבוק 
באמונה יהודית )דתית, תרבותית, אתנית, לאומית(. כפי שהסביר הרמן כהן: "ייסוד המדינה 

החילונית־הפרוטסטנטית הוא מפעלו הנצחי של לותר".
השימוש במושג "פרוטסטנטיות" באופן גורף עלול לעורר אי־נחת משום שהוא מסתכן 
במהותנות. אחרי ככלות הכול, זהו מושג בעל היסטוריה עשירה ומגוונת שנמתחת על פני זמן 
ומרחב. הדגם של מנדלסון או של הרמן כהן היה שונה מזה של גייגר, וזה של גייגר — מזה של 
שמשון רפאל הירש, בנימין דיזראלי או דניאל דירונדה. יש הבדל ענק בין לותרניזם, קלוויניזם 
ופוריטניזם. משום כך חשוב להדגיש שאינני כופה את המושג על המציאות )etic( אלא מחלץ 
)emic(. את הדברים הבאים, למשל, כתב אחד מראשי  אותו מן הדיבור של הסוכנים עצמם 

היהדות הקונסרבטיבית בארצות הברית:

לפני חמש מאות שנה בדיוק תלה מרטין לותר את "95 התזות" שלו על דלת הכנסייה. 
זהו המסמך שהתניע את המהפך האדיר שעבר על הנצרות, במה שמכונה "הרפורמציה 

https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.4548067
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הפרוטסטנטית". חמש מאות שנה לאחר המהפך האדיר שעבר על הנצרות ]...[ הדמיון 
בין הבחנותיו של לותר לגבי הכנסייה הקתולית ובין חטאי הרבנות הראשית — סמכות 

דתית חסרת שחר — פשוט מעורר השתאות. ]...[ הגיע הזמן להשלים את המהלך.

דברים אלו מחזק יהודי אורתודוקסי במכתב תגובה למערכות אחד העיתונים:

בטווח הארוך, הרפורמציה הובילה לתוצאה שלותר עצמו לא חלם עליה: במדינה 
המודרנית הליברלית והדמוקרטית, הדת היא עניין פרטי, שלרשויות אין בו סמכות; הן 
אינן רשאיות לאכוף אמונה מסוימת על האזרחים. זו תפיסה שיהודים אורתודוקסים )ואני 
ביניהם( מתמודדים איתה כבר 250 שנה, מאז ימי משה מנדלסון. זאת התמודדות יותר 
מורכבת וקשה מחלוקת ציונים ללותר ולרפורמה שהוביל. )ראו גם בורג, 2015, עמ' 141(

ארגון  "המתנגדים".  בקרב  גלוי  סוד  היא  החילונית"  "היהדות  של  הפרוטסטנטיזציה 
)"לחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל"( הגדיר את המדינה היהודית כ"מדינה   ליב"ה 
"אקדמיזציה  הליבה  לימודי  ואת  לותר",  של  הנצחי  מפעלו  פי  על  פרוטסטנטית  חילונית 
פרימיטיבית המושתתת על יסודות נוצריים". היה מי שהציע להפוך את המבט של ההדתה 

החילונית:

החברה הישראלית לא נמצאת במגמה של הדתה, אלא היא נמצאת במגמה של חילון 
]פרוטסטנטי[ מסוכן, שיש להיאבק בו. התהליך האמתי הוא לא הדתה, אלא טשטוש 
הזהות היהודית של מדינת ישראל. המדינה ממשיכה במתכונתה לדגול בערכי הנצרות 
הפרוטסטנטיים... המאבק ב"הדתה" הוא עוד ניסיון לטשטוש הזהות היהודית האותנטית, 

כשהכוונה היא ליצור פחד ממשהו שקרי.

לגבי הערכים הפרוטסטנטיים שטבועים בחברה בישראל, הוא הוסיף:

מייסדי הציונות היו כולם נוצרים פרוטסטנטיים שדגלו בציונות המודרנית, שהינה 
לותריאנית. ]...[ ברור כעת לכולם שהציונות הדתית על כל מרכיביה מושתתת על כל 
יסודות ותובנות הנצרות הפרוטסטנטית־רפורמית. ]...[ משה מנדלסון נשאר הרפורמטור 
של היהדות מפני שמילא את היהדות ברוח הגרמניות והפנה אותה אל מטרתה המשיחית, 
שנשארה סמויה מן העין עד הימים ההם. ]...[ אליעזר בן־יהודה המית את לשון הקודש 
]...[ קלווין החיל על החומרנות השראה של  והמציא עברית משיחית פרוטסטנטית. 
]...[ המדינה ממשיכה במתכונתה לדגול בערכי  קדושה על היסוד של "דתי בלב". 

הנצרות הפרוטסטנטיים.

כדי להעמיד את הטענות הללו בתוך הקשר, כדאי לשים לב ששיעור ההזדהות עם הזרם הרפורמי 
והיקף האהדה כלפיו בקרב ישראלים הם הגבוהים ביותר שנרשמו אי פעם. לפי סקר של התנועה 
הרפורמית בישראל )2017(, 81% מקרב הישראלים החילונים שנשאלו על כך הביעו תמיכה 
מוצהרת במתן שוויון ובהבטחת שוויון מלא לזרמים הלא־אורתודוקסיים ביהדות — גידול של 
10% לעומת סקר שנערך ב־2010. ישראל רוויה בתנועות אמונה חדשות, והוויכוח עליהן מגדיר 

את גבולות היהדות כדת וכלאום.
נעמה אזולאי )2015( טוענת כי ב־40 השנים האחרונות חל תהליך מואץ של מה שהיא מכנה 
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"זרמים חדשים של התחדשות יהודית". תנועות חברתיות אלו כוללות בתי מדרש למקצועות 
ויותר ישראלים "שפחות ופחות אוהבים להגדיר את עצמם על  יותר  ונוכחים בהם  היהדות, 
רקע הזיהוי חילוני/דתי" )שם(. רחל ורצברגר )2014( מגדירה במושג "עידן חדש" את תופעת 
החילונים שמעצבים מחדש את ההגות היהודית. היא מצביעה על הדגשת ההיבטים המיסטיים 
של היהדות ועל הדגשת החוויה הדתית־רוחנית. היא מדגימה כיצד מילות התפילה קוצרו 
לכדי משפטים ספורים שהמאמינים שרים אותם בליווי נגינה ולקצב תופים. מסקרים אחרונים 
מתברר כי 56% מהציבור החילוני בישראל השתתפו בריטואלים ובטקסים שנוהלו באופן דומה 
על ידי רבנים רפורמיים או קונסרבטיביים )התנועה הרפורמית, 2017(. לכך אפשר לצרף את 
תנועת הרוחניות העכשווית, המרוכזת בחיי הנפש ובחוויה הדתית, המייצרת מנעד עצום של 
אנרגיות רליגיוזיות שנחשבו להטרודוקסיות. תנועה הזו התפשטה גם בקרב "חילונים רוחניים" 
והיא אינה מעידה על מיקום פוליטי ברצף שבין שמאל לימין. הגר להב )Lahav, 2016( חקרה 
נשים מבוססות, משכילות, חילוניות, רובן אשכנזיות ושמאלניות, שמסרבות להיפרד מאלוהים. 
למאפיין המגדרי יש חשיבות רבה, בין השאר מפני שהאבחנה בין פרטי וציבורי, המרכזית כל כך 
להתבוננות חברתית־מגדרית )Herzog & Braude, 2009(, אקוטית גם ביחס לשאלת האמונה — 

נושא שאשוב אליו בסיכום דבריי.
לתנועה הקיימת בתוך הציונות הדתית, תנועת "דתיים לייט",  תופעות אלו מצטרפות 
שמאמצים דפוסים רבים של חילונים בדגם סוציולוגי דומה. רעיונות של תיקון עצמי וחברתי 
או התקרבות לחלק האלוהי באופן בלתי אמצעי חלחלו לחברה הציונית הדתית, וגם לאנשים 
רבים המכנים עצמם מסורתיים. גל גץ )2011( מתמקדת בדתל"שים, קטגוריה שסופחה בעבר 
לקטגוריית היוצאים בשאלה, וטוענת שהם נוטשים את החברה הדתית ואת שמירת המצוות 
ומדגישים יותר את האמונה, וכן שפוליטית הם ימניים יותר מהוריהם. גם עבודות העוסקות 
בחרדים מצביעות על מגמות של ריכוך הדת )ליאון, 2010( ואפילו על פרוטסטנטיזציה של מגנוני 
האורתודוקסיה )Batnizky, 2011(. עצם הפיצול בין יהדות כדת ויהדות כתרבות הוא מודרני, 
דהיינו פרוטסטנטי. היהודים הגרמנים, שהתחילו לחשוב על היהדות במונחים פרוטסטנטיים, 
המירו אותה לממדים רגשיים ומוסריים. בטניצקי מזכירה לנו כי האורתודוקסיה עצמה, כפי 
שאנו מבינים אותה כיום, היא תופעה מודרנית, תגובה לאותם סדקים שיצרו את היהדות כדת 

בלבד, מטוהרת מן התרבות שלה, בחברות הפרוטסטנטיות.
התביעה לפרוטסטנטיזציה של היהדות בישראל מתקיימת בכל רובדי החברה, במוסדות 
הציוניים, בפוליטיקת הזהויות, בכלכלה, בחברה האזרחית, בצבא ובמערכת החינוך. את התהליך 
מניעים לא רק מסורות ודגמים אלא גם גופים אשר מספקים מימון ופלטפורמה בירוקרטית 
 להתפתחותם. קרן פוזן, למשל, מקדמת מיזמים "חילוניים" בישראל במאות אלפי דולרים 
)למשל "האנציקלופדיה החילונית"( ומעניקה מלגות לחוקרים בתחומים של יהדות חילונית, 
בטענה ש"היהדות היא הרבה מעבר לדת". התנועה הרפורמית בנתה דגם ארגוני שבמסגרתו 
נקלטו עשרות אלפי צברים אשכנזים ומזרחים בבתי הכנסת והקהילות שלה. הביקוש לפלטפורמה 
הזאת גדל עם תהליכי ההפרטה של הכלכלה והדת, כפי שהתרחש בכל מוסדות העבר: הסתדרות, 
תעשייה, איגודים מקצועיים, רפואה ציבורית, אקדמיה. ההפרטה יוצרת דיפרנציאציה ופיצול, 
קבוצה  בהולדת  נמצא  טען,  הוא  החברתי,  המבנה  שורש  בלאו.  פיטר  אותנו  שלימד  כפי 
המחליטה להיפרד מקבוצה אחרת על בסיס של הבדל מבחין. התהליך הזה מתרחש גם בתוך 
הפרוטסטנטיזציה של היהדות בישראל. זאת משום שלמושג "פרוטסטנטיזציה", כפי שכבר 
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נאמר, יש טווח סמנטי רחב ומקורות מרובים והוא אינו מושג אחד, כפי שהרפורמציה הנוצרית 
היא מרובה ואינה מסמנת תופעה אחת. כל רפורמה מביאה לריבוי ולפיצול ביחס למרכז מדומיין 

או אמיתי.
חילון על פי דגמים פרוטסטנטיים התרחש בכל התנועות היהודיות של העת החדשה במערב: 
היהודים הוויקטוריאניים, היהודים בני דת משה, היהודים הקונסרבטיביים, היהודים הרפורמיים 
ואף היהודים האורתודוקסיים. אולם בניגוד למקרים הללו, שנדונים בהקשר של "התבוללות", 
בישראל דגם החילון הפרוטסטנטי אינו מהווה איום על אחדות הקהילה, משום שהוא עטוף 
ברשת הביטחון של הציונות, שהיא גרסה רפורמית של יהדות שדתה מרוככת, בדגם הנוצרי 
הפרוטסטנטי. סוציולוגיה של החילוניות צריכה בראש ובראשונה לחשוף את האפיסטמולוגיה 

שלה ואת התנהגותה הממוסדת.

סוציולוגיה של החילוניות

לפני שנים אחדות דיווח הניו־יורק טיימס כי אחד הקולג'ים במערב התיכון עומד להציע תואר 
בלימודי חילוניות )Goodstein, 2011(. מדוע יש צורך בסוציולוגיה של החילוניות? פיל צוקרמן, 
סוציולוג של הדת, מסביר: "יש מאות מיליוני אנשים שאינם דתיים. אני רוצה לדעת מי הם, 

במה הם מאמינים...".
לסוציולוגיה של החילוניות יש כוח פרודוקטיבי למסגר באופן אלטרנטיבי בעיות וסוגיות 
שהמבט החילוני מטשטש. היא עוסקת במגוון נושאים תאורטיים, כמו ריבונות )שמקורה בתפיסת 
ניתן לשיקוף או לחלוקה(; מדינה )התפיסה  השלטון האבסולוטי של האל — הריבון שאינו 
התיאולוגית של הלוויתן(; משפט ציבורי )כינון הספרה הפרטית והפרדה בין הסֵפרות(; סמכות 
)מקורות הסמכות — כריזמה, מסורת, רציונלית־לגאלית — אינם כרונולוגיים אלא סינכרוניים(; 
"היד הנעלמה" )אצל אדם סמית זו ידו של האלוהים(; כריזמה ורוטיניזציה של הכריזמה )החריג, 
הנס, הנבואה ומצב החירום(; קדמה )תפיסה אסכטולוגית מהופכת של אחרית הימים(, ועוד. 
הסוציולוגיה של החילוניות מכוונת גם אל הדיסציפלינה הסוציולוגית עצמה ומראה כי אינה 

תוצר של אמנציפציה מן התאולוגיה, אלא של שינויים בתוך התאולוגיה הנוצרית.
הסוציולוגיה של האמונה, כפי שמכנה זאת הגר להב, היא מקרה פרטי של הסוציולוגיה של 
החילוניות. היא אינה מכוונת לבדוק "משפטי אמת" של הדת אלא את הפנומנולוגיה כפי שהיא 
פועלת "בתוך המציאות", בהנחה שאי אפשר להפריד בינה ובין שאלת האמת. אם אנסח במילותיי 
שלי, "משפטי האמת" נקבעים על פי ערך השימוש שלהם, בהנחה שהסובייקטים מכוננים את 
עצמם בתהליך פנומנולוגי שמתבטא גם בהתנסות אמפירית. אין תמה שמדף הספרים העוסקים 
בסוציולוגיה ובתאולוגיה הולך ומתמלא והוא מחליף בהדרגה את זה של הסוציולוגיה של הדת, 
כמו שאירע לסוציולוגיה של התרבות עם צמיחת תחום לימודי התרבות. ספרים רוויזיוניסטיים 
קוראים את ובר ואת הבירוקרטיה שלו באופן תאולוגי, וגם בישראל הצטברה כבר כמות נאה של 
ספרים.1 החזרה לתאולוגיה מתרחשת גם בתאוריה הביקורתית לאחר הקריסה של המרקסיזם. 

קיים מסד תאורטי שמבוסס בין השאר על העבודות של אמנון רז־קרקוצקין, חנן חבר, עדי אופיר,   1
יעקב ידגר, נסים ליאון, מאיר בוזגלו, חביבה פדיה, יהודה גודמן, דותן לשם ויוכי פישר. פישר אף 
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יש עיסוק רב בתאולוגיה פוליטית — קרל שמיט, וולטר בנימין ואחרים — המכונה לעיתים 
"המפנה התאולוגי־פוליטי".

בהקשר הישראלי, אני מבקש להחזיר את הדיון לטענתו של אורי רם בדבר חזרתו של בובר 
לסוציולוגיה בישראל. רם מבקש לאתר את מורשתו של בובר בקרב מי שהוא מכנה "ניאו־

בובריאנים":

מורשתו של בובר אינה ניתנת לתיאור באופן מובהק כחילונית או כדתית — יש בה 
אלוהות, אבל זו אלוהות דיאלוגית )כלומר בעלת ממד אישי "פנימי", אקזיסטנציאלי(; 
יש בה דת, אבל אין זו הדת הממוסדת והסמכותית, אלא המורשת הדתית הפתוחה; יש בה 
ממד קולקטיבי — העדה או הקהילה — אבל ממד זה מכּונן באמצעות יחס בין־אישי; יש 
בה לאומיות יהודית, אך זו אינה הלאומיות המודרנית, אלא לאומיות שמקובעת בהתגלות 
ובברית בין אלוהים ועמו. ]...[ בובר משמש, אם כן, כגשר נוח להדתה "רכה". )רם, 2015(

אורי רם גורס שהטענה שלי באשר להדתה והצורך שלי בגידור המילה "חילוניות" במירכאות 
נובעים מהשראה של מרטין בובר. אינני יודע אם טענה זו נכונה או לא, אולם האפיסטמולוגיה 
שמנחה אותי נובעת בין השאר מן הביוגרפיה שלי, המשותפת למזרחים רבים. היא מאפשרת 
להתבונן בהבחנה בין חילוני לדתי גם דרך העדשה האתנית. במשך חמישים שנה נאלצנו להיענות 
להנחת היסוד בסוציולוגיה, ששיבצה את המזרחים כנקודת אמצע בין דת לחילוניות. זהו סיפור 
קולקטיבי של מזרחים רבים בדור הראשון, השני ואפילו השלישי. אני עצמי הלכתי בילדותי 
לבית הכנסת, לא אכלתי בשר חזיר והנחתי תפילין עד גיל מאוחר. כשחזרנו מבית הכנסת ביום 
שישי בערב, הדלקנו אור והמבוגרים עישנו. כאשר התבוננתי בחרדים האשכנזים בסביבת מגוריי, 
חשבתי שהדת שלנו מזויפת. כאשר התבוננתי בחילונים האשכנזים — חשבתי שהחילוניות שלנו 
מזויפת, משום שהיו לנו קמעות, מזוזות וטקסי גירוש עין הרע. במילים אחרות, הייתי מחוץ 
לרצף. הסוציולוגיה החמיצה את הנקודה הזאת, ושיבצה את המזרחים כנקודה ארכימדית על 
רצף שמורשתו אירופית. בספר היהודים־הערבים הבאתי מסמכים של שליחים ציוניים, רובם 
סוציאליסטים, שהתבוננו בהלכות הדתיות של היהודים הבגדדים. בכל הדוגמאות היהודים בבגדד 

אינם דתיים כשרים ואינם חילוניים כשרים. הנה כמה דוגמאות )עמ' 112-102(:

תפילת הבוקר התחילה באישון לילה, לפני עלות השחר, חטופה, מצוות אנשים מלומדה, 
ללא רגש ער.

הדת אצל המוני העם היא יותר בגדר מצוות אנשים מלומדה מאשר רגש עמוק שבלב, 
ועל כן תפילתם חטופה, אין השתפכות הנפש של חסידים ]...[.

אין הווי דתי, אין הרגשה דתית עמוקה, צעירים הולכים לבית־כנסת מתוך אדישות, 
ולא מתוך רצון להתמרד, כפי שנהגו באירופה. אם יהודים סוגרים חנויות בשבת — הם 

עושים זאת מתוך הרגל או מחוסר ברירה.
דת במובן הרציני של המלה אינה קיימת. ישנה מסורת מאובנת.

הובילה במכון ון ליר בירושלים קבוצה העוסקת בקדושה, דת וחילון וערכה ספר חלוצי העוסק בחילון 
ובחילוניות. ליאון מלמד באוניברסיטת בר־אילן סמינר ששמו "זהויות חילוניות בישראל", ובמכללת 

ספיר מלמדת הגר להב קורס ששמו "אמונה במרחבים חילוניים".
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קשה לומר שיש הווי דתי. ישנו הווי מסורתי. שומרים שבת, אוכלים כשר, אך ורק 
מתוך "אינרציה" בלי כוונה והתלהבות. ]...[ לא שמעתי על איש אשר ויתר על משרה 
כדי לשמור על השבת. ]...[ אין הרגשה דתית עמוקה. ההקפות בבגדד וביתר עיר בבל 
בהושענא רבה ושמיני עצרת ]...[ אין בהן חגיגיות ושמחה עממית. ]...[ בבניין סוכות 
מתרשלים יהודי בגדד: סכך דליל, סדינים תחת דפנות; וגם אלה לא עד הסכך ועד הרצפה 
ואין מחסה מפני השמש בסוכה. ]...[ אילו יכולתי להראות לו סוכה ירושלמית נאה על 
כל חינה והדרה, כי אז הבין שאין עושים סוכה כדי לצאת ידי חובה. ]...[ בתפילת שחרית 
ומוסף לא ראיתי שום מנהג מיוחד, מלבד הבורות: לא כל הקרואים ידעו את הברכה. 

על ספרים או כתבי־יד אין אף לשאול...

שליחים המגדירים עצמם חילונים מחזיקים בשני קצותיו של רצף, מבקרים את הלכות הדת של 
המזרחים וקובעים שאינם דתיים באמת ואינם חילוניים באמת. כפי שלימד אותנו נסים ליאון, 
המסורתי המזרחי נתפס כמי שמבטא דתיות חלשה ושבירה, חלקית וחסרת שורשים, שללא 
המחויבות לעבודת הטקסט ההלכתית — ספק אם אפשר לקיימה לאורך זמן. תהליך ההדתה של 
המזרחי מאפשר כינון זהות חילונית כביכול. ברור שיש קשר עמוק בין המבט הלא־חילוני של 
השליחים ובין ההגזעה של היהודים הערבים, כפי שעולה למשל מהדברים הבאים של השליחים 

)שם, עמ' 112(:

]...[ הפחד מפני המוות והדאגה לגורל הקרובים שנפטרו תופס מקום בראש ברגשות 
הדת שלהם. מרבים להדליק נרות־תמיד לעילוי נשמתם של קרובים. ]...[ האווירה של 

אמונות תפלות משפיעה גם על אנשים מבחוץ היושבים זמן רב בבגדד.
אלה יהודים, אשר עדיין חיים לפי המסורת, אם כי אינם מדקדקים בקיום מצוות 
ואינם יודעים טעמי מצוות או פרק בתורה; אנשים, אשר "הרגשתם" היהודית עדיין 
מקורית, אבל מהולה לעתים קרובות עם כל מיני אמונות תפלות ועם כל מיני "דעות 
קדומות". ]...[ העולם הזה הולך ונהרס מתוך תוכו. הוא רקוב מבפנים ואם רק יגעו בו 

עלול הוא להתפורר במהירות. הבורות בענייני יהדות איומה ואולם הזיק טרם כבה.

עיוורון אפיסטמולוגי דומה של החילוניות בישראל בא לידי ביטוי בשיח זכויות האדם. נסים 
גם כשיח של  אוניברסלית, אלא  רק כפרדיגמה  לזכויות האדם לא  )2012( מתייחס  מזרחי 
זהויות. מקור שיח זכויות האדם הוא התיאודיציה הנוצרית. סמואל מוין )Moyn, 2015( אף 
טוען שהמומנט המכריע להבנת צמיחתו של שיח זכויות האדם המודרני נמצא בשיח נוצרי 
 שמרני. האירופים מוטרדים מן המוסלמים לא רק בשל הפרהסיה שעברה הדתה מוסלמית, אלא 
ב"כלכלת  דומה מתרחשת  תופעה  ולא מכלילה.  היא מפלה  החילונית  גרסתה  משום שגם 
על  שנוסד  להשתלות,  הלאומי  המרכז   .)2018( בועז  חגי  זאת  שמכנה  כמו   האיברים", 
ייבא מחו"ל את הדגם לאתיקה בתרומת איברים, המבוסס על עקרונות   בסיס עמותת אדי, 
מערביים ליברליים קלאסיים כמו אוטונומיה והסכמה מודעת. בעיקר מעניין מושג האלטרואיזם 
ופוריטנית.  אטומיסטית  פרוטסטנטית  תרבות  של  תוצר  כולו  שהוא  איברים,   בהשתלות 
בהתמסדות המודל האתי המערבי הזה ביחס להשתלות איברים, ובכלל בכל הנוגע באתיקה 
רפואית, התקבעה נקודת המבט של האתאיזם המתודולוגי כברירת מחדל של הממסד הרפואי. 
הצרימה הורגשה בעיקר מול עמותת "מתנת חיים", עמותה חרדית שהצליחה לגייס מאות תורמי 
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כליה ושינתה כליל את עולם ההשתלות בישראל. עמותה זו לא יכלה לקבל את מושגי האתיקה 
המערבית, האוניברסליים לכאורה, וביססה את מערך התרומות שלה על נתינה פרטיקולרית 

קהילתית.

האתיקה הפרוטסטנטית ובעיית היהודים

החילון של הבירוקרטיה המדינתית ושאלת האזרחות היו בעת ובעונה אחת הבעיה והפתרון 
יהודים במילים "דתי"  לשאלת היהודים במערב. עד תהליך החילון באירופה לא השתמשו 
והיהדות לא נתפסה כדת בלבד. את חוסר ההלימה בין החוקה  זהותם,  ו"חילוני" להגדרת 
היהודית לתבונה של הנאורות ניסח עורך האנציקלופדיה הצרפתית, דני דידרו: "היהודים הם 
קנאים חשוכים המצייתים לסמכות מבלי לחשוב", הוא כתב, ובזאת אפיין אותם כמי שמפרים 
את הכלל הראשון של הנאורות כפי שניסח אותו קאנט. בעיית היהודים לא הייתה רק תאולוגית 
וגזעית אלא גם משפטית, בירוקרטית ומרחבית, בהיות היהדות דת ציבורית וחוקה פוליטית, 
כפי שטען קאנט. היהודים מקיימים קהילה בתוך קהילה, או מדינה בתוך מדינה. משום כך, 
קאנט הציע תהליך של ניצור שיביא ל"המתת חסד של היהדות". מרקס ניסח זאת באופן מהודק: 
"היהדות, כמו הנצרות, תיאלץ להתקיים בצורה פרטית. התחום המוקצה לדת במדינה הנוצרית 
הוא תחום הפרט". המרחב הממשי והמטאפורי של הבעיה היהודית היה הגטו, או כתריאליבקה, 
או חלם — עירם של האנשים הקטנים, שהתקיימה יתומה ושקועה בעצמה מחוץ לזמן ולמרחב 
של התרבות והציביליזציה. הפרוטסטנטים נהגו לבזות את היהודים על התבדלותם ועל לבושם 
המשונה — כובעיהם רחבי השוליים, גלימותיהם חסרות הכפתורים. במערב אירופה בעיית 
היהודים הייתה כיצד לשמור על הזהות היהודית מול הפיתוי להתבולל. שתי התשובות הגדולות 
של התקופה היו הציונות וההגירה לארצות הברית. הציונות הקימה במדינת היהודים את אותו 
הדגם שבעטיו גורשו מאירופה )רז־קרקוצקין, 1999(. האם האפשרות הזאת הופיעה בקלפים 
אצל ובר? או בניסוח מקצועי: האם הדגם הלותרני היה בגדר "אפשרות אובייקטיבית" בטיפוס 

האידיאלי של הבירוקרטיה?
הטיפוס האידיאלי של הבירוקרטיה של ובר, גורם הייחוס המשמש חוקרי ארגונים כדגם 
לניתוח או לביקורת, מעגן בתוכו את עקרונות החילון: הפרדה בין רכוש פרטי לרכוש ציבורי; 
סמכות לגאלית הכפופה לעקרון אחדות ההיררכיה; מערך מתועד של חוקים וחלוקת אחריות 
משפטית ומנהלית בין נושאי תפקידים שעברו הכשרה; ארגון אימפרסונלי, לא גחמתי, שכל 
אדם שווה בפניו ללא משוא פנים; נושאי התפקידים הם מומחים בתחומים, ורואים בבירוקרטיה 
שליחות וקריירה. ובר ראה בעיני רוחו בירוקרטיה המבוססת על סגל מסור בעל כישורים טכניים, 
ומסלול תעסוקה שמהווה קריירה לכל החיים. הבירוקרט אמור להניח בצד את תחושותיו 
האישיות, לקבל החלטות בלתי מוטות, להחזיק בעמדות ציבוריות אתיות ולגנות שחיתות. 
במיוחד מדגיש ובר את ההפרדה בין רכוש פרטי לרכוש ציבורי ומגנה את השימוש ברכוש ציבורי 
לצרכים אישיים. במילותיו הוא: "במודל הרציונלי קיים עיקרון לפיו הסגל האדמיניסטרטיבי 
צריך להיות מופרד מן הבעלות על אמצעי הייצור". יותר מכך, "השליטה היא ברוח פורמליסטית 
ולא פרסונלית", שמשמעותה, אצל ובר, ”sine ira et studio“, כלומר "ללא שנאה )או תשוקה( 

וללא חיבה )או התלהבות(".



25   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

גזר את הטיפוס האידיאלי של הבירוקרטיה מן התאולוגיה הלותרנית שעל ברכיה  ובר 
התחנך, וחילן אותו באמצעות אתאיזם מתודולוגי. כל העקרונות של הבירוקרטיה העוסקים 
בחוקה ולא באמונה הם עקרונות החילון של המדינה הפרוטסטנטית, שמשמעותה, כפי שנאמר 
המרחב  מן  הדתיים  הסממנים  וניכוש  האמונה  הפרטת  הכנסייה,  לסמכות  התנגדות  כבר, 
הציבורי. אולם המרחב ה"ניטרלי" של הבירוקרטיה — ברירת המחדל של האתיקה — לעולם 
 אינו ניטרלי. הטיפוס האידיאלי מניח את ההפרדה בין הציבורי לפרטי כדבר נתון, על פי הדגם 

הפרוטסטנטי.
ניתן לומר שהטיפוס האידיאלי של הבירוקרטיה הוא הסיבה, המסובב  במבט היסטורי 
והדיאגנוזה לבעיית היהודים. הבירוקרטיה הייתה המנגנון המארגן של מדיניות הנומרוס קלאוזוס, 
שלא אפשרה ליהודים לעמוד בקריטריונים לשירות הציבורי, גם לא למשה מנדלסון שכונה 
"לותר היהודי". היהודים )ובר התכוון ל"יהדות התלמודית"( אינם מסוגלים להפריד את הדת 
מן הפרהסיה, להבחין בין הסמכות הריבונית לסמכות המדינית ולהיפטר מפולחני דת ציבוריים 
כמו המניין או השחיטה, המעוררת כיום מחלוקת בגרמניה ובצרפת. באתיקה הפרוטסטנטית, 
בניגוד לדתות הציבוריות — היהדות והאסלאם, תהליך החילון התבסס לא רק על ההפרדה בין 
המרחבים אלא גם על הפרטת האמונה ועל פנומנולוגיה של הסובייקט )אתאיזם מתודולוגי 

ואינדיבידואליזם מתודולוגי(.2
כשוובר, כמו רבים מבני דורו, התייחס לבעיית היהודים, הוא הבחין בין "תאוקרטיה עברית 
קדומה" ובין "תאוקרטיה לותרנית", שנשענות שתיהן על ביבליוקרטיה — כלומר חשיבות הטקסט 
המקראי — אך מתגלמות באופנים שונים במרחב הציבורי. תחת הכותרת "רציונליות יהודית" 
תיאר ובר את התאוקרטיה היהודית במונחים של חוסר "רציונליות קלקולטיבית", העדר "משמעת 
"ַּפַריָה קפיטליזם",  תעשייתית פוריטנית" ו"מוסר כפול". את הקפיטליזם היהודי הוא כינה 

קפיטליזם מנודה, שהנשאים שלו מתפרנסים מספקולציות, משכון, הלוואות וריבית:

איך ניתן להסביר את העובדה שלא צמחה תעשייה מודרנית משמעותית אצל היהודים? 
]...[ ]הם[ תימהונים שמשתייכים לקבוצה מנודה — ַּפַריָה — בשל האידיוסינקרטיות של 
דתם. ]...[ הם מתנהלים במוסר כפול הטיפוסי לכלכלות פרימורדיאליות. ]...[ חוק דתי 
האוסר לנשוך נשך מאחיהם היהודים, אך מאפשר זאת בעסקאות עם גויים. ]...[ אפילו 
בזמן הקדום נתפס "הגוי" מול היהודי כאויב. ]...[ אין צורך בהוכחה נוספת כדי לקבוע 
את מצבם המנודה של היהודים, שנובע מהבטחות ל"יהוה" ומתבטא בהשפלה המתמדת 

)Weber, 1968, pp. 613-614( .של היהודים על ידי הגויים

מתוך כך ניתן לראות בביורוקרטיה דיאגנוזה של בעיית היהודים: היהודים שומרים על מוסר 
כפול, ומה שהם מאפשרים זה לזה — הם אינם מאפשרים לגויים. היהודים מקיימים פולחנים 
יכולים  ואינם  נוקשות,  ואמונות תפלות בציבור, כפופים להיררכיה רבנית ולמצוות  דתיים 
להתייחס לגוי באופן אימפרסונלי. כך למשל החוק היהודי אסר על נשיכת נשך מיהודים אך אפשר 
זאת בעסקות עם נוצרים. בשל התנהגותם הבלתי רציונלית, היהודים אינם עומדים בסטנדרט 
יהודים־ של המדינה הפרוטסטנטית ובדגם החילון של האזרחות. ובר היה ער לדגמים של 

במושג "אינדיבידואליזם מתודולוגי" השתמש ובר לתיאור עיקרון של מדעי החברה בפרק הראשון בספר   2
Economy & Society. לפי עיקרון זה, תופעות חברתיות צריכות להשתקף בפעולות אינדיבידואליות. 
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פרוטסטנטים באירופה — למשל משה מנדלסון, אותו "לותר יהודי", שהציע אסימילציה בנוסח 
"היה יהודי בביתך ואדם בצאתך". הוא הבחין במאמצים של יהודי גרמניה להשתלב ולהוכיח 
שהיהודים אינם פרימיטיביים בעלי אמונות תפלות אלא אנשים מתקדמים, שמתאימים למודל 

המדינה החילונית הפרוטסטנטית.
ובר הבין בהדרגה שאין פתרון לבעיית היהודים; לא רק עבור אלה שהגיעו ממזרח אירופה, 
אלא גם עבור היהודים ממערב אירופה. בתקופה שבה הרצל הציע עדיין אסימילציה של היהודים 
לנצרות, ג'ורג' אליוט כבר סימנה בדניאל דירונדה את האופציה הטריטוריאלית. שהרי אפילו 
)בדגם הוויקטוריאני( שאימצו את הפרוטסטנטיות  ואנגליה  )בדגם הלותרני(  יהודי גרמניה 
לא הצליחו להשתלב בחברה הפרוטסטנטית, שלא לדבר על המוני היהודים ממזרח אירופה, 
דניאל דירונדה וידע שבגרמניה  שגילמו את בעיית היהודים במלוא חריפותה. ובר קרא את 
הלותרנית ובאנגליה הפוריטנית היהודים יצטרכו להיות "סמויים ובלתי נראים", כלואים בהגדרה 
צרה של הדת היהודית )Gosh, 2006(. פעולתו של הרצל להפיכת הרעיון הספרותי של ג'ורג' 
אליוט לתוכנית הפוליטית של הציונות הצרה עוד יותר את אפשרות השתלבותם של היהודים 

כפרוטסטנטים באירופה.
בשנת 1904 גילה ובר פתרון חלופי לבעיית היהודים כאשר יצא במסע לארצות הברית. 
היה זה לאחר שסיים את כתיבת "האתיקה הפרוטסטנטית" והחליט לתור את אמריקה, שעליה 
אמר טוקוויל כי "הפרוטסטנטיות שולטת ]בה[ ללא מכשולים בשל הסכמה אוניברסלית. הדת 
]הפרוטסטנטית[ — אשר לעולם אינה מתערבת ישירות — צריכה להיחשב לכלל הראשוני של 
המוסדות באמריקה". במהלך ביקורו התבונן ובר ב"כור ההיתוך" האמריקני וזיהה יחסי זיקה בין 
היהודים האמריקנים ל"רוח האנגלוסקסית". הוא ראה כיצד המדינה האמריקנית מאפשרת מגוון 
של אמונות קהילתיות מבלי שהדת תחדור אליה. הוא עמד על כך שההפרדה בארצות הברית 

נועדה להגן על הדת — על מופעיה המרובים והמפוצלים — מפני המדינה.
התובנה הזאת מעמידה לבחינה מוקדמת את השאלה מהו מרחב פרטי ומהו מרחב ציבורי. 
זוהי שאלה היסטורית ולא רק אנליטית, שכן הגדרות המרחב משתנות, וגבולותיהן נמתחים על 
פני זמן ומרחב גם בחברות הפרוטסטנטיות.3 לפיכך אין זה מפתיע כי מבחינה היסטורית, גם 
ההתמקמות של היהדות במרחב הציבורי התמסדה בדרכים שונות. בעוד שבעולם הישן הפרדת 

הדת מן המדינה יצרה את שאלת היהודים, בעולם החדש היא הגנה עליהם.
בצרפת הייתה זו הפרדה רדיקלית ברוח ה־Laïcité, שמשמעותה הגנה על המדינה מפני הדת 
ותפיסת ההסמלה הדתית בציבור כהפרה של הניטרליות במרחב הציבורי. תפיסה זו מקבלת ביטוי 
בולט היום בשאלת השימוש ברעלה בצרפת. פמיניסטיות רואות ברעלה פגיעה בזכויות הנשים 
וטוענות כי נושאות הרעלה נתונות לתודעה כוזבת, ולעומתן משפטניות רבות טוענות שדווקא 
איסור השימוש ברעלה פוגע הן בזכות הנשים למרחב פרטי והן בזכות המיעוטים המוסלמים 
שדתם אינה נענית לקוד הנוצרי. בילי מלמן )1998( מציגה מבט היסטורי ומראה כיצד הרעלה 

"יהדות"  ובעיקר  כאן,  עוסק  אני  שבהם  האחרים  המרכזיים  המושגים  לגבי  גם  נכונה  זו  טענה   3
ו"פרוטסטנטיות". שני המושגים הללו מסמנים תופעות משתנות, ועלינו לזכור שהן אינן מהות בפני 
עצמה. כאן ניצבת הסוציולוגיה בפני דילמה, שכן כל המשגה אנליטית מחייבת שימוש בקטגוריות 
הללו במסירת הטיעון ובדיבור עליו. כדי לפתור את הדילמה הזאת ובר מציע להשתמש בטיפוסים 

אידיאלים, שהם שילוב של תנועה היסטורית וקטגוריות אנליטיות. 
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מייצרת פרשנות מתעתעת שקשורה בטשטוש הגבול בין הפרטי והציבורי. האישה עם הרעלה 
הייתה מעין "הרמון נייד" שנע תדיר בין הפרטי לציבורי ותוחם אותם מחדש יחד עם התנועה 
במתכונת של תנועה הגליאנית. מלמן מצטטת גם את ליידי מונטגיו, הכותבת על חירותה של 

האישה עם הרעלה )1717(:

יותר חירות מאשר לנו. איש אינו יכול להבחין בין הגבירה  קל להבחין כי יש להן 
לשפחתה, ואפילו הבעל הקנאי ביותר אינו יכול להכיר את אשתו כשהוא פוגש בה, 
ושום גבר אינו מעז לגעת באישה, או ללכת בעקבותיה ברחוב. התחפשות נצחית זו 

מעניקה להן חופש ללכת בעקבות נטיותיהן.

הסוציולוגיה הפמיניסטית העוסקת בהדתה מתמקדת בעיקר בשאלת הדרתן של נשים מהמרחב 
הציבורי, אולם ניתן לחשוב על אפשרויות שימוש ב"מפנה התאולוגי" דווקא כנקודת מוצא 
להעצמה פוליטית של נשים, בשילוב הגמיש של הפרטי והציבורי, שמהווה מפתח לתנועת 

המושגים ולמעגל הקסמים שכולנו חגים מסביבו.
ובר שם, נקטו עמדה  היהודים בארצות הברית בתחילת המאה עשרים, עת ביקורו של 
חד־משמעית של הפרדה בין הספרה הפרטית לספרה הציבורית. שופטים יהודים ובהם לואיס 
ברנדייס ופליקס פרנקפורטר אף תמכו בפסקי דין שאוסרים תפילה דתית בבתי ספר ציבוריים, 
ברוח חומת ההפרדה של ג'פרסון. אולם במרוצת השנים הגבול בין פרטי לציבורי השתנה גם 
בארצות הברית. לאחר מלחמת העולם השנייה שורטט קו חדש של הסמלה דתית במרחב הציבורי 
ועמו שורטטה הפרדה בין דת למדינה. כך נוצר מעין מרחב שלישי שניתן לכנותו "פרהסיה", 
ואת היהודים "הדתיים" בארצות הברית אפשר לכנות "דתיי הפרהסיה". למשל חוויית הקדיש, 
שמתוארת אצל פיליפ רות', אלן גינזבורג, ליאונרד ברנשטיין או לאון ויזלטיר, שאמר קדיש 
על אביו "שחדל לחיות על פי ההלכה". מרתקת טענתו של בירנבאום, ששרטוט הגבול מחדש 
נובע מהשפעת היהודים על התרבות הדתית האמריקנית. כך למשל בשנות השבעים דרש הרבי 
מלובביץ' כי חנוכייה תאיר כיכרות ציבוריים לצד עץ האשוח בפרהסיה האמריקנית. התביעה של 
הרב, שנוסחה כאילו היה ליברל בחברה רב־תרבותית התובע זהות ממוקפת, החרידה ממנוחתם 
ארגונים יהודיים שראו בחומת ההפרדה גבול המגן על חופש הדת במרחב הפרטי. הרב יוסף גלזר, 
נשיא ועידת הרבנים, שחשש שהתביעה מהווה הפרה של חומת ההפרדה, קרא לרבי מלובביץ' 
לשוב ולקרוא את הדמוקרטיה באמריקה של טוקוויל. אחרים סברו כי הצבת חנוכייה בפרהסיה 

פותחת קן צרעות חוקתי ומציפה מחדש את בעיית היהודים.
ולבסוף, הנה הפרדוקס בדיון על ובר ושאלת היהודים. בשנת 1913, בקונגרס הציוני ה־11, 
כאשר מרטין בובר וחיים וייצמן הציעו להקים אוניברסיטה עברית בירושלים, טען ובר בתגובה 
כי העיר תהפוך ל"תאוקרטיה עירונית" בשל הפולחן הציבורי בבית המקדש. "הציונים צריכים 
שיהיה להם מקדש וכומר גדול בירושלים, וכל דבר אחר יהיה בעל חשיבות משנית ]...[ יישארו 
'עמי ארצות'" )Roth, 2002(. בובר לא הסכים עם ובר, וטען שאבחנתו מתבססת על תפיסה 
ישנה של היהדות. ובר עצמו המשיך לגלגל רעיונות על הציונות וההתיישבות הטריטוריאלית 
בשיחות עם ארנסט לסר ויוליוס סימון בעקבות הצהרת בלפור. כאשר התייחס ליהדות בגרסתה 
התלמודית הקדומה, סימון הבהיר לו כי "הרעיון הלאומי, שמשמעותו החייאת העברית כסמל, 
ולא בדת, היווה את ההנחה הציונית הבסיסית: הדת היא עניין פרטי". ובר לא השתכנע. עם זאת, 
ספקנותו כלפי הציונות לא מנעה ממנו לחתום ב־1918, עם אחיו אלברט, סומברט ואחרים, על 
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עצומה שנקראה "פרו־פלשתינה" ותמכה בהתיישבות היהודים. הוא לא תיאר לעצמו שהמודל 
הפרוטסטנטי יתממש במלואו במדינת היהודים.

מקורות

אזולאי, נעמה )2015(. אנו היהודים החילונים? הגדרת זהות בתנועת ההתחדשות היהודית 
במרחב החילוני. בתוך יוכי פישר )עורכת(, חילון וחילוניות: עיונים בין־תחומיים )עמ' 

339-314(. ירושלים: מכון ון ליר.
בועז, חגי )2018(. גוף יחיד רבים: הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה. ירושלים ובני ברק: 

מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
בורג, אברהם )2015(. הנה ימים באים. אור יהודה: כנרת, זמורה־ביתן.

בן־פורת, גיא )2016(. הלכה למעשה: חילונו של המרחב הציבורי בישראל. חיפה: פרדס.
גונטז', ניר )2017, 24 באוגוסט(. "מי ביקש להכניס דת לספרי מדעים לכיתה א'? 'זו הייתה 

בקשה של משרד החינוך להכניס גם היבטים...'". הארץ. אוחזר ב־1 באפריל 2018.
גיליס, ריבי )2009(. עכשיו גם הם מתנחלים: המורפולוגיה האתנית של ההתנחלויות. עבודה 

לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.
גל גץ, פוריה )2011(. הדתל"שים: מסע אל עולמם של דתיים לשעבר. תל אביב: עם עובד.

האקדמיה ללשון העברית )2006(. הודעת הוועדה למילים בשימוש כללי. אוחזר ב־1 באפריל 
.2018

המכון הישראלי לדמוקרטיה )2011(. יהודים ישראלים: דיוקן. אוחזר ב־1 באפריל 2018.
הפורום החילוני )2011(. מהי הדתה? אוחזר ב־1 באפריל 2018.

 )2017, 24 באוגוסט(. מי ביקש להכניס דת לספרי מדעים לכיתה א'? אוחזר ב־1 באפריל 
.2018

התנועה הרפורמית )2017, 29 בנובמבר(. 7% רפורמים. אוחזר ב־1 באפריל 2018.
ורצברגר, רחל )2014(. רוחניות של חיפוש ויהדות של בחירה: נרטיב הזהות של אנשי התחדשות 
הרוחנית היהודית בישראל. בתוך יעקב ידגר ואחרים )עורכים(, מעבר להלכה: מסורתיות, 
חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל )עמ' 579-555(. באר שבע: מכון בן־גוריון לחקר 

הציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
חבר, חנן )2013(. בכוח האל: תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית. ירושלים ותל 

אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
ידגר, ישעיהו וליבמן, יעקב )2006(. מעבר לדיכוטומיה "דתי־חילוני": המסורתיים בישראל. 
בתוך אורי כהן, אליעזר בן־רפאל, אבי בראלי ואפרים יער )עורכים(, ישראל והמודרניות: 
למשה ליסק ביובלו )עמ' 366-337(. באר שבע: מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
כהן, חנן, הלר, אלה, לזר־שואף, ציפי ועומר, פאדי )2017(. מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017. 

ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. אוחזר ב־1 באפריל 2018.
להב, הגר )2014(. מעבר ל"אלוהי אבותינו"? תיאולוגיה פוסט־חילונית והשיח היהודי־פמיניסטי 
בישראל. בתוך יעקב ידגר, גדעון כ"ץ ושלום רצבי )עורכים(, מעבר להלכה: מסורתיות, 

https://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.4384440
http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting294.pdf
https://www.idi.org.il/media/5032/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
https://www.hiloni.org.il/hadata-handle/what-is-hadata
https://www.hiloni.org.il/testimonials/%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1-%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90
http://www.reform.org.il/Heb/IMPJ/report.asp?ContentID=3571
https://www.idi.org.il/media/9684/israeli-democracy-index-2017-he.pdf


29   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל )עמ' 213-185(. באר שבע: מכון בן־גוריון לחקר 
הציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

לוי, יגיל )2015(. המפקד האליון: התאוקרטיזציה של הצבא בישראל. תל אביב: עם עובד.
ליאון, נסים )2010(. חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית. ירושלים: יד יצחק בן־צבי.

זכויות־האדם  ולג'ונגל: על גבולותיו החברתיים של שיח  )2012(. מעבר לגן  ניסים  מזרחי, 
בישראל. מעשי משפט, ד, 74-51.

מלמן, בילי )1998(. רעלות שקופות: קולוניאליזם וג'נדר לקראת דיון היסטורי מחודש. זמנים, 
.104-84 ,62

פישר, יוכי )2015(. פניה הרבות של החילוניות: לקראת טיפולוגיה של ִהתחלנּות. בתוך יוכי פישר 
)עורכת(, חילון וחילוניות: עיונים בין־ תחומיים )עמ' 287-262(. תל אביב וירושלים: 

מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.
רז־קרקוצקין, אמנון )1999(. השיבה אל ההיסטוריה של הגאולה, או: מהי ה"היסטוריה" שאליה 
מתבצעת ה"שיבה", בביטוי "השיבה אל ההיסטוריה"? בתוך שמואל נח אייזנשטדט ומשה 
ליסק )עורכים(, הציונות והחזרה להיסטוריה )עמ' 277-249(. ירושלים: יד יצחק בן־צבי.
 )2000(. מורשת רבין: על חילוניות, לאומיות ואוריינטליזם. בתוך לב גרינברג )עורך(, 
זיכרון במחלוקת: מיתוס, לאומיות ודמוקרטיה )עמ' 107-89(. באר שבע: אוניברסיטת 

בן־גוריון בנגב.
שובו של מרטין בובר: המחשבה הלאומית והחברתית בישראל מבובר עד  רם, אורי )2015(. 

הבובריאנים החדשים. תל אביב: רסלינג.
רם, חגי )2006(. לקרוא איראן בישראל. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

 .Jerusalem Center for Public Affairs :שביד, אליעזר )2000(. העידן ה"פוסט חילוני". ירושלים
אוחזר ב־1 באפריל 2018.

שוהם, חזקי )2014(. "דת", "חילוניות" ו"מסורת" במחשבה הציבורית בישראל. עיונים בתקומת 
ישראל, 24, 58-29.

שלג, יאיר )2017, 20 בספטמבר(. פולמוס ההדתה: כצעקתה? מקור ראשון. אוחזר ב־1 באפריל 
.2018

שנהב, יהודה )2003(. היהודים־הערבים: לאומיות, דת ואתניות. תל אביב: עם עובד.
סוציולוגיה ישראלית,   )2008(. הזמנה למתווה פוסט־חילוני לחקר החברה בישראל. 

.188-161 ,)1(10
Batnizky, Leora F. (2011). How Judaism became a religion: An introduction to modern 

Jewish thought. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Berger, Peter (1967). The social canopy: Elements of a sociological theory of religion. 

New York: Doubleday.
Ghosh, Peter (2006). The place of Judaism in Max Weber’s Protestant Ethic. Journal 

for the History of Modern Theology, 12(2), 208–261.
Goodstein, Laurie (2011, May 7th). Pitzer college in California adds major in secularism. 

New York Times. Retrieved April 1st, 2018.
Herzog, Hanna & Braude, Ann (eds.) (2009). Gendering religion and politics: Untangling 

modernities. New York: Palgrave Macmillan.

https://archive.is/O0UN9
https://musaf-shabbat.com/2017/09/27/%C3%B4%C3%A5%C3%AC%C3%AE%C3%A5%C3%B1-%C3%A4%C3%A4%C3%A3%C3%BA%C3%A4-%C3%AB%C3%B6%C3%B2%C3%B7%C3%BA%C3%A4-%C3%A9%C3%A0%C3%A9%C3%B8-%C3%B9%C3%AC%C3%A2/
http://people.socsci.tau.ac.il/mu/yshenhav/files/2013/07/%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%91-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-20081.pdf
https://www.nytimes.com/2011/05/08/us/08secular.html


שמיים ריקים ממלאכים 30  יהודה שנהב 

Lahav, Hagar (2016). What do secular-believer Women in Israel believe in? Journal of 
Contemporary Religion, 31(1), 17–34.

 (2017). Jewish secular-believer Women in Israel: A complex and ambivalent 
identity. Israel Studies Review, 32(2), 66–87.

Moyn, Samuel (2015). Christian human rights. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press.

Norris, Pippa & Inglehart, Ronald (2004). Sacred and secular: Religion and politics 
worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

Roth, Guenther (2002). Max Weber’s view on Jewish integration and zionism: Some 
American, English and German contexts. Max Weber Studies, 3(1), 56–73.

Weber, Max (1968). Economy and Society. New York: Bedminster.



31   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב )פרופסור אמריטה(; מכון ון ליר בירושלים  *

 הזמנה לסיור גבולות עם הסוציולוגיה בישראל: 
קהילות ידע — קווי תחום, מחסומים ופרצות

סימפוזיון לכבוד 50 שנה לאגודה הסוציולוגית הישראלית

דברי פתיחה

חנה הרצוג*

צ'רלס רייט מילס )Wright Mills(, בספרו הקלאסי The sociological imagination שפורסם 
בשנת 1970, כתב:

הדמיון הסוציולוגי הוא היכולת לעבור מפרספקטיבה אחת לאחרת — מהפסיכולוגי 
את  לדעת  הצורך  ופואטיקה.  לשירה  בתיעוש  מהדיון  לציבורי,  מהפרטי  לפוליטי, 

המשמעות של התנאים החברתיים, ההיסטוריים והביוגרפיה האישית.

לאן הוביל אותנו הדמיון הסוציולוגי במהלך חמישים שנות האגודה הסוציולוגית, שבעים שנות 
המדינה ושבעים השנים מאז הוקמה המחלקה הראשונה לסוציולוגיה? אורי רם, בספריו הקודמים 
וגם בספרו החדש Israeli Sociology: Text in Context, לוקח אותנו למסע בעולם התאוריות 

וההקשרים ההיסטוריים שבהם התפתחו הסוציולוגיה בישראל וחקר החברה בישראל.
מושב הנעילה של הכנס הוקדש לאורי, שסיים את תפקידו כנשיא האגודה. מפעלו האקדמי 
של אורי עסק בסוציולוגיה של הסוציולוגיה. במבט־על מכליל הוא ניתח את הגישות והתאוריות 
שהתמסדו בהיסטוריה של הסוציולוגיה בישראל. במושגי לאטור, אם יורשה לי, הוא סקר את 
דרכי המסגור והִקטלוג של מה שאנחנו, המודרנים, הורגלנו לעשות בעבודתנו המדעית: מלאכת 
המיון והטיהור — מיון וחידוד הגישות התאורטיות של השדה הסוציולוגי ושל התופעות הנחקרות. 
חלק ממלאכה זו הוא גם הגדרת הסוציולוגיה כתחום דעת נפרד, ניסוח ההגיונות המגדירים מהי 
סוציולוגיה, והגדרה שלה כתחום עיון ודעת בפני עצמו. זוהי מלאכת הטיהור והיא נעשית הגם 
שכל בחינה של הנלמד, הנחקר והנהגה מלמדת אותנו שהסוציולוגיה היא תחום דעת היברידי 

כמו כל תופעה חברתית אחרת.
המושב עסק בגבולות הסוציולוגיה כפי שהם מתקיימים היום. הוא ביקש לצאת מטענתו 
של מילס הפותחת את הסוציולוגיה למנעד רחב של שדות שיח ותחומי התמחות ולשאול האם, 
למה ואולי גם כיצד. השאלות שהצגתי למשתתפים הן: האם זו הייתה דרכה של הסוציולוגיה? 
האם הסוציולוגיה ייחדה את עצמה, הגדירה גבולות, מיסדה את ההגדרה הקובעת מהי שאלה 
סוציולוגית? מי ומה היו שומרי הסף ומי היו פורצי הגבולות? ואם נפרצו הגבולות — כיצד, 
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ולאילו כיוונים? מה טיב הקשר בין הסוציולוגיה לתחומי מחקר שונים? האם שיח חוצה גבולות 
הפך את הסוציולוגיה לבינתחומית? לרב־תחומית? האם מאומצת הסוציולוגיה לתחומי דעת 
אחרים, ואם כן — כיצד, ומה זה עושה לה? מה המשמעות של מחקר סוציולוגי בעידן ניאו־
ליברלי? בעידן של טכנולוגיות פורמות גבולות? מה מקומה של הסוציולוגיה ביצירת קהילות 
ידע — לוקליות, גלובליות או גלוקליות? מיהם השחקנים הקובעים את גבולות השיח, ואולי 

לא פחות מכך — את כללי המשחק בזירה האקדמית?
מנעד השאלות שהצגתי היה רחב וגדול מכדי לדון בהן לעומקן במושב אחד. אבל מטרתי 
הייתה שההערות וההארות שנשמע יחשפו היבטים שונים של מה שבלשונו של מילס הוא דמיון 
סוציולוגי, בתקווה שנישאר עם תאווה בידנו להמשך שיחה, שיח ודעת. הפנייה של מערכת 
סוציולוגיה ישראלית, שביקשה להקדיש מקום לרעיונות שהושמעו במושב, מעידה שהמטרה 
הושגה, ומובן שהדבר מצטרף למנעד רחב של הרצאות מאתגרות שנשמעו במהלך הכנס ה־49 

של האגודה הסוציולוגית הישראלית בינואר 2018.
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 בין נתונים גדולים לביורוקרטיות קטנות: 
מדדים בינלאומיים וגבולות הידע הסוציולוגי על ישראל

מיכל פרנקל*

ובסוציולוגיה בפרט, על מה  ופיתוח הידע במדעי החברה בכלל,  כיצד משפיע אופן ארגון 
שאנחנו יודעים על החברה הסובבת אותנו, ובעיקר על מה שאיננו יודעים עליה? כישלונותיהם 
החוזרים ונשנים של סוקרים לנבא את תוצאות משאלי דעת הקהל ותוצאות הבחירות בישראל, 
בבריטניה של קמפיין הברקזיט ובארצות הברית של מרוץ טראמפ־קלינטון חשפו בפנינו לא רק 
את הבעייתיות במהימנותו של אחד מכלי המחקר הנפוצים ביותר במדעי החברה — הסקר — אלא 
גם את חולשתם של מדעי החברה בהבנת השינויים החברתיים הטקטוניים העוברים על החברה 
בת זמננו, שינויים המשפיעים על הנחות היסוד העמוקות ביותר שלה לגבי הסדר החברתי 
הרצוי, לגבי חירות, אחווה ושוויון. מדוע הופתעו מדעני החברה מן התוצאות הללו ומרבות 
אחרות בשנים האחרונות? האם הסיבות לכך נעוצות בכלי מחקר שאינם מספיקים, או באיכותם 
הנמוכה של החוקרים? בדברים הקצרים שלפניכם אבקש לטעון, בהשראתם של חוקרים רבים 
 Cope & Philips, 2014; Paasi, 2005; Thornton & Ocasio, של הסוציולוגיה של הידע )למשל
1999(, שהאופן שבו מאורגן הידע האקדמי, ובעיקר הקשר העמוק בין תעשיית הפרסום האקדמי 
ובין דפוסי ההערכה, הגיוס והקידום של אקדמאים, יצרו תמריץ משמעותי המסיט את תשומת 
הלב של המחקר מן השאלות החברתיות הגדולות, שלגביהן קשה להציע תשובות חד־משמעיות 
ומובהקות סטטיסטית, לעבר שאלות צרות יותר, שמקשות על פענוח תהליכים ברמת המאקרו. 
התפתחות הידע הסוציולוגי בישראל ובעולם, גבולותיו ומגבלותיו מושפעים לפיכך עמוקות 

מן ההיגיון הניאו־ליברלי המאפיין את שוק הפרסום הגלובלי.
מאז ראשית המאה ה־21 צומחת בעולם האקדמי תנועת מחאה המבקשת להילחם בכוחו 
הרודני של האימפקט פקטור )impact factor, IF(, אותו מספר מבוסס ציטוטים המוצמד לכותרתו 
של כל כתב עת ומשקף, לכאורה, את חשיבותו ואת יוקרתו. מובילי המחאה — ובהם חתני 
וכלות פרס נובל, מדענים מובילים ועורכים לשעבר של כתבי עת דוגמת Science — טוענים 
בעשרות מאמרים ובלוגים כי המרוץ להעלאת האימפקט פקטור של כתב העת משחית את המדע. 
לטענתם, הסגידה ל־IF מאטה את קצב הפרסום ומובילה לעלייה בתרמיות מדעיות. כדי לשמור 
על רמה גבוהה של ציטוטים, העורכים בוחרים לפרסם מאמרים שקהילת הקוראים והמצטטים 
הפוטנציאלית שלהם גדולה יותר ולהימנע מפרסום מאמרים בתחומים חדשניים שקהילות העניין 
שלהם קטנות יותר. הדרישה לחדשנות מובילה לכך שמחקרים שאינם מאששים תאוריה חדשה 
אינם מתפרסמים בכתבי עת יוקרתיים גם אם חשיבות דחייתה של השערת המחקר עשויה להיות 
חשובה לא פחות מאישושה. לחץ גדול מופעל על חוקרים שעתידם תלוי בפרסום בכתבי עת 
אלו להציג חידושים מדעיים, גם במחיר הטיה מסוימת של הממצאים, והדבר הופך גם את הליך 
השיפוט במערכות אלו לארוך ולרשלני. טיעונים אלו הם שהביאו את מובילי מחאת המדעים 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
תודתי לפרופ' גילי דרורי על הערות והארות.  
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)declaration on research Assessment(,1 המכוונת,   DORA לפרסם בשנת 2012 את אמנת 
לדבריהם, להפסקת השימוש באימפקט פקטור של כתבי עת בתהליכי הערכה של איכות עבודתם 

של מדענים כאינדיבידואלים.
נוסף במלחמה  פרופ' גילי דרורי ואני עורכות עתה מחקר על התפתחותו של כלי נשק 
בעריצותו של ה–IF, פלטפורמה אלקטרונית חדשה המאפשרת פרסום מהיר של מאמרים אקדמיים 
איכותיים ללא קשר לכוח המשיכה שיש להם לגבי קהילת המצטטים הפוטנציאלית. הפלטפורמה, 
הקרויה F-1000 Research )על שם אלף חברי הסגל המתנדבים שהתגייסו כדי לתמוך בה(,2 
מציעה הליך שיפוט מהיר ושקוף לחלוטין ובו הן כותבי המאמרים )ונתוני המחקר שלהם( והן 
השופטים נחשפים לקהל הקוראים. היא נתמכת על ידי קרנות המחקר הגדולות בעולם, ומאות 

מאמרים בתחומי המדעים המדויקים כבר פורסמו דרכה בשנים האחרונות.
אף ש–F-1000 פותח עתה את שעריו גם בפני חוקרים מדיסציפלינות אחרות, ואף שחוקרות 
במדעי החברה מציעות לנו המשגה טובה של רודנותם של מדדים ושל הנזק הגלום בהם, 
מבחינה מוסדית מדעי החברה אינם מצליחים לחמוק מעריצותו של ה–IF. אולי בשל אי־
הוודאות הרבה המאפיינת את תחומי העשייה האקדמית שלנו, ועדות מינויים נסמכות פחות 
על קריאת עבודותיהם של חוקרים וחוקרות, או אפילו על מדד הציטוטים של המאמר עצמו, 
ויותר על יוקרת כתב העת שבו פורסמו המאמרים. פרסומים בעברית, הנגישים יותר לקהל 
הקוראים המקומי, זוכים ליוקרה נמוכה או אפילו שלילית, ולכן חוקרות המבקשות להתקדם 
נמנעות מפרסום שכזה ובכך תורמות לרידודו של השיח העברי על החברה הישראלית. עם מעט 
יוצאים מן הכלל, כדי לפרסם מאמרים בכתבי עת מובילים צריכות חוקרות לבחור נושאי מחקר 
בעלי השלכות בינלאומיות או לטשטש את ייחודיותו של המקומי במאמריהן, כדי שאלה ייראו 
כבעלי "אפיל" גלובלי. המחקר הסוציולוגי־היסטורי הקונקרטי, שהיה בעבר גולת הכותרת של 
הסוציולוגיה הישראלית, נעלם כמעט לחלוטין ממפת המחקר בכתבי העת הגדולים. סוציולוגיה 
היסטורית מוצאת לרוב את מקומה בכתבי עת אלו רק כשהיא השוואתית ועושה שימוש בכלים 
מתודולוגיים המעלימים מן המאמר כל זכר לאירועים פרטיקולריים ומחליפים את הפרטיקולרי 
בטענה הניתנת לכאורה להכללה, אבל בפועל אינה מתאימה לשום מקום במיוחד. המרוץ אחר 
האימפקט פקטור מפורר גם את יכולתן של קהילות מקצועיות לקיים דיון משותף. מי שיכולה 
לפרסם את מאמריה בכתבי עת בעלי אימפקט גבוה מחוץ לדיסציפלינה הסוציולוגית תעדיף 
דיסציפלינות כמו מנהל עסקים או בריאות, שבהן שיעור הציטוטים גבוה יותר, אף שהסיכוי 
להשתלב בדיון הסוציולוגי יפחת. פרסום ספרים, המאפשרים דיון מעמיק יותר בנושא הנחקר 
יותר להקשר שבמסגרתו צומחת  ומגוונות ובתשומת לב רבה  והצגתו מנקודות מבט רבות 
התופעה הנחקרת, הפך גם הוא לבררת מחדל. מכיוון שמדדי היוקרה של הוצאות הספרים אינם 
"מדויקים" כמו אלה של כתבי העת, האדמיניסטרציה האקדמית מעדיפה להסתמך על פרסום 
בכתבי עת "יוקרתיים" כבמדד לקידום ולא "להסתבך" בהערכות סובייקטיביות של עמיתים 

)עמדה המתעלמת, כמובן, מהפוליטיקה המורכבת של כלכלת הפרסומים(.
השילוב בין "נתונים גדולים" — היכולת הסטטיסטית לאמוד כמותית את מספר הציטוטים 
שכתב עת זוכה לו, או אפילו מאמר ספציפי — ובין ביורוקרטיות קטנות, שברוח האידאולוגיה 

.https://sfdora.org/ 1  לאתר האמנה ראו
.https://f1000research.com/ 2  לאתר הפלטפורמה ראו

https://sfdora.org/
https://f1000research.com/
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הניאו־ליברלית מעריכות עשייה אקדמית בעיקר לפי מידת הפופולריות שלה ולפי ניצחונה 
בתחרות יוקרה ערטילאית כלשהי, יוצר עבור הסוציולוגיה בישראל, כמו בחלקים ניכרים אחרים 
בעולם, מרחב מוגבל של עשייה מחקרית שאינה מאפשרת הבנה מעמיקה ומורכבת של העולם 
שאנו חיים בו ושל השינויים המתחוללים בו. הגיע הזמן שהסוציולוגיה בכלל, וזו הישראלית 
בפרט, יתחילו לחשוב על דרכים חדשות להערכת עמיתים, אופני הערכה שישחררו אותנו מחלק 

מגבולות ומהגבלות הכלכלה הפוליטית של הפרסום האקדמי כיום.
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כנסיית השכל: על המפגש שבין הסוציולוגיה לציבוריות הישראלית

מירב אהרון גוטמן*

מרבית הציבור בישראל חי בין שתי עמדות שנצעקות אל חלל החדר הציבורי: צעקתם של 
המבקרים )את המדינה, את החברה, את המוסדות( וצעקתם של אלה אשר, לכאורה, מגינים 
עליהם. קולותיהם של אלה ושל אלה מוצגים לנו כשני צדדים מנוגדים שביניהם מתחוללת 

מלחמה פוליטית, מלחמת תרבות — תהום מפרידה ביניהם.
אני מבקשת לטעון טענה הפוכה: בין שתי הקבוצות הללו מתקיים קשר הדוק. הן משרתות 
זו את זו, מזינות זו את זו ואוחזות זו בזו בתנועה שבין מחול לקרב. זהו קשר הצעקה. יש ביניהן 
הסכמה על השפה, על בסיסי המחלוקת — אותה טענה מהדהדת בקולם של אלה ושל אלה, רק 
הפוך. כשאלה אומרים "פוסט־ציונות", צעקת הציונות מתגברת ומתחזקת. כשאלה אומרים 
"אפרטהייד", אלה צועקים "דמוקרטיה יחידה במזרח התיכון". כשאלה צועקים "קולוניאליזם", 
אלה אומרים "קורבן". שתי הקבוצות הללו התמקמו על גבעת הצעקות של החברה הישראלית 
והן מהבהבות זו לזו במראות. דמותה של האחת משתברת בשנייה. קבוצת המבקרים מיטיבה 
לבנות פלטפורמות, במות ומבנים מוסדיים ותקשורתיים של כוח שיאפשרו להשמיע את הצעקה 
שלה. כל במה שקבוצה זו יוצרת הופכת לדגם עבור הקבוצה השנייה, שמחקה את הבמות הללו 

ויוצקת לתוכם את אותם תכנים — רק הפוך.
אני רוצה לדבר על מה שקורה בעמק שבין שתי הגבעות. אני רוצה לטעון שבתווך נמצא 
ציבור רחב שעשוי ממעמדות הביניים, ובניגוד למה שנדמה בגבעת הצעקות — הוא מגוון: יש 
בו נציגים של כל המרחב הישראלי. יש בו ערבים ויהודים, יש בו מזרחים. רוב הזמן הוא שק 
החבטות של הצועקים. כועסים עליו או מרחמים עליו. אלה יגידו שהוא מדבר זכויות אזרח אבל 
הולך למילואים ואינו מסרב לקחת חלק בעבודה המלוכלכת של הכיבוש; אלה בגבעה ממול יגידו 
שהוא נהנתן — מתי בפעם האחרונה הוא תרם כליה? או יישב את הנגב והגליל? כשהוא ילך 
לנגב ולגליל יגידו עליו: ג'נטריפיקציה! הנה הוא בא לטאטא את המקומיים מביתם! הביקורתיים 
בעיני עצמם רוב הזמן לא יראו אותו, כי כשהם רואים תושבי אשקלון או אשדוד או חדרה דור 
שלישי או רביעי למזרחים הם ימשיכו לומר שהמזרחים הם קבוצה מז'ורית במקבלי הרווחה, 
בלא־משכילים, שהם אינם מיוצגים בסגל באוניברסיטאות. כל זה ודאי נכון, אך מתעלם ממה 
שהם כן: הם מעמד ביניים מזרחי. נסים לאון ואורי כהן כתבו על כך עוד בשנות התשעים את מה 
שהוא אולי אחד המאמרים החשובים בסוציולוגיה הישראלית. במאמר הזה הם מנסים לשרטט 
את אורחות חייו של המעמד הזה: הוא רוקד ריקודי עם, הוא גר בגן יבנה וביבנה ובאשדוד, הוא 
אוהב לבלות בקניון. אנשיו משרתים בקבע, או שהם מורים, או סוכני ביטוח, מתווכים, עורכי 
דין — הרשימה ארוכה — והם עסוקים מאוד בפרויקט חייהם: המשפחה הישראלית. שם עתותיו 
וכוחותיו של המעמד הזה. הוא מוליד ילדים רבים יותר, הוא קשור בעבותות למתווה המשפחתי 
יותר, להורים. הוא מארח ומתארח. הוא מסיע לחוגים. חייו כמרקחה. אבל החוקרים  הרחב 

המתבוננים בו יאמרו כי חייו דלים ומדרכות עריו ריקות. הוא בלתי נראה.

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל  *
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להבנתי יש לחקור את מעמדות הביניים הישראליים לא מתוך ביקורת או התנשאות אלא 
מתוך רצון כן להבין את עולמם ולהציע תאוריה סוציולוגית אשר מבטאת את ההיגיון הפנימי 

שלהם.
בעצם ההתמקדות במעמד הביניים אין הכחשה של הפשעים המדינתיים שמזרחים או 
ערבים עברו ועוברות ואין הכחשה של הגזענות המתמשכת כלפיהם. החברה הישראלית כשלה 
וממשיכה להיכשל ב"מבחני בוזגלו" הפזורים בכל פינה בחיי היומיום שלנו. אך אני מציעה שדה 
פרשנות אחר: ככל שאנו יודעים יותר על סיפורי החטיפות, טיפולי הגזזת, מדיניות האכלוס 
הנפשעת — כך ההישגים של הקבוצה הזאת, הקבוצה המזרחית, הולכים וגדלים. ככל שנחשף 

עומק הבור — כך מוארת הדרך.
קבוצה שנייה אשר מתעלמים ממנה לחלוטין, ואשר החיים בגליל אינם מאפשרים לי שלא 
לראות, היא המעמד הבינוני הערבי בישראל. בגבעת הצעקות יאחזו בסטטיסטיקות המראות 
את ייצוג היתר של הערבים באוכלוסיות עניות, ויטענו בצדק כי אי־התכנון בערים הערביות 
יצר כישלון עירוני ומוניציפלי מהדהד. ובגבעה שממול? שם ודאי לא יתנו להם להרים ראש. 
הצעקה של הביקורתיים שוב משרתת את "המגינים": הנה הם הערבים, כושלים. אין להם מה 

לתת לציבוריות הרחבה, הם מדשדשים בברכות של עוני ושל נחשלות.
ואלה אינם רואים את מאות אלפי אזרחי ישראל הפלסטינים, הערבים, הדרוזים,  אלה 
הבדואים, אשר רכשו השכלה, אשר אין להם דבר וחצי דבר עם אלימות, שהאתגרים הרבים 
ומשטרי ההפרדה והאפליה שהם חווים לא שברו את המבנה המשפחתי שלהם. שעשו חיל 
למרות הכול והם קבוצה הולכת ומתרחבת. הם גרים בחיפה, בנצרת עילית, בכפר כנא, בנצרת. 
הם ישאפו לדירה ביישוב מעורב או בשכונות חדשות ביישובים הערביים וינסו לשלב בין קרבה 

למשפחה ובין פרטיות וגישה לשוק העבודה.
אבל המבקרים, הם יתבוננו במעמדות הביניים הישראליים מתוך בתי הקפה של תל אביב 
או מתוך בתי הכנסת של גבעת שמואל ויראו בהם המון צרכני אשר חי בפרוורים חיים דלים 
תרבותית. יסתכלו על מרחבי הילדות שלהם ועל החלומות שלהם בתערובת של שאט נפש 
ויגידו — ככה נראים חיים ריקים במרחבים ריקים. בתרגום לעולם התוכן שלי,  והתנשאות 
הסוציולוגיה האורבנית, הם יאמרו כי המזרחים והערבים בני מעמדות הביניים חיים בערים 
ללא עירוניות וכי הפרוור, כמו פרויקט בנה ביתך לפניו, הוא מופת של טעם רע וריקנות. שאין 

תרבות במרחבים שלהם. שהם חיים חיים חסרים.
בסוציולוגיה  נרקם  יום מחקרי חדש שכבר  סדר  לייצר  ניסיון מתמשך  הם  אלה  דבריי 
הישראלית: סדר יום שרואה אזורים ולא ערים ולכן עסוק ביחסים ובארגון הטובין, סדר יום 
שעוסק בסביבה ובאיכות חיים ורואה בהן ערך מרכזי הנמצא במחסור בחברה הישראלית. סדר 
יום שעוסק בצרכנות לא רק כמבנה של דיכוי אלא כבשורה, סדר יום שעוסק במבני הזדמנויות 
בתוך הנתיבים הראשיים ומחוץ להם. במילים אחרות: דרושים לנו מחקרים שישאלו איך, למרות 

דיכוי מתמשך ואפליה מבנית, "הם עושים זאת".



סימפוזיון 38  מיכאיל קרייני 

הנפרד והשונה ביחסי דת ומדינה בישראל

1מיכאיל קרייני*1

האיזון בין דת למדינה הוא נושא המעסיק מדינות רבות בעולם. באופן כללי, הדיון המשפטי 
ביחסי דת ומדינה נוטה להתמקד בהצדקות לקיומם או להעדרם של הסדרים דתיים בתוך משטרּה 
המדיני של מדינה נתונה. ישראל אינה חריגה בעניין זה; אדרבה, המתח בין ערכי הדת למשטר 
החוקתי בישראל מלווה את התפתחותו של המשפט החוקתי במדינה מאז היווסדה ועד היום. 
ואולם ההתעסקות העיקרית בנושא דת ומדינה בישראל הייתה עניין פנים־יהודי והיא התמקדה 
סביב נושאי ה"סטטוס־קוו": השבת כיום מנוחה, ענייני כשרות, החלת הדין הדתי בענייני 
נישואין וגירושין ותמיכה במוסדות חינוך דתיים. מסגרת הנושא "דת ומדינה בישראל" כוללת 
גם סוגיות עקרוניות נוספות כמו מיהו יהודי, גיור, קבורה, גיוס תלמידי ישיבות וההגמוניה של 
היהדות האורתודוקסית בישראל ביחס ליהדות הרפורמית והקונסרבטיבית. ייחוד הדיון בנושא 
דת ומדינה בישראל לקבוצה היהודית הוא כה מקובל, עד שבספר המרכזי על המשפט החוקתי 
הישראלי אנו מוצאים את הערך הבא במפתח העניינים: "דת ומדינה — ראו מדינה יהודית" 
)רובינשטיין ומדינה, 2005, עמ' 533(. ייחוד זה מפתיע ואף תמוה למדי. ראשית, הדיון בנושא 
דת ומדינה במדינות רבות, בייחוד באלו שמהן משתדלים חוקרי המשפט הישראלי לקבל השראה 
והדרכה כמו ארצות הברית, קנדה, משפחת המשפט המקובל של אנגליה וכן אירופה, נוטה 
להכיל מיעוטים דתיים ולעיתים אף להתמקד דווקא בהם. ואכן, פרשיות הנוגעות לפוליגמיה 
בקרב המורמונים, הצורך להתחשב בבני קבוצת הָאמיש בעניין חינוך ילדיהם מחוץ למסגרת 
חינוך החובה, החופש של גבר סיקי לחבוש טורבן במקום קסדה שעה שהוא רוכב על אופנוע, 
עטיית הרעלה או מטפחת הראש בבתי ספר ובמקומות ציבוריים, שחיטה כשרה ומילת בנים — 
כולן פרשיות מרכזיות בנושא דת ומדינה במדינות אלו. שנית, במרוצת השנים הגיעו לפתחו 
של בית המשפט העליון הישראלי סוגיות מרתקות הנוגעות להסדרי הדת בקרב האוכלוסייה 
הערבית שאינן נופלות בחשיבותן מהסוגיות שציינתי כרגע: ההתנגשות בין האיסור הפלילי על 
פוליגמיה שקיים בישראל ובין חופש הפולחן של מוסלמים, השאלה אם אפשר להכיר בסמכותו 
של בית דין כנסייתי היושב בלבנון לשפוט נוצרים שהם אזרחי המדינה, בחינת יכולתו של בית 
ספר נוצרי שמקבל את מרבית תקציבו מהמדינה לדחות תלמידה מוסלמית משום שהיא עוטה 

מטפחת לראשה, מינוי אישה בוררת בהליך בפני בית הדין השרעי, ועוד.
)ראו רשימה חלקית להלן( טענתי שענייני הדת של  בשורת מאמרים שפרסמתי בעבר 
הקבוצה הערבית נעדרים מהדיון בנושא הדת והמדינה בישראל בכללותו משום שעניינים אלו 
 נשלטים על ידי פרדיגמה שונה, ואפילו מנוגדת בשני ערכיה המרכזיים, מזו השולטת בקבוצה 
היהודית. ענייני הדת של הקבוצה היהודית נשלטים על ידי הפרדיגמה "ציבורי ולא ליברלי". 
לפיכך, הסדרי הדת של הקבוצה היהודית ממוקמים בספרה הציבורית במדינת ישראל — זאת 
בשל מעמדה של הדת היהודית כדת הרשמית של המדינה והמקום הבולט שניתן לה, החל 
בהגדרת יהדותו של אדם לעניין חוק השבות, דרך ההכרה במוסד הרבנות הראשית והמועצות 

הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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 הדתיות, ועד לשיפוט הייחודי של בתי הדין הרבניים בענייני נישואין וגירושין. ואולם, עת נבחנים 

ואף  ליברליים  לא  כהסדרים  לרוב,  כך  מתגלים,  הם  ליברלית  פריזמה  דרך  אלו  הסדרים 

ככפייתיים.

ענייני הדת של הקבוצה הערבית, לעומת זאת, נשלטים על ידי הפרדיגמה "פרטי וליברלי". 

לפיכך, ההכרה בעדות הדתיות הערביות וכן בנורמות שלהן היא בראש ובראשונה עניין פרטי 

של עדות אלו, יותר מאשר עניין של המדינה )היהודית(. אם המדינה מכירה במוסדות הדת של 

הערבים, כמו בסמכותו של בית דין שרעי או של בית דין כנסייתי לדון בענייני המעמד האישי, 

אז הכרה זו נועדה להגן על קבוצת המיעוט, ולכן היא נתפסת כליברלית )רב־תרבותית(. ענייני 

הדת של הקבוצה היהודית והקבוצה הערבית לא נידונים יחד מאחר שדיון זה הוא כמו ניסיון 

לערבב מין בשאינו מינו.

התפיסה שלפיה הסדרי הדת בקרב החברה הערבית הם הסדרים פרטיים וליברליים, המתבטאת 

זו ולפסוק בענייני המעמד  בעיקר בסמכות שניתנה לבתי הדין הדתיים לפעול בקרב חברה 

האישי לפי הנורמה הדתית, הביאה לתוצאה עיקרית אחת: חסם מובנה שניצב בפני מוסדות 

המדינה )המזוהים גם כך עם הספרה הציבורית היהודית( ומונע מהם לפעול על מנת להגביל 

את תחולתה של הנורמה הדתית בקרב האזרחים הערבים. שכן, מקום שנעשתה הגבלה זו בקרב 

האזרחים היהודים היא נעשתה מכוחו של המטען המשפטי הליברלי. ואולם, אם הסדרי הדת 

בקרב החברה הערבית נתפסים הם עצמם כליברליים, אז מטען משפטי זה יפעל במקרה הטוב 

אך בחלקו כדי להגן על האזרח הערבי מפני הנורמה הדתית שלו. היות שהנורמה הדתית היא 

עצמה פטריארכלית, יוצא שהאישה הערבייה סובלת יותר מהאישה היהודייה מיחסה המפלה 

של הנורמה הדתית. מלכודת זו ידועה בספרות העוסקת ברב־תרבויות כבעיית ה"מיעוט בתוך 

מיעוט". ברם, בהקשר הישראלי המלכודת אקוטית במיוחד, בין היתר משום שאין גם אפשרות 

ממשית לצאת מהקבוצה הדתית ולהתחבר למערכת טריטוריאלית חילונית, כפי שניתן לעשות 

במדינות רבות אחרות.

פרדיגמות המשקפות תפיסות שולטות הן כלי חשוב להבנתה של מציאות קיימת. ואולם, בה 

בשעה פרדיגמות יכולות להתבסס על הנחות רעועות או אפילו לשמש כיסוי לתפיסות נסתרות. 

אכן, במהותם הסדרי הדת של האוכלוסייה הערבית אינם פרטיים, בהיותם כאלו שנועדו להגן 

גם על אופייה היהודי של המדינה )הפרד ומשול, מניעת נישואי תערובת(, ואינם ליברליים 

בשל הכפייה שבהם. נשאלת השאלה כיצד ייתכן שלפרדיגמות יש יסודות רעועים ובכל זאת 

הן נשמרות. טענתי בעניין זה היא שגם המדינה וגם המיעוט הערבי מעוניינים בשימורה של 

הפרדיגמה. באמצעות הפרדיגמה יכולה מדינת ישראל ליישב בין המדיניות הנסתרת של השארת 

ובין שאיפתה להיחשב גם כמדינה דמוקרטית. בדומה  אזרחיה ממוסגרים בזהויות הדתיות 

לכך, גם ההנהגה הפוליטית של המיעוט הערבי מעוניינת בפרדיגמה, שכן קידומה של השקפה 

חילונית־לאומית יכול ליצור קרעים פנימיים בתוך החברה הערבית, שיבואו על חשבון המאבק 

העיקרי מול הרוב היהודי והממסד הישראלי. ההשקפה שהסדרי הדת הם פרטיים וליברליים 

תפעל ליישב בין המאבק לשוויון, הנשען גם הוא על ערכים ליברליים, ובין ההגנה על חירותו 

של היחיד, הגם שהכוונה הנסתרת אינה לערער על הערכים הפטריארכליים.
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טיול על הגבול שבין סוציולוגיה לביו־אתיקה ובין הצדקה להאשמה

יעל השילוני־דולב*

בשם האינטרדיסציפלינריות, אני רוצה להקדיש את מעט הדקות שיש לי לספר חדש שערכנו 
חגי בועז )עורך ראשי(, שי לביא, דני פילק, נדב דבידוביץ' ואנוכי — חבורה בינתחומית למדי, 
Bioethics and biopolitics in Israel: Socio- שהצליחה לשתף פעולה מצוין. הספר נקרא 

 Cambridge והוא ראה אור השנה )2018( בהוצאת Legal, political and empirical analysis
.University Press

השאלה על טיב הקשר בין הסוציולוגיה לתחומי מחקר אחרים, במקרה שלפנינו ביו־אתיקה, 
נענתה בספר שלנו בצורה ישירה ופשוטה מאוד: באתרים שבהם מתרחש תהליך של דה־

פוליטיזציה אנחנו מאירים את הפוליטי.
הספר נפתח בשלושה סיפורים:

שתי נשים יושבות על ספה זו לצד זו במרפאת פריון. זה קורה ברחבי העולם, לכאורה סיפור    .1
יומיומי חסר משמעות מיוחדת. אך אם נוסיף לסיפור את העובדה שעבור האחת זהו סבב 
עשירי של הפריה חוץ־גופית במימון המדינה, ואילו האחרת, שיושבת לידה, מחכה להזרעה 
מזרע של מת שאותו לא הכירה, לאחר שחתמה על הסכם חוזי עם הוריו, אזי יש לנו כבר 

סיפור פוליטי, כלכלי, משפטי, לוקלי.
בשנת 2006 מגפת שפעת העופות פורצת ברחבי העולם. ציפורים כידוע אינן מכירות במושג    .2
הגבול, וכך גם מחלות מידבקות. אבל איך פותרים את הבעיה כשמעבר לגבול גר האויב? 
האם בריאות הציבור יכולה להינתק מפוליטיקה אזורית? והאם אפשר לכתוב ספר על ביו־

אתיקה בישראל בלי לדון בשאלות מהסוג הזה?
בשנת 2015 הכנסת מחוקקת חוק המתיר להזין בכפייה שובתי רעב. יו"ר ההסתדרות הרפואית    .3
מכריז כי החוק אינו אתי. השר לביטחון פנים מכנה את האסירים הביטחוניים שובתי הרעב 
"מחבלים מתאבדים", ובכך חושף שמטרת החוק אינה להגן על חייהם אלא להגן, לפי 
תפיסתו, על ביטחון המדינה. לעומת זאת, קבוצת אתיקנים התומכת בחוק ההזנה בכפייה 

מצדיקה זאת בהגנה על "קדושת החיים" ובערכים יהודיים.

הסיפור הראשון הוא סיפור ביו־אתי קלאסי, הסיפור השני ניצב על גבול הביו־אתיקה, והסיפור 
השלישי כבר פוליטי במוצהר. בספר אנחנו טוענים שביו־אתיקה קשורה תמיד ובהכרח לשאלות 
של ביו־פוליטיקה. זאת אף על פי שהביו־אתיקה המערבית, המיינסטרימית, ההגמונית, היא 
ליברלית, בהיותה מבוססת על עקרונות חירות ואוטונומיית הפרט, ולכן היא נתפסת כא־פוליטית. 

אך בעיניים סוציולוגיות ביקורתיות היא כמובן פוליטית.
הביו־אתיקה הישראלית אף פעם לא התחפשה לא־פוליטית כמקובל במערב. במידה רבה 
הקצה  הביו־אתיקה בישראל נעה על שני קצוות נורמטיביים, שלטעמי רב ביניהם המשותף. 
האחד הוא הקצה שמיוצג במידה רבה בספר שערך ד"ר גיל סיגל, ספר שנקרא ביו־אתיקה כחול 

בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב־יפו  *
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לבן )תשע"ה(. עצם שמו של הספר קושר בין האתי לפוליטי, לציוני, לדגל, למדינה. אני מבקשת 
לכנות את הקצה הזה "הקצה של ההצדקה".

העמדה של המחנה הזה, בהכללה גסה, היא: ביו־אתיקה מערבית, נוצרית, ליברלית — לא 
רק שאיננו מתנצלים בפנייך, אנחנו גם טוענים שהאתיקה שלנו, קרי האתיקה היהודית בעיקרה, 
עדיפה במובנים רבים על פנייך. אנחנו לא רק אחרים, אלא בעצם טובים יותר. משתמע מכך, 
שלא רק שאין סיבה שנתאים את עצמנו אליכם, אנשי תרבות המערב; כדאי לכם אפילו ללמוד 
מאיתנו, שכן אצלנו יש ערך רב יותר לחיים ודגש רב על הישרדות ועל המשכיות. לראיה, אנחנו 

מוציאים משלחות רפואיות לכל העולם, מצילים חיים בכל מחיר וכיוצא בזה.
הקצה השני הוא הקצה המאשים והמכה על חטא. קלאסיקה בהקשר הזה הוא ספרה השנוי 
במחלוקת של מאירה וייס הגוף הנבחר )Weiss, 2002(, ובו נטען כי החברה הישראלית נוטה 
לחוסר סובלנות קיצוני לחריגים במעין היפוך תגובה לטראומות העבר. דוגמה נוספת היא 
מחקרים המתארים את יהדות השרירים, או הגוף של החלוץ הציוני, כביטוי להפנמת דימויים 
וייס הוקעה  אנטישמיים על גופו של הגבר היהודי בקרב התנועה הציונית. מעניין כי פרופ' 
מתוך האקדמיה הישראלית. מחקרים אחרים השייכים למחנה זה יוצאים נגד העובדה שישראל 
אינה מכבדת סטנדרטים ביו־אתיים ליברליים מינימליים כמו אוטונומיית הפרט, בעיקר סביב 
שאלות של סוף החיים, או מה שנהוג לכנות "הזכות למות בכבוד". בקצה זה, שוב בהכללה, אנו 

מצטיירים כחברה חשוכה וקלריקלית אל מול המערב הנאור, הטוב וההומני.
מול שני קצוות אלו, טענתנו בספר היא שמרוב הבלטת הייחודיות של המקרה הישראלי, 
והשאלה המהדהדת מאחור האם אנחנו טובים או רעים יותר מהאחר, לא פעם הוזנחו נקודות 
דמיון בין החברה בישראל לחברות אחרות — גם במערב, אבל עוד יותר מכך במזרח התיכון 

ובשאר העולם.
ומה באמת קורה כשמרחיקים את המבט מהמערב ומסתכלים קרוב הביתה? למשל אל הקהילה 
הפלסטינית? מחקרה של הימת זועבי, שמוצג בספר, מגלה כי המשפחה היהודית והמשפחה 
הפלסטינית בישראל לוחצות על נשים בעניין ילודה בדרכים שדומות זו לזו הרבה יותר מכפי 
שהן דומות למשל למתרחש במשפחה הגרמנית. הדמיון המתגלה במחקר של זועבי בין החוויות 

של נשים מקבוצות אלו בישראל הנמצאות בטיפולי פוריות הוא דמיון מרתק.
דגש היתר על הייחודיות הישראלית מחביא גם סתירות פנימיות בתוך הביו־אתיקה הישראלית, 
לדוגמא הפתיחות או הליברליות לכאורה ביחס לראשית החיים לעומת האיסור הגדול ביחס לזירוז 
סוף החיים. מכאן נובעת הקריאה שלנו להפסיק לחקור את הביו־אתיקה בישראל באופן מצדיק 
או מאשים. האתגר הוא להיות פוליטיים ללא תלות בדיסציפלינה שחוקרים בעזרתה, ולחשוף 
את יחסי הכוח. כך עושים פרקי הספר שעוסקים בגזענות במערכת הבריאות, בהחלטות בנוגע 
לסוף החיים, בבריאות הציבור וגנטיקה קהילתית, בביו־אתיקה רפובליקנית, בשיח של סוכנויות 
פונדקאות, בלידות בית וסקר יילודים, בלימודי מוגבלות, באידאולוגיה משפחתית וטכנולוגיות 
פריון, בתרומת איברים ומוות מוחי, בהולדה ממת, בהזנה בכפייה, בהבניה הביטחונית של שפעת 

בישראל ופלסטין, ביחסי הגומלין בין אתיקה רפואית ליהודית ובהתאבדות ישראלית.
לסיום אני מבקשת להגיד מילת אזהרה, או להעיד על הפחד שאני מודה שאני נתונה בו, 
אבל מקווה שהוא אינו משתק אותי. לעיתים נדמה לי שלא משנה איך נחקור — אנחנו חיילים 
במשחק פוליטי עולמי אכזרי. פועלת עלינו צבת מסוכנת מאוד, שאין לה כל עניין עם האמת, 
עד כמה שזו בכלל אפשרית. בתוך המאבק האלים בין מחרימי המדינה ובין מי שתופסים את 
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עצמם כמגיניה נעשה קשה יותר ויותר לחקור, לחשוב, להיות ביקורתיים. המשימה שמוטלת 
עלינו היא להישאר פוליטיים בלי ליפול למלתעות הפוליטיקאים מכל הצדדים. אנו צריכים 

לחקור את הפוליטי ולשמור על החופש האקדמי הנתון בסכנה.
אני מבקשת להודות לפרופ' אורי רם על אומץ ליבו, על חשיפת הפוליטי, על עבודה אקדמית 

מרתקת ופורצת דרך, על מנהיגות המעוררת גאווה בהשתייכותי המקצועית.
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 הדמיון הספרותי בשירות הדמיון הסוציולוגי: 
מקרה המסורתיות המזרחית

נסים ליאון*

בלימודי התואר השלישי השתתפתי בסדנת דוקטורנטים בינלאומית בהדרכת היסטוריון בעל 
שם. בין קריאה לשיחה ביקשנו ממנו עצה לכתיבה. עבודת הדוקטורט, הוא אמר, נשענת על 
מעין ארון ספרים מקצועי שהדוקטורנט בונה. בתוך כך נזנח מדף ספרים אחר — הספרות היפה. 
קריאה בספרות יפה, הוא הסביר, היא מתכון טוב הן להעשרה תרבותית והן לשחרור ממוסכמות, 
ובהן מוסכמות עיוניות, בדרך לחילוץ תזה המספקת פשר כולל וחדש לממצאים שאספנו. 
במשך השנים מצאתי בספרות כלי עבודה בשירות הדמיון הסוציולוגי לניתוח חומרי מציאות 
שחקרתי. אחד מהם הוא המקרה של המסורתיות המזרחית. מחמת קוצר היריעה לא אגדיר כאן 
את המונחים "מסורתי" ו"מזרחי". אציין רק שמונחים אלו תלויי הקשר חברתי והיסטוריה דתית 
של ישראל ושל יהדות זמננו. אני כן מבקש להצביע על האופן שבו הספרות סייעה בידי להבין 

תובנה מסוימת על המסורתיות המזרחית.
דיון עדכני במסורתיות המזרחית בישראל ראוי שיתחשב בשני תהליכים. האחד הוא רושם 
המפעלים הדתיים והפוליטיים שניסו לגייס את הציבור המזרחי שומר המסורת — אם בשם 
דימויי דתיותם המתונה, כבמקרה של מפלגת תמ"י, ואם בשם תיקון דתיותם הפשרנית כביכול, 
כבמקרה של תנועת התשובה החרדית־מזרחית ומפלגת ש"ס. השני הוא פרק השתקמותו של 
מעמד הביניים המזרחי. בכל הנוגע לתהליך הראשון, המסורתיות המזרחית נדונה בעיקר מתוך 
הבנתה כדפוס של דתיות/חילוניות קטועה או נזילה הנוכח ובולט בציבור המזרחי ומשום כך 
מוחלש ומוחרג בידי האורתודוקסיה. היא פחות נדונה כהלך חיים דתי פעיל שהמרכיב המסורתי 
בו יכול להתפרש גם אחרת — לא כביטוי להתרחקות מהמסורת כי אם דווקא כביטוי לדבקות 
בה, אך לא מתוך היצמדות לאות הכתובה אלא מתוך מחויבות למסורת החיה. המדובר גם בזהות 
המחפשת קול שיהדהד את מאבקה היומיומי נגד החלשתה והחרגתה. קול מעין זה טבוע להבנתי 
בספרו של חיים סבתו כעפעפי שחר )2005(. היו מבקרים שראו בו ספר נוסטלגי ופלקטי על 
עבר מזרחי וירושלמי אבוד. אך עיון תלוי הקשר בהופעתו יכול ללמד כי סיפורו של עזרא סימן 
טוב, פועל מכבסה ממחנה יהודה בירושלים, מהדהד קול פוליטי שעמו יכולים להסכים שומרי 
מסורת רבים — במקרה הספר מדובר במזרחים — לנוכח תנועות דתיות רדיקליות החותרות 
תחת שגרת חייהם הדתית ומבקשות להפוך בה, ובאופן פרדוקסלי — בשם שמירת המסורת שהם 
דבקים בה. לנאמני שגרת המסורת הנדרסים תחת תביעות הרדיקליזם הדתי אין ייצוג, בדרך 
כלל. בעולם החושב דיכוטומית עמדתם אינה נתפסת כחילונית ולכן אינה זוכה להגנת הכוחות 
זוכה להגנת הכוחות הרדיקליים. הם נדחקים  החילוניים. עמדתם אינה רדיקלית ולכן אינה 
לפריפריה של החיים הדתיים או להרהור נוסף המוצא מקום בעולם הפרוזה, למשל, שכאמור 
מבקריו רואים בו לא יותר מאשר מראה מקום לנוסטלגיה. אך הספר כעפעפי שחר נותן להם 

קול ובמידה מסוימת אף כריזמה.

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן  *
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כאמור, תהליך נוסף שיש להתחשב בו בדיון במסורתיות המזרחית הוא השתקמות המעמד 
הבינוני המזרחי. שאלת זהותו המזרחית מעלה תהייה על התנהלותו הדתית/חילונית. אם המגמות 
הדתיות הרדיקליות חושפות את צד המאבק שבמסורתיות המזרחית, הרי השתקמות המעמד 
הבינוני המזרחי מעלה על סדר היום את צדדיה הביקורתיים. משהו מכך אנו יכולים ללמוד 
ממפעל הפרוזה של סמי ברדוגו, מהיוצרים המרכזיים בספרות הישראלית בזמננו. ביטוי לדבר 
אפשר למצוא בסיפור קצר אך מרובה אנפין שכותרתו "ערבית עד שחרית". הסיפור מתאר את 
מהלך השבת של צעיר מזרחי שומר מסורת. אציע כאן השוואה קצרה )ומחטיאה( לספר כעפעפי 
שחר. אם עזרא סימן טוב מוצא בשבת נקודת זמן משיבת נפש, שכן "אינו דומה עזרא סימן טוב 
של ימי החול לעזרא סימן טוב של שבת", ומוסיף — "מעת שלבש בגדי שבת דומה כאילו לבש 
בגדי מלכות" )עמ' 25(, הרי סיפורו של ברדוגו הופך את השבת לעניין מטריד מנוחה. אם בית 
הכנסת בספרו של סבתו הוא אתר המטעים מתיקות, מתינות וקדושה מוצנעת אך גלויה לקורא, 
בית הכנסת בסיפורו של ברדוגו הוא מקום המריח חמיצות, בהילות וחילוניות כבושה, שיש 
לפענחה דרך רמיזות כגון הרהוריו של גיבור הסיפור על המתפללים כי "איש כאן לא נראה לי 
קדוש" )עמ' 108(. בעוד המסורתיות של סבתו נשענת על קרבה המצמיחה עמדה פוליטית נגד 
מי שמבקשים לעצבה בדיוקן אולטרה־אורתודוקסי, המסורתיות של ברדוגו נשענת על ריחוק, 

על הסתייגות ועל ביקורת שכל כולה פקפוק במסגרת החברתית הדתית.
שני הטקסטים הללו הביאו אותי ועודם מביאים אותי להרהר מפעם לפעם במסורתיות 
המזרחית. במשך שנים ארוכות למדנו על משמעויותיה התרבותיות, מסורתיות שהיא "גם 
וגם" ובכך נבדלת מהדתיות/חילוניות האשכנזית וכמו חותרת תחת דיכוטומיות היסטוריות 
וסוציולוגיות המזינות את הדיון ביחסי דת וחברה בישראל. לאחר מכן למדנו, בעקבות גישות 
ביקורתיות, על האפיסטמולוגיה הנקשרת בהבניה של המסורתיות המזרחית כקטגוריה דתית/
חילונית מדומיינת. פחות למדנו על משמעויותיה הפוליטיות )לא האלקטורליות(, לא רק ככלי 
בידי אינטלקטואלים ואקדמאים כי אם גם בידי אנשי היומיום, ההופכים אותה לכלי להתנגדות 
ולביקורת לנוכח עולם דתי ומעמדי משתנה. הספרות היפה, אם כן, יותר משהיא משלימה לנו 
מידע )"לא מדעי"( על מציאות זו, היא מעוררת בנו את הרגישות למרכיביה של המציאות ועמה 

את הדמיון הסוציולוגי הנדרש לפרשנותה הביקורתית.
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קהילות ידע: סוציולוגיה, לימודי מגדר ומה שביניהם

חנה הרצוג*

סוגיית הגבולות בין תחומי דעת אינה חדשה. מילס )Mills, 1970( הציע מיסוס גבולות במסגרת 
 Blurred מה שהוא הגדיר "הדמיון הסוציולוגי", ואילו גירץ כתב ב־1980 מאמר שכותרתו 
genres: The refiguration of social thought ובו שאל אם פוקו הוא היסטוריון, פילוסוף או 
מדען מדינה; אם תומס קון הוא היסטוריון, פילוסוף, סוציולוג של הדעת; וכך הלאה. שאלה 
זו נכונה ביחס לשורה של מחקרים ועבודות שהפכו לנכסי צאן ברזל בשיעורי תאוריה ומבוא 
לסוציולוגיה. לדעת גירץ אין מדובר רק בשרטוט מחדש של המפה התרבותית אלא בשינוי של 

עקרונות המיפוי, שינוי באופן שבו אנחנו חושבים, רואים ודוברים.
התאוריות הפמיניסטיות היו מראשיתן בינתחומיות משום שהן העמידו סימן שאלה מעל 
עקרונות המיפוי של המפה התרבותית. לכן אין זה מפתיע שלימודי מגדר התמסדו במרבית 
המוסדות האקדמיים כלימודים בינתחומיים. בינתחומיות אינה תופעה ייחודית ללימודי מגדר — 
ביותר ויותר תחומי דעת מכירים בחשיבות של מסגרות רב־תחומיות. אלא שיש לשאול אם 

מדובר בגיוון זוויות הסתכלות או בשינוי אפיסטמי.
בפועל, השיח האקדמי עדיין מאורגן בעיקרו כדיסציפלינרי. המלה דיסציפלינה מקפלת 
בתוכה משמעויות אחדות. ראוי להדגיש כי כל קביעת גבול משמעה לא רק סימון הקו אלא גם 
קיומם של תהליכים וכלים לשימורו. במרחב הסמנטי של דיסציפלינה אקדמית מדובר בתחום 
עיון ומחקר, היינו בקביעת גבולות. אולם במושג דיסציפלינה נכללת גם הטלת המשמעת וגם 
הקבלה העצמית של הכללים; פיקוח מבחוץ ופיקוח עצמי, ציות וענישה. האקדמיה המתיימרת 
לחופש וליצירתיות אינה חפה מהפעלת מנגנונים אלו בשם התחום, או הדיסציפלינה. כמה 
פעמים שמעתן את השאלה: "האם זו שאלה סוציולוגית?" אולם למי יש את הכוח להגדיר מהי 
שאלה סוציולוגית? בהקשר של הנושא שלי קשה לי להתאפק ולא לספר את סיפור הקמתו של 
כתב העת, המוביל כיום, Gender & Society. את הסיפור שמעתי מג'ודית לורבר, ממייסדות 
כתב העת. רעיון ההקמה צמח כאשר המחקר הפמיניסטי החל להתרחב אך לא נמצאו לו די 
במות בזרם המרכזי שהכירו בחשיבות הנושא וברלוונטיות שלו לכלל הסוציולוגיה. מייסדות 
 impactכתב העת בחרו לאתגר את כתבי העת המרכזיים ולדבוק בדרכן הביקורתית. היום ה־
factor שלו )מנגנון הפיקוח, הענישה וההכללה שהאקדמיה מצייתת לו( בסוציולוגיה, וכמובן 

בלימודי מגדר, הוא מן הגבוהים.
 הגבולות אכן נפרמים, אך כפי שלאטור לימד אותנו, הקוד התרבותי של מודרניות מונחה 
מתוך שני עקרונות מקבילים וסותרים. האחד הוא ערבוב מתמיד בין יסודות שונים, ובלשונו — 
תרגום. העיקרון השני הוא מיון וטיהור של קטגוריות שהובחנו ובודלו. כך אנו מוצאים עצמנו 
בהרחבת המבטים הסוציולוגיים וב"ערבובם", אך בו בזמן ביצירת סקציות, קהילות ידע נפרדות.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב )פרופסור אמריטה(; מכון ון ליר בירושלים  *
בשל קוצר הזמן שעמד לרשות מושב הנעילה, כיושבת ראש המושב ויתרתי על זכותי והרצאה זו לא   
ניתנה. אני מודה לאלכסנדרה קלב, עורכת סוציולוגיה ישראלית, ולחברי המערכת על שפנו אליי להציג 

בקצרה את מאמרי.
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תוכניות לימודי המגדר מוסדו. הן בינתחומיות, הן יצרו קהילות ידע פוריות, מפרות, חדשניות 
וחוצות גבולות המאתגרות לא אחת את יסודות הדיסציפלינות השונות. אך בה בעת מיסודם של 
לימודי המגדר ממקם אותם בגטאות של ידע ודעת. הם מופרדים מהסוציולוגיה, וזאת בניגוד 
לטענה המרכזית של התאוריות הפמיניסטיות )ובכלל זה התאוריות הקוויריות(1 שמגדר אינה 
מילה נרדפת לנשים, אלא היא מצביעה על הסדרים חברתיים המבוססים על הבדלי מגדר. היום 
יותר ויותר מחקרים מצביעים על ִמצלוב )intersectionality( בין מגדר ובין מיקומים חברתיים 
אחרים כמו גזע, אתניות, מעמד או זהות מינית — מצלובים שמייצרים תופעות חדשות שאינן 
ניתנות לרדוקציה למרכיביהן, הצטלבויות שמצמיחות תופעות חדשות. במילים אחרות, לימודי 
המגדר הם תאוריה של חברה ועל חברה הנובעת מהשוליים, מנקודות העיוורון, ממיקומים 
שלא נכללו בזרם המרכזי. מדובר בהטמעת חשיבה מגדרית במובן שדורש בדק בית בכל עולם 
המושגים התאורטיים והמתודולוגיים של המדע בכלל ומדעי החברה בפרט, וגם בשיח הפמיניסטי 

עצמו. התביעה היא לשנות את עקרונות המיפוי, בלשונו של גירץ.
המיון והמידור הנוהגים בשיח הסוציולוגי מגוונים את השדה, אך לא בהכרח את עקרונותיו. 
נוצר שדה חדש: המגדר. אני גאה בתרומתי לתחום. ממקום אישי זה הרשו לי גם לערער על 
התחום ועל אופן הפרשנות של העבודה שלי, שמבקשת בדיוק לאתגר קביעת גבולות זו. העמדה 
הבסיסית שידע הצומח מהשוליים הוא אחר — היא תביעה לשינוי עקרונות המיפוי. אולם ברגע 
שסומנתי כחוקרת מגדר, כל שאר הכתיבה שלי כבר לא נחשבת רלוונטית מבחינת מיקומי בשדה 
וכך גם ההתייחסות לעבודותיי. לא המחקר המטרים שלי על אתניות בישראל )וסלחו לי על אי־
הצניעות(, וגם לא על הפוליטיקה או על דורות, ולא אחת גם לא מה שכתבתי על מגדר )המשפט 
"זה לא תחום ההתמחות שלי" מוכר לכן?(. מחקרים שלי ושל רבות אחרות על נשים פלסטיניות 
אזרחיות ישראל אינם נכללים בדיון בסוגיות הנוגעות בקונפליקט הפלסטיני־ישראלי, ובמקרים 
רבים גם לא בדיון על הפלסטינים בישראל או על מזרחים ומזרחיּות. שלא לדבר על הטיעון החוזר 
ונשנה ש"אין נשים בתחום הנדון", המשמש צידוק מדוע נשים אינן מוכללות בימי עיון, בכנסים 
ובדיונים תקשורתיים. המבנים של האגודות המקצועיות ושל כנסים סוציולוגיים הם דוגמאות 
נוספות המלמדות כיצד קהילות הידע הופכות לגטאות של ידע, כיצד נוצרים בתוכן וביניהן 
יחסים היררכיים. כמה חוקרים וחוקרות באים לכנסים של לימודי מגדר? למושבים "המגדריים" 
בכנסי האגודה הסוציולוגית? את המאמרים שאינם נשלחים מראש לקהילת ידע מוגדרת יכללו 
המארגנים "במושבים המתאימים". כמובן, יש לכך פנים לכאן ולכאן. חשוב ללא ספק לחזק את 
קהילת הידע, ודווקא בנושאים שאינם בזרם המרכזי, אלה שבאים מהשוליים. יש בכך אלמנט 
מחזק ומכונן שיחים אחרים. אולם בדיוק מאותו מקום ממדר מתאפשר סימונן של קהילות בשולי 
השיח ולא כחלק מההבנה הכללית של החברה. כגודל הצלחת לימודי המגדר כקהילות ידע 
נפרדות כך גם גודל האתגר של הטמעת חשיבה מגדרית חוצה גבולות, כידע המציע דרך חשיבה 

אחרת ומאתגרת על החברה בכלל ועל הניתוח הסוציולוגי של החברה בישראל בפרט.

