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סוציולוגיה ישראלית
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שפתרבות ומיניות לשונית בקרב נערות המעורבות בזנות
יעלה להב-רז*

שונות  תתי-תרבויות  של  השימוש  אודות  על  בהרחבה  שנכתב  אף  תקציר. 
בשפה, אין כמעט התייחסות לשימושים השונים הנעשים בשפה ובהטיותיה 
על ידי אוכלוסיות המעורבות בזנות. במאמר זה אבקש להוסיף לידע הקיים 
נערות  בקרב  ומיניות  תרבות  שפה,  שבין  הקשר  בחינת  באמצעות  זנות  על 
המעורבות בזנות בישראל. בהתבסס על מחקר איכותני, שבמסגרתו נעשתה 
את  הדיון  מציג  בזנות,  המעורבות  נערות  בקרב  שנתיים  במשך  שדה  עבודת 
לשונית  ועדות  רב-משמעי  מרחב  המהווה  לשונית  מיניות  הכוס":  "שפת 
לחוויות חייהן. במאמר אטען כי שפת הכוס היא שפתרבות ייחודית המכילה 
מגוון רחב של משמעויות מצטלבות, סותרות ומשלימות. מהניתוח עולה כי 
הצמצום הלקסיקלי המאפיין את שפת הכוס מגלם דווקא עושר מחשבתי רב 

– כזה שהופך את הנערות לווירטואוזיות לשוניות.

הקדמה
אני עולה במדרגות בדרך למרכז.1 שלוש קומות וכולי מתנשפת. אני נכנסת לסלון, עוד לא 
הצלחתי להסדיר את הנשימה. דנית,2 אחת הנערות שכבר ישובה בסלון, רואה אותי ובחיוך 
שכולו אהבה אומרת לי ברוך: "מה קורה, כוס?" זו הפעם הראשונה שפונים אליי כך. עוד לא 
נכנסתי וכבר קיבלתי על עצמי, מבלי להסכים, תווית של כוס מהלך. כמתנדבת במרכז מזה 
שנתיים אני יודעת שזה הזמן "לעשות עבודה", לשקף לדנית את מה שאני מרגישה כשהיא 
פונה אליי כך, אבל מכיוון שאני עוד לא מצליחה לעכל את אופן הפנייה אני מחייכת ומתעלמת 
באלגנטיות. אני גם יודעת מהיכרות מוקדמת – אם כי מעולם עוד לא פנו אליי בישירות כזו – 
שכאשר המילה כוס נהגית בצליל גבוה, כשמושכים את התנועה )"כוווווווווווס"( והשפתיים 
מצטמצמות כמו בשריקה, היא מביעה חיבה כלפי הנמען/ת, כך שברור לי שאין בפנייה של 
זו הדרך שבה היא מביעה הרהור,  זו השפה שלה. ככה היא אוהבת,  ניסיון לפגוע בי.  דנית 
מחשבה, כעס ושתיקה. הכוס הוא הכול והקול עבורה. פעמים רבות כשאנחנו מדברות, אני 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   *
ברצוני להודות לקוראים האנונימיים של המאמר על הערותיהם המועילות. כמו כן, ברצוני להודות   
למנחה שלי, פרופ' ניצה ינאי, שעודדה אותי להבנה מעמיקה של התופעה; לכל חברי סדנת הדוקטורט 
במחלקה, בראשות ד"ר ניר אביאלי וד"ר אורי שוויד, שקראו טיוטה ראשונית של המאמר, העירו, 
תמכו ועודדו; לתמר טאובר פאוזנר על קריאה חוזרת, נשנית ובלתי מתפשרת של הכתוב; וכמובן 

לנערות המרכז, אנשי הצוות והמתנדבים בפרויקט, שבלעדיהם מאמר זה לא היה נכתב.
מרכז לטיפול בבני נוער וצעירים המעורבים בזנות, שעליו יורחב בהמשך.   1

כל השמות במאמר בדויים.  2
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אומרת לה משהו והיא מביטה בי ורק מהנהנת ואומרת "כוווווווווס" בצליל גבוה. בשלב מסוים 
במהלך המשמרת אני עוברת עם דנית והילה, גם היא אחת הנערות, לשבת בחדר המחשב. הן 
גולשות בפייסבוק, "מפחמות" ו"משחירות" בשפתן )סלנג שכוונתו השחרת פניו של אדם( על 
קירות הפייסבוק של אנשים שהן מכירות. כך הן מגחכות ולועגות לאנשים אחרים ומשפילות 
אותם. המחשבות שלי נודדות, אני לא מצליחה לעקוב אחר בליל ההשחרות שהן מבצעות, כל 
כך הרבה שמות של אנשים נזרקים לאוויר ואני כבר לא מבינה מה קורה. אני מסתכלת סביב 
ומבטי נעצר על הלוח המחיק שתלינו כדי שירשמו את תחושותיהן ומחשבותיהן. על הלוח הן 

כתבו, עוד בטרם הגעתי, "כוס דמוקרטי", "כוס סוציאלי" ו"כוס מרחף בחלל". 

פחם, להשחיר, כואב כוס, כוס כואב, זנות, זונה, זנזי, גני כוס כואב )גני התערוכה(, אוחתי, 
יא'חתי, כוס דמוקרטי, כוס סוציאלי, כוס מרחף בחלל, מפלגת ישראל בכוס, כוס מחזיר 
אור )כוס של שוטרות(, שרמוטה, שושנה )כוס פתוח(, אופטלכוס )אופטלגין לכוס(, כוס 

מגולח, כוס כשר לפסח

ובכל פעם מחדש מפליא אותי לאיזה עומק מצליחות להגיע הנערות עם  זו שפת הכוס, 
הללו  סביב המילים  נבנים  כה ספורות. משפטים שלמים  מילים  הצמצום הלקסיקלי, עם 
ובעזרתן. בעוד לשומע חדש אולי נשמע כאילו דבר לא נאמר, היכרות ממושכת ומעמיקה 
עם השפה מגלה כי המילה, ההקשר והאופן שבו היא נהגית טומנים בחובם מגוון משמעויות 
הסותרות ומשלימות זו את זו. כפי שטענה באטלר )1990(, השפה היא מערכת פתוחה של 
צפויות המצמיחות מצגים של  בלתי  היוצרים התלכדויות  ריבוי שדות שיח  היא  סימנים, 
אפשרויות דיסקורסיביות. אז מהו מגוון האפשרויות הדיסקורסיביות? מה משמעות המילה 
כוס, וכיצד הפכה שגורה בקרב הנערות עד שהפכה למסמן העיקרי של השפה שלהן? האם 
השפה היא ביטוי להבעת אינדיבידואליות וחיפוש אחר זהות עצמית? האם זו הצהרת שייכות 
לקבוצה ולתת-התרבות שאליה הן שייכות? האם זו צורה של הבעת הרס עצמי ופגיעה בגוף 
הנגזרת מחיים בעולם הרחוב והזנות, עולם שבו נשים ונערות נמדדות באופן מתמיד ובוטה 

על פי מאפייניהן וביצועיהן הגופניים? או שמא כל אלו יחדיו?
זו בזו: )א( שפת הכוס היא מונח  במאמר זה אני מבקשת לטעון שלוש טענות השזורות 
פרקטיקות  של  המסורתיים  הגבולות  על  תיגר  קוראים  שבו  רב-סתירות  מרחב  המספק 
מיניות, זהות מגדרית ועצמית, תשוקה וכעס. חשוב לציין כי משמעותן של פעולות הדיבור 
הפרפורמטיביות של הנערות אינה הומוגנית; הטקסט הנוצר הוא טקסט פוליסמי המשמש 
למגוון ביטויים נפשיים וגופניים עבור כל אחת מהנערות. )ב( הלהטטנות הלשונית היא דרכן 
של הנערות לתווך בין עולמן הפנימי לעולמן החיצוני. מכיוון שגופן של נערות ונשים בזנות 
חדיר תמידית ושוליו פרומים, הוא מהווה אתר מורכב ורווי סתירות המזמין ויכוח ואתגור. 
המיניות הלשונית היצירתית של הנערות מבטאת את האופן שבו עולמן הפנימי מתבטא 
בגבולות החיצוניים של גופן כך שהפנימי והחיצוני מתמזגים באמירת הכוס. גבולות הגוף הם 
המסגרת שבתוכה נבנה ומפורק השיח שלהן; הדבר מאפשר לעולם הזנות לשייט מהגוף אל 
השפה וחוזר חלילה. )ג( כפועל יוצא של שתי הטענות הקודמות, אני מבקשת לראות בצמצום 
הלקסיקלי של הנערות, המתבטא ביצירת שפת הכוס, דווקא כמגלם עושר מחשבתי רב – כזה 

שהופך אותן לוירטואוזיות לשוניות. 
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מסגרת תיאורטית
וזהות  מיניות  שפה,  על  התיאורטי  השיח  בין  לחבר  מבקשת  המאמר  של  התיאורטית  המסגרת 
 girlhood( לבין השיח התיאורטי הפוסט-פמיניסטי על תת-תרבויות נוער, ובכללן לימודי נערות
בו  ריבוי שיש  הכוס,  הפנים של שפת  ריבוי  להדגיש את  בין השניים מטרתו  studies(. השילוב 
תרבותיות  חלופות  של  ויצירה  חתרנות  התרסה,  לצד  ריאקציוניים,  אף  ואולי  שמרניים  יסודות 

וחברתיות חדשות. 
המושגים  את  לשלב  ביקש   )Agar, 1994( אגר  רבות.  נחקר  ותרבות  זהות  שפה,  בין  הקשר 
של  כצורה  שפתרבות  רואה  אגר  שפתרבות.   ,languaculture המושג  לכדי  ו"תרבות"  "שפה" 
אמנות המאפשרת ביטוי לעומקים הרגשיים של הדובר. באמצעותה אפשר ליצור, לאלתר, לבקר 
רגעי דרמה בעולם החברתי. מחקרים אחרים בתחום  ליצירת  וכך משמשת שפתרבות  ולהתנגד, 
באופן  המתגשמת  אידיאולוגית  סימנים  מערכת  המילולי  בשיח  רואים  הסוציו-לינגוויסטיקה 
הדבורה  Levon, 2011(. הלשון   ;2010 )ויסמן,  גוף  ותנועות  צבע  צליל, מסה,  חומרי באמצעות 
מתארת את המציאות ואת העולם הפנימי והחיצוני של הדובר ובה בעת מעצבת אותם ומשפיעה 

על תפיסתו אותם. 
על  התיאורטי-פמיניסטי  השיח  סובייקטיבית,  זהות  לכונן  מאפשרת  שהשפה  מההבנה  כחלק 
  Ostriker,  ;2005 קריסטבה,   ;1990 באטלר,   ;2003 )איריגארי,  נשים בשפה  אופני השימוש של 
השפה  חוקי  וכי  הפאלוצנטרית  לתרבות  ביטוי  היא  השפה  כי  טוען   ,)1986; Spender, 1980
וכותבים  מדברים  שאנו  שהשפה  מכיוון  גבריים.  סובייקטים  ידי  על  בשנים  מאות  מזה  נקבעים 
לשלהן  להפכה  יכולות  נשים  יכולות  כיצד  השאלה  עולה  גברית,  עולם  בתפיסת  כולה  משוקעת 
ולבסס את זהותן האוטונומית. התשובות לכך מגוונות, אך בקרב כלל החוקרות משותפת ההנחה 
כי עצם הנכחת יחסי הכוחות באמצעות כתיבה ודיבור מהווה אקט משחרר לסובייקטים שהודרו 
עד כה מהשיח התרבותי-חברתי. טענתה של איריגארי )2003(, המבוססת על משנתו של לאקאן, 
היא כי העמדה היחידה לכינון זהות בשפה היא גברית משום שנשים נתפסות כחסרות או כפגומות 
ומשום שאין להן כל אפשרות להגדיר עצמן באופן סימבולי. נשים נתפסות באופן מסורתי כערכי 
את  הקובעת  הטבעה   – פאלי  באופן  מסומנות  הן  וככאלו  גברים,  עבור  וסחורה  חליפין  שימוש, 
ערכן בסחר המיני. מכיוון שהשפה כפופה לחוקיות הפאלוצנטרית ומתאפיינת בכפיית קטגוריות 
אחדותיות היוצרות גבולות ברורים עבור נשים, האסטרטגיה הטקסטואלית של נשים להתמודדות 
היא באמצעות מימזיס. המימזיס הוא חזרה, לא תמיד מדויקת, על דעות סטריאוטיפיות של נשים 
ועל נשים, כדי לחשוף את ההיגיון וחוסר ההיגיון שמניעים את אותן תפיסות ובכך לאפשר הגדרות 
והמשגות אחרות אודות נשיות. כך המימזיס משמש לא רק כאסטרטגיה רטורית אלא גם להבעתה 
שעסקה   ,)2005( קריסטבה  הפאלוצנטרי.  הסימבולי  הסדר  בתוך  נשים  של  התנגדות  עמדת  של 
במושג הבזות – מושג שבאמצעותו מתוות חברות אזור מוגדר לתרבות המנתקת עצמה מהעולם 
המאיים של החייתיות, של המין – טענה כי נשים ייצגו מאז ומעולם כוחות זדוניים. הניסיון לבסס 
כוח זכרי פאלי, בין היתר באמצעות השפה, נובע מהאיום העוצמתי של "המין האחר", המדוכא, 
המאפשר  עליה  הדיבור  באמצעות  היא  לדידה,  הבזות,  את  למוסס  הדרכים  אחת  הנשי.  המין 

לסובייקט לטהר עצמו ממנה.
אם כך, שפה היא לא רק כלי ליצירת זהות סובייקטיבית, שינוי המציאות וטשטושה או חיזוקה, כי 
אם גם אמצעי לקרוא תיגר על חסמים תרבותיים, לעצב ולשקף אידיאולוגיות של תשוקה, היררכיה 
מגדרית, סטיגמטיזציה, תוקפנות ופאסיביות, במיוחד בקרב קבוצות שוליים ותתי-תרבויות כגון 
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נערות. רבות השתנה מאז פורסם מאמרן של מקרובי וגרבר )McRobbie & Garber, 1976(, שהיו 
חלק מאסכולת ברמינגהם וטענו כי תרבותן של נערות היא מרחב לא יצרני. היום מקובלת ההנחה 
מחדש  עורכות  האינטרנט,  כגון  חדשות  מידע  טכנולוגיות  בזכות  רבה  במידה  צעירות,  שנערות 
את הזירות שבעבר הוגדרו כפרטיות, מתאימות אותן לצורכיהן ובכך מאתגרות את הדיכוטומיה 
 Lachover & Vaisman,( וויסמן  )Celeste-Kearney, 2007(. לחובר  המקובלת פרטי-ציבורי 
2014( טוענות כי השיח התיאורטי על נערות מכיל כיום שני שיחים עיקריים אך מנוגדים: האחד 
)agency( ובתחושה חזקה של  שיח הממוקד בכוח – הכוונה ליכולת של נערות לאחוז בסוכנות 
העצמי כחלק מהתפיסה הפוסט-פמיניסטית; ואילו השני שיח הממוקד בסיכון – הכוונה לסיכונים 
שנערות מתמודדות עמם, כגון דיכאון, הפרעות אכילה והתנהגויות בסיכון, שיח המייצג לא פעם 
את המיניות הנשית כפתולוגית. שילוב שני השיחים הללו, כחלק מהגישה הפוסט-פמיניסטית, 
מכיל לדעת חוקרות רבות מלכוד כפול. הכוונה לקיום משותף של ערכים ניאו-קונסרבטיביים לצד 
ליברליזם בכל הנוגע לאפשרויות בחירה. זהו שילוב של רעיונות פמיניסטיים ואנטי-פמיניסטיים 
המאפשר לנשים להכיל את הדיכוטומיה שהייתה מקובלת בין פמיניזם לנשיות. השיח הפוסט-

פמיניסטי מאפשר לנערות להתנסות בהיותן סובייקטים מיניים ובו בזמן מציב אותן בסכנת גינוי 
ציבורי. מצד אחד, החברה מעודדת את הנערות לחקות סטריאוטיפים נשיים פלסטיים על מיניות; 
 Jackson &( מוסריות  לא  מיניות  התנהגויות  מאמצות  שהן  על  אותן  מגנה  הציבור  אחר  מצד 
 Vares, 2011; Jackson & Westrupp, 2010; Lachover & Vaisman, 2013; McRobbie,

.)2004; Ringrose, Harvery, Gill & Livingstone, 2013
המלכוד הכפול המאפיין את הגישה הפוסט-פמיניסטית מוצא ביטויו גם בשפה, במיוחד בכל 
וחומריות,  לשוניות  טקסיות,  פרקטיקות  בתוך  מתעצבות  שתתי-תרבויות  מכיוון  לסלנג.  הנוגע 
מסוימות.  חיים  חוויות  עם  ולהתמודדות  להתנגדות  כאסטרטגיה  רבות  פעמים  השפה  משמשת 
דוגמה  לרוב ללא מענה.  נותרות  הן  בתחום המדומיין פותרת השפה בעיות שברמה הקונקרטית 
 Attwood,( המהווה קטגוריה של כוח והעדרו גם יחד.3 אטווד )Slut( לכך היא המילה ״שרמוטה״
2007( טוענת כי השימוש במילה נעשה כדרך להבהיר לנשים שהן מגעילות, מלוכלכות ומופקרות 
וכך נשים מפנימות את המילה "שרמוטה" כאובייקט המבטא כעס וכאב, אך אותה המילה משמשת 
גם ליצירת זהות חברתית חדשה שלא תואמת בהכרח את ההגדרות המסורתיות של נשיות, דרך 
של נשים להציל עצמן מלהיות קורבן ולתבוע חזרה זכויות על השפה, על הזהות ועל אוטונומיית 