אחד המאפיינים של תאוריות פמיניסטיות הוא השינוי המתמיד הנובע מעצם התביעה הבסיסית   1
לרפלקסיביות ולחשיפה מתמדת של נקודות העיוורון )הרצוג, 2009(.
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 הסוציולוגיה בישראל: זן בסכנת הכחדה

 דברי סיום במושב הנעילה של הכנס השנתי ה־49 
של האגודה הסוציולוגית הישראלית

אורי רם,* נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית 2018-2016

הכנס השנתי ה־49 של האגודה הסוציולוגית הישראלית הפגין — פעם נוספת — את הרמה הגבוהה 
של הדיסציפלינה בישראל, ומושב הנעילה הנוכחי היה היהלום שבכתר.1 אני מלא השתאות 
נוכח הפגנת איכות זו. "יש סוציולוגים בישראל" )אם לעשות פרפרזה על משפטו המפורסם של 

מנחם בגין על השופטים בירושלים(.
ועם זאת, אני חרד מאוד לעתיד הסוציולוגיה בישראל. הקהילה הסוציולוגית בישראל היא 
קהילה מעוטת חברים )האגודה הסוציולוגית, המייצגת את "גודל" הקהילה, מונה כ־300 עד 
400 חברים ושותפים( וענייה במשאבים, וכאמור, יש מקום לדאגה לעתידה של הסוציולוגיה 
בישראל בעשורים הקרובים. תהליכים שבחלקם הם חברתיים ובחלקם פוליטיים מאיימים על 

הישרדותה, עד כדי כך שניתן להגדירה כזן המצוי בסכנת הכחדה.
בשני העשורים הראשונים של המאה ה־21 התמודדה הסוציולוגיה בישראל באופן ביקורתי 
עם שני תהליכי הציר שעיצבו את החברה הישראלית — ניאו־ליברליזם וניאו־קולוניאליזם, אך 

שני תהליכים אלו מכרסמים ביכולת השרידות שלה.2
וחוץ־ פנים־דיסציפלינריות  סביבות  של  משתנים  בתנאים  התרחשה  זו  התמודדות 
דיסציפלינריות ובהקשרים אינטלקטואליים, חברתיים ומוסדיים משתנים. בהקשר החברתי 
והמוסדי הפנים־אקדמי ניכרת ירידה במעמדה של הסוציולוגיה ובביקוש בתחום הלימוד, ולעומת 
זאת נרשם גיוון מתון ומועט, אך משמעותי, בהרכב ה"דמוגרפי" של הסגל )וככל הנראה גם של 
הסטודנטים(. בהקשר האינטלקטואלי הכללי חלו תהפוכות רבות — החל בשמרנות שעלתה בשנות 
השמונים, דרך תגובות פוסטמודרניות ופוסט־קולוניאליות בשנות התשעים, וכלה בחיפוש אחר 
סינתזות סוציולוגיות ביקורתיות מודרניות — אך מתונות — חדשות )הברמאס, גידנס, בורדייה 
ועוד(. בהקשר החברתי והמוסדי החוץ־אקדמי, התקופה מתחילה ברצח רבין ובעליית נתניהו 
לשלטון ב־1996 ונמשכת עם קריסתו של תהליך השלום, הסלמת הדיכוי הישראלי והאלימות 
והעמקת הכיבוש של 1967. בתחום הכלכלי־חברתי הלך והתעצם המהפך הניאו־ליברלי של 

1985, אי־השוויון התרחב, ובשנת 2011 התעוררה מחאה חברתית נרחבת אך עצורה.
התוצאה המשולבת המורכבת של כלל ההשפעות האלה התבטאה בליבת התוכן העיקרית של 
הסוציולוגיה הביקורתית בישראל בשני העשורים האחרונים. ראשית, התפתחה גישת השסעים 
לגווניה, ששימשה גשר בין הסוציולוגיות הממסדיות והביקורתיות מן העבר. שנית, בהתמודדות 
עם הניאו־ליברליזם התפתחו גישות פוסטמודרניות, מרקסיסטיות חדשות ובורדיאניות. ושלישית, 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  *
תודה מיוחדת לחנה הרצוג על הייזום וההפקה של מושב זה.  1

להרחבה ראו רם, אורי )2017(.  2
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בתגובה לניאו־קולוניאליזם התפתחו גישה פוסט־קולוניאלית, סוציולוגיה פלסטינית וסוציולוגיה 
של הכיבוש.

אבל אותם תהליכים המהווים מושא למחקר הסוציולוגי גם מושכים את השטיח מתחת 
לתנאי הקיום של הסוציולוגיה כדיסציפלינה. אפשר לתאר את הדיסציפלינה היום כלכודה בצבת 
מלקחיים. זרוע אחת של הצבת היא הניאו־ליברליזם, המחלחל לתרבות האקדמית ומשתלט עליה 
מבפנים — בפרקטיקות המחקר, הנרתמות לצורכי התעשייה, ובפרקטיקות ההוראה, הנרתמות 
לשירות הסטודנטים כאילו הם לקוחות. הזרוע השנייה של הצבת היא הניאו־קולוניאליזם, 
המעורר את הניסיון של הממשל ושלוחותיו בחברה האזרחית לדכא את ניצני ההתנגדות למשטר 
האפרטהייד, ההולך ומתכונן בישראל כמתכונת קבע — בוועדות בדיקה, במדיניות ההקצאה של 

שרי התרבות והחינוך, בעמותות המנטרות את גילויי הביקורת באקדמיה ועוד.
והיישומיים,  הסוציולוגיה אינה נהנית מהתמיכה הכלכלית הניתנת למדעים המדויקים 
הנתפסים כתורמים לשירות התעשייה )למשל בפיתוח כישורים הנחוצים בהייטק(, וגם אינה 
נהנית מתמיכה ממסדית הניתנת למדעי הרוח )ספרות, היסטוריה וכיוצא באלה(, המצויים אמנם 
במשבר אך נתפסים כמטפחי הנכסים של הרוח הלאומית. דיסציפלינה שתפארתה בין השאר 
על כך שמצד אחד היא אינה משרתת את השוק ומצד שני היא אינה משרתת את הלאום הולכת 

ומאבדת את יכולת שרידותה בישראל.
הסוציולוגיה הישראלית אינה לבדה במצוקה זו. בנאום המפורסם שנשא בשנת 2004 מייקל 
בוראווי, נשיא האגודה הסוציולוגית האמריקנית, ובו פרש משנה סדורה של סוציולוגיה ציבורית, 
הוא הציג את תזת "תנועת המספריים", שעל פיה "הסוציולוגיה נעה שמאלה, ואילו העולם נע 
ימינה" )Burawoy, 2005(. שנים לאחר מכן העולם נע עוד יותר ימינה, והסוציולוגיה ממשיכה 

לנוע שמאלה.
אך אין דין קהילת הסוציולוגיה בארצות הברית, המונה עשרות אלפי חוקרים וסטודנטים, 
כדין הקהילה הקטנה והחלשה בישראל. בימים שבהם המטוטלת החברתית והלאומית נעה 
ימינה בתנופה רבה, הסוציולוגיה הביקורתית ממשיכה להתאפיין במחויבות לעקרונות השוויון 
והדמוקרטיה. יש לצפות כי ככל שעקרונות אלו ילכו ויירמסו בישראל, כך יגדל המרחק בין 
הסוציולוגיה הביקורתית ובין דעת הקהל ומדיניות הממסד בישראל, והסוציולוגיה צפויה להיתקל 

בשל כך בהתנגדות ובהתנכלות. אתגרים קשים צפויים לדיסציפלינה בזמן הנראה לעין.
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ההמחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב; המחלקה לאנתרופולוגיה, ארכאולוגיה   *
וסוציולוגיה, אוניברסיטת ג'יימס קוק, קווינסלנד, אוסטרליה.

   הטיעונים במאמר זה התפתחו בין היתר לאור דיונים עם גרשון שפיר, שאני חבה לו תודות גם 
 על קריאה מוקדמת ומדוקדקת של הטקסט. אני מודה גם לניב גורדון, לתום פסח, לחן משגב ולריבי 
גיליס על הערותיהם בשלבים שונים של הכתיבה, לסוקרים של כתב העת ולעורכת, אלכסנדרה קלב, 
על דיאלוג שעזר לי לחדד את התובנות המובאות כאן. טעויות לגופו של הטקסט, אם יש כאלה, הן 

באחריותי בלבד.

 מקומיים, לא תושבים: 
על הוויה מעורבת של עיר יהודית בגליל

נעמה בלטמן־תומאס*

תקציר. ישראל היא מהמדינות בעלות הסגרגציה ההתיישבותית הגבוהה 
בעולם המערבי. על רקע ההבחנה הנפוצה בישראל בין יישובים יהודיים, 
ערביים ומעורבים, מחקר זה מאפיין את כרמיאל כעיר יהודית־מעורבת 
אתנו־לאומית  הפרדה  אידאולוגיה של  בין  מבני  מתח  עם  שמתמודדת 
למציאות של חיים מעורבים. מתח זה, שנובע מנוכחותם ההיסטורית הנרחבת 
של יוממים פלסטינים בעיר, החריף לאור התרחבות ההגירה הפלסטינית 
לכרמיאל. בהסתמך על עבודה אתנוגרפית, ראיונות עומק ומחקר ארכיוני, 
המאמר מנתח מכלול של אינטראקציות בין יהודים ופלסטינים בעיר, בכללם 
תושבים ומבקרים. המאמר מציע כלים חדשים לניתוח מרחבים מעורבים 
כחריג  מעורבות  ערים  הממקמת  הקיימת,  לטיפולוגיה  מחוץ  בישראל 
התיישבותי. הניתוח מציע את המונח "סגרגציה מלמטה" כאמצעי לניהול 
מרחבים יהודיים־מעורבים. בתוך כרמיאל, סגרגציה מלמטה באה לידי ביטוי 
ביחס השונה שפלסטינים זוכים לו ב"מרחבי ארעיות" וב"מרחבי תושבות".

יוממים,  מהגרים,  בישראל,  פלסטינים  מעורבות,  ערים  מפתח:  מילות 
סגרגציה

מבוא

ביולי 2012 ביקרתי בכרמיאל כדי למצוא דירה עבורי ועבור בן־זוגי. נפגשתי עם סוכנת נדל"ן 
שהבטיחה לי בטלפון כי מצאה את הדירה המושלמת עבורנו בשכונת רבין המבוקשת, ויחד 
נסענו לאזור שנראה אז כמו אתר בנייה. נכנסנו לבניין חדש מוקף חומת לבנים נמוכה. בכניסה 
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לבניין הותקנו מערכת אינטרקום חדישה, והמעלית טרם נוקתה אחרי שהושלמו עבודות הצביעה. 
הסוכנת הובילה אותי לדירת שלושה חדרים עם מרפסת צדדית ומטבח "מודרני", שלדבריה היתה 
אידיאלית לזוג צעיר: "יש לך כאן ממ"ד לפי כל התקנים", אמרה, "והמיקום מצוין — מרחק 
הליכה ממרכז הקניות והפארק". כשחזרנו לחניה הבחנתי כי על הגבעה ממול ניצב "פחון", בית 
שקירותיו עשויים לוחות פח, ולצידו מתהלכות עזים. את הבית הקיפה גינה קטנה ובחוץ הייתה 
תלויה כביסה לייבוש. הסוכנת הבחינה בי מתבוננת בבית, שנראה היה תלוש לגמרי מסביבתו 
ה"מתחדשת", ומיד ניגשה להרגיע אותי: "אל תדאגי", אמרה, "לא רואים אותם מהדירה שלך". 
אז הוסיפה ללא היסוס: "הם לא עושים בעיות. והריחות ]של העזים, אני מניחה[ לא יגיעו עד 
אלייך". החלטנו לא לשכור את הדירה, אבל לא בגלל השכנים, תושבי הכפר הבדואי רמיה 

הכלוא בלב שכונת רבין המתרחבת על אדמותיו.1
העובדה שתושבי רמיה, התושבים הילידים של המקום, נחשבו "הפרעה" בעיני הסוכנת 
מתיישבת עם הקושי הפרקטי שהם מערימים על עבודתה — השכרה ומכירה של נכסי נדל"ן 
לתושבים יהודים. אבל דבריה של הסוכנת בכל זאת הפתיעו אותי משום שכרמיאל, כפי שאפשר 
לזהות מיד בביקור קצר בעיר, היא עיר שהנוכחות הפלסטינית בה כה דומיננטית עד שהיא 
הופכת במובנים רבים ל"טבעית". כרמיאל מופרדת מיישובי הסביבה הפלסטיניים — שהיקף 
התושבים בהם זהה כמעט לשלה — רק על ידי כביש 85 )כביש עכו-צפת(. התושבים משני 
צידי הכביש חיים למעשה יחד, בפרט בתוך העיר היהודית, שבה מועסקים, מבקרים ומתגוררים 
אזרחים פלסטינים מהאזור כולו )Blatman-Thomas, 2017a(. לפיכך, הפרקטיקה השיחנית של 
סוכנת הנדל"ן — שביקשה לטשטש את הנוכחות הערבית־פלסטינית בשכונת רבין — מצביעה 
לדידי על דינמיקה רבת משמעות בעיר כרמיאל )ומעבר לה(, והיא כי בהעדר הפרדה פיזית, 
סגרגציה הופכת לפרקטיקה יומיומית של סוכנים חברתיים בעיר. במילים אחרות, סגרגציה 
מתהווה כאמצעי לתפעול המרחב היהודי־מעורב. סגרגציה בהקשר זה היא תגובה למתח בין 
ובין העדר ההפרדה בפועל.  אידאולוגיה של הפרדה, שמבקשת לשמר את העיר כיהודית, 
במקרה של כרמיאל, כפי שאראה להלן, הפרדה מוחלטת בין יהודים ופלסטינים איננה אפשרית 
ואיננה רצויה משום שכרמיאל זקוקה כלכלית לתושבי הגליל הפלסטינים. לאור זאת התהוותה 

סיפורו של הכפר רמיה חורג מנושא המאמר הנוכחי. בקצרה אציין כי הכפר שוכן במקומו הנוכחי עוד   1
טרם הוקמה כרמיאל, ותושביו מחזיקים בהיתרי טאבו על הקרקע. לאחר הקמת העיר הועברו חלק 
מתושבי הכפר לשטחים בפאתי השטח המוניציפלי של כרמיאל, ואחרים נותרו על אדמותיהם. בדיעבד 
גילו התושבים שאדמותיהם הופקעו "לצורכי ציבור" ב־1976 אולם הם עצמם נותרו במקום. עם הזמן 
הפכה סוגיית רמיה לנפיצה במיוחד משום ה"מכשול" שמהווה הכפר להמשך הרחבתה של שכונת רבין, 
כיום השכונה הגדולה בכרמיאל. בשנת 1995 חתמו משפחות אחדות בכפר על הסכם עם מינהל מקרקעי 
ישראל, משרד השיכון ועיריית כרמיאל כי התושבים יועברו יחד לשכונה נפרדת ויזכו לפיצוי מלא עבור 
אדמותיהם בדמות קרקע פרטית לבנייה ולמרעה צאנם. בעשרים השנה שחלפו מאז חתימת ההסכם 
לא נעשו צעדים מצד המינהל או העירייה לפיצוי התושבים. כיום מסרבים תושבי רמיה להכיר בהסכם 
בטענה כי נכפה עליהם וכי איננו רלוונטי עוד לנוכח הגידול הטבעי של המשפחות — להן נוספו מאז 
דור שני ושלישי הזקוקים וזכאים אף הם לפתרון דיור. לבתים הקיימים הוצאו כבר ב־1991 צווי פינוי 
אשר מוקפאים שוב ושוב על ידי בית המשפט לאור מאבק עיקש של התושבים. תושבי רמיה חיים עד 
היום בלי חיבור לרשת החשמל הארצית ועם תשתיות מזעריות בעוד מגדלים רבי קומות ומגורי יוקרה 

נבנים סביבם. להרחבה ראו אטיאס, 2015; חורי, 2014. 
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בכרמיאל אבחנה בין אזורים שבהם הנוכחות הפלסטינית רצויה )קרי, אזורים מעורבים( ואזורים 
שבהם נוכחות פלסטינית נתפסת כזרה ומאיימת )קרי, אזורים יהודיים(. אני מכנה מרחבים אלו 

"מרחבי ארעיּות" ו"מרחבי תושבּות".
במאמר אני מראה כי במרחבי ארעיות זוכים פלסטינים לרמה מסוימת של קבלה ושילוב 
)כאינדיבידואלים(, ואילו במרחבי תושבות נוכחות פלסטינית מתקבלת בעוינות בקרב תושבי 
כרמיאל היהודים, אצל נבחרי ציבור ובמוסדות עירוניים. כמו כן, חוויית הנוכחות הסובייקטיבית 
של פלסטינים במרחבי תושבות מאופיינת יותר בתחושת זרות והדרה, בעוד שבמרחבי ארעיות 
הם חשים לרוב "בבית". יש לציין שמרחבים אלו אינם קבועים ואין הם מכוונים לאתר ספציפי 
בעיר. מדובר במרחבים קונטינגנטיים שמסמנים יחס מסוים כלפי ה"אחר" הפלסטיני — יחס 
שנתון תמיד לשינוי, לפרשנות ולמאבק. מכיוון שפלסטינים הפכו זה מכבר לחלק בלתי נפרד 
מהעיר, ומשום שנוכחותם בעיר היא מבנית, המאבק על זהותה היהודית של כרמיאל מתנהל 

בעיקר ברמה הפנים־עירונית דרך סימון אקטיבי של מרחבי השתייכות.
המאמר מתאר כיצד ההיסטוריה המקומית של כרמיאל תרמה לטשטושו של הגבול בין 
העיר היהודית ליישובים הפלסטיניים, וכיצד הדבר הוביל להבנייתם של גבולות פנימיים בעיר 
שמטרתם לשמר את זהותה מבלי לדחוק החוצה באופן מוחלט את היוממים הפלסטינים. על אף 
השאיפה של מייסדי העיר להקים עיר יהודית בגליל, אילוצים גאופוליטיים וכלכליים הובילו 
לכך שהעיר התעצבה כ"עיר אזורית" שהצריכה מלכתחילה את ההכלה של פלסטינים כפועלים, 
כצרכנים וכספקי שירותים. נוכחותם של פלסטינים בעיר עודנה הכרחית לשגשוגה, אולם הגם 
שנוכחות זו היא עניין שבשגרה, כרמיאל ממשיכה להגדיר )ולגדר( את עצמה כיהודית באופן 

שנדמה כמעט מנוגד למציאות הסוציו־מרחבית שלה. 
תרומתו של המאמר לשדה המחקר הסוציולוגי־פוליטי בישראל ולכתיבה על ערים מעורבות 
כפולה: ראשית, חוקרים מתארים בשנים האחרונות את האופן שבו המרחב הישראלי־פלסטיני 
שבין הירדן והים הולך ומתהווה כמרחב דו־לאומי )בפועל, ולא כאידאולוגיה( לאור פרקטיקות 
קולוניאליות של ישראל שמערערות למעשה על ההיגיון שמנחה אותן, קרי, ייהוד הטריטוריה 
)Cohen & Gordon, 2018; Jabareen, 2015(. ברמת העיר, מחקרים הראו כי עירוב סוציו־מרחבי 
זה מתאפשר בין היתר לאור תהליכי ניאו־ליברליזציה שעוברת ישראל בעשורים האחרונים 
 Shtern, 2016; Yacobi & Pullan, ושמערערים על הסגרגציה האתנו־לאומית בעיר )לדוגמה ראו
2014(.2 אולם בעוד המרחב הגאופוליטי מתהווה כמרחב מעורב, ישראל ממשיכה להתנהל 
לאור אידאולוגיה של הפרדה שמשמרת ואף מעמיקה את הסגרגציה בין יהודים ופלסטינים 
 )Shafir, 2018(. ביחס לתובנות אלו, המאמר הנוכחי מציע ניתוח ברמת המיקרו העירונית שבוחן 
ראשית את התנאים להתהוותם של מרחבים מעורבים בישראל, ושנית את משמעויותיו של 
עירוב זה במרחב שנוסד על בסיס הפרדה אתנו־לאומית. אני מראה שעל רקע טשטוש ההפרדה 
)פרקטיקה  חברתית  כפרקטיקה  מתהווה  סגרגציה  בכרמיאל,  וערבים  יהודים  בין   הפיזית 
מלמטה( שמעצבת הכלה מוגבלת של נוכחות פלסטינית בעיר באופן שאינו מערער על זהותה 

היהודית.
נוסף על כך, המאמר מרחיב את ההסתכלות על העיר המעורבת מעבר לקריטריון התושבות 

 Yacobi( קיימת טענה הפוכה והיא שמגמות ניאו־ליברליות משמרות ואף מעמיקות את ייהוד המרחב  2
.)& Tzfadia, 2017



55   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

ומציע לכלול בניתוח העיר גם את מי שאינם תושביה. לצד מאפיינים סוציולוגיים חשובים 
 Monterescu, 2015; Nathansohn, 2017; Rabinowitz שיידונו בהמשך )המוזכרים בין היתר אצל
Monterescu, 2008 &(, ערים מעורבות ממשיכות להיות מזוהות קודם כול לפי הרכבן הדמוגרפי.3 
זה, אני טוענת שיוממות פלסטינית — שנותרת לרוב מחוץ לספרות על ערים  ביחס לזיהוי 
מעורבות — היא משמעותית למרחב האורבני המעורב על אף היותה "בלתי קבועה" )שכן היא 
איננה תושבות(. לפיכך, בניגוד לתפיסה הרווחת של כרמיאל כעיר "מעורבת בהתהוות" לאור גלי 
הגירה פלסטינית אליה )בארי־סוליציאנו וגופר, 2009; ח'ורי, 2011; שבח, 2017; תותרי־ג'ובראן, 
2017(, אני טוענת שמרחב זה מעורב באופן שחורג מהרכב תושביו. אולם כפי שאדגיש לאורך 
המאמר, היותה של כרמיאל "מעורבת" אינו הופך אותה לפחות "יהודית". לטענתי כרמיאל 
חורגת מהמבנה הסגרגטיבי המוכר בישראל, שלפיו קיימים שלושה סוגי יישובים: יהודיים, 

פלסטיניים ומעורבים. כרמיאל, רוצה לומר, היא גם יהודית וגם מעורבת.
המאמר בנוי מארבעה פרקים. אני פותחת בסקירה מתודולוגית קצרה ולאחריה מציגה את 
סקירת הספרות. אני ממקמת את הדיון בערים מעורבות במסגרת המתח בין היחלשותה של 
ההפרדה האתנו־לאומית בישראל/פלסטין4 לשימורה של סגרגציה כפרדיגמה מרחבית שלטת 
בשטחים אלו. לאור המתח הזה אני מציעה )גם בהמשך לממצאיו של Shafir, 2018( לחשוב על 
סגרגציה כעל פרקטיקה חברתית שמטרתה ניהול וניתוב המרחב העירוני המעורב־יהודי. בהמשך 
אני בוחנת תפיסות שונות של העיר המעורבת דרך שאלת הסגרגציה בין יהודים לערבים. בתוך 
כך אני מצביעה על הצורך לעבור מהנחת יסוד של הפרדה כסגרגציה, לניתוח מורכב יותר של 
מרחבים מעורבים ומופרדים כדינמיים ונזילים וכתוצר של אינטראקציות חברתיות בין תושבי 
 העיר ומבקריה גם יחד. בפרק השלישי אני משתמשת בחומרים ארכיוניים כדי להרחיב את 
 המבט ההיסטורי על הקמת העיר כעיר התיישבות. אני מצביעה על כך שכרמיאל הוקמה 
 לאור מתח מבני בין אינטרסים קולוניאליים ואילוצים כלכליים. בחלקו הרביעי של המאמר 
מתוך  וחצי.  כשנה  במשך  בכרמיאל  שערכתי  שדה  בעבודת  שאספתי  חומרים  מציגה   אני 
אבחנה בין מרחבי ארעיות ומרחבי תושבּות, אני מתארת כיצד סגרגציה מלמטה היא פרקטיקה 
יומיומית במרחבים מעורבים. פרק סיכום קצר מציג את תובנות המאמר ואת תרומותיו לחקר 

ערים בישראל.

שדה ומתודולוגיות המחקר

על אף הכרה ציבורית הולכת וגוברת בשינויים הדמוגרפיים החלים בכרמיאל, עיר זו איננה 
ידי רשויות המדינה והלמ"ס כ"עיר מעורבת" משום שאחוז התושבים  מוגדרת רשמית על 
הפלסטינים בה עודנו קטן יחסית ומוערך בכ־6%, אם כי זוהי ככל הנראה הערכת חסר )שבח, 

אפיון זה ודאי נכון להגדרות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, שלפיהן ערים מעורבות הן   3
כאלה שיש בהן למעלה מ־10% תושבים פלסטינים )תותרי־ג'ובראן, 2017(.

המונח ישראל/פלסטין מאגד את שטחי מדינת ישראל "פרופר" ואת השטחים שבשליטתה בגדה   4
המערבית. אני משתמשת בו בעקבות חוקרים שתיארו את האופן שבו טריטוריות אלו מתהוות כמרחב 

חברתי ופוליטי מעורב. המאמר מצביע על תופעה דומה המתרחשת ברמת המיקרו, ובפרט בגליל.
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2017(. לפיכך, לצד עלייה הדרגתית במספר המהגרים הפלסטינים לעיר, כרמיאל נתפסת בשיח 
הציבורי והאקדמי כעיר שנמצאת בשלב ביניים, עיר "מעורבת בהתהוות" )תותרי־ג'ובראן, 2017(. 
על רקע זה אני מאפיינת את כרמיאל כ"עיר במגננה" — כזאת שלאור המציאות המעורבת שלה 
נאבקת במלוא הכוח על שימור זהותה היהודית.5 פוזיציה זו הופכת את כרמיאל לאתר מרתק 
לבחינת דינמיקות סוציו־מרחביות בישראל, וספציפית — לבחינת האופן שבו היחלשות ההפרדה 
הפיזית בין האוכלוסייה היהודית לפלסטינית מכוננת שיח ופרקטיקה של סגרגציה מסוג אחר. 
זאת ועוד, מיקומה של כרמיאל וההיסטוריה ההתיישבותית שלה )שהובילה, בין היתר, לאירועי 
ייחודי בקרב הערים היהודיות או "המעורבות  יום האדמה במרץ 1976( מקנים לעיר מקום 

החדשות", מקום שלדידי טרם זכה לתאורטיזציה סוציולוגית מספקת.
המאמר מבוסס על עבודת שדה שערכתי בכרמיאל בין יולי 2012 ודצמבר 2013, ובביקור 
נוסף בינואר 2016. בתקופה זו השתתפתי בפעילות של כמה יוזמות חברתיות ובכללן קבוצת 
נשים יהודית־ערבית בתמיכת שתי"ל, פעילות קבוצת "קשת כרמיאל לצדק חברתי" שהוקמה 
נוספות של הקהילה הפלסטינית בעיר.  ופעילויות   ,2013  לקראת הבחירות המקומיות של 
כמו כן לקחתי חלק במאבק תושבי רמיה נגד פינוי הכפר, שכלל הקמת אוהלי מחאה, הפגנות 
 ואירועי הסברה. במהלך התקופה ערכתי ראיונות עומק עם 16 תושבים פלסטינים, בהם עשר 
נשים ושישה גברים )חלק מהראיונות נערכו עם שני בני הזוג יחד(, שעברו לגור בכרמיאל 
בעיקר לאור מצוקת הדיור ביישוביהם. ניהלתי גם שיחות ממושכות עם תושבות ותושבים, 
)ידיעות  יהודים וערבים, במסגרת הפעילות ומחוצה לה. עיתונות ואתרי תקשורת מקומיים 
כרמיאל, mynet, דוגרינט וזהר הצפון( שימשו אף הם מקור מידע חשוב עבורי, וכך גם דיונים 
של תושבי כרמיאל ברשתות החברתיות. לצד עבודת השדה ערכתי מחקר ארכיוני בגנזך המדינה 
ובארכיון העיר כרמיאל, ובו התמקדתי בתקופת הקמת העיר )תחילת שנות החמישים עד סוף 

שנות השישים(.
הפוזיציות  בין  יחסית  בנוחות  לנוע  לי הפריבילגיה  הייתה  יהודייה בכרמיאל  כחוקרת 
יהודים וממוסדות העיר משום  זכיתי לשיתוף פעולה מלא מתושבים  השונות שלי. ככלל, 
 שנתפסתי כמקומית. על כך תעיד מערכת היחסים הטובה שפיתחתי עם ארכיבאית העיר, ששמחה 
לחשוף בפניי ללא היסוס חומרים ארכיוניים "רגישים". עם זאת, המחויבות שלי לשותפות 
יהודית־ערבית ופעילותי לקידום זכויות תושבי העיר הפלסטינים התקבלו לא אחת בחשדנות 
בקרב תושבים יהודים. בתקופת מערכת הבחירות, לדוגמה, נדרשתי שוב ושוב להסביר את 
"נאמנותי" לתושבים הערבים או את עמדתי ביחס ל"איסלמיזציה" של העיר. הליך הקבלה שלי 
בקרב התושבים הפלסטינים היה פשוט יחסית משום הרקע שלי באקטיביזם פוליטי, עיסוקיי 
הקודמים בארגוני חברה אזרחית פלסטיניים וידיעת השפה הערבית )שבה קיימתי את מרבית 
הראיונות(. אף על פי כן, יש מי שציפו ממני להבהיר את עמדותיי הפוליטיות כתנאי )בלתי 
מוצהר( להשתתפותם במחקר. משעה שביססתי אמון עם דמויות מפתח בשדה, ציפייה זו נעלמה 

כליל.

שפיר )Shafir, 2018( מצביע על כך שישראל היא מדינה במגננה )אם כי הוא אינו משתמש במונח   5
 “fear of( משום שהחוויה המכוננת שלה היא חוויית חשש מהיפוך המציאות הדמוגרפית )זה בדיוק

”reversal( שבה הרוב יהודי )מציאות שהושגה בכוח הזרוע(. 
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העיר היהודית־מעורבת

סגרגציה במרחב ישראלי־פלסטיני

מבחינת דפוסי התיישבות, ישראל היא מדינה המאופיינת בסגרגציה אתנו־לאומית גבוהה 
במיוחד. מחקר עדכני מצא כי 99% מהיישובים הרשומים בלמ"ס מופרדים אתנית, ורק אחוז אחד 
מהיישובים )13 יישובים בסך הכול( מוגדרים כמעורבים )Cohen & Gordon, 2018(. בהשוואה 
שערך לאחרונה שפיר )Shafir, 2018( בין דפוסי הסגרגציה בין יהודים לפלסטינים בישראל 
ודפוסי הסגרגציה בין שחורים ולבנים בארצות הברית, מצא שפיר דמיון רב בהיקף התופעה, הגם 
שיסודותיה שונים. לטענתו, בעוד סגרגציה התיישבותית בארצות הברית מקורה בעיקר בגלי 
הגירה פנימיים של אזרחים שחורים ובתהליכי תיעוש שהתחוללו בערים אמריקניות, סגרגציה 
בישראל נובעת מדינמיקות של התיישבות קולוניאלית והיא מבנית למרחב הישראלי־פלסטיני 
)להשוואה דומה ראו Falah, 1996(. אפשר ללמוד על מרכזיותו של המבנה הסגרגטיבי בישראל 
מהעובדה שבהעדר כלים חוקיים ופורמליים לשימור הפרדה מרחבית )בערים מעורבות, למשל, 
אין חקיקה שמאפשרת למנוע הגירה של פלסטינים(, שפיר מראה שמתהוות בישראל פרקטיקות 
"סמויות" של אפליה שמטרתן לשמר בכל זאת את הסגרגציה בין האוכלוסיות.6 פרט למספר קטן 
ביותר של יישובים המוגדרים כמעורבים, נראה אפוא שישראלים ופלסטינים מתגוררים בנפרד 
זה מזה. אולם התמונה איננה מתמצה בהגדרה הבינארית של יישובים מעורבים ולא מעורבים 
)יהודים או ערבים(. לצד המבנה הסגרגטיבי, חוקרים טוענים כי ישראל הולכת ונעשית מעורבת 

במרחב שבין הנהר והים.
המציאות הגאופוליטית המורכבת שבה מתגוררים בסמיכות רבה ישראלים ופלסטינים בכל 
 Portugali,( הטריטוריה שבשליטת ישראל איננה חדשה כמובן. כבר ב־1993 אפיין פורטוגלי
1993( את היחסים בין הקולקטיבים הללו כ"מוכלים", במובן זה שכל קהילה מתעצבת ביחס 
לזולתה במרחב אחד שהן חולקות בשטחי ישראל/פלסטין. בעשור האחרון הדגישו חוקרים 
נוספים כי הטריטוריה המצויה כיום תחת שליטה ישראלית היא למעשה מרחב פוליטי אחד 
)אזולאי ואופיר, 2008; שנהב, 2010( וכי לצד פרקטיקות קולוניאליות של ייהוד המרחב מתהווים 
בישראל מרחבים "דו־לאומיים", המאופיינים בקרבה פיזית גבוהה במיוחד בין יהודים ופלסטינים 
)Jabareen, 2015(. יש להדגיש שמרחבים אלו אינם מאופיינים ככלל בהסדרים דמוקרטיים או 

במציאות של "דו־קיום" שוויוני או מהותי.
)Cohen & Gordon, 2018( שישראל מחילה כיום על  וגורדון  זה טוענים כהן  בהקשר 
 ,)biospatial politics( "הטריטוריה שבשליטתה פרקטיקות שהם מכנים "פוליטיקה ביו־מרחבית
אשר כוללות "סימון, שליטה, ניהול, עיצוב וזיהוי המרחב" דרך ביו־טכניקות שמטרתן הענקת 
סימון גזעי )הגזעה( ליחידות טריטוריאליות שונות בישראל ובשטחים הפלסטיניים שבשליטתה 

דוגמא עדכנית לדינמיקה זו של שימור ההפרדה מגיעה אף היא מהגליל, מהיישוב כפר ורדים הסמוך   6
לתרשיחא. בעקבות זכייתם של פלסטינים רבים )"מדי"( במכרז למכירת קרקעות בשטחי ההרחבה של 
היישוב )שמרביתם הופקעו מתושבי תרשיחא עצמם(, החליט ראש המועצה לבטל בשלב זה את המכרז. 
כך, בהעדר אפשרות חוקית למנוע מפלסטינים להשתתף במכרז, האפשרות שנותרה לרשות המועצה 
היא לבטל כליל את תוכנית ההרחבה על מנת לשמור על "צביונו הציוני־יהודי־חילוני" של היישוב 

)שפיגל וחורי, 2018(.



מקומיים, לא תושבים 58  נעמה בלטמןהתומאס 

)שם, עמ' 200(. כך, לדבריהם, באופן אירוני, פרקטיקה קולוניאלית שמטרתה ביסוס השייכות 
הישראלית לטריטוריה ומחיקת הזהות הפלסטינית של המרחב גורמת בהדרגה להפיכתה של 
ישראל למדינת אפרטהייד אחת, יהודית־פלסטינית. כיצד יש להבין אפוא את הדואליות הזאת 
שבין הסגרגציה העמוקה המאפיינת את ישראל ובין המחיקה המתמשכת של הגבולות המפרידים 
בין תושבים ישראלים ופלסטינים? ערים מעורבות, שהן המרחב היחיד שמדינת ישראל מגדירה 

אותו כיום כבלתי מופרד, מאפשרות לבחון מתח זה לעומק.

סגרגציה ו)אי(הפרדה בעיר המעורבת

על אף הגדרתן, ערים מעורבות מאופיינות היסטורית בסגרגציה גבוהה בין יהודים וערבים. 
במרחק שערך גאזי פלאח )Falah, 1996( בערים המעורבות ה"ותיקות" — קרי, אלה שהיו קיימות 
טרם קום המדינה כערים פלסטיניות, או מעורבות בעלות רוב פלסטיני, והפכו למעורבות בעלות 
 Monterescu( רוב יהודי עקב אירועי 1948 וגירושם או בריחתם של מרבית התושבים הפלסטינים
Rabinowitz, 2007 &( — מצא פלאח מתח בין קרבה פיזית וסגרגציה חברתית. אף שיהודים 
וערבים חיים בהן זה לצד זה במרחב העירוני המעורב, פלאח הראה שהסגרגציה בין הקהילות 
נשמרת במרבית תחומי החיים, ובכלל זה מגורים )בשכונות נפרדות(, אינטראקציה חברתית 
ויחסים כלכליים )כגון מסחר(. ממצאים אלו הובילו אותו לטעון שערים מעורבות מאופיינות 

.)living together apart( "ב"חיים יחד בנפרד
מזווית תאורטית שונה זיהו גם יפתחאל ויעקובי )Yiftachel & Yacobi, 2003( את העיר 
המעורבת — במקרה זה, לוד — כמרחב מחולק ומופרד שמתנהל על פי מודל של "אתנוקרטיה 
עירונית". לטענתם, העיר המעורבת מאופיינת בסגרגציה פיזית ומנטלית בין יהודים ופלסטינים, 
בין שתי  ייהוד המרחב האורבני שהובילו לקונפליקט מתמשך  ששורשיה בפרקטיקות של 
הקבוצות. הגם שיפתחאל ויעקובי זיהו את פרקטיקות ההתנגדות של תושבי העיר הפלסטינים 
לשליטה היהודית )בין היתר דרך בנייה "בלתי חוקית" באזורים פלסטיניים( שפורעות במקצת את 
הסדר הקיים, הם הראו שהעיר ממשיכה להתנהל מתוך סגירות מרחבית. מדיניות דיור וקרקעות 
מפלה והעדר תכנון או שילוב בכלכלה העירונית תורמים אף הם לשימור הפוזיציה השולית של 
פלסטינים בעיר המעורבת. על מגמות של סגרגציה מרחבית הצביעה גם הנא חמדאן )2006( 
במחקר שערכה בנצרת עילית. חמדאן טענה כי משפחות פלסטיניות נוטות להגר לאזורים 
המאוכלסים כבר בתושבים פלסטינים וכי שכונות שבהן יש שיעור גבוה של מהגרים פלסטינים 
הופכות להיות פחות אטרקטיביות עבור תושבים יהודים. בתהליך עירוני קלאסי, אזורים אלו 

הופכים למעין מובלעות פלסטיניות בתוך העיר המעורבת.
אולם לצד העבודות הללו, בשנים האחרונות חוקרים מצביעים על מגמה של היחלשות 
יעקובי  הניאו־ליברלי.  השוק  השפעות  לאור  מעורבות  בערים  האתנו־לאומית  הסגרגציה 
ופולן )Yacobi & Pullan, 2014(, לדוגמה, תיארו לאחרונה כיצד שוק הנדל"ן המוגבל דוחף 
יהודים בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים למכור דירות למשפחות פלסטיניות, ובה בעת 
מאפשר למשפחות מהמעמד הבינוני־גבוה הערבי לרכוש דירה באזור היהודי של העיר )ראו גם 
Rabinowitz, 1997(. לטענתה של תותרי־ג'ובראן )2017(, דינמיקות אלו מובילות להיווצרותן 
של "ערים מעורבות בהתהוות" המערערות על זהותה היהודית של העיר, בפרט בפריפריה 
של ישראל ובערים שהוקמו כערי פיתוח, כגון באר שבע וכרמיאל. מזווית מעט שונה, שטרן 
)Shtern, 2016( טען כי תהליכי הפרטה והתחזקות שיקולים של רווח והפסד בקרב תושבים 
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יהודים ופלסטינים בירושלים יוצרים הזדמנויות לאינטראקציה בין הקבוצות. הוא מראה כי 
דווקא על רקע הקיטוב הגובר בירושלים, מגמות ניאו־ליברליות מאפשרות עירוב מרחבי )מוגבל 
ככל שיהיה( בין הקהילות והגדרה מחדש של היחסים ביניהן במונחים מעמדיים. בהמשך אחזור 
לטיעון זה של שטרן, אבל חשוב לציין כי עבודתו שונה במידה מסוימת מיתר המחקרים שסקרתי 
עד כה, משום שבמקום לעסוק בעירוב מרחבי רק דרך שאלה התושבות )residence(, הוא בוחן 

תהליכי עירוב דרך פרקטיקות של יוממות פלסטינית.
על אף התובנות השונות שמציעות עבודות אלו על העיר המעורבת )או המחולקת, במקרה 
של ירושלים(, הן חולקות לדידי שתי הנחות יסודות הקשורות זו בזו. האחת היא כי קיימים 
קווים מפרידים ברורים בין האוכלוסייה היהודית והפלסטינית בערים המעורבות וכי כל אחת 
)זאת בניגוד לכתיבה יחסנית על העיר  מהקבוצות היא יחידה אונטולוגית מוגדרת ומגודרת 
המעורבת, שאליה אתייחס מיד(. ההנחה השנייה המובלעת במחקרים אלו היא כי סגרגציה 
מייצגת בעיקרה הפרדה פיזית בין קבוצות חברתיות. הבנה זו של מונח הסגרגציה דומיננטית 
בספרות הסוציולוגית ונשענת על עבודתם של מאסי ודנטון )Massey & Denton, 1988(, שבחנו 
דפוסי סגרגציה בין לבנים ושחורים בארצות הברית בשנות השמונים. על אף הזמן שחלף מפרסום 
מחקרם, הוא ממשיך לשמש בסיס חשוב לכתיבה עדכנית על סגרגציה עירונית )ראו לדוגמה 
Massey, Rothwell, & Domina, 2009; Rugh & Massey, 2010(. סגרגציה בהקשר זה משקפת 
 Massey & Denton,( את מידת ההפרדה בין תושבי העיר המתגוררים באזורים שונים שלה 
1988(. סגרגציה יכולה להתהוות "באופן טבעי" בהשפעת דינמיקות עירוניות דוגמת פיתוח 
מואץ או משבר כלכלי, או להיות מכוונת על ידי מדיניות ממשלתית שמטרתה למנוע מקבוצות 
מסוימות להתיישב באזורים ספציפיים של העיר )Massey, 2016(. באופן מובלע, האוכלוסיות 
המופרדות פיזית הופכות "מובנות מאליהן", שכן זהותן היא למעשה נקודת ההתחלה לניתוח 

מידת הסגרגציה )והאינטראקציה( ביניהן.
ככלל, העבודות שסקרתי עד כה מניחות במידה כזו או אחרת את גבולות הקולקטיב שמאכלס 
את העיר. אולם יש כבר מי שהציעו התבוננות מעט שונה על ההסדרים הסוציו־מרחביים של 
העיר המעורבת. חוקרים אלו קוראים תיגר על הנחות אתנו־מתודולוגיות שלפיהן העיר המעורבת 
)יהודים־ישראלים וערבים־פלסטינים(.  היא מעין שיקוף של המפגש בין שתי קבוצות לאום 
דוגמה בולטת היא עבודתו של מונטרסקו )Monterescu, 2011(, שטען כי העיר יפו איננה 
מוגדרת א־פריורית אלא נתונה כל העת לקונפליקט בין תושביה היהודים והפלסטינים. בהעדר 
יהודים ופלסטינים  ילידיּות" שמַתְפעלים  זהות ברורה של המרחב העירוני, "פרויקטים של 
כאחד מובילים להבניה מחדש של זהויות קבוצתיות. מונטרסקו מציע בעבודותיו לפרק את 
הדיכוטומיה בין ילידים מקומיים למתיישבים מהגרים ולבחון את הייצור ההדדי של קטגוריות 

אלו במרחב העירוני.
)Monterescu, 2015( מחדד את ההבניה היחסנית  המערך התאורטי שפורש מונטרסקו 
וגם את אופיו ההטרונומי של המרחב   )relational( של תושבי העיר היהודים והפלסטינים 
העירוני עצמו, כ"תוצר סוציו־מרחבי של מתחים בלתי פתורים בין הגיונות אורבניים מתמזגים, 
 המובילים להפרדות של מרחב וזהות" )שם, עמ' 38(. העיר המעורבת, מסביר מונטרסקו, נתונה 
כל העת לשינויים לאור גלי הגירה בתוך העיר, אליה ומחוצה לה, ואף אחת מהקבוצות — 
ילידיות. בעטיה  יהודית — איננה מצליחה לייצר נרטיב הגמוני והמשכי של  פלסטינית או 
בהבנייתה  חשוב  תפקיד  ממלאים  אשר  דו־לאומיים  אתרים  בעיר  נוצרים  זו  דינמיקה  של 
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 המתמשכת של העיר, וכן בהמשך ייצורן של הקבוצות החברתיות השזורות בתוך מרחב זה )שם, 
עמ' 65(.

מי שהוסיף לאחרונה נדבך חשוב לגישה זו הוא נתנזון )Nathansohn, 2017(, במחקר שערך 
בשכונת הדר בחיפה. הטענה הבסיסית של נתנזון — שאני מאמצת במאמר זה — היא שאין 
)separation( לפרקטיקה של דו־קיום בעיר המעורבת.  למעשה סתירה בין שיח של הפרדה 
במרחב המשותף של שכונת הדר, פרקטיקות סוציו־מרחביות מתהוות בהשפעת המתח שבין 
השיח ההגמוני המפריד לאינטראקציות היומיומיות בין תושבי השכונה. בתגובה למתח זה 
מקיימים התושבים מודל של "דו־קיום גמיש" )reflexive coexistence(, הכולל מנעד רחב של 
פרקטיקות פוליטיות וחברתיות שמגיבות לבו־זמניות של שיח ההפרדה האתנו־לאומי ההגמוני 
ולמציאות של חיים יחד. כך, "הרעיון והפרקטיקה של דו־קיום תלויים בשיח ההפרדה, אך גם 
משעתקים אותו" )שם, עמ' 6(. בדומה למונטרסקו, גם נתנזון מצא שהמרחב העירוני המעורב 
איננו מוגדר א־פריורית מתוך קווי התיחום בין תושבים יהודים ופלסטינים, משום הדינמיות 
הרבה שמאפיינת את ההתמקמות של תושבים אלו באזורים משותפים )שהם גם מופרדים(. 
בניסוח רעיון הדו־קיום הגמיש נתנזון מחדד את העובדה שהעיר המעורבת היא בעת ובעונה אחת 
שדה של חיים משותפים — בפועל, אם לא באידאולוגיה — ושל היבחנות תרבותית, פוליטית 
וטריטוריאלית. בהסתמך על תובנות אלו, אני טוענת כאן שהמרחב הכרמיאלי הוא מרחב יהודי 
ומעורב, דינמי ומורכב שמכיל ומדיר בה בעת תושבים ויוממים פלסטינים ויהודים, ומתהווה 

לאור ולמול שיח של הפרדה ומציאות של חיים משותפים.
המאמר גם מרחיב את הכתיבה הקיימת. ראשית, אף שכרמיאל מוגדרת רשמית כעיר יהודית, 
בין   )Monterescu, 2015( נתון לאותו חוסר התאמה שמונטרסקו מזהה ביפו   המרחב שלה 
גבולות המרחב הפיזי ובין הקבוצות החברתיות שמאכלסות אותו. הגם שיהודים מהווים רוב 
משמעותי בקרב תושבי העיר, כרמיאל נחווית כמעורבת בדיוק משום שהנוכחות הפלסטינית 
אני  המעורבות,  הערים  בשדה  הרווחת  מהגישה  בשונה  כן,  אם  תושביה.  מסך  חורגת   בה 
רואה בתופעת היוממות הפלסטינית חלק אינטגרלי מהדינמיקות של מרחב וזהות בעיר המעורבת 
 )או המתערבבת(. במילים אחרות, בניתוח המקרה של כרמיאל אני מביאה בחשבון באופן מבני 
את נוכחותם של פלסטינים שאינם תושבי העיר, משום השפעתם העמוקה על יחסי יהודים־
 פלסטינים בכרמיאל. בהמשך ישיר לכך, משום שיוממות פלסטינית בעיר היא מבנית, אני 
 טוענת שאי אפשר לבחון את הסגרגציה בין הקבוצות רק במונחים של תושבות. אני מציעה 
 להבין סגרגציה לא כהפרדה פיזית בין קבוצות המוגדרות א־פריורית מתוך שיוכן האתנו־
כרמיאל  של  וההגדרה  המעורב  העירוני  המרחב  בין  למתח  חברתית  כתגובה  אלא  לאומי, 
כעיר יהודית. לפני שאפנה לניתוח אתנוגרפי של דינמיקות אלו אבקש להצביע על היסודות 

ההיסטוריים שלהן.

יהודית מבפנים ואזורית מבחוץ

 Robinson,( פרק זה דן בנרטיב ההקמה של כרמיאל בתחילת שנות השישים, שבעקבות רובינסון
2013( אני מכנה אותו "שיח קולוניאלי ליברלי". אני טוענת שהניסיון של כרמיאל להתמקם 
במרחב הגלילי כעיר "יהודית מפנים ואזורית מבחוץ" הוביל לפריעה מסוימת של הגבולות 
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הטריטוריאליים והחברתיים בין יהודים ופלסטינים בבקעת בית הכרם. כך כרמיאל היהודית 
התהוותה מיסודה כמרחב מעורב.

עיר יהודית בגליל

כרמיאל הוקמה ב־1964 במסגרת ייהוד הגליל. בתחילת 2016 מנתה 44,858 תושבים, מתוכם 
43,500 "יהודים ואחרים" והיתר פלסטינים אזרחי ישראל, שהיוו אז 2.9% מהאוכלוסייה. נתוני 
רישום האוכלוסין מצביעים על גידול עקבי במספר התושבים הפלסטינים בעיר. לצורך השוואה, 
ב־2009 עמד שיעור התושבים הפלסטינים בכרמיאל על 1.95. כמו כן, נתונים שאספתי מהלמ"ס7 
מצביעים על מגמת הגירה חיובית בקרב פלסטינים בשנים 2013-2009, שכן בכל אחת מחמש 
השנים הללו הגירה — ולא גידול טבעי — הסבירה את הגידול היחסי במספר התושבים הפלסטינים 
בעיר. לפיכך, אף שתושבים אלו ממשיכים להוות מיעוט קטן יחסית בכרמיאל, העיר מהווה 
יעד אטרקטיבי עבור תושבי האזור. הסיבה העיקרית שפלסטינים מחליטים לעזוב את יישוביהם 
ולעבור לעיר השכנה היא מצוקת דיור קשה וחוסר יכולת לממש את מלוא זכויותיהם ביישובים 
.)Blatman-Thomas, 2017a הפלסטיניים, בעיות ששורשיהן במדיניות ייהוד הגליל )להרחבה ראו

ייהוד הגליל היה יעד מהותי עבור ישראל בתחילת שנות החמישים. גם לאחר שרבים 
מתושבי האזור הפלסטינים גורשו או ברחו בעטיה של המלחמה )מוריס, 1991(, הגליל נותר אזור 
פלסטיני ברובו והנוכחות היהודית בו הייתה מעטה )Falah, 1989(. לאור מיקומו האסטרטגי — 
בין מרכז הארץ ובין גבולה של ישראל עם סוריה ולבנון — נתפס הגליל כאזור מפתח לחיזוק 
 Falah, 1991; Yiftachel &( ההתיישבות היהודית ולהבטחת השליטה באוכלוסייה המקומית
Rumley, 1991(. מאמצי הייהוד התרכזו בהשתלטות על קרקעות )ובהן קרקעות של פליטים 
פלסטינים( והסבתן ל"אדמות מדינה" )Forman, 2006; Forman & Kedar, 2004(, הבאת תושבים 
יהודים ליישובי הגליל כדי להטות את ה"מאזן הדמוגרפי" )Kipnis, 1984( והצרת צעדיהם של 
יישובים פלסטיניים בכל הקשור לתכנון ובנייה )יפתחאל, 1997(. בעטיו של הממשל הצבאי 
שפעל באזור בשנים 1966-1948 התקשו תושבים פלסטינים להיאבק במדיניות הממשלה, והיא 

8.)Sa’di, 2014( נמשכה כמעט ללא מפרע
על רקע זה הוקמה כרמיאל כעיר יהודית "אשר תבטיח ]...[ את שליטתנו על שני הכבישים 
]...[ החוצים את האזור ותעזור הרבה לשבירת הרציפות של השטח הערבי באזור   העיקריים 
זה" )מסמך חט' ממשל צבאי והגנה מרחבית בנושא ייהוד הגליל, אצל סילבר, 2001, עמ' 39(. 
 על מנת להקים את כרמיאל הפקיעה המדינה ב־1962 5,123 דונם קרקע מהכפרים נחף, דיר 
אל־אסד ובענה. מג'ד אל־כרום וראמה הסמוכות סבלו אף הן מתנופת ההתיישבות היהודית 
 באזור )שכללה את הקמת יישובי המועצה האזורית משגב(, כפי שמעיד אתר הוועדה המרחבית 
לתכנון ובנייה בבקעת בית הכרם.9 מדיניות דומה הובילה את ישראל להפקיע עשרות אלפי דונם 

נתון זה מבוסס על נתוני רישום אוכלוסין שנאספו לבקשתי על–ידי אגף דמוגרפיה ומפקד בלמ"ס   7
במהלך 2015.  נתונים אלה אינם זמינים באופן ישיר באתר הלמ"ס אך מצויים בידי במלואם.

התנגדויות מקומיות התארגנו תחת הממשל הצבאי, אם כי ישראל פעלה ביד חזקה לנטרלן באמצעות   8
אכיפת עוצר על הכפרים ומעצרי פעילים )דייוויס, 1994(.

לסקירת יישובי האזור ראו אתר הוועדה לתכנון ובנייה בית הכרם — מרכז מידע הנדסי )אוחזר ב־29   9
באפריל 2018(. 

http://www.bet-hakerem.co.il/Pages/default.aspx
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קרקע מהעיר סח'נין ומהכפרים עראבה ודיר חנא לצורך הרחבתה של כרמיאל; סוגיה זו הובילה 
לפרוץ ארועי יום האדמה במרץ 1976 )יפתחאל, 1999(. כרמיאל משוקעת אפוא בהיסטוריה 
הפוליטית של ייהוד הגליל והיא מקרה בוחן חשוב לאופן שבו פרקטיקת ייהוד המרחב — ובפרט 
הפקעת אדמות ומניעת התפתחותם של היישובים הפלסטיניים — הובילה באופן פרדוקסלי 
להתהוותם של מרחבים דו־לאומיים בתוך העיר היהודית, באזור הגליל ובישראל/פלסטין כולה.
בהעדר עתודות קרקע לבנייה ובהינתן מצבן של הרשויות הערביות הסובלות מתת־פיתוח, 
מהזנחה מתמשכת ומאפליה מבנית )ִּבְמקום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, 2012(, תושבים 
יהודיים הסמוכים למקום מגוריהם. כפי  פלסטינים מחפשים אלטרנטיבות מחיה ביישובים 
שהסביר חבר הכנסת לשעבר חנא סוויד: "כמעט שלא ניתן להשיג דירה ביישובים הערביים. 
נוצר מחנק גדול, ולכן יותר ויותר משפחות ערביות קונות דירה בכרמיאל. ]...[ הדבר הבסיסי 
שכל אחד רוצה עבור המשפחה שלו הוא קורת גג, והוא יגיע בשביל זה לכל מקום" )אצל פילו, 
2012(. מבחינה מעשית, העיר היהודית איננה מאופיינת באותם מנגנוני הדרה פורמליים כמו 
יישובים קהילתיים )Abreek-Zubeidat & Ben-Arie, 2014; Shafir, 2018( ולכן אפשר להגר 
אליה ביתר קלות. עם זאת, מהלך ההגירה — שנובע ישירות ממצוקת הקרקעות בכפרים — משוקע 
בהקשר רחב יותר שבמסגרתו הפכה כרמיאל לחלק מהנוף הקיומי של תושבי האזור הפלסטינים.

"עיר אזורית" בגליל

בספרה העוסק בהיסטוריה של כרמיאל מנסחת סילבר )2001( בנאיביות מה את המתח המובנה 
ביחסה של כרמיאל כלפי נוכחותם של פלסטינים בעיר:

כרמיאל היא אחד התוצרים היותר מוצלחים של "החשיבה האזורית". היא נוצרה כעיר 
קולטת־עליה בלב־אזור מיושב מיעוטים, הזועק לאיזון בהרכב־האוכלוסין שבו, על־
ידי יישוב יהודי. בכך מילאה את יעודה הראשון. בצד זה, משלא לשמו נוצר לשמו: 
היא מימשה את יעד־המרכז האזורי, אבל במובנו האנושי הרחב, שאיננו יודע מחיצות־

דת, או לאום. )שם, עמ' 101(

סילבר מצביעה על תוצאה בלתי צפויה של ההיגיון האזורי שבהקמת כרמיאל, שהפך אותה 
יודע מחיצות". במובן הבסיסי סילבר צודקת, שכן כפי שאראה בהמשך,  למרחב "שאיננו 
 כרמיאל היא מרחב "מעורב בפועל" שחיים בו פלסטינים ויהודים כאחד. עם זאת, בעוד סילבר 
טוענת שזוהי תוצאה מקרית, אני רואה את היגיון השילוב כאינהרנטי לניסיון לכונן עיר יהודית 
במרחב שבמהותו הוא לא־יהודי. חומרים ארכיוניים מעידים בבירור על כך שהכלה מוגבלת — 
על בסיס כלכלי — של פלסטינים במרחב העירוני אמורה הייתה להקל על כינונה של העיר 
היהודית שנבנתה על אדמות פלסטיניות מופקעות ועוררה לפיכך התנגדות חריפה בקרב תושבי 

הכפרים.
מבחינה פרקטית, כרמיאל תוכננה כעיר שתסתמך בעיקר על תעשייה מקומית ומתן שירותים 
אזוריים. מכיוון שמוקמה בלב הגליל וגבלה ביישובים פלסטיניים מכל הכיוונים, הבינו מתכנניה 
שכרמיאל לא תוכל להתקיים כעיר אנטגוניסטית לאזור המחיה ה"טבעי" שלה. כך הסבירו מתכנני 
העיר את הפוזיציה של כרמיאל ב־1961: "]...[ מסתבר ש־9 יישובים, כולם יישובי מיעוטים 
עם ס"ה 20,500 נפש במרחק ובתנאי גישה לאתר של כרמיאל, ש]עימם[ יוכלו להתרקם קשרים 

אזוריים בתנאי שכרמיאל יהיה צד מענין לשכניו". בהמשך הביעו הללו חשש כי:
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כרמיאל תוקם ללא אזור הזקוק לשרותיה או לכוח העבודה שלה. יתר על כן קיימים 
גורמים מספר שיכבידו על השתלבותה הכלכלית־חברתית באזור. גורמים אלה הם:

הזרות הלאומית־לשונית   .1
קיום מרכזים עירוניים למחצה מתחזקים וקשרים שבהרגל ליישובים גדולים מגודלה    .2

של כרמיאל ]...[.
אי־לזאת יכריע ההרכב של המתישבים בעיירה מבחינת הכשרתם המקצועית וטיבם 

החברתי לא מעט לגבי המקום שהיישוב יתפוס בסביבתו לעתיד לבוא.10

דו"ח תכנוני אחר מצא בתנאים אלו פוטנציאל: "לכרמיאל אין בכלל סביבה חקלאית יהודית 
ובכפרים הערבים כוח העבודה עולה בהרבה על הדרישה ורבים ]...[ מוצאים פרנסתם בערים 

־הגדולות כמו: חיפה ועכו". לפיכך, לצד היצע של מקומות פרנסה חדשים בסמוך למקום מגו
ריהם, כרמיאל יכולה להוות עבור הפלסטינים באזור "מרכז עירוני באזור של כפרים ערביים, ]ש[
תיתן ללא ספק שרותים מסויימים לתושבי האזור, בשטח המסחר, בריאות ומלאכה".11 כרמיאל 
הוקמה אפוא מלכתחילה על רקע הצורך לאזן בין התיישבות אתנו־לאומית סגרגטיבית ובין 

קיימות עירונית משלבת.
על רקע זה התכנסה בקיץ 1962 ועדת הכספים של הכנסת החמישית כדי לדון בסוגיית 
הפקעת הקרקעות מתושבים פלסטינים לשם הקמת כרמיאל. בלטה במיוחד שאלת התוצאות 
הצפויות לחקלאים הערבים בגליל כאשר חברי הכנסת קשרו שוב ושוב את מטרות המפעל 
ההתיישבותי היהודי עם בשורת הקדמה האזורית. ח"כ מיכאל חזני הסביר לדוגמה כי "לגבי 
השאלה העקרונית, אין אצלי ספק, הגליל הוזנח עד עכשיו. צריך לזרז את פיתוחו לשם ייהודו, 
וזה איננו על חשבון הערבים היושבים בו, אלא להפך, לשם הכנסת רבבות יהודים לשם, ועקב 
זה, לתקן את מצב הפלח הערבי."12 דברים ברוח דומה אמר ח"כ עמוס דגני, שהתייחס למצוקת 
החקלאים שאדמתם עתידה להיות מופקעת וטען: "את הפיצוי הגדול ביותר לערבים שם מבחינה 
כלכלית יש לראות בעצם הקמת העיר על־ידם."13 הפרוטוקולים של דיוני הוועדה מעידים כי 
חברי הכנסת הבינו שמיצובה של כרמיאל כמקור פרנסה יסייע במיתון התנגדות הכפרים להקמתה 
ושהדבר יאפשר לעיר לבסס יחסי שכנות, מסחר וכלכלה עם יישובי האזור ויאשרר את מעמדה 

כעיר אזורית שהיא בה בעת יהודית.
זאת ועוד, נרטיב ההתיישבות הקולוניאלית שליווה את הקמת כרמיאל התקיים כל העת 
לצד ההכרה בצורך )שיש מי שיכנו אותו ציני( להגן על "זכויות" התושבים הפלסטינים באזור.14 

כרמיאל — פרוגרמה כלכלית דימוגרפית )עמ' 3(, ללא תאריך, גנזך המדינה )להלן ג"מ(, גל 3/9444.   10
הפרסום מופיע בסמוך לתחלופת מכתבים מאפריל 1962 ונראה שהוכן בסוף 1961, עת תחילת העבודות 

על הקמת העיר.
א"כ(,  )להלן  כרמיאל  העיר  ארכיון   ,9.1964 ביניים,  דו"ח  כרמיאל:  העיר  התפתחות  אחר  מעקב   11

צ"ה/118/1.
פרוטוקול 173 מישיבת ועדת הכספים )עמ' 7(, 28.8.1962, ג"מ, כ/9/140.  12

פרוטוקול 175 מישיבת ועדת הכספים )עמ' 17(, 30.8.1962, ג"מ, כ/9/140.  13
יש לציין שזכויות אלו נוסחו תמיד בלשון יחיד ובהתייחס ל"איכר" הפלסטיני, ולא לציבור הפלסטיני   14
כמכלול. זאת בניגוד ללשון רבים שננקטה בניסוח זכויותיו של הציבור היהודי. כך הונגד האינטרס 

הציבורי היהודי לאינטרס הפרטיקולרי הערבי.
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דואליות זו נידונה בשנים האחרונות במחקרים שבחנו את יחסה של ישראל למיעוט הפלסטיני 
בעשורים הראשונים לקום המדינה. רובינסון )Robinson, 2013(, לדוגמה, הצביעה על המתח 
המובנה במדיניות ישראל — שאותה היא מכנה "מדינת התיישבות ליברלית" — כלפי אזרחיה 
הפלסטינים: הפלסטינים נחשבו "אזרחים זרים" ומוקמו בה בעת כנתינים של משטר קולוניאלי 
וכאזרחים בעלי זכויות. באופן דומה, סעדי )Sa’di, 2014( חידד את הסתירה הפנימית ביחסה של 
ישראל כלפי המיעוט הפלסטיני — מצד אחד החזיקה אותו תחת ממשל צבאי ממשמע ומפקח, 
ומצד שני העניקה לו זכויות פוליטיות שערערו במידה מסוימת על סדר זה. מחקרים אלו מספקים 
הקשר היסטורי ליחסם האמביוולנטי של פרנסי העיר כרמיאל כלפי תושבי האזור הפלסטינים.
לסיכום, סיֵּפר המקום של כרמיאל הוא של עיר יהודית שתפרע את הרציפות הטריטוריאלית 
של הפלסטינים תושבי הגליל ובה בעת תוביל לרווחתם ולשגשוגם. הציטוט הבא הלקוח מנאומו 
זו, האופיינית ל"משימת  של לוי אשכול בטקס הכרזת העיר בספטמבר 1964 ממחיש עמדה 

הִתרבות" )civilizing mission( הקולוניאלית:

ממרום נחלתנו זו שולחים אנו ברכתנו לשכנים דורשי־טוב — יהודים, מוסלמים, ונוצרים. 
לא במקלות ובתרמילינו אנו באים, כי בידים עמוסות כל־טוב. אנו באים להוסיף על מה 
שיש לכם. מביאים עמנו לחם ומים, שירותים סניטריים, רופאים ורפואות, מביאים עסוק 

ופרנסה, ברכה ורווחה ומביאים — קודם לכל דבר — שלום־עליכם!15

לצד אילוצים פרקטיים, חזונם של מקבלי החלטות שכרמיאל תהיה "יהודית מבפנים" ו"אזורית 
מבחוץ" התבסס על הנחת המוצא שאפשר יהיה לשלב פלסטינים בעיר מבלי לפרוע את זהותה 
היהודית. כך למשל הגבילה ישראל את מידת העצמאות הכלכלית של פלסטינים בעיר בכך שלא 
אפשרה להם להקים מפעלים בכרמיאל, והתירה את שילובם ככוח עבודה שכיר בלבד )בוימל, 
2007(. אולם עם הזמן הפכה יוממות פלסטינית לעניין שבשגרה בעיר היהודית, ואליה התווספה 
בשנים האחרונות גם תופעת ההגירה הפלסטינית. חמישים שנה לאחר שהוקמה, כרמיאל היא 
אפוא מרחב מעורב שהגבול המוניציפלי שלה איננו חוצץ הלכה למעשה בין העיר וסביבותיה. 
במקומו של גבול זה מתהווים בכרמיאל מנגנונים של "סגרגציה מלמטה", שמטרתם להגדיר 

ולגדר את העיר היהודית־מעורבת פנימה.

דואליות מרחבית וסגרגציה מלמטה

מרחבי ארעיּות

אחד האתרים המשמעותיים ביותר שבו נפגשים פלסטינים ויהודים על בסיס יומיומי הוא ה"ביג", 
מרכז קניות פתוח ששטחו 26,500 מ"ר השוכן בצידו הדרומי של כביש 85, כביש עכו-צפת.16 
הביג נמצא בתוך שטח השיפוט של כרמיאל אך מיקומו על התפר בין העיר לכפרים הופך אותו 
למקור פרנסה ולאתר צריכה חשוב עבור תושבי הכפרים, ולמרחב משותף בפועל עבור יהודים 

תיק טכס הקמת העיר: דבר ההכרזה, 29.9.1964, א"כ, צה/143/1.  15
כביש זה חוצץ בין כרמיאל ובין הכפרים הפלסטינים ראמה, סג'ור, נחף, דיר אל־אסד, בענה ומג'ד   16

אל־כרום ומהווה מעין גבול טבעי בין המרחב היהודי וזה הפלסטיני.
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ופלסטינים. לצד תושבי כרמיאל ומשגב היהודים ניתן למצוא בביג בכל שעות היום לקוחות, 
עובדי חנויות ומנהלי חנויות, מלצרים ונותני שירותים )עובדים של משרדי חברות סלולר, חברות 
ביטוח, בנקים ועוד( דוברי ערבית. נוכחות זו כה משמעותית עד שגם ברשתות ישראליות כגון 
FOX וקסטרו מוכרים מדברים ביניהם בערבית ולקוחות פונים לקבל שירות בערבית כברירת 
מחדל. כמו כן, רשתות הספרים בביג מחזיקות בספרות ערבית ואף בוחרות להציג ספרים אלו 
בחזית, בחלון הראווה או על שולחנות בקדמת החנות. זהו לא עניין של מה בכך, ראשית משום 
שהשפה הערבית נמצאת בעמדת התגוננות בישראל בהיותה שפתו של המיעוט הלאומי הפלסטיני 
)אמארה, 2013(, ושנית משום שבתוך כרמיאל לא נתקלתי בחנויות המחזיקות ספרות ערבית — 
ודאי לא בחזית החנות — והספרייה העירונית בכרמיאל מחזיקה אמנם כותרים באנגלית, רוסית, 
רומנית, צרפתית ויידיש, אך לא בערבית. לפיכך הנכחתה של ספרות ערבית במתחם ביג בולטת 
במיוחד לאור מקומה השולי יחסית ביתר חלקי העיר. כמו כן, הגם שתושבי הכפרים פוקדים 
את מרכזי הקניות ה"פנים"־עירוניים, ערבית מחוץ לביג איננה מהווה על פי רוב שפת מסחר. 
הפוזיציה הייחודית של הביג עלתה בשיחות שקיימתי עם בני נוער פלסטינים תושבי כרמיאל, 
שסיפרו כי הם חשים אי־נוחות להיפגש עם חבריהם בתוך העיר עצמה אך בוחרים בביג כבמרחב 

ביניים מכיל )inclusive( בין הכפר והעיר.
מיקומו של הביג ותפקידו כמרכז קניות ובילויים מנרמלים את הנוכחות הפלסטינית בו. 
בדומה לממצאיו של שטרן )2010( באשר למתחם אלרוב ממילא בירושלים, גם הביג הוא מתחם 
פתוח שהסדרי האבטחה בו הם "גבולות רכים" — בניגוד למערכת הבידוק הביטחוני בכניסה 
לקניונים, למשל — ומיקומו על קו התפר בין כרמיאל לכפרים הופך אותו לנגיש עבור יהודים 
ופלסטינים כאחד. לפיכך, הביג הוא מתחם ייחודי המאפשר "]...[ הכלה הדדית ]...[ ]שיש בה[ 
קריאת תיגר מסוימת על דפוסי יחסי הכוח הקיימים" )שם, עמ' 89(. עם זאת, המדובר בהכלה 
על בסיס פרטני — קרי, כיחידים ולא כקולקטיב — המתאפשרת משום אופיו של המרחב. לצד 
יתר מאפייני המקום שמזכיר שטרן )שם(, ובפרט הפונקציה הכלכלית שממלא הביג עבור תושבי 
האזור, זהו מרחב שמתאפיין ביוממות. כלומר, פלסטינים )וגם יהודים( שוהים בו על בסיס זמני 
בלבד.17 ארעיות זו תורמת לכך שפלסטינים בביג אינם נתפסים כאיום על זהותה של העיר. 
למעשה, נוכחותם שם נדמית טבעית ואף פונקציונלית לכלכלת העיר. עם זאת, מרחבי ארעיות 

אינם מצויים רק באזורי הְספר העירוניים אלא גם בלב העיר עצמה.
שכונת המייסדים היא השכונה הראשונה שנבנתה בכרמיאל ובה התרכזה מירב האוכלוסייה 
)ח'ורי, 2011(. התגברות ההגירה הפלסטינית לעיר  הפלסטינית בשנות השמונים והתשעים 
והגעתם של עולים מברית המועצות לשעבר הובילו לשינוי בדפוס זה, והתושבים הפלסטינים 
החלו לעזוב את שכונת המייסדים ולעבור לשכונות החדשות בעיר. כיום מאוכלסת השכונה 
ו־1995 התגוררו רוב תושבי  וותיקים. כך, אף שבעת מפקדי 1983  בעיקר בעולים, חדשים 
כרמיאל הפלסטינים בשכונת המייסדים, מפקד 2008 וממצאיו המאוחרים יותר של ח'ורי )2011( 
מעידים שרק מיעוט קטן מסך התושבים הפלסטינים עודנו גר בשכונה )11% ב־2008 ו־3.7% 
ב־2010(. לצד עזיבת התושבים, בעלי מקצוע פלסטינים החלו לשכור דירות באזור ולהסב 

שטרן בחן במחקרו שלושה מרכזי מסחר וקניות שמאפייני המקום שלהם שונים אך שלושתם יכולים   17
להיות מוגדרים כמרחבי ארעיות. יש לציין ששטרן לא השווה את מרכזי המסחר לזירות עירוניות אחרות 

)מרחבי תושבות, במחקר הנוכחי( ולא התייחס לממד הזמן בעבודתו.
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אותן למשרדים. שלטים הניצבים בחזית השיכונים ברחוב הגליל מצביעים על המגמה: רואי 
חשבון, עורכי דין, נוטריונים ורופאים פלסטינים הפכו את רחוב הגליל לבית. עלא,18 תושב 
כרמיאל ורואה חשבון שעובד ברחוב הגליל משנת 1993, סיפר שכשפתח את משרדו הוא היה 
אחד הראשונים בשכונה.19 כששאלתי אותו כיצד קרה שכל כך הרבה בעלי מקצוע בשכונה הם 
פלסטינים, הוא הסביר בפשטות: "היהודים עברו למשרדים מפוארים יותר ]בשכונות חדשות או 
אזורי תעשייה[ ואנחנו נשארנו" )שיחת שדה, 29.11.2013(.20 לדבריו, השכירות נמוכה והלקוחות 

מגיעים מהכפרים וגם מכרמיאל עצמה.
בדומה למתחם הביג, רחוב הגליל התהווה כמרחב ארעיות שהנוכחות הפלסטינית בו אינה 
נתפסת כאיום אימננטי על זהותה של העיר. הדבר בולט במיוחד על רקע מחאתם של תושבי 
השכונה הוותיקים נגד "התחרדות" השכונה שתשנה לטענתם את צביון העיר )דוגרינט, 2011; 
2011(. אף שנוכחותם של פלסטינים השוכרים משרדים ברחוב הגליל אינה נתפסת  חורי, 
כנוכחות קבע, חרדים דווקא נתפסים כאיום שכן הם "כאן כדי להישאר". כפי שצוטטה פעילה 
במטה המאבק של שכונת המייסדים: "המדיניות שלהם היא ברורה — לעבור ממתחם למתחם 
ולהשתקע. כבר עכשיו יש התעניינות של משפחות חרדיות בבתים בשכונה ]...[. ככה זה יעבור 
מבית לבית ומשכונה לשכונה" )חורי, 2011(. הרקע לחששה של הפעילה היהודייה מהשתקעות 
של חרדים בשכונה הוא הפיכתו של בית הספר השכונתי — שנסגר מפאת פיחות במספר הילדים 
באזור הוותיק — לכולל חרדי, מהלך שהשפיע ישירות על התנועה, הרעש וההוויה הכללית 
של הרחוב החילוני )שבח, 2017(. מעניינת העובדה כי שונותם של פלסטינים במרחב הציבורי 
בשכונת המייסדים איננה מעוררת התנגדות דומה. כיוממים )לכאורה לפחות, משום שחלק 
מספקי השירותים ברחוב הם גם תושבי העיר(, פלסטינים משפיעים פחות על אופיה של העיר 
ואין הם רשאים להשתתף בהליכי קבלת החלטות. כמו כן, נוכחותם של פלסטינים בכרמיאל 
לצורך מתן שירותים או קבלת שירותים )במשרדי ממשלה, בקופות החולים, בסניפי הבנק והדואר 
ואפילו בחדרי הכושר המקומיים( תורמת לכלכלה המקומית, ואילו חרדים מזוהים עם ניצול 
וריקון הקופה העירונית. נראה שעצם היוממות הפלסטינית בעיר איננה מעוררת תרעומת בקרב 
תושבים יהודים שכן היא מתרחשת באזורים שנתפסים הלכה למעשה כ"מעורבים". אולם הגירה 

פלסטינית לעיר, מוגבלת ככל שתהא, מעוררת חשש ואף כעס בקרב תושבים יהודים רבים.

מרחבי תושבּות

זהותה היהודית של כרמיאל עודנה מורכבת מארבעה היבטים מרכזיים: ראשית, היעד המוצהר 
שלשמו הוקמה במטרה לחזק את האחיזה הישראלית־יהודית באזור; שנית, אופן הקמתה תוך 
עימות עם תושבי האזור ובכללו העברת אוכלוסיות והפקעת אדמות מתושבי הכפרים )סילבר, 
2001(; שלישית, פרקטיקות ההבניה שלה ושימור זהותה היהודית, הנמשכות עד היום;21 ולבסוף, 
מנגנונים של קולוניאליזם פנימי )יפתחאל, 2010( אשר ממסדים זכויות יתר ליהודים ומקשים על 

שמות המרואיינים שונו על מנת לשמור על פרטיותם.  18
שלוש שנים אחרי שהחל עלא לעבוד בכרמיאל עברה המשפחה להתגורר בעיר, בשכונה חדשה יותר.  19
השכונה סובלת מהזנחה מתמשכת מצד העירייה לנוכח כניסה של אוכלוסיות מוחלשות ובהן עולים   20

חדשים וחרדים. ראו רמון, 2013. 
הדוגמאות רבות ובכללן סמלים יהודיים המקשטים את כיכרות העיר, שמות רחובות אשר משקפים   21
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כניסתם של פלסטינים כתושבים בעיר )Tzfadia & Yacobi, 2011(. חוויית התושבות בכרמיאל 
מתעצבת בתוך הקשר אתנו־לאומי זה, אשר הופך הגירה פלסטינית לאיום אימננטי.

על רקע זה, המאבק לשימור זהותה היהודית של העיר מתנהל בין היתר ברשתות החברתיות 
ומתחיל בעצם ההגדרה )או ההגנה על ההגדרה( של העיר כיהודית. לדוגמה, ב־26.9.2015 פרסם 
נחום ברנע במוסף השבת של ידיעות אחרונות טור שבו כינה את כרמיאל "עיר מעורבת". הגם 
שזהות העיר לא עמדה כלל במרכז הכתבה, העובדה שברנע השתמש במונח זה השנוי במחלוקת 
הובילה לדיון חריף בקבוצת "כרמיאלים מדברים" בפייסבוק.22 ראשון להגיב היה ר', שכתב: 
"המוסף לשבת, כתבה של נחום ברנע, הנצחה של כרמיאל כעיר מעורבת, אני מתבייש שיש לנו 
תקשורת ברמה הזו, פשוט חורצים את גורל העיר באונס". לאחר דיון ממושך בשיעור התושבים 
הערבים בעיר, הבהיר ד': "הבעייה היא לא עם המספרים היבשים. ]...[ הבעיה נמ]צ[אית בתוכנו... 
ממשיכים במלוא המרץ להשכיר ולמכור לערבים תמורת בצע כסף בתים. והם מתרבים בתוכנו 
כמו ארבה". ודאי שלא כל תושבי כרמיאל היהודים חשים עוינות כלפי תושבים פלסטינים, ויש 
שבוחרים דווקא לפעול במרחב זה למען שיתוף פעולה יהודי־ערבי.23 אולם החשש מאובדן 

הצביון היהודי של העיר מורגש גם ברמה המוסדית.
בכניסה לכרמיאל ניצב "פארק המשפחה", שבו נערכת ביוזמת העירייה פעילות ענפה לנוער 
העירוני, בעיקר בסופי שבוע ובחופשות בתי הספר. לפני שנים אחדות עמד פארק המשפחה 
במרכזו של ויכוח ציבורי לאחר שמבקרים ערבים מהאזור קבלו על כך שהעירייה גובה מהם דמי 
כניסה. כתוצאה מהתלונה הנחו מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור את עיריית כרמיאל להפסיק 

לגבות תשלום מ"תושבי חוץ". תגובת מקצת התושבים היהודים להנחיה זו הייתה חריפה:

ממשיכים להתחולל ארועים אשר מסמנים את הדרך שלנו לאיבוד עירנו כרמיאל. ]...[ 
פארקים שהוקמו במלוא כספנו בארנונה ינוצלו וישתלטו במהרה ע"י תושבי הכפרים. ]...[ 
אסור להסכים ואין שום סיבה. ]...[ כי ברגע שיפתח הפארק יקרה מה שארע במקומות אחרים 

בהם ההשתלטות המהירה של תושבי הכפרים תסיר את רגלי ילדנו מהפארק ומהעיר.24

בלית ברירה הפסיקה העירייה לגבות דמי כניסה כלליים אך החליטה להקים גדר שתחצוץ בין 
אזור הפארק הפתוח למתקנים עצמם, כפי שהסביר ראש העיר עדי אלדר בעמוד הפייסבוק 
שלו: "בינתיים, מתוך רצון לשמור על החוק, אנחנו מבצעים גדר פנימית, שתוחמת את כל אזור 
המתקנים. תושבי כרמיאל ימשיכו ליהנות מכניסה חינם לפארק ולמתקנים, ואילו תושבי חוץ 
שירצו להשתמש במתקנים, יתבקשו לשלם" )אטיאס, 2014(. במהלך זה ביקשה העירייה להבחין 

נרטיב ציוני מובהק )בשכונת רבין לדוגמה הרחובות קרויים על שם יחידות בצה"ל(, וכיכר העירייה אשר 
מוסבת — במימון העירייה ובתמיכתה — לרחבת ריקודים סוערת בחגים יהודיים ולאומיים.

בקבוצה חברים יותר מ־15,000 תושבים ומטרתה לאפשר דיונים בנושאים בוערים בעיר.   22
קבוצת "חברה משותפת בכרמיאל", לדוגמה, פועלת ליצירת מרחב עירוני משותף בין יהודים וערבים.   23
הקבוצה יוזמת מופעים בערבית במרכז התרבות של כרמיאל, פעילות משותפת בחגי שלוש הדתות 
ואירועי משפחות בפארקים ובמתנ"סים מקומיים. הקבוצה גם פעילה בסוגיות פוליטיות אזוריות 
וכלל־ארציות. עם זאת, פעילים בקבוצה מלינים לא אחת על הקושי בגיוס תושבים יהודים, בפרט לאור 

ההקצנה המאפיינת את השיח הציבורי בעיר ובישראל בכלל.
מתוך דף הפייסבוק "הפורום הציוני לכרמיאל", 24.5.2014.  24
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בין תושבי פנים לתושבי חוץ, לאור נוכחותם המוגברת של מבקרים )ברובם הגדול פלסטינים( 
בפארק. שרטוט גבול זה מוסבר אמנם במונחים כלכליים, אולם משמעותו נוגעת ישירות לשאלת 
השייכות לעיר. פארק המשפחה הוא אתר שממלא פונקציות חברתיות ותרבותיות עבור תושבי 
ונוכחותם של פלסטינים במקום שנויה במחלוקת, בניגוד לביקורים התכופים של  כרמיאל, 
פלסטינים בפארק הגליל הסמוך לצורך טיול רגלי או פיקניק משפחתי. פארק הגליל אינו נתפס 
כאתר לתושבים בלבד, או כמרחב שהוא "יהודי" באופיו, ולפיכך פלסטינים שפוקדים אותו אינם 

פורעים את גבולות ההשתייכות לעיר.
הסטטוס הייחודי של מרחבי תושבות טמון במידה רבה בקביעות המובנית לתוכם. רוצה לומר, 
תושב הוא מי שנוכח במרחב דרך קבע ויש לו היכולת הפורמלית להשפיע פוליטית על מרחב 
זה )Blatman-Thomas, 2017b(. בהקשר זה, התמודדותן של רשימות יהודיות־ערביות בשתי 
מערכות הבחירות האחרונות למועצת העיר )בשנים 2008 ו־2013( נתפסו כקריאת תיגר של ממש 
על הסטטוס־קוו העירוני.25 לראיה, מערכות הבחירות הללו נסובו במידה רבה סביב הנוכחות 
הגוברת של פלסטינים בעיר: ב־2008 קרא מתמודד מטעם מפלגת כרמיאל ביתנו )שהפך לימים 
לסגן ראש העיר( לא להשכיר או למכור בתים לערבים, וב־2013 יצאו נציגי הליכוד ביתנו בקמפיין 
הפחדה נגד השתלטות ערבים על העיר ובקריאה לשמור על הצביון היהודי של כרמיאל.26 זהו 
הרקע למאמציה של עיריית כרמיאל להחצין ככל הניתן סוגיות הקשורות ב"אחר הפלסטיני". 
פגישה שקיימו תושבות פלסטיניות עם ראש העיר באפריל 2013 כדי לבקש תמיכה כלכלית 
ומוסדית בפעילותן המחישה את סירובה של העירייה להכיר בקיומו של ציבור פלסטיני בעיר:

כשסיימה הנאא לספר על היוזמות המקומיות של קבוצת הנשים, בכללן ייזום קבוצת 
הליכה לעידוד פעילות גופנית בחברה הפלסטינית, השיב ראש העיר בחיוך: "אנחנו 
דווקא חשבנו על זה ויש כבר שיתוף פעולה בין כרמיאל והכפרים ואנחנו מתכנננים 
מסלול הליכה ורכיבה על אופניים לאורך כביש 85 מצומת גילון ועד ראמה. אנחנו 

הולכים להקים אשכול של רשויות שיפעל ביחד באזור כולו". ]...[
ממלאת מקום ראש העיר הוסיפה: "אני יזמתי את פרוייקט 'שכנות טובה' שעובד מזה 
שנה בתחומים של קידום נשים, ספורט, תרבות וכלכלה. ]...[ במסגרת שיתוף הפעולה 
ניתן למגזר פעמיים השנה ובפסטיבל המחולות תשתתף  האולם של היכל התרבות 
לראשונה השנה להקה מהמגזר" )רשימות מתוך פגישה בעיריית כרמיאל, 17.4.2013(

כמייצגות ציבור פלסטיני )כרמיאלי(, הסוגיות שהעלו הנשים נתפסו אצל ראשי העירייה כענייני 
חוץ שיש לטפל בהם ברמה האזורית. מרחּוב ותיחום התושבּות מבפנים נחוץ משום שהגבולות 
המוניציפליים איבדו במידה רבה את תקפותם. במילים אחרות, נרמול השהייה הפלסטינית 
בכרמיאל לאורך השנים והתגברותה של תופעת ההגירה מחדדים את הצורך בסימון גבולות 

במהלך עבודת השדה לקחתי חלק בפעילות של רשימת "קשת כרמיאל לצדק חברתי" שהתמודדה   25
בבחירות 2013. דיון מפורט ברשימה ופעילותה נותר מחוץ ליריעתו של מאמר זה. 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט סלים ג'ובראן, פסל את הקמפיין של הליכוד ביתנו בכרמיאל   26
בטענה כי הוא גזעני ופוגעני. על סרטון הבחירות של המפלגה כתב השופט ג'ובראן: "לגישתי קיימת 
וודאות כי סרטון זה יביא לפגיעה קשה וחמורה בשלום הציבור וברגשות האוכלוסייה הערבית-מוסלמית 

של מדינת ישראל" )החלטה מיום 17.10.2013, תר"מ 177/20(. 
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ויומיומית שמגיבה  פנימיים. זהו ההקשר שבמסגרתו סגרגציה מתהווה כפרקטיקה חברתית 
באופן דינמי למציאות המעורבת של העיר היהודית.

כתוצר של אינטראקציות חברתיות, גבול התושבות — שמסמן למעשה את הזכות להשתייך — 
עובר פרשנות, הפנמה והגדרה מחדש בקרב תושבים פלסטינים.27 כך, במרחבי תושבות פלסטינים 
לא אחת חשים את עצמם זרים על אף היותם "קבועים". בשיחות עם אימהות פלסטיניות עלתה 
שוב ושוב בחירתן להימנע מהגנים הציבוריים בעיר. לפי אתר עיריית כרמיאל, יש בעיר 70 
פארקים המשתרעים על פני כ־1700 מ"ר. אך על אף מיקומם הנוח וההיצע הרב, בפרט לעומת 
המצב בכפרים, נשים פלסטיניות מדירות מהם את רגליהן כמעט לחלוטין. סמאח, תושבת העיר 
זה 14 שנים ואם לחמישה, סיפרה על תחושת התסכול שלה כשהיא מנסה לעודד חברות להגיע 
לגינה עם הילדים: "רוב הילדים בכרמיאל לא יוצאים מהבית. הם חוזרים הביתה מבית הספר 
בכפר והאימהות שלהם נשארות איתם בבית כל ערב. בכפר זה שונה — הילדים משחקים ביחד 
ברחוב, בשכונה, ואין כל בעיה" )שיחת שדה, 17.10.2012(. בהזדמנות אחרת סיפרה סמאח 
שהיא התרגלה למבטים של אימהות יהודיות למשמע ערבית בגינה הציבורית, אולם קשה לה 
להתרגל לעובדה שילדיה תמיד משחקים לבד, גם אם נמצאים בסביבה ילדים אחרים. אף שהגנים 
בכרמיאל אינם מגודרים, מרביתם מהווים מתחם פנימי המשרת את תושבי הבניינים הסמוכים. 
האווירה האינטימית שנוצרת בין מבקרי הפארק הופכת לגורם מדיר וישיבה בגן הציבורי נחווית 
אצל אימהות כחציית גבול. גם אם נשים פלסטיניות בוחרות לא להגיע לפארקים עוד בטרם 
חוו תגובות עוינות משכניהן, מסרים דומים מופנים כלפיהן גם בהקשרים אחרים. כך למשל 
 החלטתה של הנאא להצטרף לסיירת ההורים בעיר התקבלה אצל הורים יהודים בסיירת בחשדנות 
שאני  הסברתי  הורים.  לסיירת  להתנדב  רוצה  ערבייה,  אני,  למה  הבינו  לא  "הם   רבה: 
תושבת כמוהם וחשוב לי מה קורה בעיר. אני גם מגדלת את הבנים שלי כאן" )שיחת שדה, 
14.10.2012(. בסיירת, הקיימת זה חמש שנים, לא היו מעולם )ככל הידוע לי( פעילות או 

פעילים ערבים.28

סיכום

בעשרים השנים האחרונות, תושבים פלסטינים בגליל החלו להגר לערים יהודיות — שהוקמו 
על מנת לייהד אזור זה — מכיוון שיישוביהם סובלים ממדיניות רבת שנים של אפליה ותת־
פיתוח. אולם הרבה לפני גלי ההגירה הללו, ערים יהודיות כבר היו בפועל חלק אינטגרלי מחיי 
היומיום של פלסטינים בגליל. תושבים בכרמיאל העידו בפניי לא אחת שכרמיאל היא חלק 

פרקטיקות של "הגדרה מחדש" כוללות שיתופי פעולה בין יהודים וערבים ויצירת קואליציות אזוריות   27
בגליל שאינן פורעות אמנם את שיח ההפרדה הדומיננטי אבל מאתגרות את הסגרגציה המרחבית בגליל 

בכלל ובעיר בפרט. 
הנאא בחרה להצטרף לסיירת מכיוון שילדיה למדו בבית ספר בכרמיאל והיא חשה אחריות לבני נוער   28

־בגילם. עם זאת, בחירתה של הנאא בבית ספר יהודי חריגה משום שאין בכרמיאל מערכת חינוך ער
בית ומרבית הילדים לומדים בכפרים. בעקבות לחץ מתמשך של תושבים יהודים ופלסטינים, הודיעה 
לאחרונה עמותת יד ביד על פתיחת גן ילדים דו־לשוני )עברית־ערבית( ראשון בעיר בספטמבר 2018. 
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מנוף ילדותם לא רק משום קיומה הפיזי בקרבת ביתם, אלא מפני שבילו לא מעט מזמנם בעיר 
הרבה לפני שהחליטו להגר אליה. אכן, התבוננות בהיסטוריה של כרמיאל מעלה שפלסטינים 
הוזמנו להשתלב בעיר באופן מוגבל כבר בעת הקמתה. לאור מציאות זו, שבה יהודים ופלסטינים 
חולקים זה שנים מרחב עירוני אחד, פרנסי ותושבי העיר מתמודדים ביתר שאת עם השאלה 
כיצד יכולה כרמיאל "להגן" על צביונה היהודי — במילים אחרות, כיצד אפשר להבטיח עיר 

"יהודית" שהיא בה בעת מעורבת.
זו מובלעת טענה מרכזית של המאמר הנוכחי והיא שכרמיאל איננה עיר  בניסוח שאלה 
"מעורבת בהתהוות", כפי שטענו למשל שבח )2017( ותותרי־ג'ובראן )2017(, אלא עיר שתמיד 
הייתה גם מעורבת וגם יהודית. רוצה לומר, כרמיאל חותרת תחת המבנה הסגרגטיבי של ישראל 
המחולק רשמית ליישובים יהודיים, ערביים ומעורבים. תובנה זו תלויה במידה רבה בנראותם 
של פלסטינים יוממים בעיר ובהבנת ההיסטוריה המקומית שלה. לפיכך ניתוח המציאות הסוציו־
מרחבית של כרמיאל רק לאור גלי ההגירה הפלסטינית אליה איננו מדויק, משום שכרמיאל 
התהוותה כמעורבת עוד קודם לכן. עם זאת, ראינו שגם כמרחב מעורב כרמיאל ממשיכה להיות 
עיר יהודית מבחינה פרקטית וסימבולית. היותה של העיר "יהודית ומעורבת" מחזקת אפוא 
את הטענה שגבולות סוציו־מרחביים בעיר שבים ומתהווים כל הזמן, שכן זהויותיה של העיר 
שונות בהקשרים שונים ובאתרים שונים. לאור זאת טענתי שנוכחות פלסטינית, שהיא מזמן 
עניין שבשגרה, הופכת בעייתית כשהיא נתפסת כקבועה וכבעלת אחיזה פוליטית, ואילו נוכחות 

ארעית זוכה בדרך כלל למידה מסוימת של הכלה.
בסיכומו של דבר, הקווים המבחינים בין תושבים ומבקרים פלסטינים אינם כה ברורים 
וודאי שאינם סטטיים. המשא ומתן על הזכות להגדיר את גבולות ההשתייכות — שלפרקים 
מתנהל כמאבק עיקש — הוא מתמשך ובעל מופעים רבים ומגוונים. כך גם הבניית הגבול בין 
מרחבי תושבות ומרחבי ארעיות היא פרקטיקה יומיומית, שהצעתי לראותה כסגרגציה מלמטה. 
התבוננות באופן שבו מרחבים עירוניים שונים מוגדרים ומגודרים זה לצד זה מחדדת את ההבנה 
שסגרגציה איננה שיקוף של הפרדה פיזית, אלא אמצעי לניהול המתח שבין אידאולוגיה ומדיניות 
של הפרדה ובין מציאות של חיים מעורבים. מכיוון שמתח זה מאפיין יותר ויותר טריטוריות 
בישראל/פלסטין — ובכלל זה מקומות שאינם מוכרים רשמית כ"מעורבים", כמו כרמיאל — ניתן 
להניח שפרקטיקות של סגרגציה מלמטה יהפכו אף הן לשכיחות יותר. אם כן, נשאלת השאלה 
עד כמה יצליחו פרקטיקות אלו לבלום מגמות גאופוליטיות של טשטוש גבולות אתנו־לאומיים 

במרחב שהוא כבר, במובנים רבים, מעורב.
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 האינדיבידואליזציה של מאבקים עירוניים: 
 גינת קריית ספר כמקרה מבחן 

לפעולה קולקטיבית בעידן ניאו–ליברלי

דורית גרפונקל,* אפרת איזנברג**

זר ומנוכר, אך  תקציר. העיר המודרנית מתוארת כמרחב אינדיבידואלי, 
היא מצמיחה מקרבה התארגנויות של תושבים זרים זה לזה לטובת מאבקים 
על סביבת חייהם. מאבקים אלו מתעוררים בעידן הפוסט־פוליטי הנוכחי, 
המאופיין במשבר אמון בפוליטיקה הישנה, בהתחזקות הקונצנזוס סביב 
רקע  על  הלעומתי.  הפוליטי  השיח  ובהדחקת  הניאו־ליברלי  הפרויקט 
הסתירה העומדת כביכול בין קיומה של פעולה קולקטיבית ובין האקלים 
האינדיבידואלי, המאמר בוחן את יחסי הגומלין בין האישי ובין הציבורי 
והפוליטי בפעולה עירונית קולקטיבית: מאבק להקמת פארק ציבורי במקום 
מגדלים במתחם קריית ספר בתל אביב. באמצעות תצפיות משתתפות 
וראיונות עומק עם פעילים מודגמים במאמר תפקידי האינדיבידואליזם 
והתנאים העירוניים בכינון מאבק ובהנעתו. התהליכים המתוארים במאמר 
קוראים תיגר על תפיסות מקובלות של מאבקים עירוניים וממחישים את 
תפקידה החשוב של עבודת הזהות האישית בפעולה הקולקטיבית, המושפעת 

מאופיו ומצורתו של המאבק העירוני וגם משפיעה עליו.

מילות מפתח: מאבקים עירוניים, אינדיבידואליזם, פוסט־פוליטיקה, עבודת 
זהות, מרחב ציבורי

מבוא

פארק קריית ספר הסמוך לשדרות רוטשילד בלב תל אביב־יפו, בין הרחובות יהודה הלוי, עמרם 
גאון וסעדיה גאון, וילסון ולינקולן, לא תמיד היה מרחב של ירק ומים שוקק מבקרים כפי שהוא 
היום. הפארק הפורח שימש במשך שנים ארוכות את סדנאות הרכב של משטרת ישראל והיה 
אזור מוסכים סגור לציבור. במהלך שנות התשעים גילו תושבי האזור תוכנית של העירייה ומנהל 
מקרקעי ישראל לפינוי סדנאות הרכב והקמת מגדלי יוקרה למגורים במקומם. נגד תוכנית זו 
פתחו תושבי הרחובות הסמוכים במאבק ארוך ובדרישה נחרצת לפתח את המתחם, המשתרע 

על כ–20 דונם, ולהופכו לפארק פתוח, ריאה ירוקה בלב העיר.
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למעלה משני עשורים נאבקו התושבים נגד התוכנית באמצעים רבים ומגוונים. הם קיימו 
הליכים משפטיים ופגישות עם בעלי תפקידים, אך גם ערכו אירועים חברתיים, תרבותיים, 
סביבתיים וחינוכיים. האירועים הללו כללו הפגנות, תערוכות, הופעות, ונטיעות עצים, בין 
היתר בשיתוף עם ארגוני סביבה וועדים עירוניים שונים. בשלוש השנים האחרונות למאבק, 
עד להכרעתו בשנת 2011, קיימו הפעילים יותר מ־150 פיקניקים שבועיים במתחם, כאילו היה 
פארק. אף שהמאבק מטבעו היה מקומי, הוא זכה לתשומת לב עירונית כללית. לצד מובילי 
המאבק מקרב תושבי השכונה השתתפו בו גם פעילים חברתיים וסביבתיים מכל רחבי העיר. 
החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין היו אף הם שותפים לעשייה. בשנת 2008, לקראת הבחירות 
המוניציפליות בתל אביב, עלה המאבק גם לסדר היום העירוני הפוליטי באג'נדה שקידמה הסיעה 

העירונית בתל אביב "עיר לכולנו".
לבסוף, לאחר המאבק הארוך, החליטה העירייה לגנוז את תוכניתה המקורית. במקום מגדלים 
היא החלה לקדם את הקמת הפארק. תחילה שאפה העירייה להקימו על חלק קטן מהמתחם 
ודרשה כי יפותח לצד מגדלים, אך התושבים המשיכו להתנגד לפשרה זו. בעקבות זאת נקבע 
כי במתחם לא יוקמו כלל מגדלים והוא יפותח ויהפוך כולו לפארק. התושבים שהיו פעילים 
במאבק היו שותפים, לצד העירייה, בעיצוב אופיו של הפארק העתידי והשתתפו בהליך שיתוף 

ציבור שיזמה העירייה לתכנונו של הפארק.
התל־ בנוף  וייחודי  מושקע  פארק  בפתיחת  הישגיהם  את  התושבים  חגגו   2013  במרץ 

אביבי. אולם כעבור חודשים אחדים, כשהתקיימו חלק מהראיונות שעליהם מבוסס מאמר 
 זה, אפשר היה להבחין כי כבר אז נפרמו הקשרים בין רבים מהפעילים שעסקו שנים ארוכות 
 בהובלת המאבק, וסכסוכים שאולי הודחקו פרצו אל פני השטח. עם זאת, הפעילים המשיכו 
לחוש כי היו שותפים ל"דבר גדול" וכי "עברו שינוי" והתפתחו באפן אישי מעצם מעורבותם 

במאבק.
פריצתם ופועלם של מאבקים עירוניים כמו זה שבקריית ספר מוסברים לרוב באמצעות 
גורמים כלליים ומבניים )Van Stekelenburg & Klandermans, 2010(. הממד הקבוצתי של 
ההתארגנות וזהותם הקולקטיבית של החברים למאבק מתוארים כבסיס לפעולה, לגיוס פעילים 
ולהתמדתם בפעילות לאורך זמן )Flesher Fominaya, 2010(. הזהות הקולקטיבית היא מניע 
מרכזי לפריצת מאבק או תוצר משמעותי של ההשתתפות בו )שם(. כינונה של זהות קולקטיבית 
מאפשר לקבוצה להשתתף בפוליטיקה של זהויות ולדרוש הכרה וחלוקה מחודשת של משאבים 
בחברה, כקולקטיב מאוחד ובעל זהות משותפת — למשל אתנית, לאומית או מגדרית )פרייזר, 

.)1995
אך בעידן הניאו־ליברלי, המאופיין באינדיבידואליזם ומכוון למקסום העושר הכלכלי על 
בסיס הגדלת הרכוש הפרטי, לחיזוק השוק החופשי ולהטמעת היגיון שוקי במכלול היבטי החיים 
)Harvey, 1989(, הירתמותם של פרטים למאבק וולונטרי ארוך שנים והשקעת משאבים פרטיים 
וזמן בהקמת פארק ציבורי לטובת העיר כולה אינן מובנות מאליהן. אפשר אולי לטעון כי תושבי 
המקום ירוויחו מהקמת הפארק שכן מחירי נכסיהם יעלו, אולם נדמה שבטענה זו לבדה אין כדי 
להסביר את הירתמות התושבים. השותפות בין הפרטים, הזרים זה לזה, במרחב עירוני סותרת 
כביכול את ערכי התקופה. במילים אחרות, הסביבה העירונית האנונימית והתפיסות הניאו־
ליברליות הרווחות מאתגרות הסברים קיימים לפריצת מאבקים חברתיים הממוקדים בהיבטים 

קבוצתיים, בזהות קולקטיבית ובמאבק מתוך פוליטיקה של זהויות.
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במאמר אנו עושות שימוש במאבק להקמת פארק קריית ספר כדי לבחון פער זה בין האישי 
ויש  ובין הציבורי לקולקטיבי. אנו בוחנות את השאלה כיצד בעידן הניאו־ליברלי,  הפרטי 
האומרים — פוסט־פוליטי, המושתת על אינדיבידואליזציה ועל פעולות למטרות רווח, בוחרים 
פרטים להצטרף למאבק חברתי וולונטרי לאורך זמן על עתידו של המרחב הציבורי ומשתתפים 
בפעולה קולקטיבית עם זרים. אנו טוענות כי אין די בהתייחסות למאבקים עירוניים מזווית 
קולקטיבית, חברתית או פוליטית כדי להבין את ההצטרפות אל המאבק ואת השותפות בו. 
לטענתנו יש מרכיבים הקשורים בעבודת הזהות האישית, ברצון בקידום הפרט, בקידום העצמי 
ובהשגת תועלות בסֵפרות חיים אחרות, ומרכיבים אלו דוחפים את הפרט לפעולה שבה הוא 
שומר על עצמיותו ועל ייחודו. ממד אישי זה נפרד מהזהות הקולקטיבית וממלא תפקיד אחר 
בהבניית המאבק החברתי ותפקיד הפרט שבו. מנקודת המבט האישית, המאבק בקריית ספר 
שימש מעין זירה אלטרנטיבית ומשלימה )לצד זירות אחרות, כגון שוק העבודה( שבה הפרט פעל 
להתפתחות אישית, להתמודדויות עם התרחשויות וקשיים בעולם הפנימי־אישי )כגון אי־ודאות 
תעסוקתית או בדידות( ולפיתוח ערך עצמי. נבחן כיצד מאבק שכזה, שהפעילים בו משתייכים 
בעיקר למעמד הבינוני־גבוה ומרגישים בטוחים בעיר ובמקומם בה, משמש כמו תחליף לספת 
הפסיכולוג, זירה חלופית לטיפול ולפיתוח עצמי וליצירת ערך וזהות חיובית ומשמעותית יותר 

עבור המשתתפים, באופן שתורם בה בעת גם לטובת הכלל.
המחקר תורם לגוף המחקר הקיים העוסק במחאות חברתיות ובתנועות עירוניות בהוסיפו 
את ההיבט האינדיבידואלי להבנתן. המאמר מציב את הפרט לא ביחס לקשרים שלו עם סביבתו 
ולא לפי זהותו הקולקטיבית, אלא ביחס לזהותו האישית. נקודת מבט זו מראה כיצד דווקא 
הפרויקט הניאו־ליברלי, וההבטחה שהוא טומן בחובו ליוזמה ולעשייה של הפרט, עולים בקנה 
אחד עם פריצתם של מאבקים כמו המאבק בקריית ספר, שלצד היותו מאבק סביבתי ועירוני נגד 
 life( ועל סגנון חיים )wellbeing( מדיניות פיתוח עירונית מסוימת הוא גם מאבק על איכות חיים
style(. כך למעשה המאבק משוקע )embedded( בהקשר הניאו־ליברלי הנוכחי. מקרה קריית 
ספר מדגים כיצד בסופו של דבר התלכדות אינטרסים של הפרט, של הקבוצה ושל העירייה היא 

שהובילה לפיתוח הפארק.
המחקר מציע גם חשיבה מחודשת על הרעיון של פוליטיקה חדשה ועל היחס שבין האישי 
והפרטי לציבורי והפוליטי. יש המסבירים מחאות חברתיות וטוענים כי הן מענה או תגובה לרידוד 
השיח הפוליטי, למשבר אמון כללי במערכת הפוליטית ובמוסדותיה המסורתיים ולתחושה של 
העדר אלטרנטיבה למשטר הכלכלי, להגיונות הנובעים ממנו ולאלה הנהוגים בפועל )רם ופילק, 
2013(. אחרים הציעו כי האופי ה"קרנבלי" והיצירתי של המחאות האחרונות הוא השטחה של 
העשייה הפוליטית העכשווית לכדי בילוי )שנהב, 2013(. אנו מציעות, ברוח טענותיהם של 
הוגים פוסט־פוליטיים )Mouffe, 2005; Rancière, 2010(, כי רבים מהמאבקים בני זמננו אינם 
ניתנים עוד להמשגה באמצעות תאוריות של התנגדות, מחאה ופוליטיקה של קבוצה או מרחב. 
הם אינם יכולים להיות מובנים רק כקריאת תיגר על רעיונות הגמוניים, אלא יש להבינם גם 
באמצעות תהליכים פנימיים שעובר הפרט בעיר הקשורים לעבודת הזהות האישית שלו. הארווי 
)Harvey, 2008( אמר כי שינוי העיר, על הציבוריות שבה, הזרות וההטרוגניות שבה, מאפשר 

גם את שינוי העצמי; ואנו מוסיפות — ולהפך.
המאמר מתמקד בפרט המשתתף במאבק חברתי שהוא בה בעת גם מאבק כלל־עירוני 
המבקש לקדם ערכים סביבתיים ולצאת נגד מדיניות הפיתוח העירונית, וגם מאבק מקומי לכינון 
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מרחב מוגדר ושכונתי בעיר — פארק חדש לטובת תושבי השכונה. המאמר פותח בסקירה של 
התנאים העירוניים וחיי הפרט, המאופיינים בעבודת זהות. הסקירה ממשיכה ומציגה את מקומו 
של הפרט במחאות ובמאבקים חברתיים, ומסתיימת בדיון על משמעותם של מאבקים עירוניים 
בעידן הנוכחי. בחלק השני של המאמר מוצגים הממצאים. המחקר מבוסס על תצפית משתתפת 
ממושכת )2014-2010( בשנים האחרונות של המאבק עד להקמת הפארק, דרך שלב התכנון 
המשתף ועד להשמשת הפארק לציבור. נוסף על כך נערכו שישה ראיונות עומק עם פעילים 
מרכזיים ומובילי המאבק. כמו כן נאספו חומרים משניים שכללו התכתבויות של פורום מובילי 
המאבק, פרוטוקולים של תהליך תכנון הפארק, חומרים מודפסים ובהם מכתבים ופליירים 
שהפיקו הפעילים, עמודי פייסבוק )דף הפייסבוק "ירוק במקום בטון"(, כתבות עיתונות ופסקי 

דין. בחלק השלישי של המאמר מובא דיון מסכם.

אינדיבידואליזם ועבודת הזהות בעיר הגדולה

אנו בוחרות להתחיל בדיון העכשווי על זהויות ועל מקומו של הפרט במרחב האורבני במודרניות 
המאוחרת. עם המעבר מהכפר אל העיר והתפתחות הערים המודרניות, יוחסה לחוויה העירונית 
)זימל,  השפעה מכוננת על חיי הנפש של הפרט, כזו המייצרת אותו מחדש כאינדיבידואל 
2007(. גודל האוכלוסייה, הצפיפות וההטרוגניות החברתית תוארו כתנאים העירוניים העיקריים 
המשפיעים על היחסים החברתיים בעיר ומייצרים אותה כמקור לזרות, לניכור ולבדידות )וירת, 
2007(. מאז ועד היום מתוארת העיר כמרחב של חוסר ביטחון, לכלוך, חולי, הדרה וניכור, מרחב 
שכל אדם בו טרוד בענייניו )Milgram, 1973; Vidler, 2001(, מרחב המייצר חוויית סכנה ואיום, 
זו מתעצמת עם הגידול באוכלוסיות הערים וציפופן, עם  פחד וחרדה )Amin, 2006(. חוויה 
ההתפתחויות הטכנולוגיות ועם התמורות בשוק העבודה — גורמים המחלישים את הסולידריות 
ואת חיי הקהילה המקומיים )Allan, 2001; Sennett, 2012(, כך שהשכונה העירונית חדלה להוות 

.)Carmon & Eizenberg, 2015( מרחב המגדיר קהילה
לצד הניכור והזרות מתפתחת בעיר תחושת קהילתיות והשתתפות, נוצר בה הון חברתי 
בו  שמתקיימות  כמרחב  נתפסת  השכונה   .)Manzo, 2005( חברתיים  יחסים  בה  ונרקמים 
אינטראקציות יומיומיות. על אף ההתפתחויות הטכנולוגיות המשנות את תחושת הקהילתיות 
ומאפשרות קשרים שאינם מבוססי מקום, השכונה ממשיכה להוות מקור חשוב לזהות ולקשרים 
חברתיים )Forrest & Kearns, 2001(. השכונה היא מרחב שבו פרטים יכולים לפעול יחדיו 
לקידום מטרות משותפות באופן המייצר ומחזק את ההון החברתי של השותפים, לפי ערכים 
המשותפים להם )Manzo, 2005(. מכאן שיש להבין את העיר כזירה מורכבת שיש בה רבדים 

שונים של מערכות יחסים ואשר מפגישה זרּות ושכנּות, ניכור ושייכות.
השינויים באופי המרחב המקומי ובתפקיד חיי הקהילה מייצרים מחדש את חוויית הפרט 
זו, עבודת  בעיר הגדולה ואת היחסים החברתיים המיוצרים בה )Allan, 2001(. בתוך חוויה 
הזהות או פרויקט עיצוב הזהות העצמי הם נדבך מרכזי )שטרנגר, 2007(. בחיים הפרה־עירוניים 
הוגדרו תפקידי הפרט מראש על פי שיוכו המקומי, המשפחתי, המגדרי או המעמדי. המקום 
והמשפחה שהפרט נולד אליה הם שהקנו לו את זהותו והתוו את עתידו. לעומת זאת, לפי התפיסה 
החברתית הרווחת בחברה העירונית המודרנית ובאתוס הקפיטליסטי, תפקידו החברתי של הפרט 
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וזהותו בדרך כלל אינם מוכתבים מראש ואין לו מסלול חיים ידוע, אלא עליו לייצר את מסלול 
חייו בעצמו. לפיכך, בניגוד לעבר, שבו עיקר משאביו של הפרט הוקדשו להישרדות, בתקופה 
הנוכחית אין די בכך. ברוח התקופה היזמית הפרט מצופה ליצור ערך עצמי, מימוש והגשמה 
בכל מרחבי חייו, אורחותיו, תפקידיו וקשריו החברתיים )Rose, 1998(. פרויקט זה של יצירת 
זהות הוא תהליך מתמשך, המתעדכן לאורך כל חייו של הפרט )שטרנגר, 2007(. פרויקט הזהות 
כולל היבטים אישיים פרטניים לצד היבטים קהילתיים וחברתיים הקשורים לרשתות החברתיות 
שבהן נטוע הפרט, ואלה מרכיבים יחדיו את זהותו של הפרט ויוצקים משמעות לחייו. רעיון 
יצירת הזהות עולה בקנה אחד גם עם המגמות הפוליטיות־כלכליות הרחבות, והוא מתחבר 
לתפיסה הניאו־ליברלית, המקדשת את היוזמה האישית ואת החתירה לפעולה למקסום העושר 
ללא מעורבות המדינה, ורואה בכך מודל ראוי. כך מתחזקים יחסי הגומלין בין תרבות הצריכה, 
יצירת הזהות האינדיבידואלית והמגמות הכלכליות הרחבות, הניזונות מהספרה הפוליטית ובה 

בעת משפיעות עליה )שם(.
סנואו ואנדרסון )Snow & Anderson, 1987( טוענים כי הפרט עושה מגוון פעולות כדי 
לייצר את זהותו ואת עצמו כאינדיבידואל, עבודה המכונה "עבודת הזהות". עבודת הזהות 
מתרחשת ומתעדכנת כל הזמן ובכל מקום וכוללת פרקטיקות שונות, החל בעיצוב המראה 
החיצוני והדיבור וכלה בעיצוב סביבת המגורים והעבודה. גם לבחירותיו ולהעדפותיו של הפרט 
 .)Allan, 2001( באשר להשתייכות לקהילות שונות יש חשיבות רבה בפיתוח זהות רב־ממדית
מערכות היחסים החברתיות שלו וקשריו הקהילתיים מכוננים את סיפור חייו ואת זהותו העצמית 
)Rose, 1998(. העיסוק בהבניית הזהות מקיף את חוויית החיים הפרטית כולה ואת הפרקטיקות 
היומיומית ומעצב את האופן שבו אנשים תופסים, חווים ושופטים את עצמם, את מעשיהם ואת 

.)Rose, 1998 ;2012 ,אורחות חייהם )אילוז
עבודת הזהות מהווה גם גשר או ממשק בין העצמי והאישי ובין החוץ, החברה והסביבה 
)Ibarra & Barbulescu, 2010; Snow & Anderson, 1987(, ואכן בשנות התשעים נוספו לתאוריה 
על עבודת הזהות רבדים נוספים, כגון זהות עירונית )Lalli, 1992(, ומאוחר יותר — זהות סביבתית 
או ירוקה )Horton, 2003(. הזהות הסביבתית, למשל, מבוססת על סגנון חיים שבשגרה הכולל 
מאפיינים כגון צריכה ירוקה או בחירה בתזונה מסוימת, שבאמצעותם פעילים סביבתיים יכולים 
לבטא את המחויבות שלהם לאג'נדה הסביבתית. פרטים המאמצים את הזהות הסביבתית הופכים 
כך לחלק מתרבות סביבתית רחבה באופן התורם לחיזוק זהותם האישית. הזהות האישית והבחירה 
בדרך חיים ירוקה נתפסות כמקדמות את הסביבתנות אפילו יותר מאג'נדה סביבתית פוליטית 
אקטיביסטית )Horton, 2003(. על כן נטען כי מחאות סביבתיות נטועות בהקשר של זהות אישית 
ומגמות אינדיבידואליזציה: פרטים חשים אחראיים אך גם מועצמים כאשר הם פועלים ונלחמים 
נגד סיכונים סביבתיים גלובליים )Connolly & Prothero, 2008(. היבטים אלו הופכים את 
 Fraser,( עבודת הזהות ואימוץ זהויות שונות לכלי פוליטי ולבסיס להגדרת תביעות פוליטיות
2001(. בה בעת ניתן לראות את עבודת הזהות כטומנת בחובה אשליה שהפרט הוא אוטונומי 
ויכול לייצר את עצמו כרצונו, באופן המטשטש ואף מסווה את הסיבות המבניות המערכתיות 
 .)Bauman, 2000; Beck & Beck-Gernsheim, 2002( זו  מדומה  אוטונומיה   המגבילות 
בהמשך לכך טוענת אילוז )2012( כי לעבודת הזהות השלכות רוחביות. היא הופכת לחלק 
ממכניזם של משטור וארגון החברה המודרנית, המשרת דפוסים כלכליים, שכן עבודת הזהות 
המתמקדת באישי מצמצמת את המודעות הפוליטית ואת הקריאה לשינוי רדיקלי של הסדר 
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הקיים ובכך משרתת את הסדר הקיים ומונעת יציאה למחאות ולמאבקים פוליטיים )אילוז, 
.)Rose,1998 ;2012

תנועות חברתיות בעידן הפוסט־פוליטי

ניתן היה להסיק כי עבודת הזהות, הפרטית והאישית במהותה, סותרת עשייה פוליטית חברתית 
המצריכה שיתופי פעולה פורמליים ובלתי פורמליים בין זרים לשם קידום מטרות קולקטיביות. 
אולם בפועל הדבר אינו בהכרח כך. בעשורים האחרונים קמו התאגדויות חברתיות רבות המקדמות 
מטרות שונות ונאבקות לשינוי המצב הקיים. הללו מוגדרות בספרות כתנועות חברתיות חדשות 
)new social movements( והן אינן מבוססות על מאבק מעמדי. המחאות החברתיות החדשות 
החלו בשנות השישים ועסקו בזכויות האזרח ובדרישה לשינויי ייצוג והכרה במאפיינים קבוצתיים 
כגון זהות גזעית או מגדרית. עם עלייתן של המחאות הללו גבר העיסוק המחקרי בהקשריהן 

הרחבים.
הספרות מציגה כמה אסכולות לניתוח תנועות חברתיות. אסכולה אחת מתמקדת בתנאים 
הפוליטיים, החברתיים והשלטוניים החיצוניים למאבק שבתוכם צומחות תנועות חברתיות. 
)resorcue mobizilation(, המתמקדת  גיוס המשאבים  אסכולה מרכזית אחרת היא אסכולת 
ביכולתה של הקבוצה לגייס משאבים מסוגים שונים )למשל פעילים או משאבים כלכליים( 
ועוסקת בהיבטים המבניים של ההתארגנות להתנגדות )Jenkins, 1983(. בשנים האחרונות 
מתמקד המחקר גם בשימוש בטכנולוגיות וברשתות החברתיות לשם גיוס משאבים לפעולות 
 van De Donk, Loader, Nixon, & Rucht, 2004; Gard McGhee &( התנועה החברתית 

.)Santos, 2004
קריאתן של התנועות החברתיות להכיר במאפייני זהות השייכים לקבוצה — למשל במאבק 
על זכויות השחורים בארצות הברית, במאבק הפמיניסטי ובמאבק הלהט"בי — הביאה לפיתוחו 
זו של זהות קבוצתית החליפה  של גוף מחקר העוסק בזהות קבוצתית של הפעילים. תודעה 
במידה רבה את התודעה המעמדית, שאפיינה את פריצתם של מאבקים קודמים ואת הזיקה 
שבין הפרט לקבוצה )Hunt & Benford, 2004(. טילי )Tilly, 1998( טען כי יחסי הגומלין בין 
הפרט לקבוצה במאבקים חברתיים מבוססים על נרטיב או על סיפור משותף של כלל החברים 
בקבוצה הנאבקת, הכולל אידאולוגיה משותפת ומסגור נושא המאבק כבעל משמעות לכלל 
המשתתפים בו )Benford & Snow, 2000(. או כפי שטוען גרמשי )Gramsci, 1971(, צריך 
אג'נדה כדי להשיג ניצחון פוליטי, אבל האג'נדה הזאת נגלית ומתהווה רק תוך בניית הממסד 

)קרי, הקבוצה( המייצר אותה.
חוקרים מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה החברתית נוטים לייחס חשיבות רבה לרגש, 
ובעיקר לכעס ולמרמור בשל תחושת קיפוח ואפליה, ורואים בהם כוח מניע למאבק. כאשר הכעס 
 van( והמרמור האישי מתלכדים עם זהות קבוצתית — מתלכדים האישי והפוליטי, הרגש מתעצם
Stekelenburg, Klandermans, & Roggeband, 2013( והמוטיבציה לפעול בשם הקבוצה גוברת 
)Eisinger,1973(. אם כן, שייכות והזדהות קבוצתית הן גורם משיכה משמעותי לגיוס פעילים 
 Polletta & Jasper, 2001; Van Stekelenburg( והן מאפשרות את המשכיות המאבק לאורך זמן

.)& Klandermans, 2010
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מלוצ'י )Melucci, 1985( התייחס למושג הזהות בהקשר של מחאות חברתיות והתמקד 
בזהות הקולקטיבית ובשייכות הקבוצתית. הוא תיאר תנועות חברתיות כרשתות דינמיות של 
קשרים, המאפשרות התארגנות לא־היררכית המדגישה תמיכה הדדית וסולידריות בין חברי 
הקבוצה. חברי הקבוצה, השותפים לתנועות החברתיות, חולקים זהות קולקטיבית ותפיסה ערכית 
משותפת ומייצרים זהויות חדשות, ובכך הם מייצגים אלטרנטיבה למבנה השלטוני ההיררכי 
הקיים )שם(. הזהות והערכים המשותפים מייצרים זיקות רגשיות של המעורבים ומאפשרים את 
הגדרת הקולקטיב — הן על ידי המשתתפים עצמם והן על ידי אחרים מחוץ לקבוצה. הגדרה 
.)Melucci, 1985, 1989( כפולה זו, מבפנים ומבחוץ, משמעותית להבניית הזהות הקולקטיבית

פולטה )Polletta, 1998( מדגישה כי כדי להבין תנועות חברתיות יש להבין את הנרטיבים 
ואת הפרקטיקות היומיומיות של המשתתפים במחאות, וכן את הביוגרפיות האישיות שלהם. 
בייצור הסולידריות  הזהות הקולקטיבית  פולטה מציינת את תפקידה של  גם  כמו מלוצ'י, 
ההכרחית לקידום המאבק. היא מתארת את תהליך עיצוב הזהות הקולקטיבית במהלך המאבק 
כחלק מעבודת הזהות וטוענת כי היבטים קולקטיביים אלו של המאבק הופכים לחלק מזהות 
המשתתפים. הנרטיב והסיפור — יותר ממסגור הפעולה המשותפת — הופכים למשמעותיים 
בגיוס הפעילים, וזאת עוד קודם לכינון התנועה ומוסדותיה. יש חשיבות גם לדינמיקה הרגשית 
המתגבשת במאבק, לתחושתו של הפרט כי הוא חלק מקבוצה המשמשת לו להזדהות ולהגדרה 
עצמית )Snow, 2001(. הדברים עולים בקנה אחד עם ממצאים מאוחרים יותר שלפיהם חוויה 
רגשית חיובית של הפעילים בקבוצה רותמת אותם להשתתפות אף אם המאבק אינו משיג את 
מטרותיו. לעומת זאת, כאשר הפעילים חווים חוויה רגשית שלילית — אף אם מחויבותם למטרת 

.)Flesher Fominaya, 2010( הקבוצה רבה מאוד, הם מפסיקים את השתתפותם בה
פולטה וג'ספר )Polletta & Jasper, 2001( מבחינים בין הרכיב הקולקטיבי בזהותו של הפרט, 
קרי יחסי הגומלין שלו עם הקבוצה, ובין רכיבים הקשורים לזהותו האישית ואינם קשורים ישירות 
לנושא המאבק. כינון הנרטיב והזהות הקולקטיביים מייצר גאוות יחידה וסולידריות ובכך הוא 
 Benford & Snow, 2000; Hunt( תורם לשינוי הזהות ולעיצוב מחדש של הביוגרפיה האישית

.)& Benford, 1994
מרכזיותה של הזהות )הקולקטיבית או האישית( בפעולה הקולקטיבית קשורה קשר עמוק 
וגם לדיון הסוער שעניינו אפיון העידן הנוכחי  למהותן של התנועות החברתיות החדשות, 
 Swyngedouw,( כפוסט־פוליטי. לרעיון הפוסט־פוליטי יש הגדרות רבות ומתחרות, אך סינגדאו
2014( מסכם את הקווים המשותפים של הכותבים המרכזיים )בעיקר רנסייר, ז'יז'ק ומוף( וטוען 
שהמרחב של מאבק ואגוניזם )the political( נכבש ומוחלף במרחב של משא ומתן טכנוקרטי 
על אינטרסים )politics( ונשלט על ידי כוחות השוק, דמוקרטיה ייצוגית וקבוצות תרבות וזהות. 
זוהי פוליטיקה של ה"אפשרי", המקבלת כנתון את המסגרת החברתית־כלכלית )למשל זו של 
קפיטליזם ניאו־ליברלי( ופועלת בתוכה מבלי לאתגרה. על פי מוף, בעידן הפוסט־פוליטי המאבק 
או הפעולה הקולקטיבית מופשטים מלוחמנות והופכים בעצמם לפעולה המייצרת את כוחה של 
ההגמוניה )Mouffe, 2005(. לטענתה, וגם לדידו של רנסייר )Rancière, 2010(, מצב זה של העדר 
לוחמנות אינו מוביל למעשה לסדר חברתי המבוסס על קונצנזוס אלא לעלייתה של פוליטיקת 
הזהויות, ואיתה — לפונדמנטליזם אלים. במאמר זה אנו מבקשות להתבונן במאבק עירוני מקומי 
כדי ללמוד על האופן שבו לוחמנות מחד גיסא ועבודת זהות מאידך גיסא מתבטאות במאבק 

עירוני, בהקשר הרחב של העיר בעידן הנוכחי.



81   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

בין מאבק עירוני למאבק על העיר: המרחב הניאו־ליברלי

חקר התנועות החברתיות שתואר לעיל עסק בעיקרו במחאות שאינן מבוססות מקום ועניינן 
אולם בשנים האחרונות  ולחלוקת משאבים.  דרישות שונות של קבוצות חברתיות להכרה 
 Koehler &( נסיגת מרכזיותה של המדינה, התעצמות האתגרים הגלובליים והתחזקות הערים
Wissen, 2003; Martinez, 2011( הפכו את הזירה המקומית לזירה משמעותית ליצירת שינוי 
)Mayer, 2009(, כזו המצמיחה פרקטיקות מגוונות למאבקים, לדרישות ולהתנגדות לפרויקטים 
 Koehler & Wissen, 2003; Soja, 2010; Uitermark,( הגמוניים, למוקדי כוח ולסדר הקיים 
 Nicholls, & Loopmans, 2012(. מאבקים עירוניים מקומיים כמו זה של קריית ספר מתוארים 
לעיתים כתולדה של הצפיפות המאפיינת את העיר, ההופכת אותה לכר פורה לקונפליקטים 
הנוגעים לשימוש במרחבים עירוניים ולשליטה בהם. הסבר המאבקים העירוניים נקשר גם 
לשינויים בזירה הפוליטית השלטונית: משבר האמון במדינה, היחלשות הפוליטיקה הייצוגית 
 Mouffe, 2005; ;2006 ,והעדר חלופות פוליטיות של ממש המאפשרות שינוי הסדר הקיים )חסון

.)Norris, 2011
פעולות ותנועות עירוניות מובנות לעיתים מבעד למסגרת המושגית הלפבריאנית של הזכות 
לעיר: ביטוי לזעקתם ולדרישתם של תושבי העיר, ובעיקר חסרי הכוח שבהם, לעצב את סביבת 
 Marcuse, 2009;( חייהם, להשתמש במרחב העירוני כרצונם ולהשתתף באופן פעיל בכינונו
Uitermark et al., 2012(. חקר פעולות ותנועות עירוניות העוסקות במקום קונקרטי בעיר התמקד 
 Davis, 1991;( בקשרים שבין הפעילים, בהון החברתי המקומי שלהם ובהזדהותם המקומית 
Manzo & Perkins, 2006; Mayer, 2009(. מחאות עירוניות המבקשות להשפיע על הסביבה 
 )Pruijt, 2007( הבנויה, על הרקמה החברתית העירונית ועל תהליכים פוליטיים המתקיימים בה
הן תגובה לניכוס המרחב העירוני על ידי כוחות השוק )Mayer, 2009(, וביטוי לדרישתה של 
קהילה מקומית לנכס בחזרה את סביבתה בתגובה למגמות ההפרטה המשנות את פני העיר ואת 

.)Mitchell, 2003( מרחביה הציבוריים
העיר מהווה כר פורה להתבססותם, להתחזקותם ולשעתוקם של עקרונות ניאו־ליברליים; 
אולם כפי שמתאר דיוויד הארווי בספרו Harvey, 2012( Rebel cities(, העיר היא גם המקום 
שממנו יצמח השינוי. הארווי מחרה ומחזיק אחרי לפבר וכתביו המוקדמים, וטוען ששינוי 
משמעותי בסדר החברתי ובמערכת הקפיטליסטית יתאפשר רק באמצעות עשייה הממוקדת 
 )appropriation( בייצור אחר של המרחב האורבני ושל החיים האורבניים. לטענתו, ניכוס המרחב
וייצורו מחדש חייבים להיות הבסיס של כל מאבק עירוני המבקש לחולל שינוי. כך הופך המרחב 
העירוני לחלק בלתי נפרד מהמאבק, לכלי במאבק; ומניעיו, טענותיו ומטרותיו נתפסים כמעוגנים 

.)Uitermark et al., 2012( בשיח, בפוליטיקה ובסמלים העירוניים

מאבק עירוני על המרחב הציבורי: המאבק להקמת פארק קריית ספר 
בתל אביב

גינת קריית ספר מצויה בלב תל אביב. גבולות השכונה הם רחוב המלך ג'ורג' בצפון מערב, דרך 
בגין ורחוב קרליבך במזרח, שדרות בן ציון ומרמורק בצפון, רחוב אלנבי בדרום מערב וחלקן 
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הדרומי של שדרות רוטשילד. בשנת 2012 היו בשכונה 31,660 תושבים.1 כ־60% מהם היו אז בני 
44-25, 28.3% נשואים ו־78.6% ילידי ישראל. 42% מתושבי השכונה — מוצאם היה מישראל, 
31.9% מאירופה, 9.4% מאפריקה, 10.2% מאסיה ו־6.5% מאמריקה ומאוקיאניה. לפי מפקד 
2008, 30.8% מתושבי השכונה היו בעלי תואר ראשון ו־11.9% בעלי תואר שני ומעלה. חלק 
הארי של תושבי השכונה התגוררו בה בשכירות )67.3%(, 23.5% התגוררו בדירות בבעלותם 

ו־9.2% בהסדרים אחרים.
המאבק להקמת פארק קריית ספר החל עוד בשנות התשעים. מקורו בשילוב של נסיבות 
אישיות, מודעות פוליטית ו"משוגעת לדבר" — רונית,2 שמאז 1990 ועד הקמת הפארק פעלה 
ללא לאות לקידום הנושא. גם כיום )2017( היא עודנה ממשיכה ופועלת )עם פעילים נוספים( 
להפיכת חלקו הבנוי של המתחם, המשמש כיום את מרכז המיפוי, למרכז לציבור. רונית, תושבת 
השכונה שחזרה לארץ לאחר שהות ארוכה בחו"ל, נשואה ואם לתינוקת, חשה בחסרונה של 
גינה שאליה תוכל ללכת עם הבת שלה, ריאה ירוקה במרכז העיר והצטרפה ל"עמותת תושבים 
למען איכות חיים בתל אביב" כדי להיות חלק מעשייה חברתית וסביבתית. כעבור זמן שמעה 
על הכוונה לפנות את מוסכי המשטרה במתחם קריית ספר ולהקים במקומם מגדלים. בפעילותה 
בעמותה למדה כי יש מחסור בשטח פתוח וירוק באזור זה של העיר, הסובל ממיעוט שטחים 
פתוחים יחסית לאזורים אחרים בעיר, במידה החורגת מההנחיות בדבר הקצאת שטחים פתוחים 
בערים. לדבריה, השטח של קריית ספר הוא השטח האחרון שנותר באזור שיכול היה לשמש 
לשטח ציבורי פתוח — פארק — וכבר אז, בשנת 1997, "מכרו את תל אביב." היא החליטה 
להיאבק בכך. היא מתארת כי גם רצתה לעשות טוב, ו"טבע עוזר לאנשים להיות יותר טובים... 

להרגיש יותר טוב".
רונית החלה, לדבריה, להוביל את המאבק לבדה. היא תלתה פליירים וגייסה תושבים, שאותם 
לא הכירה כלל, מדלת לדלת. בד בבד למדה את הנושא והצטרפה להכשרות שערכו גופים 
סביבתיים לפעילי סביבה, למשל לגיוס מתנדבים. עם הזמן המאבק צבר תאוצה — ופעילים — 
וכלל פניות לעירייה, פגישות עם קובעי מדיניות ואירועי תרבות, אמנות ומוזיקה. רונית מספרת 
כי שנת 2000 הייתה שנה מכוננת, שכן בתערוכה רבת משתתפים שארגנה אז לקידום המאבק 
הביע לראשונה בפומבי ראש העיר דאז, רון חולדאי, את הסכמתו להקים פארק במקום. את 
ההסכמה הזאת תרגמו לאחר מכן התושבים לביטוי של הבטחה שלטונית. רונית מספרת כי 
באותה התקופה קיימו פעילים ירושלמים מאבק על עתיד עמק הצבאים בירושלים ונוצר שיח 
וקשר עם הפעילים הללו ללימוד ולהעשרה. אירוע מכונן נוסף באותה השנה היה ההכרזה על 
בית המדידות הבריטי הטורי שנמצא במתחם, מבנה שכיום פועל בו מרכז המיפוי לישראל, כעל 
מבנה לשימור. רונית מספרת כי ההיסטוריה המשפחתית שלה — פועלו של אביה באצ"ל — היא 
שהובילה אותה לחשוב כי ייתכן שלמבנה יש ערך היסטורי שיצדיק את שימורו. ואכן, לדבריה 
היא מצאה עדויות לקרב משמעותי שהתנהל במבנה, בפיקודו של אביה, ובו נלקחו מפות של 
הבריטים ששימשו את היישוב. סיפור היסטורי זה הצדיק את ההכרזה על שימור המבנה )ראו 

שקיפות ושיתוף הציבור: רבעים ושכונות )רובע 5(, לב תל־אביב. אתר עיריית תל אביב־יפו. אוחזר   1
ב־15 באפריל 2018.

שמות הפעילים המוזכרים במאמר בדויים.  2

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/Pages/Quarter.aspx
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למשל צילום 13 הפקות, 2012(. לדבריה, במובנים רבים הכרזה זו טרפה את הקלפים של תוכניות 
העירייה והביאה לצמצום תחום המגדלים המיועד שתוכנן במתחם באותה העת.

נוסף במאבק, בעקבות ההיערכות לבחירות המוניציפליות  2008 התרחש מפנה  בשנת 
שהתקיימו באותה שנה. סיעת עיר לכולנו קידמה את הקמת הפארק במסגרת הקמפיין שהובילה 
)בראשותו של דב חנין, שהיה מועמדה לראשות העירייה(.3 קבוצה של תושבי השכונה שהצטרפו 
לסיעה השתלבה במאבק והפכה מרכזית בהובלתו. כל אלה הזרימו דם חדש למאבק והחיו אותו. 
בשנה ההיא התחולל רגע מכונן נוסף: לפעילים הוצעה פשרה ולפיה יצומצם מספר המגדלים, 
כך שאפשר יהיה להקים בשטח גם מגדלים וגם פארק, זה לצד זה. לאחר דיונים וקונפליקטים 
סוערים, החליטו הפעילים לדחות הצעת פשרה זו. לדבריהם, החלטתם זו הובילה בסופו של 

דבר לביטול תוכנית המגדלים במלואה.
ההחלטה לדחות את הצעת הפשרה הובילה להמשך ואף להעצמה של הפעילות החברתית־
קהילתית במתחם, גם לאחר שהדיה של מערכת הבחירות שככו.4 בשנים 2013-2009, גולת 
הכותרת של המאבק עד להצלחתו, התקיימו באתר הפארק מדי שבוע יותר מ־150 פיקניקים 
שכונתיים. באמצעות הפיקניקים ביקשו הפעילים להמחיש לעירייה את ההיתכנות של פארק 
במקום ואת הצורך הציבורי בו. הפעילים מציינים גם כי הפיקניקים סיפקו מענה לצרכים אישיים 
ומשפחתיים שלהם — היכרות עם השכנים ותעסוקה לילדים. מלבד תושבי השכונה, התגייסו 
אל הפיקניקים ואל פעולות נוספות שיזמו הפעילים המקומיים גם תושבים ופעילים חברתיים 
וסביבתיים מרחבי העיר. כמו כן ליוו את המאבק ארגונים סביבתיים, ובעיקר החברה להגנת 
הטבע ואדם טבע ודין. לבסוף הכריזה העירייה כי היא מקבלת את עמדת התושבים, כי במתחם 
לא יוקמו מגדלים כלל וכי היא תפעל לפיתוח הפארק הציבורי המבוקש. בהליך שיתוף הציבור 
שיצרה העירייה התאפשר לפעילים, לנבחרי ציבור ולעובדי עירייה לתאר את חזונם באשר 
לפארק העתידי, ובקשותיהם הוטמעו בתוכנית הנוף של הפארק. חלק מהתושבים השתתפו באופן 
פעיל בהקמת חלקים מהפארק. המאבק על הקמת הפארק ידע עליות ומורדות, פעילים עזבו 
ואחרים הצטרפו, התושבים חוו הצלחות וכישלונות, אך המאבק לא פסק ונמשך כשני עשורים. 
בפסח 2013 נפתח הפארק לציבור הרחב, על חלק הארי של המתחם, ששטחו כ־13 דונם. יש 
בו מדשאות, ברכת נוי, גינה קהילתית, "נחל" — תוואי מים זורמים, ספסלים ופינות פעילות 

בבחירות המוניציפליות שהתקיימו באותה שנה, חלק ניכר מהקולות שקיבלה עיר לכולנו היה מקרב   3
תושבי סביבתה של קריית ספר. תושבי האזור העדיפו משמעותית את רשימת עיר לכולנו על פני 
רשימות אחרות. בחלק הצפוני של לב תל אביב, באזור רחוב לינקולן וסביבתו ובחלק הדרומי של לב 
תל אביב עמדו אחוזי ההצבעה לרשימה על 32.1, 35.9 ו־34.7 בהתאמה )זאת לעומת שנת 2013, אז רק 
כ־13% מתושבי האזור הצביעו לה(. באופן כללי נמצא כי שיעור התמיכה ברשימת עיר לכולנו בשנת 
2008 )ולצדה מרצ, רשימת רוב העיר ורשימת לתת לחיות( גבוה יותר ככל שהמדד החברתי־כלכלי 
באזור גבוה, שיעור הצעירים בו גבוה, ושיעורי הילדים והקשישים נמוכים. לעומת זאת, בשנת 2013 
נמצא כי ככל שהמדד החברתי־כלכלי באזור גבוה יותר וככל ששיעור הילדים באזור גבוה יותר, אחוז 

המצביעים לרשימת עיר לכולנו היה נמוך יותר. 
הישגים משמעותיים ופריצות דרך התקבלו בבתי המשפט או בהסכמות עם העירייה, ובהם בעיקר שימור   4
בית המדידות, כמתואר. מאחר שבעבר, לפני שנרקמה תוכנית מגדלי המגורים, יועד השטח למבני 
ציבור, הושם דגש על מימוש המצב החוקי של השטח — הקצאתו לצורכי ציבור כפי שתוכנן: לשמור 

על הקיים ולא להביא לשינוי. מאמר זה אינו עוסק בהישגים אלו.
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לילדים. מאז ועד היום שוקק הפארק חיים, מבקרים ופעילות.5 עם זאת, עם הקמת הפארק, מסורת 
הפיקניקים והמפגשים החברתיים העקביים שאפיינו את המאבק הפסיקה להתקיים באותו האופן. 
יש המנסים ליזום ולקיים פעילויות חברתיות בפארק, אך הצלחתם מוגבלת יחסית לזו של שנות 
המאבק. בעת עריכת המחקר סיפרו אחדים מהפעילים כי הם ממשיכים לבקר בפארק או מנסים 
להשתלב בפעילות הגינה הקהילתית, ואחרים אמרו כי כמעט אינם מגיעים אליו כלל. בין חלק 

מהפעילים התגלעו סכסוכים, ואחרים ניתקו קשר.

הפעילים: המעמד העירוני העכשווי

משנת 2008, בעקבות הפעילות של סיעת עיר לכולנו שהביאה להצטרפותם של פעילים חדשים 
למאבק, הייתה קבוצה של כ־10 פעילים מעין "צוות מוביל", הגרעין הקשה של המאבק. שישה 
מתוכם רואיינו למחקר. רונית, כאמור, החלה במאבק עוד בשנות התשעים. ענת עברה אל 
השכונה מעיר אחרת עם ילדיה הבוגרים. בשנת 2008 הצטרף גם עמיחי, רווק בשנות ה־30 
לחייו, תושב השכונה שבאותה העת חזר מטיול ארוך בחו"ל. לאחר מכן הצטרף ארז, שהפך 
עד מהרה לדמות מובילה במאבק. גם ארז באותה העת שב לארץ עם משפחתו וילדיו הקטנים 
לאחר מגורים בחו"ל, התגורר בשכונה ועסק במגוון עבודות. הוא הצטרף אל המאבק בעקבות 
מעורבותו בפעילות של עיר לכולנו, שחרטה על דגלה את קידום הקמת הפארק ודחפה פעילים 
להצטרף למאבק. בהמשך הצטרפה גם יפעת, המתגוררת עם בעלה וילדיהם סמוך מאוד למקום 
הפארק, לאחר שחזרו בתשובה כמו תושבים נוספים באזור. תושבת נוספת שהשתתפה במאבק 
הייתה מישל, שעלתה לארץ שנים אחדות קודם לכן, והייתה מעורבת בעיקר בשלב שיתוף 
הציבור, במטרה לקדם את הקמתה של גינת כלבים )סוגיה שעוררה מחלוקת ונתקלה בהתנגדות 

רבים מתושביה הדתיים של השכונה(.
ששת המרואיינים התגוררו בעת המאבק במרכז תל אביב, סביב מתחם קריית ספר ובאזור 
וגברים, צעירים ומבוגרים, חילונים  שדרות רוטשילד. מדובר בקבוצה הטרוגנית ובה נשים 
זה מזה  והורים לילדים. פעילי הגרעין הקשה היו שונים  ודתיים, רווקים, גרושים, נשואים 
בהשכלתם, בתחומי העניין שלהם ובניסיונם התעסוקתי )בתחומי האמנות, המוזיקה, ההפקה, 
הטיפול והמדע, בעבודות זמניות בשיפוצים, בממכר בחנויות ועוד(. חלקם היו בעלי דירות, 

אחרים שוכרים או דיירים מוגנים.
עם זאת, נמצאו קווי דמיון בנסיבות החיים של הפעילים. נראה כי כולם ממעמד הביניים, 
מרביתם תושבים חדשים בלב העיר, שלא הכירו את שכניהם טרם הצטרפותם למאבק. חלקם 
עברו למקום משכונות או מערים אחרות וחלקם הגיעו אליו לאחר שהות ארוכה בחו"ל — מרבית 
הפעילים התגוררו בחו"ל תקופות ארוכות. בדרך כלל נתפסת תחושת הקהילתיות וזהות המקום 

חודשים אחדים לאחר פתיחת הפארק ביקשו מקצת הפעילים שהיו בגרעין הקשה להמשיך במאבק,   5
והפעם — לפינוי מרכז המיפוי לישראל מבית המדידות המיועד לשימור, ולהקצאת המבנה לשימוש 
כלל הציבור. מרבית הפעילים חזרו לענייניהם הפרטיים ולא היו מעוניינים להשתתף בהמשך המאבק. 
בשנים 2018-2017 קידמו פעילים בשכונה מאבק נוסף שנדון בערכאות המשפטיות, נגד הפיכתו של 

בניין בזק )הסמוך לפארק( לתחנת משטרה. 
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 ,)Manzo & Perkins, 2006( כמניע וכזרז להשתתפות בפעולה מחאתית ומיוחס לה תפקיד כזה
אולם מקרה קריית ספר מדגים שיתוף פעולה במקום אשר מטבעו מאופיין בהטרוגניות חברתית, 
בזרות ובתחלופה של תושבים. הפעילים ייחסו חשיבות לשהותם בחו"ל וטענו כי הניעה אותם 
להשתתף בעשייה ההתנדבותית ושימשה השראה לאופן שבו עיר יכולה להיות. היבט אחר של 
היותם חדשים בעיר היה שבעת הצטרפותם למאבק לחלקם לא היה מקום עבודה קבוע והיה 
באפשרותם, הן מבחינת הזמן והן מהבחינה הכלכלית, להשקיע במאבק שעות ארוכות ולעיתים 

אף ימים מלאים.
למעט רונית, הפעילים מתארים את הצטרפותם למאבק כהשתלשלות עניינים מקרית, חלק 
מחיפוש כללי אחר מעורבות בעשייה כלשהי בעלת משמעות. עבור רובם הייתה זו מעורבות 
ראשונה בעשייה חברתית, אזרחית ועירונית. היו שקישרו בין המאבק לרעיונות של עשייה 
אזרחית פוליטית, בעיקר כזו שנוגעת לצורך בשטח פתוח וירוק במרכז העיר, אך רובם לא תיארו 
מחויבות קודמת לתפיסת עולם או לאידאולוגיה סביבתית או פוליטית מגובשת. עמיחי מספר כי 
היה בהודו, חזר, התחיל לחפש עבודה ואז שמע על הפשרה הנדונה על עתיד הפארק, התעצבן 
ומצא את עצמו נרתם למאבק. הכעס והמרמור היו רגשות משמעותיים שהניעו אותו לפעולה. 
הוריו כעסו עליו ש"במקום לעבוד אני הולך לעבוד ב'לופטגשפט' ומתעסק בשטויות". יפעת, 
שהפכה פעילה בעקבות הפיקניקים, מתארת את ההצטרפות לפיקניק הראשון. היא מספרת כי 
על הפליירים היה כתוב "בס"ד" ועל כן הרגישה כי היא יכולה להשתתף, וכי בזכות הביוגרפיה 
שלה חשה שיכול להיות לה תפקיד, שהיא יכולה להיות משמעותית ולייצר אחדות. לדבריה, 
"מה שהנחה אותי זה האחדות. באותו שלב בכלל לא עניין אותי הפארק, היה לי את המקום 

שלי... בכלל לא חשבתי שזה יוביל למאבק".
מגוון תחומי העניין, הכישורים והיצירתיות של הפעילים אפשרו לכל אחד ואחת מהם 
למצוא את מקומם במאבק ולתרום כפי יכולתם. בה בעת, לדבריהם, המאבק שימש זירה לביטוי 
ולפיתוח תחומי עניין אישיים כגון הפקת הופעות, יצירת תערוכות, הצגות, כתיבת כתבות והפקת 
סרטים הנוגעים למאבק. ההטרוגניות, היצירתיות ומגוון הכישורים והמקצועות של הפעילים 
תוארו כמשאב שהמאבק ניזון ממנו. לתפיסתו של ארז, "בכל שכונה, בכל קהילה, גם בפריפריה, 
רחוקות מתל אביב וגם בתל אביב יש איש תקשורת, יש אשת הפקה, יש מוזיקאי, יש עו"ד יש 
רו"ח, יש גרפיקאי בכל שכונה. ודרך החיבור של כל היכולות האלו נוצרת מנהיגות. צריך תמיד 
שיהיו משוגעים לדבר". במשך שנות המאבק השתכללה הבנת הפעילים את הזירה העירונית. 
תובנותיהם באשר למגמות הפיתוח העירוני, להנחיות תכנוניות מקובלות ולרגולציה הקיימת 
אפשרו להם להצדיק את המאבק בעוול ובקיפוח שמהם סובל מרכז העיר. הללו עוררו תחושת 

מרמור וכעס, ששימשה להצדקת הדרך.

תנועה עירונית של אינדיבידואלים

הפעילים תיארו נסיבות חיים אישיות שהיו לדבריהם מרכזיות לתקופת הצטרפותם למאבק, 
ובהן המעבר לעיר חדשה, התאקלמות בארץ, גירושין וחופשת לידה. הקשר למטרת המאבק — 
הקמת פארק במרכז העיר — תואר אף הוא בעיקר מנקודת מבט אישית ואינדיבידואלית, בין 
היתר כחוט מקשר בין נופי ילדותם לחייהם הנוכחיים בתל אביב. ההיבטים האידאולוגיים תוארו 
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כמשמעותיים אך כביכול כמשניים, והפעילים נרתעו מלראות את המאבק כפוליטי. עמיחי 
מתאר: "נולדתי בחיפה ]...[, גדלתי בכרמל, בוואדיות, היתה פאזה שהתנתקתי ואחר כך חזרתי 
לחיבור לטבע. בסופו של דבר אני עירוני, אוהב את החיים בעיר, אבל זה לא אומר שלא צריך 
את הדברים האלו". גם דבריו של ארז רומזים כך: "משהו חיבר אותי במקום הזה לאיך שגדלתי. 
גדלתי ברחובות. לא היה מחשב, לא טלוויזיה, כנראה שזה נשאר". רונית אמנם התייחסה להיבטים 
העירוניים הפוליטיים של המאבק, להיבט הרדיקלי של מלחמה על מדיניות הפיתוח וההפרטה 
של העירייה, אך שבה והדגישה את הצורך האישי שלה ְּבפארק שבו תוכל לטייל עם ביתה ואמרה 
כי הוא שדרבן אותה לפעולה. היא קישרה לביוגרפיה האישית שלה את העובדה שהיא לוקחת 
תפקיד מרכזי בהובלת מאבקים עירוניים רבים. אולי כדברי פולטה )Polletta, 1998(, המדגישה 
את חשיבות הנרטיב, רונית מתארת כיצד מעורבותה הציבורית מחברת אותה אל שורשיה ואל 
הבית שגדלה בו — לדבריה, אל אביה לוחם האצ"ל ואל אמה, שיצאה ממשפחה דתית והעזה 
לעשות שינוי. מילדות עבר אליה המסר כי "גם אדם אחד בודד יכול לעשות שינוי". בכך רונית 

מדגישה את הזווית האינדיבידואלית של חווייתה במחאה.
עשייה  של  חוויה  מתארים  מרביתם  במאבק,  ההשתתפות  את  מתארים  כשהפעילים 
אינדיבידואלית. רונית מספרת כיצד פעלה לבד, במיוחד בתחילת הדרך, והונעה על ידי חזון 
אישי לקידום המאבק: "התמדה, נחישות, היצמדות לחזון. הייתי לבד הרבה. כשמתמידים ודבקים 
בחזון התקשורת רצה איתך וזה מאוד חשוב". עמיחי מספר כי חש שהוא עומד כאדם בודד, גם 
מול קבוצת הפעילים שותפיו למאבק וגם מול המערכת: "זה שאב לי את הכוחות, גם הפיזיים 
וגם החומריים וגם המנטאליים. ההתמודדות עם האנשים, עם האינטנסיביות של זה ]...[ תמכתי 
]אבל[ בתמונה הגדולה הייתי בן אדם אחד מול מנגנון ענק, מדכא   במטרה שקרובה לליבי, 

ומנצל".
התחושה כי המאבק תרם לפעילים ברמה האינדיבידואלית כולל בתוכו גם את היתרונות 
של יצירת קשרים חברתיים. הללו מתוארים כמפוררים את החוויה האישית של ניכור עירוני, 
ופחות כקשרים אשר הובילו לקהילה מלוכדת. ההשתתפות במאבק, ובמיוחד בפיקניקים, הביאה 

להכרות בין התושבים, שאפשרה מפגשים ספונטאניים עם תושבי השכונה. ארז מתאר:

בין ניכור וקהילה, בין בדידות לחברה. בעיר רוצים לגור אנשים ש]רוצים ש[יעזבו אותם 
בשקט. מצד שני, כשעבר עידן הברים והמועדונים אז הגינה זה תחליף. ]...[ יש תחושה 
שאתה הולך בשכונה ודרך זה אתה מכיר את כולם וכולם מכירים אותך ואתה מרגיש 
בנוח ומפוררים ככה את הניכור. ]...[ באיזשהו מקום, כל בן אדם הוא יותר בן אדם אם 
הוא חלק ממשהו שהוא גדול ממנו. ]...[ כל מיני פעילויות היו דרך למסמס, להמיס ולפזר 
את הניכור של העיר הגדולה. ]...[ התחיל לחץ פוליטי על העירייה, מכל הפעילויות, זה 
היה ממש לפני הבחירות. עשינו פיקניק פוליטי, הזמנו את כל המועמדים של הבחירות 
לפיקניק, הגיעו 200-150 איש לאירוע, וגם אחר כך לפני הבחירות הארציות עשינו. 
זה גם היה טוב מבחינה חינוכית, כולנו הבאנו את הילדים איתנו, הילדים שלי היו 
מאוד מעורבים, אשתי הבינה שאני מחויב לדבר הזה, והילדים ספגו ערכים מסוימים 

של צדק חברתי.

כך מדגים ארז כיצד הפעולות שנעשו במסגרת המאבק סיפקו לתושבים תוכן והעשרה וזירה 
יתרה מזו, הן משכו גם אנשים מהעיר כולה להשתתף בפעילויות  נוספת לחינוך הילדים. 
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השונות — בסדנאות, בייצור קומפוסט, בבניית ספסל ישיבה, בחקלאות במכלים, בקפוארה, 
הרבה מאוד ערבי חג. כך היה המאבק לזירה מכילה שמגוון אנשים, תושבי השכונה ותושבים 

מחוץ לה, יכלו להצטרף אליה.
"קבוצה"  של  בקיומה  והכרה  קולקטיבית  מעשייה  כחלק  במאבק  המעורבות   תפיסת 
התגבשו במהלך שנות המאבק, עם התחדדותה של אידאולוגיה וגיבוש הצדקות נוספות למאבק 
שלא בהכרח התקיימו בתחילת הדרך. הדברים עולים בקנה אחד עם עבודת הזהות שמתארת 
זהות אקטיביסטית קולקטיבית תוך כדי המאבק.  יצירת  )Polletta, 1998(, שעניינה  פולטה 
אך הממצאים בקריית ספר מבטאים גם את הנופך האישי והפרטני בהשתתפותו של כל פעיל 
וממחישים כיצד ההשתתפות תורמת לביוגרפיה האישית שלו, שאינה קשורה או תלויה בזו 

הקבוצתית.
הזרות, ההטרוגניות ומספרם הרב של הפעילים ותושבי העיר שרצו להשתתף בפעילויות 
השונות אפשרו לפעילים לייצר את המאבק כזירה חינמית, גמישה ומכילה עבור תושבים שונים, 
זירה שלא צריך להתקבל אליה — כולם מוזמנים להשתתף בה. הפעילים סיפרו כי לא חשו שהם 
נטמעים לתוך כלל משותף או לתחושת זהות או שייכות קבוצתית אלא שמרו על פרטיותם, 
על זרותם ועל האינדיבידואליות שלהם, ומתוך כך על זהותם הנפרדת. כל אחד מהם לקח חלק 
במאבק לפי רצונותיו ויכולותיו ומצא בו מענה שיתאים לצרכיו האישיים — לקידום עבודת 

הזהות הפרטנית שלו — ובה בעת זירה לקבלת משמעות מהעשייה הציבורית.
איזנברג )Eizenberg, 2013( מתארת שני סוגי נרטיבים שמשתתפים מחזיקים בהם באשר 
להצטרפותם לפעולה עירונית קולקטיבית — הנרטיב הראקטיבי והנרטיב הפרואקטיבי. בתנועה 
עירונית מסועפת ורבת משתתפים, בעלי הנרטיב הפרואקטיבי ניצבים בקו החזית של המאבק 
עם אג'נדה חברתית־פוליטית מגובשת יחסית, ואילו בעלי הנרטיב הראקטיבי מצטרפים לעשייה 
בחזית המשנית, מתוך צרכים אישיים, ופעמים רבות "מתפכחים" באשר להקשר הפוליטי 
הרחב של עשייתם ומבינים כי עשייתם היא פוליטית רק לאחר ההצטרפות. במקרה של קריית 
ספר מדובר במאבק שכונתי, שבהכרח אופיין בחזית ראשית ומשנית, אבל ניכר כי הפעילים 
שבשתי החזיתות פיתחו את השיח והאג'נדה החברתית־פוליטית שלהם מתוך העשייה שאופיינה 

בתחילתה בעיקר בשיקולים אישיים מאוד.

חברים ולא אויבים: פעולה קולקטיבית א־פוליטית

הממד האישי שהניע את ההשתתפות במאבק השפיע על האופי הפוליטי )או הא־פוליטי( של 
המאבק ועל תפיסת הפעילים את מעורבותם בו כעשייה ציבורית שאינה פוליטית. רונית מתארת 
את הכעס שהתעורר בה לאור כוונת העירייה להקים מגדלים. היא מדגישה כי לא היה זה כעס 
במובן פוליטי אלא תפיסה המבוססת על מניע אישי, אך אולי משותף לקבוצה הגדולה: התפיסה 
כי היא עצמה יכולה, באופן לא פוליטי, לחולל שינוי יסודי. בכעסה היו שזורים צרכים אישיים 

ואג'נדות רחבות־ציבוריות באשר לעתיד העיר:

מה שהוביל אותי היה שלא הייתה לי גינה ללכת ]אליה[ עם הבת שלי. מצאתי את עצמי, 
אני והחברות שלי, מצוברחות. אנחנו משלמות מיסים, אזרחיות טובות, ושום דבר לא 
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קורה. ]...[ בתקופה ההיא כל הזמן נוספו אחוזי בנייה. כל השיח היה על תקציב — כמה 
יעלה לפנות את מפ"י ]מרכז המיפוי[, לפנות למשטרה, כל העלויות. למעשה, כבר בשנת 
1997 זה היה השטח האחרון שעוד לא הפכו אותו לנדל"ן. כבר אז מכרו את תל אביב 
]...[. אי אפשר להפריד — זה החיים שלי. זה 20 שנה שממשיכים. התחלתי ממשהו שהיה 
חסר לי, וזה היה חסר לעוד אנשים. זה אישי שהוא ציבורי. ]...[ מעולם לא היה פוליטי, 

אלא צורך אישי של בן אדם.

תפיסת המאבק כפעולה לא פוליטית השפיעה על השיח סביב המאבק. לא היה זה שיח חתרני 
המבקש לייצר שינוי מהיסוד ולא שיח של זעם, תסכול ולעומתיות, אלא שיח השואף לייצר 

־קונצנזוס ושיתופי פעולה בין הפעילים ועם העירייה. יצירת הקונצנזוס ומיקום המאבק בקונצ
נזוס העירוני הכתיב את אופיו הא־פוליטי )שנהב, 2013( וטשטש מחלוקות שיכלו להתעורר בין 
הפעילים או בינם ובין תושבים אחרים בעיר. הקונצנזוס נוצר באמצעות שפה חיובית, רגשית 
וכללית המתארת את המאבק כאמצעי לעשיית טוב, לתיקון ולהעצמת כלל העיר. כדבריה של 
רונית: "אני רוצה שיהיו לאנשים חיים יותר טובים וטבע עושה לאנשים להיות יותר טובים, 
]זו[ אמונה לגבי מימוש של איך החברה צריכה להיות   ]...[ עושה לאנשים להרגיש יותר טוב. 
טובה יותר, ]...[ ]זה[ בא מאהבה לאדמה, לעצים, ליופי. גן עדן קסום". לדבריה, דווקא תמיכתה 
 של סיעת עיר לכולנו גררה לעיתים ביקורת, של חלק מהפעילים לפחות, נגד ה"פוליטיזציה" 

של המאבק.
יפעת מתארת את התחושה שליוותה אותה בהשתתפותה בפיקניקים לא כיציאה למאבק 
בעירייה או בגורמים כלכליים או אחרים אלא כתחושה חיובית, א־פוליטית, שאינה משקפת 

דרישה או רצון בשינוי פוליטי־מבני:

לפני שירדתי אמרתי לעצמי — עם איזו מילה את יורדת לפיקניק? מה מוביל אותך? 
זו המילה שהורידה  המילה שעלתה לי היתה המילה אחדות. אחדות בעם ישראל. 
אותי לאותו פיקניק אחד ראשון ואחר כך להרבה רבים אחריו. ]...[ פגשתי ככה אנשים 
מדהימים, יהודים טובים, מאמינים בצדקת דרכם, בטוב, מאמינים שרוצים לעשות טוב 

ויכולים לשנות.

תפיסות אלו עשויות לבטא היבט בולט נוסף של המאבק על קריית ספר — הבנייתו כמרחב פתוח 
ומכיל, המאפשר להשתתף בו לכל מי שחפץ בכך. המאבק לא התמקד בזכויות או בשאיפות של 
קבוצה מסוימת )כגון תושבי האזור(. ייתכן כי הבניה זו מנעה העצמת קונפליקטים מול קבוצות 
אחרות בעיר וטשטשה שאלות כלליות בדבר התנהלות העירייה, סדרי העדיפויות שלה והקצאת 
משאבים בעיר. במובנים מסוימים, היא טשטשה גם את גבולות הקבוצה כקולקטיב בעל זהות 
מובחנת )בניגוד למתרחש במאבקים המבוססים על זהות אתנית, לאומית או מגדרית למשל(. 
עם זאת, בהיותו מאבק של מעמד הביניים המתרחש במרכז העיר, אפשר להניח כי השתלבו בו 
 בעיקר פעילים ממעמד דומה לזה של תושבי השכונה — בני מעמד הביניים, משכילים, ילידי 

הארץ.
ארז מתאר את תפקיד השיח החיובי בהצלחת המאבק ואומר כי הוא שימש אמצעי לשיתוף 
פעולה עם העירייה, לניסוח דרישה ברורה של המאבק ולהטמעת דימוי של הפארק שלעתיד. 

הפעילים הבהירו כי הם חפצים בפארק ותו לא. ארז מסביר:
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במאבקים סביבתיים חברתיים רצוי להשתדל כמה שיותר להבין מה אתה רוצה שיהיה 
בשטח המריבה. לא רק לעבוד על לשון השלילה, אלא מה כן. מה האלטרנטיבה שכן 
רוצים. עברנו ממאבק ל"מאהב" — העבודה היא לא רק מלחמה והתנגשות אלא מאהב — 

חיובי ]...[ זה ממסמס את הניכור. התוכן הוא אנשים, לא בניינים, אלא בני אדם.

־ורונית ממשיכה ואומרת: "מאהב — אהבה לעיר, לאנשים, לרוגע, אהבה לעיר הגדולה, המצ
חיקה, הצבעונית, הליברלית, הפלורליסטית, שצריך בה זמן לשקט, להירגע. רציתי שהפארק 

יהיה מקום של מרגוע".
היבטים המדגישים את הקונפליקט, היבטים לעומתיים ומתריסים, לא זכו להתייחסות רבה 
מצד הפעילים. הליכים משפטיים ופעולות שבהן הייתה התנגשות חזיתית בין הפעילים לעירייה, 
כגון פלישת פעילים למתחם בעת שהיה נעול, הוזכרו בקצרה בלבד. לעומת זאת, האירועים 
המאחדים, השמחים והיצירתיים ותרומתם למאבק תוארו בהרחבה. ארז אומר כי בדיעבד "אוסף 

הפעילות הזה חיבר אנשים שהם לא פוליטיים במהות שלהם לעבודה פוליטית".
הבחירה המודעת בהתנהלות שאינה לעומתית אלא אוהבת ומחברת מסמנת עשייה עירונית 
מנומסת. עשייה אקטיביסטית זו שאופייה יצירתי וקרנבלי )שנהב, 2013(, ומקרה קריית ספר 
אינו היחיד שמדגים אותה, משקפת שינוי שתואר קודם לכן בעשייה הפוליטית במעבר לעידן 
הפוסט־פוליטי, והיא אינדיקציה ליחסי הכוח העירוניים העכשוויים. היא מלמדת על הפרטים 
השותפים בפעולה המחאתית ומשקפת אותנטיות מסוימת שתושבי העיר מחזיקים בה, ובמיוחד 
המעמד היצירתי. אף שאחת ההצדקות למאבק הייתה קיפוח מרכז העיר בהקצאת שטחים פתוחים, 
התושבים בוחרים לבטא כעסם בדרך יצירתית ונחמדה, מעין סובלימציה של הכעס והמרמור 
וניתובם לפעילות יצירתית וקונצנזואלית, או ביטוי לתפיסת המאבק כחלק מהעידן הפוסט־

פוליטי שמחליף התנגדות ואגוניזם בקונצנזוס ואחדות.

הספרה העירונית־ציבורית: משינוי העצמי לשינוי העיר ובחזרה

חודשים אחדים לאחר סיום המאבק, כשתיארו הפעילים את הצלחתו, הם ציינו כי הם חשים 
שמחה וגאווה על הקמת הפארק, על השינוי שיצרו בעמדת העירייה שהחליטה לבסוף להקים 
פארק במקום מגדלים, ועל יכולתם להשתתף באופן פעיל בתכנונו של הפארק. אך חלק הארי 
של ההצלחה יוחס להקשר האישי, לשינוי ולהתפתחות שעברו הפעילים מאז הצטרפותם למאבק, 

בשלב שהם מתארים כאי־ודאות אישית, זרות בעיר וחיפוש משמעות.
עמיחי תיאר את השותפות ביצירת הפארק כשותפות בלידה, דבר שיצר ויישאר אחריו:

יותר בטוח בעצמי, תחושה של סיפוק שעשיתי משהו בעל  ]זה[ חיזק את האגו, אני 
משמעות. המון שנים אחרי שאני כבר לא אהיה כאן העצים ימשיכו לגדול והגינה תמשיך 

להתקיים. ]...[ עשיתי משהו טוב. לפני כן לא הייתי מעורב בשום דבר כזה.

רונית מתארת את תרומת ההשתתפות לערכה העצמי ולזהותה: "חשבתי שאני בחורה ביישנית 
הרבה שנים, והבנתי שאני כבר לא כל כך ביישנית. וכשאני צועקת עם המגפון ביד אני מסמיקה 
ומתרגשת, אבל זה מצא חן בעיניי ]...[ קולי נשמע ולאמירה שלי יש השפעה ואנשים מצטרפים". 
ארז מתאר איך ההשתתפות חיזקה אותו והשפיעה על האופן שבו הוא תופס את עצמו: "זה בונה 
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מנהיגות, בונה זהות והזדהות ונותן השראה ]...[. ]זה[ נתן לי ביטחון והבנה שאני יכול לעשות 
דברים. חידד את ההבנה שמקשיבים לי. שאני עושה ושאנשים עושים כמוני". גם יפעת מדגישה:

למדתי להילחם על מה שאני מאמינה בו, להאמין. למדתי מהם אמונה. להאמין שאתה 
יכול. זה לא היה טבוע בי ]...[. הדברים מחלחלים לכל תחומי החיים. שנים הייתי בבית 
]...[. אני  ]...[, קיבלתי כלים לאיך אני מרוממת את עצמי  עם הילדות וגידלתי אותן 

מאמינה ש]המאבק[ שינה אותי, חיזק אותי.

ענת מקשרת בין תחושת ההצלחה החיצונית והפוליטית להתפתחות האישית שעברה:

בעיקר ההשפעה המהותית היא בתרומה להרגשה הנהדרת שאם את עושה יש תחושה 
שאפשר להצליח, גם כשנאבקים בגופים גדולים. זו הרגשה טובה, תומכת דמוקרטיה. 
זה  עצמית.  מהתפתחות  חלק  זה  במאבק  שההשתתפות  אישית  החלטה  הייתה  זו 
 שהיה לי אומץ לצאת החוצה, לפנות לעירייה, להזמין אנשים הביתה, ללכת לשיתוף 
ציבור, לא לוותר לאי־נעימויות, להמשיך עם הגינה הקהילתית. דברים שלא הייתי 

עושה בעבר.

הפעילים ייחסו להשתתפות ערך חיובי קונקרטי שתרם לביצוע שינויים נוספים בחייהם. המאבק 
שימש מעין מרחב חלופי למקום עבודה, מרחב לרכישת כישורים או לחיזוק כישורים וליצירת 
רשתות חברתיות וניסיון שיכולים לסייע בשוק העבודה. עבור חלק מהפעילים המאבק שימש 
גם, מבלי משים, תחליף למקום עבודה ומרחב למשמעות וערך. אחרים תרגמו את פועלם 

ההתנדבותי במאבק לעבודה בשכר בעמותות, בארגונים ובמפלגות.
הפעילים מעידים כי ההשתתפות במאבק הגבירה גם את תחושת השייכות, הנוחות והביטחון 
בעיר. המאבק על מקום קונקרטי אפשר היטמעות בעיר וייצר את העיר כחלק מזהות הפרט, 
מקום אינטימי הנוצר בדמותו. אף שהפארק הוא מקום ציבורי, המאבק עליו ייצר לפעילים מקום 
פרטי בלב העיר. יפעת, שחלון ביתה משקיף אל הפארק, מתארת אותו כמעין הרחבה של הבית: 
"באתי עם אחותי לפארק ואחותי אומרת לי שאני הולכת כאילו אני בעלת הבית של הפארק. 
יש תחושה שאני עזרתי לבנות אותו, שייכות". קשר רגשי זה בא לידי ביטוי אצל הפעילים 
בפרקטיקות קבועות של דאגה ואכפתיות )caring( גם לאחר פתיחתו של הפארק לציבור. הם 
 Cooper Marcus,( מגיעים למקום לוודא, כדבריהם, ש"הכול בסדר". בניגוד לקופר מרקוס 
1974( המציגה את הבית כהרחבת ה"עצמי", במקרה זה ההרחבה המעשירה את הזהות העצמית 
מחלחלת אל המרחב הציבורי דווקא, לאופן שבו פרטים חווים את סביבתם ומבינים את קיומם 
האישי )Manzo & Perkins, 2006(. המרחב הציבורי הוא שהופך להרחבה של העצמי ולחלק 
ממנו. הוא משמש אמצעי לרכישת בעלות על העיר שהתושבים השתתפו בייצורה והטמיעו 
עצמם בתוכה — במקרה זה, הן בעצם המאבק על קבלת ההחלטות והן בהשתתפות הקונקרטית 

בתכנון ובהקמת הפארק.
השינוי שכונן המאבק באישיות הפעילים, בתחושת המשמעות ובחיזוק הביטחון והמסוגלות 
העצמית מדגיש את חשיבותו של תהליך ההשתתפות המתמשך, שעניינו זהות אישית, ללא 
תלות בזהות הקבוצתית הקולקטיבית. ההשתתפות במאבק הביאה באופן פעיל לא רק לשינוי 
חיצוני — הקמת הפארק — אלא גם לשינוי פנימי אצל הפעילים. השינוי העצמי, שהוא חלק 

מתהליך מתמשך, אפשר בתורו את שינוי העיר.
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דיון

מקרה המאבק על פארק קריית ספר, מאבק שצלח והביא לבלימת מגמות הפיתוח ולהקמת 
פארק ציבורי, אפשר הצצה לזיקה שבין אינדיבידואלים עירוניים בני זמננו לפעולה קולקטיבית 
עירונית והתייחסות לתהליכים אישיים שחוו הפעילים במאבק. הוא הדגים כיצד השתתפות 
במאבק עירוני נובעת מתהליכים אישיים ופוליטיים השלובים זה בזה, ובה בעת משמשת כלי 

רב־ממדי לקידום תהליכים כאלה.
חוויית הפרט את השתתפותו במאבק, לכל הפחות בראייה רטרוספקטיבית, מייחסת משמעות 
מיוחדת לתהליכים האישיים ובפרט להתפתחות האישית הנובעת מעשייה ציבורית־פוליטית. 
ההשתתפות ההתנדבותית במאבק על קריית ספר התחברה לרצון לעצב באורח אוטונומי את 
 Bauman, 2000; Beck( אורח חייו ואת בחירותיו של הפרט, את קשריו החברתיים ואת סביבתו
Beck-Gernsheim, 2002 &(. המטרות הסביבתיות של המאבק — המומחשות בסלוגן שלו, "ירוק 
במקום בטון" — חיברו את המאבק לאג'נדה סביבתית, ובכך מוסברת הירתמותם והשתלבותם 
של ארגונים סביבתיים ושל פעילים מכל רחבי העיר. אך מטרות אלו גם חיברו את הפרטים אל 
עצמם, לעברם ולנופי ילדותם ואל הנרטיב האישי שלהם, שעליו מעולם לא דיברו עם חבריהם 
למאבק. בכך כוננו רצף וסיפור חיים, נרטיב ברור ותחושת מטרה, העולים בקנה אחד עם ממצאיה 

של פולטה )Polletta, 1998( על החשיבות של נרטיב רגשי לשותפות במאבק.
התושבים שהובילו את המאבק, אף שחלקם לא עבדו באותה העת, אינם מהמעמד הנמוך. 
מאבקם לא נבע מצורך הישרדותי או קיומי ולא הביע דרישה לשינוי חברתי או עירוני עמוק 
בהקצאת משאבים או להכרה בהם כקבוצה על בסיס מאפיינים קולקטיביים זהותיים. לא היה 
זה גם מאבק מקומי המבוסס על הון חברתי קהילתי או על זהות מקומית שהתגבשה לאורך זמן. 
מרבית הפעילים היו חדשים בעיר, חלקם שוכרי דירות, תושבים ארעיים שיכלו לעזוב בכל רגע 
)והיו שעזבו מיד לאחר הקמת הפארק(. עם זאת, אלו תושבים המרגישים שייכות למרחב האורבני, 

שיכולים לקחת תפקיד בעיצובה של העיר — ביטחון שהתגבש ונבנה בתהליך המאבק עצמו.
בניגוד למשקל הרב שהספרות העוסקת במחאות ובמאבקים חברתיים ועירוניים מייחסת 
לסממנים של זהות קבוצתית, קשרים חברתיים ורגשות כעס או מרמור במקרה של קריית ספר לא 
היו עיקר. אידאולוגיית המאבק, שאמנם הייתה ברורה ומפורשת — הקמת פארק, "ירוק במקום 
בטון" — נעדרה סממנים לעומתיים או התייחסות קונקרטית להקשר המרחבי או הקהילתי של 
קבוצת הפעילים. הדרישה הכללית לפארק בלב תל אביב נבעה אצל כל אחד מהפעילים לפי 
צרכיו, תחומי העניין שלו, מצבו המשפחתי וזיקותיו האישיות. ניסוח כללי זה אפשר גם לפעילים 

חסרי אג'נדות סביבתיות להשתתף במאבק.
ההצדקות האידאולוגיות הקושרות את המאבק לקריאה פוליטית רחבה התבססו במהלך 
הפעילות. בחירת הפרטים להגדיר עצמם באמצעות שותפותם במאבק מעלה כי המאבק שימש 
עבורם חלק מעבודת הזהות — כאמור, לא רק בגלל השתייכותם לקבוצת הפעילים ולנרטיב 
המשותף. ההצדקה האישית להשתתפות, גם אם באופן לא מודע, ליוותה את הפעילים לאורך 
כל הדרך: הצורך במקום לבילוי משפחתי, תחושת זרות ובדידות, משברים משפחתיים והעדר 
מקום עבודה קבוע — גורמים שהתברר כי הם משותפים לפעילים — קירבו אותם אל מאבק 
עירוני ופוליטי, וללא תכנון מוקדם הם מצאו עצמם מעורבים בו לאורך זמן לטובת המטרה 
המשותפת. ייתכן שהפעילים הבינו רק בדיעבד את היתרונות של השתתפותם במאבק והובלתו 



האינדיבידואליזציה של מאבקים עירוניים 92  דורית גרפונקל ואפרת איזנברג 

להתפתחותם האישית, לחיזוק ביטחונם העצמי ולחיזוק היבטים נוספים של העצמי: תחושת 
ערך, ביטחון, משמעות ובעיקר ייחודיות. אולם התחושה כי ההשתתפות במאבק מעשירה אותם 
בזירות חיים שונות ותורמת להון האנושי והסימבולי שלהם ליוותה אותם לאורך הדרך. ממצא זה 
עולה בקנה אחד עם הספרות העוסקת בחברה ובאינדיבידואל המודרני, הרואה בפרויקט עיצוב 
העצמי )שטרנגר, 2007( פרויקט מרכזי שבו עסוקים פרטים בני זמננו כמתואר לעיל, תוך חיבור 

בין הזהות העצמית והמאבק עליה ובין תפיסת סגנון החיים העירוני הרצוי.
תרומת המאבק לעבודת הזהות התאפשרה בין היתר בזכות התנאים העירוניים, שהצמיחו את 
העשייה הפוליטית מלמטה כזירה פתוחה, גמישה וסובלנית, מכילה וחינמית, שכל אחד יכול לקחת 
בה חלק. הזרות והאינדיבידואליות המאפיינים את העיר אפשרו שיתוף פעולה בין זרים לאורך זמן 
מבלי לכורכו במחויבות ארוכה. אנשים יכלו לפעול יחד כשווים, ללא היררכיה ביניהם, ובה בעת 
לשמר את החופש והפרטיות שלהם, שלא כמו בזירות אחרות המרכיבות את החיים העירוניים — 
ברובן זירות פרטיות וסגורות המחייבות מכנה משותף מוגדר או עמידה בתנאי סף, כגון מקומות 

עבודה, מועדונים או מעגלים חברתיים המבוססים על היכרות מוקדמת או על תשלום.
ייתכן, על כן, כי מעורבותו הציבורית של הפרט אינה קריאת תיגר על משטר האינדיבידואליזם 
אלא דווקא תולדה שלו, סובלימציה של הצורך ביצירת העצמי לאפיקים ציבוריים־פוליטיים 
מחאתיים ולאימוץ אג'נדות סביבתיות ועירוניות. ניתוב זה אינו בהכרח מבטא חיפוש אחר 
פוליטיקה חדשה )רם ופילק, 2013( או ביטוי להתנגדות לסדר הקיים או לאכזבה ממנו )הרצוג, 
2013(. כמו בתאוריה של מוף, היציאה לפעולה קולקטיבית אינה קוראת תיגר על הסדר הפוליטי 
הקיים ואינה מבקשת לשנותו אלא מתקיימת כאפיק מקביל בתוכו. ה"מאהב" במאבק של קריית 
ספר, כמו ה"אנחנו לא פוליטיים" של המחאה החברתית ב־2011, מציג מאבק חברתי כפעולה 
שאינה מבקשת לערער על הסדר ולאיים, פעולה שאינה לוחמנית ולעומתית, אלא להפך — ככזו 
המבקשת להשתתף במשא ומתן על אינטרסים ולהגיע לפתרון קונצנזואלי. האינדיבידואלים 
המשתתפים מעוניינים בחיי קהילה המאפשרים להם לחוש מעורבות, להקנות לעצמם משמעות 
ולבנות את זהותם. אולי, כמו בתהליך שעברו הפעילים כקבוצה גם במקרה של מחאת 2011, 
יוזמיה ומוביליה בסוף המחאה. הם נכנסו אליה כאינדיבידואלים וגם יצאו ממנה  הסתכסכו 
כאינדיבידואלים. כל אחד מהם נשא רווח אישי־פרטני מהשתתפותו במאבק, ללא קשר לחיבור 
שלו לקבוצה, לנרטיב שלה או לזהות קולקטיבית. הדבר מרמז כי משמעות העשייה הפוליטית 
עלולה להצטמצם לעבודה עצמית, הנבחנת לפי תועלתה והשלכותיה הפרטיות, ולא בהכרח לפי 
תועלתה לציבור או לעיר. גם זירת המאבק שמהותה ציבורית וחתרנית, שיכולה הייתה לערער 
על אופן קבלת ההחלטות בעיר ועל חלוקת המשאבים בה, נצבעת בהיגיון אינדיבידואליסטי־

קפיטליסטי.
היבט נוסף של היגיון אינדיבידואליסטי קפיטליסטי זה הוא התנאים שיצרה העירייה להצלחת 
המאבק כשאימצה את הקמת הפארק במסגרת אסטרטגיית התכנון והפיתוח שלה. המדיניות 
המאפיינת את פיתוחה של תל אביב זה כמה עשורים )Margalit, 2013(, המבקשת להרחיב את 
בסיס ההון העירוני באמצעות פיתוח הקרקע והנדל"ן, הייתה פתוחה וגמישה דיה להכיל את 
דרישות הפעילים במקום שבו התעוררו — במרכז העיר, אזור שאליו ממילא מכוון חלק ניכר 
 .)Margalit & Alfasi, 2016( ממאמצי ומשאבי הפיתוח העירוניים, יחסית לאזורים אחרים בעיר
ייתכן שהעירייה נקטה מדיניות מכוונת של אימוץ המאבק אל הקונצנזוס, מתוך שיקולי רווח 
והפסד: אימוצו היטיב עם אוכלוסייה חזקה, הגדיל את יכולת התמרון של העירייה במאבקים 
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אחרים והביא להצלחה שיש לה נראות מרבית, ובתוך כך טושטש המאבק שנדרש להקמתו. 
מונטוגמרי )Montgomery, 2013( טוען כי תפקידה של העיר הוא להציע תשתית המאפשרת 
לאנשים להתפתח ולחוש כי הם מוכלים בהוויה העירונית. לדבריו, מאבקים עירוניים יוצרים 
אמון בין תושבים הפועלים יחד, שכן העיר הופכת לפרויקט משותף המשתנה עם תושביה — כלי 
לשיפור עצמי. במובן זה העיר תל אביב הרוויחה מהפעילויות שהתרחשו במרחב הציבורי )ביוזמת 
התושבים(, מתחושת התושבים כי ביכולתם להשפיע ולהיות מעורבים בעשייה העירונית, וגם 
מהבניית דימויה כעיר סובלנית המאפשרת מאבקים, עשייה ופעולות יזומות הנתפסות כמדד 
לעיר טובה המושכת אליה את בני המעמד היצירתי )Florida, 2002(. כל זאת תוך שימור הסדר 
הקיים באופן שגם העיר וגם המשתתפים יצאו ממנו נשכרים. החיבור בין מדיניות העירייה לפיתוח 
מרחב עירוני ספציפי ובין מעורבותם של פרטים בלב העיר במאבק, בין היתר מתוך עיסוקם 
בפרויקט הזהות ובהזדמנות לתרום גם לעצמם וגם לעיר, מדגים כי העיסוק האינדיבידואלי אינו 
מדכא בהכרח פעילות פוליטית ואינו משאיר את הפרטים בני זמננו עסוקים בדלת אמותיהם 
)אילוז, Rose, 1998 ;2012(, אלא הוא מניע אותם לפעולה ציבורית המבוססת על התמזגות 
אינטרסים אישיים פרטיים ואינטרסים פוליטיים־ציבוריים, גם אם התמזגות זו אינה מתוכננת 
מראש. ייתכן שיש בה כדי להרחיב ולהניע את מעורבותם של פרטים עירוניים בעשייה הפוליטית 
מתוך מיזוג רצון הפרט לייצר עצמו עם רצונו לעצב את העיר הגדולה ולמצוא מקומו בתוכה. 
הזירה העירונית מאפשרת לפרט לפעול ולהשתנות בד בבד עם שינוי העיר, בתהליך דיאלקטי.
עם זאת, כאשר פרויקט הזהות הוא שמגדיר את היציאה למאבק עירוני ואת הפרקטיקות שלו, 
וכאשר המאבק משמש זירה לא־פורמלית לתהליכים אישיים ולהתמודדות עם צרכים פרטיים, 
נראה כי הפעולה הפוליטית משנה את אופייה. כפי שעולה ממקרה קריית ספר, השתתפות במאבק 
במסגרת פרויקט אינדיבידואלי עלולה לרדד את השיח ואת העשייה הפוליטית ולצמצם את מהות 
המאבק העירוני, שבהיותו מאבק חיצוני למערכת הפוליטית, יש בו הפוטנציאל לשמש מטבעו 
זירה בעלת אופי חתרני, פולמוסי ורדיקלי המערערת על הסדר הקיים. הדברים מתקשרים לתפיסה 
שלפיה שיח המחאה העכשווי מייתר מושגים כמו מעמד או אתניות ומאמץ שפה המדגישה את 
האינדיבידואל. זאת במקום שייכות לזהות קבוצתית ספציפית, התייחסות להכללה )כביכול( 
של "תושבי העיר" ויצירת "אחדות". שיח זה מייצר מעין קפיטליזם ללא מעמד, כהגדרתו של 

אולריך בק, ומנתק את המאבק בפועל מהכלכלה הפוליטית )שנהב, 2013(.
כך, המאבק בקריית ספר היה בבסיסו קריאה מהותית ורדיקלית לשינוי מדיניות הפיתוח 
של מרכז העיר ונגד הקצאת זכויות בנייה רבות לפיתוח מגדלים במקום, וכן דרישה לשיתוף 
הציבור ולשינוי מנגנוני קבלת ההחלטות. אך במהלך שנות המאבק התקיימו כל העת יחסי גומלין 
בין הפעילים ובין העירייה, התקיימו פעילויות ציבוריות שמחות שלא היו מחאתיות באופיין 
)כגון הופעות ותערוכות(, והקריאה התמקדה בעיקר בצורך בריאה ירוקה — קריאה המתייחסת 
לצורך קונקרטי ומצומצם של תושבי לב העיר ואינה מדגישה דווקא את השתלשלות העניינים 
שהולידה את המאבק )החלטת העירייה להפוך שטח מבני ציבור לשטח למגורים( ואת ההשלכות 
ְּבמה כן, במושגים  זה. כל זאת תוך התמקדות  יותר שיכולות להיות למאבק מסוג  הרחבות 
חיוביים — ב"מאהב במקום מאבק" — ולא בקריאה לעומתית נגד המדיניות העירונית.6 ההיבט 

במובנים רבים האג'נדה של הפעילים דמתה לזו של פעילי המחאה החברתית של שנת 2011, וגם המקום   6
היה אותו מקום. 
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החתרני שבכל זאת טמון במאבק נובע אולי מעצם אימוצה של זירת מאבק עירוני, זירה שאמנם 
המשתתפים בה הם ברובם בני מעמד הביניים, או המעמד היצרני, אך היא אינה צרכנית. המאבק 
בה אינו מבוסס )לפחות לא באופן ישיר( על הון קודם, על צבירת הון או על צריכה של סממני 
סטטוס כלכלי או אישי. ניתן לתהות על האפקטיביות של מאבקים שבהם האינדיבידואליזם 
הוא הבסיס, השיח הפוליטי מטושטש ורצון הפעילים לערער על הסדר הקיים מוגבל. תפיסת 
הפעילים את העשייה הפוליטית כחלק מפרויקט אינדיבידואלי עלולה לחזק את הא־פוליטיות 
של האקטיביזם ולייצר מאבקים "מלמטה" הנשענים על שיתוף פעולה עם העירייה ומומשגים 

במושגים של איכות חיים וסגנון חיים.
ובכל זאת, המאבק הממושך על קריית ספר הוא סיפור הצלחה שסיומו בהליך תכנון פארק 
בשותפות מלאה עם הקהילה ופתיחתו של פארק עירוני מהמוערכים בעיר. נציגי העירייה התגייסו 
לתהליך התכנון באופן חסר תקדים וערכו פגישות עם התושבים ועם אדריכל הפארק, רם איזנברג, 
במשך חודשים רבים. מאבק קריית ספר סיפק לעירייה הזדמנות להתנסות בפרקטיקות תכנוניות 
אחרות ואף להוסיף את חלקן לרפרטואר הקיים. עם זאת, ההצלחה מעוררת כמה שאלות לגבי 
אינטרס העירייה ויחסיה עם סוג מסוים של תושבים. כך, למשל, כשהציגו אחדים מהפעילים את 
השתלשלות מאבקם )ביום עיון שהתקיים בעקבות תערוכה בבית האדריכל; ראו כהן, איזנברג 
וטמיר, 2013(, טענה לעומתם אישיות בכירה בפרקטיקה התכנונית הישראלית שהעירייה אינה 
יכולה לאפשר לעצמה לאבד תושבים מסוגם של פעילי המאבק, דהיינו בני המעמד היצירתי 
שעליו היא נלחמת; להיפך, קיומו של מאבק ססגוני שכזה וגם הצלחתו שירתו את צורכי העירייה 

ויצרו את ה"ווייב" הנכון שימשוך את סוג האוכלוסייה הנחפצת בעיר.
אם כן, ה"גמישות" העירונית לנוכח דרישותיהם של תושבים תלוית מקום והיא קיימת 
במקומות שבהם היא משרתת אג'נדה עירונית המקדמת חוסן והתעצמות כלכליים. מאבק מעין 
זה לא היה מצליח במקום שבו הקרקע, האוכלוסייה ודרישותיה אינם עולים בקנה אחד אג'נדה 
כזו. עלינו לשאול אם בימינו ייתכנו עדיין מאבקים עירוניים אחרים, ואם כן — כיצד ייראו, 

באיזה שיח ישתמשו ולאילו מטרות יחתרו.
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החטיבה לתקשורת פוליטית, בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב־יפו  *

 מדרמה לריאליטי: 
מה היא איכות בעיני יוצרי ויוצרות טלוויזיה?

נועה לביא*

ויוצרות טלוויזיה בישראל  יוצרי  זה מבקש לבחון כיצד  תקציר. מאמר 
מפרשים ומבינים את ההגדרות המבחינות בין סוגת "טלוויזיית הריאליטי", 
איכותית.  הנחשבת  הטלוויזיונית,  הדרמה  סוגת  ובין  נחותה,  הנחשבת 
המאמר מתמקד בתפיסתם העצמית של היוצרים והיוצרות, כעובדים בשדה 
יוקרה תרבותית והון כלכלי.  תרבות יצירתי שהשחקנים בו נאבקים על 
נקודת המוצא התאורטית היא בורדיאנית ונשענת גם על גישת התעשיות 
ודינמיים  זה מאפשר איתור של תהליכים חתרניים  התרבותיות. שילוב 
גם בשדות ממוסדים. ראיונות עומק שנעשו עם יוצרים ויוצרות בולטים 
בשדה הטלוויזיה בישראל מראים כי כולם מאמצים טרמינולוגיה המתייחסת 
אליהם כאל אמנים, וליצירותיהם — כאל יצירות אמנות. אולם בה בעת 
הם חותרים תחת ההגדרות הממוסדות של שדה הטלוויזיה, המבחינות 
בין הסוגות הטלוויזיוניות השונות באופן שמטשטש גם את הגבולות בין 
טלוויזיה "איכותית" ל"לא איכותית" וגם את ההבחנות בין מאפייני הסוגות. 

מילות מפתח: איכות, טלוויזיה, ריאליטי, דרמה, יוצרים, שדה תרבותי

מבוא: בין ריאליטי לדרמה

טלוויזיית המציאות, או בשמה הלועזי ריאליטי טי.וי. )Reality TV(, היא הסוגה הטלוויזיונית 
הפופולרית ביותר בעולם בעת כתיבתן של שורות אלו. היא התפשטה במהירות מאירופה 
ומארצות הברית לשאר העולם מאז סוף שנות השמונים, בעיקר מפני שתוכניות הריאליטי 
זולות יחסית להפקה, שכן הן מאפשרות לוח זמנים גמיש ותלויות במידה מועטה בשחקנים 
ובתסריט )Hall, 2009(. זאת ועוד, תוכנית ריאליטי כגון "האח הגדול", שבה כלואים אנשים בבית 
ומצולמים 24 שעות ביממה לאורך כל ההפקה, מופקות על פי פורמט מוכן מראש, והדבר מפחית 
עוד יותר את עלויות הייצור הנמוכות מלכתחילה )Moran, 2008(. נוסף על העלות הנמוכה, 
גורמים כגון טכנולוגיות שידור חדשניות כמו כבלים ולוויין, דרכים חדשניות של מימון גלובלי 
ושל פילוח שוק, תכנים חדשניים והבנייה מחדש של הסחורה הטלוויזיונית כסחורה גלובלית, 
.)Neiger, 2012( הפכו את סוגת הריאליטי לסוגה הפופולרית ביותר בעולם בעשורים האחרונים

יעד אליטיסטיים, התעצב בעשורים  בד בבד, מתוך אסטרטגיה שיווקית הפונה לקהלי 
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 Creeber,( האחרונים מעמדה של סדרת הדרמה הנחשבת איכותית והיא הייתה לסוגה בפני עצמה
2001(. כך הפכה סוגת הדרמה האיכותית לתמונת המראה של טלוויזיית הריאליטי. סדרות 
הדרמה נחלקות גם הן לכאלה הנתפסות כנחותות, כגון אופרות סבון או טלנובלות, ולכאלה 
זו  )Mittell, 2015; Thompson, 1997( )quality TV(. חלוקה  הנתפסות כטלוויזיה איכותית 
מתבססת על ההבחנה בין טלוויזיה שנתפסת כמסחרית יחסית )אופרות סבון וטלנובלות( ובין 
 Harrington, Scardaville, Lipmann, &( ואפילו כאמנותית  טלוויזיה שנתפסת כאותנטית 
זו עולה בקנה אחד עם  Bielby, 2015(, כלומר כזאת שאינה מצייתת לכללי השוק. תפיסה 
אידאולוגיית האמנות האוטונומית המודרנית, שעל פיה תוצרי תרבות זכאים להיחשב אמנות 
גבוהה רק אם הם מצייתים באופן אוטונומי ואותנטי לשיקולי היצירה ולרוחן של היוצרות,1 

 .)Bourdieu, 1993( ומתעלמים מכללי השוק הקפיטליסטי
אמנם הטלוויזיה היא בעצמה מדיום מסחרי ועל כן במשך שנים לא יכלו תוצריה להיחשב 
אמנותיים )Bourdieu, 1984, 1995, 1998(, אולם בעשורים האחרונים התבססה הבחנה בין 
תוצרי טלוויזיה הנתפסים כמסחריים לחלוטין ועל כן אינם יכולים להיחשב אמנותיים לכאלה 
שמתקיימים בהם מאפיינים מסוימים של אידיאולוגיית האמנות האוטונומית, כגון חדשנות, 
אותנטיות ואוטונומיה מסוימת, ועל כן הם זכאים להיחשב אמנותיים )Lavie, 2015(. אבחנה 
זו יוצרת דיכוטומיה מובנית בין סוגת הריאליטי, השייכת לז'אנרים המסחריים, ובין מה שקרוי 
"טלוויזיה איכותית", שחוד החנית שלה בשנים האחרונות היא סדרת הדרמה האיכותית, אשר 

.)Mittell, 2015( התבססה כסוגה בפני עצמה
בו, גם על  להגדרות הסוגה השפעה רבה על שדה הטלוויזיה — גם על המיון הפנימי 
האסטרטגיות השיווקיות וגם על הריבוד המבחין בין קהלים )Bennett, 2006(. אולם בעוד לימודי 
 DiMaggio,( הטלוויזיה מייחסים מהות להגדרות הסוגה, הסוציולוגיה רואה בהן הבניות חברתיות
1987(. לאור זאת, מתבקשת נקודת מבט סוציולוגית שתחשוף את המנגנונים החברתיים המייצרים 
את התפיסות הקיימות כלפי טלוויזיה וכלפי סוגות טלוויזיוניות הנתפסות כאיכותיות או כלא 
איכותיות. מטרת המאמר היא להשוות את תפיסת האיכות וההגדרה העצמית של יוצרי סוגת 
הריאליטי לאלו של יוצרי סוגת הדרמה האיכותית. בעוד הראשונים מייצגים את הקצה המסחרי 
והנחות של הייצור הטלוויזיוני, האחרונים מייצגים את הקצה האוטונומי והאיכותי. שחקנים 
 )Bourdieu, 1984, 1993( חברתיים אלו לוקחים חלק בתהליכי המיון והמאבקים בתוך השדה

ובכך מעניקים משמעות לתוצריו. 
ויוצרות בסוגת הדרמה  יוצרות של טלוויזיית מציאות  זה המאמר שואל: האם  בהקשר 
האיכותית מקבלות על עצמן את הגדרות השדה הממוסדות, או שניתן למצוא בקרבן חתרנות 
המפרקת את ההבחנות האליטיסטיות בין הסוגות השונות ואת הגדרות הסוגה בכלל? לפי 
תיאוריית המיסוד, כל תופעה שמתמסדת מכילה, באופן פרדוקסלי, אופציה להגדרה מחודשת 
ולשינוי אינסופי )Berger & Luckmann, 1967(. כדי לענות על שאלות אלו מתבקש שילוב בין 
התיאוריה הבורדיאנית )Bourdieu, 1984, 1993(, אשר יכולה להסביר את ההבניה החברתית 
המבחינה בין קצות ייצור שונים בשדה תרבותי מסוים, ובין גישת התעשיות התרבותיות העוסקת 
ספציפית בעובדים בשדות ייצור תעשייתיים־תרבותיים כמו טלוויזיה ובאסטרטגיות העבודה 

.)Hesmondhalgh, 2007( היומיומיות והפרגמטיות שלהם

מכאן ואילך אשתמש ב"יוצרים" וב"יוצרות" לסירוגין.  1
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על שיח הסוגות בטלוויזיה

השיח המבחין בין סוגת טלוויזיית הריאליטי לסוגת הדרמה האיכותית, ובכלל בין טלוויזיה 
איכותית לכזאת שאינה איכותית, הוא תוצאה של ייבוא שיח הסוגות מעולם הספרות אל עולם 
הטלוויזיה )Creeber, 2001(. בראשית ימיה נחשבה הטלוויזיה למדיום המייצר תכנים פופולריים, 
המוניים, ובקיצור — תכנים שהם "תת־רמה" )Bennet, 2006(; תוצריה לא היו מובחנים בתחילה 

לסוגות שונות. 
הסוגה, או בלועזית ז'אנר )genre(, היא מילה שמשמעותה בצרפתית סוג או טיפוס. לחלוקה 
לסוגות תפקיד מרכזי בלימודי ספרות, קולנוע, תיאטרון וכיום אף טלוויזיה. כמו בשדות ייצור 
תרבותיים אחרים, גם בשדה הטלוויזיה התמסדו במשך השנים הבחנות בין סוגות שונות של 
ריאליטי, שידורי ספורט,  תוצרים טלוויזיוניים — שידורי חדשות, סדרות דרמה, תוכניות 
יובאו בחלקן מעולם התיאטרון והספרות  שעשועונים ועוד כהנה וכהנה )שם(. הבחנות אלו 
ובחלקן מעולם הרדיו, ושימשו בסופו של דבר אמצעי שיווקי המבחין בין סוגות שונות המיועדות 
לפלחי אוכלוסייה שונים ולשעות שידור שונות )גיטלין, 1995(. עצם הדיון וההבחנה בין הסוגות 
הטלוויזיוניות הפכו את הטלוויזיה למדיום אשר יכול, מבחינה חברתית ומוסדית, לייצר סוגות 
אמנותיות ואיכותיות, מכיוון שלימודי הסוגה ושיח הסוגות מאפיינים, בדרך כלל, שדות תרבותיים 

 .)Creeber, 2001( הנתפסים כבעלי פוטנציאל ליצור יצירות אמנות
בתחילת שנות השמונים של המאה ה־20, עם היווצרותו של מבנה הזדמנויות מוסדי־
ארגוני בטלוויזיה האמריקנית, נוצרה לראשונה הכרה ביקורתית ואקדמית בסוגה של סדרת 
 Feuer, Kerr, & Vahimagi, 1984; Mazdon, 2005;( הדרמה הטלוויזיונית המתויגת כאיכותית
McCabe & Akass, 2007(. יש המייחסים את תחילת הדיון האקדמי והציבורי הרואה בסדרות 
דרמה טלוויזיוניות סוגה איכותית לשידורה של סדרת המשטרה האמריקנית "בלוז לכחולי 
המדים" )Hill Street Blues(, אשר הופקה עבור ערוץ השידור הציבורי־מסחרי NBC. הסדרה 
נחשבה חדשנית ואמנותית בשל הנרטיבים הפלורליסטיים שהוצגו בה, בשל הרכב השחקנים 
המגוון אתנית, גזעית ומגדרית, ובשל גישתה הביקורתית של הסדרה כלפי המשטרה והממשל 

 2.)Mazdon, 2005(
מעמדה של סדרת הדרמה הטלוויזיונית האיכותית כסוגה בפני עצמה התבסס, במהלך 
 HBO השנים, עם עלייתה של הטלוויזיה בכבלים בארצות הברית. תחילה היה זה ערוץ הכבלים
אשר מיתג עצמו מלכתחילה כיצרן איכות שאינה טלוויזיונית אלא קולנועית וססמתו השיווקית 
הייתה "McCabe & Akass, 2007( "It’s not TV, it’s HBO(. כיום הדבר מתרחש באמצעותם 
של אתרי אינטרנט המשדרים ומייצרים סדרות דרמה מוערכות — אתרים כגון נטפליקס והולו 
 Jenner,( )Hulu(, המשתמשים בטכנולוגיית סטרימינג המאפשרת צפייה ישירה בזמן אמת 
2017(. אתרים אלו ממשיכים את פרויקט ההיבדלות של ערוצי הכבלים והלוויין מהטלוויזיה 
הליניארית המסורתית ומשנים את ההבניה השיחית של מהות הטלוויזיה כמדיום, וכן מעניקים 
לתוצרי הטלוויזיה שלהם הילה של אמנות קולנועית )Jenner, 2016(. סדרת הדרמה האיכותית 

אמנם במחצית שנות השמונים הפיקה חברת השידור הבריטית הלאומית BBC סדרות דרמה אשר נחשבו   2
איכותיות )למשל "הבלש המזמר" — The Singing Detective( , אולם את המהפכה בהגדרת האיכות 

.)Thompson, 1997( הטלוויזיונית יצר השיח האמריקני, אשר הפך לגלובלי



מדרמה לריאליטי 102  נועה לביא 

נחשבת כעת מתחרה לגיטימית של תוצרי שדה הקולנוע ה"איכותי", שהוא עצמו עבר תהליך 
)Baumann, 2007(. כיום יש הטוענים כי הטלוויזיה נמצאת בחזית  בידול בשנות השבעים 
 Lavie, 2015;( היצירה האורקולית, והקולנוע ניצב במקום משני מבחינת חדשנות ויצירתיות

 .)Mittell, 2015
השיח האקדמי של לימודי הקולנוע והטלוויזיה ושל לימודי התרבות מגדיר את סדרת 
הדרמה האיכותית כסוגה שמיוחס לה מכלול של תכונות )חרל"פ, 2011(. את רשימת התכונות 
הראשונית של "דרמה איכותית" הציע חוקר הטלוויזיה רוברט תומפסון )Thompson, 1997(. הוא 
ציין כעשר קטגוריות שחלקן מתייחסות למאפיינים טקסטואליים — אנסמבל גדול של דמויות, 
זיכרון — וחלקן מתייחסות לתכונות קונטקסטואליות,  תחושת ריאליזם ומבנה נרטיבי בעל 
כמו זכייה בפרסים רבים, ביקורת חיובית וקהל צעיר, עירוני ומשכיל )חרל"פ, 2011(. בשנים 
 Mittell,( האחרונות התבססה הגדרת הדרמה האיכותית בעיקר על כתיבתו של ג'ייסון מיטל
2015(. על פי מיטל, המבנה הנרטיבי של הסדרות הטלוויזיוניות בעשורים האחרונים מורכב. 
אין פירושו של דבר שכל סדרה המדגימה מורכבות נרטיבית היא איכותית, אלא שמורכבות 

נרטיבית היא תנאי בסיסי לאיכות.
קונבנציונליים  ולא  חדשניים  נרטיביים  מבנים  נרטיבית משמעה  מורכבות  מיטל,  לפי 
ויזואליים מרשימים, אפקטים עלילתיים ותסריטאיים מרשימים, דמויות  הכוללים אפקטים 
משונות שצצות לפתע ופיתולי עלילה מורכבים. מאפיין מרכזי נוסף של מורכבות נרטיבית 
היא עלילה אפית וארוכה, אך בד בבד גם סיום סיפורו הפנימי של כל פרק. כלומר, מורכבות 
)פרקים( ומייחסת להן איזון הנע מצד לצד, בין  נרטיבית מגדירה מחדש צורות אפיזודיות 
נרטיב אחד המתמשך לאורך הסדרה ובין מבנה הפרק הסגור )שם(. מאפיינים אלו, על פי מיטל, 
דורשים מהצופה פעילות קוגניטיבית גבוהה המתרכזת גם בהנאה וגם במודעות צורתית. כך 
הקהל יכול לצרוך תוצרים טלוויזיוניים באופנים שונים המתאימים לעידן המדיה הדיגיטלית או 
ה"פוסט־טלוויזיה" — עידן שבו תכנים טלוויזיוניים מופצים דרך פלטפורמות שונות: רשתות 
שידור מסורתיות, אתרים אינטרנטיים, רשתות חברתיות וערוצי כבלים ולוויין )חרל"פ, 2014(. 
הקהל יכול להשתתף בתכנים עצמם — לצרוך בזמנו החופשי את הסדרה שהוא צופה בה, לדבר 
עליה בפורומים אינטרנטיים וכדומה. הנרטיב המורכב מצריך, כאמור, אוריינות וכישורי הבנה 

.)Mittell, 2015( נרטיביים, שלטענת מיטל רוב הצופים רכשו במהלך השנים
לעומת הסוגה הנתפסת כאיכותית התגבש מעמדה הנחות של טלוויזיית הריאליטי. אליס 
הול הגדירה את סוגת הריאליטי כתוכניות שמשתתפים בהם אנשים רגילים )כלומר כאלה שאינם 
 .)Hall, 2006( אשר דבריהם והתנהגותם אינם מוצגים כאילו נקבעו על ידי תסריט )שחקנים
Cops האמריקנית(,  סוגת הריאליטי, שראשיתה בסדרות העוקבות אחר אנשי מקצוע )למשל 
היא כיום סוגה מגוונת שיש בה תחרויות כישרונות, תוכניות שבהן נבחרים למשתתפים חתן או 
כלה, הישרדות על אי בודד והסתגרות של קבוצת אנשים בבית. רק מיעוט בשיח הפובליציסטי 
והאקדמי העוסק בה שופט אותה לחיוב )Krijnen & Tan, 2009(. הביקורות נעות מהגדרתה 
כתיאטרון אימה של ערכים ניאו־ליברליים המקדמים תחרותיות קשה )Couldry, 2008( ועד 
 Andrejevic, 2004; Mathijs,( להאשמתה בקידום של מציצנות, מעקב וחדירה למרחב הפרטי
2002(. זאת ועוד, רבים טוענים כי הסוגה אינה מציגה מציאות כלל וכלל וכי הטענה לאותנטיות, 
 Deery,( המגולמת בשמה, שקרית, משום שבפועל מדובר בתוכן ערוך המקדם אג'נדה מסחרית
2013(. לסיכום, מרבית השיח הפובליציסטי והאקדמי מגדיר את סוגת הריאליטי כסוגה שאינה 
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איכותית ואף כסוגה נחותה )Aslama & Pantti, 2007(, לעומת סוגות הנחשבות איכותיות יותר 
 .)Mittell, 2015; Nelson, 2006( ואפילו אמנותיות, כגון סדרות דרמה בהמשכים

כתוצאה מכך, נדמה כי כי בעיני השיח הפובליציסטי והאקדמי תוכניות הריאליטי שייכות 
לזירה אחרת לחלוטין מזירת הטלוויזיה האיכותית. את טלוויזיית הריאליטי משייכים כיום 
לזירה מסחרית הנחשבת לנחותה — זירת הסלבריטאים, אשר מייצרת ידוענים שמקבלים 15 
דקות של תהילה ונתפסת כאיּום המשחית את הזירות התרבותיות האחרות )Turner, 2006(. כך 
מגְלה שדה הטלוויזיה הגלובלי את הסוגות ה"נחותות", כגון טלוויזיית הריאליטי, לזירה שאינה 
נתפסת כטלוויזיונית ומאמץ שיח של שדות תרבותיים אליטיסטיים יותר מתוך אסטרטגיה של 

.)Bourdieu, 1993( היבדלות ומיון
יכולה, מתוקף הגדרתה, להיות  ועוד, טלוויזיה הנחשבת למורכבת נרטיבית אינה  זאת 
טלוויזיית ריאליטי, שכן זו אינה מאופיינת בתסריט ובעלילה אפית וארוכה. כך בעצם נוצר שיח 
של מומחים שמייצר הבחנה בין טלוויזיה איכותית, קרי מורכבת, לטלוויזיה שאינה מורכבת ועל 
כן נתפסת כאיכותית פחות. ההנחה כי טלוויזיה מורכבת דורשת מן הצופות פעילות קוגניטיבית 
מורכבת מגלמת בתוכה מסר אליטיסטי סמוי, שעל פיו יש קהל המסוגל לפעילות קוגניטיבית 
כזאת ויש קהל שאיננו מסוגל לה. לטענת מיטל, כאמור, רוב צופי הטלוויזיה רכשו מיומנות זו 
לאורך השנים )Mittel, 2015(, אולם טענה זו מתעלמת מכך שבעלות על הון תרבותי, המושפעת 
משייכות לקבוצות מעמדיות, גזעיות, אתניות ומגדריות, עשויה להשפיע על פרשנות הצופים 

והצופות ועל מה שהם רואים כאיכות.
מטרתו של מאמר זה היא, כאמור, לבחון את אופן פעולתה של ההבניה החברתית המבחינה 
יוצרי  ובין איכות בשדה הטלוויזיה בישראל, דרך בחינת התפיסה העצמית של  בין סוגות 
ויוצרות טלוויזיה בישראל משני קצוות השדה הטלוויזיוני, זה המסחרי וה"נחות" וזה האוטונומי 
ה"איכותי". בחינה זו תישען על התאוריה של פייר בורדייה )Bourdieu, 1993, 1995( ועל גישת 

.)Hesmondhalgh, 2007( התעשיות התרבותיות

בורדייה, גישת התעשיות התרבותיות ומה שביניהם

על פי בורדייה, שדה הייצור האמנותי מובנה על ידי האופוזיציה בין שני שדות המשנה — שדה 
הייצור המצומצם ושדה הייצור בקנה מידה רחב )המוני(. שדה הייצור המצומצם כולל את מה 
שאנו קוראים לו בדרך כלל "אמנות גבוהה", או "קלאסית", ספרות "רצינית", אמנות פלסטית 
וכיוצא באלה. בשדה משנה זה, התחרות בין הסוכנים היא בעיקר סימבולית ומערבת יוקרה 
ופרסום אמנותי. זהו ייצור עבור יצרנים, טוען בורדייה. נוסף על כך, קצה ייצור זה מאופיין 
בלוגיקת פעולה אמנותית אוטונומית, המשקפת את אידאולוגיית האמנות האוטונומית. כלומר, 
בבסיס הפעולה היצירתית נמצאת לוגיקה של אמנות לשם אמנות ולא שיקולי רווח והפסד 
כלכליים )Bourdieu, 1990(. בקצה זה נלחמים היצרנים על קידוש יצירותיהם ועל צירופן אל 
הקנון האמנותי )Bourdieu, 1993(, כך שלעיתים מה שנתפס כאוונגרד, כלומר כחדשני, כחתרני 

וכחסר קידוש, הופך ברבות הימים לחלק מהקנון )רגב, 2011(. 
שדה הייצור בקנה מידה רחב כולל, על פי בורדייה, את מה שקרוי "תרבות ההמון" או "תרבות 
זו מוחזקת באמצעות  פופולרית": טלוויזיה מסחרית, קולנוע, רדיו, ספרות להמונים. תרבות 
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תעשיית תרבות רחבת היקף וההיררכיות נקבעות בשדה זה על ידי הון כלכלי. אמנם לעיתים שדה 
 Bourdieu,( הייצור הרחב שואל אלמנטים ולוגיקות משדה הייצור המצומצם כדי לחדש עצמו
1993(, אולם ככלל, לוגיקת הפעולה השלטת בו היא הלוגיקה הכלכלית — פעולות בשדה נובעות 
משיקולי רווח והפסד כלכליים )Bourdieu, 1990(. אם כן, השדה התרבותי מכונן עולם כלכלי 
מהופך: הקצה האוטונומי, המבוסס על הון סימבולי ולכן מוכפף רק לדרישות פנימיות, מתויג 
כחיובי, ואילו הקצה הנגדי — המבוסס על כפיפות לדרישות השוק הקפיטליסטיות — מסומן 

כשלילי.
גישה זו, מחד גיסא, שוללת את תפיסת האמנות הטהורה של אסכולת פרנקפורט )אדורנו 
והורקהיימר, 1993(. מאידך גיסא, היא מאששת את ההפרדה ההיררכית בין התרבות הפופולרית, 
המצייתת לקודים כלכליים, ובין התרבות הגבוהה, האוטונומית והאמנותית. למרות זאת, פיתוחים 
אקדמיים של גישתו של בורדייה אפשרו להרחיב את הדיון באמנות גם אל שדה התרבות 
הפופולרית )רגב, 2011(. כך נמצא כי בשדה הטלוויזיה מתקיימת הבחנה בין קצה מסחרי יחסית, 

.)Lavie, 2015( הנחשב נחות, ובין קצה אוטונומי יותר, לכאורה, הנחשב איכותי ואף אמנותי
 Flew & Cunningham,( גישת תעשיות התרבות, המכונה גם גישת התעשיות היצירתיות
2010(, מבקשת לפתור את ההפרדה ההיררכית הזאת מתוך התפיסה כי יצירה אמנותית אפשרית 
גם בכלל השדות המסחריים של תעשיות התרבות, למשל בתעשיות המוזיקה, הקולנוע והטלוויזיה 
)Hesmondhalgh, 2006(. למרות ההשקפה של גישת תעשיות התרבות, שלפיה היצרנים של 
תעשיות התרבות הם בראש ובראשונה עובדים בשוק עבודה קפיטליסטי לא־שוויוני בתנאי 
את  מבטלת  אינה  הגישה   ,)Hesmondhalgh & Baker, 2008, 2010( יציבות  וחוסר  סיכון 
האפשרות הניתנת בידי אותם עובדים ועובדות ליצור חידושים אמנותיים ולשמור על חופש 
יחסי )Hesmondhalgh, 2002(. בשל כך יש הטוענים כי לגישה הבורדיאנית יש הרבה מה להציע 
לקורפוס המחקר של תעשיות התרבות וכי החיבור בין שתי הגישות הללו מתבקש. זאת במיוחד 
לאור הפיכתה של סדרת הדרמה האיכותית לסוגה בפני עצמה, שאל הסדרות המשתייכות לה 

 .)Hesmondhalgh, 2006( מתייחסים כאל יצירות אמנות
כאמור, לשיטתם של הוגי גישת תעשיות התרבות, בכל שדה ייצור תרבותי־תעשייתי ניתן 
ליצור חידושים אמנותיים. עמדה זו מאפשרת לראות גם את זירת הייצור של תוכניות ריאליטי 
ככזו שאפשר לייצר בה חידושים יצירתיים אמנותיים. כך מאפשר החיבור בין שתי הגישות — 
יוצרים, במקרה זה  הגישה הבורדיאנית וגישת תעשיות התרבות — לבחון את התפיסות של 

יוצרי טלוויזיה, לגבי היצירה שלהם, איכותה ומיקומה בהיררכיה של השדה על שלל תוצריו.
ובעובדים בתעשיות התרבות בכלל ובתעשיית  חלק הארי של המחקר העוסק ביוצרים 
הטלוויזיה בפרט עוסק בעובדים מדרגה שנייה; רק מיעוטו עוסק ב"אריסטוקרטיה" של התעשייה 
)Conde, 2009(, קרי במאים, תסריטאים ויוצרים ראשיים, רובם גברים. ל"אריסטוקרטיה" זו לא 
מייחסים תנאי עבודה קשים ועל כן היא פחות מעניינת את חוקרי תעשיות התרבות, שבשנים 
האחרונות מתמקדים בעיקר בתנאי העבודה בתעשיות אלו. אולם העובדים הבכירים האלה 
הם בעלי העוצמה הרבה ביותר בעיצוב תכנים עתירי סמלים בעלי משמעות, ועל כן השפעתם 
החברתית רבה )Hesmondhalgh, 2007(. מכיוון שיחסית לעובדים אחרים בתעשיות התרבות 
יש להם השפעה רבה יותר על הבניית המציאות באמצעות הגדרות של איכות, מעניין יהיה 

לבחון כיצד הם מבינים ומפרשים את ההבחנה הממוסדת בין הסוגות הטלוויזיוניות השונות. 
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ייחודה וחשיבותה של בחינת המקרה הישראלי

בישראל כפוף שדה הטלוויזיה המסחרי־ציבורי, שבו מתמקד מאמר זה, לרשות השנייה לטלוויזיה 
ולרדיו.3 הרשות השנייה היא הרגולטור של ערוצי הטלוויזיה והרדיו המסחריים בישראל, ולצדה 
פועלת מועצת הכבלים והלוויין, אשר מפקחת על שידורי הכבלים והלוויין. הרשות, אף שהיא 
רגולטור חלש )טוקטלי, Lavie, 2017 ;2000(, עודנה אוכפת על ערוציה כללים אשר מבחינים 
באופן מפורש בין טלוויזיה איכותית, הקרויה "סוגה עילית", ובין כל השאר; כללים אלו תקפים 
גם עבור הכבלים והלוויין. תקנות ה"סוגה העילית" תוקננו בראשית שנות האלפיים כדי למנוע 
מהטלוויזיה המסחרית לשדר אך ורק שעשועונים ואופרות סבון, שנחשבו תוכניות נחותות. 
התקנות הללו מטילות על זכייניות ובעלי רישיונות של ערוצי הטלוויזיה המסחרית לעמוד 
במכסה של שידור "סוגה עילית".4 לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן–1990, 
סוגה עילית על פי הגדרתה כוללת תוכניות דרמה, ובהן גם סדרות דרמה בהמשכים, תעודה, 
סרטי תעודה מיוחדים ותוכניות מיוחדות )שגב ולוי, 2010(. תוכניות ריאליטי אינן נכללות 
בהגדרה זו. מכסות השידור נוטות להשתנות מדי כמה שנים, אך מי שאינו עומד במכסה נקנס. 
בשנת 2002, לאחר מאבק משותף עם יוצרי הטלוויזיה, קבעה הרשות השנייה כללים של 
נאותות הפקה, המגדירים כמה כסף יש להשקיע בשעת הפקה כדי שהמוצר המוגמר ייחשב סוגה 
עילית. הסכמה הכלכלית הזאת מגדירה סוגה עילית כתוצר טלוויזיוני אשר שעת הפקה שלו 
עולה 70% לפחות מהתקציב לשעה לסוגה )שם(. חקיקת חוק הרשות השנייה וִתקנון תקנות 
הסוגה העילית הובילו לפרץ יצירה עצום בטלוויזיה הישראלית ולזינוק של 400% בשיעור 
ייצור הטלוויזיה המקורית בישראל בשנים 1998-1993 )בר־גור, 2011(. בסופו של דבר, החוק 
הישראלי עצמו מבחין בין "איכות" ל"חוסר איכות", והגדרות אלו השפיעו מן הסתם על היוצרות 

בשדה הייצור הטלוויזיוני )שם(.5 
שדה הטלוויזיה הישראלי הוא מקרה מבחן מרתק. על אף היותו שדה ייצור קטן במדינה 
פריפריאלית, בשנים האחרונות הפך שדה הטלוויזיה הישראלי לאחד מיצואני הפורמטים 

בשנות התשעים נחקק חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, אשר הפריט את שידורי הטלוויזיה והרדיו   3
2 וערוץ 10 )ערוצי טלוויזיה מסח־  ואפשר להקים ערוצי טלוויזיה ורדיו מסחריים וציבוריים כגון ערוץ
ריים(. הערוץ הראשון, אשר שלט עד אז בלעדית בשדה הייצור הטלוויזיוני בישראל מתוקף חוק רשות 
השידור )1965(, הפך אז לגורם לא רלוונטי בשדה )בר־גור, 2011(. לאחרונה נסגרה רשות השידור, 
והשידור הציבורי־ממלכתי מתנהל על פי חוק תאגיד השידור החדש; אולם הערוץ הטלוויזיוני החדש 
של התאגיד — ערוץ כאן 11 — לא הפך עדיין לגורם משמעותי בשוק הטלוויזיה הישראלי. יש לציין 
כי אף שבשנים האחרונות החלו חלק מן הצופים לצפות בטלוויזיה בפלטפורמות אינטרנטיות גלובליות 
כגון נטפליקס, שיעורי הצפייה בערוצים המסחריים המקומיים בישראל גבוהים עדיין )מן ולב־און, 

.)2016
ערוץ 2 נוהל בשיטה שבה הרשות השנייה מעניקה זכיינות לזכייניות אחת לכמה שנים, ועל כן פוצלו   4
שידוריו בין זכייניות השידור רשת וקשת. בעלי ערוץ 10 קיבלו בשנת 2015 רישיון שידור ל־15 שנה. 
בנובמבר 2017 פוצל ערוץ 2 לשני ערוצים מסחריים נפרדים — ערוץ 12 )שידורי קשת( וערוץ 13 

)שידורי רשת( — ובערוצים אלו הוחלפה שיטת הזכיינות בשיטת הרישיונות.
בשנים האחרונות פרסם משרד התקשורת המלצה לבטל את מחויבויות התוכן ואת כללי נאותות ההפקה,   5

אולם המלצה זו לא יושמה עד כתיבת שורות אלו.
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לתחתית  מרוץ  מתקיים  הנוכחי  בעידן   .)Shahaf, 2016( במערב  המובילים  הטלוויזיוניים 

עלויות הייצור — עלויות הייצור הטלוויזיוניות נדרשות לרדת עוד ועוד, בשל ההתפתחויות 

הטכנולוגיות והמבניות שהובילו לתחרות עזה בין ערוצי טלוויזיה ציבוריים־מסחריים לערוצי 

אינטרנט ויוטיוב המייצרים גם הם תוכן טלוויזיוני )McNutt, 2015(. ישראל, אשר התמחתה 

בשימוש באמצעים מצומצמים לייצור טלוויזיה המוגדרת כטובה ואיכותית בשל עוניו של שוק 

הטלוויזיה המקומי, הפכה ליצאנית פורמטים מבוקשת בעידן שבו תעשיית הטלוויזיה הגלובלית 

מחפשת פורמטים מצליחים וזולים להפקה )Shahaf, 2016(. יוצרי טלוויזיה ישראלים מוצבו 

בחזית היצירה העולמית והיו לגורם משמעותי בטלוויזיה הגלובלית. לפיכך, ניתוח עמדותיהם 

של היוצרים הישראלים לגבי איכות טלוויזיונית, לגבי ההבחנה הממוסדת בין סוגות ולגבי 

תפיסתם את עבודתם עשויים לשקף לא רק את העמדות המקומיות אלא גם את השיח הגלובלי 

של יוצרי טלוויזיה.