הגוף שהופקעה מידיהן.
למרות העיסוק הנרחב בשימוש שעושות תתי-תרבויות שונות בשפה,4 אין כמעט התייחסות 
לשימושים השונים שעושות בשפה ובהטיותיה אוכלוסיות המעורבות בזנות. המחקר הקיים על 
זנות עוסק לרוב בשתי סוגיות מרכזיות הניזונות זו מזו. הסוגיה הראשונה היא הניסיון למצוא 

לצרכים  גנאי  ומילות  שליליים  דימויים  אימוץ  של  בטכניקה  משתמשים  אחרים  מיעוטים  גם   3
פוליטיים או חתרניים. כך למשל הקהילה הלהט"בית עם המילה קוויר והקהילה האפרו-אמריקאית 

.nigger עם המילה

בשפה  נוער  בני  של  שימוש  אופני  על   )2010( וגולן   )2010( ויסמן  של  המחקרים  את  למשל  ראו   4
במרחבים מקוונים, ואת המחקר של ברשטלינג )2012( על השימוש בלשון זכר/נקבה בקרב הקהילה 
הסלנג  שפת  על   ;)Blackman, 1998( החדש"  "הגל  נערות  תרבות  על  נכתב  כן  הטרנסג'נדרית. 
Buchanan-( שלמה  המלך  באיי  צעירים  בקרב  לשונית  מיניות  ועל   ;)Maschler, 2001( בעברית 

.)Aruwafu, Maebiru & Aruwafu, 2003
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הסברים לעצם קיומה של הזנות: האם הזנות מקורה בסיבה פנימית, המצויה באישיות הזונה,5 
או שמא מקורה חיצוני ותלוי בסביבה.6 הסוגיה השנייה היא המחלוקת הבינארית בין הפמיניזם 
בניגוד  )עבודה(.  הבחירה  מול  )עבדות(  הנכפות  שאלת  סביב  הליברלי  לפמיניזם  הרדיקלי 
לתפיסה הרדיקלית, הרואה בזנות פועל יוצא של שיתוף פעולה מצד כלל החברה ולא תוצאה 
 ,)Dworkin, 1992; Jeffreys, 2010  ;2007 שגיא,   ;2008 )גור,  אינדיבידואלית  מקריות  של 
פי תנאים  נשים לבחור לספק שירותי מין על  זכותן של  התפיסה הליברלית מנסה לקדם את 
מוגנים ובטוחים )ברנן, 2006; ספרינקל, Day, 2010; Sharp, 1998 ;2004(. בוויכוחים אלה יש 

מקום שולי בלבד לסוגיית השפה. 

זנות צעירים ובני נוער
כדי לדון במשמעויות של השימוש בכוס כשפה, עלינו להבין תחילה את מעורבותם של בני נוער 
וצעירים בזנות בכלל ובישראל בפרט. התופעה של זנות צעירים ובני נוער נבדלת מזנות בגירים 
בשני מאפיינים עיקריים. הראשון הוא הקושי לאתרם, מכיוון שזוהי זנות המתרחשת במחשכים 
ומתווכת כיום בעיקר בזירה המקוונת, בניגוד לזנות נשים בגירות, למשל, המתקיימת גם ברחוב. 
השני הוא עצם הגדרת התופעה: בניגוד לזנות בגירים, המוגדרת כמתן אקט מיני בתמורה לממון 
)דהאן-כלב וכרמי, 2013(, זנות צעירים ובני נוער יכולה להתקיים גם בתמורה לשתייה, סיגריות, 
אלכוהול, סמים, בגדים, טלפון, מקום לינה ואוכל. הנתק הקיים בזנות צעירים ובני נוער בין מין 

ובין ממון מקשה על זיהוי התופעה הן בקרב הנערות והנערים עצמם והן בקרב אנשי טיפול.
 ,)children( בשני העשורים האחרונים מתרבים מאוד המחקרים העוסקים במעורבותם של ילדים
של  מעורבותם  כי  הראו  בתחום  מחקרים  בזנות.   )young adults( וצעירים   )youth( נוער  בני 
צעירים בזנות מלווה ונשלטת ע"י קורבנות מינית )sexual victimization(, נטייה מינית הומו-
 Cusick, 2002;( לסבית, אלימות פיזית ורגשית, הזנחה ונטישה, בריחה מהבית ושימוש בסמים
 Dodsworth, 2000; Gwadz et al., 2009; Leichtentritt & Davidson-Arad, 2004, 2005;
Tyler, 2009; Williams, 2010; Wilson & Widom, 2010(. כל אלו דוחפים את הפרט להערכה 
עצמית נמוכה, לבדידות, לחיי רחוב ולתנאים קשים פיזית ורגשית, והזנות משמשת כאסטרטגיית 

הישרדות וכאמצעי להחזרת תחושת שליטה, גם אם מדומה. 
בהתייחס לזנות של בני נוער וצעירים בישראל חשוב לציין את מחקריהן של אזולאי )2010(, 
בהקשרים  שעסקו  2011ב(,  2011א,   ,2009( ורזי   )2008  ,2004( ברנשטיין   ,)2001( אייזנשטדט 
ההיסטוריים המקומיים של זנות בכלל וזנות בקרב נערות בפרט בתקופת טרום המדינה. מחקרים 
אלו הצביעו על מיקומן של נשים בחברה המנדטורית כמי שמאיימות על הסדר החברתי והמגדרי 
המסורתי. התופעה של נערות המעורבות בזנות, כמו גם מעורבותן של נשים בגירות בזנות, פרצה 
בשנות  העזובות  הנערות  בעיית  את  מציגה  )2011א(  רזי  האתנו-לאומי.  הקולקטיב  גבולות  את 
השלושים והארבעים בתל אביב המנדטורית וקושרת את הדיון בבעיה זו בתופעה הרחבה יותר של 
ילדים עזובים. לטענתה, בעיית הנערות העזובות הוגדרה בעיקרה במונחים של "עזיבות מינית", 

 Bryan, 1996; Caprio & Brenner, 1961; Farley & Kelly, 2000;  ;2004 גור,  ראו  להרחבה   5
.Sandberg, Lynn & Green, 1994; Williams, 2010

 Cusik, ;2007 ,להרחבה ראו אלמוג, 2008; גור, 2008; לבנקרון ודהאן, 2003; מקינון, 2005; שגיא  6
.2002; Dworkin, 1992
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מונח שכוונתו הייתה התנהגות מינית בלתי הולמת, מופקרת, החל מבילויים וקשרים רומנטיים 
או מיניים עם בני המין השני וכלה בעיסוק המפורש בזנות. מונח זה התייחס ליציאה של נערות, 
בעיקר ממוצא מזרחי, מהמרחב הפרטי שנתפס כמוגן אל המרחב הציבורי שנתפס כמסוכן. לטענת 
והן  הראויה  לנשיות  הן  לנשיות,  עמוקה  סמלית  משמעות  ייחסה  זו  הבחנה   ,)2008( ברנשטיין 
העזובות קשה  הנערות  בבעיית  הרווחה  מוסדות  העיסוק של  אף  על  הפרוצה.  לנשיות הפסולה, 
להעריך את היקפה המדויק של התופעה, משום שחסר תיעוד ארכיוני. מחקרים אלו מציינים כי 
הנערות שטופלו  ובין שיעור  בזנות  בעיסוק  בפועל  הנערות שהואשמו  בין מספר  גדול  היה פער 
בידי רשויות הרווחה תחת הקטגוריה העמומה "עזיבות מינית". מרבית הנערות שטופלו במוסדות 

הרווחה באותה תקופה הוגדרו כמי שעלולות להתדרדר לזנות ולא כמי שעוסקות בה בפועל.7 
נתונים  אין  בישראל  בסיכון  נוער  בבני  בטיפול  המעורבים  לגורמים  כיום,  הקיים  מהמידע 
מהימנים על היקף תופעת הניצול של קטינים בישראל למטרת זנות. ההערכות הקיימות נעות בין 
כמה מאות לכמה אלפים.8 במשרד הרווחה והשירותים החברתיים טוענים כי מספרם של בני נוער 
המעורבים בזנות הולך וגדל וגילם הולך וקטן ונע בין 11 ל-19. הגיל הממוצע הוא 13–14, כלומר 
מתחת לגיל ההסכמה לקיום יחסי מין על פי החוק.9 כבר ב-1997 הוגש למשרד המשפטים דוח 
שעסק בניצול מיני מסחרי של קטינים בישראל )נפתלי ובקשי, 1997(, ובו הכירו כותביו כי תופעת 
וכוללת   – ורחוב  דירות פרטיות  מועדוני חשפנות,  ליווי,  מכוני   – זירות  במגוון  הזנות מתקיימת 

נערים, נערות וטרנס-ג'נדריות, אך למרות זאת המלצות הדוח יושמו חלקית בלבד. 