מתודולוגיה: שיטת המחקר והניתוח

מאמר זה נשען על ניתוח ראיונות עומק עם יוצרי סדרות דרמה אשר הוכתרו כ"איכותיות" על ידי 

 Bourdieu,( ביקורת הטלוויזיה בישראל ותעשיית הפרסים, קרי סוכני המיון המשמעותיים בשדה

1993(, וראיונות עומק עם יוצרים של תוכניות הריאליטי הפופולריות ביותר בישראל בעשור 

האחרון. מטרתו היא לענות על שאלות המחקר הספציפיות, דהיינו כיצד היוצרים והיוצרות 

בשדה הטלוויזיה מפרשים ותופסים את החלוקה המוסדית לסוגות שונות, וכיצד הם תופסים את 

עצמם ומגדירים את זהותם. במאמר חזרתי אל ראיונות אשר ערכתי עם יוצרי דרמות "איכותיות" 

בשנים 2011-2008 ועם יוצרים מובילים של טלוויזיית ריאליטי בשנים 2014-2013. חזרה זו 

אינה פשוטה מאחר שהיא דרשה ממני רפלקסיביות רבה, הן כלפי תובנות קודמות והן כלפי 

העמדה החברתית והסוציו־אקונומית שלי עצמי. מאחר שבעברי הייתי שחקנית טלוויזיה ואת 

חלק מהיוצרים והיוצרות אני מכירה באופן אישי, היה עליי לבצע הזרה למיקום שלי בתוך 

שדה הטלוויזיה עצמו ולהיות רפלקסיבית כלפי השתייכותי לאותו מעמד סוציו־אקונומי של 

המרואיינים והמרואיינות. בניגוד למאמרים הקודמים, הפעם בחרתי לשמור על האנונימיות של 

המרואיינים והמרואיינות, אף שכולם — למעט אחד — הסכימו להיות מצוטטים בשמם. בשל כך 

אכנה אותם בראשי תיבות וללא קשר ישיר לשם האמיתי. האנונימיות אפשרה לי להתמודד עם 

ההיכרות האישית שלי עם חלק מן המרואיינים ולנתח את הראיונות עמם באופן ביקורתי יותר. 

בסך הכול רואיינו 20 יוצרים ויוצרות מן המובילים בשדה הייצור של הטלוויזיה, מתוכם 4 

נשים ו־16 גברים. כלומר, 80% מן המרואיינים היו גברים. נתון זה, אשר נגזר בעיקר מהעובדה 

ששדה התקשורת והטלוויזיה בישראל מוטה מגדרית גם בעמדות הבכירות שבו )פירסט וענבר־

לנקרי, 2013(, נלקח בחשבון בעת הניתוח. גיל המרואיינים נע בין סוף שנות ה־30 לסוף שנות 

ה־50. כל המרואיינים גרים ופועלים בגוש דן — בתל אביב ובערי הלוויין שלה. לרובם )למעט 

שניים( תואר אקדמי, אם בקולנוע וטלוויזיה ואם בתחום אחר. המוצא אתני של רובם נחשב 

אשכנזי, אולם יש לציין כי אין לי נתונים מדויקים לגבי מוצא המרואיינים מכיוון שנמנעתי 
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מלשאול שאלות המבררות את מוצא המרואיינים בעת הראיונות. כל המרואיינים יהודים, כנגזר 
מהרכב העומדים בקדקוד תעשיית התקשורת והטלוויזיה בישראל )שם(.6 

הראיונות היו ראיונות עומק חצי־מובנים )Denzin, 1970(. בסגנון ראיונות זה המראיין מציג 
שאלות שהוכנו מראש והן אמורות לנתב את המרואיין לסוגיה הנבחנת, אך ניתן לשנות את 
השאלות ואת סדר הצגתן לפי האופן שבו מתפתח הריאיון )שם(. בריאיון עומק ניתנת למרואיינים 
יד חופשית להבנות את תשובתם ללא הכוונת החוקרת )מוצאפי־הלר, 2004; שקדי, 2004(. כל 
הראיונות ארכו בין שעה וחצי לשעתיים. שני מרואיינים רואיינו פעמיים; לכל אחד מהם חזרתי 

לאחר שעלו אצלי שאלות נוספות בעקבות הריאיון הראשון.
 .)Braun & Clarke, 2006( )thematic analysis( הראיונות נותחו בשיטת הניתוח התמטי
בשיטה זו החוקרת מזהה דפוסים חוזרים בטקסט )במקרה זה, בראיונות המתומללים( ובוחנת 
כיצד הם משקפים שיחים חברתיים והבניות חברתיות )שם, עמ' 9(. לשם כך עברו הראיונות 
קידוד ראשוני על ידי עוזר מחקר שתר אחר חזרות של נושאים מסוימים בתמליליהם. לאחר מכן 
ערכתי אני מיפוי של קטגוריות המחקר הראשוניות שעלו מן השדה. בשלב זה איחדתי קטגוריות 

ופיצלתי אחרות כדי לבסס את התמות האנליטיות המרכזיות.
וגם  יחסית  הנמוך  המרואיינים  מספר  בשל  איכותני־פנומנולוגי.  מחקר  הוא  זה  מחקר 
בשל אופיין הפרשני של השאלות, לא מצאתי לנכון להשתמש בשיטות מחקר כמותניות או 
בסטטיסטיקה תיאורית מכיוון שלכך לא תהיה משמעות מובהקת. אולם כדי להעמיק את הניתוח 
מעבר לניתוח התמטי, נשענתי על תובנות הסוציו־לינגוויסטיקה, הרואות בשיח המילולי מערכת 
סימנים אידאולוגית המתגשמת באופן חומרי ומאפשרת ביטוי לעומקים הרגשיים של הדובר 
)להב־רז, 2014(. לפיכך התייחסתי לדברי המרואיינים כאל לשון דבורה המתארת את תפיסת 

המציאות, את התפיסה האידאולוגית ואת עולמם הפנימי )שם, עמ' 9(.

אמביוולנטיות וחתרנות: יוצרות ויוצרים של סוגת הדרמה 
האיכותית מדברים

חגי לוי עשה את השילוב של טלנובלה ותרגם את זה ליצירה עם התכנים הכי עמוקים 
כאן  יש  כי  וחרא  תת־רמה  של  מקום  לא  זה  בעיניי  הטלוויזיה  העולם.  את  ופוצץ 
מאסטרפיסים ]יצירות מופת[ של אמנות שמתקיימות אפילו בתנאים הקשים של טלוויזיה 
מסחרית. יש יוצרים שיודעים לחבר את המסחרי לאמנותי. דנה מודן יכולה לעשות את 
זה, היא מסוגלת לפנות לקהל הרחב ולשמור על איכות... סיינפלד נולדה בטלוויזיה 
]...[ גם בתוך  המסחרית... הריאליטי לא קשורה לאמנות, אני רוצה לנוח, הבידור... 

הטלוויזיה קורים ניסים של אמנות.

ש', אחד מיוצרי הדרמה המוערכים בישראל, מבחין בדבריו בין טלוויזיית ריאליטי לטלוויזיה 
איכותית יותר, לדוגמה — בהקשר הגלובלי — קומדיית המצבים )סיטקום( המוערכת "סיינפלד", 

אני מתייחסת כאן לבמאיות, לתסריטאים, לעורכות וליוצרים ראשיים. על פי גישת תעשיות התרבות,   6
.)Conde, 2009( "אלה נכללים כולם בהגדרה "יוצרים
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או "בטיפול", סדרת הדרמה נושאת הפרסים של הבמאי חגי לוי, אשר נמכרה כפורמט גם לערוץ 
הכבלים האמריקני המוערך HBO. עם זאת, היוצר אינו שולל את היכולת של הטלוויזיה לייצר 
יצירות אמנות גם בתנאים הקשים של הטלוויזיה המסחרית, כפי שהוא מכנה זאת. בדבריו הוא 
מתכוון לאופן שבו תנאי ההישרדות בטלוויזיה המסחרית מחייבים את בעלי הערוצים לפנות 
לבידור ולמסחריות, למשל לסוגת הריאליטי. ולמרות זאת קורים, לטענתו, "ניסים של אמנות". 
מצד אחד היוצר מחלץ את הטלוויזיה מתיוגה כ"זבל" וכ"תת־רמה" ומצד שני הוא מותח קו 

ברור מאוד שמפריד בין יצירות אמנות ובין בידור איכותי פחות.
ויוצרות של טלוויזיה  יוצרים  ואכן, אחת התמות המרכזיות שעלו בניתוח הראיונות עם 
מוערכת ושל טלוויזיית הריאליטי היא שאלת האמנות. ש', היוצר המצוטט לעיל, מכתיר יוצר 
ויוצרת איכותיים לטעמו — חגי לוי ודנה מודן7 — ומבטא בכך את תהליכי הקנוניזציה האמנותית 
של השדה )Bourdieu, 1993(. הוא מזכיר בנשימה אחת שני יוצרים, האחד גבר והשנייה אישה, 
באופן המבטא לכאורה שוויון בשדה הייצור הטלוויזיוני הישראלי. שוויון כזה אינו קיים בפועל 
)פירסט וענבר־לנקרי, 2013(, אולם כמעט כל היוצרים אשר ראיינתי, למעט אחדות מן הנשים 

המרואיינות, עיוורים להיבט זה.
באשר לשאלת האמנות, בשימוש הלשוני של היוצר במילים כגון "חרא" ו"תת־רמה" הוא 
מבקש להבחין באופן דיכוטומי בין יצירות טלוויזיוניות "נחותות" לאמנותיות. לעומת השפה 
הנמוכה )"חרא"( הוא משתמש במושג לועזי — "מאסטרפיס". השימוש במושג הלועזי לעומת 
המילה העברית "חרא" מבטא כנראה, באופן מסוים, את תפיסתו של היוצר כי הטלוויזיה 
האמנותית היא תולדה של שדות טלוויזיה אנגלו־אמריקניים. כך גם מחצין היוצר את ההביטוס 
המערבי־קוסמופוליטי שלו )Regev, 2013( — באמצעות התייחסות לסדרה האמריקנית "סיינפלד" 
כאל תו תקן ובאמצעות שימוש במילה בלועזית. ואכן, החיבור בין אמנות הטלוויזיה לשדה 
יוצרים בעיקר טלוויזיית  האנגלו־אמריקני הופיע אצל רוב המרואיינים, גם בקרב אלו אשר 

ריאליטי.
שאלת האמנות בשדה הטלוויזיה קשורה קשר הדוק להגדרות הסוגה. ואכן נדמה כי ש' 
מאשרר את התפיסה המוסדית, הרואה בדרמה האיכותית סוגה בפני עצמה שיש לה מאפיינים 
ברורים. ש' מזדהה עם התפיסה כי סוגת הדרמה האיכותית מאופיינת במורכבות נרטיבית וכי 
אינה "מבדרת" )Mittell, 2015( כמו טלוויזיית הריאליטי המסחרית )Lavie, 2016(. אולם בקריאה 
נוספת ניתן לראות כי בה בעת הוא חותר תחת העמדה כי המסחרי אינו יכול להיות אמנותי 
)Bourdieu, 1993(. הוא אמנם מבחין בין סוגת הריאליטי, הנחותה בעיניו, ובין סוגת הדרמה 
האיכותית, אולם בסופו של דבר, אם "ניסים של אמנות" יכולים להתרחש בשדה הטלוויזיה, 
המאופיין ביצירתיות — הרי גם בקצה המסחרי והבידורי שלו, על סוגותיו השונות ובהן גם 

.)Banks & Hesmondhalgh, 2009( טלוויזיית הריאליטי, נותרת אופציה של יצירה אמנותית
עמדה דומה מבטא ר', אחד מבמאי הטלוויזיה העסוקים והמוערכים בישראל בעשורים 

האחרונים: 

דנה מודן היא יוצרת טלוויזיונית פורה ומוערכת שיצרה בין היתר את הסדרה "אהבה זה כואב", העוסקת   7
בסיפור אהבה בין מוסכניק מזרחי לכוכבת טלוויזיה אשכנזית. הסדרה הוגדרה פורצת דרך בשל עיסוקה 

.)Lavie, 2015( בחומרים חברתיים נפיצים כגון סיפור אהבה בין מזרחי לאשכנזייה
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אם יש כזה דבר אמנות, אז גם טלוויזיה יכולה להיות מוגדרת כאמנות. כמו שפעם 
אמרו שמה שלא מוזיקה קלאסית זה לא אמנות, ואחר כך אמרו שמה שלא מוזיקת 
רוק זה לא אמנות, והיום גם פופ מוגדר כאמנות. ככה גם ריאליטי... כמו "כוכב נולד" 
]תחרות ריאליטי שירה[, שזו התוכנית שאני הכי אוהב בעולם... כנראה ש"איכותי", כמו 

"מוסרי", מבטא את רוח התקופה. 

ר' חותר בדבריו תחת ההבחנות המוסדיות בין אמנותי למסחרי ובין ערכי הסוגות השונות אשר 
התקבעו בשדות ייצור תרבותיים ובשדה הטלוויזיה )Lavie, 2015, 2016(. מבחינתו, גם סוגת 
הריאליטי יכולה להיות מוגדרת כאמנותית, כלומר כאיכותית וכמורכבת, כמו סוגת הדרמה 

האיכותית. 
גם ב', יוצר דרמות מוערך, מציג עמדה מורכבת לגבי ההבחנה בין סוגות עליונות לסוגות 

נמוכות בשדה הייצור הטלוויזיוני:

זה לא שלא ניסיתי ליצור דברים מסחריים... אני אספר לך סוד... חברה שמייצרת ויוצרת 
]טלנובלות[ מהמובילות בארץ עשתה איתי שלושה פיתוחים לסדרות  יומיות  סדרות 
יומיות שהיה בהן משהו שאהבתי וניסיתי ובסופו של דבר בעל החברה אמר לי — עזוב. 
אתה לא קוואליפייד ]ש[מתאים לדבר... ואני לא חושב שזה להיות אובר־קואליפייד, אני 
חושב שזה ממש יכולת ושפה בפני עצמה. יש ריאליטי ז'אנר עליון בעיקר בטלוויזיה 
הבריטית ואפשר לראות שם אירועים קונסטרוקטיביים. הלואו ]low[ זה הלבשה וההיי 
]high[ זה להיכנס לבית של מישהו ולהפוך אותו לבן אדם חדש — אספנות, היסטוריה, 
אמנות. יכול להיות מצב שבו הריאליטי הוא מורכב ועמוק. אבל אנחנו בישראל בחרנו 
ללכת על הריאליטי האמריקאי, שהוא סוג של מלחמת גלדיאטורים. אבל אין לי שום 

בעיה עם ריאליטי כי אני איש איגוד הבמאים, היא מספקת עבודה לאנשים שלי...

מחד גיסא, ב' מצהיר שהוא אינו כשיר לביים דרמה יומית )טלנובלה(, סוגה שמקורה בדרום 
אמריקה והיא נחשבת נחותה )בר־גור, 2011(. מאידך גיסא הוא טוען שהדבר אינו נובע מהיותו 
כשיר יתר על המידה אלא מכך שדרושים כישורים שונים ליצירת הסוגות השונות. לטעמו, 
גם בסוגות שנחשבות נמוכות, כגון ריאליטי וטלנובלות, יכולות להתקיים יצירות מורכבות 
ועמוקות — בתנאי שהן עוסקות ב"אספנות" וב"אמנות". אמנם אמירה זו עדיין אליטיסטית, אך 
היא מפרקת את ההבחנה ההיררכית בין סוגות מסחריות יותר ופחות. בדבריו הוא גם מרמז כי 
המאפיינים הממוסדים של סוגת הדרמה האיכותית, כלומר מורכבות ועומק, יכולים לאפיין גם 
את הסוגות ה"נחותות" — ריאליטי וטלנובלות. אולם, לטענתו, בישראל בחרו ליצור את הסוגות 
ה"נמוכות" ביותר של טלוויזיית הריאליטי. לטעמו, הריאליטי בישראל אינו מורכב ואינו עמוק. 
כאיש איגוד הבמאים, הנאבק על שכרם ועל מעמדם של במאי הטלוויזיה בישראל, ב' אינו 
שולל עבודה בכל תחום בטלוויזיה. הוא מודע לאופיו התעשייתי של שדה הייצור הטלוויזיוני, 
לזמניות של היוצרים בתחום זה ולקשיי התעסוקה שלהם )חגי ודודזון, Conde, 2009 ;2014(. אבל 
גם בתוך שדה ייצור תעשייתי זה, לדבריו, אפשר ליצור יצירות עמוקות ומורכבות בכל סוגה שהיא, 
 Bourdieu,( גם המסחרית ביותר. אמירה זו חותרת הן תחת האידאולוגיה של האמנות האוטונומית
1993( והן תחת ההגדרות הממוסדות המבחינות בין סוגת הדרמה האיכותית לסוגות טלוויזיית 
.)Mittell, 2015( הריאליטי והטלנובלה — סוגות שעל פי הגדרות השדה אינן מורכבות ואינן עמוקות
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אולם אחדים מיוצרי הדרמות ה"איכותיות" הבחינו בבירור בין הסוגות השונות, מאפייניהן 
ואיכותן, באופן שעולה בקנה אחד עם התפיסות הממוסדות באקדמיה ובשדה הטלוויזיה )חרל"פ, 
2016(. ד', במאית של סדרות דרמה מוערכות אשר במקביל מביימת פרסומות "בשביל להתפרנס", 
כלשונה, הבחינה בחדות בין סוגות "עליונות" לטלוויזיה "נחותה" בעיניה. "הציעו לי לעשות 
טלנובלה ולא עשיתי... זה לא נותן לי את הרגע הזה האישי שגורם לך להעריך את זה שכתבת 

סצנה טובה או מחורבנת... ריאליטי? ממש לא מעניין אותי". 
ד' מבחינה בין מאפייני סוגת הדרמה האיכותית המתוסרטת )Mittell, 2015(, הנשענת על 
כתיבת תסריט של אמן שנתפס כ"גאון" )Bourdieu, 1984(, ובין מאפיינים של סוגת הטלנובלה, 
שהכתיבה בה אינה אישית ואמנותית לכאורה )Harrington et al., 2015(. היא מבחינה גם בין 
שתי אלה לטלוויזיית הריאליטי, שאינה מתוסרטת כלל )Hall, 2006( ועל כן ככל הנראה אינה 
מעניינת אותה כיוצרת. היא יוצרת מדרג בין שלוש סוגות טלוויזיוניות — סוגת הריאליטי, 

.)Creeber, 2001( הטלנובלה והדרמה האיכותית, ומאששת בכך את הגדרות השדה
ד' משתמשת גם בטרמינולוגיה המהדהדת את עולם המושגים הציוני, עתיר מושגי הלחימה 
וכיבוש היעדים, ומשלבת אותה במיתוסים מעולם אידאולוגיית האמנות האוטונומית המודרנית 

:)Bourdieu, 1993(

בבימוי של דרמה את מגייסת את כוחות הנפש ]...[ הפניות הפיזית והרגשית שבמאי 
צריך, כי אנחנו עובדים בלי כסף. זה עולה לך, לבמאי ]בבריאות הנפש[. ]...[ היציאה 
להפקת טלוויזיה דרמטית משולה ליציאה לקרב, תחושת המבצע, לילות ללא שינה... 
התעשייה הזו עובדת ומונעת מתשוקת היוצרים ומהמוכנות שלהם להקריב ולא מכסף, 
ובמקום הזה נשים מוצאות את עצמן במקום קשה. ]...[ כשהייתי רווקה עמדתי בתחרות 
בלי בעיה. אני לא מקריבה את המשפחה היום ולא מוותרת, אני פשוט עושה 40 טלפונים 

ביום עבודה שקשורים לבית... יחד עם כל הכבוד העצמי והשנאה העצמית בעולם...

לדבריה, ד' מזדהה עם השיח המציב את היוצרים בתעשיות היצירה, ובמיוחד בטלוויזיה, כעובדים 
בשדה שהתנאים בו קשים עד הישרדותיים )Hesmondhalgh & Baker, 2008, 2010(. שיח זה 
 Heinich,( תואם את שיח האמנות האוטונומית, המתאר את ה"גאון" באמנות כקשה יום וכעני
1996(. האיכות הטלוויזיונית מוגדרת אצל ד' גם במונחים אמנותיים וגם במונחים מלחמתיים 
וחלוציים. החדשנות, שהיא תנאי להגדרת הסוגה של הדרמה האיכותית )Lavie, 2015(, הופכת 
לחלוציות, והיוצרת תופסת את עצמה כאמנית המביאה את פנימיותה לידי ביטוי על פי המיתוס 
 Heinich,( המודרני הרואה את ה"גאון" באמנות כמי שמבטא את עצמיותו ביצירת האמנות 
1996(. על רקע דבריה הבוטים נגד הסוגות ה"נחותות" והאדרתה את העבודה על סוגת הדרמה 
האיכותית, מנסה ד' להצדיק כאילוץ כלכלי את עבודתה בשדה המסחרי ביותר של היצירה 
הטלוויזיונית — שדה ייצור הפרסומות, סוגה שבדרך כלל אינה זוכה לכל הערכה אמנותית. 
כמו כן, ד' חשה כי המגדר שלה, על כל משמעויותיו החברתיות בתעשיית הטלוויזיה ובכלל 
)למיש, 1997(, מעצים את הקושי שלה. היא מציינת שהיא 'עושה 40 טלפונים ביום" הביתה. 

היא מתארת שדה תחרותי, גברי וקשוח כזירת מלחמה ממש. 
בסופו של דבר, מדבריהם של יוצרי ויוצרות הדרמות ה"איכותיות" עולים סימנים ברורים 
של מאבק בשדה ייצור חדש יחסית — שדה הטלוויזיה בישראל. בשדה הזה, המסחרי והתעשייתי, 
משתמשים היוצרים הפועלים בקצהו האוטונומי לכאורה בטרמינולוגיות שונות שנועדו להצדיק 



111   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

את עבודתם בטלוויזיה וגם להבחין את עבודתם שלהם מזו של אחרים. חלקם פונים לשיח 
)Regev, 2013(, אחרים לשיח חלוצי־מיליטריסטי, אמנותי או תעשייתי; יש  קוסמופוליטי 

המאששים את הגדרות הסוגה הממוסדות ויש החותרים תחתן. 
אם כן, נדמה כי יוצרות ויוצרים של דרמות "איכותיות" מבטאים עמדה אמביוולנטית כלפי 
ההגדרות הממוסדות של הסוגות השונות. בפרשנות יומיומית של עבודתם ְּבשדה שהם תופסים 
כבעל חופש יחסי )Boltanski & Chiapello, 2007( הם חותרים, באופן מסוים, תחת ההגדרות 

הממוסדות הללו. 

ההבחנות מתפרקות: יוצרים ויוצרות של טלוויזיית הריאליטי 
מדברים

יוצרי תוכניות הריאליטי מציגים עמדה חתרנית עוד יותר מול ההגדרות הממוסדות. מבחינתם, 
פירוק ההגדרות הוא חלק ממאבקי המיון בתוך השדה )Bourdieu, 1993(. כך למשל י', אחד 
יצירת  מעורכי תוכניות הריאליטי המצליחות ביותר בישראל, תיאר אחדים מההיבטים של 

תוכניות כאלה כאמנות בפני עצמה:

קשה לי להגדיר אמנות, את יודעת, כל דבר ש... את יודעת, שמביא קהל והוא עושה 
משהו לאנשים והם עומדים מול זה והוא מבין משהו — זו אמנות, את יודעת... האם זה 
אמנותי במובן האמנותי, ]...[ הקונבנציונלי? אני חושב שיש שם רגעים. להגיד לך שכל 
המוצר הזה הוא איזה מעשה אמנות? לא. אבל אני חושב שאנחנו משתמשים בהרבה 
אמנויות בתוך הדבר הזה — אם זה אמנות הלספר סיפור, "סטורי־טלינג", אם זה אמנות 
העריכה, אם זה אמנות ה... ]...[ עזבי את זה ]גם בעולם בחוץ[ מסתובבים מלא אמנים 
ואנשים ש, את יודעת, מפסלים לי בתי קברות בחצר, הם מפסלים עם קלקר, ויש שם 
אמנים אמתיים... אני ]גם[ עובד עם אמנים. אני כן רואה את הסטורי־טלינג כאמנות — 

הסטורי טלינג, זאת אומרת, זה גם סוג של אמנות.

י', היוצר את אחד מפורמטי הריאליטי הגלובליים המצליחים ביותר בישראל, מהסס בתחילה 
להגדיר את תוכניות הריאליטי כאמנות, אולם הוא טוען כי כל קהל יכול להבין מה זו אמנות. זוהי 
תפיסה אנטי־אליטיסטית של האמנות, המבהירה כי כל יצירה תרבותית יכולה להיחשב כאמנות 
על פי תפיסת הקהל — כל קהל. נוסף על כך, הוא מפרק את המרכיבים של טלוויזיית הריאליטי, 
שהוא מכנה אותה "מוצר", לכדי יחידות שונות שכל אחת מהן יכולה להיות אמנותית, ובראש 
ובראשונה אמנות הסיפור — ה"סטורי טלינג". בזאת חותר י' תחת אחת ההגדרות המקובלות 
של סוגת טלוויזיית הריאליטי — סוגה שאינה מתוסרטת )Creeber, 2001; Hall, 2006(. הגדרת 
הסוגה כלא־מתוסרטת היא אחד הנדבכים המבנים אותה כסוגה שאינה איכותית ואינה יכולה 
לייצר אמנות )Bourdieu, 1993(. אולם י' טוען כי ניתן לייצר אמנות משלל חומרים, וכי בסופו 
של דבר גם טלוויזיית הריאליטי, המסחרית, היא מתוסרטת באופן מסוים מכיוון שהיא מספרת 

סיפור )"סטורי־טלינג"(. 
בכך דומה עמדתו של י' לעמדת גישת תעשיות התרבות, אשר אינה שוללת את האפשרות 
שתוצרים תרבותיים מסחריים יהיו חדשניים ואמנותיים, בשל אופיים היצירתי בבסיסו. זאת 
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 Hesmondhalgh, 2006,( מכיוון שבכל מקום שבו יש יצירה אנושית יכולה להיווצר אמנות 
2007(. נוסף על כך, כמו ש', יוצר הדרמות המוערכות, המבטא את ההביטוס הקוסמופוליטי שלו 
)Regev, 2013(, גם י' משתמש בטרמינולוגיה משדה הייצור הטלוויזיוני האנגלו־אמריקני — 
"סטורי־טלינג". השימוש בז'רגון הזה של שדה הייצור הטלוויזיוני הגלובלי מבטא את הרצון 
 Shahaf,( להשתייך לשדה הגלובלי, רצון שבולט אצל יוצרי הטלוויזיה בישראל בשנים האחרונות
2016(. כמו כן, שני היוצרים יוצאים מנקודת המוצא שהטלוויזיה היא זירה מסחרית אבל יכולים 

להיווצר בה איים של אמנות.
להתקיים  שיכולה  ליצירתיות  בנוגע  דומה  עמדה  מביע  נוסף,  בכיר  ריאליטי  יוצר  ג', 

בטלוויזיית הריאליטי:

החלק היצירתי בריאליטי, בניגוד לדעה הרווחת כלפיו, הוא מאוד גדול. בטח כשהתחלנו 
ויצרנו בהתחלה, }במובן[ של להמציא את היש מאין לגמרי, בטח במקום של החלוציות 
של כל הדבר הזה ובעצם להמציא את הדבר, את התעשייה הזאת... צריך לזכור איזה 
קפיצה הביאה הטלוויזיה פה מתוכניות המעגל8 לתוכניות חוץ ענקיות: קפיצה מטורפת. 
וזה מצריך הרבה מאוד יצירתיות בתוך העשייה, גם מול החשיבה המשחקית שיש בתוך 
הדבר הזה, ]...[ תמיד לחשוב צעד אחד קדימה ואחר מהמתמודדים שלך, ויש שם המון 
עבודה שהיא כן נוגעת והיא כן מצריכה מקוריות ויצירתיות. לא תמיד זה מצליח, לא 
תמיד זה עובד ולא תמיד זה טוב, אבל מבחינתי זה זהה לכל ז'אנר אחר שלא תמיד 

מצליח או טוב.

ג' מתייחס ליצירה בקצה המסחרי של שדה הטלוויזיה, במקרה זה תוכניות הריאליטי, כאל 
יצירה חדשנית ומקורית. הוא משתמש בטרמינולוגיה השייכת, על פי בורדייה, לקצה הייצור 
זה הוא גם מאפיין מרכזי של סוגת הדרמה  )Bourdieu, 1993(. מאפיין  האוטונומי־אמנותי 
זו לגבי  האיכותית )Lavie, 2015, 2016(. בשדה הטלוויזיה מקובל להשתמש בטרמינולוגיה 
תוצרים טלוויזיוניים השייכים לקצה המסחרי פחות )Lavie, 2015(, אולם בדבריו של ג' וגם 
בדבריו של י' מסתמן פירוק של ההבחנה הפנים־טלוויזיונית הזאת שבין טלוויזיה אוטונומית 

 .)Lavie, 2015( ואיכותית לטלוויזיה מסחרית ואמנותית פחות
ג' טוען כי כל סוג של טלוויזיה יכול "לגעת" ושגם תוכניות ריאליטי דורשות המון "מקוריות 
ויצירתיות". בעיניו כל סוגה — ריאליטי וגם דרמה — יכולה להיות טובה או רעה, מצליחה או 
לא, ובמובן מסוים מקורית וחדשנית, כלומר מבטאת היבטים אמנותיים. זאת ועוד, העשייה של 
טלוויזיית הריאליטי מושווית כאן שוב לעשייה חלוצית. זו עשייה שהיא כבר מעבר לתוצר 
אמנותי; זוהי עשייה תעשייתית כלכלית מן המעלה הראשונה. הצדקה כלכלית זו מאפיינת יוצרים 

.)Boltanski, 2011( ויוצרות בשדות יצירתיים־קפיטליסטיים גלובליים אחרים
היבטים דומים ניתן למצוא גם בדבריה של א', עורכת ריאליטי בכירה:

תשמעי, יש ריאליטי ]ויש ריאליטי[. ]...[ הריאליטי שאני עשיתי, אני לא רוצה להעיד על 

תוכנית המעגל הייתה תוכנית אירוח מצליחה בהנחייתו של דן שילון בראשית ימיו של ערוץ 2. התוכנית   8
התאפיינה במגוון מרואייניה ואירחה פוליטיקאים לצד ידוענים משלל תחומים — מעולם הבידור, מעולם 

הספורט ואף עולם הפשע.
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עצמי, אבל הם מאוד מתוחכמים אגב, כאילו יש המון סאבטקסט, המון המון סאבטקסט. 
תיכף אני אסביר למה אני מתכוונת... כל הנושא של רווקים רווקות... זה מאוד מאוד 
מעניין אותי. גברים, נשים וכולי. זאת אומרת, זה פרויקטים שאני הרבה פעמים בוחרת, 
אם אני יכולה להביא איזו שהיא אמירה סביב הדבר הזה. אני לא אבחר אם זה ]הפרויקט[ 
לא מעניין אותי. אלא אם כן הסיפור של זוגיות ]נמצא[ שם... אני תמיד עושה עונות 
ראשונות. זה מה שמעניין אותי: לפתח, להקים, להמציא, ואחרי זה שמישהו אחר יעשה.

א' מבחינה בדבריה בין סוגים שונים של תוכניות ריאליטי: כאלה שמקורן בפנימיותו של האמן 
)Bourdieu, 1993( וכאלה שלא. היא מגדירה עצמה כמי שמייצרת תוכניות ריאליטי מתוחכמות, 
כלומר כיוצרת של מה שג'ייסון מיטל מכנה "טלוויזיה מורכבת" )Mittell, 2015(, דהיינו טלוויזיה 
איכותית רבת רבדים )סאבטקסט( — מאפיינים השייכים באופן מוסדי, כאמור, לדרמה האיכותית. 
לא' חשובות האמירה האישית וגם החדשנות והמורכבות, ועל כן היא מעדיפה ליצור תוכניות 
חדשות ועונות ראשונות. כל המרכיבים האלה — חדשנות, מורכבות ואמירה אישית — הם גם 
מאפיינים של יצירת האמנות המודרנית )Bourdieu, 1993(. זאת ועוד, לצד העיסוק בסוגיות של 
זוגיות, הנתפסות כ"נשיות" בשיח החברתי בישראל )Lahad, 2017(, א' משתמשת בטרמינולוגיה 
של ההקמה — שהיא טרמינולוגיה ציונית. הן א' והן י' מתייחסים לעצמם כאל אמנים לכל דבר 
ומשתמשים בשיח חלוצי של תקומה והקמה שניתן לומר שהוא שיח ציוני. מבחינתם, האמנות 
 Bourdieu,( והחדשנות נמצאים מלכתחילה גם בקצה המסחרי יותר של הטלוויזיה המסחרית 
1984(. נוסף על כך, א', אשר הייתה רווקה בזמן הריאיון, מבהירה כי היא יוצרת במפורש מתוך 
עמדה חברתית ממוגדרת זו — זוהי עמדתה האישית. בכך היא מחצינה את אמונתה כי יש חופש 

.)Banks & Hesmondhalgh, 2009( יצירתי בתעשיית הטלוויזיה המסחרית
יוצרת ריאליטי נוספת ממשיכה לחתור תחת הגדרות ממוסדות הקושרות בין סוגה מסוימת 
לאיכות ולאמנות: "היום שאלות של האם טלוויזיה יכולה להיות אמנות הן לא רלוונטיות, מכיוון 
שאת יודעת, אנדי וורהול אמר את זה יותר טוב: אני מפסיק לצייר ומתחיל לעסוק באמנות 
האמיתית שהיא לעשות כסף". היוצרת לא רק מחצינה היכרות עם אמן הפופ־ארט האמריקני 
אנדי וורהול ומשקפת אף היא הביטוס קוסמופוליטי כאמצעי היבדלות )Regev, 2013(, אלא 
מבהירה כי תרבות פופולרית ומסחרית אשר במרכזה שיקולים מסחריים יכולה להיות אמנות 
לכל דבר. תפיסה זו אפיינה גם את המאבק של אמני הפופ־ארט האוונגרדיסטים מול הממסד 
האמנותי המערבי )רגב, 2011(. זאת ועוד, אותה יוצרת מדגישה את האמנות המרכזית המאפיינת, 
לטעמה, את החיים במודרנה המאוחרת — אמנות עשיית הכסף הקפיטליסטית. אמירה זו אינה 
נאמרת באופן שמקטין את אמנות עשיית הכסף, אלא באופן שמעמיד אותה כשוות ערך לאמנות 
הקלאסית והאוטונומית לכאורה. מבחינתה הטלוויזיה כולה היא סוגה תרבותית שיכולה להיות 

גם אמנותית וגם מסחרית.
ניתן לראות כי היוצרות והיוצרים, ברובם, בין שהם יוצרי טלוויזיית ריאליטי ובין שהם 
יוצרי סוגת הדרמה האיכותית, חותרים תחת ההבחנה לסוגות, תחת הבניית האיכות בשדה 
הטלוויזיה ואפילו תחת ההבחנה בין מסחריות לאמנות. תפיסה זו מופיעה גם אצל ע', יוצר 

ריאליטי רב ניסיון: 

יש משהו שקרה עם תוכניות ריאליטי. בתוכניות ריאליטי מביאים את העם על כל גווניו, 
לא העם במובן הרע של המילה אלא במובן הטוב של המילה, מביאים אותו ושמים 
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אותו על המסך. זה שינוי מאוד עוצמתי, אוקיי, זה שינוי מאוד מאוד עוצמתי שצריך 
להבין אותו, כי עד הנקודה הזאת שהתחיל הריאליטי האנשים שעשו טלוויזיה יכלו 
לברור מהו העם ששמים על המסך, מה אני מראה. זה כוח שליטה אדיר להגיד מה אני 
מראה, מה זה העם הזה. הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה... ואני לא אכנס עכשיו לגזענויות 
]...[ אבל ברור לנו ש...]יש גזענות[ המעגל של שילון היא תוכנית הריאליטי הראשונה 
מבחינתי. היא מייצרת מפגש הרבה יותר רחב, הרבה יותר גבוה, נמוך, הרבה יותר הזונה 
והפוליטיקאי לצורך העניין. ולהתחיל להגיד: חבר'ה, אנחנו רגע אחד פה שוברים את 
מה שאתם מכירים, שוברים את ההגמוניה הזו. זה לא סתם מעגל השבט ]...[ היה שמה 
משהו, ואנשים רצו להגיע למעגל הזה. ]...[ כל מי שהסתובב בסביבה, זה כאילו היה 
ה"דרים" ]החלום[. ואז הגיעו תוכניות הריאליטי והמעגל שלו נהיה גדול וגדול וגדול... 
ובעצם אותה יד על השלטר, המחליטה, להלן הרשות השנייה — כי אנשים יושבים שם 
כדי להחליט ולנסות ולווסת לנו את התכנים שלנו, שלא נהיה כל כך... — זה פתאום 
נפרץ ויש אודישנים, יש פה עשרות אנשים שבאים למסך, משתלטים לי על המסך, לא 

כולם יפים בעיניי, לא כולם חכמים בעיניי, לא כולם אומרים את הדעות שלי.

על פי ע', טלוויזיית הריאליטי, בהמשך ישיר לתוכנית האירוח "המעגל" של דן שילון ששודרה 
בראשית ימי הערוץ השני, יוצרת מהפכה פלורליסטית, אנטי־גזענית אפילו, לעומת מה שהתרחש 
על המסך בימי שלטון היחיד של הערוץ הראשון, שבו הייתה דומיננטיות אשכנזית )לביא־דינור 
וקרניאל, 2016(. היוצר אינו מדבר על הדברים מפורשות, אבל בהתייחסו לגזענות ולאנשים 
החדשים ש"משתלטים על המסך" אפשר להבין שהוא מתייחס לאופן שבו טלוויזיית הריאליטי 
מאפשרת למיעוטים אתניים ואולי אפילו לאומיים לפרוץ אל המסך הטלוויזיוני. למיעוטים 
אלו דעות שונות ונִראות שונה, לדבריו. מניתוח הדברים עולה כי הזדמנות חתרנית זו לפריצת 
המיעוטים אל המסך ניתנת דווקא בריאליטי ולא בדרמה. בכך בעצם חותר היוצר תחת ההגדרה 
שלפיה סוגת הריאליטי אינה יכולה להיות חדשנית וחתרנית. את אחד המאפיינים המרכזיים 
 Thompson,( והממוסדים של סדרת הדרמה האיכותית — קאסט הטרוגני מבחינה אתנית וגזעית

1997( — הוא מציין כמאפיין המתקיים דווקא בסוגת הריאליטי.
תפיסתו היא אנטי־אליטיסטית, והיא שבה ועולה גם בדבריו לגבי איכות טלוויזיונית:

אני אגיד לך מה זה איכותי מבחינתי. האיכות לא נקבעת לפי סוג הז'אנר. האיכות והמילה 
איכותי היא מדד ביקורתי כרגע, אוקיי? ביקורתי. יש דרמות מזעזעות שלא שווה לא 
לקרוא להם לא ז'אנר עילי ולא ז'אנר תחתי, זה לא משנה: הן פשוט לא טובות. לא 
עשויות טוב, לא כתובות טוב, מזלזלות בצופה, מאוד מבוימות, וראינו כאלה בעשרות 
פה. אז הן נקראות סוגה עילית על פי הרשות השנייה. הן עדיין איכותיות? רק כי 
הפרמטר נקבע נקרא "סקריפטד" ]מתוסרט[ אז זה איכותי? ויש ריאליטי מצוינים, עשויים 
מצוין, מבוימים מצוין, מעניינים, מרגשים, כל מה שאתה רוצה, ויש כאלה שהם גם הכי 
גרועים בעולם... מה הבעיה עם תחרויות בישול או שירה? איזו בעיה יש לכם שבאה 
גברת x, שכל חייה בישלה, ומראה את יכולותיה... או מישהו שאפילו קיבל מזה קריירה 

]מההשתתפות בתוכנית המציאות[ ופתח מסעדה.

ע' שולל לחלוטין את ההבחנה שנוצרה בשדה בין דרמה לריאליטי ובין סוגה עילית לטלוויזיה 
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"נחותה". מבחינתו כל סוגה יכולה להיות איכותית, והשאלה היא אם התוכנית עשויה טוב או רע 
לפי פרמטרים מקצועיים; אם הקהל, כל קהל, נהנה ממנה או לא. על פי היוצר, אם התוכן — כל 
תוכן — מורכב דיו, הוא יכול להיחשב תוכן טוב. נוסף על כך, ע' מתייחס בביטול לתסריט, אחד 
המאפיינים הממוסדים של סוגת סדרת הדרמה האיכותית. מבחינתו, תסריט או יצירה מתוסרטת 

אינם גורמים המבטיחים איכות, וקיומו של תסריט אינו משמש קריטריון לאיכות. 
ע' מכניס למשוואה את הרגש, אותו דבר ערטילאי שאליו פונה יצירת האמנות באמצעים 
שונים, שיכולים להיות מתוסרטים אבל יכולים להיות גם לא מתוסרטים. את ממד האותנטיות 
הוא מתאר כממד מרגש הבא לידי ביטוי בטלוויזיית הריאליטי, לטעמו, אף שלטענת אקדמאים 
רבים ממד זה הוא התוויה שקרית ומסחרית המגולמת בשם הסוגה )Neiger, 2012(. בניגוד 
למבקרים אלה, ע' טוען שסוגת הריאליטי אותנטית ואפילו יותר אותנטית מיצירתו של אמן 
המייצר יצירת אמנות מתוסרטת )Bourdieu, 1993(. זאת ועוד, הוא מעצים את התפקיד החברתי 
של תוכניות הריאליטי ומציין כי הן יכולות לקדם ולהעצים בני אדם. בכך מאשש ע' גם את 
עולם הערכים הקפיטליסטי, הרואה בעבודה ובהתקדמות בכל עבודה מאפיין מרכזי של חופש 
)Boltanski & Chiapello, 2007(. משתתפי התוכנית, אותם סלבריטאים לרגע, מגשימים בעצם 

את ייעודם המקצועי באופן האותנטי ביותר האפשרי, לטעמו.
בסופו של דבר כל היוצרות והיוצרים שרואיינו פועלים בשדה ייצור תעשייתי, ומעל לכול 
נדמה כי הפנימו עולם ערכים תעשייתי־קפיטליסטי. הם נלחמים על הישרדותם ממש כמו 
 Conde,( השחקנים שנאלצים לעבור מבחנים רבים כדי לקבל עבודה בדרמות האיכותיות 
2009( וכמו מתמודדי תוכניות הריאליטי, שאינם שחקנים ונאלצים לשרוד בתוכנית. כמעט 
כל המרואיינים הדגישו את קשייהם הכלכליים, כפי שביטא זאת יוצר טלוויזיית ריאליטי עסוק 
ביותר: "המשוואה העיקרית של מה שמוביל אותך הרבה פעמים בדרך הזאת של לעשות עוד 
דברים ועוד דברים כאלה זה הכסף, ואתה צריך לפרנס משפחה. וזה לא שאני מתבייש... זה 

נשמע כאילו אני מתבייש".
ציטוט זה מעמיד באור מעט שונה את הציטוטים שהובאו כאן. ממצאי הניתוח של הראיונות 
עם יוצרים ויוצרות משתי הסוגות — סוגת הריאליטי הנחותה וסוגת סדרת הדרמה האיכותית — 
הבהירו כי בסופו של דבר, הפעילויות והפרשנויות היומיומיות של כל הדוברים חותרות לא 
רק תחת ההגדרות המוסדיות המקשרות בין מאפייני סוגה מסוימת לאיכות, אלא תחת מאפייני 
הסוגות עצמן. אולם בה בעת, לאור הציטוט הפרגמטי שלעיל, ניתן לראות את השיח כולו כשיח 
הצדקות פרגמטי שנועד להצדיק התנהלות בתוך שדה קפיטליסטי ותחרותי באמצעות הביטוסים 

.)Boltanski & Thevenot, 2006( שונים — יצירתיים, אמנותיים, תעשייתיים וביקורתיים

סיכום ודיון

במהלך העשורים האחרונים, במקביל לתהליך אבולוציה טכנולוגי, כלכלי וגלובלי )חרל"פ, 
2016(, התפתחה בשדה הטלוויזיה העולמי והישראלי הבחנה ממוסדת בין סוגות שונות, בין 
 .)Lavie, 2015( היתר כאסטרטגיית מיון והיבדלות בתוך השדה, אך גם כאמצעי וכלי שיווקי
במאמר זה ביקשתי לבחון את המיון הרווח בשדה הטלוויזיה בין סוגת טלוויזיית הריאליטי, 
המוגדרת כמסחרית ונחותה, ובין סוגת סדרת הדרמה האיכותית, הנתפסת כיצירת אמנות. זאת 
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כדי להעמיד במבחן את המובן מאליו התרבותי בשדה הטלוויזיה, אשר לו השלכות רבות על 
.)Bennett, 2006( צריכת טלוויזיה ועל ריבוד חברתי

מטרת המאמר הייתה להשוות את תפיסת האיכות ואת ההגדרה העצמית של יוצרות ויוצרים 
של טלוויזיית ריאליטי לאלו של יוצרות ויוצרים בסוגת סדרת הדרמה האיכותית, מאחר שיש 
להם תפקיד חברתי בולט והשפעה גם מחוץ לשדה הטלוויזיוני. בהקשר זה התמקדתי בשאלה 
האם היוצרים השונים מקבלים על עצמם את הגדרות השדה הממוסדות או שמא הם מגלים 

חתרנות המפרקת את ההבחנות בין הסוגות השונות, בין מאפייניהן ובין איכויותיהן. 
ניתוח ראיונות העומק שנערכו עם היוצרות והיוצרים העלה כי הם שחקנים חברתיים הפועלים 
במצרף מורכב של אינטרסים ושיקולים )Boltanski, 2011(. מחד גיסא, כולם משייכים עצמם 
לשדה הטלוויזיה הגלובלי האנגלו־אמריקני ומבטאים תפיסה עצמית והביטוס קוסמופוליטיים 
 Regev,( התואמים את התפיסות הרווחות בעולם המערבי לגבי הקנון התרבותי הפופולרי 
2013(. מאידך גיסא, נמצא כי בפרשנותם היומיומית לעבודתם ולתוצרי העבודה שלהם חותרים 
היוצרות והיוצרים תחת שיח הסוגות הממוסד השולט בשדה פעולתם — שיח המבחין בין סוגת 
 Turner,( הריאליטי, שנתפסת כלא שייכת כמעט לשדה הטלוויזיוני הנוכחי אלא לעולם הידוענים
 Mittell,( ובין סוגת סדרת הדרמה האיכותית, הנתפסת כשייכת לעולם הקולנוע האיכותי ,)2006
2015(. חתרנותם מטשטשת את ההבדלים בין הגדרות הסוגות השונות ואת ההיררכיה וההבחנה 

הבינארית ביניהן. 
אמנם יצרני סוגת הדרמה האיכותית אמביוולנטיים מעט לגבי יכולתן של סוגות אחרות 
)מלבד סוגת הדרמה האיכותית( להיות איכותיות ואמנותיות, אולם בסופו של דבר ניתוח עומק 
של דבריהם מראה כי לגישתם רב הדומה על השונה בין סוגת הריאליטי לסוגת הדרמה האיכותית, 
והם מטשטשים את ההבחנות ההיררכיות בין טלוויזיה מסחרית לאמנותית. זאת ועוד, יצרני 
סוגת הריאליטי מפרקים לחלוטין את ההבחנות הבינאריות הממוסדות בין הסוגות, עד כדי 
התייחסות לייצור הסלבריטאים בטלוויזיית הריאליטי כאל מופע חברתי שהוא אמנותי ואותנטי 

יותר מתסריטי הדרמות האיכותיות.
לדברי רוב המרואיינים, המאפיינים של סדרת הדרמה האיכותית שהתמסדו בשדה, כגון 
מורכבות עלילה, קאסט הטרוגני וחתרנות חברתית )Thompson, 1997(, יכולים לאפיין גם את 
סוגת טלוויזיית הריאליטי. זאת ועוד, אחת הסיבות לכך שהשיח המקצועי בשדה מגדיר את 
טלוויזיית המציאות כנחותה היא שסוגה זו אינה מתוסרטת; אולם אחדים מהמרואיינים מתארים 
אותה כבעלת היבטים מתוסרטים, ואילו אחרים, בעיקר מקרב יוצרי טלוויזיית הריאליטי, רואים 

אותה כסוגה עליונה דווקא בשל העובדה שאינה מתוסרטת. 
לפי  באמנות  הגאון  תפיסת  את  תואמת  והיוצרים  היוצרות  כל  של  העצמית  התפיסה 
אידאולוגיית האמנות האוטונומית )Heinich, 1996(. כל המרואיינים רואים עצמם כאנשים 
היוצרים מתוך פנימיותם בתנאים כלכליים קשים. הם רואים עצמם כחדשניים, כפורצי דרך 
וכחלוצים. התנאים הכלכליים הקשים בתעשיית הטלוויזיה המקומית והגלובלית ידועים זה 
מכבר )חגי ודודזון, Hesmondhalgh & Baker, 2008, 2010 ;2014(; תמת הפרנסה היא תמה 
מרכזית בשיח היוצרים המובילים בתעשיית הטלוויזיה הישראלית, וגם ההכרח שבמסחריות 
השדה מודגש בשיח עד כדי השוואה בין עשיית כסף לאמנות. השוואה זו מפרקת לחלוטין את 
ההבחנה המודרנית בין אמנות למסחריות העומדת בבסיס אידאולוגיית האמנות האוטונומית 
)Bourdieu, 1993( ובבסיס ההבחנה בין הסוגות השונות. ולמרות זאת, באופן הסותר לחלוטין 
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עמדה זו, נדמה כי לרוב הפנימו יוצרי ויוצרות הסוגות השונות את ההביטוס הקוסמופוליטי 
.)Regev, 2013( המגדיר עבורם מהו אמן, מהי יצירה ומהי איכות

זאת ועוד, חלק גדול מן המרואיינים, מכל קצוות הקשת, תיארו את עבודתם ואת קשיי 
ייחודי לחברה הישראלית־ציונית,  זה  יתכן כי שיח  ולוחמניים.  הפרנסה במונחים חלוציים 
המאופיינת במיליטריזם )בן־אליעזר, 1996(, ויהיה מעניין להשוות את שיח היוצרות והיוצרים 

הטלוויזיוניים בישראל ליוצרות וליוצרים אחרים בעולם בהתייחס להיבט זה.
ניתוח שיח היוצרות והיוצרים מדגים כיצד מוסדות חברתיים הם יציבים יחסית אולם מועדים 
 Boltanski,( השיח שלהם רווי סתירות .)Berger & Luckmann, 1967( תמיד לפירוק ולחתרנות
2011(, אולם בסופו של דבר הוא מייצר טשטוש ופירוק של ההגדרות המבחינות בין טלוויזיית 
ריאליטי לדרמה איכותית, הגדרות שמלכתחילה הן הבניות חברתיות )Dimaggio, 1987(. יש 
שיאמרו כי שיח זה הוא שיח הצדקות פרגמטי המוביל את היוצרים כאמצעי הישרדותי בשדה 
קפיטליסטי )Boltanki & Chiapello, 2007(, אולם התוצאה בפועל היא פירוק של המובן מאליו 

האליטיסטי )Bennett, 2006( אשר התקבע בשדה הטלוויזיה הגלובלי בעשורים האחרונים.
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המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר–אילן  *
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה  **

"אנשי הרוח": על דיבוק והגמוניה בתיאטרון הישראלי

טובה גמליאל,* נפתלי שם–טוב**

תקציר. כיצד ניתן להבין את נקודת מבטם של אמנים במלחמת התרבות 
הניטשת כיום בישראל? מה עומד מאחורי ההרשאה שנוטל לעצמו נציג 
מטעמם לתייג את אלו שאינם נמנים עם צרכני התרבות ה"גבוהה" בכינוי 
"עדר של בהמות מלחכות קש וגבב"? במאמר אנו מראים כיצד התיאטרון 
המרכזי )הממסדי(, שנתפס כליברלי, כביקורתי וכשמאלני, התהווה למעשה 
כמרחב שמרני שאינו מקיים פרקטיקות פלורליסטיות. אנו בוחנים סוגיה 
זו דרך התנהלות השחקנים הוותיקים בתיאטרון ופעולתם כסוכני תרבות 
משמעותיים. באמצעות שזירה בין ההביטוס של בורדייה עם מושג הגוסטינג 
)ghosting( של חוקר התיאטרון מרווין קרלסון, אנו מראים כיצד שחקני 
התיאטרון משמרים את מעמדם ההגמוני, שמשולבים בו בעת ובעונה אחת 
דימוי ליברלי ויסודות שמרניים ואף גזעניים. ניתוח ההביטוס של שחקני 

־התיאטרון הישראלי מתחקה אחר הנטייה ההיסטורית אל הדיבוק או השי
בה אל העבר, ומראה כי נטייה זו היא מקור בולט ל"הון אומנותי". נטייה 
זו מכוננת זיקה הדוקה בין ביוגרפיה הרואית של שחקנים ובין מוסכמות 
אמנותיות בתיאטרון המערבי. במאמר אנו קושרים בין ההביטוס התיאטרוני 
הזה להצדקה האידאולוגית של התנועה הציונית בישראל. תאורטית, הניתוח 

שופך אור על המרכיב ההיסטורי במושג ההביטוס הבורדיאני.

מילות מפתח: תיאטרון בורגני, הביטוס מוסדי, משחק, הון מקצועי, הגמוניה 
ghosting ,תרבותית

מבוא

ב"נאום הבהמות" המפורסם שנישא ביוני 2015 במטה המאבק למען התרבות זעק איש תיאטרון 
ותיק:

היוצרים מטבע בריאתם מפקפקים בקדושת הפרות מכל מין וסוג שהוא. אין פרות קדושות 
לאמנים. מימי היוונים, שייקספיר, מולייר, גוגול, צ'כוב, כולל חנוך לוין — כל גאוני 
תבל אינם מרכינים ראש בפני המציאות אלא מפרקים את פרצופה לגורמים, מגחכים 
לנוכח הבלותם של בני אדם, גם אלה שאינם מצביעי ה־30, מחדדים ומעמיקים כך את 
ההבנה האנושית במטרה לעשות את עולמנו נסבל יותר. תארי לך, רגב, את עולמנו 
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שוקט, ללא ספר, ללא מוזיקה, ללא פואמה, עולם שאין מפריע בו, אין מפריע ללאום 
לחגוג 30 מנדטים שאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש וגבב. )אשכנזי, 2015(

ציטוט זה משקף פרדוקס — יצר מרדנות וחתרנות, ולעומתו אליטיזם של קבוצות מסוימות 
בחברה הישראלית.

מחאות אמנים הן חלק מהגל האחרון של מלחמת התרבות הניטשת בישראל. אחד מהיבטיה 
יוצרי התיאטרון הוותיקים למחנה ה"תרבות  הוא הזיקה המוכרת בציבוריות הישראלית בין 
הגבוהה של השמאל". הציטוט מבהיר את השילוב המורכב והפרדוקסלי בין ביקורתיות ובין 
דימויים גזעניים המחזקים את הבידול האליטיסטי של ותיקי התיאטרון הנחשבים חלק מההגמוניה 
הישראלית. בידול אליטיסטי זה אינו מפתיע, כפי שאפשר לראות באנקדוטה שהתפרסמה באחד 
וידוע, שסיפר בריאיון על פליאתו כשפגש בתיאטרון אישה קשת  העיתונים על שחקן ותיק 
יום מזרחית שאותה הוא "מכיר מהשוק". הוא לא חסך מצופת התיאטרון הקבועה הזאת את 
התמיהה, "מה את עושה פה?!". אמירה זו ממחישה כי אף שהתיאטרון המרכזי נתפס כליברלי, 
כביקורתי וכשמאלני, למעשה הוא מרחב שמרני שאינו מקיים פרקטיקות פלורליסטיות. את 
הסוגיה הזאת אנו בוחנים דרך התנהלותם של שחקני התיאטרון הוותיקים, הפועלים כסוכני 
תרבות משמעותיים. שחקנים אלו, במעמדם ההגמוני, מציגים בעת ובעונה אחת דימוי ליברלי 

לצד יסודות שמרניים ואף גזעניים.
בצילה של מלחמת התרבות — שלא לומר תחת חסותה — רוחשת לה עדיין תופעה תמוהה 
למדי: סיקור אוהד וקונצנזואלי של שחקני תיאטרון ותיקים בנושאים שאינם קשורים לכאורה 
למלחמת התרבות, אף שהם מכילים את כל חומרי הבערה. כתבה אופיינית ששודרה לאחרונה 
בחדשות הערב עסקה בפרישתו של שחקן תיאטרון ותיק. סיפורו, בדומה לסיפורי שחקנים 
אחרים מדור המייסדים, שב אל ימי צעירותו בעשור הראשון של המדינה. בחפשו עבודה הגיע 
יום אחד לתיאטרון רפרטוארי בתל אביב ופגש במאי מפורסם, וזה החתימו על חוזה עבודה. 
ייעד לעצמו טרם פרישה — בימוי מחזה  הכתבה עסקה בהרחבה בתפקיד האחרון שהשחקן 
ששיחק בו פעם. על רקע תמונות מימים עברו תיאר השחקן שחקנים יהודים ממוצא רוסי ובעלי 
שם עולמי כחנה רובינא ואהרון מסקין, וכמו אנשי תיאטרון רבים הכתיר גם הוא קבוצת שחקנים 
זו כ"מלכים ומלכות" של התיאטרון הישראלי. כתבה אנקדוטלית טלוויזיונית זו הדגישה את 
מעמדו של השחקן־במאי שקריירת המשחק שלו ארוכת שנים. הסיפור הביוגרפי על הקריירה 
הארוכה וחגיגת הפרישה שיקף פריווילגיה לקביעת טעם, ערך ומעמד השמורה לאמנים כמותו 

בסולם האמנות התיאטרוני.
אנקדוטות מסוג זה, המתחזות לקונצנזואליות, מעודדת בעינינו קריאה "אופוזיציונית" של 
המסר, כזו המפקפקת באידאולוגיה המשתקפת בו ומתנגדת לה )Parkin, 1972(.1 קריאה כזאת 
מעלה שתי תהיות. האחת היא אם "המלכתם" של שחקנים ממוצא אשכנזי והאדרת מורשתם 
התיאטרונית בשדה התרבות בישראל הן לגיטימיות )אוריין, 2008(. שאלה זו עלולה להיתפס 
כנאיבית מנקודת מבט גרמשיאנית )Gramsci, 1971(, הרואה בתיאטרון הבורגני2 לא פחות מאשר 

הקריאה ה"אופוזיציונית" היא אחת הקריאות האפשריות של מסר תקשורתי שאותן מציין פרנק פרקין.  1
הכוונה לתיאטרון האורתודוקסי, של ה"מרכז", זה שבבעלותו המונופול על רוב ההון, זה שמשקף   2

במיוחד את ערכיה של שכבה חברתית בורגנית־ליברלית. לדיון ראו אוריין, 2008.
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מנגנון הפצה של ההגמוניה )עוז, 1999(, ובתרבות הפופולרית — משרתת של ההגמוניה, הפועלת 
 Hall,( באמצעות נאמנויות, סנטימנטים ויחידות מידע הנחוצים לעיגון ההגמוניה באידאולוגיה
1986(. אך ההצדקה לשאלה זו היא התפתחותו של שיח המאתגר את הלגיטימיות של מהלכי 

ייצוג דוגמת זה המתואר לעיל.
תהייה נוספת היא מה מביא לעיסוק התקשורתי הנרחב בקבוצת שחקנים ותיקים ומבוגרים 
ולסיקור פרישתם, אף שבתחומים אחרים )ובאופן בלתי מוצדק( החברה הישראלית מאופיינת 
בהדרה ובאייג'יזם )Palmore, 1991(, כרוב החברות המערביות. תהייה זו מתחדדת עם עלייתה של 
הצגת תיאטרון חדשה שנושאה הוא קשיי הפרישה של שחקנים ותיקים. הקריאה האופוזיציונית 
של המסרים שהוצגו לעיל מחזקת את הטענה שעולה בשיח הרב־תרבותי בישראל כי התיאטרון 
הרפרטוארי הישראלי נתפס כתרבות גבוהה, שבאמצעותה האליטה התרבותית האשכנזית מבקשת 
Feder & Katz- ;2010 ,לייחד עצמה מההמון ולהצדיק את הפריווילגיות החברתיות שלה )יונה

.)Gerro, 2012
ממחקרה האנתרופולוגי של טובה גמליאל שנערך בשנים 2012-2007 ואשר עסק בתיאטראות 
רפרטואריים בישראל עולה השאלה כיצד התיאטרון, המתאמץ להסתגל לתמורות בשדה האמנות, 
בה בשעה גם משמר ומטפח בועה של הגמוניה תרבותית.3 במאמר זה אנו בוחנים את האופנים 
שבהם הגמוניה זו, שנציגיה העיקריים הם יוצרים ותיקים )שחקנים, במאים, מנהלים אמנותיים 
ואנשי תיאטרון נוספים( שרובם ככולם יוצאי אירופה, מתקיימת כאי של התנגדות ונוסטלגיה 
ומתארים כיצד היא שואבת את הלגיטימציה שלה מהפאתוס של בניין האומה ומהאמנות. 
התפרקות ההגמוניה הישראלית־ציונית לתת־תרבויות נפרדות )קימרלינג, 1999( והעובדה כי 
תיאטראות המרכז נתמכים בכספי המדינה )Feder & Katz-Gerro, 2012( מצויים ברקע מחויבותם 
של מוסדות אלו לממלכתיות ותפיסתם של השחקנים הוותיקים כסוכני תיווך אחרונים המחברים 
בין התודעה הלאומית ובין התרבות. תהליך היסטורי זה של התפרקות אינו ייחודי למצב הישראלי 
או לתיאטרון הישראלי )Bodden, 2007(; בתחומי אמנות שונים הכוח נתקל במאבק שאין להפריד 
בו את התרבותי מהפוליטי )Artz & Ortega Murphy, 2000(. לנוכח זאת, המחקר נערך ברגע 
קריטי להבנת תרבותה של תת־הגמוניה ישנה. מטרתו היא לבחון מבפנים את תת־ההגמוניה 
הזאת ולנתח את תוכני העומק בתרבות התיאטרונית, המתבטאים בשיח היוצרים, שהם חברי 

אליטה ותיקים הרואים עצמם כנציגיה הבלתי מעורערים של "תרבות גבוהה".
חקר אנתרופולוגי של "תרבות גבוהה" נוגד את האוריינטציה של האנתרופולוגיה המסורתית 
בקושי עם שדות המחקר שאותם מסמנת  נמנה  הבורגני  והתמקדותה באקזוטי. התיאטרון 
האנתרופולוגיה בתחומי החברה המערבית. יש המתרצים זאת ברתיעת האנתרופולוגיה מחקר 
תחום דעת שקרוב מדי אליה עצמה )Hastrup, 2004(, ויש החושדים כי הקיטוב בין ה"תרבות 
הגבוהה" לתרבות הילידים, כלומר התרבות הפופולרית, עלול ליצור אי־נוחות בדיסציפלינה 
 Cooper & Stoler, 1997; Friedrichsmeyer, Lennox, & Zantop,( בורגנית כאנתרופולוגיה
 Berman,( אנו, לעומת זאת, מבקשים ליישם בחקר ה"תרבות הגבוהה" את גישתו של ברמן .)1998
1984( ולפיה חקר הגמוניה תיאטרונית הוא בחירה הנתמכת דווקא בזיהוי אחרותה ואי־מוכרותה 
היחסית של זירת פעולה מערבית, בורגנית, דומיננטית ואליטיסטית. ההתקפות נגד ה"תרבות 
ומוֶבנת( ביחס לעולם  )מובנית  זו מייצגת אינן בלתי קשורות בבורות  הגבוהה" שהגמוניה 

נפתלי שם־טוב הצטרף למחקר לאחר עבודת השדה והוא שותף בניתוח בלבד.   3
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התיאטרוני שמאחורי הקלעים. הדבר נכון במיוחד בשיח התרבותי בישראל, הנשלט על ידי השיח 
הפוסט־מודרני הפוקויאני, המדגיש יחסי כוח ודיכוי ומונע דו־שיח והיכרות.4

הביטוס מוסדי וגוסטינג תיאטרוני

אנו נתמקד פחות במושג השדה, שמשמעו מערכת של יחסי כוח ומאבק על הגדרת הקנון 
האמנותי )Bourdieu, 1990(, ויותר במושג אחר של בורדייה, ההביטוס, המזמין בחינה מעמיקה 
של מחוזות משמעות ומצביע על שורש ההבדל המעמדי )Reay, 2004(. אוריין, ברוחו של 
בורדייה, מיקם את התיאטרון בשדה האמנות הישראלי, שיש לו מקום היסטורי חשוב בבניית 
תרבות עברית )אוריין, 2008(. מתוך תפיסה זו, מאמר זה מתייחס לתרבות התיאטרון כאל מקרה 
מחקר, מושא לתרגיל אפיסטמולוגי הרואה בה מחוז משמעות שאינו מוכר ל"אחרים" בשדה 
התרבות. תרגיל זה מצטרף לעבודות מאוחרות הרואות ערך בהתחקות מחדש אחר התכנים של 
ה"תרבות הגבוהה" )אלוני, 2012( ובאתגור הטענה כי הגבולות בינה ובין ה"תרבות הנמוכה" 
מטושטשים )Freccero, 1999(. השאלה היא מה בתיאטרון מתחזק את ביטחונם העצמי של 
השחקנים בעליונותם התרבותית. האתנוגרפיה תראה כי התמדתו של המסר ההגמוני בתקשורת, 
כנגד כל הסיכויים, נתמכת בהביטוס תיאטרוני עוצמתי. מחקר זה מצדד בגישה המחברת בין 
הפרקטיקה התיאטרונית לבורדייה, גישה שלפיה "ללא ניתוח שיטתי, זה האפשרי במקרי מחקר 
 Adkins( "אתנוגרפיים, ההסבר של בורדייה על יחסים מעמדיים עלול להיות לא שלם ביסודו
Emmison, 1992, p. 339 &(. בדרך זו התיאטרון יתגלה כמקרה שבו מופעלת הצדקה עצמית־

אמנותית לשליטה הגמונית.
ההביטוס, בהיותו תהליך המחבר סוכנות )פרקטיקה( עם מבנה )על ידי הון ושדה(, משמש 
ציר מרכזי בסינתזה התאורטית של בורדייה )Wainwright et al., 2006(, והוא כר פורה לחקר 
נפוץ המושג   )performing arts( תת־תחומים תרבותיים. בכמה מניתוחי אומנויות הביצוע 
 Shevtsova, 2002; Wainwright, Williams, & Turner,( )institutional habitus( "הביטוס מוסדי"
2006(, המתאר העדפות ויחסים הנתונים עמוק ובאופן לא מודע בפרקטיקה המוסדית ומתבטא 
בערכים, בשפה ובידע )Thomas, 2002(. תכנים מוסדיים אלו מתווכים את ההשפעה של קבוצה 
תרבותית או מעמד חברתי על התנהגות היחיד, באופן המטשטש את ההבחנה יחיד־חברה. 
יוצר  זו היסטורית במהותה, או כפי שניסח בורדייה, "ההביטוס, תוצר ההיסטוריה,  השפעה 
פרקטיקות אינדיבידואליות וקולקטיביות, וכך היסטוריה, בהתאם לסכמות הנגרמות על ידי 
ההיסטוריה" )Bourdieu, 1977, p. 82(. ההביטוס נוצר היסטורית בתהליך של "הפנמת המצוי 
בחוץ" )Bourdieu, 1980, p. 94(, תהליך שבו עוברות מדור לדור הנטיות המוקדמות לדרך 

המקובלת לעשות דברים.

יוסי יונה מציין ש"אנו עדים לשתי חלוקות משלימות של החברה העולות, בין אם במודע ובין אם שלא   4
במודע, בשדה האמנות: חלוקה אנכית־אליטיסטית המניחה הבחנה ברורה בין תרבות גבוהה לתרבות 
נמוכה, וחלוקה אופקית המבחינה בין תרבות המוצא של האזרחים. וכך ההצלבה הלא קדושה בין החלוקות 
השונות מעודדת את צמיחתן של הבחנות דיכוטומיות והיררכיות הנושאות את הצביון הייחודי שלהן 

מההקשר החברתי בו הן מתעצבות. החברה הישראלית אינה יוצאת מהכלל" )יונה, 2010, עמ' 70(. 
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כדי לעמוד על טיבו של ההביטוס התיאטרוני נציע קריאה סוציולוגית לתאוריה מחקר 
גוסטינג  המושג  ניצב  התאוריה  בבסיס   .)Carlson, 2001( קרלסון  מרווין  של  התיאטרון 
)ghosting( — השיבה אל העבר, העלאת ה"רוחות" התיאטרוניות, המתבטאת בנטייתם המובהקת 
של תיאטראות לשוב אל העבר ובעיקר להתכתב באופנים שונים עם רפרטואר המחזות וההצגות 
זה חופף למושג ההביטוס המוסדי של התיאטרון ואף מרחיב  של הקנון התיאטרוני. מושג 
אותו, בניגוד לגישה של שבצובה )Shevtsova, 2002(, המחילה את מושג ההביטוס בתיאטרון 
באופן מוגבל. אנו מוצאים שהמשגה זו הולמת את תת־התרבות התיאטרונית של קבוצת יוצרים 
הגמונית לעומת יוצרים צעירים ואלטרנטיביים שמחוץ לזרם המרכזי. יתרה מזו, פרשנותנו רואה 
בהיסטוריה לא רק פרק זמן שבו מתרחש תהליך הפנמה )כפי שהתכוון בורדייה( אלא ערך בפני 
עצמו שיש לו מעמד מועדף בהביטוס התיאטרוני ובמוסד התיאטרון, והוא מצוי בבניין כוחה 

של ההגמוניה.
במאמר נתאר שלושה ביטויים של הביטוס השיבה אל העבר בתיאטרון הישראלי, התורמים 
כל אחד בדרכו להון המקצועי של השחקנים: חלוציות, דיבוק משחקי ברוחות, וקלאסיקה. תמות 
 Bourdieu, 1992, p.( "אלו הן מכוונות־עבר והעברתן הבין־דורית מספקת "מרחב של אפשרויות
326( לפעולה אמנותית ומשמשת בסיס למה שאנו מכנים "הון אמנותי". תוכני ההביטוס, שהם 
חתרניים, בלתי נראים ושורדים מקריות, מאפשרים את מיסוד ההביטוס לכדי מבנה בעל כוח 
ושליטה. התהליכים שיתוארו דומים למסורת התיאטרון המערבי שאליטות לאומיות ובינלאומיות 

.)Shevtsova, 2002( ניכסו אותו וידעו לעשותו לנחלתם הבלעדית
החלוציות משפיעה על ההון הסמלי של יוצר התיאטרון. המסלול המקצועי בשדה, כפי 
שמכנה אותו אוריין )2008( בעקבות בורדייה, הוא הביוגרפיה של יוצר התיאטרון, הכוללת ציוני 
דרך משמעותיים: הכשרתו המקצועית של היוצר, הצגות שהשתתף בהן, פרסים שקיבל. ההון 
הסמלי שנצבר במסלול המקצועי הוא תולדה של מאבקים קודמים בשדה, והחלוציות חשובה 
לביסוס הצדקתו של ההון הסמלי שהוותיקים צברו. העבודה החלוצית המפרכת שנעשתה בעת 
ביסוסו של שדה התיאטרון בארץ, בתחילת דרכו של התיאטרון הישראלי, מעניקה גושפנקה 

למעמדם הפריווילגי של היוצרים כיום.
דיבוק משחקי ברוחות מכוון לעבודת השחקן על הדמות ולהשפעתה על הונו הסמלי. 
הביוגרפיה האמנותית והידע הציבורי על חיי השחקן משפיעים על ליהוקו, על הופעתו ועל 
התקבלותו בקרב הקהל. ככל שתפקידיו הקודמים משמעותיים והוא נתפס כאישיות ציבורית 
מכובדת, כך הוא צובר הון סמלי ומבסס את מעמדו בשדה התיאטרון. במקביל, אישיות השחקן 
וחוויות חייו הופכות לחומרי גלם בעיצוב הדמות, עד כדי התדבקות וטשטוש, לכאורה, בין 
האישיות לדמות. ערכה הסמלי של התמסרות זו רב, משום שהיא מבדילה בין משחק חובבני או 

טכני למשחק שהוא "מעבר לחיים", חד־פעמי ומפעים, המעניק הילה לשחקן הוותיק.
ולבסוף, קלאסיקה פירושה קורפוס המחזות החשובים בתרבות המערב: טרגדיה יוונית, דרמה 
שייקספירית, קומדיה של מולייר, דרמה מודרנית — מאיבסן ועד ברכט ובקט — ועוד. התפקידים 
הדרמטיים בקלאסיקה — אדיפוס, אנטיגונה, המלט, אופליה — נתפסים כאתגר משחקי של ממש. 
ביצועם נחשב ציון דרך משמעותי במסלול המקצועי בשדה ומהווה בסיס להערכה ולמתן פרסים 

וכיבודים שונים, המחזקים את ההצדקה למעמד הפריווילגי של השחקן הוותיק.
להלן נסקור בקצרה את הביקורת המרקסיסטית והאתנית המקובלת נגד התיאטרון הישראלי, 
ולאחר מכן נציג את המתודולוגיה. בפרק הממצאים נעמוד על הקשר בין יוקרת החלוציות של 
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הדור המייסד בתיאטרון להגמוניה התרבותית מראשיתה. נבחן את המשכיות השפעתו של 
דור זה בשדה התיאטרון כיום באמצעות דיבוק משחקי וקלאסיקה, שני מושגים המבטאים את 
מושג ההביטוס במרחב הפעולה התיאטרוני. בפרק הדיון נעסוק בטוטליות ההביטוס התיאטרוני 
ובתרומתה לשמרנות יתר בתוך תחומי התיאטרון ומחוצה להם, כלומר בהתמדתו של הקול 
ההגמוני של היוצרים הוותיקים למרות הכול. נדון גם באפיוני הזמן הייחודיים לנטיית השיבה 

אל העבר, בהשוואה למושג הביטוס במשמעותו הבורדיאנית המקורית.

ביקורת התיאטרון הבורגני

בטרם נבחן "מבפנים" כיצד ההביטוס של השחקנים הוותיקים משמר את כוחם ההגמוני, נתעכב 
קמעה על המושג "תיאטרון בורגני" ועל ההתנגדות המרקסיסטית כלפי מוסד זה, כדי לבחון 
"מבחוץ" את שאלת ההגמוניה. התיאטרון הרפרטוארי הישראלי, ככל תיאטרון בורגני, הוא 
מוסד המשמר את הסדר החברתי והכלכלי הקיים באמצעות המופעים והדימויים שהוא מייצר, 
המעניקים הצדקה למציאות הקיימת. אמנם עולים בו מחזות ביקורתיים במינונים משתנים, אולם 
ביסודו הוא נשלט על ידי מנהלים, מפיקים ויוצרים הנמנים עם ההגמוניה ומעצבים רפרטואר 
שמתאים לתפיסת קהל הגמוני. נוסף על כך, בשל תבחיני סבסוד משרד התרבות, המעודדים 
גירעון, התיאטרון הרפרטוארי אינו  וצופים ומטילים סנקציות על  מספר גדול של מופעים 
מסתכן והוא מעצב רפרטואר שמרני המקובל על הקהל. השיח המרקסיסטי ביקר את התיאטרון 
הבורגני ואת זיקתו למציאות החברתית בשלוש גישות מרכזיות — הריאליזם הביקורתי של 
לוקץ', התיאטרון האפי של ברכט ותפיסתו האסתטית של אדורנו )שם טוב, 2009(. הוגים אלו 
ביקרו את רעיון האמנות לשם אמנות, המייחס אוטונומיה מלאה לאמנות — רעיון בורגני המנסה 
להפריד בין האמנות לחברה. אך בד בבד הם לא צידדו באמנות אשר כולה תעמולה פוליטית, 
בסגנון הריאליזם הסוציאליסטי. לוקץ' )1951, 1955( ייחס לסגנון הריאליזם הביקורתי יכולת 
להראות את הגיבור כאינדיבידואל אשר בה בעת חי את הבעיות המופשטות והמורכבות של 
החברה ומאפשר לקהל לתפוס מיד את ההתרחשות הדרמטית ולהבין אותה באופן ביקורתי. 
ברכט, לעומתו, ראה את הסגנון הריאליסטי כבורגני משום שהוא משלה את הקהל ואינו מאפשר 
חשיבה ביקורתית )Willet, 1964(. התיאטרון האפי שיצר, המבוסס על עקרון הניכור וההזרה, 
 Adorno,( שובר את האשליה" ומעורר לחשיבה על הסיטואציה החברתית שעל הבמה. אדורנו"
1997( טען שעצם הדרישה של האמנות לאוטונומיה מחזקת פרדוקסלית את היותה אופוזיציה 
לחרושת התרבות, ובכלל זה לתיאטרון הבורגני. האמן אינו צריך כלל לעסוק בתכנים פוליטיים 
מודעים, שמא יעצב תעמולה פוליטית, חלילה; האמנות פורעת את הצורות המקובלות, מעצבת 
אלטרנטיבה אסתטית ומאפשרת לצופים ביקורתיות כלפי הקיים, להמיר בתודעתם את המורכבות 
האסתטית שעל הבמה למורכבות חברתית. בניגוד לריאליזם הביקורתי ולתיאטרון האפי, שנקלטו 
היטב בקרב אנשי תיאטרון, גישתו של אדורנו נותרה בשולי העשייה האמנותית ואף נתפסה 

כאליטיסטית, כזו הפונה רק לקהל בעל הון תרבותי רב המסוגל לפענח יצירה אלטרנטיבית.
לפי הוגים מרקסיסטיים אלו, ה"מעמד" הוא הקטגוריה המרכזית העומדת לביקורת. אולם 
חוקרי תיאטרון בישראל רואים בתיאטרון הרפרטוארי תיאטרון בורגני־אשכנזי, כלומר כזה 
שמדגיש את ההצלבה בין מעמד לאתניות, ומראים כיצד תהליכים חברתיים שעיצבו את הקשר 
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ההדוק בין מעמד לאתניות בישראל משתקפים ומתעצבים גם בשדה התיאטרון הישראלי. 
גישה זו מתבססת על התפיסה של אסכולת ברמינגהם )רגב, 2011(, שזיהתה לא רק באמנות 
"גבוהה", כי אם גם בתוך התרבות הפופולרית, אפשרויות של חתרנות ומורכבות. קטגוריות 
של לאום, גזע, אתניות, מגדר, נטייה מינית ועוד הופכות מושא לביקורת והן אינן עוברות 

רדוקציה למעמד בלבד.
שולמית לב־אלג'ם הראתה בהרחבה שהתיאטרון הקהילתי המזרחי הוא קול אנטי־הגמוני 
בשדה התיאטרון משום שהוא צמח בשוליים החברתיים בישראל ועיצב עצמו כתיאטרון־נגד 
זהותו הפוליטית של התיאטרון הרפרטוארי  ובכך חשף את  לעומת ההגמוניה התרבותית, 
הממוסד )לב־אלג'ם, Lev-Aladgem, 2003 ;2010(. מחקרים נוספים מצביעים גם הם על יחסו 
האוריינטליסטי של התיאטרון הרפרטוארי כלפי מזרחים וערבים מאז קום המדינה ועד היום 
ודחייה,  ובבימוי, הוא יחס של משיכה  זה, המתבטא במחזאות  יחס   .)2004  ,1996 )אוריין, 
סטראוטיפיזציה ודחיקה אל השוליים. להערכת אוריין, המחזאי הישראלי־יהודי אינו רוצה 
בהטמעתו של הערבי בתרבות הרוב היהודית, ואילו המזרחי מתויג עדיין באופן שלילי על 

הבמה ועל המסך.
בתנועה מהתיאטרון אל התקשורת, הנראּות נעשית למשאב כוח בידי האליטה התרבותית, 
והיא באה על חשבונן של קבוצות מוחלשות הזוכות לתת־ייצוג. נראות זו היא תצורה של הכחדה 
סמלית )symbolic extinction( המבוצעת על ידי קבוצת יוצרים שדומיננטית בשנים האחרונות 
)לב־אלג'ם, Feder & Katz-Gerro, 2012 ;2010(. מהלכים אלו הם מה שָלש מכנה "פוליטיקה 
דולפת" בעידן פוסט־הגמוני )Lash, 2007, p. 75(. לדעתו, אין להתרשם מגילויי התפרקות של 
מוסדות קלאסיים ומפרקטיקות הייצוג שלהם לנוכח ההתמדה ושינוי הצורה של משטר הכוח. 
יתרה מזו, מכיוון שבעידן הפוסט־הגמוני הפוליטיקה מצויה בכל מקום, מתפקידם של לימודי 

התרבות לאמץ גישה פוליטית יותר ולחקור סקטורים כאמנות.

מתודולוגיה

עבודת השדה של גמליאל עקבה אחר כל התהליך האמנותי, משלב הכשרת סטודנטים למחזאות 
ומשחק ועד להצגות שלאחר הפרמיירה. המחקר נערך בשנים 2012-2007. זירות המחקר כללו 
שני תיאטראות רפרטואריים, בתי ספר למשחק, חוג אוניברסיטאי לאמנות התיאטרון, ומקומות 
שונים שבהם נפגשה גמליאל עם אנשי תיאטרון כדי לערוך 32 ראיונות חצי־מובנים וראיונות 
עומק. כמו כן, גמליאל ביקרה לעיתים קרובות מאחורי הקלעים וגם צפתה בהצגות ממקום 

מושבי הקהל.
במחקר השתתפו 22 שחקנים בני 95-62 )הגיל הממוצע היה 77(, כשני שליש מהם גברים 
וכשליש נשים. הנהלת התיאטראות הנחקרים סייעה ביצירת קשר עם המרואיינים הראשונים, 
ואלה סייעו ביצירת קשר עם מרואיינים נוספים בשיטת כדור השלג. נוסף על כך, גמליאל 
השתתפה בשני טקסי אשכבה לשחקנים ותיקים שנערכו במתחם התיאטרון, ובאירועים אלו 
הציגה את עצמה כחוקרת בפני שחקנים נוספים שהביעו נכונות להתראיין. לפני הראיונות עיינה 
גמליאל בביוגרפיות של השחקנים ושילבה את המידע הביוגרפי במהלך המפגש עמם. הכנה 
זו התבססה על שתי הנחות שהתגלו כנכונות. הראשונה היא כי השחקנים הוותיקים מצפים 



"אנשי הרוח" 128  טובה גמליאל ונפתלי שם–טוב 

זו חשובה לרכישת אמונם  שהמראיינת תכיר אותם ותעריך את הישגיהם, ועמידה בציפייה 
ושיתוף הפעולה שלהם. השנייה היא כי ידע מוקדם על מחזות, הצגות, שחקנים ומחזאים עשוי 
לשכלל את הריאיון ולהעמיק את תובנותיו. עם זאת, על אף ההכנה המוקדמת, כל ריאיון נפתח 
בהצהרה מצד גמליאל כי אינה אשת תיאטרון וכי שאלותיה "לא עיתונאיות", כלומר, לא מן 

הסוג שהשחקנים מורגלים בו.
בשלב מתקדם במחקר עקבה גמליאל אחר הפקה של הצגה אחת במשך שמונה חודשים, 
מתחילת החזרות ועד להעלאת ההצגה בפעם העשירית בפני קהל. הקאסט הבין־דורי כלל חמישה 
שחקנים ותיקים, ששניים מהם רואיינו בשלב הראשון של המחקר, ושלושה שחקנים צעירים. היא 
גם צפתה בשחקנים הוותיקים משתתפים בטקסים ובאירועים תיאטרוניים. מקורות מידע אלו 
אפשרו להצליב מידע ולחזק את תוקף הממצאים והמסקנות )Denzin & Lincoln, 2000(. ניתוח 
תמטי של תוכני הראיונות והתצפיות בשדות התיאטרליים השונים העלה קטגוריות ראשוניות 

.)Strauss, 1987( ומשניות, בהתאם למודל האינדיקטורי־מושגי

חלוציות והגמוניה תיאטרונית

היסוד ההיסטורי והיסוד האינטלקטואלי מאפיינים את ההגמוניה התרבותית בתיאטרון הישראלי. 
היסוד ההיסטורי נוגע לאידאולוגיה הציונית, אשר במבט לאחור מגדירה את יוצרי התיאטרון 
 Bengston, Marti,( הוותיקים כקוהורטה — אנשים שחוו אירועים היסטוריים באותו הזמן בקירוב
Roberts, 1991 &(. לכן הם בעלי זכות ראשונים, "אבות מייסדים", ואת תרבותם ראוי לראות 
כלאומית ולא כאתנית )בן־רפאל, 2000(. היסוד האינטלקטואלי נוגע לזיקה המושרשת בין 
מערביות לאליטיזם תרבותי, אירוצנטריזם שמעמדו התודעתי הוא כשל דוקסה.5 בן־אליעזר קושר 
שני מרכיבים אלו של הגמוניה תרבותית וטוען שמיתוס החלוציות תרם להבניה ולהבניה מחדש 
של ההגמוניה בישראל, טשטש את ההבחנה בין מדינה וחברה, והגביל את הטווח הפוטנציאלי 
של ידע ופעולה )Ben-Eliezer, 1998(. הגבלה תרבותית זו ביחס לידע שללה כל מה שאינו 
מייצג את ה"קדמה" המיוחסת לציביליזציה המערבית. אופייה האוריינטליסטי של ההגמוניה 
בישראל כה מובהק שהיא משקפת, לדעת חוקרים, את מאמצי הציונות להצטרף למשפחת 

העמים האירופית )כזום, 1999(.
מכיוון שהמודרניזם המערבי היה מקור תרבותי לשדה האמנות הישראלי, הממסד תמך 
בתיאטראות ואף דרש מהם לעמוד בסטנדרטים אמנותיים גבוהים ולתרום למשימות חברתיות 
ולאומיות. יתר על כן, תמיכה ציבורית הובטחה רק למוסדות "תרבות גבוהה", בהנחה שרק 

.)Ben-Zvi, 1996( "תרבות כזאת עשויה להיחשב "אמנות טהורה
השחקנים במחקרנו ראו בתיאטרון מכשיר לתחיית תרבות העם היהודי במולדתו. הם בעלי 
קריירת משחק ארוכה בתיאטרון הישראלי. רובם עלו לישראל מארצות אירופה לאחר מלחמת 
העולם השנייה. חלקם צאצאים למשפחות שנספו בשואה. כשליש מהם נולדו בישראל. אחדים 
היו בעבר חברי קיבוצים, ואחדים שירתו בלהקות צבאיות. הביוגרפיות שלהם שלובות בימי 
הקמת המדינה. שחקנים אלו שייכים לקוהורטה חלוצית שראתה בתיאטרון אחד ממפעלי 

.)Bourdieu, 1984( עיקרון של הסדר החברתי הפועל מתחת לרמה המודעת, בדומה למובן מאליו  5
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התחייה התרבותיים של העם היהודי בארצו. סיפוריהם הם מקורות מידע בלתי נדלים על 
אודות ימיהם הראשונים של בתי תיאטרון שהיו מרוכזים בתל אביב, בירת התיאטרון הישראלי, 
על הערכים הקולקטיביים שהתיאטרון היה חדור בהם, ועל גלגוליו מאז ועד היום. כך מספרים 

שניים מהמרואיינים:

בתקופה ההיא היינו נוסעים לקיבוצים, היינו עושים הופעות בכל מיני מקומות בבמות 
בזמן  היו עכברושים  הזה, כשלמטה  הנוראי  בירושלים באדיסון במקום  לא־במות, 
שהתלבשנו. אבל זה לא היה חשוב. כל המלחמות אנחנו שיחקנו. הייתה אווירה טובה, 

של תקווה למרות כל הסבל, של בנייה ]...[.
הדור שלנו הוא דור רומנטי, דור שרואה את החיים בצורה מאוד רומנטית. אנחנו 
הקמנו תיאטראות, תיאטרון באר שבע, תיאטרון החאן ]בירושלים[. עכשיו שום תיאטרון 
לא מוקם. את לא רואה שחקנים צעירים שהולכים להקים משהו בעכו]...[6 את יודעת 
מה זה להקים מוסד תרבותי כמו תיאטרון במקום כמו באר שבע, שנת שבעים ושלוש?! 
כשהנסיעה מתל אביב לבאר שבע נמשכה שלוש וחצי שעות דרך משמר הנגב?! את 
יודעת מה זה להקים שם תיאטרון כשקודם היה מגיע לשם תיאטרון פעם בחודש?! זה 
כמו שבן־גוריון הקים מדינה. סליחה, אני לא משווה אותנו אליו, אבל זה כמו שאתה 

מקים משהו. באמות מידה של היום זו התכוונות חברתית שאין נשגבת ממנה.

משמעותו ההגמונית של נרטיב חלוצי זה מתחדדת לנוכח פרויקט תל"ם — תיאטרון למעברות — 
שמרואייני המחקר לא הזכירו אותו. בתחילת שנות החמישים העלה מוסד זה הצגות שהופקו 
בתל אביב עבור העולים המזרחים במעברות במטרה להנחיל להם את השפה העברית וגם תרבות 
ישראלית ואורח חיים ישראלי )Ben-Zvi, 1996(. רבות מהפקות תל"ם עסקו ביהודי מזרח אירופה, 

והיו קשורות בעקיפין לתיאטרון היידיש שצמח בקהילות היהודיות שם.7
זו בלבד שתל"ם התעלם לרוב מההון התרבותי של קהל העולים, תכניו החילוניים־ לא 
ליברליים נגדו את תפיסתו הדתית של קהל זה וערערו על המבנה הפטריארכלי של המשפחה 
התיאטראות  של  האירוצנטרית  גישתם  את  הלמה  זו  תרבותית  אי־התחשבות  המסורתית.8 
הרפרטואריים, שהתברר כי השתתפו בפרויקט רק בשל קשייהם הכלכליים )נאור, 1986(. יש 
זו לא  הטוענים כי תל"ם היה חיוני לצמצום ההבדלים בין קבוצות אתניות שונות וכי גישה 
נותרה בעינה אלא התחלפה ביחס פלורליסטי )Ben-Zvi, 1996(. לעומת טענה זו יש הסבורים כי 

זו אמירה שאינה נכונה עובדתית, אך היא מעידה על נתק של הוותיקים ממה שמתרחש מחוץ לזרם   6
המרכזי, ובעיקר נראה שהחלוציות הייתה ערך חד־פעמי של דור "רומנטי ואידאולוגי", כדברי הדובר, 
שלא ישוב עוד בתולדות התיאטרון הישראלי. בפועל, משנת 1980 מתקיים בעכו פסטיבל עכו לתיאטרון 
ישראלי אחר )Shem-Tov, 2016( ובשנת 1984 הוקם בה המרכז לתיאטרון עכו, תיאטרון אלטרנטיבי 
שתפיסתו אוונגרדית. גם בעיירות הפיתוח שלומי, קריית שמונה ודימונה נוסדו בשני העשורים האחרונים 

מרכזי תיאטרון על ידי צעירים ואמנים אלטרנטיביים. 
על השתקתו של תיאטרון היידיש ראו רוטמן, 2007.  7

אופיר ממן )2007( הראה שלמרות הפטרוניות כלפי המזרחים הפיק תל"ם הצגות שעסקו בעולמם,   8
אם כי הן היו מעטות ועסקו בנושא באופן בעייתי. מכל מקום, אלמלא תל"ם היה התיאטרון הישראלי 

מתעלם מהקהל המזרחי באופן גורף. 
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הפלורליזם נועד לשרת את ההגמוניה התרבותית )Artz & Ortega Murphy, 2000( ונמצא מוגבל 
מאוד בהיקפו ובהשלכותיו, וכי "הבעיה העדתית" עודנה קיימת בתיאטרון הישראלי בראשית 
המאה ה־21 )אוריין, 2004, עמ' 250(. עובדה היא כי האנקדוטה ההיסטורית של תל"ם נעדרת 
מסיפורי השחקנים הנחקרים, ובמקומה בלט סיפור השתתפותם המתגמלת בהצגות בפני קהל 
הקיבוצים )השייך לאליטה ההגמונית(. כך למשל סיפר אחד המרואיינים: "זו תקופה ששחקני 
התיאטרון היו נוסעים מחוץ לעיר ונשארים לישון בבתי החברים בקיבוץ ]...[, עושים סיורים 

כמו לעמק הירדן ונשארים שם שלושה ימים. הייתה אווירה של ביחד".
גישת יוצרי התיאטרון הלאומי התאפיינה בתת־חלוקה היררכית בין מערב אירופה למזרחה. 
היא התבטאה ב"פוגרום שיטתי" בתיאטרון היידיש, שנתפס כתיאטרון עממי ופופולרי ולדעת 
חברי ההגמוניה סיכן את הצביון התרבותי והלשוני של האומה המתחדשת )רוטמן, 2007(.9 
ההיררכיה התרבותית והערכית עמדה לא רק ברקע תיוגם של מזרחים אלא לעיתים גם בזה של 
אשכנזים ותיקים, שמפעלם האמנותי נחשד במקוריות ארץ־ישראלית שאינה "תרבותית" דיה, 

כפי שסיפר מרואיין:

אבא שלי היה בין מקימי התיאטרון הראשון בארץ ב־1919, שקראו לו "תיאטרון עברי". 
כשהבימה הגיעה ארצה, הם לא רצו לקבל את התיאטרון הזה כי נראה להם שהיהודים 

שחיו בפלסטינה הם פרובינציאליים, מעין ילידים שאמנותם לא ראויה.

עדות זו הולמת את עמדת ראשי ההגמוניה הלאומית־ציונית כבן־גוריון ואחד העם, שכרכו את 
המזרח עם ברבריות לבנטינית המחייבת ריסון וִתרבות )כזום, 1999(.

 ,IDHEC מרבית השחקנים למדו בבתי ספר למשחק באירופה ובארצות הברית )כדוגמת 
ביה"ס הגבוה לקולנוע בפריז; ביה"ס למשחק בלונדון; האקדמיה למוזיקה ודרמה בסופיה(, אך 
לרוב לא לפני שהחלה קריירת המשחק שלהם. מכיוון שבצעירותם לא היו קיימים בתי ספר 
למשחק בישראל, הדבר לעיתים אילץ מהגרים אלו לחזור אל חיק ההשכלה המערבית. "נסעתי 
ללמוד באקדמיה של לונדון", סיפר שחקן על עקירתו מחדש לאחר שהתיישב בתל אביב. "אשתי 
קיבלה עבודה בשגרירות, ואני עבדתי לצורך השלמת הכנסה כשומר לילה". מתיאורי כניסתם 
לתיאטרון והפיכתם לשחקנים צעירים עולה תמונתו של מוסד התיאטרון הישראלי דאז, עת 
עשה את צעדי ההתמקצעות הראשונים שלו. סיפוריהם מתייחסים בעיקר לשניים מתוך שלושת 

תיאטרוני המרכז בישראל כיום, הפונים בראש ובראשונה אל קהל אשכנזי )אוריין, 2004(.
הצורך בשחקנים ותיקים הוא במהותו של התיאטרון, הנוטה לייצוג ריאליסטי של המציאות 
החברתית על רבגוניותה הגילית. עניין זה, המוציא מכלל אפשרות את גילומו של המלך ליר על 
ידי שחקן צעיר, מבטיח את העסקתם המתמשכת. יתרה מזו, הזדקנות ותיקי התיאטרון נענית 
בשורה של התחשבויות מצד התיאטרון )למשל אוזניות לשמיעת לחשנים והסעות מיוחדות 

להצגות(, מצד במאים ומצידם של שחקנים צעירים.
אחת ממחוות הכבוד כלפי השחקנים הוותיקים קשורה בהתייחסות היוצרים לחזרות כאל 

היחס לתיאטרון היידי היה מורכב יותר. היידיש אמנם נתפסה כז'רגון שיש להפטר ממנו, אך בפועל   9
בתקופת המנדט תרגם התיאטרון העברי לא מעט מחזות מיידיש לעברית — פרקטיקה שמראה על 
אמביוולנטיות, געגוע כלפי תרבות הגלות שהשאירו מאחור מול הציווי הציוני לתחיית העברית )לוי, 

 .)1981
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זירה להתרפקות הרואית של הוותיקים על עברם. מאחורי הקלעים, בפני "קהל" שחקנים צעיר, 
שמורה לוותיקים הפריווילגיה לשוב אסוציאטיבית אל אירועים כדוגמת האירוע הנזכר בציטוט 

הבא, הנוגע לקשר בין שחקן לבמאי אמריקני־יהודי ידוע:

]הבמאי הזה[ נחשב אז לכוח עולה רציני בתיאטרון ובקולנוע ]...[. הוא רצה אותי כשחקן 
ראשי במחזה "מלאך האבן", מחזה המבוסס על ביוגרפיה של תומס וולף, אחד הסופרים 
החשובים בארה"ב ]...[. כשחקנים צעירים לקחנו אותו בתור מורה כי לא היה בית ספר 
דרמטי בארץ ]...[. אנחנו שמרנו על קשר עד היום עם אשתו. אשתו הראשונה הייתה 
אימא שלי בהצגה. הכוכבת הגדולה , יחד עם ]שמות שחקניות[ הן שלוש הגרציות של 

התיאטרון. זהו. זה סיפור אישי קטן.

ביחס לסיפורים כאלה אמרה שחקנית צעירה: "היו לשחקנים ]הוותיקים[ דברים משותפים. אלה 
סיפורים הכי טובים. זה רכילות על אנשים, על אנשים שמתו, אבל זה אדיר".

מרבית השחקנים שהשתתפו במחקר מועסקים עדיין בתיאטראות מרכזיים בתל אביב, ובד 
בבד נהנים בשנים האחרונות ממחוות הוקרה סמליות ומפריווילגיות המסמנות אותם כוותיקים. 
הם מקבלים תוארי דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטאות ישראליות וזוכים בפרסי מפעל חיים 
מטעם עיריית תל אביב והאקדמיה הישראלית לתיאטרון. אם יש ְלשחקנים סיכוי לזכות בפרס 
היוקרתי ביותר — פרס ישראל, המוענק ביום העצמאות לבעלי הישגים בולטים בתחומי המדע, 
התרבות והחברה — סיכוי זה שמור לוותיקים, ומיעוטם אכן זכו בו. התיאטרון מאפשר לכמה 
מהשחקנים הוותיקים להעלות הצגות יחיד המגוללות את סיפור חייהם האישי. חלקם מבוקשים 
כקוראי שירה בערבי שירה ומשוררים, וגם זוכים לערבי הוקרה על פועלם בתיאטרון. ביוגרפיות 
מקוונות של שחקנים ותיקים באתר ויקיפדיה מעידות על מוניטין רב בחברה הישראלית, המשתקף 

גם בייצוגם התקשורתי.
יוצאי דופן בחברה הישראלית.  זוכים להם הם  הכיבודים והייצוג שהשחקנים הוותיקים 
מחוות מהסוג הזה אינן מנת חלקם של מרבית המבוגרים בני אותן קוהורטות שפעלו בתחומים 
אחרים ואף הטביעו חותם. מה עומד מאחורי הבדל זה בין התיאטרון ומוסדות אחרים? הפרק 
הבא מתאר זיקה בין ערכים ופרקטיקות הגלומים בהביטוס התיאטרוני ובין הון אמנותי בשלב 

הקריירה המאוחר של השחקנים.

הביטוס השיבה אל העבר

רוחות תיאטרוניות

אחת מדרכי התבדלותו של התיאטרון הבורגני מתרבות ההמונים היא סימון עצמו כמוסד 
ארכאי־עכשווי. התיאטרון הבורגני מבטא התנגדות לשיחים ומגמות פוסט־מודרניים שהשפיעו 
 Sevänen,( על תחומים רבים — קולנוע, צילום, טלוויזיה, ארכיטקטורה ומוזיקה פופולרית 
2001(, והוא נעדר מן המאבק התרבותי על דימויים וערכים המתווכים את המציאות ומעצבים 
את תפיסותינו )Fortier, 2002(. מבחינה אמנותית, דימויו השמרני של התיאטרון הבורגני נעוץ 
 Blau, 1990;( בתכונתו לשוב אל העבר, מאפיין שזכה לפיתוח תאורטי בספרות חקר התיאטרון
Birringer, 1991; Rayner, 2006(, ובעיקר בתאוריה של קרלסון )Carlson, 2001(. גישתו מייחסת 
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לתיאטרון אופי אובססיבי ייחודי הנוגע להיבטיו השונים, המכונה "העלאת רוחות", או גוסטינג, 
כאמור. זוהי הנטייה להציג בהווה משהו שהקהל התוודע אליו בעבר בהקשרים אחרים — אירועים, 
סיפורים, דימויים ומקומות. לדעת קרלסון, התיאטרון, כמו "חלום בהקיץ" )שם, עמ' 3(, מבנה 
מחדש אירועי עבר בדרכים בדיוניות ובתוך כך מתעד מיתוסים תרבותיים בחזרתיות האופיינית 
לו. התיאטרון בעידן הפוסטמודרני, טוען קרלסון, מחויב עמוקות להחייאה מחדש של חומרים 
פיזיים וטקסטואליים מן העבר, וזאת בדומה לתיאטראות האסייתיים ואלו של המערב הפרה־
מודרני. קרלסון מצביע על מה שמובן מאליו, לטענתו, בתיאטרון המערבי — חזרה מתמדת 
למחזות קלאסיים קנוניים, שערכם נתפס כאוניברסלי משום שהם עוסקים בשאלות קיומיות 
ומיתיות בסיסיות בחיי האדם והחברה. ההבדל בין התיאטרון הבורגני לתיאטרון האלטרנטיבי 
אינו נעוץ לרוב בשאלה אם לחזור לקלאסיקה או ליצור דבר מה חדש, אלא בשאלה כיצד לחזור 
לקלאסיקה; איזו פרשנות בימתית חדשה ועכשווית תינתן למחזה הארכאי. התיאטרון הבורגני 
נוטה לפרשנות בימתית שמרנית אסתטית ופוליטית, ואילו התיאטרון האלטרנטיבי לא יתייחס 
ביראת קודש אל המחזה הקלאסי אלא יראה בו חומר גלם ליצירה שניתן לפרק ולהרכיב מחדש 
ומתוך כך לעצב אמירה פוליטית נשכנית. הן הפרשנות הבימתית השמרנית והן זו האלטרנטיבית 
מתכתבות עם ההפקות הקודמות של הקלאסיקה על דרך הדמיון והניגוד, ובמובן זה, רוחות 

העבר נמצאות תמיד בין כותלי התיאטרון באשר הוא.
הקריאה הפרשנית את ה"רוחות התיאטרוניות" או השיבה אל העבר כחלק מההביטוס מבוססת 
על ממצאי מחקרנו. יתרה מזו, גוסטינג — כמו ההילה )aura( של יצירת האמנות שהיא תופעה 
ייחודית וחד־פעמית )מושג המשמש את וולטר בנימין בתיאור בידולן של האמנויות החזותיות 
המסורתיות בעידן השעתוק הטכני; ראו Benjamin, 1973( — אינו ניתן להפרדה מהמסורתיות, 
מהטקסיות ומהחד־פעמיות של המופע התיאטרוני. תכונות אלו מקבילות במידת מה לתכונות 
שייחס בנימין ליצירת אמנות מקורית המחוללת חוויה אסתטית נשגבת ובלתי המונית. הביטוס 
השיבה אל העבר תורם למעמדו של התיאטרון בשדה התרבות ומשרת גם את מעמדם של שחקנים 
ובין ה"רוחות". הוא מתבטא בנטיותיהם המקצועיות:  זיקה פרסונלית בינם  ותיקים, ביוצרו 
השחקנים מתקשים להשתחרר מהילת הדמויות שגילמו לאורך הקריירה שלהם ומציפיות הקהל 
הקשורות בהן, מכיוון ש"תפקידיו החדשים של השחקן נשלטים, במובן ממשי מאוד, על ידי 
רוחות קודמות", ולעיתים קרובות קהלים "נמשכים להפקה חדשה מתוך היכרותם המוקדמת 

.)Carlson, 2001, pp. 67-69( "עם השחקנים המופיעים בה
קרלסון התייחס בעיקר לשחקנים ותיקים וציין כי אחת החוויות העוצמתיות והחיוביות 
יוצרים  בתיאטרון עולה מצפייה בסדרת יצירות שמשתתפים בהן אותם שחקנים, אלה אשר 
תפקידים בלתי נשכחים ונוסף על כך צוברים בהדרגה הילה מיוחדת על הישגיהם. "העלאת 
הרוחות התיאטרונית" היא צורה של נוסטלגיה שבה להישגים ביצועיים דרושה קריירת משחק 
ארוכה כדי להפוך ל"אינדקסים של האומנות עצמה" )שם, עמ' 67(.10 התיאטרון, בהיותו אמנות 
השבה אל העבר, לא זו בלבד שהוא מחייב את קיומם של גיבורי תרבות ותיקים אלא הוא גם 
מעניק להם סמכות מוצקה לקבוע מה נחשב אמנות. מכיוון שעל התיאטרון נכפות מבחוץ פשרות 
רפרטואריות, סמכות זו של גיבורי התרבות הופכת אותם בהכרח למסמני מצוינות. כפי שאנו 

בישראל הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא שחקנית תיאטרון הבימה חנה רובינא, שהפכה לאייקון תרבות   10
ציוני וזכתה לכינוי "הגברת הראשונה של התיאטרון העברי" )גיא, 1995(. 
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מראים להלן, דווקא דימויים ארכיטיפיים כמו "שיבה אל העבר" ו"רוחות" עשויים לבסס הון 
אמנותי ששחקנים ותיקים מחזיקים בו, בניגוד לקונוטציות אייג'יסטיות חריפות המיוחסות להם.