שדה המחקר והערות מתודולוגיות
את נערות המרכז אני מכירה מזה כשנתיים, מהתנדבותי בפרויקט המתקיים בעיר במרכז הארץ 
טיפולית  תכנית  לספק  היא  הפרויקט  של  מטרתו  בזנות.  המעורבים  ובנערות  בנערים  ומטפל 
משולב  מענה  באמצעות  בזנות,  המעורבים   21–13 בני  וצעירים  נוער  לבני  מקיפה  התערבותית 
ונשים  נערות  נערים,  באים  למרכז  טלפוני.  סיוע  וקו  בינאישיים  קשרים  איתור,  יום,  מרכז  של 
אחר  שעות  חמש  בת  שבועית  משמרת  כללה  בו  והתנדבותי  בזנות,  המעורבים  טרנסג'נדריות 
מין,  למחלות  בדיקות  אוכל,  מקלחת,  כגון  אינסטרומנטליים  צרכים  מספק  המרכז  הצהריים. 
קונדומים, מקום לינה, מחשב ועזרה בלימודים, וגם צרכים נפשיים-רגשיים – אוזן קשבת, הכלה, 
רוצים בכך. בשמונת החודשים הראשונים התנדבתי במשמרת  והפניה לטיפול אם  העדר שיפוט 
לעבור  התבקשתי  חודשים  שמונה  ולאחר  טרנסג'נדריות  ונשים  נערות  נערים,  פוקדים  שאותה 
להתנדב במשמרת המוקדשת רק לנערות עד גיל 18, מתוך רצון לייצר מרחב נשי. למשמרת הזו, 

הנקראת "יום נערות", מגיעות באופן קבוע כשמונה נערות.10 

לדיון רחב בקשר שבין מגדר, זנות ומוצא אתני ראו ברנשטיין )2008( ורזי )2009, 2011א, 2011ב(.  7

בשנת 2009 העריך מנהל עמותת על"ם הקודם, מר ציון גבאי, כי יש קרוב ל-5000 נערות וצעירות   8
בנות 21-12 השייכות למעגל הזנות.

לקראת  הילד  לזכויות  ולוועדה  בנשים  בסחר  למאבק  לוועדת המשנה  מדוח שהוגש  לקוח  המידע   9
היום הבינלאומי לזכויות הילד )רבינוביץ', 16.11.2010(.

בפרויקט לוקחות חלק גם צעירות רבות בנות 25-18 שאותן פגשתי, אך הן מגיעות בשאר הימים   10
שבהם פועל המרכז.
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ההתנדבות בפרויקט החלה כחלק מהמחקר לדוקטורט, שחשבתי בתחילה כי יעסוק במעורבותם 
עם  התקשרות  טופס  על  חתמתי  בפרויקט  התנדבותי  תחילת  עם  בזנות.  וצעירים  נוער  בני  של 
סטודנטים, כך שמנהלי העמותה וגם בני הנוער עצמם ידעו על היותי חוקרת. במהלך ההתנדבות, 
לשנות  והחלטתי  התעשייה  לקוחות  של  המקוון  לעולמם  נחשפתי  הנוער,  בני  עם  הקשר  בזכות 
את נושא הדוקטורט, וכיום הוא עוסק בשיח מקוון של לקוחות תעשיית המין הישראלית. על אף 
שינוי הנושא החלטתי להמשיך ולהתנדב בפרויקט, מתוך מחויבות לאתיקה פמיניסטית. משמעה 
של האתיקה הפמיניסטית אינה רק לדון בממדי הדיכוי אלא גם לכוון למסקנות ולפעולה ציבורית 
משותפת )בנימין, 2014(, שתאפשר להנכיח את חוויות בני הנוער המעורבים בזנות במוקד השיח 
שלעתים   )2014 לוין-רוטברג,  בתוך   ,2006 ולהד,  )הרצוג  הפומבי"  "הסוד  את  ולחשוף  הציבורי 
קרובות כרוכה בו זנות בני נוער וצעירים. מתוך הבנת עמדת הכוח שאני אוחזת, מורכבות היותי 

מתנדבת וגם חוקרת לא נסתרה מעיניי, וגם לא מעיני מנהלי העמותה ובני הנוער עצמם.11 
הניסיון והרצון לפענח את משמעויותיה של שפת הכוס נבעו מהקושי שלי, ושל שאר המתנדבות 
ונשות הצוות, להבין את עולמן של הנערות. כיצד ניתן לפענח צפונותיה של נערה שכל תגובתה 

מתמצה במילה אחת?

נעמה גלשה באינטרנט דרך האייפון של עינת. 
ניסתה להשחיר מישהי והנערות האחרות הציעו לה דרכים לעשות זאת. 

המילה “שושנה” נזרקה לאוויר כמה פעמים. 
אני: מה זה שושנה? 

נעמה: כוס.
אני: שושנה זה כוס?

נעמה: כן.
אני: למה?

נעמה: כוס פתוח.
אני: אז ההבדל בין כוס לשושנה זה ששושנה זה כוס פתוח?

נעמה: כן, זונה.

בזמן  ההתרחשות  תוארה  ובו  התנדבותי  במהלך  שכתבתי  השדה  יומן  מתוך  לקוח  הזה  הקטע 
המשמרות ופעילויות אחרות כגון ציון חגים והכשרות מתנדבים. על אף הרצון לייצר מחקר פעולה 
משתף )לביא-אג'אי, 2014(, הצמצום הלקסיקלי של הנערות הקשה עליי לייצר עמדה פרשנית 
שאינה בעלת סמכות מונוליטית שלי כחוקרת. לכן הפרשנות שאציג במהלך המאמר למשמעויות 
ינאי  המגוונות של שפת הכוס היא במידה רבה הפרשנות שלי כחוקרת, תוך קבלת טיעוניה של 
)2007( כי אין אף פרשנות הנהנית ממעמד על. כולי תקווה שפרשנות זו אין בה פגיעה בנערות וכי 

מתוך הבנת רגישות הנושא ומורכבותו, וכחלק מהמחויבות שלי כחוקרת מתנדבת, עם סיום כתיבת   11
המאמר וטרם שליחתו נפגשתי עם מנהלי העמותה )שישה במספר( והצגתי בפניהם את המחקר כדי 
לשמוע את חוות דעתם. שניים ממנהלי העמותה אף קראו את המאמר בגרסתו הראשונית, הגיבו 

עליו ואישרו את שליחתו לפרסום. רק לאחר תהליך זה נשלח המאמר לפרסום.
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הן ייראו במחקר זה את הכרת תודתי ואת ההערכה והכבוד שאני רוחשת להן ובפרט לכך שאיפשרו 
לי להציץ לעולמן. 

בשלב זה אני מבקשת לציין כי במסגרת המאמר אי אפשר לעמוד על מגוון משמעויותיה של 
בעיקרו  יעסוק  בזנות הפוקדות את המרכז.12 המאמר  נערות המעורבות  שפת הסלנג המאפיינת 
ובאופן שבו אלו משוקעות בשפת היומיום.  ו"כוס"13  "זונה"  בשימוש שעושות הנערות במילים 
כמו כן, אין בכוונתי לטעון כי שפת הכוס מאפיינת את כלל הנערות המעורבות בזנות, אך אין ספק 
בלבי כי ממקרים ספציפיים אלו ניתן ללמוד על האופן שבו שפה מאפשרת לקרוא תיגר על גבולות 

מגדריים, גופניים ותרבותיים.