דיּבּוק משחקי

אידאולוגיה בולטת בתיאטרון המקצועי, האופיינית בעיקר לדור השחקנים הוותיקים, היא 
זו פותחה בניו יורק על ידי לי שטרסברג והפכה ל"סגנון  "השיטה" של סטניסלבסקי. שיטה 
 ,)Vineberg, 1991, pp. 5-6( משחק דגול של אמריקנים" בשנות החמישים של המאה הקודמת
והשפעתה על התיאטרון העולמי במאה ה־20 רבה. השיטה מייחסת ערך גבוה לביטוי רגשות 
אמיתיים ורואה באישיות השחקן מכרה שממנו עליו לדלות את כל האמת הפסיכולוגית. היא 
דורשת מן השחקן מעין התמסרות דתית ככל שהדבר נוגע לחקר עצמיותו באמצעות אינטואיציה 
ותת־מודע, מונחי יסוד בשיטה, שהיא מעין טכניקה לחקר העצמי הפנימי )טרטקובסקי, 2013(. 
כלים אלו תורמים לחוויית ה"דיבוק", כלומר לצמצום המרחק בין השחקן ובין הדמות שהוא 
משחק. גישה זו מעודדת "פסיכולוגיית מעמקים" בעבודה הדרמטית והיא חותרת לצמצם את 
הפער בין החוויה האישית של השחקן למסכות התפקיד שהוא עוטה על עצמו. יש הקושרים 
 Alexander,( את שיטת סטניסלבסקי לאידאולוגיה בורגנית וטוענים כי מקורותיה אריסטוטליים
2014(; השיטה זכתה לביקורת פוסטמודרנית בשל ההנחה המהותנית כי השחקן מביא לידי ביטוי 

.)Auslander, 2002( רגשות וחוויות אותנטיים בעיצוב הדמות
בשנים 1921-1920 אירח "בית הבימה" במוסקבה את שיעוריו של סטניסלבסקי. בין תלמידי 
הסטודיות של התיאטרון היו אז שלושים וארבעה שחקנים יהודים. השיטה נחשבת למורשת 
הרוסית בישראל והיא נלמדת בבתי ספר למשחק בארץ )טרטקובסקי, 2013(. חשיבותה כאן 
היא בהיותה מרכיב יישומי בהביטוס השיבה אל העבר: היא מאפשרת לשחקנים להפגין את 

"דיבוקם" בדמות ולסמן את השתייכותם המקצועית ואת הונם הביצועי.
תורה טוטלית זו השתקפה בביטויים ששימשו את המרואיינים בתארם היותם על הבמה: 
"חיפשתי בכל דמות לא את ההזדהות שלי עימה אלא את הזהות שלי בתוך הדמות", "במשחק 
אני משאיל את עצמי. אני משיל את עורי", "הנפש הפנימית שלך היא שמזינה את התפקיד. 
תמיד הדמות בסוף אמורה להיות אתה. גם אם המדובר ברשע מרושע, מפלצת. זו תורה של 

המשחק שאתה מחפש את המשיקים שלך באיש הזה".
רוח בדמות חותר תחת מסכת התפקיד. הוא ממהות  כוחות העצמי כדי להפיח  תיעול 
ה"דיבוק". יש קשר בין ה"דיבוק" התיאטרוני של השחקנים, המחייב שיבה אל עברה של הדמות, 
ובין הסטטוס המקצועי שלהם. במילים אחרות, "להיות" הדמות הוא מעין כישוף תיאטרוני 
השמור אך למי שעשו כברת דרך ארוכה במקצוע. הדבר משתקף ב"תזת השלבים" בחיי שחקן, 

כפי שתיאר אחד השחקנים:

הצלחתי להפריד את תקופת עבודתי כשחקן לשלוש תקופות. יש שלושה מינוחים 
למשחק: לשחק, להציג ולהיות. התקופה הראשונה היא to play, במובן של משחק ילדים, 
אתה משחק, אתה עוד לא יודע כלום, אתה משחק כמו שילד משחק ברחוב, בגן, בבית. 
 to perform :אחרי שעברת את התקופה הזאת של המשחק אתה נכנס לתקופת ההצגה
זה להציג. יש לך כבר כלים, אתה יודע איך צריך להציג גנב, או פקיד, או סתם בן אדם 
בכל מקצוע שהוא. כשמגיעה התקופה השלישית, ה־acting, שם ]...[ אתה חייב להיות 
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שם עם עצמך. זה להיות. הוויה היא שלב שהוא מאוד גבוה שבו השחקן ]...[ מדבר על 
עצמו דרך הטקסט שלו.

בקסט הבין־דורי שאחריו עקבה גמליאל, השחקנים הוותיקים התאפיינו במיוחד ב"עבודת דיבוק". 
עבודה זו כללה למשל שיחות ממושכות עמה ועם הבמאי על משמעות חיי הדמות, על ההקשר 
התרבותי שפעלה בו ועל אישיותה, הבעת רגשות חזקים ביחס לדמות בשעת החזרות ומחוץ להן, 
קריאה בספרות על המחזאי ועל המחזה, קושי לציית לחלק מהוראות הבמאי והצעות אישיות 
לשיפור גילומה של הדמות. שחקן ותיק הדגיש את ההרואיות של עצמיותו המשחקת באומרו, 

"העבודה על המחזה ]...[ עוזרת לי לעמוד מול ראי של מורכבות הנפש שלי."
בפרפרזה לביטויו של בורדייה "Bourdieu, 1990, p .66( "a feel for the game(, כל אלה 
תורמים ל"הרגשת )טבעיות( המשחק" )תרתי משמע( של השחקנים הוותיקים, והדבר יוצר את 
הרושם שה"דיבוקיות" הדרמטית היא יכולת מולדת שלהם. דוגמה מובהקת לכך היא השתלטות 
דמותו של סולנס שבמחזה "אלוף הבונים" על השחקן הראשי עד כדי ויכוח מר עם הבמאי כיצד 
על הדמות למצוא את מותה בסוף המחזה, והפגנת עוינות כלפי שחקנית כאשר נדמה לוותיק 
שאין היא אוהבת אותו מספיק. השחקן בלבל בין העצמי שלו ובין הדמות, גם כאשר נעמד 
באמצע מעבר חצייה סמוך לתיאטרון, הניף את ידיו כעוצר את התנועה וצעק "אני סולנס!" 
כאשר מדובר במחזות קלאסיים, התנהגויות "דיבוקיות" מעין אלה מטפחות את המוניטין של 
שחקן. הן מחזקות את הפער הדורי ומאשררות את הערכתם העצמית של השחקנים הוותיקים 

כ"דור של ענקים".
־דפוסי החזרות של הוותיקים מכתיבים את תוכן החזרות ואת הקצב שלהן ותובעים את הק

שבתם ושיתוף פעולתם של צעירי הקאסט, המודים שעבודתם "טכנית" יותר. שחקנית צעירה 
אמרה, "אני לא סובלת את השיטה של סטניסלבסקי. ]...[ אני מזייפת את הרגש ]...[, בשבילי 

לפצח סצנה ולפצח דמות זה מתמטיקה". שחקנית צעירה אחרת הסבירה:

אנחנו הצעירים ציניים מאוד. זה לא אומר שאנחנו לא חולמים, אבל אנחנו נורא מודעים 
לכול, והדור המבוגר הרבה פחות. הוא נורא רומנטי, הדור של ד' ]שחקן ותיק[, איך שהוא 
עובד. אני ראיתי את זה בחזרות... המאמץ שמושקע בלשחק את עצמך הוא די רציני.

הצעירים מאשררים את ההון הביצועי של הוותיקים — אם בביטויים של השתאות וכבוד אם 
בתלונות )בפינות נסתרות מאחורי הקלעים( על הסבלנות הנדרשת מהם, על תפיסותיהם של 
הוותיקים ועל תחושת הערך העצמי שלהם. ובכל זאת, מה שמגדיר את ההון המקצועי הוא 
 שליטה בשיח האינטלקטואלי, והרושם של הידבקות העצמי בדמות "חשובה" אגב הפגנת 
 בקיאות במאפייניה האישיותיים וההיסטוריים. בדומה לביטויים של הביטוס מוסדי בתחום 
 Wainwright et( הבלט, הכוח לקבוע "מה חשוב" מדגים בזעיר אנפין את מאבקי הכוח בשדה

.)al., 2006

קלאסיקה ורוחות השחקנים

נטיית התיאטרון הבורגני כלפי מחזות קלאסיים היא ביטוי מובהק לזיקה בין הביטוס השיבה אל 
 Bourdieu,( העבר ובין "תרבות גבוהה". כפי שקיימת היררכיה בין מוזיקה קלאסית למוזיקת ג'אז
1979(, כך גם מחזות קלאסיים זוכים לעליונות ערכית מתוקף השיבה אל מורשות כגון אלה של 
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סוקרטס, אריסטו ואפלטון, שתרמו לתרבות המערב עקרונות לטיפוח הנפש, החכמה והמוסר 
)אלוני, 2012( בשיח התיאטרוני הישראלי רעיון אידיאל החיים הנעלים מזוהה ביותר עם יוון 
העתיקה ותרבות המערב, ולא עם היהדות. יש הטוענים כי על המחזות הקלאסיים להפוך "לחלק 
בלתי נפרד מהרפרטואר התרבותי של חברתנו ]...[", ומוסיפים כי "ערכו האמיתי של אמן יוצר 
]...[ יהיו אלו יצירות כמו  נבחן בהתמודדותו עם חומר הנחשב לנכסי־צאן־ברזל של המדיום 

'אדיפוס המלך' לסופוקלס או 'המלט' לשייקספיר" )שיפמן, 1985, עמ' 38(.
לעושר  טובות,  למידות  מקור  הקלאסיים  במחזות  מוצאים  וצעירים  מבוגרים  יוצרים 
לשוני, לאתגר המרומם את המשחק לדרגת אמנות וחוויה טרנסנצדנטית. דעה מקובלת בקרב 
 השחקנים היא שיצירת דמות מתוך טקסט היא "מלאכת מחשבת" בעיקר במחזות הקלאסיים, כי 
"למרות שהם מיושנים יש בהם סוד על המפגש בין החיים לקוסמוס" )שם, עמ' 40(. בקרב 
אינטלקטואלים ישראלים קלאסיקה היא שם אחר לעידון, היא "תמצית התיאטרון", "אוניברסלית" 
 ו"אקטואלית תמיד" )שם, שם(. היא מטען ערכי ששורשיו אמנם בעבר הרחוק, אך הוא מכתיב 
ממנו  ונגזרת  שם(  )שם,  תרבות"  כ"לא  מגדירה  הצעירה,  הישראלית  התרבות  שלילת   את 
ביקורת על תהליכי המסחור בתיאטרון ועל שכיחותם המתגברת של מחזות בידוריים ברפרטואר 
העכשווי. לעמדה תרבותית זו שותפים גם מנכ"לי התיאטראות, אף שהם נאלצים לעיתים לפעול 

בניגוד לה.
מרבית השחקנים הוותיקים גילמו בעברם דמויות צעירות במחזות קלאסיים, וחלקם ממשיכים 
לגלם כיום דמויות זקנות באותם מחזות. הם הזדקנו בתוך ההוויה הנצחית של המחזות באופן 
 Bourdieu &( ההולם את דימוי ההביטוס כ"דג במים" המציין את עוצמת היחס של מובן מאליו
Wacquant, 1992(. כך הם גם הפכו למייצגיה המובהקים של הקלאסיקה בתיאטרון הישראלי. 
הקלאסיקה היא מרכיב מהותי בהונם הביצועי ובכיבודים שהם זוכים להם, כפי שמלמדים דבריו 
של שמעון פרס, עת היה נשיא המדינה, במכתב לשחקן ותיק שזכה בפרס מפעל חיים: "אתה 
אחד מגדולי השחקנים ]...[ ואחראי לקלאסיקות החשובות ביותר בתיאטרון הישראלי". קירות 
התיאטראות משופעים בתמונות דמויות קלאסיות של הוותיקים, והשיח שלהם בחזרות ומעל 
קתדרות ציבוריות שב ומאזכר את חוויות העצמי המשחק דמויות אלו. יש הרואים עצמם "זקני 
השבט" שתפקידם להתריע נגד תרבות הרייטינג ומופעי הריאליטי הטלוויזיוניים. כמה מהם 
עושים זאת לא אחרת מאשר בלשונו של שייקספיר, "כי אנחנו רוצים להראות 'לרהב את פרצוף 

פניו ולדור ולעצם התקופה את צלמם וחותמם'".
לפני נאומו בטקס קבלת פרס על מפעל חיים אמר לגמליאל שחקן ותיק:

זו מלחמת תרבות. התיאטרון שורד מקדמת דנא. אולי מלפני שהתחילו בני אדם לדבר. אז 
אני אגיד, ריאליטי צריך? לא! שחקני התיאטרון צריכים להיות יותר טובים מהריאליטי. 
אסור להיכנע, אבל צריך תמיכה ]כספית[ גדולה. אני יכול לבוא לדרוש את זה כמקבל 
]...[. אני חש אחריות של זקן  פרס. אני אומר, בואו נמשיך לדרוש מעצמנו, להילחם 

העדה. יש כאן מורשת שיש לה נגיעה דרך העתיד עם העבר.

לעת מותם, השחקנים הוותיקים עוברים קלאסיזציה. העובדה כי יותר מכל קבוצה אחרת הם 
 Rokem,( מזוהים עם מחזות קלאסיים חוברת להעדרה של מסורת קלאסית בתיאטרון הישראלי
2001(, ואפשר כי גם לשאיפת המוסד לבצר את דימויו כארכאי־עכשווי. הביטוס השיבה אל 
העבר מתבלט בטקסי אשכבה ובפרקטיקות הנצחה של דור המייסדים. מסכות התפקיד שגילמו 
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במהלך הקריירה שלהם, הן כשחקנים הן כיוצרים, מואדרות וממוקמות בתיאטרון כבפנתיאון 
של ענקי רוח. אחד מנוסחי ההביטוס הזה הושמע בהספדו של שחקן ותיק:

אנו נפגשים בסוף פה על הבמה, שוכבים בתוך הארון. אבל בעצם היכלי התהילה 
האמיתיים של שחקן, כפי שהתברר, הם לא במקומות פיזיים. הם בזיכרוננו, בליבנו, ושם 
העסק מקבל עוצמה וגודל ונפח נכון ואמיתי. בעצם ברדת המסך כמו הרגע הזה עכשיו, 

בו נגמרת ההצגה, אז מתחיל הרושם העצום. רק כששחקן הולך, האגדה מתחילה.

הקלאסיזציה של השחקנים הוותיקים מתורגמת לחריגת התיאטרון לשני תפקידים שאף על פי 
שהם מחוץ למסגרתו הם מבוצעים ברוח הגוסטינג התיאטרלי. האחד הוא תפקיד המשפחה: כמו 
משפחה התיאטרון עורך טקסי אשכבה, מממן הסעות לבית הקברות, משתתף בטקסי הקבורה 
ועורך מפגשי זיכרון. השני הוא תפקיד המדינה: כמוה התיאטרון מנציח את המתים בעידוד 
הקמת קרנות ובקריאת אולמותיו וחדריו על שמם של שחקנים. כיום, כשבעה עשורים לאחר 
ייסודו של התיאטרון העברי, הדבר מתרחש לעיתים קרובות והוא מלווה בשיח האפוף בתודעה 
תיאטרונית מיסטית. "המתים מנהלים פה את התיאטרון", אמר מנכ"ל התיאטרון לצוותו במהלך 
הכנות לטקס, כדי להמחיש את מה שיודעים כולם: לשחקנים הוותיקים מעמד לא מאוזן בקרב 

המתים־חיים, והוא מעניק לרוחותיהם כוח לקבוע את הסדרים.
בטקסי זיכרון "משפחתיים" אנשי התיאטרון מאדירים את דמויות הוותיקים המתים ומדברים 
ברגשנות עם רוחותיהם. גמליאל מעידה שביושבה בקהל בטקס לציון שלושים למותה של 
היוצרת ש' פנה מנחה הטקס בדבריו אל תמונת פוסטר גדולה שלה, שהוצבה על הבמה: "זהו, 
ש'! אפילו חדר שעבדת בו כבר קרוי על שמך ]...[ בבית הזה כבר מרחפות כמה רוחות ששומרות 
עלינו. נתחיל בריאיון עם ש' מתוך סרטון חמישים שנה ]לתיאטרון[. ש', בבקשה". הידברות 
תיאטרלית מעין זו היא ביצוע מדובקות של יוצרים ברוחות הוותיקים, כפי שתיארנו למעלה. היא 
מערבבת ִּבדְיון ומציאות לכדי מופע תיאטרוני מנותק, התובע לעצמו הרשאה לאי־רציונליות. 
האקסקלוסיביות של הטקסים ה"משפחתיים" וצער הפרידה מהמת משמשים לא אחת חסות 
נורא,  יהיה חסר  "]...[ ובאמת הוא  להאדרה מוחלטת של דור המייסדים, כמו בהספד הבא: 

התיאטרון היה מלא מאורות שלאט לאט כבים, ואפלולית משתררת. זה עצוב".
זו, ובמסגרתם מתקיים שיח  הטקסים גם מקנים הרשאה לספר כל סיפור ההולם האדרה 
הגמוני אירופוצנטרי מלא פאתוס חסר עכבות. כך למשל סיפר מנחה טקס כי המנוחה לא השיבה 
יום אחד ענתה לי ברומנית — רק כשתדבר אליי  לפניותיו בפגישותיו עמה בתיאטרון: "אז 
ברומנית, אענה לך. הסתכלתי עליה, אני בתל אביב, זה לא בוקרשט, אבל לא הייתה לי בררה. 
כשהבנתי את הפרינציפ, נכנסתי בזחילה לחדרה ואמרתי לה, מ', זהו, מהיום רק ברומנית. וככה 
היחסים בינינו שוקמו". שחקנית אחרת סיפרה, "היא לימדה אותי מה זה להיות גאה במוצא 
שלי. למרות הכמיהה האדירה שלי להיות ישראלית, אני יותר לא שוכחת שאני בפנים גם ֵפִטיצה 
]ילדה, ברומנית["; שחקן אחר סיפר: "זכיתי לשנים רבות בחברת אשת שיחה מרתקת. ]...[ אצלה 
הכול טבול כמובן בתרבות המזרח־אירופאית". על שחקן ותיק נאמר, "עצוב לנו כי אנו זוכרים 
אותך שרמנטי, אדיב, גינונים אירופאיים". שחקנית סיפרה על ל' שעיצבה לה פאה מתולתלת 
לאחת ההצגות. כשמבקר ההצגה טען כי השחקנית דומה לזמר מזרחי פופולרי, ל' עיצבה את 
הפאה מחדש כדי שתתאים לחזות אירופית: "מיד שינתה לשיער חלק וגם קנתה לי מייק אפ 
מתאים יותר". יוצרת ותיקה סיפרה על ד', "ראיתי אותו אוכל ברחוב פלאפל עם אשתו. זה היה 
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לי שוק תרבותי. הם אמרו לי, 'כן, אנחנו לפעמים אוהבים לרדת אל העם'. זה נתן לי לגיטימציה 
שחסרה לי עד אז ]לאכול פלאפל[".

בדברים  למצוא  אפשר  הישראלית  בחברה  מהתמורות  מנותקים  שהדברים  לכך  רמז 
הרפלקסיביים של יוצר שנאם באחד הטקסים:

אחד הדברים שמייצגים במבנה הארכיטקטוני של התיאטרון, זה שיש למעלה תקרה 
שקופה. זאת אומרת, שיש עולם בחוץ. ו]כש[מישהו הולך לשתות קפה הוא מציץ למעלה, 
הוא רואה יום קיץ בהיר או יום מעונן, כי לפעמים כשאנו נכנסים לתיאטרון נדמה שאנו 
נסגרים פה ושוכחים בכלל שיש מעבר לזה איזה גלובוס, אנחנו מרכז העולם, הבירה 

שלו והיחידים פה.

בחתימת טקס אשכבה בתיאטרון נוהג הקהל ה"משפחתי" למחוא כפיים בעמידה לכבוד רוח 
המת שארונו מוצב על הבמה. את המסורת החדשה הזאת יזם אחד השחקנים הוותיקים לפני 
שנים אחדות כשבאחד הטקסים התקרב אל ארון המת ודיבר אל הרוח. הוא הזכיר לקהל את 
המנהג שהיה מקובל ביוון העתיקה למחוא כפיים לשחקנים מתים. בתגובה, הקהל מחא כפיים 
נ', אתה מקבל כבוד מאנשי  ממושכות. אז פנה השחקן שוב לארון המת ואמר, "אתה רואה, 
אמנות". יוזמה זו זיכתה את השחקן היוזם בכך שהמסורת תיקרא על שמו. מסורת זו היא מצבת 

זיכרון פרפורמטיבית המאשררת סימבולית, ובעוצמה משלה, את הביטוס השיבה אל העבר.

דיון

הנחת העבודה במאמר זה היא שהתמדתן של פרקטיקות השמעת ההגמוניה בתקשורת ההמונים 
ובתיאטרון המרכזי דורשת הסבר תרבותי לנוכח השתרשות הלגיטימציה של שיחי התנגדות 
בספרה הציבורית. כאמור, בימים אלו גבהו מאוד הלהבות של "מלחמת התרבות" בישראל והיא 
זוכה לכותרות ראשיות בתקשורת. מחד גיסא, שרת התרבות מוחה נגד מה שהיא מכנה "ניכוס 
של השמאל הציוני את התרבות ]הגבוהה[". מאידך גיסא, נציגם של האמנים הוותיקים מכנה את 
בוחרי מפלגתה — רבים מהם מזרחים — "בהמות". מערך הכוחות בשדה התרבות מחייב כי לצד 
 ,)Charmaz, 2006( התאורטיזציה של גרמשי ובורדייה תיושם גישת התאוריה המעוגנת בשדה
המאפשרת להתחקות אחר תשתית ערכית, תוכן ההביטוס האומנותי, שהוא השקפת עולם מובנת 

מאליה עבור חברי הגמוניית האמנות ומייצגיהם.
הממצאים מראים כי שמרנותו של התיאטרון המרכזי עדיין פועלת בשדה התיאטרון הישראלי 
ומשרתת את מעמדם של היוצרים הוותיקים. אף שהדבר נוגד את הדינמיקה המתחדשת של 
התרבות הפופולרית, נראה כי שמרנות זו היא כלי במאבק על זהותו הייחודית של התיאטרון 
ועל הצדקת המשכיותו. כזכור, התיאטרון הבורגני זכה לביקורת מרקסיסטית נוקבת, ועם זאת 
ניכס טקסטים שנכתבו בהשראת הביקורת המרקסיסטית. מחזות ריאליסטיים ביקורתיים, למשל 
הדרמה החברתית של ארתור מילר המבקר את הקפיטליזם האמריקני )כמו "מותו של סוכן"( 
ומחזותיו האפיים האנטי־ריאליסטיים של ברכט, החושפים באמצעות עקרון ההזרה את הניצול 
שבשיטה הקפיטליסטית )"אופרה בגרוש"(, הפכו זה מכבר ל"קלאסיקה מודרנית" שמקדמת את 
יחסי הציבור של התיאטרון ומחזקת את דימויו האיכותי והאוטונומי. טקסטים אופוזיציוניים אלו 
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התמסדו והפכו לחלק מהקנון, והם משמשים חומר גלם בפרקטיקת השיבה אל העבר, המהותית 
לחיזוק מעמדו ההגמוני של התיאטרון. התיאטרון הבורגני משתמש בהילה הכאילו־ביקורתית 
של טקסטים אלו, שעם השנים התרוקנו כבר מעוקצם הביקורתי, ומתייג עצמו דרכם כתיאטרון 
רלוונטי. לכן, פרדוקסלית, תיוג התיאטרון כרלוונטי נעשה באמצעות פרקטיקת השיבה אל העבר 

והוא מחזק את דימויו כארכאי־עכשווי.
הביטוס השיבה אל העבר תורם להבנת מעמד השחקנים הוותיקים, תוך התייחסות לתכתיב 
הגישה הריאליסטית לגילום דמויות זקנות ולקיום הגמוניה תרבותית בת עשרות שנים, אך 
הוא אינו מספק. לטענתנו, אי אפשר להבין כיום את התרבות התיאטרונית בלעדי קידושה של 
הקלאסיקה ותפיסתה כנצחית ומבלי להתחייב להחייאת מסריה במחזות. במובלעת המוסדית 
השמרנית של התיאטרון, המאופיינת במודעות לשורשיה הטקסיים־מיתיים והתעתוע בין מציאות 
לבדיה זוכה בה ללגיטימציה, תודעת הרוח נוצרת כמעט מאליה. הרוח היא מוטיב פרוטוטיפי 
בהיפוך שמייצגת התודעה התיאטרונית כלפי הִקדמה והרציונלי. יחס היפוך זה, הנוצר על ידי 
 Turner,( קבוצת פרופסיונלים אקסקלוסיבית, מקביל ליחס שהגדיר טרנר בין אנטי־מבנה למבנה
1969(. יוצא אפוא שהתיאטרון מציב לחברה העכשווית תמונת ראי ערכית שבאמצעותה הוא 

ממצב עצמו בשדה הכוח של האמנות, והעבר של סוכניו מהווה משאב עבורה.
לעידוד הבעת קולות הגמוניים תורם גם אופיו של העצמי המשֵחק של שחקנים בזקנתם, 
המשתתפים יותר מאחרים בפרויקט השיבה אל העבר. הדיבוק הדרמטי ברוחות מחולל עצמיות 
חסרת גיל המתעלה מעל תיוגי הזקנה. בעבר ניתחה גמליאל תוצאה מעניינת זו של העבודה 
הסטניסלבסקית בגילום הדמות )Gamliel, 2012(. הניתוח מראה כי שיטת סטניסלבסקי היא 
 )bodily state of being( )state of mind( ובהיות גופני  אמצעי הבעה הקשור במצב תודעה 
שייחודם הוא בהבניית "עצמי של עצמיים" )James, 1925, p. 128( — עצמי ריק המאפשר 
ותיק  הסתגלות לדמויות שונות. המשמעות הדרמטורגית היא שגם בזקנתו מצופה משחקן 
"לעבוד" גופנית ונפשית על גילום דמות זקנה כאילו אין בינה ובינו דבר. נוסף על כך, גמליאל 
הראתה שהופעתו המגולמת כזקן על הבמה היא צורה של מיסוך הגוף באמצעות תפקיד באופן 
המאיין זהות זקנתית של העצמי. כל עוד תפקודו סביר, אין עוררין על רלוונטיות השחקן הוותיק 
במרחב התיאטרוני. מתוקף ה"שיטה", רלוונטיות זו ִמתרגמת לפרשנות עצמאית של השחקן 
את הטקסט )Krasner, 2000(, וכפי שראינו, הוא גם בעל עמדה התובעת מעצמו ומאחרים יחס 
רציני כלפי גילום הדמות. אם הדמות, השייכת למחזה קלאסי, חיה בתקופה שלפני כמה מאות, 
הרי מעורבות דרמטית זו בפני עצמה תורמת במיוחד להתעלות מעל לטווח החיים של מגלמה. 
מכאן שההזדקנות אינה משיתה על שחקן ותיק תחושת נחיתות. להפך, בהיותה מצבור של הון 
סימבולי הוא נהנה מפירותיה. גם בדרך זו שיטת סטניסלבסקי תורמת לחיזוק האסרטיביות ויכולת 

ההשפעה של שחקנים ותיקים במילייה התיאטרוני, מחוז שאינו רחוק מלהיות גרונטוקרטי.
אם כן, מיקומם המרכזי של השחקנים הוותיקים בתיאטרון מנוגד לתופעה העקבית של הדרת 
זקנים בחברה, תופעה שיש לצפות שתתחזק עם התעצמותן של תרבויות צעירים השוללות את 

ערכי קוהורטת המייסדים. הערכה זו נתמכת באבחנתו של אוריין:

]...[ חותרים להפיכה או לפחות לשינוי שיקדם את עמדתם  הצעירים שב"שוליים" 
יצירות ושינויי  ירידה בערך ובחשיבות  בשדה. טענות על "הזדקנות" היוצרים, על 
וז'אנרים, הן לעתים קרובות תוצאת עימותים בין וותיקים, הרוצים לשעתק  סגנונות 
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את הישגיהם, לבין "שחקנים" ושחקנים חדשים בשדה, שיש להם עניין בשיבושה של 
ההמשכיות. )אוריין, 2008, עמ' 64(

אך אוריין מדגיש שגם הצעירים משתמשים בפרקטיקת השיבה לעבר, וטוענים שהשדה התמסחר 
משום שהוותיקים "בגדו" בייעוד האמנותי המקורי ומעדיפים את זה השיווקי־מסחרי, וכעת 

הם — האמנים הצעירים — משיבים עטרה ליושנה.
־הפנתיאון, הנקרא על שם הארמון שהוקדש לאלים ברומא העתיקה, מסמל שיא של יוק

רה בהביטוס השיבה אל העבר. הפרקטיקות הסמליות שבהן יוצרים ותיקים מצורפים במותם 
לפנתיאון התיאטרוני — הן לאתר המופשט והן למוסד הממשי — מעידות כי מקומם בו בטוח. 
מקור נוסף לביטחון זה הם הפרסים והתארים שהיוצרים זוכים להם בחייהם. התיאטרון, השוקד 
על בניית מורשת, מעניק הילה של גיבורים גם לשחקנים ותיקים שהפופולריות שלהם פחותה. 
השחקנים הללו מודעים למעמדם כנכסי התרבות של האומה, ובימת התיאטרון משמשת להם 
לעיתים זירה לביטויי לעג ולסטריאוטיפיזציה של ישראלים אחרים, לא־אירופיים. באקלים הוקרה 

מעין זה הסיכוי לספקנות או לביקורת עצמית דומה לזה שבקסטה אליטיסטית סגורה.
הביטוס השיבה אל העבר, אשר במהותו מאדיר את הנוסטלגיה, תורם לתפיסת הדמיון בין 
ערך הקלאסיקה לערך החלוציות הלאומית וכך הוא מעודד מיתיזציה עצמית. כפי שראינו, 
מיתיזציה זו מובנית בהענקת פרסים, בתקשורת, בערוצים הדיגיטליים ובתיאטרון פנימה, והיא 
מתאפשרת עדיין על אף קיומו של גורם מחוץ לתיאטרון, שבאופן פרדוקסלי עלול לטעון נגד 
הביטוס השיבה אל העבר ולומר כי יש בו אפליה וסלקטיביות. כוונתנו לשיח הפוסט־ציוני, 
שאמנם עוסק באפליה ההגמונית של מזרחים, אך נתפס בעיקרו כקול הקורא לייצוג מאוזן של 
הנרטיב ההיסטורי של העם הפלסטיני ומתן זכויות שוות ומלאות למיעוט זה. במילים אחרות, 
המיתיזציה התיאטרונית — על הנרטיב החלוצי והלאומי הכלול בה — היא פרקטיקת התגוננות, 
המשרתת התנגדות שמרנית לערעור על הלגיטימיות של הציונות, ערעור שנחשב לאיום קיומי 
והוא מעבר לשסעים החברתיים והפוליטיים שבין יהודים. באופן זה תומך הביטוס השיבה אל 
העבר בהצדקה האידאולוגית של הציונות. תמיכה לכך אנו מוצאים בדפוס העקבי של התיאטרון 
הישראלי, המזוהה כשמאלני, לסגת מהנכחת הסוגיה הערבית על הבמה בתקופות של משבר, 
פיגועים ומלחמות )אוריין, 1996(. בפרשנות זו יש כדי להצביע על התלכדות בין גישה פוליטית 

לגישה תאורטית בתחום אמנות התיאטרון.
נסכם בשתי הערות לגבי משמעות הביטוס השיבה אל העבר ביחס לזמן. ראשית, בהביטוס 
זה יש כפל משמעות כלפי ההיסטורי. במשמעותו המקורית, כל הביטוס מוגדר כ"היסטוריה 
מוגפנת, המופנמת כטבע שני ואשר בהיותה כזו היא נשכחת כהיסטוריה. ]ההביטוס[ הוא הנוכחות 
הפעילה של העבר השלם שהוא תוצר שלו" )Bourdieu, 1990, p. 56(. משמעותו של המושג 
מוכפלת כאשר ההביטוס עצמו הוא נטייה, שהתבססה היסטורית, כלפי העדפת ההיסטוריה. 
לנוכח הביטוס כזה — שהוא בעצם מיתיזציה — קשה להגזים בערך הונם הנצבר של הסוכנים 
החברתיים. המיקום בשדה האמנות שאליו מכוונת מערכת הנטיות של יוצרי התיאטרון הוא 

בספרה אל־זמנית.
ועוד על האל־זמניות: חוזקו של ההביטוס ביחס לזמן נרמז בדרך אחרת בסדר התמות שלו 
באתנוגרפיה — חלוציות, רוחות וקלאסיקה. הממצאים מלמדים שמובני ההון הביצועי הגלומים 
בהביטוס השיבה אל העבר נחלקים לעבר, הווה ועתיד. ערך העצמי המשחק של השחקנים 
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הוותיקים בנוי על זיכרון חלוציות וייסּוד )עבר(; על חווית דיבוק מחדש, שביסודה היא מנותקת 
ומעגלית, בתקופה לימינלית של חזרות להצגה )הווה(; ועל העדות שמעניקים טקסים כי בבוא 
העת גם שמם יונצח )עתיד(. בניגוד לכינויו, הביטוס השיבה אל העבר מבצר את תפיסת המעמד 
בקרב הדור ההגמוני מכל עברי הזמן. אפיוניו מסבירים את חוויית הקביעות של זהות השחקנים 

הוותיקים כגיבורי תרבות ואת הימצאותם מעבר למשא ומתן תרבותי.
התיאטרון מיוצג בתקשורת כמוסד ארכאי־עכשווי, המבצר את השמרנות כערך וכהון אמנותי. 
תורמת לכך השתייכותם של רבים מאנשי התקשורת לאותה הגמוניה תרבותית )קימרלינג, 1999(, 
עובדה שהופכת אותם לסוכני שימור שבמעגל השני. גם בתקשורת וגם בתיאטרון השחקנים 
הוותיקים מופיעים בתפקיד האינטלקטואלים המסורתיים, שגרמשי ייחס להם מונופול על תרגום 
העולם לקהלי האליטה החברתית )Gramsci, 1988(. זקנתם, הִמתרגמת ליתרון מוחלט בהון 
אמנותי, מחזקת את זהותם המחנכת ומשחררת אותם לבצע עוד מאותו הדבר. על אף קיומן של 
פרקטיקות עולות )emergent practices(, הנובעות מירידת קרנה של "התרבות הגבוהה" בישראל 
 Williams,( של דור זה עודן דומיננטיות )residual practices( "ובמערב, ה"פרקטיקות השיוריות
1977(, ודומה כי הֶמשֶך שלהן הוא כאורך ימי חייו. ההביטוס הכפול במובנו ההיסטורי מתגלה 
כמנגנון הצדקה עוצמתי ודיפוזי, המאשרר שוב ושוב לא רק יצירתיות אמנותית מסורתית אלא 
את מייצגיה על השקפות עולמם. זהו הביטוס של חזרה והחייאה מחדש של מה שהיה ויכול 
להמשך, כל עוד אין כוח נגדי חזק יותר. וכך, מה שמאיר בגאווה )גם( על דמויות נלעגות במחזות 
שייקספיריים הוא מה שנותן במה לדעות סטריאוטיפיות ולמפגני עליונות תרבותית של יוצרים 
ותיקים. אלה ואלה נחשבים וראויים עדיין, כי אלה ואלה הם תצורות של אותו הביטוס — שייכים 

לפני ולפנים לאמנות ולהיסטוריה ההרואית המייסדת של המערב.
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מקצועיות והתמקצעות: היחסים בין המדינה, העבודה 
הסוציאלית והעבודה הקהילתית בישראל

רוני בלנק־גומל*

לרוב  מתמקדים  מדינה-מקצוע  יחסי  של  ביקורתיים  ניתוחים  תקציר. 
במאבקי שליטה ומזניחים את האופן שבו יחסים אלו מעצבים את תוכנם 
של ההגיונות המקצועיים ואת ההיגיון של המדינה. במאמר נבחנת טענה 
זו באמצעות ניתוח סוציו־היסטורי של היחסים בין העבודה הסוציאלית 
למדינה בישראל, מתקופת היישוב ועד שנות השמונים. המאמר מתמקד 
בעלייתה של גישת העבודה הקהילתית בשדה העבודה הסוציאלית בשנות 
השבעים, באופן שבו אתגרה גישה זו את התפיסה המקובלת שלפיה בעיות 
חברתיות נובעות מקשיים אישיים, ובהכלת אתגור זה בידי המדינה. לטענתי, 
מקצועות יכולים לאתגר ולעצב מחדש את ההיגיון המדינתי, וכדי להבין את 
היחסים בין מדינה למקצוע יש לבחון את תהליכי ההתמקצעות הפורמליים 
ואת המשמעות הפרטיקולרית של מקצועיות בעולמות תוכן שונים. בניגוד 
להיסטוריוגרפיה המקובלת, אבקש להראות כי העבודה הקהילתית הוכללה 
בשדה העבודה הסוציאלית רק במהלך שנות השבעים המאוחרות. המחקר 

התבסס על חומרים ארכיוניים, על ראיונות עומק ועל מקורות משניים.

מילות מפתח: תיאוריית השדות, מקצועות, יחסי מדינה–מקצוע, עבודה 
סוציאלית, עבודה קהילתית

מבוא
"הסכנה במושג המקצוע נובעת מכך שהוא מחזיק במראית העין של ניטרליות כוזבת 

)Wacquant, 1989, pp. 37–38 לטובתו." )פייר בורדייה, אצל

ניתוחים ביקורתיים העוסקים ביחסי מדינה-מקצוע נוטים לתארם כיחסי כוח ושליטה. המקצועות 
מתוארים כחלק ממנגנון שליטה ומשטור שמפעילה המדינה לקידום האינטרסים שלה או של 
קבוצות השולטות בה, ובכלל זה אנשי המקצוע עצמם )Lo, 2005(. במאמר זה, המציג מחקר 
המבוסס על חומרים ארכיוניים, על ראיונות עומק ועל חומרים משניים, אתבסס על תאוריית 
השדות של בורדייה כדי להציע כי יחסי מדינה-מקצוע הם דו־כיווניים וכי מוסדות חברתיים 

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת מקגיל, קנדה  *
ברצוני להודות לחברים ועמיתים שתרמו למאמר זה, ובמיוחד לפרופ' לב גרינברג, ד"ר שרה הלמן, ד"ר   
ניצה ברקוביץ', פרופ' ערן שור, אסף בונדי ועדית שביט. כמו כן ברצוני להודות לשלושת הסוקרים 

האנונימיים מטעם סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם הבונות.
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זו תיבחן מתוך ניתוח סוציו־היסטורי של  אלו מתפתחים דרך האינטראקציה ביניהם. טענה 
היחסים בין המדינה, העבודה הסוציאלית והעבודה הקהילתית בישראל. המאמר אינו מספק 
היסטוריה מלאה של יחסים אלו אלא מתמקד ביחסי מדינה-מקצוע בתקופות משבר ובאתגור 
ההיגיון הדומיננטי בשדה העבודה הסוציאלית, ולאחר מכן אתגור ההיגיון המדינתי, במהלך 
שנות השבעים והשמונים. המקרה של העבודה הסוציאלית מעניין במיוחד מאחר שבדרך כלל 
הוא מתואר כמוכפף למדינה או לכוחות אחרים )מנסבך, 2005(, ולכן הדגמת יכולתו לאתגר 

את המדינה מחזקת טענה זו לגבי מקצועות בכלל.
בפתח הדברים אדון במקומו של מושג המקצוע בתאוריית השדות וביחסו למדינה, ואציג 
את תחום העבודה הסוציאלית. לאחר מכן אתאר את התפתחות שדה העבודה הסוציאלית, את 
תחום העבודה הקהילתית, ואת היחסים בינם לבין המדינה בישראל. במהלך הניתוח אפתח 
שלוש טענות. ראשית, כאמור, קיימת אפשרות להשפעה דו־כיוונית ביחסי מדינה-מקצוע. 
יחסי מדינה-מקצוע דורשת התייחסות לקשר שבין תהליכי התמקצעות  שנית, הבנתם של 
פורמליים ובין המשמעות הפרטיקולרית של מקצועיות בעולמות תוכן שונים. לבסוף, בניגוד 
לנרטיב המקובל המתאר את העבודה הקהילתית בישראל כהתמחות בתוך העבודה הסוציאלית 
)Spiro, Sherer, Korin-Langer, & Weiss, 1998(, אטען כי תחום זה התקיים ברובו במרחב 
חברתי מווסת־למחצה )Eyal, 2011( מחוץ לשדה העבודה הסוציאלית עד אמצע שנות השבעים. 
שילוב של גורמים הביא להפיכת התחום ל"מרחב פוליטי" )Grinberg, 2014( שבתוכו התנהל 

מאבק על משמעותה של העבודה הקהילתית, עד להכלת התחום בשדה העבודה הסוציאלית.

מסגרת תאורטית
]...[ מועמסות בחלקן על  "המשימות רבות־הפנים של מה שקוראים 'מדיניות הסעד' 
המדינה על־ידי קבוצות אינטרסים, ובחלקן המדינה חומסתן לעצמה, אם מטעמים של 

מדיניות כוח ואם מתוך מניעים רעיוניים." )ובר, 1973, עמ' 261(

אחת הסוגיות המרכזיות בדיון התאורטי ביחסי מדינה-מקצוע היא האוטונומיה של המקצועות 
מהמדינה, ובמיוחד מעמדו של האתוס המקצועי. חלק ניכר מהדיונים בסוציולוגיה של המקצועות 
עסק בשאלת נאמנותם של אנשי המקצוע )Eyal, 2013(, שהומשגה כמשחק סכום אפס: נאמנות 
זו יכולה להיות נתונה לאתוס המקצועי, כפי שגרסה הגישה הפונקציונלית ששלטה בכיפה עד 
שנות השישים של המאה ה־20 )ראו למשל Goode, 1957(, או לאינטרסים, כפי שגרסה הגישה 
הביקורתית שלקחה את מקומה. אינטרסים אלו כוללים את האינטרסים של המדינה, של קבוצות 
חברתיות דומיננטיות כגון קבוצות מעמדיות או מגדריות, של אנשי המקצוע או של מבני־על 
חברתיים כגון הקפיטליזם )Sarfatti Larson, 1979(. הגישה האקולוגית שפיתח אבוט במהלך 
שנות השמונים בחנה עולמות תוכן מקצועיים, אך גם היא התמקדה במאבקי שליטה על "תחומי 
שיפוט", כלומר על הסמכות לבצע מטלות שונות. מאבקים כאלה מתנהלים במקום העבודה, 

.)Abbott, 1988( בדעת הקהל ובמנגנון המדינה
דוגמה לניתוח ביקורתי היא עבודתם של שדר ואור )2013(, שטענו כי במהלך שנות השמונים 
האדריכלים בישראל השתמשו בז'רגון מקצועי כדי לתקוף פרויקטים מסוג "בנה ביתך" שאפיינו 
את האליטה החדשה, בעודם מגנים על סגנון דומה שאפיין את האליטה הישנה. לפי שדר 
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ואור, בדיון המקצועי שהתנהל אז "האדריכלות הייתה רק הסימן החיצוני" )שם, עמ' 141(, 
זה קיים  אך בפועל הוכתבו העמדות המקצועיות לפי האינטרסים של האליטה. לפי טיעון 
נתק בין עולם התוכן של מקצוע האדריכלות ובין אופן השימוש בז'רגון המקצועי, ולכן הוא 
מציג את האדריכלים כציניים או כבלתי מודעים לסתירה שבפעולותיהם. אולם נתק זה אינו 
משתלב עם העדויות לכך שמקצועות פועלים במידה רבה כאתרים לגיבוש זהות. יתר על כן, 
גישה זו מזניחה את עולמות התוכן המקצועיים לטובת התמקדות בתנאים היסטוריים, כלכליים 
ופוליטיים וביחסיהם של אנשי המקצוע עם מוקדי כוח חיצוניים )Lo, 2005(. נוסף על כך, אבוט 
ביקר בכתיבתו המאוחרת את ההתמקדות במאבקי שליטה וטען כי זוהי גישה מהותנית, המניחה 
כי נושא המחקר הוא "מקצועות" והם נתפסים כישויות הומוגניות הפועלות להשגת מטרות 
מוסכמות. לטענתו, יש להתייחס גם ליחסים פנימיים וליחסים המתקיימים מעבר לגבולותיהם 

.)Abbott, 1995( של "מקצועות" הומוגניים לכאורה
תאוריית השדות של בורדייה מערערת על תפיסת נאמנותם של אנשי המקצוע כמשחק סכום 
אפס ועל התפיסה המהותנית של מקצועות, ומציעה גישה תהליכית שעל פיה המקצוע מתקיים 
בתוך או מעבר לשדות שונים. ובהרחבה, מושג השדה הוא ניסיונו של בורדייה להתמודד עם המתח 
הסוציולוגי בין סוכנות למבנה. שדה הוא מרחב חברתי מובחן המאופיין בהיגיון ייחודי, שבורדייה 
מכנה אותו ה"אמת" של השדה )Bourdieu, 1998, p. 132(. כל שדה הוא זירה של מאבק מתמשך 
על שליטה בסוגי הון שונים, ומבנה השדה משקף את יחסי הכוחות בין המשתתפים )שם(. תחת 
השפעת האמת של השדה המשתתפים מפתחים הביטוס מסוים, כלומר מערכת של סכמות פרשניות 
שבאמצעותה הם מבינים ומיישמים את חוקי המשחק הרשמיים והבלתי־רשמיים של השדה. עם 
זאת, מאחר שהאמת הזאת משקפת את יחסי הכוח בין המשתתפים, היא בהכרח סובייקטיבית 
ודינמית: שינוי ביחסים יביא לשינוי האמת. יש להדגיש כי המשתתפים בשדה מאמינים בחוקיו 
במידות שונות ושואבים מהם הצדקות מוסריות וערכיות לאופן פעולתם. בורדייה מדמה את 
השפעת האמת להשפעתו של מגנט שניצב במרכז השדה: הוא משפיע על כלל המעורבים, אך 
השפעתו חזקה יותר על השחקנים הנמצאים במרכז, קרי על השחקנים הדומיננטיים. דימוי זה 

מדגיש כי השפעת השדה אינה דטרמיניסטית אלא מאפשרת דרגות חופש.
כאמור, כל שדה מאופיין בסוגי הון שונים שהרכבם וערכם משתנים לפי מצבה הנתון של האמת 
בשדה. במקרה הנוכחי אתייחס להון כלכלי, כלומר כסף ושליטה במשאבים כלכליים, וכן להון 
 Wacquant,( מדינתי ולהון מקצועי. הון מדינתי הוא היכולת והלגיטימציה לפעול בשם המדינה
2005(. ככלל, הון זה מרוכז בתוך השדה הביורוקרטי, שמאכלסות אותו הסוכנויות המדינתיות 
השונות כגון משרדי הממשלה ומערכת המשפט. עם זאת, השליטה בהון המדינתי אינה מוכלת 
בתוך השדה הביורוקרטי, וזאת כתוצאה מהנסיבות ההיסטוריות שבהן התפתח השדה — תוך קיום 
יחסי גומלין עם תחומי ידע כגון סטטיסטיקה, כלכלה, סוציולוגיה ורפואה. השדה הביורוקרטי שאב 
לגיטימציה מכך שתחומים אלו נתפסים כמבוססים על שיטות מדעיות, כלומר שיטות א־פוליטיות 
ורציונליות, ותחומי הידע זכו בהגנה חוקית על שליטתם בנישות בשוק העבודה — בתוך השדה 

.)Bourdieu, 2004( הביורוקרטי או מחוצה לו — ובתגמולים המתלווים לכך
לפי בורדייה, תחומי ידע נוטים להתפתח באופן התואם את יחסי הכוח הקיימים, אך יחסי 
הכוח יכולים להפוך לפחות דומיננטיים בחלוף הזמן. מאחר שהאמת של כל שדה היא דינמית, 
כאמור, ייתכן חוסר התאמה בין ההיגיון המאפיין תחומי ידע ומומחיות ובין השדה הביורוקרטי 
והמאבק על שליטה בהון המדינתי. המתח שנוצר מחוסר התאמה זה יכול להיפתר באמצעות 
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הכפפת השדה לשדה הביורוקרטי או עיצוב מחדש של השדה הביורוקרטי; לחלופין, מתח זה 
.)Medvetz, 2008( יכול להישמר תקופה ארוכה

שינקל ונורדגראף )Schinkel & Noordegraaf, 2011( טוענים כי ניתן להבין את מושג ההון 
המקצועי בשתי דרכים. ראשית, כמשאב הנדרש לקחת חלק במאבק על הגדרת האמת בתוך שדה 
מסוים, לדוגמה השווי של תואר בכלכלה לאדם המבקש להשתתף בדיונים בשדה הכלכלה. שנית, 
כמשאב הנדרש כדי לייצג את השדה במאבקים מול שדות אחרים, לדוגמה מאבק בין רופאים 
ואחיות על השליטה בביצוע פעילויות מסוימות. בשני המקרים, שינקל ונורדגראף מתארים 
שימוש במאפייני מקצוע מוכרים, המבוססים על מקצועות קלאסיים כמו רפואה, במטרה לחזק 
את ייחודיות המקצוע ואת השפעתו. דוגמאות לכך הן יצירת קוד אתי, כתבי עת מקצועיים 
ואגודה מקצועית )Noordegraaf & Schinkel, 2011(. אני מציע כי לצד היבטים אלו יש לבחון 

את משמעותה של המקצועיות בעולמות תוכן שונים.
נורדגראף ושינקל טוענים כי כל מקצוע הוא שדה "אוטונומי פחות או יותר" )שם, עמ' 
104-103(. עם זאת, בורדייה מזהיר כי קיים הבדל בין ההגדרה הפורמלית של מקצוע ובין זיהוי 
השחקנים המשפיעים על האמת בשדה מסוים. אוטונומיה — אם היא קיימת — אינה מתבטאת 
בתואר "מקצוע" אלא בקיומו של היגיון ייחודי לשדה שאי אפשר להסבירו לפי גורמים חיצוניים 
)Bourdieu, 1986(. מכאן עולה כי מקצועות יכולים להתקיים כחלק משדות מסוימים או מעבר 
להם, לדוגמה במרחבים ממוסדים למחצה. נוסף על כך, יש להדגיש כי תאוריית השדות נמנעת 
מלשפוט אם תחום הוא מקצוע "אמיתי", מאחר שהסטטוס המקצועי הוא דינמי ומהווה משאב 
ומטרה כאחד; עצם ההגדרה היא הדבר שעליו נאבקים. כפועל יוצא מכך, ניתן לא רק להתייחס 
למקצועיות כאל מסגרת המכילה שדה מסוים, אלא גם לשאול על מידת השפעתה )או חוסר 

השפעתה( של תפיסה מסוימת של "מקצועיות" בשדה זה או במרחבים אחרים.
אני משתמש במושג "מרחב בין שדות" של אייל )Eyal, 2011( כדי לתאר חללים חברתיים 
מובנים למחצה, ששחקנים חיצוניים יכולים לפלוש אליהם ולפעול בהם מבלי שיווסתו על ידי 
שחקנים דומיננטיים. מושג זה מאפשר התייחסות למצבים עמומים ומתמשכים )שם(. מושג נוסף 
המשמש אותי הוא "מרחב פוליטי" של גרינברג )Grinberg, 2014( כדי לתאר שינוי חד ב"מרחב 
בין שדות". גרינברג משתמש במושג זה לתיאור תחום ביניים בין החברה האזרחית ובין המדינה, 
המאפשר לשחקנים משדות שונים להיפגש ולהיאבק על משמעותו של נושא מסוים. המדינה 
שואפת לסגור את המרחב הפוליטי, אך הצורך בלגיטימציה מחייב אותה לעיתים לפתוח אותו 
במידה מסוימת )שם(. אני משתמש במושג זה כדי לתאר מצב שבו מתגבר המאבק על הגדרות 
משותפות במרחב מסוים, וזאת בניגוד למצב העמום המאפיין מרחבים בין שדות. השימוש 
במילה "מרחב" בשני המקרים מטרתו להימנע מהמשגה המניחה התפתחות ליניארית: "מרחב בין 
שדות" אינו חייב להפוך לשדה, ו"מרחב פוליטי" יכול להיסגר ולהיפתח. כפי שאראה בהמשך, 
ההתרחשויות במרחבים בין שדות יכולות להשפיע על השחקנים שהוכנסו או פלשו למרחבים 

אלו ודרך כך לעצב מחדש את ההגיונות של השדות שהם פועלים בתוכם.

העבודה הסוציאלית

העבודה הסוציאלית התפתחה בשלהי המאה ה־19 כחלק מהניסיון הפרוגרסיבי להתמודד עם 
בעיות חברתיות באמצעות שיטות מדעיות. התחום הסתמך על שני מקורות עיקריים: הגישה 
הפרטנית, שלפיה בעיות חברתיות נובעות מחוסר יכולתם של יחידים להסתגל לחברה, וגישת 
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העבודה הקהילתית, שלפיה בעיות חברתיות נובעות ממבנים חברתיים ברמות שונות. גישות 
אלו חלקו התנגדות עקרונית לפילנתרופיה והדגישו שמטרת פעילותה של העבודה הסוציאלית 
היא שינוי ולא שימור )Wenocur & Reisch, 1989(. ההבחנה בין גישות אלו פשטנית, ויש גישות 
ביניים ואף שילובים בין הגישות. עם זאת, ההבחנה בין השתיים ממשיכה להוות ציר מרכזי 

.)Hugman, 2009 ;2012 ,בדיונים על משמעות התחום )ראו למשל מקרוס ווייס גל
מקצוע העבודה הסוציאלית מאוכלס לרוב בידי נשים ועושה שימוש נרחב ברטוריקה השאובה 
מהספרה הפרטית )Payne, 2005(. הוא מנותח לעיתים קרובות כשלוחה של הספרה הפרטית 
בספרה הציבורית, לרוב מתוך ביקורת נרחבת יותר על התחום, הרואה בו מכשיר שליטה הנתון 
בידי המדינה או בידי קבוצות חברתיות דומיננטיות )מנסבך, 2005(. גישת העבודה הקהילתית 
מאתגרת תפיסה זו: מטרת הפעולה היא שינוי בספרה הציבורית. רוטמן, אחד החוקרים הבולטים 
בתחום, מבחין בין שלוש גישות לעבודה קהילתית. האחת היא פיתוח קהילתי — התמודדות עם 
העדר גיבוש פנימי בקהילה או עם חוסר התאמה של הקהילה לסביבה. העובד הקהילתי מסייע 
לארגן ולגבש את הקהילה באמצעות יצירת הסכמה על בעיות משותפות ודרכי פתרון אפשריות. 
הגישה השנייה היא תכנון חברתי — איסוף וניתוח שיטתי של מידע על "בעיות חברתיות". 
בגישה זו העובדת הקהילתית מעורבת באיסוף וניתוח המידע, לרוב תוך שיתוף הציבור. הגישה 
השלישית והאחרונה היא פעולה חברתית, דהיינו עידוד הקהילות לפעולה פוליטית וקידום 
דמוקרטיזציה. גישה זו מתבססת על הרעיון שבעיות חברתיות הן מבניות )סדן, 2009(. גישת 
הפעולה החברתית, ובמידה מסוימת גם גישת התכנון החברתי, מביאות לעיתים את העובדות 
הקהילתיות להתנגשות עם הארגון המעסיק אותן, מצב המכונה "דילמת הנאמנות" )שם; יפה, 
1977(. עם זאת, עבודה קהילתית יכולה לשמש מכשיר שליטה, לדוגמה באמצעות עידוד הקהילה 

לקבל את המקום שיועד לה בידי הממסד )קרמר, 1971(.

שיטת מחקר ונתונים
המחקר מבקש לאפיין את מבנה שדה העבודה הסוציאלית בתקופות שונות דרך ניתוח עמדות 
השחקנים כלפי השדה ועמדותיהם האחד כלפי השני. ניתוח עמדות השחקנים מבוסס על מחקר 
ארכיוני ועל ראיונות. המחקר הארכיוני בוחן תכתובות של איגוד העובדים הסוציאליים בשנות 
השבעים, הנמצאות במכון לבון, תכתובות השירות לעבודה קהילתית עד שנות השמונים, ודיונים 
21 ראיונות עומק מוב־  של המועצה הציבורית לעבודה קהילתית, הנמצאים בגנזך המדינה. נערכו

נים למחצה עם אקדמאיות ואקדמאים, עם עובדות סוציאליות ועובדים סוציאליים )להלן עו"סיות 
ועו"סים(, ועם בעלי ובעלות תפקידים בעבר ובהווה באיגוד העובדים הסוציאליים ובמשרד 
הרווחה והשירותים החברתיים.1 המרואיינים נבחרו דרך הספרות ודרך הפניות ממרואיינים אחרים.

המרואיינים היו ד"ר אהרון יורק מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר־אילן, ראש ועדת   1
מדיניות באיגוד העובדים הסוציאליים; ד"ר אלישבע סדן, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה 
העברית, לשעבר מזכ"ל מחוז ירושלים באיגוד העובדים הסוציאליים; עובדת סוציאלית קהילתית 
)עוס"ק( עדנה אנגל, לשעבר ראש היחידה לעבודה קהילתית בחברת המתנ"סים; עוס"ק שרה זילברשטיין, 
לשעבר ראש איגוד העובדים הסוציאליים; עוס"ק שוש קמינסקי, לשעבר עובדת השירות לע"ק; ועו"ס 

יצחק רוזנר, מנהל המחלקה לשיקום בעיריית חיפה.
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שני אתרי מחקר נוספים היו כלל הגיליונות של כתב העת סעד וממשיך דרכו, חברה ורווחה, 
עד 1985; מאמרים רלוונטיים אותרו על פי תוכן העניינים בכל גיליון. כמו כן נעשה שימוש 
בביבליוגרפיות של מאמרים רלוונטיים והפניות מהמרואיינים. מאמר רלוונטי היה כזה העוסק 
במעמדה של העבודה הסוציאלית, במטרותיה או ביחסיה עם העבודה הקהילתית. מאמרים 

שפורסמו בשנים 2010-1985 נכללו כחומרים משניים.
ניתוח החומרים נעשה במטרה לזהות את השחקנים, את היחסים ביניהם ואת עמדותיהם 
בנושאים שונים ובמיוחד בנושא היחסים בין המדינה, העבודה הסוציאלית והעבודה הקהילתית. 
סוגיות אלו עמדו גם במרכז הראיונות. תיאור ההתפתחויות ההיסטוריות ברמת המאקרו מבוסס 

על ספרים ועל מאמרים מדעיים.

התגבשות היחסים בין העבודה הסוציאלית למוסדות המדינה 
שבדרך בתקופת היישוב

"העבודה הסוציאלית היא אינה פרודקטיבית פחות מן הכלכלה, מעבודת האדמה, 
)הנרייטה סאלד, הידועה כמייסדת תחום העבודה הסוציאלית  התעשייה והמסחר." 

בישראל. אצל דושקין, 1957(

תחום העבודה הסוציאלית יובא לפלשתינה המנדטורית בידי הסתדרות נשים עבריות )הנ"ע(, 
ארגון נשים לעזרה הדדית שיוסד בירושלים ב־1920 כגוף עזר לארגון הדסה. מאז 1926 הגדירו 
חברות הנ"ע את פעילותן "עבודה סוציאלית". אף שרוב חברות הארגון לא החזיקו בתארים 
בעבודה סוציאלית ולא עברו הכשרה ארוכה, הן הדגישו את היותה של העבודה הסוציאלית 
פעילות מקצועית בפרסומי הארגון, בכנסים שערכו ובדיוניהן עם גורמים חיצוניים )זמורה, 2002(.
השימוש בתהליכי התמקצעות כדי לפעול בספרה הציבורית היה אסטרטגיה מקובלת בקרב 
ארגוני נשים בעולם המערבי )Clemens, 1999(. אולם בפלשתין המנדטורית יש לבחון את 
סוגיית המקצועיות לאור שוליותה של העבודה הסוציאלית באידאולוגיה הציונית־סוציאליסטית 
של תנועת העבודה. אידאולוגיה זו התנגדה לעזרה פרטנית ממוסדת, במיוחד למי שתרומתו 
לקולקטיב הייתה מוטלת בספק, וזיהתה אותה עם צדקה, כלומר ראתה בה גורם בלתי יצרני 
)אייזנשטדט, 1967(. כך התייחסה גם למערכת החלוקה ולפעילויות הצדקה של היישוב הישן, 
"האחר" של היישוב החדש )גולן, 2002(. היה גם חשש שמדיניות סוציאלית נדיבה תעודד הגירה 
לא יצרנית של חולים, זקנים ובעלי נכויות פיזיות ונפשיות )קלנר, 1977(. הנתק של העבודה 
הסוציאלית מתנועת העבודה נבע גם מזיהוי הנ"ע עם החוגים האזרחיים ביישוב ומזיהויה של 

העבודה הסוציאלית עם אידיאלים בורגניים )הרצוג וגרינברג, 1978(.
ראשית היווצרותו של ההון המקצועי של העבודה הסוציאלית בארץ ישראל, כלומר הערך 
הסמלי של המומחיות במאבקיה מול גורמים חיצוניים, נעוצה בניסיונות הנ"ע לגייס כספים 
בחו"ל. אסתר זמורה, לשעבר ראש הנ"ע, מתארת בספרה כיצד הזיהוי של הנ"ע עם צדקה הביא 
להתקפות על הארגון בטענה שהוא עוסק בפעילות שאינה רלוונטית לציונות, ואפילו שהוא 
ארגון "אנטי ציוני" )זמורה, 2002, עמ' 164; וראו גם דויטש, 1970(. התקפות אלו באו בעיקר 
מצד ארגוני נשים ארצישראליים אחרים שהתמודדו על אותם כספים. בתגובה הנגידו מנהיגות 
הנ"ע בין צדקה למקצועיות — צדקה ניתנת לחלשים, באופן רגעי ובהתאם לרצון הנותנ/ת; אך 
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העבודה הסוציאלית המקצועית נועדה לטפל בחברה כולה, העזרה ניתנת באופן שיטתי ומדעי 
ומתוך אוריינטציה עתידנית, כלומר מוכוונת לשינוי ולא לשימור המצב הקיים, וקבלת העזרה 

היא בזכות עצם השייכות לקולקטיב )זמורה, 2002(.
בין 1925 ל־1928 סבל היישוב היהודי ממשבר העלייה הרביעית, משבר כלכלי שנגרם בין 
השאר עקב הגבלות על זרימת הון מפולין ליישוב וירידה בחלקם של בעלי ההון בקרב העולים 
)אייזנשטדט, 1967(. משבר זה הביא לאבטלה ולהגירה שלילית ועורר שאלות בדבר יחסה של 
תנועת העבודה לעזרה ממוסדת. אף שתנועת העבודה התנגדה לעזרה ממוסדת עקב החשש שזו 
תעודד תלות וחוסר יצרניות, היא נאלצה לספק עזרה כזאת לפועלים המובטלים כדי שיישארו 
בארץ )שינדלר, 1977(. על רקע המשבר הצליחו חברות הנ"ע לגייס כספים מחו"ל, ובעיקר מארגון 
ויצ"ו, למען "העבודה הסוציאלית המקצועית". הסניף המקומי של ויצ"ו אף התאחד עם הנ"ע 
במהלך שנות השלושים. בבחירות של 1931 התמודדו חברות הנ"ע במסגרתה של מפלגת נשים 
בראשות הנרייטה סאלד, שקראה להקמת מחלקה לעבודה סוציאלית בוועד הלאומי. המפלגה 
זכתה לשלושה מנדטים בלבד, אך מפא"י הקימה מחלקה לעבודה סוציאלית ואף ויתרה על 

מושב כדי שסאלד תעמוד בראשה.
הקמת המחלקה לעבודה סוציאלית נבעה מניסיונה של מפא"י להתמודד עם משבר כלכלי 
וגם מאתגר אידאולוגי. לאחר התבססותה של מפא"י בעמדות הכוח בשדה הביורוקרטי של 
היישוב )בהסתדרות הציונית ובהסתדרות העובדים הכללית(, שאפו ראשיה לציירה כמפלגה 
כללית ולא סקטוריאלית. הנ"ע והעבודה הסוציאלית אפשרו למפא"י גישה למשאבים כלכליים 
)הרצוג, 1994( וגם אפשרו לה לסמן לחוגים האזרחיים שמפא"י היא ממלכתית ולא מגזרית 
)גולן, 2002(. עם זאת, ההבחנה בין "סעד" ובין "עזרה הדדית" המשיכה להנחות את השדה 
הביורוקרטי, שנשלט כאמור בידי מפא"י. העבודה הסוציאלית זוהתה עם "סעד", זכתה למימון 
זאת מפא"י השתמשה  1970(. לעומת  )דויטש,  אפסי והסתמכה בעיקר על תרומות מחו"ל 
במוסד הסתדרותי חדש, קרן משען, כדי לספק עזרה לחברי ההסתדרות ומשפחותיהם )שינדלר, 
1977(, וכך שימרה את ההבחנה בין פועלים המקבלים עזרה מוצדקת ובין נזקקים שקיבלו עזרה 

פילנתרופית )גולן, 2002(.
הקמת המחלקה לעבודה סוציאלית הייתה רגע מכונן ביחסים בין העבודה הסוציאלית לשדה 
הביורוקרטי. מבחינת העו"סיות היה זה ניצחון: תוך פחות מעשור הפך התחום מאיום על הפרויקט 
הציוני לחלק אינטגרלי ממנו, וחלקן זכו למשרות במנגנון המדינה שבדרך )שם(. עם זאת, התחום 
היה כפוף לשדה הביורוקרטי ומעמדו היה שולי. העו"סיות לא יכלו לקבוע באופן אוטונומי 
באילו משימות יעסקו וכיצד תתנהל העבודה, והן הופנו לעסוק בצדקה שניתנה לאוכלוסיות 
שוליות, כלומר לא־יצרניות, בניגוד לאתוס המדגיש עזרה בזכות. ניסיונותיהן לקבל אחריות 
רשמית על פרויקטים לאומיים, כמו קליטת עלייה או עזרה למשפחות חיילים במלחמת העולם 
השנייה, כשלו. הוועד הארצי למען החייל, למשל, הבהיר לעובדות המחלקה לעבודה סוציאלית 
שכל מטרתו היא להציל את משפחות החיילים מפני הצורך בעזרה סוציאלית )דויטש, 1970(. 
ככלל, העבודה הסוציאלית נשלטה על ידי האסכולה הפרטנית )Spiro et al., 1998(, שגישתה 
תאמה את האידאולוגיה החברתית הדומיננטית ביישוב: בעיות חברתיות )לדוגמה עוני( נתפסו 

כתוצאה של חוסר התאמת הפרט למבנה החברתי.
הגם שהעבודה הסוציאלית שמרה על מעמד שולי בשדה הביורוקרטי, בשני העשורים הבאים 
הלכה והתגבשה זהות מקצועית משותפת בקרב העו"סיות והתחזק ערכו של ההון המקצועי 



מקצועיות והתמקצעות 152  רוני בלנק–גומל 

שהחזיקו בו. תהליכים אלו היו כרוכים זה בזה. גיבוש הזהות המקצועית קּודם במכוון בידי 
המחלקה לעבודה סוציאלית, בין השאר באמצעות ארגון "כנסים סוציאליים" והפצת ביטאון 
פנימי בלשכות, ידיעות על העבודה הסוציאלית בארץ ישראל. ב־1937 הוקם איגוד העובדים 
הסוציאליים, ומספר חברותיו גדל במהירות: 50 ב־1939, 180 ב־1944, 750 ב־1953 )דויטש, 

.)1970
צבירת ההון המקצועי התבטאה בכך שגופים שונים החלו לראות את העבודה הסוציאלית 
כמומחיות הנדרשת להתמודדות עם מספר הולך וגדל של "בעיות חברתיות". גם כאן פעלו 
העו"סיות באופן מכוון: כאמור, הן ניסו לקבל אחריות על פרויקטים לאומיים, והשתמשו גם 
בתעמולה — לדוגמה, טור דעה שטען כי העבודה הסוציאלית תמנע את איסוף הילדים העזובים 
בידי המיסיון הנוצרי )טהון, 1930(. ב־1937 הופקד הון מדינתי חשוב בידי העבודה הסוציאלית: 
ממשלת המנדט העבירה את האחריות החוקית והתקציבית על נוער עברייני יהודי לידי המחלקה, 
והיא החלה להפעיל קציני מבחן. עד 1948 הטיל היישוב על המחלקה את האחריות להוציא 
ילדים מ"משפחות בעייתיות" וליצור הסדרים למען ילדים בעלי ליקויים. הוועד הלאומי קבע כי 
רק עו"סיות יהיו מוסמכות לקבוע את רמת העזרה שיקבלו משפחת חיילים, למרות ההתנגדות 
לכך שמשפחות אלו יטופלו דרך מערכת הסעד )דויטש, 1970(. ההבחנה בין סעד לעזרה הדדית 
נותרה על כנה, אך העבודה הסוציאלית חרגה מתחום הסעד והחלו להכיר בה ככלי לפתרון 

בעיות חברתיות.
תהליכים אלו לוו ביצירת רשת של לשכות סוציאליות ברחבי הארץ — 54 לשכות עד 1946 
)גולן, 2002(. התחום החל לעבור אקדמיזציה, ובשנת 1934 הקימה המחלקה בית ספר לעבודה 
סוציאלית. במהלך פחות מעשור הוכפל מספר הקורסים בבית הספר, שולש מספר המרצים, 
וההכשרה התארכה מחצי שנה לשנה ואז לשנתיים. בד בבד המשיך לפעול המכון להכשרת 
עובדים סוציאליים, גוף מדינתי שהעביר הכשרות קצרות טווח ובכך מנע את המונופול של 
המחלקה על הזכות להגדיר מי היא עובדת סוציאלית. חלק מהעו"סיות שאפו לנצל את מעמדן 
כמומחיות לבעיות חברתיות כדי לקחת חלק בתכנון המדיניות ולא רק ליישמה. לדוגמה, המחלקה 
ניהלה קמפיין לאומי עצמאי בנושא שיכוני העוני )גולן, 2002(, ואיגוד העובדים הסוציאליים 
 דרש להשתתף בדיונים רלוונטיים של הוועד הלאומי )דויטש, 1970(. בדיוני האיגוד נשקלה 
אפשרות לצאת למאבק מקצועי לקידום מעמד העו"סיות, ובכללו דרישה לגיבוי חוקי למעמדן 
המקצועי, אך אפשרות זו נדחתה עד שיצליחו העו"סיות לקדם את מעמדו הציבורי של התחום 

)שם(.

העבודה הסוציאלית ומדינת ישראל בעשורים הראשונים: התמסדות 
והתרחבות

הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948 לא הביאה לשינוי משמעותי במעמדה ובאופן פעולתה 
של העבודה הסוציאלית. המחלקה לעבודה סוציאלית הפכה למשרד ממשלתי, משרד הסעד. 
היא התרחבה אך שמרה על מעמדה השולי באידאולוגיה ובתקצוב, וכך גם בסוג האוכלוסיות 
שנפלו תחת סמכותה )דורון וקרמר, 1975(. ההסתמכות של המדינה על מומחיותה של העבודה 
הסוציאלית התמסדה באמצעות חוקים שהגדירו פעילויות שיכולות להיות מבוצעות אך ורק 
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בידי עו"סיות, לדוגמה חוק הנוער )טיפול והשגחה(, תש"ך־1960. אולם חוקים אלו נשארו לרוב 
מעורפלים ופורטו בתקנות שקבע משרד הסעד, "תקנות עבודה סוציאלית" )תע"ס( )שניט, 

.)1987
גדול מתפקידיה  חלק  עיצבו  מזרחים לאשכנזים  בין  והיחסים  העלייה  קליטת  פרויקט 
ומדימויה של העבודה הסוציאלית בשנות החמישים והשישים. את הפעילות הנחתה האידאולוגיה 
ההגמונית, ששאפה להעביר את המהגרים מארצות ערב מודרניזציה כדי להפוך אותם לגורם 
ובשימוש בפרקטיקות  זו התבטאה בתוכניות ההכשרה  1967(. תפיסה  )אייזנשטדט,  יצרני 
פסיכולוגיות כדי לטפל בעולים במסגרת התא המשפחתי )האיגוד לשירות סוציאלי, 1961(. 
העבודה הסוציאלית עסקה במגוון מתרחב של תחומים כמו זקנה, שיקום ובריאות, אך היא זוהתה 
 Spiro et( בעיקר עם מערכת הקצבאות. עו"סיות רבות הביעו חוסר שביעות רצון מתפקיד זה

al., 1998( ואי־יכולתן להתנער ממנו מעידה על חוסר האוטונומיה של התחום.
בתוך תחום העבודה הסוציאלית נמשכה הדגשת הרטוריקה המקצועית גם כאשר ביטויה 
במציאות היה חלקי. התרבות הארגונית שנוצרה בלשכות הסעד הדגישה את הצורך בהכשרה, גם 
אם היא תינתן בעתיד הלא ידוע. עדות לכך ניתן למצוא בטקסטים מתוך פרויקט ההתמקצעות 
של העבודה הסוציאלית, לדוגמה מאמרם של שפירו ואחרים בחברה ורווחה: "הייתה נכונות 
להתפשר על משך ההכשרה, בשעת הדחק נעשו גם הכשרות חפוזות, אך עיקרון ההכשרה 
המקצועית נשמר בקפדנות" )שפירו, שרר, קורין־לנגר ווייס, 2002, עמ' 6(. בתהליך הדרגתי 
הפכו רוב העובדות בלשכות לאקדמאיות — בשנת 1981, שיעורן היה גבוה מ־80% )קורין־לנגר, 
שפירו, וייס ושרר, 2004( — וחלק ניכר מהן עברו הכשרה בעבודה סוציאלית. גם האקדמיזציה 
המשיכה: ב־1958 הפך בית הספר לעבודה סוציאלית לתוכנית אקדמית באוניברסיטה העברית. 
עד לאמצע שנות השבעים נפתחו תוכניות לתואר ראשון בחמש אוניברסיטאות נוספות ונפתחו 
גם תוכניות לתארים מתקדמים )שפירו ואחרים, 2002(. שלילת סמכותו של המכון להכשרת 
עובדים סוציאליים במשרד הסעד לספק תואר עו"ס במהלך שנות השבעים )אלישבע סדן, ריאיון 

אישי, 15.3.2010( השלימה את תהליך האקדמיזציה.

התגבשות שדה העבודה הסוציאלית: שנות השבעים
"העבודה הסוציאלית עברה את השלב של סוכנות להספקת שירותים חומריים ]...[ עתה 
הגיע זמנה למלא את ייעודה האמיתי, הנעלה והייחודי: להעמיק את הטיפול הפסיכו־
סוציאלי." )מנאומו של שר הסעד האחרון, מיכאל חזני, בכנסת ישראל במאי 1975. 

בריק, 2009, עמ' 14(

במהלך שנות השבעים גברו בישראל תהליכים של מחאה חברתית. תהליכי הגלובליזציה חברו 
לגורמים מקומיים כמו עלייתן של תנועות מחאה חברתיות )שהבולטת בהן הייתה תנועת 
יום הכיפורים והיחלשותן של מפא"י וההסתדרות, וכך  הפנתרים השחורים(, משבר מלחמת 
נוצרו התנאים לעלייתם של רעיונות חדשים לגבי אופן התנהלותו של הסדר החברתי )רם, 
1999(. האסטרטגיות שהפעילו ממשלות ישראל )ממשלת המערך של 1973 וממשלת הליכוד 
של 1977( להתמודדות עם אתגר זה כללו רפורמה והרחבה של שירותי הרווחה, ובהם הגדלת 
חלק מהקצבאות; ארגון מחדש של משרד הסעד, ששמו שונה למשרד הרווחה, ואיחודו עם משרד 
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העבודה )הופנונג, 2006(; "תוכנית השינוי" — רפורמה באופן שבו פעלו הלשכות, והמעבר 
לצוותים שכונתיים )בריק, 2009(; ופרויקט שיקום שכונות.

בדומה למה שהתרחש בשנות השלושים, גם בתקופה זו התפתחותו של משבר אידאולוגי 
אפשרה שינויים ביחסים בין השדות השונים. ההון המקצועי של העבודה הסוציאלית וההון המדינתי 
הומרו זה בזה: השדה הביורוקרטי שאב לגיטימציה לאופן פעולתו מהסתמכות על המומחיות 
של העבודה הסוציאלית, והעבודה הסוציאלית השיגה אוטונומיה וקידמה את הפרופסיונליזציה 
הפורמלית. אני טוען כי תהליך זה, בשילוב תהליכי האקדמיזציה והפרופסיונליזציה של הלשכות, 
הביא להתגבשותה של העבודה הסוציאלית כשדה, מרחב מובחן שאי אפשר להסביר את המתרחש 

בו דרך גורמים חיצוניים בלבד.
במהלך המחצית השנייה של שנות השבעים ניצל איגוד העובדים הסוציאליים את הסתמכות 
המדינה על מומחיות העבודה הסוציאלית כדי לקדם את תהליכי הפרופסיונליזציה הפורמלית. 
מזכיר האיגוד )תפקיד המקביל לתפקיד היו"ר כיום(, עו"ס יצחק קדמן, תקף גופים ששכרו לא־
עו"סים למשרות המיועדות לעו"סים,2 פעל לעיגון מעמדו המקצועי של התחום בחוק, וקידם 
את יצירתן של תתי התמחויות )יצחק רוזנר, ריאיון אישי, 11.11.2009(. פעולה זו בלטה במיוחד 
מול המגמה שקידם משרד העבודה והרווחה — עבודה סוציאלית "כוללנית", שבה כל עו"ס יכול 

להפעיל כל מתודה )בריק, 2009(.
הביטוי המרכזי להתגברות האוטונומיה של העבודה הסוציאלית היה "תוכנית השינוי", 
ויושמה בשנים 1980-1977 )ראשית כפיילוט(. אחד מעיקריה  שגובשה בשנים 1976-1975 
של תוכנית השינוי היה ההפרדה בין חלוקת הקצבאות ובין השירותים הפסיכו־סוציאליים. כפי 
שמראה המובאה שלמעלה, הפרדה זו תוארה בדבריו של שר הסעד כמעבר שלב אבולוציוני 
של העבודה הסוציאלית; לפי בריק, העו"סיות ראו בה דרך לשחרורן כדי שיוכלו ליישם את 
יותר על  2009(. ההפרדה הביאה לכך שהעו"סיות הסתמכו  )בריק,  יכולותיהן המקצועיות 
מיומנותן המקצועית, ומגמה זו התחזקה כאשר ב־1978 הוחלט שרק עו"סים מוסמכים יועסקו 
כמנהלי לשכות.3 החלטה זו מהווה הישג מבחינת הפרופסיונליזציה הפורמלית, אך היא מבטאת 
גם את התחזקות המקצוע ביכולתו לקבוע את סדר העדיפויות של הפעילות. באופן סמלי יותר, 
העובד הסוציאלי ד"ר ישראל כ"ץ מונה לתפקיד שר העבודה והרווחה ב־1977. תהליכים אלו 
מעידים כי גברה סמכותן של העו"סיות להגדיר את תוכן הפעילות שתתבצע תחת הכותרת 

"עבודה סוציאלית" מטעם המדינה, כלומר מידת האוטונומיה שלהן גדלה.
במקביל פעל האיגוד לחיזוק זיהויה של העבודה הסוציאלית כמומחיות לענייני "בעיות 
חברתיות". תכתובות האיגוד משנים אלו מראות כי האיגוד שלח דרך קבע קובלנות לעיתונאים 
שביקרו את פעילות התחום, פיתח קשרים עם חברי כנסת שיעבירו מסרים מטעם האיגוד לכנסת 

ולציבור,4 ודרש למנות נציגים מטעמו בוועדות ממשלתיות ובפורומים ציבוריים.5
עד כה עסקתי במאבקי העבודה הסוציאלית לשלוט בעמדות שונות במוסדות הביורוקרטיים 
 Abbott,( ולחזק את מעמדה בדעת הקהל, או במונחיו של אבוט — במאבקים על תחומי שיפוט

.IV 358/278 ,)עבודה קהילתית, 29.1.1979, מכון לבון )להלן מ"ל  2
אגף לענייני לשכה וקהילה, 5.9.1978, גנזך המדינה )להלן ג"מ(, גל 3/20439.  3

ראו לדוגמה ישיבות הכנסת התשיעית: מושב ד, 29.1.1980, ג"מ, כ 1/243.  4
.IV 79/358 ,איגוד העובדים הסוציאליים: דואר יוצא, 26.10.1975 ו־25.1.1976, מ"ל  5
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1988(. כאמור, העבודה הסוציאלית זכתה להישגים במאבקים אלו, המצדיקים את ההתייחסות 
אליה כאל שדה מובחן. עם זאת, הישגים אלו בפני עצמם לא אתגרו את ההיגיון של המדינה, 
מאחר שהם אינם מערערים על אופן ההבנה של בעיות חברתיות ועל אופן ההתמודדות איתן. 
ידי מאבקים  ההתאמה בין שדה העבודה הסוציאלית לשדה הביורוקרטי אותגרה דווקא על 

פנימיים בשדה העבודה הסוציאלית, בין הגישה הפרטנית לגישה הקהילתית.
גורם חשוב שעיצב מאבקים אלו היה פרויקט שיקום שכונות — פרויקט אדיר ממדים, מורכב, 
מרובה משתתפים ובעל אופי עמום ודינמי. אין ביכולתי לסקור אותו כאן בפירוט )להרחבה ראו 
Lazin, 1995(. בקצרה, הפרויקט, שנועד להביא לשיקום הפיזי והחברתי של שכונות המצוקה, 
הוכרז ב־1977, החלו ליישמו ב־1979, ותקופת השיא שלו נמשכה עד אמצע שנות השמונים. 
הוא פותח בשיתוף פעולה בין ממשלת ישראל לסוכנות היהודית. אחת הביקורות על הפרויקט 
היא התמקדותו בהיבטים הפיזיים על חשבון ההיבטים החברתיים )שטרית, 2004(. עם זאת, 
על בסיס לקחים מפרויקטים דומים בעולם פעלה המדינה לכלול היבטים אלו באמצעות עירוב 
התושבים ושיתופם. לצורך כך פנתה המדינה לתחום העבודה הקהילתית. דניאל שמשוני, המנהל 
הכללי של הפרויקט, מכנה את העובדים הקהילתיים "חוד החנית של השותפות בפרויקט", וכותב 
שתפקידם היה לחזק את התושבים וללמד אותם את "כללי המשחק" )שמשוני, 2002, עמ' 79(. 
בדיעבד, רוב ההחלטות התקבלו בדרגים שמעל השכונות )סדן, 2009(. עם זאת, תקופת השיא 
של הפרויקט הייתה תור הזהב של העבודה הקהילתית בישראל, מבחינת הקצאת משאבים וגם 
מבחינת תחושתן של עובדות סוציאליות רבות שהן מגשימות את האתוס המקצועי של פעולה 
חברתית )שוש קמינסקי, ריאיון אישי, 23.2.2010; אהרון יורק, ריאיון אישי, 17.12.2009; שרה 
זילברשטיין, ריאיון אישי, 3.3.2010(. כדי להבין את השפעת הפרויקט על העבודה הסוציאלית, 

יש לחזור אחורה ולדון בהתפתחותה של העבודה הקהילתית.

העבודה הקהילתית בישראל כמרחב בין שדות: 1975-1953
במיוחד לעבודה  בראיית העבודה הקהילתית כמשהו הצמוד  גדולה  סכנה  "קיימת 
הסוציאלית ]...[. עניין העבודה הקהילתית צריך להיות פתוח לכל המקצועות שעניין להם 
בשירותי הרווחה החברתית." )ד"ר ישראל כ"ץ, מנהל בית הספר לעו"ס באוניברסיטה 

העברית, 1966(6

מקובל לקבוע כי העבודה הקהילתית הפורמלית בישראל החלה ב־1953, עם הקמת השירות 
לעבודה קהילתית, להלן השירות לע"ק.7 ההיסטוריוגרפיה המקובלת מציגה את העבודה הקהילתית 
כחלק אינטגרלי משדה העבודה הסוציאלית מאז ראשיתו. הכותבים מדגישים שקורסים בעבודה 
קהילתית נכללו בתוכניות הלימודים בעבודה סוציאלית כבר בשנות החמישים, ומדגישים כי 
השירות לע"ק שאף להפעיל אך ורק עובדים סוציאליים קהילתיים )להלן עוס"קים( )יורק, כורזים 
וקטן, 1993; סדן, 2009(. עם זאת, היחס בין התחומים היה שנוי במחלוקת, כפי שמראה המובאה 

קרן על שם ד"ר גיורא יוספטל, 9/1966, ג"מ, גל 34/4892.  6
שמו של גוף זה השתנה פעמים אחדות. אני משתמש בשם המקובל כיום.  7
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שלמעלה. לטענתי, עד שנות השבעים התקיימה העבודה הקהילתית בישראל במרחב בין שדות 
)Eyal, 2011(, שרובו נמצא מחוץ לשדה העבודה הסוציאלית.

לאחר מאורעות ואדי סאליב ב־1959 התרחב השימוש בעבודה הקהילתית והוקם גוף מייעץ 
לממשלה, "המועצה הציבורית לעבודה קהילתית". מדיוני המועצה עולה כי עד שנות השבעים 
הופעלה העבודה הקהילתית בישראל ככלי להפצת מטרות הממסד, בעיקר דרך פיתוח קהילתי, קרי 
התמודדות עם חוסר גיבוש פנימי בקהילה או חוסר התאמה של הקהילה לסביבה )ראו גם קרמר, 
1971(. יש להדגיש כי המועצה לא יכלה לכפות דרכי פעולה על הארגונים המיוצגים בה, והדבר 

אפשר את חוסר הסכמתם המתמשך על מטרותיה ומעמדה המקצועי של העבודה הקהילתית.
הגופים הבולטים שהשתתפו במועצה הציבורית לעבודה קהילתית היו השירות לע"ק, עמידר, 

ההסתדרות, ובשלב מאוחר יותר גם חברת המתנ"סים:
השירות לעבודה קהילתית )השירות לע"ק( נוסד כיחידה בתוך משרד הסעד, בראשותה של 
ד"ר מרים הופרט, במטרה להיאבק בתופעת תלותם של העולים החדשים בקולטיהם ובהתנגדותם 
של חלק מהעולים להישאר במקום יישובם. אנשי השירות הפעילו פיתוח קהילתי מתוך התפיסה 
כי קבלת החלטות משותפת תחזק את תחושת השייכות והמחויבות של חברי הקהילה ותחנך 
אותם לעזרה עצמית )פרדס, 1979(. השירות סבל מחוסר בתקציבים ופעולתו המעשית הייתה 
מועטה, אך תוכניתו ליישוב חבל לכיש בקהילות הומוגניות, במקום כור היתוך עדתי, נחלה 
הצלחה: העולים נטו יותר להישאר במקומם ולעסוק במטרות שהוקצו להם )אייזנשטדט, 1967(. 
הצלחה זו הביאה לחיזוק ההון המקצועי של העבודה הקהילתית )ראו לדוגמה אליאב, 1972(. 
השירות הוביל את התפיסה שעבודה קהילתית היא התמחות וכי היא חלק אינטגרלי מתחום 

העבודה הסוציאלית, ודרש תקנים ייעודיים לעוס"קים.
היחידה לעבודה קהילתית בעמידר הוקמה בשנת 1959 במטרה להקל על גביית שכר הדירה 
בדיור הציבורי ולשמור על הרכוש הציבורי, כפי שמעיד מיקומה הארגוני — במחלקת רכוש 
וגבייה. עם זאת, הבחירה בעבודה קהילתית ביטאה את גישתה של הנהלת עמידר — לתפיסתה, 
תפקידה היה שיכון אך גם ִתרבות ושילוב בחברה. חלק מעובדי היחידה היו עוס"קים, אך הדבר 

לא נחשב הכרחי )עדנה אנגל, ריאיון אישי, 15.7.2009(.
הוקמה לאחר מאורעות ואדי  בהסתדרות הכללית  המחלקה לשכונות ופעולה קהילתית 
סאליב בתוך האגף לארגון ומועצות פועלים של ההסתדרות הכללית — ארגון־על של ארגוני 
)גרינברג, 1993(. המחלקה  עובדים, שירותי רווחה ופעילות כלכלית, שנשלט בידי מפא"י 
לשכונות שימשה מכשיר לשימור כוחה של מפא"י. היא לא הפעילה עו"סים או עוס"קים אלא 
עסקנים שפעלו להקמת ועדי בתים וועדי שכונות, לרוב במטרה להעמיד בראשם אנשים רצויים 

פוליטית )אלישבע סדן, ריאיון אישי, 15.3.2010(.8
חברת המתנ"סים הצטרפה לתחום ב־1969. היא קמה כפרויקט משותף של הסוכנות היהודית 
ומשרד החינוך, ומטרתה הייתה להקים מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ. כמו בעמידר, גם בחברת 

המתנ"סים הועסקו בתפקידים של עבודה קהילתית עו"סיות לצד לא־עו"סיות.
תרשים 1 מתאר בצורה סכמטית את היחסים בין השחקנים, כפי שהצטיירו בדיוני המועצה 
במהלך שנות השישים. השחקנים מתוארים על פני שני צירים: הון מקצועי, הנבחן ביכולת 
לדבר בשם הידע המקצועי של העבודה הקהילתית מול שחקנים חיצוניים, והון כלכלי, הנבחן 

וראו גם פיתוח קהילתי, 5.5.1960, ג"מ, גל 11/4834.  8
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ביכולת לגייס משאבים. הקווים המחברים מסמנים שיתופי פעולה מתמשכים. השירות לע"ק 
היה בעל הון מקצועי שנצבר על בסיס הצלחותיו בעבר ודרך קשריו עם האקדמיה. מול תפיסתו 
של כ"ץ, המובאת בתחילת הפרק, היו תומכים רבים באקדמיה לגישה הרואה בעבודה קהילתית 
חלק מהעבודה הסוציאלית, ועד אמצע שנות השישים כבר נפתחו כמה מגמות ייעודיות לעבודה 
קהילתית במחלקות לעבודה סוציאלית )ינוב ונדלר, 1979(. עם זאת, השירות לע"ק היה בעל 
הון כלכלי נמוך והדבר התבטא בתקצוב מוגבל לפרויקטים ולמשרות. ההסתדרות הייתה בעלת 
הון כלכלי רב והעסיקה עשרות רכזי שכונות, אך ההון המקצועי שלה היה נמוך. עובדי השירות 
לע"ק לא ראו באנשי ההסתדרות עמיתים למקצוע, בגלל מעורבותם הפוליטית ומפני שלא 
גופים אלו, שקיימו סמינרים משותפים בראשית שנות השישים,  עברו הכשרה. הקשר בין 
ניתק במהירות )אהרון יורק, ריאיון אישי, 17.12.2009(. עמידר הייתה במיקום ביניים, וקיימה 
הכשרות או מיזמים כמו מרכזים שכונתיים בשיתוף פעולה עם השירות לע"ק ועם ההסתדרות 
)ראו תרשים 3 למספר העובדים בכל גוף(. כמו כן מספר עיריות החלו להפעיל עבודה קהילתית, 

בעיקר בעבודה עם חבורות רחוב ולא בהכרח דרך לשכות הסעד.

תרשים 1: העבודה הקהילתית בישראל, 1970-1948

הקשרים בין המשתתפים השונים היו רופפים. הייתה מחלוקת מהותית בשאלת היחסים 
בין העבודה הסוציאלית לעבודה הקהילתית, במיוחד בין השירות לע"ק וחלקים מהאקדמיה 
ובין ההסתדרות. מדיוני המועצה עולה כי המשתתפים נאבקו על הזכות לדבר בשם העבודה 
הקהילתית מול שחקנים חיצוניים, לדוגמה משרד החינוך. עם זאת, השפעתם של מאבקים אלו 
על ההיבט האחר של הון מקצועי, כלומר הזכות להגדיר עבודה קהילתית מול משתתפים אחרים 
המתיימרים להשתתף באותו עולם תוכן, הייתה זניחה. מצב זה ומעורבותם הגוברת של גורמים 
חיצוניים — במיוחד האקדמיה והעיריות — מביאים אותי לטעון כי העבודה הקהילתית התקיימה 
אז במרחב בין שדות, חלל שבתוכו שחקנים שונים יכולים לדבר בשם העבודה הקהילתית מבלי 

.)Eyal, 2011( שיווסתו בידי שחקנים דומיננטיים
במהלך שנות השבעים השתנו היחסים במרחב זה. ב־1970 הוכפפו העוס"קיות ברשויות 
זה הגדיל  נותרו בידי השירות לע"ק. שינוי  והפיקוח עליהן  למנהלי הלשכות, אך התקנים 
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מהותית את כמות העובדים תחת פיקוח השירות לע"ק: מ־24 בשנת 1968 ל־120 בשנת 1978. 
עמידר החלה לסגת מהתחום, לאחר שהנהלתה הגיעה למסקנה שמטרתה העיקרית — שמירה 
על רכוש עמידר — אינה מושגת. המחלקה לשכונות ופעולה קהילתית המשיכה להתרחב: ראש 
המחלקה, פלטיאל סגל, העריך שב־1977 הועסקו בה כ־300 עובדים )סגל, 1977(, שהוכשרו 

לרוב בשיתוף פעולה עם עמידר.
החברה למתנ"סים צברה הון כלכלי כשפתחה עשרות מרכזים קהילתיים, ושיתפה פעולה 
עם השחקנים האחרים, תחילה בעיקר עם עמידר )שגב, 1974( ולאחר מכן עם השירות לע"ק. 
במהלך שנות השבעים גדל שיעור העוס"קים בחברה והיא החלה להשתתף במאבקים על ההון 
המקצועי של העבודה הקהילתית דרך עיסוקה במחקר ופיתוח של התחום.9 בדיוני משרד הסעד 
הוצגה החברה כמתחרה העיקרי של השירות לע"ק, וכגוף אימפריאליסטי שמנסה לנכס את כל 
הפעילויות הקהילתיות בשטח,10 אך גופים אלו המשיכו לשתף פעולה. עוס"ק עדנה אנגל, ראש 
היחידה לעבודה קהילתית בחברת המתנ"סים באותה תקופה, מגדירה את הקשר עם השירות 
לע"ק "תחרות סמויה" על שליטה בפעילויות ועל יוקרה מקצועית )עדנה אנגל, ריאיון אישי, 

.)15.7.2009
גם  הידועות  ב"עובדות סמך מקצועיות",  אלו התרחב השימוש  במקביל להתפתחויות 
כ"עובדות שכונתיות" או "עובדות בלוקים". עובדות אלו, שנשאבו לרוב מתוך קהילות המטרה, 
עברו הכשרות קצרות וקיבלו שכר על סיוען לעוס"קיות ביישום הפעילות. הסיבות לשימוש 
בעובדות השכונתיות היו טכניות וכלכליות — המחסור בעובדות אקדמאיות ועלותן הגבוהה 
יחסית — אך נתמכו גם באידאולוגיה הקהילתית: עצם הפעילות הביאה להעצמת העובדות וחיזוק 
יכולתן להשפיע על הסביבה. נוסף על כך, מאחר שעובדות אלו הגיעו מקהילות היעד הן נחשבו 
לבעלות ידע מקומי ויכולת להביא לשיתוף פעולה של התושבים, בניגוד לעובדות חיצוניות, 
שנתפסו לעיתים כסוכנות הממסד )הבסי, 1980(. רכזת התחום של סמך מקצועיות במשרד 
העבודה והרווחה טענה שהשימוש בהן מאפשר להתגבר על הפער המעמדי והעדתי בין המטפלים 
והמטופלים )אתגר, 1980(. העובדות השכונתיות היוו איום על המקצועיות של העוס"קיות, ואיום 

זה הוחרף על רקע עליית הדרישה לעבודה הקהילתית בפרויקט שיקום שכונות.

הפוליטיזציה של העבודה הקהילתית והכללתה בשדה העבודה 
הסוציאלית: 1985-1975

"עבודה קהילתית כמקצוע עצמאי איננה בנמצא. עבודה קהילתית היא מטודה מוכרת 
בתוך מקצוע הע"ס" )עו"ס יצחק קדמן, המזכיר הכללי של איגוד העובדים הסוציאליים, 

11)13.12.1978

במהלך שנות השבעים התחזקו הקולות הביקורתיים במחלקות לעבודה סוציאלית באוניברסיטאות. 
תהליך זה הושפע מעלייתו של גל מרקסיסטי ופוקויאני באקדמיה של העבודה הסוציאלית 

הצוות לעבודה קהילתית: לשכת יועץ רה"מ לענייני רווחה חברתית, 15.6.1977, ג"מ, גל 13896/9.  9
עבודה קהילתית כללי, 15.6.1976, ג"מ, גל 2/52963.  10

מכתב מיצחק קדמן: איגוד עו"ס עבודה קהילתית, 13.12.1978, ג"מ, גל 10/54028.  11
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)Payne, 2005( וממשברים מקומיים. בראשית שנות השבעים היכה גלים פרסומו של דוח קרמר, 
שטען שהעבודה הקהילתית בישראל משרתת את הממסד דרך דה־פוליטיזציה של פעילות 
זו  התושבים )קרמר, 1971(. פרסומים בכתבי עת מקצועיים בתחום הרווחה הרחיבו ביקורת 
כלפי העבודה הסוציאלית, שהואשמה בנטישת משימתה להביא לשינוי חברתי )יפה, 1977; 
כהן, 1971(. ביקורות אלו לא תמיד התקבלו, אך השפעתן על שדה העבודה הסוציאלית הייתה 
משמעותית, ובמיוחד על העבודה הסוציאלית הקהילתית. לפי פרידמן, שביצע ניתוח שיטתי של 
פרסומים בתחום העבודה הקהילתית בשנים 1979-1953, תפיסות התפקיד הרצוי של עוס"קים 
בתקופה זו השתנו מפיתוח קהילתי ועבודה ביורוקרטית לתפקידי תכנון חברתי ופעולה חברתית, 
כלומר מעבר מגיבוש וארגון קהילות מקומיות לניסיונות להשפעה על מדיניות ולקידום תהליכי 

דמוקרטיזציה )פרידמן, 1982(.
על רקע גל ביקורתי זה יוסד "ועד הפעולה של עובדים סוציאליים ואנשי ציבור בירושלים — 
לשיפור השירותים הסוציאליים בישראל" )להלן ועד הפעולה(. המושג "ועד פעולה" היה נפוץ 
באותן שנים בהתארגנויות עובדים עצמאיות מחוץ להסתדרות והעיד על מגמה אקטיביסטית 
)גרינברג, 1993(. לאחר שנחל הצלחה במאבק מקומי על הקצאת תקציבי רווחה, בהנחייתו של 
ד"ר אליעזר יפה, החליט ועד הפעולה להרחיב את פעילותו במטרה "לא לשמש עוד כבלם 
למערכת אלא ליזום ולהשתתף ביצירתה של מדיניות חברתית חדשה בישראל" )כורזים, 1978, 
עמ' 128(. ועד הפעולה הציע חזון חדש לעבודה הסוציאלית בישראל על בסיס האידאולוגיה של 
העבודה הקהילתית. הדגש על הסטטוס המקצועי בשדה השתלב בחזון זה בטענה כי המומחיות 
המקצועית של העבודה הסוציאלית היא א־פוליטית במובן המפלגתי ויכולה לזהות את הצרכים 
האובייקטיביים של הקהילה. הוועד קרא לפעול ל"עידוד העובדים למעורבות מקצועית בשיטות 
פוליטיות"; במקום להיענות לצורכי הממסד, על העובדים "לשנות את מערכות הארגונים בהם 
הם פועלים תוך חיזוק הלויאליות לערכי המקצוע לעומת הלויאליות למקום העבודה" )שם, 
עמ' 129-128(. בשנת 1975 זכתה קבוצה של אנשי ועד הפעולה ותומכים אחרים בבחירות 
לאיגוד העובדים הסוציאליים והעמידה בראשו את עו"ס קדמן, שהיה אחד מחבריה. חלק ניכר 
מחברי הוועד )שהתפרק לאחר ההשתלטות על האיגוד( היו עוס"קים, למרות שהם היוו רק כ־5% 

מאוכלוסיית העו"סים באותה תקופה.
בהשפעת האידאולוגיה הקהילתית התפתח מאבק על תוכנו של ההון המקצועי בתוך שדה 
העבודה הסוציאלית, כלומר מאבק על משמעותה של "עבודה מקצועית", ובמיוחד על האופן 
שבו על עו"סית מקצועית להבין בעיות חברתיות ולהתמודד עמן. ביטוי אחד לכך הוא בחירת 
האיגוד לעסוק בשתדלנות למען נושאים חברתיים; זה היה האיגוד המקצועי היחיד בישראל 
שעשה זאת באותה תקופה )ישי, 1981(. כפי שצוין, השאיפה שאיגוד העבודה הסוציאלית יפעל 
)דויטש, 1970(, אך היא התממשה רק כאשר הצליחו  כלובי חברתי ליוותה אותו מראשיתו 
תומכות ותומכי העבודה הקהילתית להגיע לעמדות מפתח. יש להדגיש כי חלק ניכר מפעילות 
האיגוד עסקה בתחומים המזוהים יותר עם הגישה הפרטנית. עם זאת, דוגמה לעומק ההשפעה 
של גישת העבודה הקהילתית ניתן למצוא בהצעה לרפורמה של שירותי הרווחה שהגיש האיגוד 
לממשלה ב־1977, שלפיה יועמדו שירותי הרווחה בעיקר על עבודה קהילתית במקום על עבודה 

פרטנית.12

המועצה הציבורית בענייני רווחה חברתית, 12.1977, ג"מ, גל 6/12342.  12
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גם השירות לע"ק הושפע מהרדיקליזציה של העבודה הקהילתית, כפי שניכר בתזכיר הקורא 
לעוס"קים לעשות "שימוש במניפולציה בצורה מוגברת" בתקופת בחירות כדי לעודד תחרות בין 
המפלגות בהתחייבויותיהן לנושאים חברתיים.13 התכתובת בין האיגוד והשירות לע"ק מעידה 
כי הם שיתפו פעולה בניסיון להגדיר מחדש את תפקיד העוס"ק, אם כי האיגוד היה רדיקלי 
יותר והדגיש את הצורך בפעולה חברתית, כלומר בעיסוק פוליטי ובקידום דמוקרטיזציה, ואילו 
השירות לע"ק קידם את אחריותו של העוס"ק על תכנון חברתי, כלומר על איסוף מידע ותכנון 
מדיניות ברמת המאקרו. השירות לע"ק אף הנחה עובדים הנקלעים לבעיות פוליטיות לפנות 
לאיגוד לעזרה. כלומר, סוכנות הפועלת בתוך השדה הביורוקרטי עודדה את עובדיה לפעילות 

פוליטית והפנתה אותם לאיגוד המקצועי להגנה מפני ההשלכות של פעילות זו.
נוסף על כך, השירות לע"ק הוביל תוכנית להפצת הגישה הקהילתית בקרב כלל העו"סיות 
זו כללה סדנאות שבהן הודרכו  בלשכות )שוש קמינסקי, ריאיון אישי, 23.2.2010(. תוכנית 
העו"סיות כיצד לפתח ראייה מערכתית כלפי בעיות חברתיות וכיצד לארגן אנשים וקבוצות 
שיפעלו להביא לשינוי המדיניות החברתית. אין הכוונה בהכרח לשינוי רדיקלי. עם זאת, חומרי 
ההדרכה הדהדו את עקרונותיו של ועד הפעולה: המודרכים נדרשו לפעול לשינוי הארגונים 
המעסיקים אותם במידת הצורך, ולהכיר בכך שהארגון עשוי לראות את פעולתם כבלתי לגיטימית 
ושהדבר עלול לסכן את שאיפותיהם "למשרה בטוחה, לקידום וסטטוס" )קמינסקי, סדן וגלעד, 
והיצמדות לחוקים  זו מנוגדת להיגיון הביורוקרטי המדגיש היררכיה  1986(. צורת חשיבה 
הקיימים )ובר, 1973(. ניסיונות אלו להשפיע על ההיגיון של שדה העבודה הסוציאלית אתגרו 
את ההתאמה המסורתית בין שדה העבודה הסוציאלית לשדה הביורוקרטי ופתחו אפשרות לעיצוב 

מחדש של ההיגיון המדינתי.
בה בעת ניסו העוס"קיות להתמודד עם האיום הסמך־מקצועי. קדמן תקף גופים שהפעילו 
עובדים קהילתיים שאינם עו"סים,14 ואחת מהפעולות הראשונות של תא העוס"קיות באיגוד, 
המועצה לעבודה קהילתית, הייתה לפרסם דוח שיצא נגד הפעלת עבודה קהילתית בידי עובדות 
סמך־מקצועיות ללא פיקוח של עוס"קית. תחילה המאבק להתמקצעות פורמלית נחל כישלון,15 
אך כעבור שנים אחדות התגבשה התפיסה הרואה בעבודה הקהילתית חלק אינטגרלי משדה 
זו היוותה תוצאה בלתי מתוכננת של פרויקט שיקום  העבודה הסוציאלית. לטענתי, הצלחה 

שכונות.
בגלל תקצובו הנרחב ואופיו הלאומי של פרויקט שיקום שכונות, הוא ריכז לתוכו את כל 
הפעילויות שנכללו בהגדרה "עבודה קהילתית" באותן שנים. בכך הוא כפה, או לכל הפחות 
האיץ, את המאבק על האמת של העבודה הקהילתית. מה שהיה מרחב בין שדות מווסת־למחצה 
עבר פוליטיזציה והפך למרחב פוליטי )Grinberg, 2014(, כזה הכופה על המשתתפים להיפגש, 

להיאבק ולשתף פעולה בקביעת האמת של התחום.
עמידר ניצלה את הפרויקט כדי להעביר את היחידה לעבודה קהילתית בחברה אל החברה 
למתנ"סים, ובכך להשלים את נסיגתה מהתחום. המחלקה לשכונות ופעולה קהילתית שאפה 
להשתתף אך הודרה מהפרויקט; לאחר המהפך הפוליטי של 1977 העדיפו אנשי הליכוד בממשלה 

.IV 358/278 ,עבודה קהילתית, 16.2.1977, מ"ל  13
.IV 79/358 ,איגוד העובדים הסוציאליים: דואר יוצא, 16.3.1976, מ"ל  14

.IV 278/358 ,עבודה קהילתית, 12.3.1981, מ"ל  15
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שלא לשתף פעולה עם ההסתדרות, שנותרה בשליטת השמאל )שרה זילברשטיין, ריאיון אישי, 
3.3.2010(, ונסיגת עמידר הביאה לאובדן השותף העיקרי של ההסתדרות. ב־1977 קבע פלטיאל 
סגל כי להוציא מקרים נקודתיים אין להסתדרות שותפים לעיסוק בעבודה קהילתית )סגל, 1977(. 
אף שהמחלקה לשכונות המשיכה לצמוח מבחינת תקנים, לפחות עד אמצע שנות השמונים 
)סגל, 1986(, היא נדחקה אל מחוץ לשדה ואל שולי הנרטיב ההיסטורי המקובל של התפתחות 

התחום.
השירות לע"ק ניצל את הפרויקט כדי לקדם את חשיבותו של תכנון חברתי בהגדרת העבודה 
של עוס"קים וכדי להשיג הון מקצועי, ובכלל זה סמכויות ביחס לפרויקט השיקום16 וחיוב 
שילובו של עוס"ק בצוותים השכונתיים של תוכנית השינוי. השירות גם פעל לחזק את מעמדה 
של העבודה הקהילתית כמומחיות נפרדת בתוך שדה העבודה הסוציאלית, למשל דרישתו 
ידי ראשי הצוותים, שהיו לרוב עו"סים  ולא על  ידי עוס"קים בלבד  יודרכו על  שעוס"קים 

"רגילים", קרי פרטניים.17
תרשים 2 מציג באופן סכמטי את המצב בשנת 1980. עם נסיגתה של עמידר ובידוד המחלקה 
לשכונות של ההסתדרות, נותרו השירות לע"ק, חברת המתנ"סים, האקדמיה ואיגוד העובדים 
הסוציאליים )ובמיוחד המועצה לעבודה קהילתית( הגופים היחידים בעלי ההון המקצועי שיכלו 

לדבר בשם התחום.

תרשים 2: העבודה הקהילתית בישראל, 1980

חברת המתנ"סים נשארה המשתתף הבולט האחרון שהפעיל לא־עו"סים בתפקידי עבודה 
קהילתית. ב־1981 פורקה בפתאומיות המחלקה לעבודה קהילתית בחברה ועובדיה פוטרו או 
הועברו לתפקידים אחרים. חברת המתנ"סים הסבירה כי מהלך זה נעשה לאור דוח שכתב מומחה 
בשם פרלמן לאחר שבחן את התחום בחברת המתנ"סים בסוף שנות השבעים. פרלמן טען כי 
עבודה קהילתית היא תחום רחב ולא התמחות, ולאור האופי הקהילתי של פעילות המתנ"ס, כל 

העובדים בו מבצעים "עבודה קהילתית" )כורזים־קורושי, 2002(.

צוות מדיניות חברתית וצוות שיקום שכונות, 1979, ג"מ, ג 1/9983.  16
עבודה קהילתית, 2.8.1980, ג"מ, גל 11/54062.  17
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,  תקני עובדות סוציאליות קהילתיות ועובדות קהילתיות: 3תרשים 
 מקצועיות-לא כולל עובדות סמך, לפי גוף מעסיק, 1981–1953

 ההסתדרות

+ ק "השירות לע
 הלשכות

 עמידר

 סים"חברת המתנ

ייחודית,  בטווח הקצר פגע דוח פרלמן בהון הסמלי של העבודה הקהילתית כמומחיות 
אך בטווח הארוך הוא הביא ל"ניקוי" השטח מהשפעת השחקן האחרון שערער על הקשר בין 
העבודה הסוציאלית לעבודה קהילתית. אמנם היו הבדלים באופן שבו הובנה עבודה קהילתית 
בין השחקנים שנותרו, אך הם הסכימו שהעבודה הקהילתית היא חלק מהעבודה הסוציאלית. 

קשר זה הפך להיות האמת של התחום.
כאמור, בראשית שנות השמונים עלתה קרנה של העבודה הקהילתית בתוך שדה העבודה 
הסוציאלית. מספר העוס"קיות גדל והתוכנית לפיתוח גישה קהילתית זכתה לפופולריות: בסקר 
שערך משרד הרווחה בלשכות ב־1986, ענו יותר מ־80% מהעו"סיות שעברו את ההכשרה כי 
היא עוזרת להעריך טוב יותר את "הבעיה החברתית", ויותר מ־60% אמרו כי ההכשרה תשפיע 
על צורת עבודתן.18 לטענתי, נתונים אלו מצביעים על ניסיון לשנות את יחסו של היגיון המדינה 
כלפי בעיות חברתיות. חלק משמעותי מהעובדות הסוציאליות הפרטניות הושפעו מהמסרים 
החתרניים של העבודה הקהילתית, המעודדת שינוי מבני כדי להתמודד עם בעיות חברתיות. 
מאחר ששינוי זה כולל שינוי במערכות הביורוקרטיות, לגישה זו יש פוטנציאל מובנה להתנגש 

עם מפלגות פוליטיות השולטות במערכות אלו.

 תרשים 3: תקני עובדות סוציאליות קהילתיות ועובדות קהילתיות, 1981-1953, 
לפי גוף מעסיק, לא כולל עובדות סמך–מקצועיות

במהלך שנות השמונים ומאז התדרדר מעמדה של העבודה הקהילתית בתוך שדה העבודה 
הסוציאלית. הגישה הרדיקלית הוחלפה בפעולות מקומיות, כמו תכנון ברמת הקהילה )סדן, 
2009(, והייצוג היחסי של התחום בלשכות נשחק: עד שנת 2008, כמות העו"סיות בלשכות גדלה 
פי שלושה כמעט והגיעה לכ־4,850, אך מספרן של העוס"קיות נשאר סביב 350-300 )לאופן 
החישוב ראו בלנק־גומל, 2010(. ניתן להסביר חלק מהתדרדרות זו בתהליכי מאקרו, ובמיוחד 
בהשפעתה של מלחמת לבנון הראשונה ובמשבר הכלכלי של ראשית שנות השמונים, שהסיטו 
יותר — בעליית המדיניות  את תשומת הלב הציבורית מנושאי רווחה, ומנקודת מבט רחבה 
הניאו־ליברלית של צמצום המעורבות בחברה וההשקעה בתחום הרווחה, גם בפרויקט שיקום 

פיתוח גישה קהילתית פג"ק, 12/1986, ג"מ, גל 5/54010.  18
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שכונות, שהחל לאבד תקציבים ותנופה. עליית הליכוד לשלטון ריסנה לטווח הקצר את היכולת 
לדרוש דרישות נוספות בשם האפליה העדתית )שטרית, 2004(. מכאן עולה כי במהלך שנות 
השמונים הלך והצטמצם המרחב הפוליטי לשינוי ולחשיבה מחודשת על "בעיות חברתיות". 
עם זאת, הסברים אלו אינם מספיקים להסבר בלימת עלייתה של העבודה הקהילתית בתוך שדה 

העבודה הסוציאלית.
אני טוען כי השימוש בעבודה קהילתית נבלם באמצעות שני תהליכים. ראשית, כאמור, 
תקציבי הרווחה קוצצו. תגובתו של משרד העבודה והרווחה לקיצוץ זה הייתה להנחות את מנהלי 
הלשכות להעדיף טיפול ממוקד וקצר טווח על פני טיפול באוכלוסיות רחבות לטווח ארוך, וזאת 
מאחר שטיפול קצר טווח מאפשר תחלופה גדולה יותר, וכך ניתן לעזור לפונים רבים יותר.19 
דרך פעולה זו נוגדת את ההיגיון של העבודה הקהילתית, העוסקת בעבודה לטווח ארוך עם 
קבוצות. נוסף על כך, ב־1987 הועברו התקנים לעוס"קים מהשירות לע"ק ללשכות הרווחה. 
שינוי זה פגע ביכולת השירות לע"ק לפקח על הפעילות שביצעו עוס"קיות, וחיזק את יכולתן 
של מנהלות הלשכות להקצות לעוס"קיות שעבדו בלשכות מקרים פרטניים, שיצרו עומס והקשו 
עליהן לעסוק בפרויקטים קהילתיים. כלומר, מבנה היחסים בין שדה העבודה הסוציאלית ובין 

המדינה התמסד באופן שהקשה על הפעלתה של עבודה קהילתית.

דיון ומסקנות

במאמר זה בחנתי את הטענה כי יש לנתח את היחסים בין המדינה למקצוע כיחסים דו־כיווניים 
שדרכם מתעצבים ההגיונות של השחקנים המעורבים. זאת לעומת הנטייה לבחון יחסים אלו 
כמאבקי שליטה, המתבטאים בהצלחתו של שחקן מסוים לכפות את רצונו על אחרים. מאבקי 
שליטה הם גורם חשוב: מהממצאים עולה כי העבודה הסוציאלית ניצלה תקופות משבר, שבהן 
המדינה נזקקה להון המקצועי של התחום, כדי לקבל לגיטימציה, לקדם התמקצעות פורמלית 
ולחזק את שליטתה בהון מדינתי; עם דעיכת המשבר דעך כוחה של העבודה הסוציאלית. עם זאת, 
התמקדות בהיבט זה מביאה להזנחת היבטים אחרים בהתגבשות העבודה הסוציאלית כמקצוע 
בישראל, ובמיוחד האופן שבו התעצבה תפיסת מהותן של בעיות חברתיות דרך האינטראקציה 

בין המדינה למקצוע.
המאמר הדגים את קיומם של יחסי גומלין בין ההתמקצעות הפורמלית ובין עיצוב משמעותה 
של המקצועיות. בתקופת היישוב שימשה המקצועיות כרטיס כניסה לפרויקט הציוני והייתה גורם 
שסביבו התגבשה הזהות המשותפת של העו"סיות )גולן, 2002(. כבר בשלב זה התנהלו דיונים 
פנימיים על תפקידה החברתי של העבודה הסוציאלית, אך הם היו שוליים. בשנות השבעים 
ניסתה המדינה להשתמש בהון המקצועי של העבודה הסוציאלית כדי לקבל לגיטימציה לאופן 
פעולתה, אך בד בבד עלתה קרנה של העבודה הקהילתית באקדמיה לעבודה סוציאלית ברחבי 
העולם ובמחלקות לעבודה סוציאלית בישראל בפרט. השילוב בין גורמים אלו אפשר לאתגר 
את האמת של השדה. הדבר התבטא בעלייתו של ועד הפעולה של העובדים הסוציאליים, 

יעדי תוכנית שינוי לשכת הסעד, 20.2.1985, ג"מ, גל 9/52901.  19
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בהשתלטותו על איגוד העובדים הסוציאליים, ובאתגור האופן שבו סוכנות המדינה מבינה בעיות 
חברתיות ומתמודדת עמן.

הביטויים הבולטים לאתגור ההיגיון של המדינה הם שיתוף הפעולה של השירות לע"ק עם 
גורמים משדה העבודה הסוציאלית בניסיון להביא לרדיקליזציה של העוס"קיות, דרך עידודן 
לפעולה פוליטית למשל, ובניסיון להטמעת עקרונות קהילתיים בקרב כלל העו"סיות דרך התכנית 
להפצת גישה קהילתית. אם נחזור ונשתמש בדימוי המגנט, המעבר של העבודה הקהילתית משולי 
שדה העבודה הסוציאלית אל מרכזו משך את השירות לע"ק לכיוון רדיקלי שפעולתו נוגדת 
את ההיגיון המסורתי של המדינה. מכאן עולה כי גם העבודה הסוציאלית, המנותחת לרוב ככלי 
שליטה )מנסבך, 2005(, יכולה לסטות מההיגיון של השדה הביורוקרטי, לאתגר אותו, ולנסות 
ולעצב מחדש את ההיגיון של המדינה. יש להדגיש כי אי אפשר להבין את פעולתו של השירות 

לע"ק במנותק מרשת הקשרים שלו עם משתתפים אחרים באותה תקופה.
הטענה כי מקצועות יכולים להשפיע על המדינה אינה מוגבלת למקרה של העבודה הקהילתית. 
לדוגמה, פורקד )Fourcade( מראה כיצד יחסי הגומלין בין המדינה למקצוע הכלכלה עיצבו 
ישויות אלו באופנים שונים בבריטניה, בארצות הברית ובצרפת )Fourcade, 2009(. עם זאת, 
העבודה הקהילתית היא מקרה מבחן מעניין, משום שמצד אחד הדואליות שלה מאפיינת אותה 
כחתרנית )יפה, 1977; סדן, 2009( אך מצד שני היא משויכת למקצוע המנותח לרוב כנשלט על 
ידי קבוצות חזקות וכמכשיר דשליטה על האוכלוסייה. הקביעה כי ההשפעה של מקצוע מסוים 
על המדינה משמעותית תלויה במדדים שהחוקר בוחר; שינוי באופי של שחקנים מדינתיים, כפי 

שהודגם במקרה הנוכחי לגבי השירות לע"ק, עשוי להיות מדד מתאים.
מעניין לשאול עד כמה כניסתה של העבודה הקהילתית לשדה העבודה הסוציאלית הייתה 
משמעותית להביטוס של העובדות הסוציאליות בטווח הארוך, כלומר האם הן רואות את תפקיד 
התחום כעיסוק בבעיות מבניות. חוקרות התחום בישראל לרוב מצביעות על דומיננטיות של 
האסכולה הפרטנית. עם זאת, איגוד העובדים הסוציאליים המשיך להיות מעורב בקמפיינים 
הנוגעים לבעיות חברתיות. מקרוס ווייס גל )2012( השוו בין האופנים שבהם עו"סים ועוס"קים 
מבינים בעיות חברתיות ומצאו כי עוס"קים ייחסו חשיבות מובהקת יותר למטרות של צדק 
חברתי, אך שתי הקבוצות ראו עוני בעיקר כבעיה חברתית ולא אישית. בחינת המצב הקיים 

והקשר בינו ובין ההתפתחויות שתוארו למעלה דורשת מחקר נוסף.
המאמר אתגר את הנרטיב המקובל בהיסטוריוגרפיה של העבודה הסוציאלית בישראל. 
 נרטיב זה התפתח עם תהליכי ההתמקצעות, ולפיו העבודה הקהילתית היא חלק אינטגרלי 
משדה העבודה הסוציאלית. תגובה אפשרית אחת של תומכיו היא שהמשתתפים המודרים לא 
עסקו בעבודה קהילתית "אמיתית". במושגים של תאוריית השדות, תגובה כזאת היא חסרת 
משמעות אנליטית אלא כשהיא מופעלת כחלק מאסטרטגיה במאבק על האמת של השדה. יש 
לגישה זו חסרונות, שאולי הבולט בהם הוא ההתעלמות מיכולתם המוכחת של מומחים מסוימים 
לבצע פעולות שהדיוטות אינם מסוגלים לבצע. יש החוששים כי הטלת הספק המתמשכת 
בפעילותם של מומחים תפגע בתרומתם לתפקוד החברתי )Collins & Evans, 2008(. אלה 
חששות מהותיים; עם זאת, ניסיתי כאן להרחיק את הזרקור מהשאלה אם תואר המומחה או 
איש המקצוע מוענק בצדק או לא, שאלה שיכולתה של הסוציולוגיה להכריע בה מוטלת בספק 

.)Eyal, 2013(
ממצאי המאמר מראים כי יש לגלות גמישות בפרשנותו של מושג המקצוע ולא להתייחס 
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אליו כאל משחק סכום אפס, שבו המקצועות משרתים ערכים או אינטרסים חיצוניים )ראו למשל 
שדר ואור, 2013(. לדוגמה, ראינו שהעוס"קיות השתמשו באתוס המקצועי כדי לחסום את שוק 
 Weeden,( "העבודה בפני העובדות השכונתיות, מנגנון שקים וידן מכנה "הסתגרות מקצועית
2002(, וזאת על אף קיומו של אתוס מקצועי שמעודד השתתפות כזאת. בה בעת, אותו אתוס 
מקצועי שימש את ועד הפעולה ואת איגוד העובדים הסוציאליים כדי לאתגר את ההיגיון של 
ולעודד עו"סיות למעורבות פוליטית א־מפלגתית שיכולה לערער על מבני הכוח  המדינה 
הקיימים. מכאן עולה כי רעיון המקצוע יכול לפעול במגוון צורות, וכדי להבין את השפעותיו 
 Schinkel & Nordegraaf,( אין להסתפק במאפייניו הכלליים, כפי שמציעים שינקל ונורדגראף

2011(, אלא לבחון את המקום שתופסת שאלת המקצועיות בעולמות תוכן שונים.
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המחלקה לעבודה סוציאלית והמחלקה לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  *

נערה כנגטיב של הנער: השיח המקצועי בחינוך ובהסברה 
המינית בנושא הווסת בשנים 1948-1821

גבריאל קאבאליון*

שעוסקת  והסברתית  חינוכית  רפואית,  ספרות  סוקר  זה  מאמר  תקציר. 
בווסת הנערה. מהמאמר, המתבסס על ניתוח טקסטים בעברית שהתפרסמו 
בקהילות יהודיות באירופה עוד מראשית המאה ה־19 ועד ליישוב החדש 
ולעצמאות המדינה, עולה כי חל שינוי באידאולוגיות רפואיות רבות, החל 
ממודלים אורגניציסטיים וכלה בפסיכואנליזה. עוד נסקרת כאן סוגיית 
הציונות והרפואה המגויסת, שראו במשפחה כלי מרכזי ליצירתו, לגידולו 
ולחינוכו של ה"יהודי החדש". אבל לצד הרטוריקה הרפואית והחינוכית 
אפשר לראות שהשיח על הווסת מתמיד לתאר את הנערה כישות חולנית, 
חלשה, נחותה, סבילה, חסרת דחפים ומבודדת. יותר משהטקסטים מספקים 
תיאור אובייקטיבי )description( של תופעת הווסת, הם מחלקים הוראות 
)prescriptions( המדגישות לאורך כל התקופה את האיסור על מאמץ פיזי 
ואינטלקטואלי, העלול לפגוע הן במצבה המנטלי של הנערה בהווה הן 
בבריאותה בעתיד. ניתן להבין שקיימת פגיעה ביכולת הרבייה שלה, בכמות 
המיוחלת של דור ההמשך ובאיכותו הגופנית והנפשית של העם. איסור 
זה מהווה מסר שתכליתו העדר אפשרויות של אדוניות, יוזמה ומוביליות 

חברתית או קידום בלימודים ובתעסוקה בקרב נשים.

מילות מפתח: ידע/כוח מקצועי, וסת והבניה חברתית, פוליטיקה והגוף הנשי

מבוא

מאמר זה עוסק בווסת הנערה וב"אמיתות" המקצועיות הנוגעות לה, שעוצבו ונכתבו בעברית על 
ידי אנשי מקצוע והופצו בקרב הורים, מחנכים, רופאים ונערות יהודיות עבריות מראשית המאה 
ה־19 ועד שנת 1948. כדי להכיר את התפשטות הדעת הפרופסיונלית במסגרות הפורמליות, 
בספרי קריאה של תוכניות הלימודים ובביטויים הסברתיים נוספים, עומד המאמר על תוכנם 
של טקסטים רשמיים )שייקראו כאן "חינוך מיני"( ושל פרסומים מקצועיים־עממיים מחוץ לבית 
הספר )שייקראו "הסברה מינית"( בשפה העברית. טקסטים אלה הופצו על פי רוב בקהילות 
יהודיות במרכז אירופה ובמזרחה )בעיקר במאה ה־19( וביישוב היהודי בארץ ישראל )מתחילת 



נערה כנגטיב של הנער 170  גבריאל קאבאליון 

המאה ה־20 ועד קום המדינה(. עבודת ניתוח התוכן מתמקדת בעיקר בהשתלשלות הבנייתה של 
ה"אמת" על הווסת ובתכנים רטוריים שהלכו והתפתחו עם הזמן. אופיו של גיל ההתבגרות, בגרות 
האישה וההבניה התרבותית המגדרית של מין ומיניות עומדים במרכז המאמר )לדיון ראו למשל 
Shildrick, 1994(. מתוך הדיון בהם אדון גם בהיבטים של פיקוח חברתי בלתי־פורמלי )לדיון 
ראו למשל Birke, 2000(, למשל שימוש באוצר מילים שבאמצעותו מובנים ההבדלים בין בנים 
ובנות, חשיבות העולם המיני של הבנים והחוויה האישית של הבנות המוצגת כנחותה )אילוז, 
Smith, 2011 ;2008(. הנחת היסוד כאן היא שדעת זו אינה מבוססת רק על גילויים וחידושים 
במדע אלא גם על גורמים כגון תפיסות מגדריות, דתיות, פוליטיות, כלכליות, דמוגרפיות 
ואידאולוגיות )Apple, 1992(, וכן על מגוון רחב של הנחות עממיות "בלתי מבוססות, בלתי 

.)Francis & Marcus, 1975, p. 1( "בדוקות ובלתי מודעות
בעשורים האחרונים בחנו חוקרים ישראליים בעלי רקע דיסציפלינרי מגוון את שיח המין 
והמיניות ואת הקשר שלו לכוח מקצועי. החוקרים עסקו בתחומים רבים, ובהם הקמת "המחלקה 
להיגיינה של בית הספר בארץ ישראל" )הירש, 2002; קאבאליון, 2002(; הוראות רפואיות להורים 
בנושאי בריאות, תזונה וענישת הילד )סטולר־ליס, 2003(; החינוך המיני בתנועת השומר הצעיר 
ובקיבוצי השומר הצעיר )קאבאליון, 2004( והשלכות נפשיות של הלינה המשותפת )חלפין, 2017(; 
החינוך המיני בטקסטים ייעוציים בשנות השלושים )קוזמא, 2010(; היחס לנערה במצוקה )רזי, 
2009(; התגובה לזנות בקרב הציבור והמוסדות בתל אביב המנדטורית )ברנשטיין, 2008(; התחזקות 
ממסד הרפואה הציבורית )סטולר־ליס, שורץ ושני, 2016( והפסיכיאטרית בארץ ישראל )זלשיק, 
2008(; עליית המודל הפסיכואנליטי ואחיזתו במוסדות שונים ביישוב )רולניק, 2007(, ועוד. 
חומרים אלו משיקים לסוגיות הקשורות לחינוך המיני ולהסברה המינית, ודרכם מרחיב מאמר זה 
 את הדיון הפרשני בשיח העוסק בווסת של הנערה. מתוך ההתמקדות בנושא הווסת אפשר ללמוד 
על תפיסת מקומה של האישה גם בבגרותה, הן בספרה הפרטית והן בספרה הציבורית־לאומית 

)אילוז, 2008(.
מוקד המחקר הוא בשאלה כיצד הוראות, ערכים ועקרונות מוסריים שירטטו היגיון וסדר 
הווסת   — הנדון  לנושא  בנוגע  זמן  לאורך  ומשתנה  נתון  ומקומי  היסטורי  בהקשר  חברתי 
 )Holstein & Gubrium, 2005(. כפי שאטען במאמר זה, הדיון על וסת הנערה, הפרשה גופנית 
גינקולוגית, הוא בלתי נפרד מהדיון על אוננות של הנער. לעומת האוננות, שנחשבה תחילה 
ל"הפרשה פסולה" של הבנים ומאוחר יותר הותרה ברוח הפסיכואנליזה, הווסת נשמרה בהבניה 
החברתית כתופעה בלתי רצונית, דרמה ביולוגית אוניברסלית, מחזורית, שמסמנת וכופה את 
גורלה, את חולשתה ואת חולניותה המובנית של כל אישה. המשותף לאוננות ולווסת הוא שהן 
קשורות בהפרשות מיניות המעצבות את ההגדרה הדואלית המבחינה בין בנים לבנות, בין נערים 
לנערות. ההבדל הוא שהאוננות מראה כי בנים יכולים להיות אדונים לעצמם, יש להם פוטנציאל 
רצייה ועשייה, ויש להם דחף להנאה מינית עתידית ולאקטיביות מינית מוחצנת שתתגשם בעתיד. 
לעומת זאת, ההבניה החברתית של הווסת נשארה "אותה הגברת בשינוי אדרת" כפי שאדגיש 
בהמשך. הדיון עליה מלמד על גורל של סבל וסבילות ועל ויתור אישי של בנות חווה לטובת 
האנושות: הן צריכות מנוחה לפחות שבוע בחודש לא רק כדי לשמור על עצמן אלא גם כדי להביא 

ילדים בריאים ובכך להציל את עם ישראל.
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שיטת המחקר

מאמר זה הוא חלק ממחקר רחב יותר שבחן את כל הספרים בעברית שעוסקים בהסברה ובחינוך 
מיני עד שנת 1996. נושא הווסת הוא מעין שרשרת כרונולוגית שחוליותיה נבחנו בהקשרים שונים 
)התבגרות, היריון, זוגיות, הורות, חלוקת התפקידים בסֵפרה הציבורית וכד'(. מחקר אינדוקטיבי 
ואיכותני זה מבוסס על איסוף של כל הספרים, החוברות ועלוני ההדרכה שנכתבו בעברית בשנים 
1948-1821. הספרים נאספו בספרייה הלאומית בירושלים, בשלוחה הארכיונית של ההיסטוריה 
של הרפואה בבית חולים הדסה עין כרם, בספריית סמינר הקיבוצים, בבתי הספר לחינוך בחלק 
מן האוניברסיטאות בארץ, במכללה לחינוך על שם דוד ילין ובארכיון הציוני. נוסף על ספרים 
של חינוך והדרכה, שכוונו בעיקר לילדים, לבני נוער, להורים ולמורים, נבחנו טקסטים שעוסקים 
במיניות הנוער בכתבי עת דוגמת הד החינוך, אגרת החינוך, החינוך המשותף, בריאות והיגיינה 
רוחנית. החומר שנמצא מתמקד בציר שבין מרכז אירופה למזרח אירופה, ביישוב הישן וביישוב 
החדש בלבד. המחקר לא עסק בטקסטים שאינם בעברית. אין לשלול אפשרות שספרות בשפות 

אחרות נכתבה בקרב קהילות אחרות.
באמצעות קריאה וניתוח של ספרות קיימת שנכתבה למטרות חינוכיות והסברתיות נִדלו 
בעיקר תכנים שהם קטגוריות אנליטיות, ובהן נושא מיניות הנוער בכלל ונושא הווסת בפרט. 
הגישה האינדוקטיבית מנתחת ומפרשת את הבניית הידע, את המשמעויות ואת הסדר חברתי. 
 Charmaz,( "הטקסט הוא "שיח שמלווה במוסכמות ]ו[סופג משמעויות ]...[ המכוון לקהלי יעד
p. 38 ,2006(. מבין הסוגיות שעולות מתוך ניתוח הטקסט יתרכז מאמר זה בהבניות שהטקסטים 
מציגים לגבי אוננות הגבר ווסת האישה. נוסף על כך אנסה לזהות את דמויות הכותבים ואת 

מעמד הידע/כוח שלהם בקונטקסט היסטורי נתון.

רקע תיאורטי

החוויה המינית האינדיבידואלית היא תוצר של אינטראקציות והסדרים חברתיים בזמן ובמקום 
נתונים )Plummer, 1975(. כוחן של הקבוצות בעלות הידע וההשפעה )רופאים, מחנכים, רבנים, 
שדולות חברתיות( בא לידי ביטוי לא רק בהגדרת תופעות גופניות אלא גם בהשפעה על התפיסה, 
 Gusfield,( על הקונספטואליזציה של הקטגוריות הסימבוליות, על חוויות ועל התנהגויות 
1981( — דהיינו, על החוויה הרפלקסיבית של האובייקט )למשל באמצעות הכתמה או תיוג( 
ועל זיהוי והבנייה של קבוצות מוחלשות, שוליות, סוטות, והפעלת מערכות פיקוח וסנקציות 

כלפי הסטייה.
בהתייחסותו לנושא של יצירת שיחים מקצועיים בחברה המודרנית מבהיר הפילוסוף הצרפתי 
מישל פוקו את המנגנונים שבהם החוויה המינית מּובנית. הוא מבליט את החשיבות של מחקר 
רטרוספקטיבי, שרטוט הארכיאולוגיה של הדעת, להבנת מורכבות המנגנונים השיחיים המעצבים 
את המין והמיניות המודרנית, ובייחוד את המעבר מעיסוק דתי ב"חטא הבשר" לעיסוק רפואי 
במחלות )Foucault, 1978(. לדידו של פוקו יש לבחון את ההיסטוריה הפוליטית של יצירת 
האמת על מין )Foucault, 1977(. מין ומיניות הם חלק בלתי נפרד ממערכות של כוח והיררכיה 
חברתית. פוקו הרחיק לכת אל מעבר לראייה המקובלת שלפיה הגוף הפיזי "קולט" משמעויות 
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חברתיות או שהוא "תוצר" שלהן. גישתו העמידה את האורגניזם כישות גמישה ולא יציבה, 
צייתנית )docile(, תוצר ישיר של שיחים ושל עקרונות ומשמעויות, של כל מה שניתן לראות, 
לחשוב ולומר; של כל אשר קובע מהו המין )sex( הנכון ואילו פרקטיקות מיניות הן סוטות או 
פתולוגיות, בייחוד בקרב קבוצות שוליים, כגון נשים וילדים. הוא סבור שהשיח משקף ומעצב 
את תפיסת המציאות שלנו דרך פריזמה של עולם ערכי ותרבותי מסוים. מילים ודימויים חזותיים 
נתפסים כספוגים בערכים ובמשמעויות חברתיות. פוקו מניח שקיימת רציפות בשיח המבטא את 
הצורך של כל תפיסה תרבותית ליצור מסגרת ערכית ועובדתית שלכאורה היא מובנת מאליה. 
עובדות וערכים אלו מודגשים בתוך השיח, והוא מקנה להם מעמד ייחודי בתרבות. עובדות 
וערכים שונים ומנוגדים להם זוכים להתעלמות ולהדרה מהשיח. אם כן, כפי שחוקרים מדגישים, 
ניתוח השיח מחייב בחינה של הֵתמות שהוא מתייחס אליהן ושל אלו שמהן הוא מתעלם בגלל 
הקודים, התפיסות והערכים שעיצבו אותו במהלך ההיסטוריה. מטרת הניתוח היא לאתגר את 
המובן מאליו, מתוך ההבנה שהתפיסות המועברות אלינו הן תמיד תוצר של הבניה חברתית, 
וכי ניתן להכיר את כלליה של ההבניה החברתית, לאתגר את הצדקותיה ולהפקיע ממנה את 

הוודאות המדומה שלה )לרנאו, 2015(, וגם להתעלם ולהשתיק תכנים אחרים.
מזווית אחרת, מחקרים פמיניסטיים הניחו שהגוף הביולוגי הוא "חומר גלם" בסיסי שמעוצב 
ומעובד על ידי כוחות חברתיים. לכן יש לדון במיניות כבשיטה של יחסי כוח, כבמעמד מגדרי 
וִמשטור של גוף  )MacKinnon, 1982(, וכחלק מהמבנה הפוליטי־הכלכלי היוצר אי־שוויון 
האישה )Butler, 1990(. לפי באטלר, מין ומגדר הם תוצר דינמיקה של כוח, של ויסות ושליטה, 
)matter( באמצעות  של קביעת נורמות, של משהו פיקטיבי ומובנה שמקבל צורה של חומר 
טקסיות חוזרת לאורך זמן. מתוך גישה זו היו שהדגישו שהצגת העולם )וכמוה גם השליטה על 
העולם( שייכת לגברים, והפיזיולוגיה של הנשים — למשל המחזור החודשי ומערכת הרבייה — 
מוכפפת להבניה התרבותית הגברית. הגוף הופך לשפה ולמטפורה. הביולוגיה, המבנה האנטומי 
והמערכות ההורמונליות של האישה הופכים לדיון מדעי סימבולי. אברי המין הנקביים, המזהים 
זיהוי אוניברסלי את "הקבוצה הלא־גברית", הפכו למפתח שִאפשר לשלוט בעולם האישה באופן 

.)Bleier, 1984( "מדעי־פטריארכלי"
חוקרות פמיניסטיות עמדו, בין השאר, גם על הבניות חברתיות ותרבותיות שעיצבו את גוף 
 Snitow, Stnasen,( ואת מיניותה )Chesler, 1972( את נפש האישה ,)Jordanova, 1980( האישה
Thomson, 1983 &(. היו גם כאלה שעמדו על ההשלכות הפוליטיות הכרוכות בהסברה ובחינוך 
המיני, כגון ביטויים של סוציאליזציה פטריארכלית ומיננית; על הבדלים בלתי צודקים בין 
המינים; ועל השימוש באמצעי פיקוח בלתי שוויוניים לשם עיצוב גוף הצעירה ונפשה ולשם 
 Diorio, 1985; S. Jackson, 1978;( שליטה בסובייקטיביות ובפרקטיקות המיניות והרבייתיות

.)M. Jackson, 1987; Rury, 1992
הביקורת הפמיניסטית מצביעה על התפיסה המסורתית שלפיה בנים הם בעלי יצרים טבעיים 
ואקטיביים. בקוטב הנגדי, לפעמים כנספח שולי, אצל הבנות הבסיס הביולוגי משמש אות קלון 
ואנטיתזה למיניות. התשוקה המינית הטבעית של בנים קובעת קודים מחמירים של צניעות 
ומהוגנות נשית בסֵפרה הפרטית. לבנות — כפי שיציגו הטקסטים הנדונים במאמר זה — לא ניתן 
הכוח לבטא בחופשיות דחפים מיניים ולחתור לסיפוקם. ולא זו בלבד; לא ניתן להן גם הקול 
לבטא את עצמן. השיח על הבנות הוא שיח של סבל והקרבה עצמית. כפי שכתבה נורמי נואל, 

שותפתה של קרול גיליגן במחקרים על נערות:
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בדיוק כפי שהאקוסטיקה הנדרשת להגברת הצליל מחייבת תכונות פיזיות מסוימות, כך 
גם קולותיהן של הנערות תלויים בסביבה מגיבה תומכת. ]...[ ]בתרבות פטריארכלית, 
שבה[ אין עוד "מקום" או "חדר" שבו הן יכולות לחזק את האמת שלהן או ללמוד כיצד 
לומר ישירות את מה שהן יודעות, נוטשות הנערות את התנודות של קול הדיבור שלהן 

ועוברות מלחישה לשתיקה ]...[. )גיליגן, 2006, עמ' 266-265(

גם ביחס לווסת יש המצביעות על מחזור האישה וטקסי הטהרה שלה כעל מרכיבים מרכזיים 
בזהותה האישית ובעיקר החברתית, ומבליטות את הכפיפות, הבושה וההדרה שהיא מנת חלקן 
של נשים בתוך המבנה החברתי הגברי )שרעבי וסיקורל, 2007(. כפי שמציינת סוזן בורדו, 
באמצעות פרקטיקות אלו, שכוללות גם הרגלי היגיינה, נקבעים כללים המוכתבים על ידי הגבר 

.)Bordo, 1993( וכפופים לשליטתו
 לאור תובנות אלו, אבחן כעת במבט רטרוספקטיבי את השתלשלות השיח על וסת הנערה 
ואת ההבניות שעוצבו בידי רבנים, רופאים ומחנכים, רובם גברים. תחילה אסקור את השיח 
המקצועי במערב, ובעיקר את הקולות שנשמעו בקרב אנשי רפואה בקהילות יהודיות במרכז 
 אירופה ובמזרח אירופה כבר במאה ה־19. מתוך כך אפשר יהיה להבין את היסודות שעליהם 
נבנו שיחים חדשים יותר ביישוב החדש. כאמור, אתבסס על טקסטים שנמצאו בארץ בשפה 
העברית. המוקדם בהם, משנת 1826, קובע קצה אחד של המחקר. הקצה השני הוא 1948, שנת 

קום המדינה והתמסדות מערכת הרפואה והחינוך בעיר ובקיבוץ.

וסת ודו־ערכיות תרבותית

ייתכן שמראשית האנושות היחס לגוף, למין ולמחזור האישה הוא יחס מורכב ודו־ערכי. האישה, 
גופה ופוריותה היו ועודם מוקדים טעונים דאגה, יראה, טאבו, קדושה. היחס הפסיכולוגי והתרבותי 
כלפי האישה אמביוולנטי והוא מתבטא באופן סימבולי וארכיטיפי, למשל בארכיטיפ של האם 
הגדולה. השפעתו של ארכיטיפ זה מתגלה במהלך ההיסטוריה בטקסים, במיתוסים ובסמלים 
בקרב תרבויות קדומות )Neuman, 1991(. יונג ציין שהאישה בארכיטיפ של האם הגדולה היא 
פלנטה לא ידועה, החלק שאליו הגבר רוצה לחבור כדי למצוא שלמות. מאותה סיבה זהו החלק 
שאין הוא יודע עליו די, וממנו הוא פוחד ונרתע. דמות האישה מאופיינת כמלאת ארכיטיפים, 
אך גם — בקוטביות שלילית — בדימוי הטבע האם היא מחיה ומכה בשיגעון וממיתה )נצר, 
2011(. מצד אחד תפקידה להזין, להגן, לחמם, לשמר, להכיל, להאכיל ולאחוז. מצד שני, 
האם הרעה נוכחת אף היא: היא קרה ומנותקת, היא נחשקת ואסורה, היא האם הנוראה, הרעה, 
הנקמנית והטורפת; היא כוללת כל מה שסודי, מוחבא וחשוך כתהום; היא עולם המים, כל מה 
שזולל, בולע, מפתה ומרעיל, מה שמאיים ואין ממנו מנוס. האם הגדולה, היוצרת חיים, היא גם 
הלוע השחור אשר פולט את האדם וזולל אותו מחדש )קאבאליון, 2013. לדיון נרחב ראו גם 

.)Campbell, 1968; Neumann, 1994
וקדושה ביחס כלפי המחזוריות החודשית והקשר של האישה עם  יראה  יש מרכיב של 
menses, חודשי השנה, והיא  menstruation מקורה במילה הלטינית  הטבע והפריון. המילה 
מתייחסת למחזוריות של הירח. מחזור האישה אינו שונה ממחזור הטבע. תרבויות מקומיות 
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בכל רחבי העולם כיבדו נשים צעירות בטקסי התבגרות ובקבלתן אל תוך "לשכות נשים". עם 
זאת, בארכיטיפ של האם הגדולה ההרסנית )the terrible great mother( בהיסטוריה המדעית 
הכתובה ובכתבים דתיים נקשר מחזור הווסת להרס, לטומאה, לזיהום, ולטיבן האפל והבלתי 
נשלט של אימא טבע ושל האישה. אצל האלות, למשל איריס במצרים, דמטר ביוון, וסיבלה 
.)Graves, 1993( ודיאנה ברומא, אפשר למצוא מרכיבים של יראה, קדושה וטומאה, פריון ומוות
על השפעות הווסת על החומר שבטבע כתב פליניוס הזקן, מלומד רומי, בשנת 65 לספירה:

לא ניתן למצוא שום דבר ברור יותר מהזרימה החודשית של נשים ]...[ דגן אשר בא עמה 
במגע מאבד את פוריותו, זרעים בגנים מתייבשים, פרי העץ נושר ]...[ שפת הפלדה וברק 
]...[ וריח נורא ממלא את האוויר. כלבים  השנהב נשחקים. להקות של דבורים ימותו 
הטועמים את הדבר הופכים משוגעים. ונשיכתם מתמלאה רעל חסר מרפא. )נורת'רופ, 

1998, עמ' 97-96(

הדם כשלעצמו מקפל בתוכו ברמה הסימבולית היבטים מנוגדים: מצד אחד רגש, בסיס החיים, 
קדושה, טאבו, הקרבה, פוריות, מים, קשרי משפחה, ברית; ומצד שני מלחמה, מזון למתים, 
חולי, כישוף, סכנה, רעל וטומאה )De Vries & De Vries, 2004(. מכאן המטען של עמימות 

.)Pedersen, 2002( ודו־ערכיות ביחס לווסת, בין הדרה להאדרה
זהו הבסיס הפסיכולוגי והתרבותי של יראה, טאבו וחשש מפני הזיהום של הווסת בקרב 
תרבויות מסוימות. וסת נתפסת כסימבול של אי־סדר וסכנה, ומכאן הצורך ליצור סדר חברתי 
כנגד חוסר הוודאות )Douglas, 1966(. דם המחזור הוא גם סמל לטומאה, לכן ההתייחסות 
החברתית לטהרת גוף האישה משקפת איומים פנימיים וחיצוניים סימבוליים של הסדר והמבנה 
החברתי: "כך, החרדות סביב הגבולות הקולקטיביים והשְֵלמּות נפתרים באמצעות הפרדות 
טקסיות המציינות את הגבולות המוסריים והפוליטיים" )שרעבי וסיקורל, 2007, עמ' 327(. 
דם המחזור שייך לנשים בלבד ואינו נתון לשליטה בפועל של הגברים, בניגוד לדם של צייד, 
מלחמה, טקסי קורבנות, גרימת צלקות, כריתת איברים ועוד. מתוך כך אפשר להבין כי "היותו 
מחוץ לתחום" מאיים על הסדר הפטריארכלי, ומכאן גם החשש מהפוטנציאל המזהם ומסכן 

.)Buckley & Gottlieb, 1988(

תחילת החינוך המיני במערב

במידה רבה, בראשית המאה ה־18 המשיכו טקסטים היגייניים ופרופילקטיים ראשונים את 
השיח הדתי היהודי־נוצרי העוסק בחטאו של אונן, בהשחתת זרע לבטלה, בקרי לילה ובעוד 
 Bullough( סוגיות הקשורות ל"מחלות מין", שלא תמיד אפשר להפריד אותן מן החטא הקדמון
Bullough, 1977; Engelhardt, 1974; MacDonald, 1967 &(. ספרים אלו כוונו בעיקר לאנשי 
מקצוע ולא נועדו לצעירים. מעניינת יותר תקופת המחצית השנייה של המאה ה־19, אז החלו 
מחנכים ואנשי רפואה במדינות שונות במערב לעסוק ב"בעיה המינית של הנוער" ולהפיץ חומר 
שנועד למחנכים, להורים ולנוער עצמו. ברוח של נאורות וקדמה פוזיטיביסטית המבוססות 
על הידע המדעי של התקופה הם שאפו לנפץ מסורת דתית של דיכוי, צנזור והשתקה. הם 
הבטיחו לספר לילדים ולנוער את כל האמת על "עובדות החיים". מחנכים ואנשי רפואה פעלו 
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לעיתים במשותף ולעיתים בנפרד, לעיתים בתיווך ההורים ולעיתים בפנייה ישירה לילד או לנער 
באמצעות ספרים וחוברות, או באופן ספורדי יותר — בשיעורים בכיתה. אין להתעלם מהעובדה 

שבמאה הזאת החלה להתרחב מערכת החינוך הציבורית במערב.1

הווסת בשיח המקצועי הכללי במאה ה־19

הדעה "האורגניציסטית", הרואה בגוף יחידה כלכלית סגורה, עם קלט ופלט, התייחסה בדרך כלל 
למערכת הרבייה הנשית כאל נגזרת מתוך דיון על אוננות הבנים )Martin, 1992(, והיא מופיעה 
בטקסטים תמיד כתת־נושא בסוף הדיון על מין בקרב הבנים. הכותב אינו נדרש לערוך השוואה 
או להסיק מסקנות, המסר הוא מפורש. הרחם, השחלות והורמוני המין נתפסים כגורמים מרכזיים 
המשפיעים על האורגניזם של האישה. הפרת האיזון הפיזיולוגי, שבאה לידי ביטוי בדימום, 
 Ehrenreich &( נתפסה כמסכנת את האורגניזם כולו ויוחסה לה השלכה גם על הרובד הנפשי
English, 1979; Jordanova, 1980(. במאה ה־19 נתפסה הווסת אצל הרופאים במערב כהפרשה 
בלתי מובנת )Laqueur, 1990(, "כמו דגל אדום מחוץ לאולם מכירות שמראה שמשהו קורה 
שם בפנים" )Marshall, in Laqueur, 1990, pp. 213-214(. ההפרשה הדמית הופכת למסוכנת 
ולמאיימת. מה שנחשב בעבר כטאבו דתי, כ"קללה מן השמיים", הפך לטרגדיה דטרמיניסטית, 
לגורל, ל"פציעה תקופתית", ל"הפרעה סיסטמית כללית", ל"פתולוגיה אוניברסלית של שבוע 
בחודש" )Martin, 1992, p. 34; וראו גם Golub, 1992(. ברמת הפרשנות אפשר להסיק מכאן, 
שבאמצעות דיון על הווסת יכלו אנשי המקצוע להציג את האישה לא רק כיצור הכפוף לצווי 
הטבע, אלא גם ככפוף לצווי החברה הפטריארכלית )Campbell, 1979(. עקב כך היה אפשר 
לטעון שעל הנערה ללמוד להגביל את עצמה, לפחות במשך שבוע בחודש, מכל פעילות גופנית 
ואינטלקטואלית. עליה להשקיע רק בסֵפרה הפרטית, כדי לא לפגוע בעצמה ובאיכות המין 
האנושי בדורות הבאים. אין זה מפתיע שהדיון על מגבלות הנערות בגלל ההגבלה הביולוגית 
נידונה האפשרות שנשים תרכושנה  המחזורית עלה והחריף במדינות המערב בתקופה שבה 
השכלה גבוהה ותהיינה מועסקות מחוץ לבית. הרי בתקופת הווסת ניכרת גם "ירידה בכישרון 

הריכוז ובכושר העבודה הרוחנית" )נימילוב, 1931, עמ' 68(:2

מבקרת־הכרטיסים בטַרם חותכת בעונה הזאת את הכרטיס שאין צורך לחתכו ומבלבלת 
את חשבונותיה, אף אם היא רגילה במלאכתה ]...[ רופאת השניים אינה יכולה למצוא את 
המקדח אשר היא זקוקה לו ]...[ אינה מוצאת את הכוסות והכלים הנחוצים לה ומוכיחה 

 Hottois & Milner, 1975; ;1961 ,לקריאה נוספת על שינוי מגמות חינוכיות ראו למשל קליינברגר  1
 Comfort, 1968; Ingleby, 1986; על ראשית החינוך המיני בבית הספר ראו למשל .Sommerville, 1982
Kessel & Siegel, 1983; Mort, 1987; Trudell, 1985. על השפעות התמורות הכלכליות והחברתיות 
 Donzelot, 1979; Kline, 2001; ;2003 ,במערב ועל תפיסות מדעיות חדשות ראו למשל סטולר־ליס
 Baumeister & Tice, 1982; על שינוי מעמד המשפחה והילדות ראו למשל .Lasch, 1977; Rose, 1990

 .Cominos, 1963; Smith-Rosenberg, 1978; Strong, 1972
אנטון ויטלביץ נימילוב )Nemilov( היה רופא רוסי שחי בשנים 1942-1879. ספרו המצוטט כאן תורגם   2

גם ליידיש ולאנגלית, והוא כתב עוד שני ספרים שעניינם התבוננות בטבע וחקר ההיריון.
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אותך על פניך על שאינך יושב היום כהלכה ובסבלנות כרגיל וכיוצא בזה. הזמרות 
בתקופה זאת אובד]ו[ת צלילות קולן ותש חזקו. )שם, עמ' 70(

האפיון הזה של מחזור האישה ותפקודה בעבודה ובמשק הבית היה מקובל ברפואה כבר במאה 
ה־19, ויש המציינים היבטים דומים במה שנקרא היום "תסמונת טרום־וסתית": כאבים, סחרחורת, 
כאבי ראש, ישנוניות, בלבול, קושי בשיפוט, נטייה לתאונות, הישגים נמוכים בלימודים ובעבודה, 

.)Martin, 1988( שינויים במצבי רוח, תוקפנות, אי שקט ועוד

ראשית ההסברה המינית בקהילות אשכנז

ידי  הנספח המדעי של אותה התקופה חלחל גם לתוך הקהילה היהודית באירופה, נוכס על 
זרמים שונים ונפוץ גם בהקשרי שיח ותהליכים דתיים, פוליטיים, דמוגרפיים וכלכליים. עד 
לאמנציפציה חיו הן יהודי מערב אירופה והן יהודי מזרח אירופה במעין אוטונומיה חינוכית 
ונורמות משותפים, על שפה משותפת ועל יחסים אישיים  ותרבותית שהתבססה על חוקים 
ועסקיים, בדרך כלל על פי כללי ההלכה, על אף ההבדלים בין האזורים הגאוגרפיים השונים 
)אלון, 2004(. האמנציפציה, שהתחילה במערב אירופה והגיעה מאוחר יותר גם למזרחה, שינתה 
דרמטית את המבנה הסוציו־אקונומי, את הערכים ואת עולמות התוכן של קהילות אשכנז )כ"ץ, 

1945(. מכאן התעצם החלחול של ׂשיחים רפואיים מן העולם שסביבן.
את הגורמים לראשיתה של ההסברה המינית המודרנית בקהילות אשכנז אפשר לראות כבר 
בעליית ההשכלה )פיינר, 1993(. כאשר מתבוננים בספרות ההסברה המינית שנכתבה בעברית מאז 
המאה ה־19 בידי רופאים — חלקם אנשי ההשכלה וחלקם מטעם היהדות האורתודוקסית — בולט 
חוסר ההתייחסות למיניות של בנות ישראל, והדבר לא שונה ממה שנדון בטקסטים לא־יהודיים. 
אפשר לזהות שכפול בשפת הקודש של תבנית שיחית העוסקת בסכנת הפרשות הבנים )אוננות(. 
הטקסטים שנבחנו במחקר זה משלבים בין מסורת ודינים הלכתיים ובין מדע, ודנים באופן כמעט 
אובססיבי בסוגיית האוננות בקרב בנים )האן, 1870; כהנוב, 1848(.3 נראה כי למרות הוויכוח 
האידיאולוגי בין מחברים משכילים למחברים אורתודוקסים, ועל אף הפערים הכרונולוגיים 
)בעיקר במהלך המאה ה־19( והגאוגרפיים )המחברים מקורם בלבוב, כיום באוקראינה; בוורשה, 
ובז'יטומיר, כיום באוקראינה(, הנחת היסוד שלהם  כיום בפולין; בקניגסברג, כיום ברוסיה; 
משותפת: אוננות של בנים היא בעיה, נגע מסוכן תמיד. מחלוקת מתגלעת בעיקר בנוגע ל"פתרון 
הבעיה": איפוק ממושך )כלומר השכלה, שדרשה מן הבנים ללמוד, לרכוש מקצוע ולעכב את 
הנישואין( או הקדמת גיל הנישואין )הגישה המועדפת על האורתודוקסיה, גם כדי לא ליפול 

לחטא(.
מתוך ניתוח תוכן המקורות הראשונים אפשר להסיק כי בעוד הגבר הוא הגיבור הראשי, 
הרי האישה יושבת בצילו. גם הרופאים, כשהם מתפנים לדון בה, מציגים את האישה כאובייקט 

הרב משה נחמיה כהנוב התחנך בקרב גדולי הרבנים בווילנה, שימש בגיל צעיר כרב של חסלביץ, עלה   3
לארץ ישראל והקים בה את ישיבת "עץ חיים". הוא דגל בשיטת לימוד בשפה העברית וחבר למשה 

מונטיפיורי ביוזמות ההתיישבות מחוץ לחומות ירושלים )תדהר, 1947(. 
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)ֵמל, 1821(. כמו חווה האגדית, נשים  למבחן בררני וככלי קיבול לדור ההמשך של הבנים 
מתוארות לעיתים כמקור לפיתוי ארוטי וככוח שלילי והרסני המביא לדרדור הדור הצעיר, ולו 
בגלל הגירוי המיותר שהן גורמות לבנים )שטודנצקי, 1876(. במקרים המעטים שבהם נדונה 
מיניות הנערה, הרי זה בהתייחס לגברים, ולא כמאפיין של הנערה עצמה )אובייקט ולא סובייקט(. 
לעומת העיסוק הרב באוננות הבנים, העיסוק הרפואי בבעיות הווסת מצומצם מאוד. אם מוסכם 
בקרב הרופאים שהתבגרות הנערה היא תקופה חריגה מבחינת השינויים הביולוגיים, נראה כי 
הם מהססים להיכנס לתחום מורכב זה, ומשאירים את הבעלות על השיח בידי סוכני הפיקוח 
המסורתיים דוגמת ההורים, המחנכים או הרבנים )עצמון, Weissler, 1992 ;2005(. כפי שקבע 
אחד הרופאים: אין מקום להתערבות רפואית מיוחדת בתקופת הווסת מכיוון ש"חיי האישה 
העברייה מוקפים גדר חוקים רבים, אשר ישמרו ויצרו אותה באופן היותר טוב ממחלות ורעות" 
)פרנקל, 1882, עמ' 235(. אפשר להבין שחיי המין של האישה העברייה הבריאה יבואו לידי 

ביטוי והגשמה עם התעברותה כאשת איש וכאם לדור בריא, מוקפת בגדר של חוקים חדשים.

הגוף של הנוער כמוקד האידיאולוגיה הציונית

התנועה הציונית, שהחלה את פעילותה הלאומית לקראת סוף המאה ה־19, עסקה רבות באופייה 
של המשפחה החדשה, בהגדרה מחדש של תפקידי המינים, ביצירת חינוך אחר לדור הצעיר 
ובעיצוב הגוף והנפש של היהודי הצעיר )פלק, Mosse, 1985 ;2006(. רעיונות אלו הופיעו בהגותם 
של רבים ממנהיגי התנועה הציונית )אלבוים־דרור, 1992(. אולם לצד ההכרזות הרפורמיסטיות על 
השאיפה לשינוי הגוף והנפש הגלותיים והמתנוונים ולצד השינוי במערכת היחסים בין המינים — 
שהיו הכרזות אידיאולוגיות אופייניות לתנועות הלאומיות האירופיות בשלהי המאה — שכפלה 
הציונות גם תפיסות מסורתיות, מנוגדות לכל שאיפה של שינוי רדיקלי בגוף ובנפש או במעמד 
האישה. בנימין זאב הרצל, למשל, על אף הכרזותיו השוויוניות, דאג לשלוח "לאישה החדשה 
את המסר העתיק, כי כבודה בת מלך פנימה" )שם, עמ' 116; וראו גם אבנר, 1950(. ואף על פי 
שראה בה שוות זכויות, דאג להוסיף: "ואל נא תחשוב שהאישה חדלה משום כך, להיות עקרת 
בית" )הרצל, 1939, עמ' 81(. מתוך ריאקציה דומה למומנטום המהפכני סברו הוגים אחרים שגם 
בארץ החדשה על האישה לשמש אם משכילה, מחנכת לדור ההמשך, בעד קיום עמנו, רוחו 
ולשונו )אחד העם, 1901; לדיון ראו מרגלית־שטרן, 2011(. כדברי אלבוים־דרור )2001(, הגבר 
היהודי, שנתפס כדמות נשית וחלושה בתרבות האירופית, ביקש באמצעות הגאולה הלאומית 
לגאול גם את גבריותו. כך נוצרו הקשרים מגדריים בין מין לגופניות ולכוחניות, שהשליכו גם 
על דמות האישה. כל מה שהיה קשור ללאומיות העברית קיבל צביון "גברי", נועז ותקיף; הגבר 

הוא הכובש את אימא אדמה, מזריע אותה וממיר אליה את יצרו.
בהקשר הזה אפשר להסיק שגם הדיונים על הפרשות הבנים והבנות נרתמו לטובת המפעל 
הציוני. המסר השמרני קבע שהגוף של היהודי הצעיר החדש, מרצין המבט, גוף זקוף, שרירי 
וחזק, יעוצב באמצעות איפוק מיני; היצר נותב לפוטנציאל יצרני. על הנערה העברייה, המגויסת 
לחינוך הדור, מוטלת חובה לקבל את צווי האורגניזם המגבילים את מרחב מחייתה, לפחות במשך 
שבוע אחד בחודש. חיסכון זה נתפס כהשקעה לעתיד לשם מימוש תפקידה כאם לדור ההמשך. 
אוננות ווסת הן המוקדים העיקריים בדיון על מיניות בני הנוער. למעשה, גם החינוך המיני 
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קשר את האישה אל המפעל הלאומי. התפקיד העיקרי שיוחס לה היה תפקיד של אם, מגדלת 
הדור הבא, המחנכת אותו ברוח לאומית )ברנשטיין, 2008(. מכאן אפשר להבין את הניכוס של 
השיח הביולוגי למען הקולקטיב, ובייחוד את הדגשת הווסת הראשונה כ"יצירת ביצית ראשונה" 
וראייתם של "איברי המין כמסוגלים לשירות לתועלת המין האנושי" )נימילוב, 1931, עמ' 60(. 
איברי המין של האישה הם בעלי "אך תעודה אחת, אולם מתמדת וחשובה לאין ערוך: לעבוד 
לפולחן הרביה" )שם, עמ' 66; וראו גם הודן, 1930(. נראה כי כאשר מדברים על נשים אין הבדל 
משמעותי בין שיח מסורתי ובין חדשנות. במילים אחרות, האישה נשארת שקופה או מושתקת, 
היא אובייקט למבט )gaze( גברי, חינוכי ורפואי, והסבל, הסבילות והקללה החודשית נותרים 

מרכיב קבוע בהתייחסות אליה. הנחמה תהיה באימהּות.

ניסיונות ראשונים של חינוך מיני בכיתות היישוב היהודי

הספר הראשון שראה אור ביישוב היהודי בארץ ישראל ועסק במין )ובסכנות האוננות( היה ספרו 
של חיים אריה זוטא הזרע למינהו, שיצא בשנת תרס"ט )1909(.4 אחריו ראוי לציון תיעודו של 
המחנך יעקב בנאי, מכתבי אבטליון, העוסק בחינוך המיני בשנות העשרים )בנאי, 1948; על 
השקפתו החינוכית ראו גם בנאי, 1947(.5 ספרו של בנאי מתאר את החינוך ביישוב המאורגן 
ומציג רישום של תוכניות חינוך בבית חינוך בתל אביב בקרב ארבעה מחזורים שבהם בנים ובנות 
למדו יחדיו )1929/1928, כיתה ח; 1933, כיתה ז; 1937 ו־1941, כיתה ו(. ספרו של בנאי, וכך 
גם הספר של זוטא, משקפים התנסות נקודתית וספורדית של מחנך יחיד; הם אינם מייצגים 

בהכרח את מגמות הכלל או חלק מתוכנית חינוכית מגובשת.
טקסטים החלו להופיע בסוף שנות העשרים, עם התחזקותה של הנוכחות הרפואית ביישוב 
ועם עליית כוחם של רופאים בבתי חולים, בקופת החולים ובקליניקות הפרטיות )קוזמא, 2010(. 
כך, למשל, בראשית שנות השלושים החל לפעול בתל אביב "המכון להיגיינה ומדעי המין", שעסק 
בטיפול בבעיות מין, במתן ייעוץ מניעתי, בהכוונת זוגות לפני הנישואין ובהסברה פרופילקטית 

לקהל הרחב באמצעות הרצאות, עלונים וספרים )מאיר ורבקאי, 1934-1933; מטמון, 1932(.6

"הזהרו ילדים ]...[ השמרו" )עמ' יז-יח( כי הוצאת זרע בתקופת הצמיחה פוגעת באורגניזם, מחלישה את   4
הגוף והנפש ומסכנת את המשכיות האומה. בזמן הנכון, הבשל, ]...[ נולדו משה רבנו, דבורה הנביאה 
דוד המלך ]...[ גם המה סגולת המין האנושי גם המה הזריעו זרע והעמידו בנים חכמים ונבונים בדמותם 
ובצלמם" )עמ' טז(. "אני בטוח שדבורה הנביאה לא הזריעה זרע, ומשושלת מכובדת זו נולדו גם בנות 
חכמות...". זוטא, יליד קובנה )1868(, נחשב אחד ממעצבי החינוך היסודי בארץ ישראל; על מפעלו 
החינוכי ראו זוטא, 1934. הוא התקרב למנחם אוסישקין והקים "חדרים מתוקנים" של לימוד עברית 
בעברית. היה מקורב לחוגים הציוניים בברלין, עלה לארץ בשנת 1903 והיה מורה בבית הספר ֵלֵמל 
ובבית המדרש למורים ופעיל באגודת המורים בארץ ישראל. כמו כן שימש מזכיר ועד הלשון העברית 

וערך מדורים בעיתון דבר. הוא עסק גם בתחומי היסטוריה, מקורות יהודיים וידיעת הארץ. 
יעקב בנאי )בודניק( היה מורה והוגה דעות )בנאי, 1947(. הוא היה מנהל בית חינוך בדגניה, מחנך בבית   5
חינוך בתל אביב ומנהל מחלקת החינוך של ההסתדרות, והיה ממקימי "בית החינוך המשותף שבעמק". 
הרופא יוסף מאיר )על שמו בית החולים בכפר סבא( היה מנהל קופת חולים בתקופת היישוב ומונה   6
למנהל הכללי של משרד הבריאות. הוא עסק, בין השאר, בשאלות הנוגעות להשבחת הגזע. ישראל 
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מראשית שנות השלושים התפרסמו בארץ ספרים וחוברות העוסקים במין ובמיניות ומיועדים 
לבני נוער. חלק מהספרים תורגמו לעברית משפות אחרות )בדרך כלל מגרמנית, אך גם מרוסית — 
למשל רב המכר של נימילוב הטרגדיה הביולוגית של האשה, שתורגם בשנת 1931(. ספרים 
אחרים היו ניסיונות מקוריים של רופאי היישוב לפנות לקהל היעד במגוון סגנונות כתיבה, לרוב 
בהשפעת ספרות מערבית גרמנית, בהשפעת גל העלייה של רופאים מגרמניה )שגב, 1991(. 
בשנת 1935, למשל, ראו אור שתי חוברות על מיניות הנוער בחסות בית בריאות הדסה )קאהן, 

1935א, 1935ב(.7
תחילת ההתבגרות מוצגת תמיד כשלב מאיים ומסוכן )על המשכה או על סופה לא נכתב 
דבר(. הכותבים אמנם מכירים בכך שזו תקופה מיוחדת, עשירה ברגשות חזקים, "אביב החיים", 
ועם זה הטבע בכלל ו"הנוזלים המיניים" בפרט הופכים לגורמים ל"מלחמה שמעמידה את האדם 
לפני מצבים משונים ומסוכנים" )בנאי, 1948, עמ' 45(. הנער נזרק חסר אונים לתוך ההתבגרות 
כש"עינויי נפשו גדולים מנשוא" )שם, שם(. שינויים באופי, ייסורים וסכסוכים )קאהן, 1935א( 
גורמים ל"ימים הנוראים שבם נחתך גורלו של האדם לשבט או לחסד" )רבקאי, 1925, עמ' 65(. 
השיח הנטורליסטי מציג את הנערה במצב נחות ופסיבי: "כל חייה הפיזיולוגיים של האישה הם 
שרשרת ארוכה של שינויים חריפים ויש להתפלא על אשר יצור חלש כזה יכול לשאת אותם" 
)יזון, 1933, עמ' 3(. תהליך ההתבגרות של הנערה מביא לפסיביות, לרגשנות ולתלות שאין 
למנוע אותן, לטענתו של המחנך העברי בנאי )1948(. הרי כל נערה "נעלבת על נקלה, באה 
לידי דמעות ומצב רוח", ומודה "בחולשתה העצמית ומרגישה תמיד מתוך כאב פנימי מיוחד" 
)שם, עמ' 43(. גם כאשת איש חייה נשארים סבילים, עד כדי שלילת ה"אנוכי העצמי", לטובת 
בעלה וצאצאיה )נימילוב, 1931, עמ' 74(. אפשרות של אוננות נשית, ומכאן של הנאה נשית, 

נתפסת כדבר חריג ונדיר )לוי־לנץ, 1932(.8
אם נערות חייבות לקבל את טרגדיית הגורל שהעמידה אותן במקום נחות וסביל )וסובל(, 
הן יכולות להתנחם בפיצוי שבהיותן אמהות התורמות לאומה ולאנושות. בשיח זה הרחם נמשל 
לאדמה והורמון המין ל"דשן" שיאשפר ויזרז את התפתחותו של הזרע בבוא הזמן )קאהן, 1935ב(. 
הרופא קאהן, עולה מגרמניה, מהלל את הווסת הראשונה: "ביום הזה היית לאישה, נכנסת לתוך 
חוג הנשים המיועדות לפרייה ורבייה ולאימהות" )שם, עמ' 13(. תהליכים פיזיולוגיים הנלווים 
לווסת מוצגים אף הם כחלק מתפקיד הרבייה והפוריות. השומן שמתרבה בעור, למשל, הופך 
לחומר שעתיד להזין את העובר בבטן וליצור חלב בשדיה של האם לעתיד, והורמון המין הופך 

רבקאי היה דוקטור לפסיכולוגיה, ולימים הפך למפקח על החינוך בזרם העבודה מטעם משרד החינוך. 
אברהם מטמון, יליד יפו, בנו של מייסד הגימנסיה הרצליה יהודה לייב מטמון־כהן, סיים לימודי רפואה 
בשווייץ והתמחה במכון לרפואה בחיי המין בברלין )את לימודיו שם סיים בשנת 1931(. הוא למד אצל 
מגנוס הירשפלד, מראשוני הסקסולוגים בעולם )ומי שצידד בזכויות ההומוסקסואלים(, ותרגם מגרמנית 
מאמרים ברוח רופאי המכון של הירשפלד )Institut für Sexualwissenschaft(. בין היתר תרגם מאמרים 

של מאקס הודן, שהיה אחד מן הרופאים במכון.
פרסומיו של ד"ר פריץ קאהן )כהן( הם דוגמה ראשונה לטקסטים נפרדים המכּוונים לבנים ולבנות.   7
לראשונה נראה היקף דומה בכתיבה על שני המינים. הספרים נכתבו בגרמנית ותורגמו על ידי בית 
בריאות הדסה. על מפעל בית הבריאות ועל המכונים להיגיינה של המשפחה בירושלים ובתל אביב 

ראו קוזמא, 2010(.
לודוויג לוי־לנץ היה גינקולוג שעבד במכון של מגנוס הירשפלד בברלין.   8



נערה כנגטיב של הנער 180  גבריאל קאבאליון 

לחומר ה"מקרין יופי, טוב וקסם, אהבת האם, דאגה בלי גבול לילד" )שם, עמ' 18(. בעצם, כל 
שינוי בגוף הנערה נועד לכך שתמלא בעתיד את מקומה בחברה. לפיכך האישה הנורמלית היא 
מי שאינה מתנגדת לטבע שלה והולכת בדרכי הציווי ההטרו־נורמטיבי והמונוגמי. זהו תפקידה 
במפעל הלאומי. הארכיטיפ של אימא אדמה, שנכבשת, מדושנת ונזרעת על ידי החלוץ העברי, 
יכול להתאים לטקסטים הנדונים: "הנשים לא אחזו בנשק טהור בידן האחת ואף לא הובילו 
את המחרשה בידן השנייה. הן לא יצאו 'לכבוש' והן לא הבקיעו 'אדמה בתולה'" )ברנשטיין, 

1993, עמ' 87(.
בקרב הנערים מעוררים הורמוני המין דחף והופכים אותם ליצורים "אקטיביים" השואפים 
חזק,  בושה  רגש  ]בה[  "טבוע  הנקביים" שבנערה  ה"נוזלים  זאת, בהשפעת  לעומת   להנאה; 
המתנגד לזה שתתמסר לגבר, ומעכב בעדה לעשות צעד פוחז ומוקדם" )קאהן, 1935ב, עמ' 
 20(. אם כן, הטקסטים בהשקפתם הדטרמיניסטית מעצבים ומשמרים את ההבדלים בין המינים: 
הנערה  להנאה,  שואף  הנער  בולמת;  הנערה  חושק,  הנער  פסיבית;  הנערה  אקטיבי,  הנער 
 מבטלת את "האנוכי עצמי" למען דור ההמשך ומקריבה את עצמה לציווי הטבע מדי חודש. 
המושג המסורתי של צניעות האישה מקבל כאן חיזוק מדעי )לדיון כללי ראו ינאי ורפפורט, 

.)2001
הגופנית  המערכת  להיחלשות  הגורם  חולני  כמצב  הווסת  הוגדרה  הנדונים  בטקסטים 
והנוירולוגית עקב אבדן נוזלים חיוניים. מצב זה מביא להפרעות גופניות ונפשיות. ב"ימים 
המיוחדים" נפגמים יישוב הדעת, הקואורדינציה המוטורית ויכולת הריכוז )נימילוב, 1931(. לכן 
על הנערה לקבל את עובדות החיים ואת חוקי הטבע, ומתוך כך לצמצם את פעילותה במשך 
שבוע מדי חודש, לטובתה וכדי להבטיח את בריאותו של הדור הבא. יש אפוא בווסת מעין אמצעי 
לפיקוח עצמי. ואם הנערה אינה מקפידה בעצמה, מוטלת על הסובבים אותה החובה להגבילה. 

כך כתב המחנך הציוני בנאי בספרו מכתבי אבטליון:

הילדות מזלזלות לפעמים בהלכות בריאות ובהימצאן במצב כזה הן חופרות, עודרות 
ונושאות משאות כבדים, רוכבות על אופניים, עוסקות בספורט ובטיולים ארוכים. כל 
הדברים האלה אסורים בהחלט בתקופת הווסת וגם האנשים הקרובים לילדה מצווים 

לשמור עליה מהתאמצות מיותרת בימים אלה. )בנאי, 1948, עמ' 34(

הרופא נורמן מוסיף: "אין לדרוש מהן בימים אלה עבודה יתרה, ואסור להרגיזן או לגרות אותן" 
)נורמן, 1927, עמ' 23(. המוטיב העממי שאסור להרגיז את הנשים בתקופת הווסת הוא ביטוי נוסף 
לפיקוח על הנערה. איסור זה נבע מאמונה שהאישה נמצאת במצב נפשי בלתי יציב המתבטא 
גם בקנאות, ב"התנהגות המפילה אימה, איבוד לדעת, תגובות פסיכוטיות ואף אלכוהוליזם" 
)נימילוב, 1931, עמ' 72(. בכל אופן, אפשר להסיק שאם הנערה כועסת, אין זה כעס מוצדק כי 
אלא כעס שנגרם בגלל הווסת; אין היא אדונית לרגשותיה או זכאית להשמיע את תביעותיה. 
הארי קרפט־אבינג, מאבות הפסיכיאטריה המודרנית, טען שבזמן המחזור נשים "משתנות תכלית 
שנוי באופיין ]...[ הן הופכות להיות נשי ריב ומדון, גרויות עצבים, מרננות ורוטנות ולעיתים 
נהפכות גם לליליות ולכסנטיפות, כמו שנאמר, המפילות אימתן על הכל ומבריחות מד' אמותיהן 

כל נפש חיה" )אצל נימילוב, 1931, עמ' 72(.
הטקסטים מבטאים גם רחמים ורגשות של אבירות. הפיקוח על הנערה הצעירה אינו גלוי 

או נוקשה, אלא בלתי נראה, מיטיב ומתחשב:
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יש ולועגים לנימוס המקובל לפנות מקום ברכבת או באוטו לאישה, או לעזור לה בנשיאת 
משא. אבל אל נא נשכח, שאין זו שאלה של נימוס בלבד, אלא התחשבות במצב של וסת 
או היריון, שהאישה עלולה להימצא בו. האין אנו חייבים לחיות חדורים כבוד והוקרה 

ליצור הזה הסובל כל ימיו בשביל לתת חיים לדורות הבאים? )בנאי, 1948, עמ' 35(

זהו כמעט  אינה פטורה פטור מידי מעיסוקיה החיוניים, בעיקר במטבח.  זאת, האישה  עם 
המקום האחרון בסֵפרה הפרטית שהותר לה להישאר בו בימים המיוחדים )אם אינה מקדיחה 
את התבשילים(. מתוך אמירות אלו עולות תמות מסורתיות שקשורות לטאבו של סכנה עצמית 
9.)Buckley & Gottlieb, 1988( וזיהום האחרים, אם לא בדרך מאגית, על כל פנים בדרך ביולוגית

פסיכואנליזה וחינוך מיני ביישוב הכללי

באמצע שנות העשרים, עם חדירת התורה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד, החלה מגמה חדשה 
בחינוך המיני ובהסברה המינית בארץ )רולניק, 2007(. מגמה זו הלכה והתחזקה עם העלייה 
החמישית, שהביאה לארץ רופאים בעלי ידע רב בתחום שברחו מאימת הנאצים. הללו מיסדו 
בארץ מסגרות פסיכואנליטיות לטיפול, להסברה ולחינוך מיני )וולף, 1950(.10 תושבי היישוב, 
בעיר ובקיבוץ, הלכו שבי אחר קסמה המהפכני של הפסיכואנליזה, שלא סתרה את האידיאל 

הציוני: גוף חדש ונפש בריאה.11
התמורות הללו זעזעו את המערכות הרפואיות והחינוכיות בארץ ישראל, שהיו שמרניות 
בנוגע לחינוך המיני. אנשי מקצוע ללא הכשרה פסיכואנליטית החלו לאמץ חלקים מן התורה 
החדשה )אביעבר, 1943; זס, 1929(. גם נציגי הגישה האורגניציסטית, מתנגדיה המסורתיים של 
הפסיכואנליזה, נטשו בהדרגה את המודל המיושן לטובת זה החדש. הדמות הבולטת במיסוד 

הפסיכונאנליזה על היבטיה השונים היה מרדכי ברכיהו.12

הוראות מסוג זה שכיחות גם בקרב רופאות שנרתמו למפעל הלאומי )וגם אימצו את הקול הפטריארכלי   9
שברפואה(. הן אסרו על "טיולים ממושכים ומעייפים, רכיבה באופניים ותרגילי התעמלות", כפי שכתבה 
ד"ר אהרונובה, רופאה ילידת בלארוס, גינקולוגית בהכשרתה, דמות מגויסת למען היישוב היהודי בארץ 
ישראל )אהרונובה, 1934, עמ' 23(. באמצעות דאגה למנוחה, לשינה ולריתוק האישה לסביבה הביתית 
כשהיא מוקפת אבירים דואגים וסלחניים רצו הרופאים למלא תפקיד של מחנכים המראים ליְצור הזה, 
הנערה, מה מקומה הנכון בחברה, וכל זאת לטובתה )Bassuk, 1986( ולטובת המדינה המתהווה. לא 
מפתיע לגלות שאהרונובה הפיצה בכתביה רעיונות פרו־נטליסטיים ואאוגניים "חד־משמעיים ומקובלים 
בשיח הרפואי של היישוב באותה התקופה" )סטולר־ליס ושורץ, 2011, עמ' 86(. לפי הנחיותיה, כלי 
נשקה של האישה במלחמתה הפרטית והלאומית לקימום הדור הבא הם להביא לעולם לא פחות משלושה 
ילדים: שניים כמספר ההורים, והשאר — לביצור המשפחה והגזע. גם במקרה הזה, הרופאה — אישה 

בעצמה — אינה מזכירה כל אפשרות של רצון והנאה הקשורים למיניות האישה.
דוקטור משה וולף, ממייסדי הפסיכואנליזה בישראל, היה יו"ר החברה הפסיכואנליטית בתקופת המנדט.  10

לקריאה נוספת ראו חלפין, 2017; כפכפי, 2001; קאבאליון, 2004.  11
רבות נכתב על מפעלו של מרדכי ברכיהו, הן בתחום הרפואה והן בתחום החינוך. מיסוד "המחלקה   12
להיגיינה" שליד בית הספר )שהשתנתה והיו לה גרסאות שונות, כמו "המחלקה להיגיינה רוחנית"( היה 
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גישתו של ברכיהו הייתה שונה מהותית מזו של רופאים ומחנכים שמרנים כגון קאהן, בנאי, 
נורמן, חריזמן, אהרונובה ויזון. הללו ראו בהתבגרות תקופה המושפעת על ידי כוחות הטבע, 
ובייחוד על ידי בלוטות המין. מתוך ראייה זו התעלמה עבודתם מהילדות המוקדמת, שנתפסה 
כתקופה לא ארוטית ולכן גם לא מדאיגה. לעומת זאת, לפי ברכיהו ורופאי המחלקה להיגיינה 
שהקים, ההתבגרות היא תקופה משנית — "צל של חוויות מיניות במשך תריסר שנים" )ברכיהו, 
1946, עמ' 146(. הם סבורים שהילדות המוקדמת מעצבת את גורלו של האדם בצורה שאי אפשר 

לשנותה, והיא יסוד החיים הנפשיים והמיניים.
גם ביחס לאוננות הבנים ניכר שוני משמעותי בגבולות המוסריים ובהגדרת הסטייה. מתוך 
ההסתכלות המעמידה את היצר המיני ככוח החיים המאחד את תכונות האדם, האוננות הפכה 
למושג שאיננו רק פיזיולוגי אלא גם נפשי. זו אינה רק פעולה של התפרצות החומר המסוגר 
החוצה — פעולה פיזיולוגית טהורה — אלא תוצאה של פעולה נפשית עמוקה: "במעשה זה 
ובסיבות הגורמים לו, מעורים יסודות נפשיים עמוקים וחשובים" )ברכיהו, 1930, עמ' 54(. 
שיעורי האוננות הגבוהים בקרב נערים מביאים את הרופאים הפרוידיאניים לקבוע שלא מדובר 
ב"נגע השוטף את מירב הנוער", כפי שכתב בנאי, אלא ב"הופעה נורמאלית", הן בקרב ילדים והן 
בקרב מתבגרים )ברכיהו, 1946, עמ' 108(, בקרב בנים ובנות כאחד )ברכיהו, 1930(. אצל פרויד 
וממשיכיו הפכה האוננות מתופעה אסורה ופסולה, חטא איום נגד האנושות, למעשה ספונטני 
ופשוט, "תזמורת של יצרים ורגשות" )ברכיהו, 1946, עמ' 108(. ומתוך כך, הפרובלמטיקה 
הקשורה לאוננות הועתקה אל בעיות הדיכוי של התופעה הטבעית. קטגוריות של סטייה לא 
נעלמו אלא השתנו ובחלקן הועתקו לעבר ההורים והמחנכים. נכללו בהן בין השאר קטגוריות 
"סטיגמטיות", כגון "ההורה והמורה הפסולים", אלה שגורמים לבעיות של "המאונן שמרגיש 
אשמה", "המאונן המפריז" ו"המאונן טרם זמנו"; כל אלו נגזרו מגישה חינוכית דכאנית ועונשית.
הפסיכואנליזה שחררה את הבן מרגשות האשם סביב מיניותו הספונטנית, אולם לא כך 
הדבר לגבי הנערה, שנושא המיניות שלה נדון אך מעט. מיניות האישה לא העסיקה במיוחד את 
ברכיהו ועמיתיו. הרופא התעלם מסוגיות חשובות הנדונות בתורה הפרוידיאנית, כגון תסביך 
אלקטרה, דימוי הדגדגן וקנאת הפין, ובוודאי לא הכיר פרשנות פסיכואנליטית הנוגעת להשלכות 
הנפשיות ולקשיי ההסתגלות של הנערה אחרי הווסת הראשונה )או לכל הפחות לא התייחס 

.)Buckely & Gottlieb, 1988 לסקירת ספרות בנושא ראו ;Deutsch, 1944( )לנושא
התייחסותו הספורדית של ברכיהו לנערות שואבת דווקא מגישות מסורתיות, דומות לאלו של 
בנאי, נורמן וקאהן. מבין השורות עולים קולות עממיים. לדוגמה, ברכיהו מציין שתרומת האישה 
לחברה היא בכך שתישאר בבית ותדאג להמשך שושלת הדורות. הווסת הראשונה אינה נדונה 
בהקשריה לבלתי מודע, כפי שהיה מקובל בגישה הפסיכואנליטית, אלא בהקשר האורגניציסטי, 
כשלב פיזיולוגי ה"מכריז ]...[ שהיא כבר בשלה למילוי תפקידה: להקים דור חדש, לחנכו, לגדלו 
עד שיגיע לעצמאות" )ברכיהו, 1946, עמ' 68(. ברכיהו קובע שהווסת היא "תופעה נורמאלית 
בהחלט" והטומאה היא "עניין של הקדמונים, אמונת שווא". אולם בה בעת הוא משתכנע שנשים 
"מפרישות בשעת וסתן ארס במידה גדולה יותר, באופן שפרחים קטופים ממהרים לנבול" )שם, 

אחד ממפעליו החשובים, שהיו בסופו של דבר לתחילת השירות הפסיכולוגי במדינת ישראל. נוסף על 
כך תרגם ספרים על של פרויד. על מפעלו של ברכיהו ראו הירש, 2002; קאבאליון, 2002. לזיכרונותיו 

ראו ברכיהו, 1960.
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שם(. הטאבו של זיהום ונזק לגופה ונפשה של האישה נשמר גם בשיח זה. מוטיב הווסת נשאר 
אצל ברכיהו גם כתירוץ לריתוק הנערה ה"חולה" ולהשתקת תביעותיה לאמנציפציה. בזמן 
הווסת, כש"העצבים רגישים במקצת", אין להרגיז בנות; מוטב להן לקצר את שעות העבודה, 
להימנע מטיולים ארוכים, מהרמת משאות כבדים, מהתעמלות מאומצת וגם מלימודים ממושכים 
)שם, עמ' 69(. תמוהה עוד יותר היא קביעתו ש"אי־זהירות בזמן הווסת מזקינה האישה לפני 
זמנה"; ואם הנערה תנוח, תזכה "לרעננות ואריכות ימים" )שם, עמ' 64(. ברכיהו מבטיח אפוא 
לנערה דברים שאפילו רופאים שמרנים לא העזו להבטיח: יופי ואריכות ימים. אם כן, נראה 
כי אף שהיה יריב מושבע של הגישה האורגניציסטית )לפחות ביחס לאוננות הילדים( לא ראה 
כל סיבה להתנגד לה בכל הקשור לדיון על נערות, והכפיף אותן גם הוא לדטרמיניזם הביולוגי 
ולצו גיוסן לתפקיד אימהות לטובת המפעל הלאומי. בנושא האישה נשמרת ברית בין הרופאים 
הגברים, מעין אחווה פטריארכלית הפועלת תמיד "לטובת עצמה". גם כאשר אופנות חדשות 

.)Ehrenreich & English, 1979( שוטפות את עולם הרפואה, הן נשארות שמרניות במהותן

סיכום

מאמר זה הראה כי סוגיות האוננות והווסת נקשרו לנורמות של כלכלת חיסכון לטובת העתיד: 
נשים צריכות להכין את עצמן לקראת תפקידן כאימהות. הטקסטים עוסקים בתחילת התבגרות 
 .)Francis & Marcus, 1975( הנערה, ומגדירים את התקופה באופן סטטי, לא ארוטי, סביל ומופנם
הטרגדיה הביולוגית נשארת נתון קבוע. הביולוגיה של האישה וסבל האישה הופכים למושגים 
נרדפים. מובן מדוע אסור לנשים להתאמץ פיזית ואינטלקטואלית — הדבר עלול לפגוע הן במצבן 
המנטלי בהווה והן בבריאותן בעתיד. כתוצאה מכך עלולה להיפגע יכולת הרבייה שלהן, ומתוך 
כך — הכמות המיוחלת של דור ההמשך ואיכותו הגופנית והנפשית של העם. איסור זה מבהיר כי 
אין לנשים אופציות לאדוניּות, ליוזמה, לקידום או למוביליות חברתית, להתפתחות בלימודים או 
בתעסוקה. עבור בנים משורטטת תמונה הפוכה: חובה עליהם להתאמץ ולהתרחק מן המיטה ומן 
הבית )לפחות לפני עליית הפסיכואנליזה( — אל להם ליפול לפיתויי חטא המתבודד. דרך דיון 
על הנוזלים המיניים נקבע קו הפרדה בין המרחב הפרטי שבו תשהה האישה כדי לנוח ולשמור 
על בריאותה ובין המרחב הציבורי שבו יפעל הגבר כדי להסיח את דעתו מן החטא ולברוח ממנו: 

המיטה היא זירה מועדת לפורענות. כפי שכותבת סימון דה בובואר:

הרבה נערים עסוקים בנושא של החופש המיני שמתקרב. הם מקבלים את הכבוד בהיותם 
זכריים. כדי לגדול צריכה הילדה הקטנה לעומתם להיות מוגבלת לתוך הגבולות שנכפו 
נבוכה מול "הדרמה הברוטלית הנכפית"  ]...[ הנערה עומדת  עליה על־ידי נשיותה 

)de Beauvoir, 1988, p. 340( .שקובעת את גורלה

מה בכל זאת המשותף במסר הישן לבנים ולבנות? מה האחיד והדמוקרטי ביחסו לבנים ולבנות 
ייעוץ? עידון, איפוק וחסכון הם מסרים משותפים לכלכלת ה"נוזלים" המיניים של  בספרי 
הבנים ושל הבנות. "המקדש הנשגב" של המשפחה לעתיד והדאגה לבריאותו של הדור הבא הם 
ערכים מרכזיים ומשותפים. הקרבה בהווה, בדמות התנהגות שקולה, מאופקת וחסכונית, תניב 
רווח עם ריבית כפולה בעתיד. זוהי מגמה עם מאפיין כלכלי קפיטליסטי )וקלוויניסטי(. כפי 
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שאווה אילוז מציינת, בהתבססה על מקס ובר, זו האתיקה הפרוטסטנטית שהכתיבה שרווחים 
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אינו מכפיף את הנשים לכלכלה אחרת?
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החוג ללשון העברית, המכללה האקדמית אחווה; החוג ללשון העברית, מכללת לוינסקי לחינוך  *

 שיום יילודים יהודים בישראל: 
בחירה בין ערכים בסיסיים

שלומית לנדמן*

תקציר. תהליך מתן שמות פרטיים ליילודים הוטען אידאולוגית באופנים 
הישראלית  בתקופה  גם  זה  ובכלל  היהודית,  ההיסטוריה  לאורך  שונים 
המודרנית. לפי בורדייה, ההביטוס הלשוני מתעצב באמצעות שינויים קטנים 
לאורך זמן, והציפייה הלא מודעת לסנקציות היא הקובעת את זרימת השיח. 
ממחקר איכותני שנערך בקרב 45 הורים חילונים בנושא תהליכי בחירת 
שמות פרטיים עלה כי ציפייה כזאת מכוונת במקרים רבים את בחירת 
השמות. היגדי המרואיינות והמרואיינים לגבי שמות שנבחרו בהשוואה 
הזהויות שעמדו על הפרק —  בין  לשמות שנדחו הבהירו את השסעים 
ישראלית, יהודית ומערבית. במאמר נידונים שני ערכים הקשורים להגדרת 
הזהות באמצעות שמות פרטיים: ערך המסורת וערך ההכוונה העצמית. 
הבחירה בשמות שהוגדרו "ישראליים" נעשתה באמצעות הפעלת ערך 
המסורת המונע ממוטיבציה של שמרנות, הדוחה הן את המסורת היהודית והן 
את העולם המערבי. בניגוד לכך, שמות המתאימים למילון השמות באנגלית 

נבחרו באמצעות הפעלת ערך ההכוונה העצמית כלפי העולם המערבי.

מילות מפתח: שמות פרטיים, ערכים בסיסיים, ערך המסורת, ערך ההכוונה 
העצמית, הביטוס לשוני, ראיונות חצי־מובנים

מהותם של שמות פרטיים

ויילודות, כפי שעלה מראיונות עם הורים  מאמר זה דן בשיח העוסק במתן שמות ליילודים 
יהודיים וחילוניים בישראל. המחקר נערך ללא השערת מחקר מוגדרת, מתוך רצון להפיק מסקנות 
מתוך היגדי ההורים. הניגודיות בין הזהויות — ישראלית, יהודית או מערבית — כפי שהוצגה 
על ידי המרואיינים ממפה את התרחשותם של שינויים חברתיים לאורך זמן. על פי בורדייה 
)Bourdieu, 1991(, שינויים בהביטוס מתחוללים מעצם החשיפה המילולית של הליך מחשבה 
בציבור מסוים. בורדייה סבר שהכוח המאגי של שיום, כמו במקרים של ברכה, קללה, כינויי 
גנאי ועוד, עשוי לגרום לדברים להתממש. אם להשליך עיקרון זה על סוגיית הצמדתה של זהות 
מסוימת ליילוד באמצעות השם הפרטי שנבחר עבורו, כפי שעלה משיח השיום שנחקר, הרי גם 
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שם פרטי שניתן מתוך מטרה ממוקדת זהות עשוי לקבוע מסלול חיים עבור הפרט ובאותה העת 
גם לקבע שינויים בחברה נתונה.

ענף המחקר העוסק בשמות פרטיים, בשמות משפחה ובשמות מקומות נקרא אונומסטיקה. 
מבחינה אונומסטית, שמות פרטיים הם תוויות המוצמדות ליצורים חיים. זיהוי השמות ככאלו 
בחברה נתונה מותנה בהכרת השפה )פרגה, 1984(. שפה, בפונקציה המעשית הראשונית שלה, 
היא בהכרח טריטוריה חברתית, ולכן השימוש הראשוני בשמות הפרטיים הוא חברתי ואת 
 Lyotard,( סכום משמעויותיהם הם מקבלים מתוך השימוש בשיחים בחברה. על פי ליוטאר 
1988(, שמות פרטיים מהווים ציר, ולעיתים אף ציר מרכזי, בשיחים שונים, בהיותם טעונים 
משמעויות אישיות ובהיותם בעלי הקשרים חברתיים ענפים. השמות בפני עצמם אינם מעצבים 
את המציאות, אך הם מקבעים את המשמעויות מכוח העובדה שאין הם מסמנים את האובייקט 
ותו לא אלא גם מנגידים אותו לאובייקטים מקבילים לו. בניתוח שיחים שונים הדגים ליוטאר 
כיצד שם פרטי מבודד את מציאות היחיד בתוך ה"יש" הגנרי )שם(. שיח העוסק בתהליך מתן 
השמות מעניין במיוחד, מכיוון שהוא מאפשר לחקור מטא־שיח שבו הנושא עצמו הוא הכלי 

המסמן את המציאות האישית, השם הפרטי.
מבחינת המיון הלשוני, שמות פרטיים מהווים מחלקה קטנה ויוצאת דופן למדי. הם תת־
מחלקה בתוך מחלקת שמות העצם )Jespersen, 1924(, אך בניגוד לשמות העצם אין להם מובן 
)sense( המאחד אותם כקטגוריה לשונית )Mill, 1919(. המובן הקטגוריאלי הוא תכונת הדומּות 
ששמות העצם הפרטיים חסרים אותה, ובכך הם מתייחדים מבחינה לשונית: "כדי ששם עצם 
כללי יהיה אפשרי, חייבת להתקיים בין הדברים אותה דומות מידית" )פוקו, 2011, עמ' 146(. 
החוסר הלשוני הזה והמטען הרגשי הכבד של השמות הפרטיים הופכים אותם למילים שיש להן 
קיום גם מחוץ לתחום השפה. ואמנם, ניקולאייסן )Nicolaisen, 1995( סבר שבמסגרת השדה 
הלקסיקלי ראוי לכנות את השם הפרטי name ואת שם העצם appellative, מפני ששם העצם 
הוא בעל משמעות לקסיקלית ואילו לשם פרטי יש משמעות אונומסטית חברתית. מקביעתו 
של ניקולאייסן משתמע כי מהותם של שמות פרטיים וגם שכיחותם תלויים בתרבות מוגדרת, 

ולכן יש לחקור אותם במסגרות מובנות של זמן ומקום.
המטען הרגשי יוצא הדופן נאצר בשמות פרטיים מעצם היותם תוויות מילוליות התלויות 
עלינו, בני האדם )Anderson, 2007(. מטען זה ניכר באמירתו הכמעט מיסטית של ויטגנשטיין 
)1953(, "שם מבואר באמצעות ההצבעה 'זה הוא פלוני' )או 'לזה קוראים פלוני'( ]...[. זה מתקשר 
עם תפיסת מתן השם כתהליך מסתורי )אוקולטי(, כביכול. מתן השם נראה כקישור מוזר של 

מילה עם עצם" )שם, עמ' 38(.
מבחינה מעשית, וכנראה גם היסטורית, אקט ההצבעה הוא הסיבה המרכזית למתן שמות 
פרטיים ליילודים, ומטרתו זיהוי היחיד בתוך הכלל. פוקו סבר שאקט ההצבעה הוא שלב קדום 
בהתפתחות שפה, ואפשר שאי פעם שמות עצם כלליים שחסרו את תכונת הדומּות החלו את 
דרכם כמילים באמצעות אקט הצבעה הדומה לזה הקשור בשמות פרטיים כיום: "]שם כללי הוא[ 
סוג מסוים של שם פרטי: הוא מותיר לכל יצור את יחידאיותו הצרה ואינו מביע את הטבלה 

שאליה הוא שייך, ]...[ הוא הצבעה פשוטה וטהורה" )פוקו, 2011, עמ' 139(.
קריפקי )1994( התייחס הפוך לאקט ההצבעה: במוקד ההבחנות שלו עמדה ההצבעה על 
מילה כלשהי כעל שם פרטי. הבחנה זו חשובה מכיוון שלשם הפרטי ככלי מאצבע יש מעמד 
חשוב בשפה וגם בשיחים חברתיים שונים. על פי קריפקי, הנקודה שבה מילה או צירוף צלילים 
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מומצא מתחילים לשמש כשם פרטי )או אף כשם עצם כללי( היא שלב הטבלה ראשוני, שבו השם 
ידוע רק למי שהמציא אותו ולסביבתו. בשלב השני, אם השם מצליח הוא מתפשט במעגלים 

חברתיים מתרחבים עד להפיכתו ידוע לכלל הפרטים בחברה.
לכל אקט הצבעה, בין שהוא מופנה כלפי אדם ובין שהוא מופנה כלפי תהליכים ההופכים 
מילה לשם פרטי, יש חשיבות רבה עבור הורים שבוחרים שמות ליילודים, וכך גם עלה משיח 
השיום של המרואיינים והמרואיינות. ברוב המקרים הציגו המרואיינות תמונות דומות של תהליכי 
בחירה, שבמהלכם ייצגו השמות סטים שונים של ייצוגים מנוגדים. כל ייצוג כזה סימן מבחינת 
המרואיינת תכונה מסוימת בשם שהתייחסה להיבט אישי או חברתי הקרוב לה. באופן מפתיע 
נמצאו בשיח השיום שני ערכים מנוגדים מתוך מודל עשרת הערכים הבסיסיים של שוורץ 
)Schwartz, 2012(, ערך המסורת וערך ההכוונה העצמית. ערכים אלו מסבירים את הבחירה באחת 
הזהויות — ישראלית, יהודית או מערבית — באמצעות מתן שם פרטי ליילוד. הניגוד שעלה מתוך 
הפעלת שני ערכים אלו מתבסס על המוטיבציה המפעילה כל ערך. כפי שתיאר שוורץ )שם(, ערך 
המסורת מופעל על ידי מוטיבציה חברתית שבאמצעותה מקבל האדם את תכתיבי החברה, ואילו 
ערך ההכוונה העצמית מונע על ידי המוטיבציה האינדיבידואלית המדגישה את סדר העדיפויות 
הפרטי על פני זה של החברה. ההתייחסויות לשמות הנבחרים ולשמות הנדחים המחישו במקרים 
מסוימים את התחרות הקיימת ב"משחק התרבות", על פי בורדייה )Bourdieu, 1990(; במחקר 

זה, הפרס בתהליך מתן השם הוא הבחירה המוצלחת ביותר עבור היילוד ועבור הוריו.

שמות פרטיים בישראל

חקר שיח השיום משלים את התמונה שעולה ממצבת השמות הפרטיים בישראל. ניתוח מצבת 
של שמות פרטיים מעניק שיקוף אידאולוגי של שכבות נרחבות בציבור, בניגוד לניתוחי סוגות 
שיח אחרות המקובלות לרוב בקרב אליטות מסוגים שונים, כפי שנמצא בניתוח רשימות שמות 
פרטיים בגרמניה מהמאה ה־19 ומהמאה ה־Wolffsohn & Brechenmacher, 2001( 20(. וייטמן 
)1988( ניתח את מצבת השמות הפרטיים של המגזר היהודי בארץ ישראל לאורך מאה שנים, 
עד שנות השמונים של המאה ה־20, ומצא התפלגויות מתחלפות של הזדהות לאומית לאורך 
זו לבנים ולבנות מ־1948 עד  זמן. ניתוח מצבת 50 השמות השכיחים ביותר של אוכלוסייה 
2007 )לנדמן, 2016; לנדמן, תשע"ח; Landman, 2016( הדגים תהליכים חברתיים שהתחוללו 
בחלונות זמן מוגדרים באוכלוסייה היהודית בישראל — מּבואן של קבוצות יהודיות מסורתיות 
מרחבי העולם לישראל, דרך השפעת כור ההיתוך ועד השסע האידאולוגי בין החזרה למקורות 

היהודיים ובין נטייה לעולם המערבי.
מבחינה לשונית של צורה ותוכן יש אמנם דמיון רב בין שמות פרטיים עבריים ובין שמות 
ערביים )Rosenhouse, 2002(, אולם חקר שיח השיום שנעשה כאן מתבסס על תהליכים היסטוריים 
של המגזר היהודי בישראל. זאת מתוך רצון להבין כיצד שורשים תרבותיים של קהילות יהודיות 
שונות, שורשים משותפים וגם שונים שניכרו בשמות שהגיעו לישראל מרחבי העולם עם המהגרים 
אליה, התמודדו עם הלחץ שהפעילו מוסדות המדינה לטובת אימוץ האידאולוגיה הציונית 
)שפירא, 2014(. תהליך זה ייחודי לאוכלוסייה היהודית בישראל ואינו קשור לקבוצות לאומיות 

אחרות שחיות במדינה, ואולי גם לא השפיע עליהן.
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המילון האונומסטי של המגזר היהודי בישראל מתחלק לארבע קבוצות של שמות, על פי 
מקור השמות ועל פי השימוש ההיסטורי בהם, שהטעינו כל קבוצה במטען ייחודי לה )בירנבוים, 
2001; דינור, 1985; לנדמן, 2014א; שטאל, Beit-Hallahmi, 1998 ;1996(. קבוצת השמות 
הראשונה כוללת שמות מסורתיים ששימשו באלף השנים האחרונות, בתקופת הגלות — לדוגמה 
דוד, אסתר, חיה וחיים. שמות אלו מביעים הזדהות יהודית )וייטמן, 1988( ונושאים סטראוטיפ 
שלילי בקרב חילונים ודתיים־לאומיים )דינור, 1985(. הקבוצה השנייה כוללת שמות של דמויות 
נמוכות דרג ואפילו שליליות מהמקרא ומהמשנה, שביססו שורשיות עברית מאז סוף המאה ה־19 
ביישוב המתחדש בארץ ישראל ובאמצעותם עקפה הציונות את ההזדהות היהודית של תקופת 
הגלות. בקבוצה זו נכללים שמות כמו אבישג, אחינועם, יפתח ונהוראי. אפשר שהסמן הראשון 
של האונומסטיקה הציונית הופיע כבר במחצית המאה ה־19 באהבת ציון של מאפו )1957; ראה 
אור לראשונה ב־1853(, שכינה את גיבורי הספר בשמות שלא היו מקובלים בתקופת הגלות: 
אמנון, יורם, נעמה, תמר. הקבוצה השלישית כוללת שמות חדשים שנוצרו מאז תחילת המאה 
ה־20 מתוך העברית המדוברת, ואלו היום מרבית השמות השכיחים במגזר היהודי בישראל — 
לדוגמה אור, אוריין, אורית וליאור )לנדמן, תשע"ח(. שמות משתי קבוצות אלו מביעים הזדהות 
ארצישראלית ילידית )וייטמן, 1988(, והם נושאים סטראוטיפ חיובי בקרב חילוניים ודתיים־

לאומיים )דינור, 1985(.
הקבוצה הרביעית היא שמות זרים חסרי משמעות עברית, שמאז תחילת שנות השבעים 
הולכים ומתפשטים בציבור. התהליך החל עם השם מאיה, שהתפרסם בזכות שירו של שלום 
חנוך )לנדמן 2014א(. בשנות השמונים הפכו פופולריים שמות כמו ליאן, נטלי וקארין. בתחילת 
שנות האלפיים נכנס לראשונה שם זר, ליאם, לרשימת חמישים השמות הנפוצים ביותר עבור 

בנים )לנדמן, תשע"ח(.
חקירת מצבת השמות שניתנו ליילודים יהודיים על אדמת ישראל מ־1882 עד 1980 העלתה 
כי השמות הישראליים, שמות מחודשים וחדשים שלא שימשו בשנות הגלות, והשמות היהודיים 
)וייטמן, 1988(. מקובל להתייחס לתנודות  ששימשו בשנות הגלות, דחקו זה את זה אהדדי 
בפופולריות של שמות פרטיים כאל טרנדים אופנתיים )Lieberson, 2000(, ואולי בחברות דוברות 
אנגלית — כמו באילינוי, בוויילס ובאנגליה, שאת השמות בהן ניתח ליברסון — תחלופות האופנה 
הן הקובעות העיקריות את שכיחותם של השמות הפרטיים במשבצות זמן מוגדרות. אך סקירת 
50 השמות השכיחים ביותר לבנות ולבנים בישראל מ־1948 ועד 2015 מגלה את השפעתם של 
גלי ההגירה שהגיעו למדינה במהלך שנות החמישים, את פעילותו של כור ההיתוך הישראלי 
במהלך שנות השישים ואת ההיפתחות לעולם המערבי בשנות השבעים, וכן השפעות פוליטיות 
למיניהן )לנדמן, 2014ב; Landman, 2016(. כל אלה אינם קשורים לאופנה, ובמידה רבה הם 
מוכוונים אידאולוגית. עם זאת, יש לסייג ולומר כי עלייה בתפוצה של שמות המתאימים לשני 
המינים, למשל, או התפלגות צלילים מסוימים בשמות, מושפעות מטרנדים אופנתיים; וגם 
בניתוח היגדי המרואיינות, תכונות אלו ודומות להן נקשרו לערך הבסיסי של הדוניזם על פי 

שוורץ )Schwartz, 2012( ולא לערכים טעוני אידאולוגיה.
אלתוסר )2003( קבע כי אידאולוגיה "היא נצחית, כלומר נוכחת בכול" )שם, עמ' 33-32( 
וכי "כל תצורה חברתית 'פועלת על אידיאולוגיה'" )שם, עמ' 71(, והוסיף שהעיקרון המרכזי 
של האידאולוגיה הוא הכפפת הפרטים )הסובייקטים( בחברה. בחירת שמות פרטיים ליילודים 
מעשים,  על  הפועלים  שם(,  )שם,  ההכפפה"  של  "האפקטים  כינה  שאלתוסר  במה  נכללת 
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יותר כאשר פרטים בחברה כפופים  פרקטיקות כתובות, פולחנים וכדומה. התמונה מורכבת 
לכמה אידאולוגיות, כמו הישראלים, שחיים בחברת מהגרים ציונית אך חלקם הגדול עדיין 

מושפעים ממנהגי מתן השמות העדתיים וחלקם מצוי בשלב הפוסט־ציוני.
רום )2008( בדקה את התייחסותן של נשים נשואות יהודיות בישראל בשנות האלפיים 
לשמות המשפחה שלהן ודיווחה כי מרבית המרואיינות העדיפו שמות עבריים וקצרים. בעקבות 
בורדייה )Bourdieu, 1979(, היא ייחסה זאת למניעים אסתטיים שמופעלים על ידי יחסי הכוחות 
הפוליטיים בעולמן של המרואיינות. בורדייה תיאר כיצד מתקבעים טעמים חברתיים שונים 
מתוך שייכות למעמד סוציו־אקונומי מסוים ומתוך היחשפות למערכת החינוך לאורך תקופות 
זמן משתנות )שם(. הסבריו של בורדייה התייחסו לתהליכים שמתפשטים הדרגתית מהמרכז 
לפריפריה, ובהם המערכת — באמצעות החינוך — פועלת להנצחת מצב חברתי קיים מבחינה 
פוליטית, דהיינו מבקשת לכוון את הילדים לדרכי הוריהם, וזאת באמצעות לחץ כלכלי ופוליטי. 
אם כך, אין זה מפתיע ששיח השיום במדינת ישראל, שהוקמה על ידי התנועה הציונית עבור 
העם היהודי, התייחס לזהות היהודית ולזהות הציונית. גם הופעתה של הנטייה לזהות מערבית 
אינה יוצאת דופן. מפתיע האופן שבו נוהל שיח השיום ומספר הטיפוסים המצומצם של שיח 

זה לפי הזהות שנבחרה.
הורים הבוחרים בשם, נפוץ ככל שיהיה, דוחסים לתוכו משמעויות אישיות, ומשמעויות אלו 
לעולם אינן זהות )אפרת, 2006(. לעומת זאת, הסטים של הערכים שקבעו את בחירת השמות היו 
דומים למדי והכתיבו מספר קטן של טיפוסי שיח שיום. לדוגמה, סט הערכים שהופעל בבחירת 
השם החדש והנפוץ אור קשור לשיח שיום ישראלי. השם הוגדר בערך המסורת כישראלי, אך עם 
זאת הוא התקשר לערך האוניברסליזם בזכות המשמעות הנעלה שיוחסה לו, וגם לערך ההדוניזם, 
שכן המרואיינים סיפרו על העונג שהם מפיקים מצלילי השם. טיפוס השיח היהודי התייחס למשל 
לשם נעמי, שנבחר מתוך כיבוד ערך המסורת המצווה לקרוא לתינוקת על שם הסבתא, ומכיוון 
שציות זה קבע לחלוטין את הבחירה לא הוזכרו ערכים נוספים. לא כך היה במקרה של השם 
יאיר, שאמנם עבר במשפחתה של אחת המרואיינות, אך היא הוסיפה שאהבה את צלילי השם 
ואת החיבור שלו לישראליות והייתה בוחרת בו גם ללא המסורת המשפחתית; לכן, הגם שנעשתה 

כאן פאפונימיה )קריאה על שם אבות המשפחה( )קלאר, תש"י(, לכאורה, השיח הוא ישראלי.
המרואיינים  בהיגדי  בהמשך(  )שיוסברו  שוורץ  של  הבסיסיים  הערכים  הימצאות  אולי 
והמרואיינות אינה מפתיעה, מכיוון ששאלוני הערכים של שוורץ )שאין להם קשר לתהליכי 
מתן שם( מבוססים למעשה על תשובות הנבדקים )Schwartz, 2012(. מכיוון ששאלונים אלו 
נענו על ידי נבדקים בלמעלה מ־80 חברות, ניתן להניח שמדובר בדפוסי הכרעה במקרים של 
בחירות חשובות שתוצאותיהן ייראו רק בעתיד שאינו נראה לעין. אין בכך כדי להעיד על תוכן 
הערכים שנבחרו; התמונה שעולה מניתוח ההיגדים היא מקומית, ישראלית וזמנית — מתחילת 
שנות האלפיים. אין ספק שבחברה אחרת הממצאים יהיו שונים, וכך גם בבדיקה דומה שתיערך 

בישראל מאוחר יותר, כעבור שנים.
מרבית המרואיינים אמנם בחרו בשמות שלטענתם הכילו מרכיבים ישראליים, ובכך ניכר 
הציות לאידאולוגיה הציונית, גם אם חלקם הגדול הצמידו ליילודים שם נוסף שניתן על שם 
אחד מאבות המשפחה, כפי שמקובל במסורת היהודית באלף השנים האחרונות. אולם התיאור 
של המרואיינות לא הצטמצם רק בניגודי הזהויות, גם אם מאמר זה מציג רק ניגודים אלו. ניתוח 
היגדי המרואיינות העלה מערכת שיקולים מורכבת המשקפת ניגודים בין בחירות בסטים שונים 
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של ערכים בסיסיים מהמודל של שוורץ )שם( המוצג בתרשים 1, ערכים כמו הדוניזם, נדיבות, 
אוניברסליזם ושאיפה לכוח.

ערכים בסיסיים הם מושגים מופשטים שנטועים עמוק בתודעת הפרט בחברה נתונה ומדריכים 
 Rokeach, 1973; Schwartz,( אותו בבואו להצדיק או להסביר עמדות, נורמות, דעות ופעולות
1992(, ובמקרה שלנו — בבואן של המרואיינות להסביר את דרכי פעולתן בתהליכי מתן שמות 
פרטיים. בכל תהליך הודגש סט הערכים שלפיו פעלו לעומת הסטים שנדחו.1 פעולת הערכים 
מונעת על ידי שני סוגי מוטיבציות — מוטיבציה אינדיבידואלית ומוטיבציה חברתית. מטרתן 
של מוטיבציות אלו לאפשר בחירות ערכים שיבטיחו את הרווחה המרבית האפשרית לפרט 

הבוחר כחבר בקבוצה.