קול הכוס
כעת אפנה את הזרקור אל שפת הכוס שהנערות מייצרות ומדברות בה, שפה המהווה קטגוריה של 
כוח והעדרו. טענתי המרכזית היא כי השפה משמשת מרחב דיבור שמור ומוגן, ובה בעת מנכיחה 
את הפגיעה המתמשכת שחוות הנערות מתוך אורח חייהן. נערות המרכז שפגשתי יוצרות מימזיס 
הן  כך  מתוך  בזנות.  המעורבות  נשים  כלפי  במיוחד  נשים,  כלפי  הסטריאוטיפיות  התפיסות  של 

מייצרות פרפורמטיביות לשונית חתרנית ובו בזמן משעתקות את אותן תפיסות. 
המילה "כוס" היא הכול והקול, היא עולם ומלואו. כפי שהתפקיד ההטרו-נורמטיבי של הכוס 
לתכנים  קיבול  כלי  מהווה  הכוס  שפת  כך  לפריון,  שתביא  לחדירה  לזין,  קיבול  כלי  להוות  הוא 
סותרים, מנוגדים ומשלימים היוצרים שפתרבות ייחודית העשירה במשמעויות. בחלק זה אבקש 
להציג את השפתרבות הייחודית של הנערות: כיצד מגוון השימושים השונים שהן עושות במילה 
דווקא  לווירטואוזיות לשוניות  יצירתיות של המיניות הלשונית, הופכת אותן  ובהטיותיה, אותה 

לאור הצמצום הלקסיקלי של השפה, המגלם עושר מחשבתי רב.
על פי תשובה לשאלה שהפניתי אל האקדמיה ללשון העברית, 

ולכן  האישה,  של  המין  לאיבר  ככינוי  המדוברת  בערבית  בעיקר  המשמשת  מילה  היא  כוס 
גם מקור המילה אינו ברור לגמרי. לפי מילונים ערביים שונים המילה מגיעה מן הטורקית. 
בטורקית המילה kiz פירושה בת, ילדה. המילה הטורקית עברה לפרסית ושם היא משמשת 
ּס, כלומר השורש הוא כס”ס,  ּכֻ ככינוי לאיבר המין של האישה. בערבית היא מנוקדת והגויה 

והמשמעות הורחבה גם לכינוי גנאי לאישה בכלל. 

לאפיין  כדרך  "מעורבות"  במילה  שלי  הבחירה  כי  לציין  חשוב  בשפה,  עוסק  זה  שמאמר  מכיוון   12
נובעת מהרצון לנוע הרחק מהדיכוטומיה המקובלת במחקר  את פעילותן של נערות בשדה הזנות 
ולכן  כפייה  בזנות  הרואה  הרדיקלי,  הפמיניזם  לעומת  בחירה.  מול  הכפייה  בסוגיית  הפמיניסטי 
תחום  עבודה,  בזנות  רואה  הליברלי  הפמיניזם  פטריארכליים,  כוח  יחסי  במסגרת  הנעשית  עבדות 
עיסוק לגיטימי הפועל במסגרת תנאי שוק כלכליים ולכן תחום שיש להסדירו. אני סבורה שהמילה 

"מעורבות" מכילה את המציאות המורכבת הנעה מעבר לדיכוטומיה הזו. 

בה  הלהט"בית המשתמשת  הקהילה  בקרב  גם  "כוס" שגורה  המילה  כי  זה  בהקשר  להבהיר  חשוב   13
לא כשפה אלא באופן קאמפי ותיאטרלי בקונטקסטים חברתיים מסוימים. במגבלות מחקר זה אין 

ביכולתי לדון בהשוואה המרתקת בין האוכלוסיות.
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לאישה  "כוס" מתייחסת  נקביהן, המילה  בסיס  על  לנשים  "נקבה", המתייחסת  למילה  בדומה 
ופוגענית  וולגרית  לדרך  התנקזו  משמעויותיה  עיקר  בעבר  אם  שלה.  המין  איבר  פי  על  כולה 
להתייחסות מצמצמת לנשים כאל חפץ מיני בלבד, הרי שכיום יש מגוון שימושים בהטיות שונות 
של המילה, והן הפכו לסלנג שגרתי שאין לו בהכרח קונוטציה שלילית. ההטיות כוללות קללות 
שגורות כגון "כוס אוחתק/אחותך", "כוס אם-אמו/אמק/אמא שלך/שלו"; תיאור מצב, לדוגמה 
דרך  יראה  שלא  כדי  אחורנית  המין  איבר  מתיחת  הלהט״בית  בקהילה  שמשמעו  פאלש"  "כוס 
הבגדים; ואף אמירות בעלות קונוטציה חיובית כמו "כוסית/כוסון/כוסית על/כוסון על", המתארת 
)רוזנבלום  צעירים  בעיקר  רבים,  בקרב  נורמטיבי  לסלנג  והפכה  מינית  מושכים  גברים  או  נשים 
וטריגר, 2007(. עם זאת, בעוד הטיותיה של המילה הפכו שגורות, אין כמעט שימוש במילה עצמה 
כמילה בודדת כפי שעושות נערות המרכז. לכן אני מבקשת לראות בשפה שהן יוצרות שפתרבות 

ייחודית, אופן התמודדות יצירתי עם חוויות חייהן. 

"מפלגת ישראל בכוס": כוח הציות למול כוח ההתנגדות
במהלך אחת המשמרות שוחחתי עם הנערות במרכז על כך שבקרוב יוכלו חלקן להצביע בבחירות 
עליי  שהסתכלו  לאחר  יצביעו.  למי  חשבו  ואם  לכך  מודעות  הן  אם  שאלתי  הראשונה.  בפעם 
בזלזול, אמרה הילה: "אנחנו צריכות להקים מפלגה משלנו! מפלגת ישראל בכוס!" שאר הנערות 
התלהבו ובמשך משמרת שלמה נראה המרכז כמו משרד ייעוץ אסטרטגי של טובי הפוליטיקאים 
ובשירי  אותה  בסלוגנים שילוו  בהקמת המפלגה,  הנערות  במהלך המשמרת עסקו  בחירות.  ערב 

התעמולה שלה. אלו הסלוגנים שיצרו הנערות:

שושנים, יונים, העיקר שיש כוסונים  •
זרגים בונים זרגים הורסים  •

כל ישראל זונה זו לזו  •
כל ישראל נותנת  •

פחם וזה העם  •
לכי תחפשי כלב שיזיין לך את הכוס   •

בשביל לחיות את החיים הטובים צריכים לעשות מעשים רעים  •
יש זונות, יש יונות, העיקר שיש נותנות  •

נותנת, אוהבת ומקבלת  •
יום שלישי פעמיים כי כוס  •

ואם תרצו, יש פה זיונים  •

מלבד הסלוגנים, הן חיברו שני שירים למפלגה. הראשון מבוסס על המנגינה של השיר "חגיגה".14

שיר ששרה שרית חדד. מילים ולחן: הנרי. ״בחורה מבית טוב צריכה להיות יפה/ ולשתוק הרבה/   14
בחורה מבית טוב צריכה להיות תמימה, ולשתוק הרבה/ אם תגלי לו מה בלבך/אם תשאלי אותו למה 
וילך/ אל תדברי על טבעת/ יש חגיגה אומרים בעיר מסיבה/ אומרים ההיא  ואיך/אולי יקום הוא 
התחתנה/ חגגנו עד אור הבוקר/ יש לך סיבה ההוא הולך וזה בא/ גם לך תהיה חתונה/ אומרים שבעל 
זה אושר/ רק האחד יקשיב לך הוא המיועד/ רק האחד יבין אותך הוא שלך לעד/ הוא ייקח אותך 
לבשל/  לדעת  צריכה  טוב  מבית  הגאולה/בחורה  אל  החופה,  אל  הגדולה,  העיר  אל  מכאן/  ותסעו 

ולשתוק הרבה/ בחורה מבית טוב ילדים צריכה לגדל/ ולשתוק הרבה״.
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בחורה מבית זונות יודעת להזדיין ולמצוץ הרבה
בחורה מבית זונות יודעת להשתרמט ולמצוץ הרבה

אם תזייני את הזין שלו, אם תמצצי לו אותו,
לא יקום הוא וילך, אז תמצצי לו אותו.

יש זיונים, בתל אביב זיונים,
בתל אביב זרגוגים, חגיגת עד אור הבוקר

רק הזונה שקיבלה אותו ונתנה חזק
בואו אליי רק בתשלום. 

השיר השני חובר בהשראת סגנון ההיפ-הופ:

את ישראל אוהבים, בישראל כולם נותנים
את התחת פותחים ולא מתחשבנים 

רק מקבלים, בעצמנו גאים
את ישראל בכוס כולם אוהבים,

את הפטמה מחוררים,
ת’שיער צובעים, קעקועים בתחת עושים

הדיבור החושפני של הנערות, המערטל את השפה ומפשיט אותה לכדי מיניות לשונית, מאפשר 
שחיברו  מהשירים  ורבי-משמעות.  סותרים  תכנים  לתוכו  וליצוק  הכוס  של  קולו  את  להנכיח 
הנחדרים  ביותר,  הפגיעים  המקומות  מדומה.  אם  גם  שליטה,  מקור  הוא  הכוס  כי  עולה  הנערות 
כלפי  להיות המקומות המוחצנים שמפגינים  הופכים  רוויי האלימות,  ותחת(,  כוס  )פה,  תמידית 
חוץ כוח, חוזק ואסרטיביות. הפה, המסרב לשתוק, הופך לדובר הכוס. הכוס – בניגוד לזין שבכל 
הטיותיו הוא פעיל, אקטיבי וחודר –יכול להיות סביל, נחדר, מכיל ובעל משמעות רכה אך בו בזמן 
יכולה להיות לו גם משמעות אקטיבית, וכך הוא מכיל בתוכו רוך וכעס גם יחד. באמצעות שפת 
הן  בה.  ולאירועים השונים המתרחשים  הנורמטיבית  לחברה  ייחודי  חיבור  הנערות  יוצרות  הכוס 
אמנם מודעות למציאות החברתית והפוליטית ומתמצאות בה, אך נמצאות בשוליה. שפת הכוס, 
כשפתרבות, מאפשרת להן לבטא אג'נדה משלהן, לבסס את קיום סדר היום שלהן, אלטרנטיבה 
לסדר היום הרחב שהן לא חלק ממנו. אני מציעה לראות ב"מפלגת ישראל בכוס" את דרכן להציב 
מערכת אלטרנטיבית שבה הכוס הוא קול קביל, המשייך אותן לקהילה באמצעות פעולה כפולה 
קבוצה  של  אינטרסים  מייצגת  שמפלגה  מאחר  והזרה.  אינטימיות  של  ואי-שייכות,  שייכות  של 