 תרשים 1: מודל הערכים הבסיסיים של שוורץ 
)Schwartz, Caprara, & Vecchione, 2010, p. 425 מתוך(

ההיגדים הקשורים לערך המסורת היו המפורטים ביותר מבין הערכים השונים שאליהם 
התייחסו המרואיינים. בישראל החילונית ערך המסורת אינו חד־משמעי. ההיגדים העלו כי 
בחירות מסוימות של שמות נעשו מתוך רצון להשתייך למסורת הישראלית, בחירות אחרות 
כיוונו לבחירה במסורת היהודית, והיו גם שמות שהבוחרים בהם הצהירו על כוונה לשייך את 
היילודים למערב, בעיקר לארצות הברית. השימוש במודל הערכים הבסיסיים של שוורץ בניתוח 
היגדי ההורים מתכתב עם דבריו של פוקו )2002( על מעשה הפרשנות של השיח: "הפרשנות 
מבייתת את המקריות של השיח על ידי כך שהיא מקצה לה מקום: היא מאפשרת אמנם לומר 

בשל קוצר המקום לא ציינתי במאמר זה את ההבדלים בין הסטים השונים של הערכים שבחרו המרואיינות,   1
וגם לא את ההיררכיה בתוך כל סט כזה. 
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דבר שהוא שונה מן הטקסט עצמו, אך בתנאי שאותו הטקסט עצמו הוא שייאמר למעשה, ובמובן 
מה גם יושלם" )שם, עמ' 23(. ואכן התמונה שעלתה מהניתוח הראשוני והתמטי שנעשה לגבי 

היגדי ההורים קיבלה משמעות שלמה באמצעות מודל שימור הערכים הבסיסיים של שוורץ.
יש להדגיש כי איש מהמרואיינים לא גילה בקיאות בהיסטוריה האונומסטית, יהודית או 
אחרת, אך כולם הכירו את מצוות הפאפונימיה שדורשת המסורת היהודית, ולכולם היה ברור 

מתי שם כלשהו הוא ישראלי ומתי הוא חורג מהמילון הישראלי.

שיטת המחקר: ראיונות איכותניים העוסקים בתהליכי שיום

45 הורים רואיינו במחקר איכותני שנגע לתהליכי מתן שמות פרטיים. הניתוח הראשוני של 
ההיגדים נעשה לפי שיטת שקדי )2003(, ונמצאו שתי קטגוריות נושאיות — לשונית וחברתית 
)לנדמן, 2014א(. בשלב הבא הופעל המודל של שוורץ )Schwartz, 2012( על שתי התמות 
ונמצאו התאמות לעשרת הערכים הבסיסיים. היגדי המרואיינים לגבי ערך המסורת הקשורים 
 למוטיבציה של השמרנות מוינו תחילה בקטגוריה החברתית בתמה של מסורת ישראלית, 
וכמוהם גם ההיגדים הקשורים לערך ההכוונה העצמית המונע על ידי המוטיבציה לפתיחות 

כלפי שינוי.
המחקר היה איכותני במטרה לאפשר למרואיינות ולמרואיינים התבטאות חופשית ככל 
האפשר. מטרתו הייתה להסביר את התהליכים הפועלים על קבוצת הורים חילונים בישראל 
בתהליכי מתן שמות, מתוך הבנה כי המסגרת של המחקר האיכותני שואפת להסביר תהליכים 
דרך סיפורים של מרואיינים שחוו את התהליכים הללו )Denzin, 1995(. מחקר כזה נעשה מתוך 
רצון לאפשר למרואיינות ולמרואיינים לספר את סיפורם בחופשיות ולא לכפות עליהם להתאימו 
לשאלות מפורטות, שעשויות להניח הנחות מוקדמות באשר לתהליך ובכך לנתב אותם לכיוונים 

.)Maykut & Morehouse, 1994( מסוימים
הראיונות נערכו בשנים 2013-2011 במקומות שונים בארץ. כל המרואיינות והמרואיינים 
היו דוברי עברית ילידיים, דהיינו ילידי מדינת ישראל )או פלסטינה־א"י, אם נולדו לפני 1948(. 
הצעירים ביותר היו בשנות העשרים לחייהם, והמבוגר ביותר — בשנות השמונים. נבדקו 22 
אימהות ו־23 אבות, לאו דווקא בני זוג, המתגוררים בגבולות הקו הירוק, מאילת בדרום ועד 

כרמיאל בצפון, מירושלים במזרח ועד חיפה, תל אביב ואשקלון במערב.
המרואיינות והמרואיינים השתייכו למגוון שכבות סוציו־אקונומיות. רואיינו בעלי מקצועות 
חופשיים וגם אנשי הצווארון הכחול. מבחינה אתנית השתייכו הנבדקים למגוון עדות. לא היו 
נבדקים מקבוצות במגזרים הדתיים, מתוך כוונה שלא להידרש לפרקטיקת ציות למסורות שיום 

ביהדות.
תהליך איתור המרואיינות והמרואיינים היה אקראי. רואיינו אנשים שפגשתי בנסיבות 
מקצועיות, חברתיות ואחרות ואשר ענו בחיוב לשאלתי אם הם ילידי ישראל ואם יש להם ילדים. 
ביקשתי כי יתראיינו במסגרת מחקר בלשני העוסק בתהליך בחירת שמות פרטיים של יילודים, 
ולרוב נעניתי בחיוב ואפילו בהתלהבות. איתור המרואיינות והמרואיינים היה מקרי ולא מכוון, 
והאוכלוסייה נמצאה מגוונת מכל הבחינות. מרבית הנבדקים היו חלק ממשפחה גרעינית וילדיהם 
נולדו באופן טבעי, אך נמצאו גם זוגות שלא נישאו, גרושים וגרושות שחלקם הקימו משפחות 
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נוספות, מגוון של העדפות מיניות, אימהות חד־הוריות שהרו באמצעות תרומת זרע, ילדים 
שנולדו לאחר טיפולי פוריות וילדים שאומצו בגילים שונים ושמותיהם שונו.

כלי המחקר הנבחר היה ריאיון חצי־מובנה, מפני שסוג זה של ריאיון מאפשר לבסס במהירות 
יחסי קרבה עם המרואיין כדי להקל עליו להציג את התכנים האישיים שלו בנושא הנחקר 
)Denzin, 1995(. ריאיון כזה כולל כמה שאלות קבועות, אך במקרים שמרואיין מעלה קטגוריה 
חדשה או מתבטא באופן יוצא דופן, המראיינת יכולה לחרוג מגדר הריאיון ולשאול שאלות 

ספציפיות עד למיצוי הנושא.
במחקר גישוש ראשוני נערך ריאיון בן 13 שאלות, אולם התגלה כי השאלון מפורט מדי 
ומפריע לשטף הדיבור החופשי של הנבדקים. בריאיון הסופי, שלוש השאלות הראשונות עסקו 
בפרטים הביוגרפיים של הנבדקים — גיל, מקום הלידה והנסיבות שבהן קיבלו את שמם. השאלה 
האחרונה גרמה למרבית הנבדקים להשיב בפתיחות ובפירוט רב, ולהמשיך במונולוג באשר 
לבחירת שמות ילדיהם. הריאיון נערך בפרטיות ונכחו בו רק המראיינת והנבדקת )או הנבדק(, 

גם כאשר רואיינו זוגות שחיים בצוותא.
למעט שאלות שנשאלו במהלך הריאיון במקרים של התבטאויות יוצאות דופן, שטף הדיבור 
של הנבדקים לא הופרע, מכיוון שהתגלה שהקשבה, שקט ומשוב חיובי גורמים למרואיינות 
ומרואיינים לקשר את מתן השמות לנושאים רבים. במידת הצורך נשאלו שאלות הבהרה, או אם 

הועלו פרטים שקשרו את תהליך מתן השם לנושאים חדשים.
שאלות מצד המרואיינים, כגון "אני לא בטוח מה המשמעות של השם. את בטח יודעת, נכון?" 
נענו בהנהון ובחיוך. במקרים שהמרואיינים התעקשו, נאמר להם שלאחר תום הריאיון אפשר 
יהיה לחזור לנושא. רק שניים מהם, אישה וגבר, עשו כן. על סמך זאת ניתן לשער שעבור רוב 
המרואיינים שם היילוד הוא נושא סגור שאין צורך לדון בו עוד. מי שחזרו לנושא לאחר תום 
הריאיון התייחסו למשמעויות של שמות שלא היו ברורים להם, וזוהי עדות לחשיבות ההבנה 

המילולית של משמעות השמות עבור דוברי העברית.
הראיונות הוקלטו ותומללו. התמלולים נסקרו בקפידה, ובשלב זה נעשה ניסיון "של סידור 
והבניית הנתונים שנאספו לצורך פרשנותם והבנת משמעותם" )שקדי, 2010(. בשלב הראשון 
מוינו תמלולי הראיונות לקטגוריות על פי תוכנם. בשלב השני נקראו קטגוריות אלו בשמות 
שאפיינו את עיקר התוכן שלהן )שקדי, 2003(. בקטגוריה הלשונית נכללו התייחסויות לתכונות 
לשוניות של שמות שנבחרו או נדחו. בקטגוריה החברתית נכללו היגדים שעסקו בייצוגים 
החברתיים שיש לשמות פרטיים בישראל ובכלל. בשלב השלישי נסקרו ההיגדים שהוכנסו 
לכל קטגוריה באופן רוחבי, והוצמדו יחד מסרים דומים, על פי שיטתו של שקדי, לכדי תמות 

נושאיות בעלות תוכן אחיד:

קטגוריזציה מבוססת על מיון; היא מתבצעת על ידי הבחנה והפרדה בתוך רצף הנתונים 
כדי להגיע למציאת המשמעות של הנתונים. ]...[ קטגוריזציה כוללת שני יסודות: האחד, 
תהליך של חלוקת הנתונים לקטעים נפרדים, והשני — שיוך הקטעים לקטגוריות או 
לקבוצות שונות המצרפות את הקטעים זה לזה, אם כי בסדר שונה וחדש. ]...[ במהלך 
יותר בקריטריונים לצירוף הנתונים  התהליך הזה אנו מתחילים להבחין בבירור רב 
לקטגוריה כזו או אחרת ומבררים לעצמנו בבהירות רבה יותר מהו הנושא )Theme( או 

מהם הנושאים המאפיינים את הנתונים. )שקדי, 2010, עמ' 97(
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שיטה זו לניתוח ההיגדים נבחרה מכיוון שערכתי את המחקר ללא השערה מקדימה מבוססת 
והעדפתי לתת להיגדים להנחות אותי בפיתוח השערת מחקר, כפי שקבע שקדי: "השערות המחקר 
אינן נקבעות מראש, ואף לא המשתנים הרלוונטיים לאיסוף המידע. סימן האיכות של הניתוח 
מורכב מכך שהחוקר מסיק את הקטגוריות האנליטיות שלו ישירות מהנתונים ולא מתפיסות או 

השערות מוקדמות" )שקדי, 2010, עמ' 443(.
ניתוח מאוחר יותר של תמות ההיגדים, שנעשה על פי תיאוריית שימור הערכים של שוורץ 
)Schwartz, 2012(, העלה הלימה בין מודל הערכים הבסיסיים ובין התמות שהתקבלו בניתוח 

הראשוני.

הממצאים

מההיגדים עלו שני קונפליקטים שאיתם התמודדו הורים בבחירת שמות: המאבק של הציונות 
ביהדות הגלותית, וההתמודדות מול נטיות פוסט־ציוניות שמוצגות בשמות לא־עבריים. מרבית 
המרואיינות והמרואיינים ציינו בגאווה כי השמות שבחרו הם "ישראליים", אולם הכורח לציית 
למסורת הפאפונימיה של היהדות גרר היגדים חריפים כלפי המסורת היהודית. גם מרואיינות 
)בנים בלבד( את שמות אבות  ונתנו לתינוקות  שצייתו לפרקטיקת השיום היהודי במלואה 
המשפחה כשמות ראשונים לא הגנו על המסורת היהודית. חריפים לא פחות היו היגדים שהתנגדו 
לשיום בשמות מערביים, אולם לעומתם היו מרואיינים אחדים שסיפרו על בחירה במערב 

באמצעות מתן שם הולם, לרוב לתינוקות בנות.

מוטיבציית השמרנות: ערך המסורת
ערך המסורת הישראלית

המסורת הישראלית זכתה לכבוד רב בקרב המרואיינים. למעשה, ערך המסורת הישראלית הוא 
היחיד שלא רק הוגדר בפני עצמו אלא אף סומן בגבולותיו: מרואיינות ומרואיינים קבעו אילו 
 Schwartz,( שמות נכללים במסורת הישראלית ודחו שמות שחרגו ממסורת זו. על פי שוורץ
2012(, הערך "מסורת" כולל את היעדים המכוונים להפגנת כבוד, למחויבות ולקבלה של 
המנהגים והאידאולוגיה של התרבות. עמידה בכל אלו מסמלת את הסולידריות הקבוצתית וגם 
את הייחוד החברתי ותרומתו לקיום ולהמשכיות של אותה החברה. ערך זה דורש מהיחיד אחריות 

להמשכיות של האידאולוגיה ושל המנהגים החברתיים שקודשו בעבר.
שמות מהמקורות שהשימוש בהם התחדש עם עלייתה של הציונות בסוף המאה ה־19 הם 
השמות היחידים כמעט שזכו להתייחסות חיובית גורפת, חיובית אף יותר מההתייחסות כלפי 
שמות חדשים, שגם הם מוגדרים כישראליים. גם במקרים שהמרואיינים הודו כי בעת בחירת 
השם לא ידעו שמקורו מקראי, הם הוסיפו כי לאחר מעשה הם שמחים לקשר את השם לתנ"ך. 
בישראל נפוצים כיום שמות מקראיים שהמסורת היהודית לא עודדה את השימוש בהם )וייטמן, 
1988(. המרואיינים לרוב התמקדו רק בעצם שיוך השם למקרא; הם לא התייחסו לעמדה היהודית 

המסורתית, שספק אם הם מודעים לה, ובדרך כלל גם לא לדמות המקראית המקורית.
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מרבית השמות העבריים הם מילים בעברית, ואי לכך משמעותם מובנת לדוברי העברית 
)Ephratt, 2013(, אולם יש שמות מקראיים שהמשמעות המילולית שלהם אינה שקופה. במקרה 
של א"א, מרואיינת בשנות העשרים לחייה, שקראה לבנה )בן הארבע, בעת הריאיון( ִאְמרי, המקור 
המקראי פיצה על העדר המשמעות: "הוא בנה את חומות ירושלים. אין לזה איזה פירוש, אני 

חושבת. זה מהתנ"ך... לא הוספתי י' אחרי ה־א', ככה זה כתוב בתנ"ך".
לעיתים הוזכרה חשיבותה של הדמות המקראית שנשאה את השם, גם אם הדמות לא הייתה 
חשובה במיוחד במסורת היהודית. א"ב, בשנות הארבעים המוקדמות, הביעה הערכה כלפי הדמות 
המקראית כשסיפרה על שמו של בנה, בתחילת גיל ההתבגרות: "יובל בתנ"ך זה וירטואוז כנרי 
ואיכשהו... משהו כזה זך ומחיה. הקטע של הכינור השפיע עליי בהקשר שלו". גם א"ג, באמצע 
שנות החמישים לחייו, ביטא יחס חיובי כלפי שם הדמות המקראית שנושאת בתו הפעוטה: "בכל 
זאת, גם אביגיל זה שם יפהפה, זה שם תנ"כי, ישראלי מאוד". בתה הקטנה של א"ד, מרואיינת 
בשנות הארבעים לחייה, נושאת גם היא שם זה. על הדמות המקראית סיפרה א"ד, "היא הייתה 

נשואה לנבל, אבל היא בעצמה לא... נדמה לי שהיא הייתה דווקא אשת חיל".
אולם נדמה שהדמות המקראית חשובה פחות בתהליך השיום של מרבית המרואיינים. 
א"ה, מרואיין בן כשבעים, העדיף כמו מרבית ההורים לדבר על המקור המקראי ולא על הדמות 
המקראית כאשר סיפר על שמה של בתו, בשנות השלושים לחייה: "אל"ף, ]זה[ שם תנ"כי, אני 
מברך על כך. שם ישראלי... מיכל. אבל בעיניי זה שם יפה, שם מהמקורות, אמרתי לך שזה 
מאוד חשוב לי. זה רק מקבל חיזוק ]מהמקור המקראי[". דברים דומים אמר א"ו, גם הוא בשנות 
השבעים לחייו, לגבי שמות שלושת ילדיו שנולדו לפני יותר מארבעים שנה: "זה גם שם תנ"כי 
שהעדפנו את זה". וכך אמרה גם א"ז, בת השבעים לערך, כאשר קיבלה את השם שהציע בן 
זוגה לפני יותר מארבעים שנה: "אז אמרתי אוקיי, שיהיה יואב, שם תנ"כי". מרואיינת נוספת, 
בת כחמישים, השוותה בין השם המחודש אפרת, שם במקרא ושם בתה בת העשרה, ובין השם 
החדש והאופנתי ספיר: "אפרת הוא... הוא ישראלי, הוא לא עונתי, הוא לא אופנתי, לא הסגנון 
של ספיר". לא רק שמות מחודשים מהתנ"ך זכו להערכה. השם יוחאי, שם מחודש מהמשנה, 
שניתן לבנו בן הארבעים של אחד המרואיינים קיבל תיאור מחמיא: "התאים, שם יפה יוחאי. גם 

יפה וגם עם מורשת, מה שנקרא".
הכבוד של המרואיינות והמרואיינים למקרא בלט יותר מכול כשהשמות שנבחרו היו של 
דמויות שליליות. א"ח, מרואיין בסוף שנות הארבעים לחייו ואב לעומר בן ה־22, הזכיר את המלך 
עומרי, דמות שלילית מהמקרא: "לא ידעתי על מי מדובר אז, זה לא הפריע לי". כך אמרה גם 
א"ט, מרואיינת בת ארבעים לערך, לגבי שמו של בנה, תלמיד בבית ספר יסודי: "מהתורה, יואב 
שר צבאו של דוד, שם חזק. גם השם משדר כוח, בהיגוי, דמות שלילית, הרג את אבנר משהו. 
שמה אולי באמת זה שלילי, באמת...". לעומתה א"י, גם היא בשנות הארבעים, ביטאה דחייה 
יוצאת דופן כלפי שמות של דמויות שליליות מהמקרא: "מאוד חשוב היה לנו שיש משמעות 

חיובית ואין מטען. בחיים לא הייתי בוחרת בשם מהתנ"ך ]כמו[ הגר או דינה".
לעיתים הדמות המקראית ששמה ניתן ליילודים הייתה כה נמוכת דרג עד כי המרואיינים 
לא ידעו שהשם מקראי. כאלה היו למשל מרואיין בן כחמישים שבנו בן השלושים לערך נקרא 
אלה ואיה;  בן, ומרואיינת בשנות הארבעים שקראה לבנותיה, תלמידות בבית הספר היסודי, 
שניהם לא ידעו שאלו שמות מקראיים. א"כ בן החמישים לערך, אביה של אלה, נערה אחרת 
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בשנות העשרה, חשב שזהו שם מקראי של אלילה. כששאלתי אותו: "ידעת על מקור תנ"כי?" 
הוא ענה, "בוודאי, גם היה פולחן של האלה, אלה ואשרה".

היו מרואיינים שרק אחרי שקראו לילד בשם גילו כי יש לשם מקור מקראי. אך משגילו את 
השורשים המקראיים, שמחו להסתמך עליהם — הוכחה נוספת למעמדו של המקרא בעיצוב 
המסורת הישראלית. כפי שאמרה א"ל, מרואיינת בשנות הארבעים לחייה, לגבי שם בתה 
המתבגרת: "]זה שם[ מהתנ"ך, אפילו חיפשתי בתנ"ך רק כשקראנו לה אפרת". כך הודתה גם 
א"מ, בשנות השישים לחייה, כשסיפרה על שמות ילדיה בני העשרה: "לא חשבתי על הקשר 
עם התנ"ך. רק כשעידו היה בן חצי שנה גיליתי שעידו היה נביא קטן ונועה הייתה בת צלפחד, 
הפמיניסטית הראשונה". לגבי השם איתי, שמו של בן העשרה, אמרה מרואיינת בת כחמישים: 
"אני יודעת שזה אחד מהשמות התנ"כיים, הוא היה מישהו מצבאו של דוד המלך, זה אחר כך 

הסתכלתי".
שמות חדשים שנגזרו מהעברית הדבורה והם מוכרים בציבור זמן רב זכו גם הם להיכלל 
במסורת הישראלית. כפי שסיפרה א"נ, מרואיינת בשנות הארבעים, על שמו של בנה בן העשרה: 
"אמיר זה מהשמות הוותיקים, ואהבנו ]אותו[". אמיר הוא שם חדש שהפך שכיח מתחילת שנות 
השישים )לנדמן, 2014א(. בנוסח כמעט זהה התייחסה א"ס, מרואיינת כבת ארבעים, לשם נוגה 
שנתנה לבתה התינוקת והשוותה אותו לשם האופנתי לירי: "בן הזוג שלי לא אהב את השם 
לירי, ]הוא[ משהו מודרני יותר, חדשני מדי, מאשר נוגה הוותיק והמיושב, הקלאסי". נוגה הוא 

שם גבר במקרא, עובדה שכנראה אינה ידועה לה.

דחיית המסורת היהודית

שמות מסורתיים שבאלף השנים האחרונות עברו לרוב בדרך הפאפונימיה נתפסו כשמות שליליים. 
כפי שסיפר מרואיין בשנות השלושים שנושא שם מסורתי: "זה גם יוצא דופן, אבל במובן סופר 
דופר שלילי...". וכך אמרה מרואיינת בסוף שנות החמישים על שמה: "כל החיים אני -- ]שמה 

הפרטי המסורתי ושם משפחתה המזרח־אירופי[, וזה כבד".
הדחייה של שמות מסורתיים נובעת מדחיית ערך המסורת היהודית או הזהות היהודית, 
שנתפסת כמנוגדת לישראליות )וייטמן, 1988(. את נושא השמות המסורתיים סיכמה א"פ, בשנות 

הארבעים לחייה, כשדנה בתהליך השיום של צעיר ילדיה שעדיין אינו בן עשר:

אני קצת חצופה, אבל אני לא אוהבת שקובעים לי. אני לא חושבת שצריך לקרוא לילד 
על שם מישהו, לא חי ולא מת, אני חושבת שזה סוג של כובד. קשה לי לקבל את זה. 

אף נכד לא נקרא על שם סבא או דוד, ממש לא.

נקשר  לפי דבריו של א"צ, באמצע שנות הארבעים לחייו, ה"כובד" שבשמות המסורתיים 
לאוכלוסייה הדתית. בת זוגו רצתה לקרוא לבנם, שכיום הוא בן עשרים לערך, על שם אביה 
ע'. כאשר א"צ סיפר על כך בריאיון ונשאל מדוע לא לקרוא לילד ע', הוא ענה בבוז: "כי זה 
לא היה כל כך מתאים להתחיל לקרוא עכשיו לילד ע'. ]...[ כי אנחנו לא שייכים למגזר דתי, זה 
לא מקובל עכשיו לקרוא לילד זרובבל ]בהדגשה ובמלרע[". גם א"ק, בן 33, אמר כך במפורש 
בקשר לשמו המסורתי: "זה היה שם נדיר בהחלט, לא תמיד היה פשוט. זה לא משהו שמתחבר. 
משהו שבא ממזרח אירופה ולפני מאה שנה לא בדיוק מתחבר לישראל. ]...[ אז תמיד קישרו את 

זה, תמיד חשבו שאני דתי".
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מחיר נשיאתו של שם מסורתי בחברה החילונית עלה מדברי מרואיין בסוף שנות הארבעים 
שקרא לבנו בן העשרה על שם אביו, בחירה שהוא הדגיש כי הייתה "הדבר הנכון". הוא אמנם 

התייחס להיבט החיובי של ההתמודדות, אך מדבריו עלו הקשיים:

אני חושב שזה שהוא ]בנו הבכור[ ראה שבפעם הראשונה לפעמים צריך להתעקש ]על 
אמירת השם המסורתי המלא[ ולהגיד זה מ'. גם הילדים האחרים יש להם כל אחד עם 
הסיפור שלו. אני חושב שזה הוסיף לו שאם אתה מתעקש אז זה עובר, זה עובד, והנה 
זה, מקבלים את זה, ואין יותר אחרי זה צורך להתמודד. לפעמים אתה מוותר בפעם 

הראשונה אז אחרי זה יש לך התמודדות כל החיים.

אם השם המסורתי הוא נטל כבד, איך אפשר להבין את המרואיינים המעטים שנתנו שמות כאלה 
לילדיהם? ניתן להסביר זאת באמצעות משתנה הצורך בתאוריה של שימור הערכים הבסיסיים 
Schwartz, 2012(. במצבים מסוימים הערך נבחר מתוך צורך פנימי עמוק של האדם, צורך כה 
חזק עד כי בכוחו לחרוג מהמקובל. לעומת זאת, החרדה מתגובות הציבור לשמות שמייצגים 
את המסורת היהודית גרמה למרבית המרואיינים להשתמש בשם המסורתי, ששימש את אבות 
המשפחה, רק כשם שני. במרבית המקרים שרגשות המרואיין תבעו ממנו לקיים את מסורת 
הפאפונימיה בשם הראשון, השם המסורתי הומר לשם חדש או מחודש אגב שמירה על חלק 

מהמשמעות או מהמצלול של השם המסורתי.

דחיית השמות המערביים

חלק מהמרואיינים דחו בלעג שמות זרים, המייצגים את העולם המערבי, ובכך למעשה סומנו 
גבולות ערך המסורת הישראלית — באמצעות הסתייגות מהמסורת היהודית מצד אחד והסתייגות 
מהמערביות מצד שני. במקרה אחד הובעה דחייה של שם ערבי. בניגוד ליחס השלילי שניתן 
לשמות מסורתיים וליחס החיובי שהובע כלפי שמות מחודשים ושמות חדשים ומוכרים, שמות 
זרים גררו תגובות מעורבות. השמות הזרים הם תופעה חדשה יחסית מבחינת הנראות הציבורית 
שלהם, והם הולכים ומתפשטים במהירות, כפי שדיווחה מרואיינת לגבי כיתת גן בצפון תל אביב: 

"יש לנו בגן עכשיו בכל כיתה ֶאמי או ֶאָמה".
רבים מהמרואיינים התייחסו בשלילה לשמות זרים וטענו כי הם "מתחכמים". כך עשה א"ר, 
בן 57, שקרא לבנו בן השלושים תום לאחר ויכוח ארוך עם בת זוגו: "כאילו זה התחכמות, כי 
תום זה שם שמאוד אהבנו שבא מלועזית, רק ]ש[זה לא שם עברי. ואז פתאום ההתחכמות הזאת 
לכתוב תום בת'. זה כאילו להשאיר איזה שם שיש לו קריצה חו"לית ולרמות כזה, שכאילו יש לו 
משמעות עברית". דברים דומים אמר גם א"ש, בן 30, על השמות העבריים שבחר לילדיו הקטנים: 
"לא ניסינו להתחכם יותר מדי. את יודעת, יש מלא שמות ]כמו[ יאן ומיי וכל מיני שמות כאלה 
שמתחכמים. והיום גם מאוד נפוץ שמות כאלה של חו"ל, שמות כאילו מתחכמים כאלה". א"ת, 
בשנות השבעים לחייו, פסק: "אם את מתחילה עם תום ודר ]בהדגשה ובהלעגה[, זה לא שמות 
ישראליים. ]...[ תום זה המשמעות שלו שזה משהו מחוץ לארץ". לשם תום התייחסו רבים כאל 
שם זר, אף שכפי שהעיר א"ר זהו שם עצם מופשט בעברית. ואכן היו מרואיינות שקראו לבנן 
תום וסיפרו על המשמעות העברית של השם ולא על המקור הזר, ולכן ניתן להניח כי עבורן זהו 
שם עברי. ב"א, בשנות החמישים לחייו, אמר: "אבל תום מצא חן בעיניי כי תום זה תמימות וזה 

שלמות. ואמרתי שזה יכול להיות נפלא".
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אף כי ישראל נמצאת במזרח התיכון וחמישית מאזרחיה דוברי ערבית ילידיים, שמות ממקור 
ערבי לא הוזכרו, למעט מקרה אחד. ב"ב, בשנות הארבעים לחייה, דחתה שם ערבי כאשר דנה 
בבחירת שם לבנה בן העשרה: "האמת שהכי התחשק לי לקרוא לו חמודי, אבל זה שם ערבי".

יש להדגיש כי אי־שימוש בשמות ערביים ממש הוא מסורת יהודית עתיקת יומין בקרב 
קהילות יהודיות במזרח ובצפון אפריקה. יהודי המזרח וצפון אפריקה השתמשו בעיקר בגרסאות 
וכיוצא באלה, והעדיפו לא  הערביות של שמות עבריים מהמקרא — מוסא, דאוד, אברהים 
להשתמש בשמות ערביים ממש. בעיקר נדחו שמות שהיו קשורים לדת האסלאם, כמו מוחמד 
והנגזרות שלו — אחמד, חאמד, מחמיד; וכן עלי, חדיג'ה וכדומה )קלאר, תש"י(. היהודים שהגיעו 
לישראל מארצות דוברות ערבית וחוו חיכוך תרבותי עם מדינות אירופיות, כמו בצפון אפריקה 
ועירק, לרוב לא נשאו שמות ערביים אלא בעיקר שמות אירופיים ושמות מסורתיים עבריים 
)סומך, Hayoun, 2010 ;2004(. ואמנם, ברשומות משרד הפנים של המגזר היהודי מופיעים מעט 

מאוד שמות ערביים כבר מהשנים הראשונות של המדינה )וייטמן, 1988(.
הדבר עלה גם משיח השיום של מרואיינים מזרחים שנולדו לפני שנות השבעים, שסיפרו 
על שיום פאפונימי ולרוב הזכירו שמות אירופיים ומסורתיים, כמו אברהם, משה, אמיליה, יסמין 
ועוד. מרואיינת אחת הזכירה שם של סב שיש לו משמעות בערבית וגם בעברית, אך היא סיפרה 
שהנכדים שינו את אחד הצלילים בשם הסב כדי להימנע מהשם המסורתי, ובכך הפכו את השם 
לשם חדש. תרבות המזרח שישראל שוכנת בגאוגרפיה שלה אינה קיימת עוד עבור מרואיינים 
ומרואיינות צעירים, לפחות מההיבט האונומסטי; ב"ב, שאינה מזרחית, ראתה בערביות של השם 

חמודי מרכיב המוציא את השם לחלוטין מחוץ לתחום עבורה.
נקראים בשמות שחדרו לעברית מתרבויות המערב, אבל  מילדי המרואיינים  לא מעט 
המרואיינים הכחישו את הזרות בדרך כלל. כך עשתה אם בת כחמישים כשסיפרה על הבחירה 
בשם בתה שירלי, בת 37: "דווקא לא חשבתי שירלי מקליין!" כך גם סיפרה מרואיינת אחרת, 
בתחילת שנות השלושים, על שם בתה הפעוטה שגזרה בעצמה מתוך מילה עברית אך הוא זהה 
בצליל לשם באנגלית שניתן לדמות המככבת בסרט הוליוודי ידוע: "הכוונה שלי לא הייתה 
האנגלית. כולם אמרו לי — מה, בגלל הסרט ]שם של סרט[? לא ולא! הכרתי את הסרט ]המרואיינת 
הכירה את הסרט, אך לטענתה יצירת השם לא נבעה משם הסרט[". שתי האימהות סיפרו על 
תהליך בחירת השמות, ובתוך רצף הדיבור ושטף השיח הן הביעו מעין תוקפנות בהרמת הקול, 

בלא ששאלתי דבר.
מרואיינות אחדות קישרו את השמות הזרים לערך הישראליות. כך אמר ב"ג, גבר בשנות 

הארבעים לחייו, על שם בתו הקטנה:

ב"ג: אל"ף, יש גם זמרת ישראלית, יש גם את השיר על מיקה ]...[ היא ]הילדה[ אפילו 
פגשה את הזמר.

מראיינת: אבל אין לזה משמעות בעברית?
ב"ג: לא, אין לזה משמעות ביהדות, אני לא יודע אם... במושג של ארץ־ישראל כבר 

יש לזה משמעות.
מראיינת: מה המשמעות?

ב"ג: סביב השיר, אז יש לזה חלק מהארץ־ישראליות. הקטע של אם השם הוא חלק מהיהדות 
פחות, אני חושב, עניין אותנו. חושב שהקטע של הארץ־ישראליות מאוד קסם לנו.
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מבחינת המרואיין, השיר הישראלי "מיקה" הפך את השם לישראלי, וכך נקשר חוסר תכונת 
המשמעות השקופה של שמות פרטיים עבור דוברי השפה העברית דווקא לנסיבות חוץ־לשוניות. 
זהו תהליך מעניין, בעיקר מפני שהוא מופעל על ידי הדוברים ולא מלמעלה, על ידי הממסד. יש 
בכך ניגוד מוחלט לאופן שבו הוכנסה העברית לחיי היומיום של היישוב היהודי, כאשר תהליך 
התפשטות הדיבור בעברית נוהל מלמעלה על ידי אגודות המורים בהנהגתם של בן־יהודה ודוד 

ילין )בר־אשר, 2002(.
מרואיינת בשנות החמישים שקראה לבתה בת העשרה בשם פופולרי זר, ליאן, ניסתה למלא 
את החוסר הסמנטי במשמעויות לועזיות ועבריות. היא סיפקה את כל המשמעויות במשפט אחד 
שנאמר ברצף, ולא בתגובה לשאלה אלא בתוך מונולוג שתיארה בו את נסיבות בחירת השם: 
"לקחתי מתוך ספר שֵמות ורק אחרי כמה שנים בעצם הבנתי שיש לשם הזה משמעות — לי 
אלוהים נתן. מצא חן בעיניי. באוקראינית או בתאילנדית ליֵאן זה שלום, ובעלי אומר שיש כזאת 
נסיכה". העובדה שהמרואיינת ייחסה כמה משמעויות לפירושו של השם — ראשי התיבות של 
"לי אלוהים נתן", המילה הזרה שפירושה שלום, והסבר הקשור לרקע ההיסטורי של השם — 

מעידה על עיסוק רב בזרותו של השם.
גם ב"י, מרואיין בשנות החמישים, קרא לבנו בן השש בשם זר, וגם הוא דחה את הזרות 

של השם:

ב"י: ליאו זה אריה. לא ליאור, ליאו.
מראיינת: שינתה לכם העובדה שליאו זה שם לועזי?

ב"י: אה, עברי... אין לזה משמעות עברית? לא ידעתי את זה, לא.
מראיינת: חשבת שגם בעברית זה אריה?

ב"י: כן, לא, השם הוא ליאו, אני ידעתי שזה אריה אבל לא תיארתי שלא ישראלי.

אפשר לראות כיצד תיוג השם כישראלי הכניס אותו בקלות למילון השמות. נראה כי ערך 
המסורת הישראלית אינו תחום באופן הדוק על ידי השמות הזרים, כפי שראינו במקרה השמות 
המסורתיים, שנדחו על ידי מרבית המרואיינים. שם מוכלל במסורת הישראלית בקלות יתר — 
די שיהיה שיר, אמירה או כוונה כדי להפוך שם לישראלי. אולי הקלות היתרה של חלחול 
השמות המערביים, שנתפסים כאיום, לתרבות הישראלית היא שגרמה ללעג החריף של אחדים 

מהמרואיינים כלפי השמות המערביים.

מוטיבציית הפתיחות כלפי שינוי: ערך ההכוונה העצמית

על פי שוורץ )Schwartz, 2012(, ערך ההכוונה העצמית כולל את היעדים לחשיבה עצמאית 
יצירתיות והתנסות שאינן כפופות  ולפעילות עצמאית. הפעילות העצמאית כוללת בחירה, 
גורלו ולהשיג  לדרישות חיצוניות. השגת יעדים אלו קשורה בצורך של היחיד לשלוט על 
אוטונומיה אישית. בתהליך שיום היילודים ערך ההכוונה העצמית התבטא בבחירת שמות שכוונו 
כלפי העולם המערבי, גם כששמות אלו היו בעלי משמעות בעברית וצליליהם הם שהתאימו 
למילוני השמות המערביים. השאלה המתבקשת היא עד כמה ערך ההכוונה העצמית של נותני 
השמות, ההורים, מתבטא בבחירת שמות ליילודים. התשובה היא שבשלב זה של חייהם היילודים 
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נתפסים בעיני ההורים כחלק בלתי נפרד מעצמם: "]...[ הדמות ההורית, שעם כוחה ועם הרוגע 
שלה צריך העצמי של הילד להימזג ]...[" )קוהוט, 1984, עמ' 92(.

שניים מהמרואיינים, גבר ואישה, הורים לילדים קטנים, הזכירו את חשיבות המצלול של 
השם והתאמתו לעולם המערבי. מרואיין נוסף ציין כי שם בתו משתייך למילוני שמות במערב, 
אך ייחס את בחירת השם לבת זוגו. יש הבדל גדול בין מרואיינים אלו ובין מרואיינים שהכחישו 
את זרותם של השמות שבחרו, כפי שראינו בפרק העוסק במסורת הישראלית. אין לדעת אם 
בחירתם של האחרונים בשמות זרים כוונה כלפי העולם המערבי, מכיוון שרובם לא הודו כלל 
בזרותם של השמות והעדיפו לקשור אותם לתרבות הישראלית. לעומת זאת, השמות שנבחרו 
כאן היו בעלי משמעות עברית ובכל זאת כוונו מערבה, מאחר שהמרואיינים שבחרו בהם קבעו 

את ההכוונה אל העולם המערבי.
מעניין שדווקא פרק זה עשוי לספק תובנה עמוקה באשר להתחלתה של נטייה אונומסטית 
ובאשר לשינויים בהביטוס לאורך זמן — מהמרכז אל הפריפריה, מהמעמד הבינוני־גבוה אל 
שכבות רחבות בציבור, מהמשכילים אל הפחות משכילים. זהו הפרק היחיד שבו אפשר לאפיין 
את פרופיל המרואיינים: מי שבחרו בשמות שכוונו מערבה התגוררו בערים גדולות במרכז הארץ, 
השתייכו לסטטוס בינוני או בינוני־גבוה והיו בעלי השכלה אקדמית. מאפיין נוסף הוא גילם 
הצעיר של היילודים. בכך יש משום עדות לנטיות חדשות המחלחלות לחברה הישראלית וניכרות 
בשיח השיום המתחולל באוכלוסייה היהודית בישראל, המעמיד לפני הורים את האפשרות לכוון 
את היילודים לכיוונים שונים. הנטייה של מרואיינים משכבת גיל וממעמד מסוימים לפתוח בפני 

ילדיהם אפשרות של חיים מחוץ לישראל מעידה על הכוונה מערבה.
בבחירה בערך ההכוונה העצמית כלפי העולם הגדול התמודדו המרואיינות עם סטייה מערך 
המסורת הישראלית. העימות הצפוי עם החברה בשל כך טופל באמצעות הפקת מבעים מסבירים 
מסוגים שונים, אך במפתיע לא הובע ויתור על הצהרת הכוונות הראשונית. ב"כ, מרואיין בשנות 
השלושים לחייו, התייחס להכוונת בתו הפעוטה לעולם המערבי כשבחר בשם עברי נפוץ, שירה, 
 ]...[ שמשמש גם בחו"ל: "אמרנו שזה שם גלובלי ו]כך[ תוכל להסתדר גם בארץ וגם בחו"ל. 
הוא גם שם נפוץ בחו"ל, במיוחד במקומות שדוברים בהם אנגלית. בארצות הברית יש בנות 
שקוראים להן שירה, ולא שזה היה השיקול העיקרי...". ב"כ הוסיף בסוף דבריו פסוקית במשפט 
המורכב — "ולא שזה היה השיקול העיקרי" — במקום לומר זאת בגוף המשפט עצמו, והדבר 

עשוי להעיד על רצון להבליע את האמירה מבלי לוותר עליה.
דחיקת ערך ההכוונה העצמית באמצעות השימוש במבנים תחביריים טפלים, שהם כאמור 
חלקים הנלווים לחלק העיקרי של המשפט המורכב, בולטת עוד יותר אצל ב"ל, בת 31. היא 
סיפרה על הסיבה לבחירת שמה הספק־לועזי של בתה התינוקת, שם שיש לו גם משמעות עברית 
שקופה, לעומת שמה שלה שכולל את העיצור ח' ולכן קשה להגייה במערב: "]...[ ושהוא יהיה 
יותר עולמי, לא כמו -- ]שמה של הדוברת[, שאף אחד חוץ מבארץ לא יכול להגיד את השם 
שלי. ובחו"ל קוראים לי -- ]עיוות השם[, הם ממש מסתבכים עם זה. אז גם אפשר להגיד את 

השם שלה בחו"ל".
לשם  שמתייחסות  הפסוקיות  שתי  אחת.  הסבר  מפסוקית  יותר  הכילו  ב"ל  של  דבריה 
התינוקת — "ושהוא יהיה יותר עולמי" ו"אז גם אפשר להגיד את השם שלה בחו"ל" — מופיעות 
בתחילת ההיגד ובסופו. פסוקיות אלו מהוות מעין מבנה של סיבה ותוצאה, ובאמצע מובאים 
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הסברים לקושי שגרם לה שמה. כל ההסברים הללו נועדו לפצות על ההכוונה כלפי המערב, 
שאולי עלולה שלא להתקבל בברכה, מבלי לוותר על הכוונה זו.

ב"מ בן החמישים החליש את ההכרזה על ההכוונה הבינלאומית בשמה של בתו בת העשרה, 
בהכניסו לרשימת שפות היעד גם את העברית — שפה ישראלית ולא אירופית: "–– ]השם הנבחר[ 
זה מאוד ישראלי עם קונוטציות, ותמרה זה מאוד בינלאומי. היא ]אשתי[ מאוד הלכה לכיוון של 
... זה שם שהוא מאוד נפוץ גם ברוסית, גם בגרמנית, גם באיטלקית וגם בעברית". בהיגד של 
ב"מ אין מבנה תחבירי, כפי שנמצא אצל שני המרואיינים הקודמים, אבל הוא לא נטל אחריות 
על הבחירה ולכן גם לא הודה בהכוונה מערבה. המשפט הקטוע "היא מאוד הלכה לכיוון של..." 
מתייחס לאשתו, כך שבדבריו ערך ההכוונה העצמית כלפי המערב מיוחס לאשתו ולא לו, והוא 
פטור מהתמודדות עם התייחסות שאינה אוהדת הכוונה כזאת — התמודדות שהודגמה בהיגדים 

הלועגים שלעיל.
ב"נ, בשנות השלושים לחייה, רצתה מאוד לתת לבתה שם זר, אך בעקבות לחץ משפחתי מצד 
בן הזוג והמשפחה המורחבת קיבלה התינוקת את השם הזר רק כשם שני. הוויתור על הכוונה 
הראשונית קבע את הבחירה בשם מתוך מוטיבציית השמרנות: "...הרי אנשים יכולים לשנות 
את דעתם. אז השארתי את האופציה". שני המשפטים קושרים בין העבר )"השארתי"( לעתיד 
)"אנשים יכולים לשנות"(, ובכך הם מעבירים את הבחירה בערך ההכוונה העצמית מערבה לידי 

הבת ומשאירים את האם בטווח הביטחון של מוטיבציית השמרנות.
ההכוונה העצמית כלפי העולם המערבי הייתה גורם מכריע רק בתהליך השיום של מיעוט 
זרים שהובעה  מהמרואיינות והמרואיינים. הדבר מובן, לאור הדחייה כלפי שמות מערביים 

בהיגדים ששויכו למוטיבציית השמרנות.

דיון

בורדייה קבע כי ההביטוס הוא ציות לאופנות התנהגות שהונחלו באמצעות לחצים פוליטיים 
וכלכליים, וציין כי ההביטוס עובר שינויים קטנים שניכרים לאורך הזמן. ההביטוס הלשוני של 
השיח, על פי בורדייה )Bourdieu, 1991(, מותאם לשוק ונתון לשיקולים של רווח ושל הפסד. 
בורדייה קבע שהיחיד מפיק את השיח בתנאי המציאות בהשפעת הציפייה לסנקציות חברתיות, 
זו נוטה לעצב את תחושת ההלימה החברתית בכל מה שנוגע לתוצרים  וציפייה לא מודעת 
לשוניים )שם(. שיח השיום הישראלי על תכונותיו הייחודיות עשוי להיות מוגדר כהביטוס 
לשוני. לבחירה בכל אחת משלוש הזהויות — ישראלית, יהודית ומערבית — התלוו שיקולי 
רווח והפסד לגבי ההורים וגם לגבי היילודים. הדבר בלט בעיקר לגבי הזהות המערבית, שלולא 
סיפרו המרואיינים שהשמות נבחרו מתוך מוטיבציה כזו, הבחירה לא הייתה מתפרשת כהכוונה 
עצמית כלפי העולם המערבי. ממצאים דומים עלו מעבודתה של זיגלבוים )2015(, שמצאה כי 

אף שם שמקורו מקראי, כמו מיכאל, נבחר בשל התאמתו לעולם המערבי.
פי בורדייה, קובעת את  אפשר שיותר מכול, הציפייה הלא מודעת לסנקציות — שעל 
השיח — היא המכוונת את תוכן העניינים של שיח השיום בבחירת שם בעל זהות מסוימת 
דווקא )Bourdieu, 1991(. באופן זה ניתן גם להבין מדוע שיח השיום מכיל את מודל הערכים 
הבסיסיים של שוורץ )Schwartz, 2012(: שיקולי הכרעות בין ערכים בסיסיים הם מודעים, 
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מוכרים ומקובלים כשיקולים לגיטימיים בשיח שיום, אך לא כך התהליכים העמוקים של בחירת 
זהות מוכתבת חברתית.

השינויים שעבר ועובר שיח השיום הישראלי ניכרים בשינויים במצבת השמות השכיחים 
בישראל — מרוב של שמות מסורתיים, הקשורים לזהות יהודית, לרוב של שמות מחודשים 
וחדשים שקשורים לזהות ישראלית. שינויים אלו התרחשו לאורך חמישים שנה והתבטאו בתפוצת 
השימוש בפרקטיקות שיום שונות — השיום היהודי על דרך הפאפונימיה לעומת השיום הציוני 
)בורשטיין, 2010(. השינוי האחרון בסדרת שינויים אלו, שניכר בינתיים בקרב מיעוט קטן מבין 
המרואיינים, כפי שעלה מההיגדים של ההכוונה העצמית, הוא בחירת שמות שמתאימים מבחינת 

צליליהם למילון השמות באנגלית.
האונומסטיקה היא שדה מחקר קטן למדי בשוליהן של הבלשנות, הסוציולוגיה, ההיסטוריה 
והפסיכולוגיה. מרבית הציבור אינו חשוף למחקרים אונומסטיים, אף לא כאלה של התרבות 
השלטת, ולכן ידיעותיו בנושא חלקיות. אך פריטי ידע מסוימים בקשר לאונומסטיקה יהודית 
וישראלית הם נחלת הציבור הרחב, ומדברי המרואיינות והמרואיינים עלו שלושה פריטי מידע 

אונומסטיים שהשפיעו על הבחירות שעשו.
פריט המידע החשוב ביותר קשור לביטחון שהפגינו כל המרואיינים בקביעה שהדימוי 
החברתי של השם משפיע על נושאו בסביבת המחיה שלו. בישראל החילונית משפיע כך דימוי 
חברתי של שמות ישראליים שהם שמות מחודשים או חדשים, ואילו השפעת הדימוי החברתי 
של שמות יהודיים מסורתיים הפוכה. במערב משפיע הדימוי של שמות ישראליים שאינם ניתנים 

להגייה על ידי בני המקום.
פריט מידע שני מתקשר למסורת היהודית. כל המרואיינות והמרואיינים, ללא קשר למוצא 
אתני ולסטטוס, ידעו כי המסורת היהודית דורשת שיום פאפונימי, קריאת היילוד על שם אבות 
ואימהות המשפחה. הציפייה המשפחתית ולעיתים אף הכורח הפנימי לציית למסורת היהודית 
הורגשו כמעט אצל כל המרואיינות והמרואיינים, אף שהגדירו עצמם חילוניים, ואף על פי 
שלרוב העניקו לילדיהם שמות עבריים חדשים, הם התמודדו במגוון דרכים עם דרישת המסורת 

היהודית.
פריט מידע נוסף נגע רק לחלק מהמרואיינים, שסברו שלשמות יש מטען מיסטי ובכוחם 
להשפיע על חיי היילוד בדרכים עלומות, ואמנם אתרי האינטרנט המציעים שמות לתינוקות 
מציעים חישובים הנוגעים לכך. בשלושת פריטי המידע האלה אפשר לראות קווי אידאולוגיה 
יהודים בישראל נסמכים בבואם לבחור שם  יהודית או מערבית שעליהם הורים  ישראלית, 

לילדם.
נתונים ל"חובות  במקרים שעלינו לציית לאידאולוגיות מנוגדות בשאלה מסוימת אנו 
)2003(: פתרון הקונפליקט כופה עלינו לבחור. לאקאן  סותרים", כפי שכינה זאת אלתוסר 
)2006( ייחס את מתן השם הפרטי לאידאולוגיה הנוצרית, שקשרה באמצעותו את הצאצאים 
לבתי האבות וגם לאינסטנציה האלוהית שלאקאן כינה אותה "האב". ביהדות, שבה הדת של 
התינוקות נקבעת על פי האם וכמעט כל גורם אחר נקבע על פי האב, קשה להפריד את תחום 
האב מתחום האם, כפי שעשה לאקאן, גם אם ההתייחסות לאלוהים, האב הגדול, היא בלשון 
זכר. בתרבות היהודית נחשב שם פרטי לייצוג אידאולוגי מובהק כבר מימי קדם, ואם כי מהותו 
השתנתה ברבות השנים, נותר בו מטען אידאולוגי כלשהו. בימי המקרא היה לשמות פרטיים ממד 
מאגי, מכיוון שרווחה האמונה כי שמות קובעים גורלות )אילן, תשמ"ד(. במשך יותר מאלפיים 
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שנה, מאז המפגש עם התרבות ההלנית, התייחסה המסורת היהודית לפונקציית השם כאל סימון 
דתי ומשפחתי ללא ממד מאגי. הציונות בתורה הטביעה חותם פוליטי על השמות הפרטיים של 
יילודי הארץ. מרבית היגדי המרואיינות והמרואיינים המחישו את ההתמודדות החילונית בישראל 
עם החובות הסותרים, מצב שנוצר מתוך התנגשות אידאולוגית — בין האידאולוגיה הציונית לזו 

היהודית, ובין האידאולוגיה הציונית לרצון לשער ליילוד עתיד מחוץ לישראל.
בין שני ערכים בסיסיים שקשורים  נראה ברור בבחירות  בין אידאולוגיות אלו  הניגוד 
למוטיבציות מנוגדות, על פי שוורץ )Schwartz, 2012( — המוטיבציה לשמרנות והמוטיבציה 
לפתיחות כלפי שינוי. בחירת שם לפי הערך הבסיסי של המסורת נעשתה מתוך המוטיבציה 
לשמרנות. בניגוד מוחלט לכך, בחירת שם באמצעות הערך הבסיסי של הכוונה עצמית נעשתה 
מתוך המוטיבציה של פתיחות לשינוי; ואכן ההיגד שעניינו התאמה למילון השמות האנגלי 
מתרחק בצעד מהזהות הציונית, ובכך הוא אולי קובע את ההתפתחות הבאה של שיח השיום על 
פי בורדייה )Bourdieu, 1991(. שוות ערך להתפתחות זו עשויה להיות חזרה של שמות מסורתיים 
לאונומסטיקון )לקסיקון השמות הפרטיים( של הורים חילוניים, וימים יגידו איזו מהנטיות הללו 

תקבע את ההביטוס הלשוני של שיח השיום בישראל.
אין להתפלא על כי המרואיינות והמרואיינים שהפעילו את ערך ההכוונה העצמית כלפי 
המערב שייכים לאוכלוסייה מובחנת חזקה יותר. כמעט כל המרואיינים הללו צעירים יחסית, כולם 
משכילים, מתגוררים בערים גדולות במרכז ומשתייכים למיצב בינוני או בינוני־גבוה. תכונות 
אלו מאפשרות להם לחרוג מהתקינות הישראלית ולחולל את השינוי בשיח השיום הישראלי 
שקשור בעיקר לזהות הישראלית הציונית. הלעג של חלק גדול מכלל המרואיינים כלפי שמות 
זרים מבהיר כי הבחירה בשמות זרים סוטה מהזהות הישראלית ומסמן אפשרות של סנקציות 
כלפי יחידים המעזים להביע הכוונה עצמית אל מחוץ למדינת ישראל. אם הפנייה מערבה תהפוך 
להיות בולטת יותר בשיח השיום הישראלי, הרי שהיגדים כאלה מסמנים קונקרטית את הכיוון 
הפוסט־ציוני. יש לכך השלכות רחבות יותר מאשר לנטיות הפוסט־ציוניות שמביעות אליטות 
שונות בישראל, מכיוון ששיח השיום מבטא את "קול העם", והמקדימים להודות בהכוונה 
מערבה עשויים לסמן את הדרך לשיח השיום הכללי בעתיד. נראה כי מסתמן כאן תהליך עמוק 
יותר מזה שהציגו מרואיינות ומרואיינים שקראו לילדיהם בשמות זרים וטענו ששמות אלו הם 
חלק מהתרבות הישראלית, אם כי קביעה כזאת מחייבת חקירת הנושא בקרב מדגמים רחבים 

בהרבה.
נדירים,  כשמות  בעיקר  ומופיעים  נפוצים  פחות  שעדיין  הזרים  השמות  של  הנוכחות 
באונומסטיקון הישראלי הולכת ומתרחבת, עם השפעתו הגדלה של העולם המערבי על התרבות 
הישראלית )לנדמן, תשע"ח(. הלעג החריף שכוון כלפי שמות כאלה מייצג אולי את המגננה 
של התרבות המקומית, מגננה שמכוונת נגד נושא שמקבל בשנים האחרונות חשיפה גבוהה, 
מכיוון שידוענים נוטים לבחור לילדיהם שמות כאלה. הציונות, שהחייתה את הדיבור העברי, 
הפעילה בכך תהליך אונומסטי ששבר מסורת של יותר מאלפיים שנה. החלחול של שמות זרים 
לאונומסטיקון הישראלי לאו דווקא מעיד על תהליכים הפוכים בחברה החילונית, בעיקר מפני 
שחילונים נקשרים בקלות יתרה לתכנים תרבותיים ישראליים; ואילו ההכוונה העצמית מערבה 

משקפת כרסום ערכי במסורת הישראלית.
שני הערכים הבסיסיים שעלו מההיגדים, מסורת והכוונה עצמית, הוצגו על ציר זמן: לגבי 
מרבית המרואיינים הזהות היהודית מייצגת את העבר — גם אצל מי שקראו ליילודים בשמות 
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מסורתיים מתוך ציות לפאפונימיה. עבור רוב רובם של המרואיינים, הזהות הציונית מייצגת את 
ההווה. הזהות המערבית מייצגת את העתיד עבור מיעוט מובחן של מרואיינים. כל נקודה בציר 
הזמן הזה שייכת למרחב גאוגרפי נבדל: הזהות היהודית התקיימה באונומסטיקה של קהילות 
מחוץ לארץ ישראל, הזהות הישראלית קשורה לאונומסטיקה של יילודים שנולדו על אדמת 

ארץ ישראל, והזהות המערבית מתייחסת לאונומסטיקה מותאמת אנגלית.
בספרו הטרוטופיה )2010( טען פוקו שההיסטוריה, היא ציר הזמן, הייתה הדיבוק של המאה 

ה־19, ואילו העידן העכשווי ראוי שיעסוק במרחבים ממשיים שאותם כינה "הטרוטופיות":

ישנם בכל תרבות, בכל ציוויליזציה, גם מקומות ממשיים, מקומות אפקטיביים, מקומות 
שרישומם ניכר בייסוד של החברה עצמה. ]...[ אכנה את המקומות הללו הטרוטופיות, 
על דרך ההנגדה לאוטופיות. נראה לי שבין האוטופיות לבין מיקומים אלה, שהם אחרים 
יכול ללא ספק להתקיים סוג של התנסות מעורבת  לגמרי — הטרוטופיות אלה — 

ומשותפת בצורת מראה. )שם, עמ' 14(

מבחינה אונומסטית מייצגות שלוש הזהויות — יהודית, ישראלית ומערבית — הטרוטופיות, 
כלומר מיקומים גאוגרפיים על הגלובוס, ולכל מיקום יש אונומסטיקה אופיינית. בהבדלים 
שבין שלושת מילוני השמות הללו מסתמן הקיום הישראלי־חילוני העכשווי, וכל זהות כזאת 
משמרת יחסי מעורבות בין האוטופיות של המרחבים הללו ובין ההטרוטופיות שלהן, שמסומנות 

באמצעות האונומסטיקונים השונים.
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תמה חלפין. היה רע לתפארת: לינה משותפת — פוליטיקה וזיכרון. שדה בוקר 
ובאר שבע: מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. 
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יעלה להב־רז*

הספר היה רע לתפארת: לינה משותפת — פוליטיקה וזיכרון בוחן את השיח הפסיכולוגי והציבורי 
העוסק בלינה המשותפת הקיבוצית. מרבית הספרות המקצועית והפופולרית על חוויית החיים 
בקיבוץ בכלל ועל חוויית הלינה המשותפת בפרט עוסקת בשרטוט דיכוטומיות: או שהחיים 
בקיבוץ מתוארים כאידאה אוטופית, או שהם ביטוי לדיסטופיה הרסנית. אולם חלפין מראה 

בספרה שאפשר לנוע בין הדיכוטומיות האלה ומעבר להן.
הספר מתחיל את הדיון במה שחלפין מכנה "מלחמות הזיכרון". באמצעות ניתוח סוציולוגי 
אנתרופולוגי ביקורתי, השיח הפסיכולוגי מפורק לחלקיו ונותר עירום. הקוראת נחשפת לתהליך 
השתרשות השיח הפסיכולוגי, לאחיזה שהוא קנה בספרות הפסיכולוגיה הפופולרית, וכתוצאה 
מכך — לאופן שבו חלחל לזהותם של בוגרי הלינה המשותפת. מטרת הספר היא לבחון מה נתפס 
כזיכרון לגיטימי וכיצד מתעצב נרטיב קנוני של זיכרונות ילדות בחינוך המשותף. כאנתרופולוגית, 
חלפין מודעת לאלימותו הפוטנציאלית של סכין המנתחים, וביד רגישה אך בטוחה היא פורשת 

בפנינו את האופן שבו השיח על הלינה המשותפת עבר מאידאליזציה לגינוי מוחלט.
השיח הקיבוצי ביקש לראות בלינה המשותפת גולת הכותרת של החינוך הקיבוצי האידאי — 
יצירת האדם החדש, אולם השיח הפסיכולוגי ראה בה מעשה פלילי ולא מוסרי, הזנחה פושעת, 
ואת תוצריה — הילדים — ראה כקורבנות וכניצולים של פוסט־טראומה. חלפין מראה כיצד 
אימוץ השיח הפסיכולוגי על ידי תוצרי הלינה המשותפת כונן בפרט את ההבנות שלו לגבי עצמו. 
הוא העניק למבוגרים מערכת שתסביר להם את הילדים שהם עצמם היו. שיח הניצולים עוסק 
ביצירת גבול במסגרת תהליך פוליטי ותרפויטי; זהו שיח שמטרתו ליצור זהות קולקטיבית של 
בוגרי הלינה המשותפת דרך הגדרת הטראומה שהם חולקים זה עם זה. כך הם הופכים לחלק 
זיכרון של קורבנות טראומה. התזה שמציגה חלפין בספרה מהדהדת שאלה רחבה  מקהילת 
יותר העוסקת בקשר שבין הפרט לקולקטיב. ייתכן כי תחושת שותפות הגורל, היות הפרט חלק 
מקהילה )גם אם של ניצולים(, היא הדרך של יוצא הקיבוץ לחוש חלק ממשהו. הפרט היונק 
מרגע לידתו את ה"אנחנו הקולקטיבי" מאמץ את שיח הניצולים כדי לא לחוש לבדו בעולם 

הרואה בו תוצר קלוקל, מוצר פגום.
חלפין אינה מסתפקת בניתוח השיח הציבורי על הלינה המשותפת אלא אף עורכת השוואה 
בין השיח הפסיכולוגי הפרופסיונלי ובין השיח הפסיכולוגי של אנשי הקיבוץ עצמם. באמצעות 
ניתוח של מגוון חומרים אמפיריים — סרטים, ספרים, כתבות בעיתונים ומחקרים פסיכולוגיים — 
חלפין חושפת את שורש ההבדלים בין שני השיחים, העמוק והמורכב הרבה יותר מוויכוח על 
מקום לינת הילד. הוא נעוץ בהבדלים שבהנחות היסוד על טבע האדם, על החברה ועל היחסים 
בין השניים. חלפין מראה כיצד שני שיחים אלו נאבקים על הכוח להגדיר את הנורמלי והפתולוגי: 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  *
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כל צד רואה בעצמו את הנורמלי ובאחר את הפתולוגי ומנווט את התיאוריות הפסיכולוגיות 
לצרכיו. מה שהאחד רואה כחיסרון, האחר רואה כיתרון.

לפי השיח הפסיכולוגי הקיבוצי, ההורים היו עשויים להיות גורם פתולוגי בחינוך הילד. 
כדי להתמודד מבחינה חברתית עם הפגיעה הפוטנציאלית ביקש הקיבוץ לצמצם ולתחום את 
תפקיד ההורים. לעומת זאת, על פי השיח הפסיכולוגי הפרופסיונלי ההורים אכן יכולים להוות 
פגיעה עבור הילד, אך זו ניתנת לתיקון באמצעות טיפול; ההרחקה מהם יוצרת קשיי היקשרות 
ואישיות לא יציבה. מאז שנות השמונים, אז הופסקה הלינה המשותפת במרבית הקיבוצים, השיח 
הפסיכולוגי הפרופסיונלי עובר שינוי ופסיכולוגיית הטראומה הופכת לפוליטיקה של הטראומה. 
הווה אומר, כלל זיכרונות הילדות, הטובים והרעים, הם הוכחה לקיומן של טראומות. הפרט 
שחווה חוויות שליליות הוא עדות לטראומה הקולקטיבית, הוא הסמן "הנורמלי" לאישיות 
הפתולוגית שיוצר הקיבוץ. לעומתו, הפרט שחווה חוויות חיוביות נתפס כמי שמדחיק את 
הטראומה. זיכרונות מאושרים נתפסים הלכה למעשה כמנגנוני הגנה פסיכולוגיים, כ"אני כוזב". 
הנה כי כן, חלפין מוכיחה כי השאלה מהי האמת, מה היה או לא היה, אינה רלוונטית. השיח 
הפסיכולוגי הפרופסיונלי אינו מכיר באפשרות להפיק חוויה טובה מהמציאות האמורה. מי שחווה 

טוב נתפס כמי שמצוי בהדחקה מתוך טראומה עמוקה.
שאלת הזיכרונות נבחנת לא רק באמצעות קטעי ארכיון, עיתונות, סרטים וספרים אלא גם 
באמצעות סיפורי חיים של בוגרות הלינה המשותפת. מטרת ניתוחם של סיפורי חיים אלו אינה 
לבחון "מה היה", מהי האמת, אלא כיצד מיוצרת אמת על הלינה המשותפת, מה הם סוגי האמת 
המיוצרים בנוגע אליה ומה הם תנאי הייצור ואופני הייצור המאפשרים את קיומה של אמת כזאת. 
באמצעות ניתוח סיפורי החיים הקורא רואה כיצד השיח הקיבוצי, המדבר בקול קולקטיבי, מנסה 
לייצר נרטיב אוטופי — הילדות בקיבוץ היא הטוב ביותר האפשרי — מול השיח הפסיכולוגי, 

המדבר בקול אינדיבידואלי ומנסה לייצר נרטיב דיסטופי: הילדות בקיבוץ טראומטית.
מניתוח סיפורי החיים עולה האופן שבו ההנחות האפיסטמולוגיות של השיח הפסיכולוגי 
מייצרות סיפור מסוג מסוים, במקרה זה סיפור של ילדות אומללה. עבור המרואיינות, אחת 
החוויות הקשות שעברו היא מאבקן הבלתי פוסק על הנכחת האני הייחודי שהן נדרשו להדחיקו 
ולהסתירו בתוך מסגרת החינוך הקולקטיבית. בשיח הקיבוצי זוהי ההוכחה להצלחת האוטופיה: 
העלמת האינדיבידואל. בשיח הפסיכולוגי זוהי ההוכחה לדיסטופיה ולכשלי החינוך הקיבוצי. 
סיפורי הילדות של בוגרות הלינה המשותפת רווים בלשון "אנחנו", וגם כאשר הן מתארות 
חוויות ילדות חיוביות, אם מאמצים את השיח הפסיכולוגי הפרופסיונלי חוויות אלו מתפרשות 
כאומללות. כשחלפין מנתחת את סיפורי החיים היא מראה כי לא רק הפרשנות היא שמשתנה: 
החלפת התיאור של חוויות הילדות משנה את חוויית הילדות עצמה — אמת אחת מוחלפת 

באמת אחרת.
חלפין מראה שהשיח הפסיכולוגי, על אף יומרתו לניטרליות, אינו כזה כלל ועיקר. הוא 
רווי בהטיות מגדריות ואידאולוגיות, מה שאינו מאפשר להותיר את האימהות הקולקטיבית 
בקיבוץ נקייה וללא רבב. כאן מצויה אחת האמירות המעניינות בספר — אף שהקיבוץ כביכול 
הפקיע את ההורות מההורים, בסיפורי החיים של בוגרות הלינה המשותפת האם היא הניצבת 
במרכז התחלואות והאב זוכה מן ההפקר. ברוב הקיבוצים, המאבק להפסקת הלינה המשותפת 
היה נשי באופן מובהק, ובדרך כלל פעלו בו אימהות לכמה ילדים. עם זאת, המאבק לא ניקה 
אותן מאשמה. באמצעות ניתוח סיפורי החיים ודמויות ההורים הנשקפות מהם חלפין מראה 
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כי הסדר המגדרי, המפרנס נרטיב פסיכולוגי, קיים עצמו באותה מידה גם בקולקטיב הקיבוצי. 
הכוונה היא לכך שהגברים נתפסו כנורמה — הקיבוצניקים הטובים, האדם החדש — ואילו הנשים 
הן "בעיה" שיש לפותרה. האבות מזוהים עם אידאולוגיה ולכן עם קולקטיב, ואילו האימהות 
מזוהות כבעיה חברתית, כאינדיבידואלים. מסיפורי החיים עולה כי האם יוצאת נפסדת בשני 
המקרים: אם הזדהתה עם הקולקטיב והייתה "אם טובה" לפי גישת הקולקטיב, ילדיה עתידים 
לראות בה אם מזניחה. אם הזדהתה עם האינדיבידואל, דבקה בילדיה ופעלה נגד הקולקטיב, 
סומנה כ"אם רעה" בעיני הקולקטיב. סימון זה גרם לסבל לא רק אצלה אלא גם אצל ילדיה, 
שחוו גינוי קולקטיבי. בשני המקרים האם היא אם "לא טובה דיה", הן בשיח הקיבוצי הקולקטיבי 
)כי פעלה נגד הקולקטיב( הן בשיח הפסיכולוגי האינדיבידואלי )כי פעלה לפי הקולקטיב ונגד 

ילדיה, כלומר נגד האינדיבידואל(.
ספרה הנהדר ופוקח העיניים של חלפין מזקק את השאלה העמוקה והרחבה העומדת מאחורי 
הדיון על חוויית הלינה המשותפת וחוויית החיים בקיבוץ: לא מה היה או לא היה, לא מהי 
"האמת", לא מה קרה או לא קרה — אלא כיצד ראוי לחיות. עם זאת, השאלה מה ראוי היא 
שאלה סבוכה התלויה בזמן ומקום. אני עצמי יוצאת קיבוץ וגדלתי בבית שהיה מעבדת מחקר 
קלאסית — שני אחי הבוגרים )אח ואחות( גדלו מיום הולדתם בלינה משותפת, ואילו קבוצת 
הביקורת — אני ואחי הצעיר — גדלנו מיום הולדתנו בבית. לאורך השנים תהיתי שוב ושוב 
אם אחיי הבוגרים נוהגים כפי שהם נוהגים כתוצאה מחוויות הלינה המשותפת. כל תכונת אופי 
שתפסתי כשלילית נקשרה אצלי כקשורה קשר מובהק ללינה המשותפת שחוו. בעיני עצמי, 
הייתי הגרסה המשופרת והמעודכנת של החינוך הקיבוצי. חוויית הילדות שלי הייתה נהדרת, 
ולמרות זאת במשך שנים אימצתי לעצמי את אופנת השיח הפסיכולוגי הפופולרי, שתלה בחינוך 
הקיבוצי את האחריות לתוצרים קלוקלים — אינדיבידואלים שחוו טראומה קולקטיבית. מתוך 
כך, הגדרתי את עצמי כניצולת קיבוץ. ספרה של חלפין חידד עבורי את ההבנה כי אימוץ אחת 
משתי המערכות של הנחות יסוד — זו הפסיכולוגית או זו הקיבוצית — שלל לגמרי את האחרת 

ועשתה אותה לא לגיטימית.
ספרה של חלפין מנסה לנוע בין הדיכוטומיות האלה ומעבר להן, וכך מציג תמונה מורכבת 
ועמוקה של הקשרים העדינים שבין הפרט לקולקטיב ושל מאבקי הכוח בין שיחים פרופסיונליים 
המתחרים זה בזה על דומיננטיות ואחיזה, כאשר בתווך מצויה חוויית החיים בקיבוץ — התגלמות 

ה"רע לתפארת".
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ז'וזה ברונר וגליה פלוטקין עמרמי. מעבר לקליניקה: השיח הפסיכולוגי בתרבות 
העכשווית. תל אביב: רסלינג. 2016. 330 עמודים

דני פילק*

הספר מעבר לקליניקה: השיח הפסיכולוגי בתרבות העכשווית, שערכו פרופ' ז'וזה ברונר וד"ר 
גליה פלוטקין עמרמי, עוסק בהתפשטות השיח הפסיכולוגי הטיפולי אל מחוץ לגבולות הקליניקה 
)ובחזרה אליה(, בעולם בכלל ובישראל בפרט. טענתם המרכזית של העורכים — טענה שמקבלת 
גיבוי בכל המאמרים המרכיבים אסופה זו — היא שהתפשטות השיח התרפויטי אל מחוץ לכותלי 
הקליניקה היא תהליך של תרגום. לטענתם, השיח הפסיכולוגי התרפויטי הוא "אחת השפות 
הלגיטימיות ביותר להגדרה, לניהול ולביטוי העצמי של האדם המודרני: הוא מעצב את הדרכים 
שבהן אנו חושבים על ילדות, זוגיות, הורות, זקנה, אהבה, תשוקה וכו'" )עמ' 8(, ולכן חשוב כל 
כך לבחון את אופני תרגומו אל מחוץ לקליניקה. טענה בסיסית זו מקפלת בתוכה כמה טענות 
חשובות. ראשית, תהליך התרגום איננו תופעת לוואי של הטיפול. לטענתם של ברונר ופלוטקין 
עמרמי )שמאמרי הספר מאששים אותה, כאמור(, תהליך התרגום וההתפשטות של השיח הוא 
מאפיין בסיסי חיוני של השיח הטיפולי ואינהרנטי לאופיו. שנית, תהליך התרגום אינו חד־כיווני, 
מהקליניקה אל מחוץ לה, אלא הוא תהליך מעגלי בשני מובנים. במובן הראשון, כי הוא יוצא מן 
הקליניקה אך חוזר אליה. את הדו־כיווניות הזאת מראה פלוטקין עמרמי במאמרה "מטראומה 
נפשית לטראומה לאומית: על שני מסלולי תרגום והופעתה של קטגוריה מקצועית חדשה". 
היא מתארת כיצד המושג "טראומה" מתפשט אל המישורים החברתיים והפוליטיים וחוזר אל 
השיח הטיפולי, ובתוך כך יוצר מושג חדש ואבחנה חדשה: "טראומה לאומית". במובן השני, 
כי התהליך הזה אינו מסתיים אלא מתפתח ומשתנה. דוגמה למעגליות זו, או אולי ליתר דיוק — 
לספירליות הזאת, אפשר לראות במאמרו של ד"ר אורי שוויד "טיולים על מפת המדע: מבט 
סיינטומטרי על תרגום מושגים". באמצעות שימוש במתודולוגיית רשת מתוחכמת מאוד, שוויד 
מראה לנו כיצד נדידת מושגים נבחרים מתוך השיח הפסיכולוגי )מושגים מרכזיים במאמרים 
שונים בספר, כגון אושר, חוסן, מיינדפולנס ופוסט־טראומה( משתנה לאורך זמן, ואיך נוצרים 

מעגלים קונצנטריים שמתפשטים בצורה מתמדת.
הטענה השלישית היא שתהליך התרגום אינו תהליך של שעתוק מוחלט אלא תהליך יצירתי 
שבו אנו מקבלים מוצר היברידי ומורכב. במבוא מזכירים העורכים את טענתו של וולטר בנימין — 
כל תרגום משלב נאמנות וחופש, ולכן כל תרגום הוא יצירה של דבר מה חדש. מאמרן של ד"ר 
יוליה לרנר וד"ר קלאודיה זבנוביץ "שיח תרפויטי בתרגום לרוסית: ניתוח תוכניות ריאליטי 
בטלוויזיה פוסט־סובייטית" הוא דוגמה מצוינת לטענה זו. מתוך ניתוח תוכנית הטלוויזיה "משפט 
האופנה" בכלים אנתרופולוגיים וסמיוטיים, המחברות מראות כיצד השיח הטיפולי הגלובלי 
בתוכנית חייב להיות מעוגן בתבניות לשוניות ייחודיות של דיבור רוסי, סובייטי ופוסט־סובייטי 

כדי שיוכל להפוך לשפה חדשה לביטוי רגשות ודיבור על העצמי.
דוגמה נוספת לכך שאין מדובר בשיתוק אלא ביצירה של דבר חדש היא מאמרה של ד"ר 

המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  *
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מיכל פלגיס "תרגום פסיכולוגיה חיובית למקום העבודה: האימון )קואצ'ינג( בישראל כמקרה 
בוחן". פלגיס מציגה מקרי מבחן ומראה איך האימון אינו תרגום אחד לאחד של השיח הטיפולי 

אל עולם העבודה, אלא יצירה של דבר מה חדש, היברידי.
טענה רביעית היא שתהליך התרגום הוא רב־ממדי ומתקיים בין המקומי לגלובלי, בין 
וזבנוביץ ושל  הפרטי לציבורי־פוליטי ובין המדעי־קליני לחיי היומיום. המאמרים של לרנר 
פלוטקין עמרמי, שהזכרתי לעיל, מדגימים תרגום מהגלובלי למקומי. לרנר וזבנוביץ מראות, 
כאמור, כיצד השיח התרפויטי האוניברסלי יכול להפוך רלוונטי עבור צופי הטלוויזיה ברוסיה רק 
באמצעות תהליך של תרגום ותיווך דרך מושגים ותפיסות מקומיות — רוסיות, סובייטיות ופוסט־
סובייטיות. פלוטקין עמרמי מראה כיצד מושג אוניברסלי כגון "טראומה" מקבל בקונטקסט 
הישראלי משמעות אחרת — "טראומה לאומית", וכיצד בקונטקסט הישראלי המשגה זו — אשר 
מיועדת לכלול את הקהילה הלאומית היהודית־ישראלית בלבד — פועלת לחיזוק הדרתם של 
הפלסטינים אזרחי ישראל. מאמרה של פלוטקין עמרמי מדגים כך גם את המעבר בין הפרטי 
לציבורי־פוליטי, שבא לידי ביטוי גם במאמרה של ד"ר מאיה מוכתל "המאבק נגד עינויים 
כ'תהליך טראומה'". מוכתל עוסקת באופן שבו מטפלות ומטפלים משתמשים בידע המקצועי 
כדי לפעול נגד עינויים, וטיפול או ריאיון פרטני הופכים לאמצעי מאבק נגד תופעה פוליטית. 
מאמרה של פלגיס, שהזכרתי קודם, מראה את תהליך התרגום והמעבר מהתאוריה הפסיכולוגית 
לעולם הכלכלה הקפיטליסטית והעבודה, באמצעות ניתוח התפתחותו של הקואוצ'ינג מתוך 

הגישה התאורטית של הפסיכולוגיה החיובית.
עורכי הספר מבקשים — בצדק — להציג אותו כאלטרנטיבה, או כתוספת, לשלוש הגישות 
העיקריות המשמשות לניתוח הממשק שבין תאוריות ושיח טיפולי ובין מערכות חברתיות שונות. 
הראשונה היא גישתם של אנשי הטיפול עצמם, אשר רואים "בידע הטיפולי אמצעי לגילוי אמת 
בעלת תוקף אובייקטיבי, הן לגבי הפרט, הן לגבי החברה" )עמ' 8(, ולכן אך טבעי להשתמש 
בידע זה בתחומי חיים אחרים. השנייה היא גישתם של סוציולוגים וחוקרי תרבות אשר מתייחסים 
לשיח הטיפולי כאל אידיאולוגיה בעייתית )מעין "תודעה כוזבת"(, כאל שיח שנותן לגיטימציה 
לתהליכי נהנתנות ועיסוק בלעדי בסיפוק מאוויים אינדיבידואליים, או כאל ממד תרבותי של 
התפשטות הניאו־ליברליזם הגלובלי. הגישה השלישית היא ראייה אנתרופולוגית שרואה בשיח 
התרפויטי ביטוי נוסף של אימפריאליזם תרבותי מערבי. מול שלוש הגישות האלו, האסופה 
מציעה בעקביות נקודת מבט חלופית שממנה תהליך התרגום נראה כתהליך מורכב רב־ממדי. 
במקום שלוש העמדות הכוללניות הללו, הספר מציג גישה שמבקשת לעשות פרובלמטיזציה 
של תהליך התרגום ולבחון את מורכבותו — הן את המורכבות האידיאולוגית, לעומת הנטייה 
של שלוש הגישות האחרות להתייחסות חד־ממדית, והן את המורכבות המבנית, שכן בתהליך 
התרגום מעורבים שפה, מוסדות, סוכנים קולקטיביים וסוכנים פרטיקולריים. לכן המחקרים 
בספר עוסקים בזהות המתרגמים, בניתוח סמיוטי של פעולת התרגום או בהבהרת התנאים 
החברתיים שבהם מתקיימת פעולת התרגום. דוגמה לכך היא מאמרו של מתן שחק "מהנדסי 
האושר: כיצד נרתמה הפסיכולוגיה למרדף אחר האושר". המאמר לא רק מראה כיצד מתוך 
הפסיכולוגיה החיובית נוצרו "מדעי העושר", אלא גם מטיל אור על הכלכלה הפוליטית של 
פעולת התרגום. שחק מראה שהמעבר מריפוי הסבל ליצירת אושר פועל בעצם כאמצעי להגדלת 
השוק — הרי כל אחד רוצה להיות מאושר )דוגמה מוחשית לכך אפשר למצוא בתעשיית הפארמה, 
שעברה מטיפול במחלות לייצור תכשירים שמספקים "איכות חיים"(. פלגיס עומדת במאמרה על 
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ממדים שונים של מורכבות זו ותולה את הופעתו והתפשטותו של הקואוצ'ינג בשינויי מאקרו 
שהתרחשו בעולם הייצור והעבודה, בהופעתן של שיטות ניהול חדשות ובהשפעתם של סוכנים 
אינדיבידואליים. פלגיס מדגישה גם את מורכבות החדירה של רעיונות מהפסיכולוגיה החיובית 
אל עולם העבודה, מורכבות שמכילה "ניצול ארגוני וגם אינטרס אישי, דרישה קפיטליסטית וגם 
התייצבות כנגד ניכור ושחיקה" )עמ' 47(. אם כן, המאמרים בספר מממשים את המטרה להציג 

בפני הקורא גישה פרשנית אלטרנטיבית.
כדאי לציין גם את מאמרה של מאיה מוכמל, המצביעה על גישה נוספת שעורכי הספר לא 
התייחסו אליה במבוא. בין הגישה של המטפלים המתייחסים לשיח הטיפולי כאל ידע אמת 
ומקנים לו כוח מאשש של המציאות ובין הביקורת החיצונית של סוציולוגים ואנתרופולוגים, 
קיימת ביקורת פנימית — אנשי טיפול הנשענים על הידע והתובנות של הפרקטיקה הטיפולית 
כדי להציג עמדה ביקורתית ואקטיביסטית. זוהי מסורת ארוכה שצמחה במגוון תקופות ומקומות: 
הניסיונות לשלב פרקטיקה טיפולית עם פרקטיקה מהפכנית בדרום אמריקה בשנות השישים 
)למשל בקבוצות הפסיכואנליטיקנים "פלטפורמה" ו"דוקומנטו"(, תנועת האנטי־פסיכיאטריה 
באנגליה בשנות השישים, והשילוב בין טיפול לאקטיביזם שגובש על ידי התנועה הפמיניסטית. 
מוכמל מסכמת גישה זו ואומרת כי ה"שימוש בשפת האבחון והטיפול הנפשי על מנת לערוך 
]...[ דומה לאופן שבו השיח  דיון ציבורי בעינויים כהתרחשות פוליטית וחברתית פוגענית 
]...[ וגם חולל תמורות מהותיות בתפיסת  הפמיניסטי השתמש בשיח הטיפולי לקידום מאבק 

הטיפול" )עמ' 108(.
הספר מחולק לשלושה שערים, שכל אחד מהם עוסק בפן אחר של תהליך התרגום והמעבר. 
השער הראשון עוסק במתח שבין הגלובלי למקומי בישראל; השער השני בוחן את נדידת השיח 
התרפויטי לזירות לא מערביות; והשער השלישי מתמקד במעבר בין תחומי ידע ובמעברים על 
מפת המדע. שלושת השערים ממחישים היטב את המורכבות המאפיינת את הגישה של הספר. 
מתאימה במיוחד בעיניי הבחירה כי המאמר החותם את הספר יהיה זה של אורי שוויד. מאמרו 
של שוויד משתמש במתודולוגיה שונה מאוד מזו של המאמרים האחרים, כדי להראות — דרך 
בחינת נדידתם של מושגים מסוימים — "כיצד השיח הטיפולי נטוע בשדה המדעי כולו, אילו 
הן הדיסציפלינות השכנות ואיך זה משתנה עם הזמן". שוויד מציג באופן גרפי מאוד את תופעת 
התרגום כתופעה חובקת כול, ומראה כי המדעים הטיפוליים הם "נקודת מפגש של מדעי החברה, 

מדעי המוח וכמה התמחויות רפואיות" )עמ' 324(.
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זהר גזית. עושים את המוות: ארגונים חברתיים המקדמים תפיסות והסדרים 
חלופיים בנושא מוות בישראל. תל אביב: רסלינג. 2016. 220 עמודים

יעל השילוני–דולב*

ספרו של זהר גזית בוחן את פעילותם של שלושה ארגונים חברתיים הקוראים תיגר על מיתות 
הגמוניות בחברה הישראלית ומקדמים הסדרי מוות והתייחסויות נלוות אלטרנטיביות. השלושה 
הם ארגון "בשביל החיים", הפועל להשגת תמיכה ממסדית וחברתית במשפחות שיקיריהן התאבדו 
ולקידום פעילות מונעת התאבדות, כפי שהוא מבין אותה; ארגון ליל"ך — לחיות ולמות בכבוד, 
הפועל לכיבוד בקשתם של חולים סופניים המעוניינים באי הארכת חייהם באמצעות פרוצדורות 
רפואיות; וארגון מנוחה נכונה, הנלחם על הזכות של כל אישה ואיש בישראל להיקבר באופן 
התואם את השקפת עולמם, בסבסוד המדינה — כלומר, נאבק למען בתי קברות אזרחיים ולא 
דתיים. שני הארגונים האחרונים פעילים זה שלושים שנים, ו"בשביל החיים" פועל משנת 2000.
גזית בוחר לכרוך יחדיו את שלושת הארגונים מכיוון ששלושתם מקדמים מוות שאינו מקובל 
חברתית, אינו משתלב היטב בהקשר הלאומי־הרואי, ובנוסף להיותו מרתיע ככל מוות אחר, הוא 
גם מעורר התנגדות של גופים ממסדיים רבי כוח. בחירתו זו מתגלה כבחירה מחקרית ששכר רב 
בצידה. שאלת המחקר המרכזית שגזית נדרש לה היא כיצד מקדמים גופים אלו עיסוק ב"מוות רע" 
בחברה שאינה סובלנית לחריגה מה"מוות הטוב", המוות ההגמוני. וביתר פירוט: איך מקדמים 
שינוי חברתי בנושא שהוא טאבו? כיצד חותרים להשגת לגיטימציה חברתית וממסדית בנושא? 

ובאיזה אופן פועלים מול ולצד מומחים רשמיים בתחום?
בהתבסס על מחקר איכותני מקיף, גזית מנתח את האסטרטגיות המגוונות שהארגונים נוקטים, 
כולם יחד וכל אחד לחוד. ביסודיות ובתחכום רב הוא חושף את החבל הדק שהם מהלכים עליו, 
את הפרדוקסים הרבים המלווים את פעילותם ואת מורכבות התנהלותם בשדה המוקשים של 
קידום אג'נדה חברתית אלטרנטיבית. משום כך המחקר חשוב להבנת פעילותם של כל מי שמנסים 
לאתגר תפיסות והסדרים הגמוניים. עם זאת, לזירת המוות — שההכרה בו, וגם ההתכחשות לו, 
הן ככל הנראה המסד שעליו מושתת התרבות האנושית כולה, לפחות בעיני חוקרי התחום — יש 

מאפיינים ייחודיים, והמחקר הנוכחי מיטיב להבינם ולתרום להם.
לאחר הצגת הנושא, בפרק השני, מתואר כיצד הארגונים השונים עמלים על יצירת זהות 
קולקטיבית, קודם כול ביחס לחבריהם פנימה, באמצעות חיזוק הסולידריות של מי שמחוץ 
לארגון חשים מודרים ונדחקים לשוליים. דוגמאות לכך הן נשיאת כרטיס חבר בסמוך לתעודת 
הזהות, קיום מפגשים וכנסים, ופעילות ברשתות חברתיות. נוסף על כך, פעילי הארגונים השונים 
חוזרים ומדגישים את חומרת הבעיה שהם מגויסים לה, את היקפה ואת החרפתה. פעילי "בשביל 
החיים", למשל, מדגישים שהתאבדויות הן בעיה רחבת היקף ההולכת ומעצימה וכי היא פוקדת 
משפחות נורמטיביות. גם פעילי ליל"ך ומנוחה נכונה מדגישים כי הם פועלים בשם ציבור רחב 

וכי הבעיות שהם מטפלים בהן מחמירות, בהעדר טיפול ממסדי נאות.
פעילי הארגונים מנהלים יחסים מורכבים עם קבוצות קרובות העלולות לדחוף אותן לשוליים 

בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו  *
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המוקצים. פעילי ארגון בשביל החיים, למשל, מקפידים לא להיות מזוהים עם ארגונים שעלולים 
להיתפס כתומכים בהמתות חסד. לארגון חשוב מאוד להבהיר שהוא מתנגד מכול וכול למעשה 
ההתאבדות וכי הוא תומך בקרובי המתאבדים. ארגון ליל"ך נרתע מהקישור בינו ובין המתות 
חסד או מניעת טיפול מילדים שהם חולים אנושים. גם ארגון מנוחה נכונה נזהר מחיבוק חם 
מדי של עולי ברית המועצות הלא־יהודים, כדי לא להיקשר בקבוצה נמוכת סטטוס ולהפוך את 

בתי הקברות של הארגון מבתי קברות אזרחיים לבתי קברות לגויים.
הפרק השלישי מתמקד באסטרטגיות המדגישות דווקא את החיים, לא כדי להכחיש את המוות 
אלא כדי לשלבו בסמלים ובדימויים מהחיים. אצל "בשביל החיים", למשל, הדבר בא לידי ביטוי 
בהדגשת מניעת התאבדויות, ואצל עמותת ליל"ך — בהבלטת עקרון החיים בכבוד עד הרגע 
האחרון, בניגוד להחשת המוות. אגב כך מבחינים עצמם הארגונים הללו מארגונים המציעים 
קבורה אלטרנטיבית, כדי להתרחק מהמוות גופא. אפילו ארגון מנוחה נכונה, שעוסק בקבורה 
עצמה, טוען כי הוא פועל בעצם למען החיים: הארגון המתחרה, חברה קדישא, מתעלם מחייו 
הייחודיים של הנפטר ומרצון קרוביו, ואילו מנוחה נכונה טוען כי הוא מבקש לתקן ולהתייחס 
לכך בדיוק. פעילי מנוחה נכונה גם מדגישים כי בית העלמין הוא למעשה מקום לאנשים חיים, 

שכן למתים כבר לא אכפת מכלום.
אף שהמוות הוא האתר המוחלט של העדר שליטה וחוסר אונים, פעילי הארגונים משתמשים 
במונחים הלקוחים מתחום החיים, ויתר על כן — מלקסיקון החיים המודרניים: שליטה, תכנון, 
בחירה, אוטונומיה, אקטיביות וזכויות. ואכן, האקטיביסטים בארגונים הללו בוחרים בחיים למרות 
אבלם, הם מתכננים ויוזמים את הטיפול בהם בערוב ימיהם, והם דורשים שיכבדו את הזכויות 

ואת הרצונות שלהם ושל קרוביהם לאחר מותם בכל הנוגע לאופן הקבורה המועדף עליהם.
הפרקים הבאים עוסקים באופן הפעולה של הארגונים מול גורמי המדינה ומנגנוניה, בדרישתם 
לחוקק חוקים שונים ובהדגשתם את פעילותם שלהם עצמם במסגרת החוק. כלפי מומחים 
המחזיקים בתעודות רשמיות מטעם המדינה נוקטים האקטיביסטים אסטרטגיה כפולה: מצד 
אחד הם מקעקעים את הסמכות של מומחים שמתנגדים לפועלם, ומצד שני הם מחבקים אל 
קרבם את המומחים המזדהים עם עמדתם. למומחי הנפש ולרופאים הם עושים דה־לגיטימציה 
חריפה בטענה שפעילותם מסכנת חיים. אנשי ארגון בשביל החיים, למשל, טוענים כי בדיבור על 
אובדנות אין סכנת "הדבקה", בניגוד לטענתם של חלק ממומחי הנפש, וכי דווקא אי־הדיבור מסכן 
חיים. פעילי ליל"ך טוענים כי הרפואה הסטנדרטית גורמת סבל נורא על ערש דווי. אנשי מנוחה 
נכונה מאשימים את חברה קדישא בבצע כסף ובצביעות איומה. בה בעת, הפעילים מחבקים 
את אנשי המקצוע הקשובים לביקורתם ואף מציעים להם שיתופי פעולה והדרכה. אפילו עם 
חברה קדישא מתקיים שיתוף פעולה עמוק ומורכב משנדמה. למשל, את הכנת הגופה לקבורה 

משאירים אנשי מנוחה נכונה בידי הגוף האורתודוקסי שהם נלחמים בו.
הפרק האחרון עוסק באופן שבו ארגוני המוות החלופי שואבים השראה ומקורות לגיטימציה 
מהמוות הלאומי־הגמוני. חברי "בשביל החיים" מחקים באופן מודע את קבוצות התמיכה שמפעיל 
משרד הביטחון עבור משפחות שכולות, מייצרים מעין איזומורפיזם של גוף נורמטיבי ומרבים 
להזכיר אובדנות בשירות הצבאי. ארגון ליל"ך שב ומספר את סיפורו של טייס הקרב איתי ארד 
שביקש שלא יאריכו את חייו, את סיפורו של הרמטכ"ל לשעבר מוטה גור שנאלץ ליטול את 
חייו בידיו מתוך חשש שיאריכו את סבלו, ואת המקרים של ניצולי שואה שבאמצעות ליל"ך 
ביקשו לזכות בכבוד אחרון בחייהם. ארגון בשביל החיים מאמץ טקסי אבלות המקובלים בהקשר 



221   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

של מוות לאומי, גם כשההקשר הוא התאבדות פרטית לגמרי. אך לצד ההישענות על מיתוסים 
קולקטיביים, עמותת ליל"ך מבקשת להדגיש גם את חשיבות המוות הפרטי ואת זכותו של כל 
אחד להחליט לגבי מותו שלו, בנפרד מהריבון. גם פעילי מנוחה נכונה מסתמכים על ההקשר 
הלאומי: טקסיהם רוויים בטקסטים יהודיים ולאומיים, כמו שירי אבלות שהתבססו במסורת 
הציונית, והם מציעים קבורה בארון כפי שנעשה בקבורה של חללי צה"ל. עם זאת, הארגונים 
מבקשים לא להאפיל על ההקשר האישי באמצעות ההקשר הלאומי, כדי לאפשר מרחב שבו 

הפרטי והקולקטיבי יתקיימו זה לצד זה.
גם בהקשר הדתי כל שלושת הארגונים לא לגמרי הפנו עורף לפרשנות ההלכתית, אף 
שלכאורה מתנהל מאבק חזיתי בינם ובין הממסד הדתי. כולם הציגו פוסקי הלכה שאינם מתנגדים 
לעמדות הארגון, למשל כאלה שתומכים בקבורת מתאבדים בתוך הגדר, מתירים להסיר גורמים 
המעכבים את יציאת הנשמה או מתירים קבורה בארון, שהייתה מקובלת בקרב יהודים מדורי 
דורות. כך נוקטים הארגונים אסטרטגיה המבליטה קרבה למאפיינים אורתודוקסיים מסוימים 

ומתרחקת מאחרים.
הארגונים שהמחקר עוסק בהם אינם מציבים דרישה לשינוי רדיקלי במערכת הקיימת, 
כלומר להחרבתה, אלא קוראים להרחבתה. כוחו של המחקר בכך שהוא חושף יחסים מורכבים 
הכוללים שיתוף פעולה והתגמשות הדדית בדרך לשינוי חברתי, הן בקרב הארגונים הנחקרים והן 
בקרב המוסדות שאותם הם מבקשים לתקן. עבודתו של גזית מציגה תנועה מתמדת ושילוב בין 
המקובל ללא מקובל. החדש עטוף בישן ובמוכר, ותנועה מתמשכת מתרחשת בין החדשני ומערער 
הסדר לשמרני ולמוכר, בין ההגמוני לחתרני ובין המומחים הממסדיים והמדופלמים למומחים 
החלופיים. גם גזית, החוקר, מבקש לזנוח את המושגים הדיכוטומיים "מוות טוב" ו"מוות רע", 
ומציע תחתם הגדרה חותכת פחות — "מוות חלופי". את המיון הנוקשה לטוב ולרע מחליף קו 

רצף עמום וגמיש, שבחלקו הוא רעיוני ובחלקו אמצעי אסטרטגי להשגת לגיטימציה.
גזית מצהיר בראשית דבריו כי אינו מבקש לענות על השאלה הרחבה עד כמה מוצלחות 
האסטרטגיות שהארגונים נוקטים ומה מידת השינוי החברתי שהם מצליחים לחולל, ומסביר 
כי כל שינוי חברתי תלוי בגורמים רבים ומגוונים שחורגים מגזרת המחקר. אולם חוסר זה הוא 
משמעותי. לטעמי ראוי היה להידרש, גם אם במידת הזהירות הראויה, לשאלות הרחבות יותר 
שהמחקר המעמיק הזה פועל בהקשרן. מאז הקמתן של שלוש העמותות וראשית תיעודן במחקר 
חלו שינויים דרמטיים — לדוגמה, נחקקו חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית וחוק החולה הנוטה 
למות. אך המחקר חסר כל דיון בהשפעתם של אלה על הנעשה בשדה או בקשר שבין פעילות 

האגודות לחקיקת החוקים.
גם ההקשר הישראלי הפוליטי הרחב נעדר כליל מהדיון. האם אסטרטגיות הפעולה של 
הארגונים ש"עושים את המוות" יכולות ללמד אותנו דבר מה על המציאות הישראלית הרחבה — 
)למשל בתחום ראשית החיים(, באתרים אחרים שבהם  על מאבקים דומים בשדה הרפואה 
האורתודוקסיה הדתית שולטת )למשל נישואין וגירושין(, או בזירות טאבו אחרות, כמו שימוש 
בסמים )שהם גם שדה בריאותי, בהיותם מוגדרים כתרופה(? זהירות היתר של החוקר, וההימנעות 
מנטיעת המחקר בהקשרים חברתיים רחבים, השאירה אותי כקוראת מסוקרנת לדעת מה תשובתו 

לשאלות רלוונטיות אלו, שמחקרו תורם להן יותר משהוא עצמו מעז לחשוב ולהצהיר.
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המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה  *

Amos Goldberg and Haim Hazan (Eds.). Marking Evil: Holocaust 
Memory in the Global Age. London and Oxford: Berghahn Books and the 

Van Leer Jerusalem Institute. 2015. 384 pages

גיא מירון*

במרץ 2005 השתתפו בטקס חנוכתו של המוזאון ההיסטורי החדש של יד ושם ראשי מדינות, 
שרי חוץ ונציגים בכירים של כארבעים מדינות מכל רחבי העולם, ובהם מזכ"ל האו"ם קופי 
ענאן. תמונת האירוע הזה, שפותחת את הפרק הראשון בספר שלפנינו, מיטיבה להעמיד את 
שאלת המחקר העומדת במרכזו: כיצד הפך זיכרון השואה, רצח העם היהודי בידי המשטר הנאצי, 
לתופעה בעלת ממדים גלובליים בחלוף כמחצית המאה ויותר מאז התרחשותו? מהי המשמעות 
של תהליך זה ומהן השלכותיו על התרבות בת זמננו? מהי "השואה" שאותה זוכרים ועליה 
מדברים ברחבי העולם, וכיצד השיח הטרנס־לאומי עליה מעצב מחדש את דמותה? המאמרים 
בספר זה מנסים להאיר היבטים שונים של תופעה היסטורית חברתית ותרבותית מורכבת זו 

מבעד לדיסציפלינות שונות.
הספר מבוסס על הרצאות שנישאו בכנס שהוקדש לנושא במכון ון ליר בירושלים בשנת 
2009, והוא נערך בידי ההיסטוריון התרבותי עמוס גולדברג והאנתרופולוג החברתי חיים חזן. 
שיתוף הפעולה ביניהם וקבוצת המחקר המגוונת שתרמה מפרי עטה לספר הניבו תוצאה מורכבת 
ומאתגרת. הספר פותח בהקדמה קצרה שמציגה את הנושא ואת היסטוריית המחקר הקצרה 
שלו, ולאחר מכן מוצגים בפני הקוראים בשער המבוא שני מאמרים מרחיבי דעת של העורכים, 

שמציגים את הנושא על מורכבותו.
עמוס גולדברג, שמאמרו פותח בניתוח טקס חנוכת המוזאון החדש ביד ושם, מציג בתחילת 
דבריו את הטיעון כי השואה הפכה ל"סמל מחולל זהות" בעולם המערבי בן זמננו ואילו הכחשתה 
הפכה לסמל של מתקפה כוללת על ערכי היסוד המזוהים עם המערב. במרכז מאמרו עומד ניתוח 
מקורי המציג שני שיחים שונים של השואה ברמה העולמית — שיח אתי ומשפטי המבוסס על 
פוליטיקה פרוגרסיבית, ושיח המושתת על פוליטיקה של זהויות. השיח האתי המשפטי, שראשיתו 
במשפטי נירנברג, נוגע בעיקר בסוגיות אוניברסליות בשאלת הקרבן והאחר. גולדברג מראה 
כי בעקבות השיח הזה, מאז שנות התשעים של המאה הקודמת חלחלו ללקסיקון המשפטי 
הבינלאומי מושגים כגון "טיהור אתני", "פשעים נגד האנושות", פיצוי", "רצח עם" ו"עדות" 
זיכרון השואה. מול "השואה" של שיח זה, שמתמקדת  וקיבלו משמעות חדשה בהקשר של 
בהיבטיה האוניברסליים ואף בלקחים האוניברסליים, מעמיד שיח פוליטיקת הזהויות "שואה" 
אחרת — כזאת שמושתתת על נרטיב אתנוצנטרי ומשתמעות ממנה השלכות אחרות לגמרי. 
לדברי גולדברג, בשיח זה יכול להיות טמון גם פוטנציאל של הרס ואלימות )כפי שנעשה לעיתים 
בשם הסיסמה "לעולם לא עוד"(. גולדברג מציג את ההבחנה החשובה הזאת בדרך עשירה, אם 

כי לטעמי לעיתים דיכוטומית מדי, ומכל מקום דיונו העשיר מעורר עניין רב.
המאמר השני במבוא, פרי עטו של חיים חזן, מציג את יכולתה של האנתרופולוגיה הסוציו־
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תרבותית לתרום להבנת השואה. חזן עומד בעיקר על העדרו של דיון אנתרופולוגי שיטתי 
זו ומציג את העושר שיכול להתפתח  בהיסטוריה של השואה, מאפיין את הסיבות להחמצה 
מדיון כזה בתחום דעת המנוגד מהותית, לטעמו, לכל יצירת היררכיה בין חוויות שונות של סבל 
וקורבן. מאמר זה מציג למעשה את האפשרויות העתידיות הפתוחות לחקר שואה שיצא מעבר 

לגבולותיו המסורתיים של שיח ההיסטוריונים בנושא.
לאחר שער המבוא מובאים בספר שלפנינו כמה שערים בין־תחומיים נוספים. ההיסטוריונים 
פיטר נוביק ואלון קונפינו, שמאמריהם פותחים את השער השני, מציגים עמדות שונות מאוד 
בשאלת הזיכרון הגלובלי של השואה. במאמר אמיץ, שיש לשבח את העורכים על הבחירה בו, 
נוביק למעשה "כופר בעיקר" ומכחיש כי לזיכרון השואה יש אופי גלובלי. ברמה המתודולוגית 
חשובה מאוד בעיניי ההבחנה שנוביק מציע לערוך בין memory )זיכרון(, שהוא חלק ממה שמגדיר 
קבוצה אנושית, ובין mnemonics — מושג שאפשר לתרגמו ל"דפוסי זיכרון", ובהקשר שלנו 
הוא אולי קרוב יותר ל"תוצרי הנצחה". "זיכרון השואה הגלובלי", קובע נוביק, הוא פרי עמלה 
של קבוצת מומחים קטנה, יהודית ברובה שמצליחה לייצר מגוון "תוצרי" mnemonics — אתרי 
הנצחה, סרטי קולנוע ועוד — שמגיעים לכל העולם; אבל אין לבלבל בין התפוצה הזאת ובין 
ה"זיכרון" הממשי של קבוצות שונות ברחבי העולם, שגם אם הן נחשפות לתוצרים הללו — 
השואה אינה באמת חלק מעולמן. לטענתו של נוביק, הלכה למעשה, זיכרון השואה נוגע באופן 
ממשי ליהודים — במידה רבה ליהודים אמריקנים, וכמובן גם ליהודים בישראל — ובמידה 
מסוימת לגרמנים, וכמעט כל תוצרי ה־mnemonics ושיח "הזיכרון הגלובלי" העולה מהם הם 

פרי פעילותם.
זו של נוביק, אלון קונפינו מציג את תפקיד זיכרון השואה העולמי מול  לעומת ביקורת 
"זיכרון מכונן" שקדם לו — זה של המהפכה הצרפתית. בעשורים שלאחר המהפכה הצרפתית, 
טוען קונפינו, היא הפכה בהדרגה לאירוע בעל משמעות סימבולית עמוקה שחורגת מההקשר 
המקומי שלו, ורבים נזקקו לו במאבקים ברחבי העולם. לדבריו, משלהי שנות השבעים ובמהלך 
שנות השמונים של המאה ה־20 החל זיכרון המהפכה לאבד את מקומו כ"זיכרון המכונן" ברמה 
העולמית )בין השאר על רקע שקיעתו של "הגוש המזרחי", ומאוחר יותר — עם התפוררותו(, 
ובנקודה זו אפשר למקם את עלייתו של זיכרון השואה למעמד כזה. דומני שנדרש הסבר עמוק 
יותר מזה שמציע קונפינו במאמרו הקצר לטרנספורמציה הזאת ולהקשר ההיסטורי שהתרחשה בה, 
אך התזה שלו מקורית ומעוררת מחשבה. היבט מעניין נוסף במאמרו נוגע לאופן שבו מושפעים 
תכני השואה ומשמעותה מהפיכת השואה לזיכרון מכונן. לטענתו מדובר למעשה ביצירתה של 
שואה מופשטת מהקשריה הספציפיים, שהותאמה לצורכיהן של חברות שונות. במובן מסוים 
מהדהד כאן הטיעון שהעלה אלווין רוזנפלד בספרו קץ השואה, שתורגם לעברית לפני שנים 
אחדות )רוזנפלד, 2013(, אבל הטון של קונפינו שונה לחלוטין — בניגוד לרוזנפלד הוא אינו מקונן 
על אובדן "השואה המקורית" )או "השואה עצמה"( אלא מתאר תהליך היסטורי־תרבותי מורכב.
השאלות הנגזרות מדיונים אלו עולות בהקשרים שונים במאמרים הנוספים בקובץ. כך למשל 
מיכל גבעוני, שמאמרה פותח את השער השלישי, שמוקדש לזיכרון טראומה ועדות, דנה באופן 
שבו השפיע זיכרון הפסיביות של הצלב האדום מול פשעי הנאצים על התהוות אתוס העדות של 
ארגון "רופאים ללא גבולות". התמונה, כך עולה מדיונה של גבעוני, מורכבת הרבה יותר מקשר 
ליניארי בין זיכרון השואה להתהוות הדמות החדשה של העד ההומניטרי, שהושפעה לא פחות 
ממגוון תהליכים אחרים. דוגמה אחרת להכנסתו של מושג הזיכרון הגלובלי להקשר עולה בדיון 
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שמציעה האנתרופולוגית קרול קידרון, המשווה בין ההעברה של הטראומה הבין־דורית בקרב 
משפחות ניצולי שואה בישראל ובין העברתה )או, במידה רבה, אי־העברתה( בקרב משפחות 
של ניצולי רצח העם בקמבודיה. מהדיון עולה תמונה מורכבת שמדגישה את חשיבותו המכרעת 
של הרקע הדתי והתרבותי בהבנייתה של חוויית הטראומה בקרב בני הדור השני. תרומה בולטת 
נוספת של הקובץ, בשער המאמרים הרביעי המוקדש לפואטיקה של זיכרון השואה, היא מאמרה 
של חוקרת הספרות רינה דודאי, העוסק במתח בין כאב לעונג בייצוגה של השואה בסרט "רשימת 
שינדלר". הדיון הביקורתי של דודאי על תהליך הפיכתו של הסרט לאייקון בולט של זיכרון 
השואה הגלובלי מרמז על ההקשר הרחב יותר של התגבשות תרבות הזיכרון הזאת. במבט כולל 
אפשר לומר שהספר מציע מבט פנורמי וחוצה דיסציפלינות על סוגיית הגלובליזציה של זיכרון 
השואה, מבלי להתחייב לעמדה חד־משמעית — ומתוך כך הוא מעורר חשיבה מורכבת על הנושא.