מסוימת, "מפלגת ישראל בכוס" מבססת את חוויות חייהן כלגיטימיות.
השיר של שרית  המפלגה?  לשיר  כפלטפורמה  חדד  שירה של  את  דווקא  הנערות  בחרו  מדוע 
חדד מבקש מנשים להיות יפות, צייתניות ותמימות, לבשל, להביא ילדים ולשתוק, כאשר כל אלו 
הם שיביאו למשאת נפשן – להתחתן. הגבר מתואר בשיר כמי שתפקידו לגאול את האישה מחיים 
לגאולה;  גם  ומכאן  לחופה  המשולה  הגדולה",  "העיר  אל  אותה  ולקחת  הקטנה"  "בעיר  חשוכים 
המרכז  נערות  זאת,  לעומת  הנורמה.  מרחב  אל  הסטייה  ממרחב  לאור,  מחושך  אותה  להוציא 
והמסורתי,  הצייתני, הפאסיבי  הגבר שלהן שלא באמצעות התפקיד  תובעות מנשים לשמור על 
כי אם באמצעות מיניותן הבוטה, הפרוצה והדבורה. מתוך חוויות חייהן, אלו הפעולות הרווחות 
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שהנערות מכירות כמה שמשאיר גבר במקומו ולכן אך טבעי הדבר שפרקטיקות תרבותיות וגופניות 
אלו יחלחלו וימצאו ביטוין בשפה. החצנת השפה וגילוייה מאפשרים לחתור תחת תפיסת הנשיות 
המסורתית והדרישות המיניות המופנות כלפי נשים. כך הופכות הנערות את הדימויים המקרבנים 
לשפה המשחררת מטאבואים מיניים. כפי שסברה אטווד )Atwood, 2007( בנוגע למושג slut, כי 
יש כוח בהיותך טראש )!Fuck me? No! Fuck you( וכי נשים ונערות המסרבות להתאים עצמן 
לנורמות המקובלות הופכות את הפצע לכלי התנגדות, כך הפצע של הנערות – היכולת לספק את 
באמצעות  עבורן.  אקטיבי  לכלי  הופך   – להשתרמט"  למצוץ,  "להזדיין,  באמצעות  ורק  אך  הגבר 

דימוי הכוס הן מציעות את מיניותן כתחליף לקולן. 
מופיעה  השירים  שבשני  נזכיר  לא  אם  בלבד  חלקית  תהא  לשירים  כה  עד  שהוצגה  הפרשנות 
הדמות הגברית כגואל, כחתן, כלקוח מתמיד וכמי שמטרתה היחידה של האישה היא להשאירו כבול 
אצלה בשלל דרכים הנעות על הציר התרבותי מדונה-זונה. בשני השירים הצורך של נשים בדמות 
גברית גואלת, משחררת, כפסגה שיש לשאוף אליה ולהחזיקה, משקף את תפקודו של הכוס לא רק 
כקטגוריה משחררת כי אם גם כקטגוריה מגבילה ונעדרת כוח. למיש )2000( טענה כי באמצעות 
טקסטים תרבותיים נשים נאבקות לדחות את האידיאולוגיה של ההגמוניה הפטריארכלית שבתוכה 
הן ממוקמות. כך יכולים גם טקסטים פופולריים לשמש להן סוכני העצמה ושחרור. לפרשנותי, 
המיניות הנשית המוצגת בשירים, המופעלת על ידי גבר דומיננטי יותר, היא ניסיון של הנערות 
לייצר מאבק סמיוטי בין כוחות שליטה פטריארכליים לבין התנגדות פמיניסטית. זהו מאבק בין 
משקפת  בשיריהן  הנערות  שמטעינות  העצמית  הסטריאוטיפיזציה  ההתנגדות.  לכוח  הציות  כוח 
את מקומן הנחות, הנחדר, הפגיע והמנוצל תמידית על ידי אותם גברים המהווים אובייקט למתח, 
התנגדות,  של  לאקט  הסטריאוטיפים  אותם  להן  משמשים  בעת  בה  נפש.  משאת  גם  אך  שנאה 
בדומה למהלך שמבצעות כוכבות היפ-הופ אפרו-אמריקאיות )Renee White, 2013(, היוצרות 
העצמה לצד החפצה. אחד הסלוגנים שחיברו הנערות, "זרגים בונים, זרגים הורסים", הוא פראפרזה 
גם  מופשט,  הגוף  כאשר  הורסת".15  אישה  בונה,  "אישה  השם  את  הנושא  משיר  הלקוח  לפזמון 
השפה מופשטת, וכפי שהן עצמן מרודדות למיניותן וליכולתן לבלוע, למצוץ ולהיחדר בפתחי הגוף 
השונים, הן מפשיטות גם את הגבר ומרדדות אותו למיניותו: גברים יכולים לבנות אישה ולגאול 

אותה או להרוס אותה באמצעות הזרג, בחדירה לשלל פתחי גופה. 
לכלל מערכות  חודרים  ומיניים  זוגיים  וההשפלה המאפיינים קשרים  הניצול  יחסי  האופן שבו 
היחסים בין בני אדם בא לידי ביטוי בסלוגן: "בשביל לחיות את החיים הטובים צריך לעשות מעשים 
בין הנערות במהלך משמרת שבה החלטנו  רעים". התפיסה הזו השתקפה גם בשיחה שהתנהלה 
כולנו לצאת לסרט. בעת הנסיעה במכוניתי בדרך לקולנוע שאלתי את אופיר, אחת הנערות, אם 
היא  תבוא.  שהיא  לי  בא  ולא  "לא.  ענתה:  אופיר  שלה.16  החונכת  יעל,  את  לסרט  הזמינה  היא 
וסיפרה  גילי התערבה בשיחה  ואני בכלל לא מבינה מה היא אומרת".  מוזרה, היא מדברת איתי 

שיר של אבי סינואני. מילים: דוד חלפון וסמדר שיר. לחן: אבנר גדסי. "אישה בונה אישה הורסת/   15
למה שוב את כועסת/ מה עליי לעשות כדי לראות/ אותך רכה ומפויסת".

הקשר  של  מהותו  הפרויקט.  שמציע  הטיפוליות  המתודות  אחת  הוא  בין-אישי"(  )"קשר  חונכות   16
הבין-אישי היא התנסות במערכת יחסים רגשית, קבועה ואינטנסיבית יחסית. המטרה היא ליצור 
של  העתיד  בפרק  נורמטיביים  רגשיים  קשרים  ליצירת  מודל  לפרויקט  הפונה  הנוער  של  בעולמו 

חייהם.
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שלמחרת היא ואושרית, החונכת שלה, ילכו יחד ללונה-פארק. לאחר שאופיר הביעה קנאה, גילי 
ענתה: "מה, תוציאי מהשרמוטה שלך גם יום כיף כזה. תנצלי אותה! מה יש!". ניכר כי הדיכוטומיה 
בין התנהגות טובה  התרבותית מדונה-זונה מחלחלת להיבט של התנהגות מוסרית ככלל, שנעה 
להתנהגות רעה. הנערות מפנימות את האופן שבו מסמנת אותן החברה כנערות בזנות ולכן כבעלות 
זו התנהגות לגיטימית במסגרת חוויות חייהן. לחיות את  התנהגות רעה ולא מוסרית, אך עבורן 
החיים הטובים – להיכנס למועדון, להשיג שתייה חריפה, סיגריות ובגדים – השגתם של כל אלו 
כרוכה בעשיית מעשים רעים. ההתמקחות שלהן עם החברה )בסלוגנים "כל ישראל זונה זו לזו", 
"כל ישראל נותנת" המהווים פראפרזה לביטויים "כל ישראל ערבים זה לזה" ו"כל ישראל ערבים"( 
מופיעה כתמונת מראה גם בהתמקחות שלהן מולנו כמתנדבות, בבדיקה אינסופית של גבולות: מה 
יוכלו "להוציא" מאיתנו, עד כמה אנחנו מחויבות לקשר עמן, עד כמה אנחנו עומדות לנצל אותן 

ומה אנחנו רוצות בתמורה. 
)slut( מכיל משמעות  כי המונח "שרמוטה"  )Jackson & Vares, 2011( טענו  ווארס  ג׳קסון 
פרדוקסאלית. פעמים רבות נשים משתמשות במונח "שרמוטה" כלפי נשים אחרות באופן שלילי על 
מנת לסמן ולכפות נורמות חברתיות, מיניות ומוסריות שהן מפנימות. אך המונח גם מציע לנערות 
אסטרטגיה לניהול משא ומתן על שיחים סותרים ומנוגדים, כמו המתח בין הנערה הטובה לנערה 
הרעה. כאשר גילי מסמנת את אושרית כשרמוטה היא מאשרת שהפנימה את התפיסות החברתיות 
בדבר הדיכוטומיות רע/טוב, מוסרי/לא מוסרי, אך היא גם מסמנת את אושרית כאישה, כמי שלא 
שונה ממנה עצמה. את האחרות המופנית כלפיה גילי מעבירה לאושרית, וכך היא יוצרת האחדה 
של שתי ישויות נשיות סותרות כביכול המסמנות קצוות מנוגדים. כריכתן יחד מבטלת את האחרות 
של גילי ומראה לאושרית, לי, לנו כמתנדבות וכנשים, כי בסופו של דבר כולנו סובלות מהאחרה זו. 
הדיבור החושפני שהוצג בחלק זה הוא עדות לפרקטיקות הגופניות המאפיינות את חוויות חייהן 
של הנערות. שפת הכוס, ככלי קיבול שיחני, מאפשרת לראות בכוס הגופני מקור גאולה המשחרר 
את הנערות על ידי פריצת הגבולות המיניים הפרומים וחדירתם לשפה, אך יחד עם זאת הוא מהווה 

מקור להריסתן בעצם כבילתם של אותם גבולות נוקשים וחוסר היכולת להשתחרר מהם.

“זין גדול עושה כוס כואב”: בין המוגן למסוכן 
במהלך אחת המשמרות ישבנו אני, נועם )אחת המתנדבות(, הילה וגילי בחדר העישון. גילי אמרה 
שהיא צריכה למצוא גבר עשיר וחתיך. נועם אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר שיהיה טוב אליה. 
גילי ענתה: "נכון". הילה הוסיפה שצריך גבר שיהיה עשיר, חתיך ועם זין גדול. גילי, מהורהרת, 
מלמלה בשקט "זין גדול עושה כוס כואב". אפשר כמובן להבין את המשפט כפשוטו, אך היכרות 
בתוכו  מגלם  המשפט  כי  האפשרות  את  מעלה  שלהן  החיים  והיסטוריית  הנערות  עם  מעמיקה 
אמיתות משמעותיות נוספות מלבד הרובד המילולי הגלוי. מהיכרות עם בני הנוער הפוקדים את 
המרכז בשנתיים האחרונות נראה כי לצירוף "כוס כואב" שני אופני ביטוי מרכזיים, הנבחנים זה מזה 

במשמעותם על פי האינטונציה ועל פי הבעת פני הדובר/ת.
במשמעותו האחת, הצירוף "כוס כואב" )או מקבילו "כואב כוס"( מהווה תחליף למילה "זין", 
השגורה יותר בשפה העברית )כואב הזין, כל הזין, יא זין, מה העניינים יא זין?(. האמירה "כוס כואב/ 
כואב כוס" כמוה כאמירת "בעיה שלך!". זו החלופה הנשית לביטוי "כל הזין!". הקול והבעת הפנים 
של הדובר/ת מביעים כעס ואדישות, והמשמעות היא "לא אכפת לי ממך, מה אכפת לי, זו בעיה 
שלך, לא שלי". את הצירוף במשמעותו זו מבטאים גם נערים במרכז, אולם במשמעותו השנייה 
הוא נחלת הנערות בלבד והוא הרלוונטי כאן בעיניי. מכיוון ששפת הכוס היא מראה לחוויות חייהן 
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של הנערות, למחשבות ולרגשות שלרוב נשארים מוסתרים תחת מסכות וחומות בצורות, המשפט 
"זין גדול עושה כוס כואב" הוא הזדמנות נדירה לבחון את האופן שבו צמצום לקסיקלי מגלם בתוכו 
תפיסות אודות זוגיות, אינטימיות, קשר ושליטה. הצמצום הלקסיקלי מגלם וירטואוזיות לשונית 
וכולל פרקטיקת שליטה בעולם שבו פרקטיקה כזו נעדרת עבור הנערות. באמצעות משפט בוטה 
אך מצומצם, שקל מאוד להישאר ברמת הבנתו הגלויה, יוצרת הדוברת מרחב דיבורי שמור ומוגן. 
לכן  כפי שציינתי קודם  ומתי.  היא מוכנה לחשוף  היא אומרת, למי, מה  יכולה להחליט מה  היא 
בפראפרזה "זרגים בונים זרגים הורסים", הזרג, הזין, משול לדמותו של הגבר. אם כך, האמירה "זין 
גדול עושה כוס כואב" פירושה "גבר הוא אובייקט מכאיב, מערכת יחסים בין גברים )זין( ונשים 

)כוס( היא דבר מכאיב".

                   איור 1: "כוס דמוקרטי וזין דיקטטורי"

עדות נוספת לאופן שבו מערכת היחסים בין גברים )זין( ונשים )כוס(, ובמיוחד ממד הכוח 
הגלום בה, מקבלים ביטוי בשפת הכוס אפשר לראות בתמונה לעיל. את התמונה צילמתי 
ציירו  בתמונה  החודשית.  המתנדבים  הכשרת  לצורך  למרכז  באתי  הערבים שבהם  באחד 
וזין דיקטטורי". מכיוון שבאותו  הנערות איבר מין זכרי ומתחתיו הכיתוב "כוס דמוקרטי 
ערב היו נוכחים במרכז רק מתנדבים, לא התאפשר לי לשאול את הנערות לפרשנותן. בלבי 
עלתה התהייה מדוע בחרו הנערות לכנות את הכוס "דמוקרטי" ואילו את הזין זיכו בתואר 
"דיקטטורי". פרשנות אפשרית אחת היא שהכוס מתואר כדמוקרטי מכיוון שהוא מאפשר 
חופש ביטוי, חופש תנועה ואת היכולת של הנערה להחליט על גורל איברי גופה, למי היא 
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מאפשרת כניסה ולמי לא. בכך מהווה הכוס קטגוריה של כוח. עם זאת, ניתן גם לראות בכוס 
הדמוקרטי כאתר שבו לא רק לנערה יש את יכולת האוטונומיה אלא כולם חופשיים לעשות 
ככל העולה על רוחם. לכולם החופש להחזיק בבעלות על הכוס, ואז נשאלת השאלה עד כמה 
חופש, כוח ואוטונומיה יש לנערה על פתחי גופה. לעומת הכוס הדמוקרטי, הזין המכונה 
והסדר  בתוך הפטריארכיה  כלואות  הנערות  האופן שבו  לדעתי, את  "דיקטטורי" מבטא, 
החברתי הפאלו-צנטרי. כפי שטענה איריגארי )2003(, נשים מוערכות בזכות הנרתיק שלהן 
והאכסניה שהוא מעניק לאיבר המין הגברי, ואילו גברים מוערכים בזכות מאפיין התחרותיות 
שלהם המקבל ביטוי באיבר המין הזכרי: החזק ביותר הוא זה שעומד לו יותר, מי שיש לו 
את האיבר הארוך ביותר, הגדול ביותר, הקשה ביותר. התשוקה של גברים היא להפעיל כוח, 
לחדור, וההתייחסות של הנערות לזין כדיקטטורי מבטאת הפנמה של מערך יחסי הכוחות 
בין גברים ונשים. הגבר, הדיקטטור, הוא המרכז בידו )ובאיבר מינו( כוח מוחלט, הוא השולט 