מקורות

רוזנפלד, אלווין )2013(. קץ השואה. ירושלים: מאגנס והוצאת יד ושם.
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ארז תדמור. מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? ירושלים: סלע מאיר. 2017. 
279 עמודים

דניאל רוזנברג*

מאז שנות השמונים קיים בישראל מחנה פוליטי אשר ניתן להגדירו "זרם הימין העצמאי". בניגוד 
לרוב המוחלט של האושיות והארגונים המכוננים של המחנה הלאומי בישראל, זרם זה אינו 
משויך באופן עקרוני לשום מפלגה פוליטית או פוליטיקאי ספציפי, ופועל באופן כמעט בלעדי 
בקרב מה שמכונה "החברה האזרחית". באגף האינטלקטואלי שלו הוא קיבל ביטוי בכתבי עת 
אחדים ובהם נתיב, אשר פעל מ־1987 ועד 2008, תכלת אשר פעל בין 1996 ל־2012, ולאחרונה 
השילוח, אשר החל את פעילותו בשנת 2016. פרסומים אלו היו שונים למדי באופייהם: נתיב 
כלל תרגומי שירה קלאסית לצד ניתוחים גאו־פוליטיים, תכלת כלל בעיקר מסות מתורגמות 
ממגזינים אנגלוסקסיים, וסדר היום של השילוח קשור לציבור הדתי־לאומי; אך למרות זאת היו 
כולם דומים באמירה הבסיסית, שניתן להגדירה כשאיפה לטרנספורמציה פוליטית של האליטה 
הישראלית. הטיעון המשותף לכולם היה כי בעוד הימין מגיע להישגים בקלפי, השמאל שומר על 
יתרונו בתחום התרבות, העיתונות, החינוך והבירוקרטיה; הנפשות הפועלות משתנות לעיתים, 

אך המדיניות נותרת בעינה.
חיבורו של ארז תדמור מדוע אתה מצביע ימין שמאל? שייך לגלגול העדכני של מגמה זו. 
כפי שמרמזת הכותרת, הטקסט קורא תיגר על כמה מהדעות המושרשות בקרב מחנה הימין 
2009. תדמור חדר לתודעה  זה אשר מרכיב את הקואליציה מאז שנת  הפרלמנטרי, בעיקר 
הציבורית כאחד מצמד מקימי תנועת "אם תרצו" באמצע העשור הקודם, לצד רונן שובל, אשר 
חיבורו כוכב מישראל: מניפסט לציונות המתחדשת קרא לשינוי פרדיגמטי של השיח הפוליטי 
יותר  והיצירה בכיוונים לאומים מובהקים ואסרטיביים  הישראלי, ובעיקר לחידוש התרבות 
)שובל, 2010(.1 בספרו מחדד תדמור את הניתוח שבו החל שובל בחיבורו ומציג תזה רחבה על 
אופייה של התרבות הפוליטית הישראלית, במיוחד זו שמאז המהפך של ממשלת ישראל ה־18.
ספרו של תדמור מחולק לשלושה חלקים: חלק אנליטי שבו המחבר מזהה את המגמות 
הבעייתיות שאפיינו את הימין הפוליטי מאז 1977, חלק דוקטרינרי שבו הוא מציג את ה"אני 
מאמין" שלו, וחלק פרקטי שבו הוא מעביר את הדיון לפסים מעשיים. בהמשך לתוכנית שהציג 
שובל בספרו, גם כאן תדמור קורא לטרנספורמציה של המוסדות הממשלתיים והבלתי־ממשלתיים 
האחראים על עיצוב המדיניות באופן פורמלי ולא־פורמלי; בין השאר הוא דן בפתיחת שוק 
התקשורת לתחרות על מנת להביס את המונופול השמאלני בתקשורת )עמ' 248-245(, בריסון 
כוחה של הבירוקרטיה המשפטית )עמ' 256-254(, ובהצבת אלטרנטיבה למערכת ההשכלה 

הגבוהה בד בבד עם גיוון הסילבוס לכיוון שמרני יותר )עמ' 261-258(.
טיעונו של תדמור מבוסס על הניתוח ההיסטורי שהוא עורך להתפתחויות הפוליטיות מאז 
המהפך של 1977. ניתוח זה עובר לרוחבו של הספר וקושר אלמנטים מערכתיים־פוליטיים, 

המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
לסקירת ספרו של שובל במסגרת הכתיבה ה"ניאו־ציונית" ראו רוזנברג, 2011.  1
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תרבותיים, משפטיים ועוד. "הימין הטיפש", הכינוי שתדמור משתמש בו כמה פעמים, מתאים 
לתיאורו את הימין הישראלי כמעין "ענק רדום", גוף עתיר כוח, תקציבים והשפעה אך נטול 
מודעות עצמית ויכולת ניתוח עקבית. הנחת המוצא בספרו של תדמור היא כי למרות שהקואליציה 
מורכבת ממפלגות ימין, ותמשיך להיות מורכבת מהן )טענה שתדמור מניח כמובנת מאליה משום 

מה(, המדיניות היא מדיניות שמאל באופן עקבי בתחום המדיני, הכלכלי, המשפטי והחברתי.
בסקירתו של תדמור שמור מעמד מיוחד למנחם בגין. מנהיג הליכוד המיתולוגי אמנם הוביל 
את תנועתו לניצחון ב־1977, אך מבחינות רבות הוא שימר ואף חיזק את אחיזתה של תנועת 
העבודה בבירוקרטיה ובממסד. תדמור אינו חוסך מילים בביקורת שהוא מטיח בבגין, ה"אציל 
הפולני" אשר ביקש להתחבב על האליטות יותר מאשר לקדם את סדר היום השמרני, סירב 
לחלק תפקידים לחברי מפלגתו ואף מינה את משה דיין לשר חוץ. בגין גם נקט עמדה פייסנית 
ואף ְמַרָצה כלפי הפקידות הבכירה כשהגדיל את סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה והזמינו 
להשתתף בקביעות בישיבות הממשלה, ובכך נתן למנגנונים הבירוקרטיים דריסת רגל בדרגה 
הגבוהה ביותר של תהליך קבלת ההחלטות. ויתורים אלו של בגין מובילים את תדמור לקבוע כי 
"הליכוד לא עלה לשלטון" )עמ' 29(. בגין מצויר בספר כדמות פסיבית, תבוסתנית כמעט: הוא 
"סירב לשלוט", ובכך הפך את הצבעת הציבור לחסרת חשיבות )עמ' 30(. באופן מוזר, הניצחונות 
המתמשכים של הימין בקלפי רק תרמו לאחיזתו של השמאל בבירוקרטיה; הלך הרוח הדפטיסטי 
של השמאל גרם לו להקצין ו"לשבור שמאלה", והתוצאה הייתה צמיחה של שמאל חדש, בלתי־

ממלכתי, שפועל ללא מנדט וללא הסכמה ועושה זאת מתוך המנגנונים הבלתי־נבחרים.
הבעיה העיקרית של הספר היא זו אשר עולה גם בדיונים אחרים סביב מקומו של הימין 
המתחדש בישראל, והיא הפער המהותי בין השמרנות הפילוסופית שלו למהפכנות הפרקטית 
שלו. ניתוחו של תדמור נוטה לרוב לסוג של סוציולוגיה ביקורתית, אך לעיתים מתגנבת לדבריו 
נימה של פונקציונליזם קלאסי ושמרני, כאשר הוא מודה כי "החברה הקיימת היום היא יצירה 
משותפת של דורות רבים" וכי התפתחות חברתית ופוליטית מושגת דרך סדרה ארוכה של 
רפורמות, מהלכים מתוכננים ובלתי־מתוכננים, מקריות וכיוצא באלה )עמ' 214-213(. כפועל 
יוצא מכך, תדמור — כמיטב הסוציולוגים הפונקציונליסטים של שנות השישים והשבעים — טוען 
כי "הסליל הגנטי הרוחני והתרבותי" של החברה הישראלית הוא זה שעוצב וממשיך להיות מעוצב 
על ידי גורמי השמאל, בפרט תנועת העבודה לדורותיה, דרך תהליך מתמשך של סלקציה מוסדית 
ואנושית )עמ' 216(. הוא משווה את ההמשכיות החברתית והתרבותית של השמאל לכיבושי 
אלכסנדר, לאימפריה הרומית ולכנסייה הקתולית — כולם הקימו מוסדות אשר שרדו הרבה מעבר 

לפוליטיקה הרגעית שהובילו. מה יש להלין אפוא על בגין, שהכיר במציאות הזאת?
העובדה כי תדמור מכיר גם הוא באותה התפתחות הדרגתית אינה מפריעה לו לבקש להפר 
ואף להרוס את אותו סליל גנטי רוחני ותרבותי בצעדים אנטי־מערכתיים שיטתיים ועמוקים; 
למעשה, דרך שינוי בלתי־הדרגתי ובלתי־שמרני של מבנה החברה הישראלית באמצעות רפורמות 
רדיקליות ואף מהפכניות. נראה כי האופן שבו תדמור מבקש להשיג את אותו שינוי אינו מספק. 
הפרק האחרון בספר, הנושא את הכותרת "דמוקרטיזציה של מוקדי הכוח", נראה כהמשך 
אורגני פחות או יותר של המצע של רונן שובל בספרו שלו; תדמור אמנם כולל אלמנט מסוים 
של הפרטה וליברליזציה כלכלית )למשל ביטול מונופולים ממלכתיים בתקשורת(, אולם מרכז 
הכובד של הצעותיו נוגע במהלכים אקטיביים ומודעים כגון הקמת ארגונים ומוסדות שונים, 
חיסול עצמאותה של הפקידות הממלכתית, וגם פתיחת אתרי אינטרנט וערוצי טלוויזיה אשר 
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יקדמו סדר יום שמרני )עמ' 249(. אם נקבל את הניתוח הנוקב והפטאליסטי מעט שהוא עורך 
לזרמי המעמקים של החברה והתרבות בישראל, יש לשאול אפוא אם הצעדים האופרטיביים 
שהוא מתכנן אכן שווים את המאמץ. גם אם אכן ימומשו בצורה שתדמור רואה לנגד עיניו, אין 
למעשה דבר שיבטיח כי מרכז הכובד של ההשפעה התרבותית לא יחמוק שוב מידי הימין, כפי 

שחמק מאז 1977.

מקורות
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שובל, רונן )2010(. אם תרצו — כוכב מישראל: מניפסט לציונות המתחדשת. ירושלים: ראובן מס.



ביקורות ספרים 228  רות פרסר  

אשה לאשה — מרכז מחקר פמיניסטי חיפה  *

אייל גרוס, עמליה זיו ורז יוסף )עורכים(. סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים 
להט"בים וקוויריים ישראליים. תל אביב: רסלינג. 2016. 664 עמודים

רות פרסר *

עלייתה של תאוריה להט"בית )לסביּות, הומוסקסואליּות, טראנסקסואליּות וביסקסואליּות( 
ייצוג לידע שמיוצר  יום מדעי הנותן  בישראל מבוססת על פוליטיקת זהויות, ומקדמת סדר 
בשוליים ומתערב באופן שבו מומשגות ומובנות קטגוריות מיניות. התפתחות זו לוותה בעלייתה 
של תאוריה קווירית, כזו השואפת לערער על קטגוריות זהות, להצביע על אופן כינונן ולקדם 
סדר יום מדעי הבוחן כיצד נורמה מיוצרת, על פני סדר יום מדעי המבקש להרחיב את גבולות 
הנורמה כדי שתכלול קולות וסיפורים מן השוליים. האסופה סקס אחר: מבחר מאמרים בלימודים 
להט"בים וקוויריים ישראליים מקבצת מאמרים שמקצתם פורסמו בשנות התשעים של המאה 
הקודמת ורובם פורסמו בעשור הראשון של המאה הנוכחית. היא משקפת את השניות הזאת 
בלב השדה הצעיר מאוד של תאוריה להט"בית וקווירית מקומית. פוליטיקת הזהויות המיוצגת 
במונח "להט"ב", והמעבר למונח "קוויר" המבטא הגדרה כוללת של נזילות מגדרית ומינית, 
חוזרים על עצמם במופעים שונים שהמשותף להם הוא דיון הנע בין ביקורת ההטרונורמטיביות 
ובין קריאה ומיפוי של מרחבים, חוויות, ייצוגים וגופים אנטי־נורמטיביים. דיון זה, המתקיים 
למעלה משלושה עשורים בצפון אמריקה, החל לשגשג בישראל בעיקר מאז שנת 2000, והוא 
הציר המחבר גם את מאמרי האסופה החדשה. כמו דיונים מקבילים המתקיימים בצפון הגלובלי, 
גם בישראל תהליך הקוויריזציה, או הנזילות של זהויות מיניות ומגדריות, מלווה בפרדוקסים; 
לדוגמה, התווספותן של אותיות נוספות לראשי התיבות המקוריים להט"ב, ובהן למרבה האירוניה 

האות ק' — קוויר — המשמשת מסמן זהותי לאנטי־זהות.
בישראל התפתח שדה הידע האקדמי הזה בתוך פרק זמן קצר. התנועה הבו־זמנית בין להט"ב 
לקוויר נוכחת באסופה זו ומאפשרת הצצה למורכבות המרתקת שבין פוליטיקה קווירית, מאבק 
להט"בי ושאלות של לאומיות, מיליטריזם ואתניות בהקשרם המקומי. במאמרי האסופה משתקף 
המתח בין ערעור על מסמני זהות ובין הזדקקות להם, בעיקר כשהם מצטלבים עם מיעוטיות 
אתנית, לאומית ומגדרית )לדוגמה פוליטיקה טרנסית או פוליטיקה מזרחית(. המתח ניכר במיוחד 
באופן שבו זהות אינה בהכרח היפוכה של תאוריה קווירית אלא גורם לבחינה ולדיון בניתוח 

המבקש ליישם כלים קוויריים במרחב שעדיין נזקק למסמנים זהותיים.
כפי שמציינים העורכים אייל גרוס, עמליה זיו ורז יוסף, האסופה משקפת את תנופת המחקר 
בתחום הלימודים הלהט"ביים והקוויריים שהתפתח בישראל בעיקר מאז תחילת שנות האלפיים. 
חלקם פורסמו בכתבי עת ובספרים, וחלקם רואים אור לראשונה. המאמרים מייצגים שלל 
דיסציפלינות ומתודולוגיות, ומקובצים בחמישה שערים שכותרותיהם "מיניות ולאומיות"; 
ו"זהות  ומיניות";  "תולדות המיניות"; "אין גאווה בכיבוש"; "משטרים ומרחבים של מגדר 
וייצוג". האסופה רואה אור על רקע מה שנראה כפריחה שאין לה תקדים בקבלתם של להט"ב 
ללב הקונצנזוס ולייצוג הנרחב שהם מקבלים בתרבות הפופולרית, הן בישראל והן בעולם. די 
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לבחון את הסערה הציבורית שליוותה את התנגדות משרד הרווחה לאימוץ ילדים על ידי זוגות 
להט"ב ואת נוכחותם של תאים גאים במרבית המפלגות בכנסת כדי להשתכנע שנראות וקבלה 
של מיעוטים מגדריים ומיניים, לפחות כאלו מסוג מסוים, כלומר, להט"ב הטרונורמטיביים, 

קוסמופוליטיים וצרכניים, אינה שאלה אלא עובדה מוגמרת.
יתר על כן, האסופה יוצאת לאור על רקע דיון סוער בשאלת הזיקה בין תאוריה קווירית 
לאנטי־נורמטיביות. כמו בשדות תאורטיים שזוכים לעדנה, לפחות בפקולטות למדעי הרוח 
בצפון אמריקה, גם קוויריות היא זירה להתחבטות מתמדת ולמשא ומתן על גבולות השדה. 
גיליון מיוחד של כתב העת  כך, בשנת 2015 התעוררה סערה בקרב חוקרים קווירים סביב 
הפמיניסטי difference שהוקדש לזיקה בין תאוריה קווירית לאנטי־נורמטיביות. עורכות כתב 
העת )Wiegman & Wilson, 2015( ביקשו לברר אם יכולה להתקיים תאוריה קווירית שאינה 
מחויבת בראש ובראשונה לאנטי־נורמטיביות. האם אפשר לדון בנורמה מתוך נקודת מוצא שאינה 
מבוססת על דיכוטומיות? שהרי, כפי שלי אדלמן )Edelman, 2004( טען, התשוקה לתאוריה 
)ולפוליטיקה( קווירית תובעת אתגור מתמיד, ובכלל זה אתגור תהליכי הקנוניזציה של תאוריה 
קווירית והתמסדותה. על פי גישה זו, תאוריה קווירית היא הכול פרט להגעה לנחלה: היא תנועה 

מתמדת, אוטופית, ולכן לא ניתנת למימוש.
על רקע זה, סקס אחר מצליח להביא לקוראי העברית את הדילמות והשאלות שבלב השדה 
בפגיעּות  דיון  באמצעות  באמצעות שלילתה;  בהכרח  ולא  בזהות,  דיון  באמצעות  הקווירי 
ובדחף להמשיג חיים שניתן לחיותם, וזאת לצד ביקורת אנטי־נורמטיבית; ובאמצעות ייצוג של 
 Sedgwick,( היסטוריות להט"ב שונות בחברה ובתרבות בישראל. כפי שכתבה איב סדג'וויק
1993(, קוויר הוא מהלך של חצייה שאיננה אחידה, ליניארית או חד־כיוונית. לא תמיד תנועה 
זו הולכת "נגד", או לפחות זה אינו הכיוון היחיד שלה. באסופה מהדהדת שאלת הפגיעות 
והאפשרויות הפוליטיות והאנליטיות העומדות לרשותנו בזיקה לנורמה ולהתנגדות לה, ומתוכה 
עולות שאלות מעניינות בנוגע להתפתחות הדיון הקווירי בישראל בתוך האקדמיה ומחוץ לה. 
היא משקפת את מגוון האופנים שבהם התנגדות לנורמה היא עמדה אנליטית שאיננה מוחלטת 
אלא טומנת בחובה דילמות ושאלות לא פתורות לגבי ה"אנטי", ופגיעות שלא רק שאי אפשר 

לפותרה, אלא היא משמשת עמדה אסטרטגית, אם לא הכרחית, לניתוח ולפעולה קווירית.
אחת הדוגמאות המובהקות ביותר בהקשר זה היא התרומה של קבוצת כביסה שחורה לשיח 
הקווירי.1 כפי שמראה עמליה זיו בפרק "לחצות את גבולות המגדר, לבגוד בגבולות הלאום: 
הפוליטיקה הפרפורמטיבית של כביסה שחורה", הקבוצה חרגה מפוליטיקת הזהויות שאפיינה 
ומאפיינת את הקהילה הלהט"בית. היא העלתה על נס את החריגּות באמצעות אימוץ מתריס של 
סטריאוטיפים שליליים, שהעמידו את חברות הקבוצה בעמדה פגיעה הלכה למעשה. הקבוצה 
גם השתמשה בפגיעות היומיומית המלווה חיים קוויריים כדי לקדם פוליטיקה של הזדהות עם 
דיכוי העם הפלסטיני ועם קבוצות מופלות אחרות. דוגמה לכך היא הקריאה שזיו עורכת לאחת 
מהפגנות השמאל שבה חברות הקבוצה מגלמות עצירים פלסטינים — צועדות בטור, עיניהן 
מכוסות בפלנלית, ידיהן כבולות והן קשורות זו לזו בחבל ארוך. בהתבוננות מקרוב, כותבת 

קבוצת כביסה שחורה, או "לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים ואחרות נגד הכיבוש ולמען צדק חברתי",   1
הוקמה בשנת 2001 ופעלה במשך שנים אחדות. היא קראה לאיחוד מאבקים נגד הפטריארכיה, נגד 

הכיבוש ונגד הומופוביה.



ביקורות ספרים 230  רות פרסר  

זיו, ניכר שחוויית הצעידה השפיעה עמוקות על הצועדות, שכן הן הקרינו תחושה של פגיעות 
רבה, והשימוש הייצוגי בגוף מגייס את המבצעות באורח שונה מסוגים קונבנציונליים יותר של 
אקטיביזם פוליטי. במילותיה של דלית באום, המצוטטת במאמר, המהלך המטעין את גופן של 
המבצעות בחוסר אונים, בפגיעות ובחשיפה ניזון מהחשיפה ומהפגיעות של המבצעות עצמן. 
אוכלוסיית היעד היא לא רק הצופים או העם הפלסטיני, אלא גם חברות הקבוצה. כלומר, המהלך 
הקווירי האנטי־נורמטיבי אינו בא לידי ביטוי בכינונה של דיכוטומיה בין מי שהם מעבר לפגיעות 
וזהות ובין מי שהם נשאי הזהות ומושאי המבט הקווירי, אלא בפגיעות כמהלך של סולידריות 

והתנגדות לסדר החברתי הקיים.
דוגמה נוספת למהלך קווירי המבוסס על פגיעות ולא על העדרה אפשר למצוא במאמרה של 
עדי קונצמן "בין מחנות עבודה למצעדי גאווה: מיניות, לאומיות ומבעים ביצועיים רדופי רוחות 
רפאים". המאמר דן בביטויי הומופוביה בעיתונות הרוסית בישראל, ומראה כיצד מבעים אלימים 
פועלים לכינון שייכות הן עבור מי שמפעילים אותם והן עבור מושאיהם. גם כאן הפגיעות 
וגם ככלי לניתוח סוציולוגי קווירי, המבקש להתחקות אחר  משמשת כאסטרטגיה פוליטית 
האופנים שבהם "רוחות רפאים" של העבר הסובייטי האלים וזיכרון הגולאגים משמש במשא ומתן 
על שייכות בקרב מהגרים מברית המועצות לשעבר. קונצמן בוחנת את הניכוס שערכו צעירים 
להט"בים דוברי רוסית לעמדת הקורבן היהודי הנרדף תחת הפשיזם והקומוניזם, וקוראת אותו 
כאסטרטגיה להיאבק בהומופוביה בקהילתם. גם כאן, עמדת הקורבן משמשת בהיפוך כאמצעי 

בעל עוצמה במשא ומתן על שייכות.
גם במאמרה של יעל משעלי, "את זה היא לא קיבלה מהצד שלנו", הכותבת בוחנת את 
האתניזציה שעומדת בבסיסו של השיח הקווירי האשכנזי, המעמיד בעמדת פגיעות כפולה 
את הלסבית המזרחית — הן מול הקהילה המזרחית, הרואה ביציאה מהארון בגידה במורשת 
המשפחתית המזרחית ואימוץ של תרבות חילונית–אשכנזית, והן במסגרות קוויריות אשכנזית. 
אף שהפרקטיקה שהיא מתחקה אחריה, למשל שימוש בשפה היברידית וגבולית, מערערת על 
המשגות מהותניות של זהות — מינית, אתנית ומעמדית — המהלך שהיא מציגה מאתגר את 
הנטייה הניכרת בדיונים תאורטיים עכשוויים לעסוק בגזע, באתניות ובמיניות באופן נפרד, 
כפי שמציינים עורכי הספר. חייבות להודות, לאנטי־נורמטיביות יש כוח משיכה רב, וכל מהלך 
קווירי, פוליטי או תאורטי, עלול לכשול ולהינגף בדיכוטומיות חדשות או ישנות. אלא שכפי 
שמראה האסופה סקס אחר, יש משמעות וחשיבות לחזרה, טראומטית ללא ספק ועם זאת מסקרנת, 

לנורמה, לפגיעות, להעדר הפתרון ולחציות החוזרות ונשנות אל הזהות וממנה והלאה.
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תמר רפופורט )עורכת(. כדורגל שייך לאוהדים! מסע מחקרי בעקבות הפועל 
קטמון ירושלים. תל אביב: רסלינג. 2016. 400 עמודים

סמדר שרון*

ארון הספרים הישראלי התברך בשנים האחרונות בכמה מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 
העוסקים בכדורגל, נושא שעד כה לא תפס מקום משמעותי בדיון המקומי של מדעי החברה, 
בניגוד לאירופה. "החלוץ המרכזי" של התחום הוא הסוציולוג אמיר בן־פורת, שפרסם ספרים 
אחדים בנושא הכדורגל והקשריו החברתיים, הפוליטיים והכלכליים, ואליו הצטרפו עם השנים 
חוקרים נוספים. הספר הנוכחי נותן במה גם לחוקרים ולחוקרות שנכנסו לאחרונה לתחום מרתק 
זה. זוהי אסופת מאמרים, כמחציתם תוצרי מחקר אתנוגרפי שנערך בקרב אוהדים ואוהדות של 

"הפועל קטמון" — מועדון הכדורגל הראשון בישראל בבעלות אוהדים.
נוסף על פרקי המבוא של העורכת, תמר רפופורט, נכללים בספר 19 מאמרים פרי עטם של 
11 חוקרים ו־6 חוקרות; יחס מרשים למדי, בהתחשב בכך שהתחום נתפס כגברי. הספר מחולק 
לשלושה שערים. בשער הראשון פורשת רפופורט תשתית תיאורטית מפורטת לנושאים שיופיעו 
בהמשך. השער השני מוקדש למחקרים אתנוגרפיים על הפועל קטמון וקבוצות נוספות בארץ 
ובעולם, והוא מציג פרקטיקות שונות של אהדה. השער השלישי מציג את המחקר הקיים על אהדת 
כדורגל. הספר מסתיים במסות של שלושה אוהדי קטמון. המסות האלה, והערות רפלקסיביות של 
חוקרים וחוקרות בספר כולו, הכוללות עדויות על תהליך ה"התאהדות" שלהם )מילה מוצלחת 
שהמציאה החוקרת טלי פרידמן לתיאור השלבים האמוציונליים של ההפיכה לאוהד קבוצה(, 
מצליחים לשזור בדיון האקדמי גם מרכיבים אישיים מרגשים. למרות הגיוון הרב של הכותבים 
והסוגיות הספר מצליח לשמור על אופיו כקובץ ערוך ולא כאסופה מקרית של מאמרים, בזכות 
הפניות הדדיות רבות והסברים מפורטים של העורכת לפני כל שער. מאחר שאין באפשרותי 
לסקור במסגרת מצומצמת זו את כלל המאמרים והנושאים העשירים, אתמקד בשני נושאים: 

אהדה ומגדר, ומסחור הכדורגל ותוצאותיו בשינוי דפוסי האהדה.
לדברי רפופורט, הספר מציג נקודת מבט חדשה בחקר אהדת הכדורגל, הנשענת על הטענה 
כי אהדה היא לפני הכול "עשייה בגוף": "פרקטיקות האהדה נלמדות דרכו, מוטמעות בו, 
ומבוצעות על ידו. הגוף יוצר את חווית האהדה ומנכיח אותה ]... [ בלי גוף אין אהדה" )עמ' 
13(. את הקשר ההדדי בין האהדה לגוף מפענחות החוקרות על בסיס גישת הפרקטיקה, המנסה 
לגשר בין תאוריות המתמקדות ביחיד ובין כאלה שמתמקדות במבנים ומתרכזת בפרקטיקות 
אנושיות המוטמעות בגוף בתהליכי סוציאליזציה. לאדם יש יכולת להמציא, לתמרן וליצור 
שינויים למרות האילוצים החברתיים המופנמים בו, אולם יכולת זו מוגבלת מכוחם של מוסכמות 
זו הנחתה את עבודתה של קבוצת המחקר על קטמון,  ותכתיבים חברתיים. עמדה תאורטית 
והיא מודגמת לאורך הספר בעיקר בנושא המגדרי. מאחר שמודל אהדת הספורט הוא גברי, 
יישום פרקטיקות האהדה הגופניות — תנועות ידיים, קפיצות, הורדת חולצה, הנפת שלטים 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת,   *
האוניברסיטה הפתוחה; המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה, שנקר
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ודגלים, קללות, שירה — מחזק ומאשרר את הגבריות, ומדיר או לפחות מאתגר מאוד את הנשים 
הרוצות ליטול חלק בסצנת האהדה: מצד אחד עליהן לציית לסדר המגדרי ולא לפעול באופן 
שיפגע בתפיסתן כ"נשים", ומצד שני עליהן לפעול לפי נורמות האהדה ה"גבריות" המקובלות 
באצטדיון. שלושה מאמרים )אפרת נוי ורפופורט; נוי, רפופורט ודניאל רגב; ויגמור נוהראט, 

העוסקת במגדר בכדורגל הטורקי( מנסים להתמודד עם סוגיה מורכבת זו.
לאורך הספר עולה במובלע, ולעיתים במפורש, הטענה כי נשים אינן יכולות להיות אוהדות 
אמיתיות שמבינות בכללי האהדה וברזי המשחק. כאוהדת כדורגל מגיל צעיר, שבמשך שנים 
ארוכות ישבה בכל משחקי הבית של הפועל תל אביב בשער 7 בבלומפילד — אז מעוזם של 
האוהדים ה"שרופים" — החוויה האישית שלי שונה. בלומפילד היה עבורי בית חם ולא הרגשתי 
בזלזול, למרות שבשנות השבעים והשמונים מספרן של נשים ביציע היה זעום. מחוץ לגבולות 
האצטדיון אכן נתקלתי, כמו כל הנשים, בהרמת גבה לגבי הבנתי בכללי המשחק, אולם זו חלפה 
לאחר שהפגנתי שליטה מלאה בהם. את הדברים האלה אני מציינת לא כדי להתפאר, אלא כדי 
להוסיף למורכבות הטענה העולה מהספר בנושא נשים ואהדה. חסרה בעיניי הבחנה מספקת בין 
אוהדים "שרופים" ובין אוהדים אחרים, שקו ההפרדה ביניהם אינו בהכרח מגדרי אלא קשור גם 
בפרקטיקות של האהדה — בשאלה אם הם מקפידים ללכת למרבית המשחקים, ברמת הבקיאות 
בהיסטוריה של קבוצתם ובדפוסי העידוד שלהם ביציע. ברוב האצטדיונים, את מלוא הפרקטיקות 
שבהן חלק מהחוקרות מתמקדות מבצעים בעיקר האוהדים ה"שרופים" ביציעים המיועדים להם; 
שאר הקהל מעדיף לשבת, מדי פעם לקלל או למחוא כפיים, לקפוץ באוויר רק כשמובקע שער 

לקבוצתם, ואף לנזוף באוהדים שמעיזים לעמוד לפניהם.
הטענה לדיכוטומיה בין אוהדים לאוהדות מטשטשת הבחנות בין סוגים שונים של אוהדים 
החוצות קווים מגדריים. הלגלוג והחשדנות כלפי אוהדות אכן קיימים, אך הם מופנים גם 
כלפי "אוהדי כורסאות" )המסתפקים בצפייה במשחקים בטלוויזיה(, כלפי אוהדים שמתעניינים 
בכדורגל רק בתקופות של טורנירים בינלאומיים חשובים או במשחקים עם הד תקשורתי כגון 
הקלסיקו בספרד, ובוודאי כלפי "תיירי כדורגל". בצדק טוענת העורכת כי החלוקה לקטגוריות 
קשיחות של אהדה, שמקובלת על כמה חוקרים, בעייתית מכיוון שהדפוסים נזילים ואף עשויים 
להשתנות לאורך חיי האוהדת )עמ' 357(. אך יש חשיבות להבחנות מסוימות, לא רק בדפוסי 
ההתנהגות אלא גם בסוג המוטיבציה שמושכת קהל ליציעים; למשל אוהדים שמתעניינים במשחק 
עצמו לעומת כאלה שמתמקדים בנושאים חברתיים ופוליטיים, כפי שעולה ממאמרו של רועי 

סיני על קבוצת סנט־פאולי מהמבורג, שאוהדיה לוקחים חלק פעיל בפוליטיקה רדיקלית.
בעקבות מסחור המשחק בעשורים  בדפוסי האהדה  בשינויים שחלים  זו קשורה  סוגיה 
האחרונים, נושא שאחת מתגובות הנגד כלפיו היא הקמת קבוצות אוהדים שבין היתר מדגישות 
וכן האוהדים הכותבים בסוף הספר מתארים את  וחיי קהילה. אורי כץ  ערכים הומניסטיים 
היווצרותה של קהילה סביב קבוצת קטמון, את תכניה האידיאולוגיים והחברתיים ואת יחסיה 

המורכבים עם "קבוצת האם", הפועל ירושלים, שאותה עזבו בשל ניהולה הפרטי הכושל.
בעידן  העולם  מן  ופסה  הולכת  אותנטית  כי אהדה  פרידמן מתמודדת עם הטענה  טלי 
המודרניות הנזילה, שמערערת לכאורה את דפוסי האהדה והנאמנות לקבוצה לטובת ערכי 
צרכנות. היא מצביעה על תהליכים מנוגדים ומנתחת את התשוקה שממשיכה ללוות את אהדת 
הכדורגל במסגרת "אזור ההרשאה" שהאצטדיון מהווה, מתחם שמאפשר הבעת מנעד עצום של 

רגשות — מתסכול, כעס ודמעות ועד להתפרצויות שמחה ולחיבוקים בין זרים.
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מאמר מתורגם של ג'יימס דורסיי מסייע לחלץ את הדיון מההטיה האירוצנטרית בהכללות 
לגבי "הכדורגל", ומזכיר שכדורגל משחקים לא רק באירופה )ובדרום אמריקה( אלא גם בצפון 
אפריקה ובמדינות מוסלמיות במזרח התיכון. במאמר מרתק הוא מצביע על כך שהכדורגל מילא 
בעבר תפקיד מרכזי בהתגבשות לאומית ובתביעה לעצמאות וזכויות. כיום יש קבוצות אוהדים 
המאתגרות את המשטרים הדכאניים והופכות את המגרשים "לזירות קרב על שליטה פוליטית 

]...[ שוויון זכויות כלכלי, פוליטיקה של זהויות וזכויות מגדריות" )עמ' 398(.
הספר סובל מבעיות עריכה. לדוגמה, השער השלישי נפתח במאמר מבוא של רפופורט 
שמציג את תמצית המחקר הקיים על אהדה, ואחריו מאמר חשוב של בן־פורת שמתאר את 
תהליך המסחור שעבר הכדורגל, מסביר על מודלים של ניהול מועדוני כדורגל, ומציג דוגמאות 
לסוגים שונים של קבוצות שמנוהלות על ידי אוהדים. מאמרים אלו היה עדיף לשבץ בתחילת 
הספר ולא בסופו, כדי להבהיר תהליכים ומושגי יסוד לקוראים שאינם בקיאים בנושא. במאמרים 
שונים נתקלתי בטעויות עובדתיות ובטעויות עריכה. שתי דוגמאות קטנות: חזום חזום מוזכר 
פעמיים כשחקנה של הפועל תל אביב, אף שהיה שחקנה של הפועל יהוד )שמו של שחקן הפועל 
תל אביב היה יחזקאל חזום(. במאמרו של תמיר שורק )שהוא חלק ממחקר שפרסם בספר; ראו 
שורק 2006( בשתי הטבלאות הראשונות שמנתחות תוצאות סקר שערך החוקר על דפוסי אהדה 
בקרב פלסטינים אזרחי ישראל, התהפכו המספרים משמאל לימין ולכן מתקבלים נתונים חסרי 
משמעות )עמ' 181(. לבסוף, הספר מדגיש את השינויים שחלו בשנים האחרונות בדפוסי אהדת 
נשים בישראל, ולכן מתמיהה ההתעלמות מאלונה ברקת, הבעלים הדומיננטית והמצליחה של 
הפועל באר שבע מאז שנת 2007, ומתרומתה לקידום מעמד הנשים בסצנת הכדורגל המקומית.
ועל הקשריו  כדורגל  זאת, הספר מעלה תרומה חשובה מאוד לספרות המחקר על  עם 
החברתיים והתרבותיים. מאחר שמרבית המאמרים אינם מנוסחים בלשון אקדמית גבוהה מדי, 
הספר ידבר לא רק לחוקרים בתחום אלא גם לאוהדים שרוצים להרחיב את הידע שלהם על 
המשחק שמהווה חלק כה חשוב מחייהם, וגם לקהל הרחב שאולי מסתקרן לדעת מדוע גברים 

ונשים סביבו יוצאים מדעתם בגלל 22 שחקנים שרודפים אחרי כדור אחד.
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דניאל ממן*

 “Economic action and social structure: The problem ב־1985 פרסם מרק גרנווטר את מאמרו
של  תחייתה  למבשר  נחשב  רבים  לדעת  אשר   ,)Granovetter, 1985(  of embeddedness”
הסוציולוגיה של הכלכלה. ספרו החדש של גרנווטר הוא תוספת חשובה לארון הספרים של התחום 
 והוא נוסף לספרים רבים, ובהם אסופות מאמרים ואנציקלופדיות, שפרסמו במהלך השנים חוקרים 
שעסקו בהרחבה בסוגיות ובהיבטים השונים שהסוציולוגיה של הכלכלה עוסקת בהם. סביר 
להניח כי הספר של גרנווטר יהפוך לטקסט מרכזי בקרב החוקרים והסטודנטים המתעניינים 
ביחסי הגומלין בין חברה לכלכלה. אולם, כפי שגרנווטר מצהיר במפורש, הספר אינו מכוון 
רק לקהילת חוקרי הסוציולוגיה של הכלכלה; הוא נועד לתרום להבנה של יחסי הגומלין שבין 
 כלכלה לחברה בקרב חוגים רחבים יותר, ובמיוחד לקדם את השיח עם קהילת הידע הכלכלני. יתר 
 על כן, הספר אינו מכוון לקהילת הסטודנטים והחוקרים בראשית דרכם, כפי שעושים שני 
הכרכים שערכו סמלסר וסווידברג )Smelser & Swedberg, 1994; 2005( וספרו של סווידברג 
 )Swedberg, 2003(, אשר פורסים מניפה רחבה של תחומי העניין של הסוציולוגיה של הכלכלה. 
עוצמה  אמון,  נורמות,  מרכזיים:  מפתח  מושגי  בכמה  דיון  המציע  למתקדמים  ספר  זהו 

ומוסדות.
ובמיוחד  גרנווטר שישה פרקים. פרק המבוא מתכתב עם המאמר מ־1985  בספרו של 
עם הביקורת על הזרם המרכזי במדע הכלכלה, אשר נוטה להתעלם מיחסים חברתיים, ועל 
זרמים מסוימים בסוציולוגיה אשר התעלמו מחופש הבחירה של השחקנים. הפרק דן מחדש 
ומדגיש את החשיבות של רשתות חברתיות,  וחוזר   ,)embeddedness( במושג "משוקעות" 
הממוקמות ברמת ביניים בין פעולות היחידים )רמת המיקרו( ובין המוסדות החברתיים והתרבות 
)רמת המקרו(. סוציולוגים אחדים של הכלכלה טענו כי הסוציולוגיה צריכה להציע הסברים 
ידי קהילת הידע הכלכלני; אולם בניגוד  אלטרנטיביים לתופעות כלכליות שמוסברות על 
אליהם, גרנווטר טוען שהסוציולוגיה של הכלכלה צריכה להוסיף הסברים חברתיים, תרבותיים 
והיסטוריים. אם כך, אין זה מפתיע כי כמה מפרקי הספר דנים בעיקר בהסברים שהציעו חוקרים 

ממדע הכלכלה.
הפרק השני עוסק בהשפעות של תרבות, נורמות ו"כלכלה מוסרית" על פעולות כלכליות. 
 הפרק דן בכמה שאלות מרכזיות ומתייחס להסברים שמציעים להן חוקרים שונים מתחומי 
על  משפיעות  הן  מדוע  הכלכליים?  בחיים  חשובות  נורמות  מתי  והסוציולוגיה:  הכלכלה 
התנהגות אנשים אשר מצייתים להן? מה המקור של הנורמות? האם הן משפיעות על ה"יעילות 

הכלכלית"?
הפרק השלישי דן בסוגיית האמון בכלכלה ומתייחס למחקרים בסוציולוגיה העוסקים בנושא 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב  *
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וכן לעניין הגובר של מדע הכלכלה בסוגיה זו בשנים האחרונות. הפרק עוסק במקורות האמון 
ומתייחס להסברים שונים: אמון שמקורו באינטרסים, אמון שמקורו ביחסים בינאישיים, אמון 
שמבוסס על חברות בקבוצות וברשתות חברתיות, הסדרים מוסדיים התורמים לאמון, ואמון 
המבוסס על נורמות. עוד עוסק הפרק בחשיבות ההקשרים המוסדיים, הפוליטיים, ההיסטוריים 
והמקרו־כלכליים ובהשפעתם על אמון ברמה המקרו־חברתית, ולא רק ברמת הקשרים בין 

יחידים.
הפרק הרביעי בוחן את תפקידה של העוצמה בתהליכים כלכליים. גרנווטר, תוך התייחסות 
לעבודותיהם של ובר, מרקס, זימל ועבודות מאוחרות יותר בסוציולוגיה ובמדע המדינה, עורך 
הבחנה בין סוגים שונים של עוצמה: עוצמה כלכלית הנובעת מתלות במשאבים או משליטה בהם, 
עוצמה כלכלית שמקורה בעמדות סמכות, ועוצמה המבוססת על שליטה בסדר היום ובשיח של 
נושאים כלכליים. כמו כן, הפרק דן בשאלה באילו תנאים שחקנים שונים מגייסים סוגי עוצמה 
שונים כדי לקדם את האינטרסים שלהם. הוא מתייחס לנושאים כמו המיקום של שחקן ברשת 
הקשרים והיתרונות של שחקנים בעמדות תיווך ובחורים מבניים )structural holes(. הפרק גם 
דן בהרחבה בשינויים שהתרחשו לאורך זמן במבנה הקשרים בין מרכיבים שונים של האליטה 
הכלכלית בארצות הברית, וכן בתפקידם של כלכלנים נושאי תפקידים בבירוקרטיה המדינתית.
שני הפרקים האחרונים מתמקדים במוסדות, ובמיוחד בשאלה כיצד מוסדות מעצבים את 
הכלכלה ומושפעים ממנה. פרקים אלו מתייחסים בהרחבה למושגים התאורטיים שהוצגו בפרקים 
הקודמים. הפרק החמישי דן בהרחבה בזיקה שבין מוסדות חברתיים ובין כלכלה, ואף מתייחס 
להגדרה של המושגים "מוסדות חברתיים" ו"לוגיקות מוסדיות". נידונות בו בהרחבה השפעות 
התרבות על הפעילות הכלכלית: האם תרבות ייחודית לאזורים שונים מעצבת את הפעילות 
הכלכלית בהם? האם תרבות ולוגיקה לאומית משפיעים על התפתחות דפוסי פעולה כלכליים 
שונים? לבסוף, באמצעות דיון נרחב בתעשיית הרכב, גרנווטר טוען כי למוסדות יש השפעה 
ניכרת על ההתנהגות הכלכלית, למרות שבריריותם והשתנותם. הפרק האחרון עוסק ביחסי 
הגומלין שבין פעולה כלכלית של יחידים ובין מוסדות חברתיים. השאלה המרכזית המעסיקה את 
גרנווטר היא כיצד שחקנים "בוחרים" מתוך מגוון המסגרות המוסדיות הקיימות כדי להתמודד עם 
בעיות שונות. לטענתו, למרות שמשתמע ש"בחירה" היא פעולה מודעת, אין הדבר כך בהכרח: 
להסדרים מוסדיים יש השפעה ניכרת כאשר מודעות השחקנים לקיומם פחותה. נוסף על כך, 
מוסדות אינם מכוונים את השחקנים לפעול בדרך זו או אחרת אלא מעצבים את אופן החשיבה 

של השחקנים על הסיטואציות שהם נמצאים בהן.
בניגוד למקובל, אין פרק המסכם את הטיעונים המרכזיים. במקום זאת, גרנווטר חוזר ומדגיש 
כי מושגי המפתח שהוא דן בהם — אמון, עוצמה, נורמות ומוסדות — מצויים בכל פעילות 
כלכלית כמעט, ולכן הכרחי להתייחס אליהם. הוא מציין גם כי בכוונתו לכתוב ספר נוסף ובו, 
על סמך המסגרת המושגית שטבע בספר הנוכחי, ידון במקרי מבחן אחדים כמו שחיתות, צורות 
ארגוניות ומשטר תאגידים )corporate governance(. לסיכומו של דבר, מדובר בספר שנכתב 
על ידי אחד מבכירי הסוציולוגים הפעילים כיום, וסביר להניח כי יעורר הדים נרחבים לא רק 
בקהילת הסוציולוגיה של הכלכלה, אלא גם בענפים אחרים של הסוציולוגיה ובחוגים רחבים 

במדעי החברה.
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יגיל לוי. המפקד האליון: התאוקרטיזציה של הצבא בישראל. תל אביב ושדרות: 
עם עובד והמכללה האקדמית ספיר. 2015. 448 עמודים

גבריאל )גבי( שפר*

בישראל ובתפוצה היהודית והישראלית מתרחבת התפיסה כי קיימת "הדתה" בצה"ל ומתרבים 
הדיונים בסוגיה זו. יגיל לוי מקדיש לכך את ספרו הארוך, שבו ניתוחים מורכבים ומפורטים 
לסוגיה חשובה זו, ודן במושג נוסף — תאוקרטיזציה. הוא מבחין בין ההדתה של צה"ל ובין מה 

שהוא מכנה "תהליכי התאוקרטיזציה" של הצבא. תהליכים אלו הם במוקד הספר.
לפי לוי, משמעות ההדתה היא שינוי תרבותי המורכב משני תהליכים: האחד — חיזוק 
ההשפעה של התרבות הדתית על התנהלות הצבא, והשני — מתן משמעות דתית למעשי צה"ל 
והגברת התפיסה הדתית בצה"ל לכך ולמשמעות של התהליך הזה. התאוקרטיזציה איננה היבט 
זוהי חדירה הדרגתית של התפיסות והסמכויות  של ההדתה אלא בעלת משמעות עצמאית: 
הדתיות לצבא בכל דרגותיו והגדרת הזהות הקולקטיבית של הצבא. אלה הם המאמצים של 
דתיים להשפיע על כל היבטי התנהלות הצבא, ובהם קבלת החלטות בנושאים כמו פריסת הצבא 
בשטחים, שירות נשים ובייחוד נשים דתיות, והתנהגות בחגים ובשבתות — היבטים שלכאורה 

היו מסורים בעבר בלעדית בידי הצבא והממונים הפוליטיים על הצבא.
לתהליך המורכב של התאוקרטיזציה, שראשיתו עוד בשנות המדינה הראשונות והוא עדיין 
מתנהל כיום, יש ארבעה גורמים. הראשון הוא הנעת הדתיים להשתלב בצבא והעמקת השתלבותם 
זו, והכרה בזכות הרבנים כמנחי החיילים; השני הוא התשתית התפיסתית שהצבא יצר אצל 
המגויסים הדתיים לקידום תפקידיהם ויכולותיהם, ושל השפעת הרשתות המוסדיות הדתיות 
על הצבא — הרשתות הדתיות מתחרות זו בזו על יכולתן להשפיע על הצבא, ובתוך כך ממוסד 
ההסכם הפוליטי, כביכול, בין הדתיים לצבא, ומתקבלת הכרה בהיותם של ראשי הישיבות 
והמכינות צד במשא ומתן על סוגיות שונות של השירות הצבאי; הגורם השלישי הוא גורמים 
 בצבא שמחפשים מקורות שישפיעו על הלגיטימיות של הקרבת החיילים; והגורם הרביעי הוא 
מתן סמכות לגיבוש אתיקה צבאית דתית. מהלכים כאלה העמיקו את ההתקשרות המתרחבת 
יש חלק בתהליך  זה, לצבא עצמו  ניתוח  לפי  כלומר,  לציונות הדתית.  בין הצבא  והולכת 

התאוקרטיזציה.
התיאורים והניתוחים המפורטים והמורכבים של התפתחות ארבעת התהליכים האלה בצבא 
ובסקטור הדתי שאנשיו שירתו ומשרתים בצה"ל, מנקודת מבט היסטורית של מדינת ישראל, 

נידונים בהרחבה בפרקי הספר.
המסגרת התיאורטית של הניתוחים בספר זה מתבססת על התפיסה של "משטרי תגמול", 
בעיקר בצבא. משטר תגמול הוא הסדר המבוסס על תגמולים למשרתים בצבא ועל ציפיותיהם 
באשר לתגמולים שיקבלו בעתיד. יש שני סוגי תגמולים: האחד הוא התגמול החומרי, המתבטא 
בכסף ובטובין שווי ממון )השכלה, הכשרה, דיור, שירותי בריאות וכדומה(; משקל התגמול 
החומרי גבוה בצה"ל, כמו בצבאות התנדבותיים־מקצועיים אחרים. הסוג השני הוא התגמול 

המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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הסמלי הנובעים מהעיסוק ומהמעמד בצבא, שיש להם ערכים בחברה האזרחית ובפוליטיקה. 
התגמול הסמלי ניתן לא רק למשרתים בצבא אלא גם לרשתות החברתיות שמהן הם באים. משטרי 
תגמול מבוססים על היררכיות פנים־צבאיות. החיילים הדתיים וארגוניהם פעלו להגברת התגמול, 
עד ליצירת מעמדם המיוחד בימים אלה. לפי לוי, משמעות התהליכים האלה היא שהצבא עצמו 

העביר מרכיבים בהתנהלותו לסמכויות דתיות.
הדיון הפרטני בפרקי הספר מתחיל בבחינת יחסי צבא־דת בראשית ימי המדינה. בשנים 
ההן, ועד שנות השבעים, השירות הצבאי של הדתיים היה מוגבל — במספר המשרתים, במעמדם 
ובהשפעתם על הצבא. הצבא התאפיין בחילוניות, ומתוך כך נקבעו מעמדם השולי של החיילים 
הדתיים ואופיו של הצבא בראשית דרכו. אולם לאחר סיום מלחמת העצמאות הושגה הסכמה 
כללית בין בן־גוריון והזרם הדתי: החיילים הדתיים ישרתו ביחידות הצבא, ובצה"ל יישמרו 
עקרונות דתיים בסיסיים. כבר בשנים הראשונות חתרו ראשי הציונות הדתית להרחיב את תפקידי 
הרבנות הראשית, שהוקמה עוד בימי בן־גוריון כדי להבטיח הווי דתי לכל החיילים. גישה זו 

הבטיחה גם פטור לנשים דתיות משירות בצה"ל.
בשנותיה הראשונות של המדינה התקיים מתח בין ההנהגה הדתית להנהגה החילונית. המתח 
הזה הוליך לפשרה: הציונות הדתית נטשה את תביעתה להקים יחידות דתיות נפרדות בצבא, 
וההנהגה החילונית הסכימה לעצב צבא שיהיה לו צביון יהודי ושמירה על הסדרי דת בסיסיים 
שיחולו על כל החיילים. התפנית בסדר זה התרחשה בשנות השישים המאוחרות והייתה קשורה 
לכינונו של "מסלול ההסדר". מסלול ההסדר אפשר לשלב בין השירות בצבא ובין לימודים 
בישיבות מסוימות, ואז הוקמה ישיבת ההסדר הראשונה. הסדרים נוספים ברוח זו התפתחו במשך 
הזמן. השינוי הזה לא התבסס על הפרדה בין חילוניים ודתיים בצבא. כתוצאה מההסדר יכלו 
צעירים דתיים לשרת שירות רגיל בצבא וללמוד בישיבות דתיות או חרדיות. אולם בה בעת 
הוקם גוש אמונים, שפעולתו נגדה את גישתם של המנהיגים הדתיים שהשתלבו בצה"ל ותמכו 

בו, וגם הסדרי הפטור לחרדים הורחבו בתגובה לדרישות הסקטור החרדי.
כאמור, עם עלייתן של הציפיות של חרדים ודתיים לתגמולים חל מעבר מהדתה של הצבא 
לתאוקרטיזציה, כלומר שילוב גורמים דתיים בניהול הצבא. פעולתם התבטאה למשל בהחלטות 
על פריסת הצבא ברצועת עזה ובגדה ועל שילוב נשים דתיות ביחידות השדה, ובהתעצמות 

החברות הדתית בעת השירות בצבא.
הפער והמתח בין הציונות הדתית מצד אחד וגוש אמונים והחרדים מהצד האחר סללו את 
הדרך להקמת מכינות קדם־צבאיות דתיות. הקמת המכינות הגבירה את נוכחותם והשפעתם של 
הגורמים הדתיים הלא־חרדיים. תהליכים אלו השפיעו במידה ניכרת על הצבא להכיר בראשי 
הישיבות והמכינות כבצד לגיטימי במשא ומתן על פריסת יחידות הצבא, להכיר בסמכותה של 
הרבנות הצבאית לעסוק בסוגיית הציות להוראות צה"ל, להכיר בזכותם של רבנים להנחות 
חיילים, ולהגביל את התנהלותו של הצבא בשטחים. והוזכרה כבר השפעת תהליכי התאוקרטיזציה 

על שירותן הצבאי של נשים.
בסיכום הספר לוי טוען כי היו תהליכים של חיזוק הרבנות הצבאית על ידי הצבא עצמו. 
כלומר, הצבא סטה מעקרון הניטרליות הדתית ופנה לחיזוק היהדות האורתודוקסית על יסודות 
שיוכיים ולא הישגיים. התוצאות העיקריות היו התגייסות כוח אדם דתי, חיזוק החיילים הדתיים 
על פי שיוכם הדתי, עלייה בכוחו של האלמנט הדתי להשפיע על התנהלות הצבא, ופגיעה 

ביכולת הצבא לגייס נשים לתפקידים משמעותיים.
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פה ושם יש בספר גם דברים שלגביהם נדרש בירור נוסף של תוצאות תהליכי התאוקרטיזציה 
העכשוויים. כך למשל באשר למספר הגדל והולך של נשים דתיות המשרתות בצבא, באשר 
לשירות החרדים ובאשר להתנהלות הצבא בשטחים, שלא תמיד היא מושפעת מעמדות המנהיגות 
הדתית. אולם בסך הכול מוצגת בספר גישה מעניינת ורלוונטית לבחינת מצבו של הצבא הישראלי 

והשפעת הדתיים על הגיוס לצבא ועל התנהגות הצבא.
הספר מבוסס על מאות מקורות, וההערות בו רבות מאוד. הוא מורכב ועוסק בהיבטים רבים 
של שירות הדתיים בצה"ל, ולכן יש לקרוא אותו מראשיתו ועד סופו פעמים אחדות כדי להבינו 

היטב ולזכור את ניתוחיו ומסקנותיו העיקריות.
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תמר נוביק*

 Taking Stock: Cultures יהודים אוהבים מאוד לספור, כך טוענים הכותבים באסופת המאמרים
of Enumeration in Contemporary Jewish Life. פרקטיקות של ספירה, סטטיסטיקה וארגון 
מספרים הפכו חלק מהותי בחיים היהודיים במאה השנים האחרונות — בבניית זהות יהודית, 
בתפיסת היהודים כקבוצה חברתית ובהבחנה שבין יהודים ובין מי שאינם יהודים. חוקרים מתחומי 
דעת שונים — סוציולוגיה, מחקר תרבות, לימודי מדע )STS(, לימודי יהדות והיסטוריה — חברו 
יחדיו בסדנה שהתקיימה בשנת 2012 במרכז פרנקל ללימודי יהדות באוניברסיטת מישיגן כדי 

לדון בשאלות של ספירה ובמשמעותם של מספרים. הדיון התפתח לכדי הפרסום הנוכחי.
האסופה פותחת במבוא מאת העורכות, מיכל קרבאל־טובי ודבורה דש מור, אשר מציגות 
בפני הקוראת את הטענות המרכזיות: יהודים סופרים יותר, ועל כן החוויה היהודית בת זמננו 
רוויה במספרים. המבוא, שכותרתו ״ספירה ביהודית״, סוקר את הספרות העוסקת בחשיבותם 
של מספרים בחיים המודרניים ובקשר שבין אמצעי ספירה ובין כוח, שלטון וניהול אוכלוסיות. 
המבוא כולל גם דיון בתפקידם של מספרים בגיבוש זהות, בתפיסת שייכות ובחיים חברתיים, וכן 
בהבנייתם של זיכרון קולקטיבי ושל תפיסת זמן. למספרים, כך נטען, יש כוח סימבולי, ומתוך 

כך הם הופכים כלי לחשיפת אמיתות.
אסופת המאמרים מתמקדת בתנועה הציונית, במדינת ישראל ובארצות הברית במאה השנים 
האחרונות. היא מחולקת לשלושה חלקים: ספירת יהודים מתים, אמצעי ספירה של אוכלוסיות 
יהודים במדעי החברה, וספירה של דברים יהודיים. החלק הראשון עוסק ברובו במספר המקודש 
שישה מיליון. אורן ברוך שטייר סוקר את תהליך התבססותו של המספר העגול הזה כאייקון 
של השואה וכסמל לקורבנותיה היהודיים, תהליך שראשיתו בהתכתבות בין מנהיגים נאציים 
והמשכו בהתקבעותו של המספר בקרב מנהיגי התנועה הציונית והחברה הישראלית. באמצעות 
בחינת התצוגה של מוזיאון יד ושם ופרויקט שחזור קורבנות השואה חושפת קרול א' קדרון 
את המתח המובנה שבין כוחם של מספרים גדולים ועל־זמניים ובין סיפורי חיים ומוות של 
אינדיבידואלים. היא מראה כיצד באמצעות קידושו של המספר שישה מיליון, ובמסגרת גיבושה 
של מדינת ישראל, עברו קורבנות השואה תהליך של הלאמה ואזרוח. לטענתה, מה שהיא מכנה 
"ִמְפקד המתים" משמש בסופו של דבר לחיזוק כוחו של המספר הגדול או הכלל, ולא לשחזור 
החיים הבודדים שנגדעו. במאמר האחרון בחלק זה מנתחת יעל זרובבל שמות רחובות ויישובים 
בישראל — שמות שהם מספרים, אם מספרים של הרוגי קרבות ואם מספרים המציינים שנים. היא 
עומדת על חשיבות השימוש במספר ולא בשמות היחידים המתים, וכן על תפקיד ִעְברּותם של 
המספרים לפרויקט הלאומי. כמו שני המאמרים הקודמים לו, גם מאמר זה מראה את כוחו של 
המספר הגדול לעומת המספר היחיד, ויתרה מזו, את הקשרים הנטווים לאחר המוות בין המתים 

מכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדע, ברלין  *
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היחידים לכדי קבוצות. אם כן, באמצעות ספירת המתים, ולטובת גיבושו של זיכרון קולקטיבי, 
החברה הישראלית יוצרת בין המתים קשרים חברתיים שלא התקיימו בחייהם.

החלק השני בוחן את התפתחותם של אמצעי ספירה של אוכלוסיות יהודים עם צמיחתם 
של מדעי החברה, ובפרט את השימוש בכלים סטטיסטיים. מיטשל ב' הארט מתמקד בהגות 
אירופית במאה ה־19 ומתאר את המחקרים העוסקים בקשר בין יהדות לפשיעה, שהתגבשו 
לצד התחזקותן של תיאוריות גזע לקראת סוף המאה. הוא מדגים כיצד מדעני חברה יהודים 
אימצו את ההנחות על שונותם המהותית של היהודים וכיצד השתמשו במספרים כדי להוכיח 
כי שונות זו מקורה בתנאים חברתיים ולא בגזע. חלוקתו זו של הארט מפתיעה לנוכח העובדה 
שכוחן של תיאוריות הגזע צמח בדיוק בקשר שבין החברתי לביולוגי — הקשר שעליו הן הצביעו. 
ענת לייבלר מנתחת את עבודתו של הסטטיסטיקאי רוברטו באקי בשנות הארבעים ומציגה 
באמצעותה את האופנים שבהם שימשו הסטטיסטיקה וכלים סטטיסטיים כטכנולוגיה פוליטית. 
השאיפה ליצור עליונות מספרית של היהודים על הערבים בישראל )ובשלב מאוחר יותר, עם גלי 
ההגירה הגדולים של שנות החמישים, של היהודים האשכנזים על המזרחים( הובילו את המחקר 
הדמוגרפי להעדיף כמות על פני איכות ועיצבו את החשיבה בסוגיות של אוכלוסייה וִהְתרבות. 
לייבלר מעלה את הטענה המעניינת כי בניגוד למה שאנו רגילים לחשוב — דהיינו שבן־גוריון 
וההנהגה הציונית דחפו לריבוי ילודה יהודית משנות ההתיישבות הראשונות — השאיפה לריבוי 
יהודי הפכה לחלק מן המדיניות הציונית רק בשלב מאוחר יותר, עם הקמת מדינת ישראל. היא 
מסכמת באופן משכנע למדי כי דמוגרפיה פוליטית לא שימשה רק טכנולוגיה לשליטה על 
החברה, אלא הייתה המדע הבסיסי ששימש ליצירת מדינה ומדיניות חברתית. מיכל קרבאל־
טובי פונה לעסוק במנהיגי קהילות יהודיות בארצות הברית בעשורים האחרונים ובהפיכתה של 
"האוכלוסייה היהודית" לאובייקט מחקר. קרבאל־טובי מציעה לחשוב על מספרים כעל דברים 
"רטובים", כלומר רוויי משמעות, בניגוד לנטייה לחשוב על מספרים כעל דברים "יבשים" ואף 
"קרים", כלומר אובייקטיביים, משקפי אמת ואשר אינם מושפעים מדעה או רגש. היא משתמשת 
במסגרת התיאורטית של ביופוליטיקה כדי להראות כיצד פרויקטים של ספירת יהודי ארצות 
הברית בעשורים האחרונים הם עתירי רגשות ומונעים מחרדות לגבי נישואי תערובת בין יהודים 

ללא־יהודים ומהתפוררותה של היהדות האמריקנית.
החלק השלישי פונה לספירה של הלא־אנושי, של דברים וחפצים — ספרים וסדרי פסח. 
ג'ושוע ב' פרידמן מתמקד בפעילותו של אתר אחד, המרכז לספרי יידיש במסצ'וסטס, ומראה עד 
כמה חשובה כמות הספרים ביידיש לקיומו של המרכז ולתודעה היהודית האמריקנית. הוא טוען 
כי כמות הספרים הנאספים במרכז נעשתה חשובה עד כדי כך שהפכה לעיקרון המוביל בקיומו; 
היא "הקסם" )עמ' 171( אשר דוחק לשוליים את ההתייחסות לתוכן הספרים ולמקורם. לעומת 
המספרים ה"יבשים" במאמרה של קרבאל־טובי, פרידמן מציג את היבט העובי של המספרים: 
הוא מאפיין את העבודה עם הספרים במרכז האמריקני כ"תיאור דק", בהשראת "התיאור העבה" 
הקלאסי של האנתרופולוג קליפורד גירץ. שימור תרבות היידיש, כפי שהיא משתקפת מפעילות 
המרכז, מתמצה בספירה של עותקי ספרים, אף שהספרים עצמם, מושאי התשוקה ובעלי החשיבות 
ההיסטורית, מאוחסנים הרחק מהישג ידם של מבקרי המרכז ועובדיו. מאמרה של ונסה ל' אוקס 
עוסק בעריכת סדרי הפסח ובייצורן של הגדות. גם במקרה זה, הצגת מספרים גדולים בקרב 
עורכי סדרים גדולים ובקרב בתי דפוס משמשת משקל נגד לחרדות לגבי שרידותן של קהילות 
יהודיות בארצות הברית. ככל שמספר אירועי הסדר שנערכו או מספר המשתתפים בסדר זה או 
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אחר גדולים יותר, כך מוצנעת החרדה לגבי הערבוב; ככל שמופצת כמות גדולה יותר של הגדות 
לקראת הפסח כך קטן החשש להיעלמותם של החיים היהודיים מן העולם. אם כן, למספרים יש 

כוח משכך חרדות ופחדים, בעיקר כשהדבר נוגע לנוירוזות יהודיות טיפוסיות.
הספר נחתם בסקירה קצרה ובהגיגים מאת ההיסטוריון של המדע וחוקר המספרים תיאודור 
פורטר. פורטר תוהה, בצדק, מה מיוחד בתפקידם של מספרים ושל ספירה בחיים יהודיים דווקא. 
מקומם של מספרים בקבוצות שונות בחברה היהודית דורש גם הוא התייחסות. האם מספרים 
חשובים גם ליהודים בני קבוצות חברתיות אחרות, כאלה שמספרים אינם תחום ההתמחות 
שלהן? מעבר להשוואה המתבקשת עם הקשרים תרבותיים וחברתיים אחרים, עולה גם השאלה 
אם חשיבותם של מספרים מוגבלת רק למאה השנים האחרונות; הייתכן שמספרים היו חשובים 
קודם לכן, או שספירה שיככה חרדות קיומיות גם טרם עלייתה של הסטטיסטיקה? חקירת מקומם 
של מספרים בחיים יהודיים בהיסטוריה — שתי דוגמאות מתבקשות לכך הן מקומם של מספרים 
במיסטיקה יהודית ומעורבותם המקצועית של יהודים בחיים הכלכליים ברחבי העולם — עשויה 
להעשיר את האסופה ולתרום להבנת השוני שבחיים היהודיים בני זמננו. נוסף על כך, בניגוד 
למה שמרמזת כותרת האסופה, המאמרים אינם עוסקים באמצעי ספירה ובטכניקות של מספור 
 taking ,כי אם במשמעויות שנרקמות סביב מספרים. מן הכותרת מרובת הפירושים באנגלית
stock, עולה גם שאלה בדבר יצורים אחרים שנספרים והם אינם אנושיים, אך משחקים תפקיד 
חשוב בשליטה וניהול — חיות, לדוגמה; בחשיבה על ספירה ועל מספרים תהיה תרומה רבה 
יותר אם ניתן את הדעת על עולמות משמעות שהם מעבר לאנושי. ואם בחיות עסקינן, מעניין 
לציין אסופת מאמרים אחרת שהתפרסמה לאחרונה, הבוחנת את הקשר שבין יהודים לכלבים 
ואת ייחודו )Ackerman-Lieberman & Zalashik, 2013(. שתי האסופות יחדיו מנהירות נטייה 
בעייתית בלימודי יהדות להציג את היהודים כיוצאי דופן, במקרים אלו ביחסם לכלבים או 
למספרים. לכן כדאי לחזור ולשאול שנית: האם ליהודים יש יחס מיוחד למספרים, השונה 
מהותית מהיחס שיש לאנשים אחרים למספרים? יהודים אוהבים מאוד לספור, יותר מאנשים 

אחרים, אך רק לאחרונה. האומנם?

מקורות

Ackerman-Lieberman, Phillip & Zalashik, Rakefet (Eds.) (2013). A Jew’s best friend? 
The image of the dog throughout Jewish history. Eastborn: Sussex Academic 
Press.
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Nurit Stadler. A Well-Worn Tallis for a New Ceremony: Trends in 
Israeli Haredi Culture. Boston: Academic Studies Press. 2012. 169 pages

רבקה נריה בן–שחר*

אפתח בסיפור אישי: בכל מוצאי שבת היה סבי, הרב משה צבי נריה זצ"ל, נכנס לחדרו מיד בסיום 
השירים שלאחר ההבדלה. דלת החדר נסגרה אחריו, והמסר היה ברור: סבא לומד וכותב, אסור 
להפריע לו. סבתא, הרבנית רחל נריה זצ"ל, הייתה נשארת עם כל עומס המשימות של מוצאי 
שבת: שטיפת ערימות הכלים והחזרת הבית לקדמותו לאחר שבת עמוסה באורחים ובמבקרים. 
מאז שסבא נפטר, נערכה תורנות משפחתית שעניינה הזכות לשהות בשבת עם סבתא. באחת 
השבתות ששהינו אצלה ציינה סבתא בהתרגשות את ה"גברים של הדור הצעיר". בכל מוצאי 
שבת היא שמה לב למודלים שונים של חלוקת עבודה בין בני הזוג. חלק מהגברים נכנסים 
למטבח, בעוד הנשים מטפלות בילדים ובאריזה. יש גברים שאורזים ומנקים, אחרים רוחצים את 
התינוקות. כולם, לדבריה, לוקחים חלק במטלות: "גם הנכדים החרדים, גם הדתיים הלאומיים, 
לומדי התורה, הסטודנטים והעובדים — כולם עוזרים!" שאלתי אותה איך היא רואה את השינוי. 
"אני לא פמיניסטית כמוך", הבהירה, "פעם היה הכי נכון שהגבר ייכנס לחדר וימשיך ללמוד 

תורה. היום הדברים השתנו. וזה לא קשור לפמיניזם!"
נזכרתי בשיחה הזאת כשקראתי את ספרה של נורית שטדלר, העוסק בטרנדים בתרבות 
החרדית הישראלית. אכן, גם קרובי משפחתי החרדים, שרובם ככולם לומדים תורה ו"תורתם 
אומנותם", מפשילים שרוולים ונוטלים חלק במטלות הבית. שטדלר קושרת את התופעה לכניסתן 
של רוחות פסיכולוגיות ופמיניסטיות בנות זמננו אל החברה החרדית. ההשפעות נמצאות שם, 

גם אם שותפות מוחלטת עדיין אינה נראית לעין.
ספרה של שטדלר מתמקד בחרדים ליטאים ישראלים ובוחן את הדרכים שבהן הם מאתגרים 
את הנורמות החברתיות שלהם. השאלה המרכזית היא כיצד כוחות מודרניים וחדשניים יוצרים 
רעיונות, תפיסות, ארגונים ודפוסי התנהגות חדשים המאתגרים את סגנון החיים המקובל של 
הקהילה. הטענה המרכזית הניצבת בבסיסו של הספר היא שאמנם המנהיגים מנסים ליצור ולשמר 
תרבות מובלעת, אולם טרנדים מודרניים של חילון, צרכנות, פמיניזם, טכנולוגיה והשתתפות 
במוסדות המדינה משפיעים השפעה רבה על החברה החרדית ליטאית בת זמננו. השפעות אלו 
אינן מגיעות רק מהשוליים. האדיקות הפונדמנטליסטית עצמה מאותגרת ומתפרשת מחדש על 

ידי האליטות הליטאיות עצמן.
הספר כתוב ומאורגן בבהירות. שני הפרקים הראשונים מוקדשים למסגור התופעה הנחקרת 
ולחיבור שלה למחקרים ולשיח האקדמי העוסק בפונדמנטליזם ובחקר הדתות בכלל ובחברה 
החרדית בפרט. ארבעת הפרקים הבאים בוחנים את הטרנדים בחברה החרדית הישראלית במאה 
ה־21: שותפות בחברה האזרחית, התנדבות, תפיסת הצבא ושינויים משפחתיים. הפרק השביעי 
ופרק המסקנות חוזרים לתאוריה ומעגנים את השינויים הללו בתפיסה פוסט־פונדמנטליסטית 

ובקודים הלא־פורמליים של מובילי הטרנדים.

המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  *
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עם זאת, מעבר להצהרה הכללית על שנים ארוכות של מחקר בקרב החברה החרדית, קיום 
ראיונות רבים וניתוח טקסטים וקלטות, הייתי מצפה למתודולוגיה ברורה: כמה ראיונות נערכו? 
)נשואים(? מהו שיעור  )לא נשואים( וכמה כוללניקים  כמה מהמרואיינים הם בחורי ישיבה 
המסרבים להתראיין? כמה ספרים וקלטות נותחו? כיצד בדיוק נבחר המדגם ומהם המגבלות שלו? 
זאת ועוד, קהילות חרדיות ליטאיות גדולות קיימות גם בארצות הברית ובאירופה. האם ניתן 
להשוות בין הקהילות? לפחות בהיבט התאורטי, מה הדומה והמבחין בין הליטאים הישראלים 

לליטאים שמעבר לים?
נוסף על היחס האוהד )שלא לציטוט( שגילו המרואיינים כלפי  ובחזרה לתוכני הספר: 
צה"ל, שטדלר מתארת את טרנד ההתנדבות לזק"א וליד שרה כחלק מניסיון חרדי לתרום לא 
רק לגמ"חים תוך־קהילתיים, לחוש חלק מהמדינה ומהחברה. התנדבויות אלו יוצרות הזדמנויות 
בלתי אמצעיות ליצירת קשר עם תרבות המיינסטרים, והן כוללות שימוש בטכנולוגיות, לימוד 
של תכנים רפואיים והיכרות עם שירותים ישראליים. טרנדים תרבותיים־חברתיים נוספים נגזרים 
מהופעתם של חדרי כושר כשרים, מהעלייה בצריכה של ספרות פסיכולוגית ובדיונית בכסות 

חרדית )שנקר, 2006(, ובעיקר מהעלייה בשימוש במחשבים ובאינטרנט.
בהסתמך על רעיונותיו של כהנא, שטדלר מנתחת את מגוון הטרנדים כמופעים של חופש, 
אינדיבידואליזם ויצירתיות המתקיימים כחלק מהחיים הדתיים. היא טוענת שעקרונות דתיים 
וסמכותיים פונדמנטליסטיים אינם יכולים לשרוד לטווח ארוך. הם גובים עמלות חברתיות, 
כלכליות ואישיות עצומות ממאמיניהן, ויוצרים מתחים בלתי נסבלים — בין לימוד תורה למשפחה 
ולפרנסה, בין הצורך באינדיבידואליות ובין הדרישה לקהילתיות, ועוד. הרחבה של הקודים הלא־
פורמליים מאתגרת את הקבוצות ויוצרת סדר חברתי חדש, המאפשר מרחב חופשי מעט יותר.

קהלי היעד של הספר הם חוקרים, בעיקר מדיסציפלינות של מדעי החברה, המתעניינים 
בחברה החרדית. תרומתו העיקרית של הספר היא בהצטרפותו לטרנד שהחל בשנת 2003 עם 
פרסום ספרם של סיון וקפלן )סיון וקפלן, 2003(, והמשיך בשני הספרים שערכה שטדלר עצמה 
עם קפלן )קפלן ושטדלר, 2009, 2012(. הטרנד ביקש לשנות את פרספקטיבת ההתבוננות על 
החברה החרדית מ"חרדים החיים בישראל" ל"חרדים ישראלים", מכוחות ההפרדה וחומות 

ההפרדה אל הקשרים והחיבורים לתרבות המיינסטרים.
לפני זמן מה השתתפתי בחתונת קרוב משפחה ליטאי בבני ברק. מול רוחות ההחמרה — צלמת 
בעזרת הנשים, אולמות בעלי גרמי מדרגות נפרדים לנשים ולגברים — אפשר היה לראות גם 
את רוחות השינוי. אם החתן ובנותיה היו לבושות בשמלות מושאלות יפהפיות בהדפס פרחוני: 
הצבע השחור והאורך לא חיפו על העיצוב המודרני והלא־חרדי. "זה של מיכל נגרין", חייכה 

אליי בת השש־עשרה. "את רוצה לראות את התווית?"

מקורות

סיון, עמנואל וקפלן, קימי )עורכים( )2003(. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? תל אביב: 
הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.

קפלן, קימי ושטדלר, נורית )עורכים( )2009(. מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים 
וחלופות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.



245   ]2 סוציולוגיה ישראלית יט ]  2018 תשע"ח–

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

 )עורכים( )2012(. מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה. 
תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר.

שנקר, יעל )2006(. ספרות הנכתבת על ידי נשים חרדיות ומיועדת לקהל חרדי בוגר. חיבור לשם 
קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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נאוה וסרמן. מימי לא קראתי לאשתי: זוגיות בחסידות גור. באר שבע: מכון בן 
גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. 2015. 410 עמודים

רחל ורצברגר*

גור בקיץ 2016,  יוצאת בשאלה מחסידות  ויינשטיין,  פרשת התאבדותה הטרגית של אסתי 
העלתה לכותרות את חסידות גור, את יחסה ליוצאים בשאלה ובעיקר את הנהגותיה הקיצוניות 
בסוגיות הנוגעות לזוגיות ולמיניות )אטינגר, 2016(. לאחר מותה של וינשטיין ראה אור ספרה, 
עושָה כרצונו )וינשטיין, 2016(. בספר היא מגוללת את סיפור חייה בתוך החסידות ואת יחסיה 
עם בעלה דאז וחושפת את קיומן של "תקנות חסידות גור", קובץ הכללים הפנימי של הקהילה, 
שנאכף על ידי מדריכים צמודים ומטרתו להחיל פיקוח קשוח על יחסיהם של כל בני זוג, לרבות 

יחסי מין, בעיקר בשנות נישואיהם הראשונות.
ספרה של נאוה וסרמן מימי לא קראתי לאשתי: זוגיות בחסידות גור עוסק בדיוק בסוגיה 
זו. הספר, זוכה פרס איש־שלום לספר ביכורים לשנת תשע"ו, מציג מחקר מדעי מקיף ומוקפד 
על פרטי הפרטים של דרכי הזוגיות בחסידות גור. הוא מתמקד ברעיון "הקדושה", כפי שהוא 
מכונה בחסידות, ובאופן שבו הלה הפך לסמן הזהות המרכזי של חסידות גור. הנחלת אתוס 
הקדושה, מתארת וסרמן, הביא לגיבושה של מערכת ִחברות ופיקוח שמטרתה למשטר, ויש 
שיאמרו אף לדכא, את היצר המיני של גברי החסידות ושל נשותיה. תחילתה של המערכת 
בהפרדה המוחלטת בין המינים בגיל הילדות ושיאה בעיצוב הקשר הזוגי והמיני בין בני זוג 
באמצעות שורה של הנהגות שמטרתן למנוע קרבה רגשית ועוררות מינית ביניהם. לטענתה של 
וסרמן, אידאל הקדושה מייצר ומסמן את גבולותיה הפנימיים והחיצוניים של החסידות — בתוך 
החסידות עצמה, בינה ובין חסידויות אחרות, בינה ובין החברה הליטאית, וכמובן בין חסידות 

גור ובין העולם הישראלי־חילוני.
מחקרה של וסרמן מתבסס בעיקר על סדרת ראיונות מקיפה שערכה עם נשים השייכות 
לחסידות וכן על מספר מצומצם יותר של ראיונות עם גברים מהחסידות, פרטים שהשתייכו 
בעבר לחסידות, וכמה גברים ונשים ששייכים לחסידויות אחרות. נוסף על כך היא קיימה תצפיות 
משתתפות וניתחה טקסטים היסטוריים וקלטות שמע של הדרכת כלות. מבחינה מתודולוגית 
יש חשיבות לעובדה כי רוב הנשים שווסרמן ראיינה עובדות כמורות במוסדות החינוך של גור 
או במסגרות חרדיות אחרות. ככאלה הן לא רק מזוהות ומזדהות עם דרכה של החסידות אלא 
גם אמונות על הנחלתה לדורות הבאים. במילים אחרות, מחקרה של וסרמן משמיע את הקול 
של שומרות הסף המופקדות על דרכה של חסידות גור. התוצאה היא התמקדות באידאולוגיה 
הרשמית של החסידות ובביטוייה המעשיים. אף על פי שלעיתים הספר יורד לפרטי פרטים, 
המעניקים לספר נופך אתנוגרפי )למשל בפרק השישי, המתאר את יום הכלולות(, אנו למדים 
בעיקר על האופן שבו חסידות גור מורה את חיי הקדושה הראויים; פחות מכך מתואר כיצד 

החסידים חיים את ההוראות האלה בפועל, ביומיום ובשגרה.
פרקי הספר מתארים בפרטי פרטים כיצד אתוס הפרישות המינית והלכות הקדושה עיצב את 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל  *
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החסידות כחברה המורכבת דה פקטו משתי חברות — חברת הגברים וחברת הנשים; כיצד האתוס 
הזה קובע את תהליך כינון הזוגיות, החל מהִחברות המיני ועד בחירת בן הזוג על ידי ההורים; 
וכיצד הוא מעצב את התקופה שבין האירוסין לחתונה, את יום הכלולות עצמו ואת חיי האישות 
של בני זוג הנשואים זה לזה. בפרק השביעי, שבמידה רבה הוא הלוז של הספר, וסרמן מתארת 
את מערכת הִחברות והפיקוח ההדוקה האחראית על הנחלתן של הנהגות הקדושה בין בני זוג 
נשואים, החל בהדרכת החתנים והכלות טרם החתונה וכלה בתקופה שלאחר החתונה, אז ממשיך 
הגבר להיוועץ במדריך מטעם החסידות. החתן מעדכן את המדריך במתרחש בין כותלי הבית 

וזה מורה לו כיצד לנהל את מערכת היחסים עם אשתו, על היבטיה הרגשיים והמיניים.
למרות הטון הניטרלי שווסרמן מקפידה לשמור עליו, מתקבלת תמונה של מערכת רעיונית 
ומעשית שמטרתה משטור ודיכוי קפדני של המיניות של חברי החסידות, גברים ונשים כאחד, 
גם כאשר הללו נשואים. יתרה מזו, המשטור והדיכוי אינם מוגבלים רק למרחב המיני אלא גם 
למרחב הרגשי, במטרה למנוע היווצרות קשר של אינטימיות בין בני זוג. כך למשל התקנות 
דורשות מהגברים והנשים בחסידות לא לכנות האחד את השני בשמם הפרטי )ומכאן שם הספר, 
"מימי לא קראתי לאשתי"(, נאסר עליהם ללכת זה לצד זה ברחוב, ובאופן כללי הם נדרשים 
להמעיט ולצמצם את השהות המשותפת בבית, בעיקר בשנת הנישואין הראשונה, הנחשבת 

לקריטית ביצירת הקשר האינטימי בין בני הזוג שהם חדשים זה לזה.
עקרון הקדושה והפרישות המכונן את החסידות, והדרישות המעשיות שדרכן הוא בא לידי 
ביטוי משמש במידת מה מעין תמונת מראה לשיח המודרני המערבי על כינון הסובייקט, מיניות, 
זוגיות ואינטימיות רגשית. המודרנה בכלל והמחשבה הפרוידיאנית בפרט עיצבו את התפיסה כי 
מין ומיניות לא זו בלבד שהם חלק בלתי נפרד ממהותו של האדם, אלא במידה מסוימת הם גם 
הביטוי העמוק והאמיתי ביותר שלו. תפיסת הזוגיות ומושג האינטימיות כפי שעוצבה בתרבות 
התרפיה המערבית־מודרנית מדגישה את חשיבותם של תקשורת טובה, שיתוף ברגשות כמוסים 
בין בני הזוג ועבודה מתמשכת על הקשר הזוגי )אילוז, 2008(. הללו, כמו המיניות עצמה, נתפסים 

כמסלול נוסף לגילוי ומימוש העצמי האותנטי.
חסידות גור, כפי שווסרמן מתארת היטב בספרה, דוחה לחלוטין רעיונות אלו. במקומם היא 
מציבה את הדרישה לקדושה — ההיענות לציווי התאולוגי "קדושים תהיו", שהחסידים מפרשים 
אותו כהתרחקות מן היצר המיני ומכל קרבה רגשית אשר יכולה להביא לגירוי ולפיתוי מיני. 
במילים אחרות, בגור נמצא דחייה מוחלטת של ערך מימוש העצמי והאינטימיות הזוגית לטובת 
ערך הקדושה הדתי. עבור הקורא הישראלי החילוני, העובדה כי בני זוג נדרשים להכפיף עצמם 
למערכת פיקוח כה נוקשה והמחשבה על המחירים האישיים והרגשיים שמערכת זו עשויה לגבות 
מטרידים מאוד. וסרמן, מצידה, אינה מתבוננת באופן ביקורתי על היבטים אלו אלא מציגה את 
החסידות באופן מתון וניטרלי, ולעיתים אף גולשת לכדי אפולוגטיקה. כך למשל כשהיא מתארת 
את ההפרדה המגדרית הנהוגה בחסידות ואת ההיררכיות המבניות שזו מייצרת: "למרות מיקומן 
המשני במדרג החברתי, נשות גור מרגישות שיש להן תפקיד חשוב ומשמעותי. המרחב הביתי 
שהן מופקדות עליו אינו נחשב לבזוי בחברתן, אלא להפך — בזכותן ומתוך תלות בהן מתאפשר 
העיסוק בעניינים שברוח" )עמ' 62(. במקרים מסוימים היא אמנם מרמזת על אמביוולנטיות 
ביחס לחלק מהנורמות, אולם נקודת המוצא שלה נשארת אגנוסטית. היא מתמידה להציג את 
העמדה הרשמית של החסידות ואינה מתייחסת לאפשרות של משא ומתן או של קולות המתנגדים 

לנורמות ולפרקטיקות הקיימות.
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העדר זה הוא לדעתי אחד מחסרונותיו העיקריים של הספר. אף שהספר עוסק בסוגיות 
מגדריות, וסרמן מסרבת לאמץ נקודת מבט פמיניסטית הבוחנת בעיניים ביקורתיות דיכוי נשי 
בתוך מבנה פטריארכלי דתי. נוסף על כך, אף שבמוקד הספר עומדת סוגית ה"קדושה" או משטור 
המיניות, אין הוא פונה לתאוריה הפוסט־סטרוקטורלית ואינו מנתח את יחסי הכוח המוטבעים 
בשיח הקדושה של החסידות ואת האפשרות )או העדר האפשרות( להשתחרר מהדיכוי ששיח 
זה מייצר. למעשה, אף שבפרקי הספר משובצים אזכורים תיאורטיים, הוא נותר נטול מסגרת 

תיאורטית רחבה ומשמעותית — ביקורתית, פמיניסטית, פוסט־סטרוקטורלית או אחרת.
ובכל זאת, על אף חסרונותיו, ספרה של וסרמן הוא תוספת חשובה לארון הספרים המחקרי 
על החברה החרדית בישראל. בניגוד למרבית הכתיבה על החברה החרדית העכשווית, הנוטה 
זו כעשויה מקשה אחת, ולמעט עבודות אתנוגרפיות ספורות שנכתבו בשנים  לתאר חברה 
האחרונות, הספר מתמקד בקבוצה חסידית ספציפית, בהיסטוריה שלה, באידאולוגיה הייחודית 
שלה סביב ערך הקדושה ובפרקטיקות היומיומיות שערך זה מייצר. הדיוקן של חסידות גור 
שווסרמן משרטטת — חסידות שבה התאולוגי, הסוציולוגי והפטריארכלי שזורים זה בזה לכדי 
המצאת מסורת של קדושה — הוא בהחלט תמונה שראוי להכירה בקרב ציבור חוקרי החברה 

והיהדות, וגם בקרב הציבור הרחב.
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يهودّية  لمدينة  المختلط  الوجود  حول  مقيمين:  ليسوا  محّلّيون، 
الجليل في 

توماس  - بالتمن  نعمة 

العالم  في  السكنّية  المجّمعات  في  الفصل  مستويات  بأعلى  تتمّيز  التي  الغربّي  العالم  دول  إحدى  هي  إسرائيل 

والعرب  اليهود  يعيش  فلسطينّية،  أقّلّية  إلى جانب  يهودّية  أغلبّية  التي تسكنها  المختلطة  المدن  باستثناء  الغربّي. 

في بلدات منفصلة. على خلفّية التصنيف )Typology( السائد في إسرائيل الذي يمّيز بين بلدات يهودّية، بلدات 

مع  تتعامل  مختلطة  يهودّية  مدينة  أّنها  على  المقال  هذا  في  ُتعّرف  كرمئيل  مدينة  فإّن  مختلطة،  وبلدات  عربّية 

التوّتر البنيوّي بين أيديولوجّية الفصل العرقّي- القومّي وواقع الحياة المختلطة. هذا التوّتر الذي ينبع من الوجود 

إليها.  الفلسطينّية  الهجرة  زيادة  مع  يتفاقم  المدينة،  في  الفلسطينّيين  للمياومين  والبنيوّي-التاريخّي  المكّثف 

بين  التفاعالت  من  مجموعة  المقال  يحّلل  األراشيف،  في  وبحث  معّمقة  مقابالت  اإلثنوغراِفيا،  بحث  إلى  استناًدا 

األحياز  لتحليل  جديدة  أدوات  المقال  يقّدم  والزائرين.  السّكان  ذلك  في  بما  المدينة،  في  والفلسطينّيين  اليهود 

باإلضافة  السكن.  كاستثناء من حيث  المختلطة  المدن  الذي يطرح  الحالّي  التصنيف  إسرائيل خارج  المختلطة في 

بل  اإلثنيَّة،  المجتمعات  بين  الماّدّي  للفصل  انعكاس  كمجّرد  ليس  األسفل"  من  "الفصل  مصطلح  ُيقّدم  ذلك،  إلى 

من  المختلف  الموقف  في  األسفل  من  الفصل  ينعكس  كرمئيل،  داخل  اليهودّية-المختلطة.  األحياز  إلدارة  كوسيلة 

اإلقامة". أحياز   " و  المؤّقتة"  "األحياز  في  الفلسطينيون 

األسفل. من  فصل  مياومون،  مهاجرون،  إسرائيل،  في  فلسطينّيون  مختلطة،  مدن  المفتاحّية:  الكلمات 

حديقة  إنشاء  مدينّية:  نضاالت  على  االنفرادّي  الطابع  إضفاء 
النيوليبرالّية عصر  في  الجماعّي  للعمل  حالة  كدراسة  سيفر  كريات 

أيزنبرغ وإفرات  غرفونكيل  دوريت 

الواحد  يجهلون  سّكان  من  تنظيمات  عنها  تنبثق  ولكن  وغريب،  انفرادّي  حّيز  أّنها  على  الحديثة  المدينة  توصف 

والطريقة  المدينة  وجه  تغيير  أجل  من  النضاالت  هذه  بدأت  فيها.  يعيشون  التي  البيئة  أجل  من  للنضال  اآلخر، 

ز  تعزُّ القديمة،  بالسياسة  الثقة  بأزمة  يتمّيز  الذي  الحالّي  السياسّي  بعد  ما  العصر  في  بالظهور  بها  تعمل  التي 

اإلجماع حول المشروع النيوليبرالّي وتهميش الخطاب السياسّي المناقض. على خلفّية التناقض، على ما يبدو، بين 

العاّم  وبين  والفردّي،  الشخصّي  بين  المتبادلة  العالقات  المقال  يفحص  الفردّي،  والمناخ  الجماعّي  العمل  وجود 



250 ملخصات

السكنّية في مجّمع  األبراج  بداًل من  عاّمة  إنشاء حديقة  أجل  الجماعّي: صراع من  المدينّي  العمل  في  والسياسّي 

المقال  ُيجّسد  النشطاء،  مع  المعّمقة  والمقابالت  المشاِركة  المشاهدات  خالل  من  أبيب.  تّل  في  سيفر  كريات 

في  وصفها  يرد  التي  السيرورات  تتحّدى  ودفعه.  النضال  تأسيس  في  المدينّية  والظروف  االنفرادّية  أدوار  وصف 

الهوّية الشخصّية  الهاّم لعمل  الدور  السيرورات تجّسد  أّن هذه  المدينّي. كما  النضال  المقال تصّورات مألوفة عن 

أيًضا. فيه  ويؤّثر  وطبيعته  المدينّي  النضال  بشكل  يتأّثر  الذي  الجماعّي  العمل  في 

العاّم. الحّيز  الهوّية،  عمل  السياسة،  بعد  ما  الفردانّية،  المدينّية،  النضاالت  المفتاحّية:  الكلمات 

التلفزيونّي  البّث  معنى جودة   – الواقع  تلفزيون  إلى  الدراما  من 
التلفزيون ومبدعات  مبدعي  نظر  في 

الڤي نوعا 

التي  التعريفات  التلفزيون،  مجال  في  والمبدعات  المبدعين  وفهم  تفسير  كيفّية  فحص  إلى  المقال  هذا  يهدف 

يرّكز  تعتبر ذات جودة.  التي  التلفزيونّية  الدراما  وبين   ، متدنٍّ ذا مستًوى  يعتبر  الذي  الواقع"  "تلفزيون  بين  تمّيز 

سيرورات  في  يمّر  إبداعّي  ثقافّي  مجال  في  عاملين  بصفتهم  والمبدعات  للمبدعين  الذاتّية  النظرة  على  المقال 

من االنفصال وتوضيح الحدود والتعريفات. نقطة االنطالق النظرّية هي نهج عالم االجتماع "بيير بورديو" وتستند 

في  التلفزيون  مجال  في  بارزين  ومبدعات  مبدعين  مع  معّمقة  مقابالت  تشير  الثقافّية.  الصناعات  مقاربة  إلى 

أعمااًل  باعتبارها  منتجاتهم  وإلى  فّنانين،  باعتبارهم  إليهم  تنظر  مصطلحات  يتبّنون  جميعهم  أّن  إلى  إسرائيل 

الشائعة في مجال  الرسمّية  التعريفات  بورديو، يحتّجون على  يناقض نظرّية  الوقت نفسه، وبشكل  فّنّية. لكن في 

"العالي  التلفزيونّي  البّث  بين  الحدود  تطمس  بطريقة  المختلفة  التلفزيونّية  األنواع  بين  تمّيز  التي  التلفزيون 

التلفزيونّية. األنواع  ممّيزات  بين  التفريق  وعلى  الجودة"،  "المتدّني  التلفزيونّي  والبّث  الجودة" 

ثقافّي. مجال  مبدعون،  الدراما،  الواقع،  تلفزيون  التلفزيون،  جودة،  المفتاحّية:  الكلمات 

اإلسرائيلّي المسرح  في  والهيمنة  الشّريرة  الروح  حول  "المثّقفون": 

شم طوڤ ونفتالي  غامليئل  طوڤا 

كيف يمكننا فهم وجهة نظر الفّنانين في الحرب الثقافّية التي تدور رحاها في إسرائيل حاليًّا؟ ما الذي يقف وراء 

"قطيع  أّنهم  على  "العالية"  الثقافة  مستهلكي  بين  من  ليسوا  الذين  أولئك  َيِسم  بأن  لنفسه  عنهم  مندوب  سماح 
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على  إليه  ُينظر  الذي  الرسمّي  المسرح  أّن  كيف  المقال  هذا  في  نبّين  والتبن"؟  القّش  تأكل  التي  الحيوانات  من 

نبحث في  التعّددّية.  تعكس  التي  للممارسات  فيه  حّيًزا محافًظا ال مكان  ُيشّكل عمليًّا  ناقد ويسارّي،  ليبرالّي،  أّنه 

هذه المسألة من خالل سلوك الممّثلين المخضرمين في المسرح ونشاطاتهم كوكالء ثقافة ذوي أهّمّية. من خالل 

المسرحّي  للباحث   )ghosting( الشبحّي  الفعل  ومفهوم  بورديو  حسب  )الهابيتوس(  الخلقة  مفهوم  بين  الربط 

الوقت  في  تتضّمن  التي  المهيمنة  مكانتهم  على  يحافظون  المسرح  ممّثلي  أّن  كيف  ُنظهر  كارلسون"،  "مارڤين 

تتتّبع  اإلسرائيلي  المسرح  ممّثلي  )هابيتوس(  خلقة  إّن  أيًضا.  عنصرّية  بل  محافظة،  وعناصر  ليبرالّية  صورة  نفسه 

أبرز مصادر "رأس  االّتجاه هو أحد  أّن هذا  الماضي، ويظهر  إلى  العودة  أو  الشّريرة  الروح  إلى  التاريخّية  الميول 

في  الفّنّية  والمسّلمات  لممّثلين،  البطولّية  الذاتّية  السيرة  بين  وثيقة  لعالقة  الميل  هذا  يؤّسس  الفّنّي".  المال 

المسرح الغربّي. نربط في هذا المقال بين الخلقة )الهابيتوس( المسرحّية والتبرير األيديولوجّي للحركة الصهيونّية 

بورديو. )الهابيتوس( حسب  الخلقة  مفهوم  في  التاريخّي  العنصر  على  الضوء  التحليل  يسّلط  نظريًّا،  إسرائيل.  في 

الهيمنة  المهنّي،  المال  رأس  التمثيل،  المؤّسساتّية،  )الهابيتوس(  الخلقة  البورجوازّي،  المسرح  المفتاحّية:  الكلمات 

.)ghosting( الشبحّي  الفعل  الثقافّية، 

االجتماعّي  العمل  الدولة،  بين  العالقات  واالحتراف:  المهنّية 
إسرائيل في  المجتمعّي  والعمل 

روني بالنك - غومل

هذه  تشكيل  طريقة  وتهمل  السيطرة،  صراعات  على  الدولة-المهنة  لعالقات  النقدّية  التحليالت  ترّكز  ما  غالًبا 

العالقات لمضمون المنطق المهنّي ومنطق للدولة. يدرس المقال هذا االّدعاء من خالل تحليل اجتماعّي-تاريخّي 

الدولة(  قيام  قبل  اليهودّي  )االستيطان  اليشوڤ  فترة  من  إسرائيل،  في  والدولة  االجتماعّي  العمل  بين  للعالقة 

االجتماعّي  العمل  مجال  في  المجتمعّي  العمل  نهج  ظهور  على  المقال  يرّكز  الماضي.  القرن  ثمانينّيات  وحّتى 

الصعوبات  من  تنبع  االجتماعّية  المشاكل  بأّن  عليها  المتعارف  النظرة  النهج  هذا  يتحّدى  بحيث  السبعينّيات،  في 

وإعادة صياغة  تحّدي  للمهن  يمكن  رأيي،  الدولة. حسب  قبل  من  التحّدي  هذا  احتواء  على  يرّكز  كما  الشخصّية. 

الخاّصة  الرسمّية، واألهّمّية  الدولة والمهنة، يجب فحص سيرورات االحتراف  العالقة بين  الدولة. بغية فهم  منطق 

أّن  ُأثبت  أن  أوّد  وتدوينه،  التاريخ  كتابة  في  عليه  متعارف  هو  لما  خالًفا  المضامين.  عوالم  مختلف  في  للمهنّية 

وثائق  البحث على  اعتمد  السبعينّيات.  أواخر  االجتماعّي فقط في  العمل  المجتمعّي كان من ِضمن مجال  العمل 

ثانوّية. ومصادر  معّمقة  مقابالت  أرشيفّية، 

المجتمعّي. العمل  االجتماعّي،  العمل  الدولة-المهنة،  عالقات  المهن،  المجال،  نظرّية  المفتاحّية:  الكلمات 
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واإلرشاد  التربية  في  المهنّي  الخطاب  للفتى:  سالبة  كصورة  الفتاة 
1948-1821 الشهرّية:  الدورة  موضوع  في  الجنسّيين 

كاباليون غابريئل 

يستعرض هذا المقال المصادر الطّبّية، التعليمّية واإلرشادّية بشأن الدورة الشهرّية. ُيبيّن هذا المقال الذي يستند 

إلى تحليل للنصوص العبرّية التي صدرت في المجتمعات اليهودّية في أوروّبا منذ أوائل القرن التاسع عشر حّتى 

بدًءا من  الطّبّية،  اإليديولوجّيات  العديد من  تغيير على  أّنه قد طرأ  الدولة،  الجديد واستقالل  اليهودّي  االستيطان 

اللََّذين  المجّند  والطّب  الصهيونّية  قضّية  ُتستعرض  كما  النفسّي.  بالتحليل  وانتهاًء  العضوانّية  التنظيمّية  النماذج 

الطّبّي  الخطاب  جانب  إلى  ولكن  الجديد".  "اليهودّي  وتعليم  تربية  تكوين،  في  أساسّية  أداة  األسرة  يعتبران  كانا 

مريض،  كيان  أّنها  على  الفتاة  يصف  يزال  ال  الشهرّية  بالدورة  المتعّلق  الخطاب  أّن  نرى  أن  نستطيع  والتربوّي، 

 )description( موضوعيًّا  وصًفا  تقديمها  عن  عوًضا  فالنصوص  ومعزول.  للدوافع  فاقد  سلبّي،  دونّي،  ضعيف، 

لظاهرة الدورة الشهرّية، ُتصدر التعليمات )prescriptions( التي تؤّكد، طوال الفترة المذكورة، على حظر المجهود 

المستقبل على حّد سواء،  في  وبصّحتها  الراهن  الوقت  في  للفتاة  العقلّية  بالحالة  يضّر  قد  الذي  والفكرّي  البدنّي 

ألبناء  والعقلّية  البدنّية  وبالجودة  المكّمل  الجيل  لمواصلة  المرجّو  بالعدد  اإلنجاب  على  بقدرتها  يضّر  وبالتالي 

أو  االجتماعّي  الحراك  المبادرة،  الذات،  للسيادة عل  الفرص  إتاحة  الحظر رسالة هدفها عدم  الشعب. يشّكل هذا 

النساء. في صفوف  والتوظيف  التعليم  في  التقّدم 

األنثى. وجسد  السياسة  االجتماعّية،  والَبْنَيَنة  الشهرّية  الدورة  المهنّية،  القّوة  المعرفة/  المفتاحّية:  الكلمات 

أساسّية قيم  بين  من  اختيار  إسرائيل:  في  اليهود  المواليد  تسمية 

الندمن شلوميت 

ُشحنت سيرورة تسمية األطفال إيديولوجيًّا بطرق مختلفة عبر التاريخ اليهودّي، بما في ذلك في العصر اإلسرائيلّي 

الوقت،  تغييرات طفيفة تحدث على مدار  اللغوّية من خالل  )الهابيتوس(  الخلقة  تتشّكل  لبورديو،  الحديث. وفًقا 

أولياء  45 من  بين  ُأجريت  نوعّية  دراسة  الخطاب. كشفت  انسياب  يحّدد  الذي  للعقوبات هو  الالواعي  واالنتظار 

األسماء.  اختيار  في  الموّجه  يكون  ما  غالًبا  التوّقع  هذا  مثل  أّن  األسماء  اختيار  سيرورة  حول  العلمانّيين  األمور 

مقارنة  المختارة  األسماء  بخصوص  وإناًثا،  ذكوًرا  المقابالت،  معهم  ُأجريت  الذين  األشخاص  إجابات  أوضحت  لقد 

والهوّية  اليهودّية  الهوّية  اإلسرائيلّية،  الهوّية  المطروحة-  الهوّيات  بين  التصّدعات  فيها،  المرغوب  غير  باألسماء 
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التقاليد  على  الحفاظ  قيمة  شخصّية:  أسماء  خالل  من  الهوّية  بتعريف  تتعّلقان  قيمتين  المقال  يناقش  الغربّية. 

وقيمة التوجيه الذاتّي. جرى اختيار األسماء التي تّم تعريفها على أّنها "إسرائيلّية" من خالل تطبيق قيمة الحفاظ 

تّم  المقابل،  في  الغربّي.  والعالم  اليهودّية  التقاليد  من  لكّل  الرافض  المحافظ  النهج  يحّفزها  التي  التقاليد  على 

الغربّي. العالم  باّتجاه  الذاتّي  التوجيه  المناسبة لقاموس األسماء اإلنجليزّية من خالل تطبيق قيمة  اختيار األسماء 

التقاليد، قيمة التوجيه الذاتّي، الخلقة  الكلمات المفتاحّية: األسماء الشخصّية، القيم األساسّية، قيمة الحفاظ على 

البنيوّية. شبه  المقابالت  اللغوّية،  )الهابيتوس( 
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Locals, Not Residents: The Reality of Mixedness in a Jewish 
City in the Galilee

Naama Blatman-Thomas

Israel features one of the highest rates of residential segregation in the western 
world. With the exception of mixed cities, where Arabs live as a significant minority 
among the Jewish majority, Jews and Arabs tend to live in separated municipalities. 
Against the common residential typology of Jewish, Arab and mixed towns in 
Israel, Karmiel may be characterized as a Jewish-mixed city. As such, the city must 
cope with a structural tension between its ideology of ethnonational separation and 
the reality of mixedness. This tension, which stems from the commonplace and 
structural-historical presence of Palestinian commuters, has been strengthened 
by growing Palestinian migration to the city. Based on ethnographic work, in-
depth interviews and archival research, this article considers a range of interactions 
between Jews and Palestinians in Karmiel, residents and otherwise. The article 
proposes new tools for analyzing mixed spaces in Israel beyond the limits of a 
prevailing typology that characterizes them as exceptional. The term ‘grassroots 
segregation’ is suggested, not as a reflection of physical separation between ethnic 
groups, but as a method to manage Jewish-mixed spaces. In Karmiel, ‘grassroots 
segregation’ materializes in the disparate treatment of Palestinians in ‘spaces of 
temporariness’ versus ‘residential spaces.’

Key words: mixed cities, Palestinians in Israel, migrants, commuters, ‘grassroots 
segregation’

Individualization of Urban Struggles:  
Reclaiming New Public Space in Tel Aviv as a Case Study  

for Collective Action in the Neoliberal Era

Dorit Garfunkel and Efrat Eizenberg

Contemporary cities are often characterized as places of accentuated individualism, 
strangeness and alienation. At the same time, with the entrenching neoliberal project 
and its associated failing alternative political discourse, this era is characterized 
as post-political. Despite these trends, new urban bottom-up organizations and 
collaborations between strangers have arisen to reclaim their urban surrounding 
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and transform the city and its operation. This paper examines an example of urban 
collective action as an encounter of the rooted individualism with the public sphere. 
The paper portrays the perspectives of activists in a successful urban struggle on 
green public space (instead of high-rise residential buildings development) in Tel 
Aviv. Using participant observation and in-depth interviews with activists, the 
paper reveals the role of personal interests and collective interests in fueling the 
struggle. By doing so, it engages with contemporary discourse on urban struggles 
and challenges the structural dichotomies of strong vs. weak, government vs. citizens 
and neoliberalism vs. welfare and cooperation.

Key words: urban struggles, individualism, post-politics, identity work, public space

From Drama to Reality – The Meaning of Television Quality  
in the Eyes of Television Creators

Noa Lavie

This article examines the ways in which television creators in Israel interpret and 
understand the institutionalized definitions of the ‘inferior’ Reality TV genre and 
the ‘quality’ television series genre. The article focuses on the self-perceptions of 
Israeli television creators themselves as workers in a creative cultural field that is 
in the process of differentiation. In-depth interviews with these major television 
creators show that, , all the creators adopt terminology that refers to themselves as 
artists and to their works as works of art. The creators define the television field, 
which distinguishes between the different television genres, in a way that blurs the 
boundaries between the definitions of ‘quality’ and ‘non-quality’ television.

Key words: quality, reality TV, television field, creators

The Art Intelligentsia:  
On Possession and Power in the Israeli Theatre

Tova Gamliel and Naphtaly Shem-Tov

How should the point of view of artists in Israel’s current kulturkampf be understood? 
What underlies the inspiration that prompts a representative of such artists to term 
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non-consumers of “high culture” “a herd of beasts lapping at a pile of straw”? The 
article probes how Israeli mainstream theatre, which is perceived as a liberal, critical 
and “leftist”, actually became a conservative space that does not uphold pluralist 
practices. We observe this question through senior theatre actors as significant 
cultural agencies. By the interweaving of Bourdieu’s habitus with Marvin Carlson’s 
ghosting, we shall see how the theatre actors preserve their hegemonic status, which 
catches simultaneously a liberal image with conservative and even racist elements.
An analysis of the Israeli theatre actors’ habitus follows the historical tendency 
in this profession toward “possession” or the “back-to-the past” as additional 
sources of “artistic capital”. This tendency establishes a close relationship between 
actors’ heroic biographies and artistic conventions in the Western theatre. The 
article connects this theatrical habitus to an ideological justification of the Zionist 
movement in Israel. Theoretically, the novelty of the analysis concerns to the 
historical element of Bourdieu’s concept of “habitus”.

Key words: Bourgeois Theatre, Institutional Habitus, Acting, Professional Capital, 
Cultural Hegemony, Ghosting

Professionalism and Professionalization: The State, Social 
Work and Community Work in Israel

Rony Blank-Gomel

Critical analyses of state-profession relations usually focus on power struggles and 
neglect how these relations shape the content of professional and statist logics. 
This argument is examined using a socio-historical analysis of state-social work 
relations in Israel between the 1920s and the 1980s. The article focuses on the rise 
of the community work approach in the field of social work during the 1970s, how 
it challenged the hegemonic view of social problems as stemming from individual 
difficulties, and how the state contained this challenge. The article argues that 
professions can challenge and re-shape statist logic and that understanding state-
profession relations requires grasping both formal professionalization and the 
particular meaning of professionalism in different universes of discourse. The 
article challenges the dominant historiography and suggests that community work 
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was integrated into the field of social work only during the late 1970s. Materials 
include archival records, interviews, and secondary sources.

Key words: fields theory, professions, state-profession relations, social work, 
community work

The girl as a Negative of the Boy: The Professional Discourse 
on Menstruation in Sex Education and Instructions: 1821–1948

Gabriel Cavaglion

This paper deals with medical and educational texts on girls’ menstruation. It 
focuses on analysis of texts in Hebrew. These texts were dissaminated amongst 
Jewish communities in Central Europe from the beginning of 19th century to the 
establishment of the Jewish settlement and the foundation of Israel. It identifies 
changing ideologies that offered prescriptions for the benefit of girls and of the 
society in general, such as organicism and psychoanalysis. During the decades, 
despite the development of knowledge about the reproductive system of the woman, 
the message remains similar: girls must rest during this critical period for the benefit 
of their mental and physical conditions and for the health of the next generation of 
the Jewish People. The social and political implications of this “scientific” message 
construct the position of the girls as inferior, passive, dependent. Since the girl is 
subjugated by her deterministic and biological tragedy, she has no agency and no 
avenues to social mobility.

Key words: Professional Power/Knowledge, Menstruation and Social Construction, 
Politics of Female Body

Naming Jewish Newborns in Israel: Choosing a Basic Value

Shlomit Landman

The process of naming newborns has borne several ideologies during Jewish history, 
as in the modern Israeli era. According to Bourdieu (1991), the linguistic habitus 
changes over time, through small steps, while the unconscious expectation of 
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sanctions shapes the discourse. In order to study the naming processes, semi-
structured interviews were conducted among 45 secular parents. The interviews 
indicated that this expectation of sanction directs the naming choices in many 
cases. The contradiction between selected names and rejected names reflected the 
splits between three identities: Israeli, Jewish and Western. This article discusses 
two values which relate to the naming process. The first is the basic value of 
tradition, while the other is of self-direction. Analysis showed that the selection 
of names that were defined as Israeli was guided by the execution of the tradition 
value which motivated by conservativeness, while neglecting the Jewish identity 
and rejecting western influences. On the other hand stands the execution of the 
self-direction value, motivated by openness to change, which led to the selection 
of Western names.

Key words: given names, basic values, the basic value of tradition, the self-direction 
value, linguistic habitus, semi-structured interviews
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