והשליט והיכולת שלו לשלוט אינה זקוקה להסכמת הנתינים, נתינות הכוס.
סיפור נוסף מגלה עד כמה הדיבור החושפני, שלכאורה נטול כל ממד של בושה, מסתיר 
מבוכה וחוסר נוחות כלפי מערכות יחסים, קשרים זוגיים, אינטימיות ואהבה. באופן מקרי 
לחלוטין, במהלך השנה האחרונה נכנסנו, כל שלוש המתנדבות ב"יום בנות", להיריון. ההיריון 
המשולש הציף אצל הנערות מורכבות גדולה ואנחנו חווינו מצדן את כלל קשת הרגשות, החל 
מקנאה, התעלמות, הדחקה וכעס וכלה בחום ובאהבה. בחודשיים הראשונים לאחר חשיפת 
ההיריון השלישי במספר, כאשר הנערות כבר לא יכלו לשאת זאת, הן הפסיקו להגיע וכך 
מצאנו עצמנו לבד במשמרות. לאט לאט, לאחר תהליך חיזור מתמיד ועיקש מצדנו, הן חזרו 
להגיע למרכז. במהלך אחת השיחות לאחר חזרתן שאלה הילה את נועם המתנדבת במבוכה 
איך היא סיפרה להורים שלה שהיא בהיריון. נועם לא הבינה את השאלה. "מה, לא התפדחת 
לספר להם שאת בהיריון, כאילו, שההורים שלך ידעו שאת עושה סקס?" נועם צחקה וענתה 
שהיא מאמינה שההורים שלה יודעים שכבר כמה שנים טובות היא עושה סקס, גם עם בן 
זוגה, ושהם הניחו שהיריון יגיע בקרוב. הילה אמרה במבוכה שהיא לעולם לא תגיד דבר כזה 
להורים שלה ומבחינתה הם חושבים שהיא בתולה. הסיפור הופך למעניין עוד יותר כאשר 
מודעים להיסטוריית החיים של הילה, ששני הוריה היו מעורבים בזנות בילדותה. מסיפוריהן 
של נשים בגירות בזנות המגיעות למרכז עולה כי היא אף נלקחה למקומות עבודתם בעגלת 

תינוקות ובכל פעם מישהי אחרת הייתה שומרת עליה, בעוד הם עם לקוחות. 
סיפורים בעלי גוון דומה יש גם לשאר הנערות במרכז, שחוויות חייהן כוללות תקיפה מינית, 
אונס, התעללות פיזית, נפשית ומינית כבר בגיל צעיר, נטישה הורית או חיים כדור שני לזנות. 
חוויות חיים אלו לימדו אותן שמקור הכוח והפיתוי שלהן הוא מיניותן. מרביתן לא חוו כלל 
מגע מיני שלא נעשה במסגרת יחסי ניצול, השפלה וכוח )אחת הנערות אף קיימה את המגע 
המיני הראשון שלה עם לקוח שהסכים לשלם עבור בתוליה כ-10,000 שקלים(, לא כל שכן 
זוגית נורמטיבית. המאפיין העיקרי שהן מכירות ביחסים בין בני אדם בכלל  מערכת יחסים 
ניצול מתמיד ומתמשך. לאור זאת מתבהרת המבוכה והבושה  ובין נשים וגברים בפרט הוא 
האופפת אותן כאשר יחסי מין מונכחים כחלק ממערכת זוגית המכילה אינטימיות, ארוטיקה, 
זוגיים. אף שלפחות  רוך, קרבה ואהבה. אלו אינם מאפיינים שהן מזהות כמצויים בקשרים 
חלקן מודעות להיסטוריית החיים של הוריהן, נראה כי קיים נתק בין הידוע לבין הדבור, מצדן 

ולא פחות מכך מצד הוריהן.
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אני סבורה כי הצמצום הלקסיקלי, המוצג בשלושת המקרים הקודמים ובדוגמה הבאה שאביא, 
המילים  גם  נעלמות  והגנות  מכאוב  מרוב  אך  עצמה,  על  להגן  הנפש  של  לניסיון  עדות  גם  הוא 
שיבטאו זאת. בתחילת אחת המשמרות שיתפה דנית אותי ואת נועם וסיפרה בחיוך ובנונשלנטיות 
כי "בתחילת השבוע חטפו אותי לקלקיליה מגני כוס כואב". נועם ואני הופתענו מתוכן האמירה, 
ולא פחות מכך – מהאופן שבו נאמרה. דנית הסבירה שהיא, הילה ונעמה פגשו שני גברים ערבים 
ליד ביתה. הגברים הציעו להן לבוא איתם והבטיחו להן וודקה. הנערות כבר שתו קודם לכן )דנית 
סיפרה שגנבה בקבוק וודקה מהמכולת שליד הבית שלה( אך הסכימו. הגברים הסיעו אותן לגני 
התערוכה בתל אביב, הם גני כוס כואב, ושם המשיכו לשתות כולם יחד. בשלב מסוים שני הגברים 
אמרו להילה שמגיע רכב נוסף של חברים שלהם ושתעבור אחורה לרכב השני. הילה יצאה ואז הם 
מיהרו לסגור את הדלת, נסעו והשאירו את הילה לבדה בגני התערוכה. את הפרט הזה הילה סיפרה 
לדנית מאוחר יותר מכיוון שהייתה מעולפת מהשתייה. לדברי דנית, הם הסיעו אותה ואת נעמה 
של  השפעתם  את  המבטא  סלנג  )מושג  מה"סאטלה"  התעוררה  דנית  מסוים  בשלב  לקלקיליה. 
סמים ואלכוהול על הצורך אותם( וראתה שלטים בערבית שכתוב עליהם קלקיליה. היא התחילה 
לצעוק עליהם שיחזירו אותן הביתה, והם הסכימו והסיעו אותן חזרה. לשאלתנו, דנית ענתה שהיא 
לא זוכרת שהם עשו לה משהו. היא טענה שהם החזירו אותה הביתה ואילו נעמה המשיכה איתם 

למלון "לעשות איתם שקס" )סקס(.17
רב הנסתר על הגלוי בסיפור ולא ברור מה בדיוק התרחש בגני התערוכה, במיוחד מאחר שדנית 
לקרוא  בחירתה  בעצם  להתמקד  מבקשת  אני  הערב.  מרבית  לאורך  משתייה  מעולפת  הייתה 
האגבי  והאופן  בביטוי  הבחירה  כואב".  כוס  "גני  החטיפה,  למסע  נלקחה  שמהם  התערוכה,  לגני 
שבו סיפרה את סיפור המקרה מעידים על היכולת של שפת הכוס להפוך למנגנון הגנה ושליטה 
בסיטואציות טראומטיות באמצעות הרחקת הסיפור מהדוברת ויצירת מרחב דיבורי שמור ומוגן, 
זו שפת  אך לא פחות מכך גם להפוך למסמנת הטראומה עצמה, מסמנת המקום המסוכן. בדרך 
הביצוע  באמצעות  ולהתגלות  לחלחל  והגופניות  הנפשיות  הטראומות  לעקבות  מאפשרת  הכוס 

הלשוני של הדוברת. 
אני מציעה לראות בארבע הדוגמאות האלו את היכולת של שפת הכוס לגלם אמיתות 
בדבר האופן שבו הנערות תופסות קשרים זוגיים ומערכות יחסים בין גברים )זין( ונשים )כוס( 
והאופן שבו הן חוות את הקשרים האלה. קשר זוגי עבורן הוא קשר שבו המין, המהווה את 
המאפיין הכמעט בלעדי של מהות הקשר, הוא פרוץ, גלוי, בוטה, אלים ופורנוגרפי וכך הביצוע 
הלשוני הפרפורמטיבי הוא המאפיין והמזהה שלו. שפת הכוס, שהיא משחק לשוני יצירתי 
של גילוי והסתרה, מאפשרת לבטא כאב וטראומה באופן שמסתיר טפח ומגלה טפחיים. 
השפה ממסכת עבורן פגיעה, וכאשר קיים נתק בין הגוף לנפש השפה היא המתווך. זו שפה 
שלא פונה ישירות לאדם ספציפי וכביכול גם לא מדברת על אדם ספציפי. אין בקרב הנערות 
אמירות כגון "כואב לי", "פגעו בי". שפת הכוס מאפשרת לדוברת להתרחק מעצמה ולזרוק 

את הפגיעה לחלל האוויר. 

כפי שציינתי בתחילת המאמר, אין בכוונתי לעמוד על כלל משמעויות הסלנג המאפיין את בני ובנות   17
הנוער הפוקדים את המרכז. חשוב רק לציין שההחלפה המכוונת של העיצור ס' בעיצור ש', וההגייה 
"שקס" במקום "סקס", היא לא מאפיין ייחודי של נערים ונערות המעורבים בזנות כי אם מאפיין של 

שפת הסלנג העכשווית בקרב בני נוער בכלל. להרחבה ראו ויסמן, 2010. 
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“היא לא גבוהה כמו כוס, היא לא מגדל אייפל”: נרמול שפת הכוס
אז מתי ואיך הפכה שפת הכוס לחלק מהעולם שלהן? כששאלתי את הילה על כך היא סיפרה 
ודנית, המכירות מגיל צעיר ושתיהן דור שני לזנות, התחילו לדבר ככה בכיתה ד. הן  שהיא 
ו"זונה". גם דנית העידה כי  עשו לעצמן מילון שלם שכלל את המילים "כוס", "זין", "זרג" 
התחילו להשתמש בשפה בגיל 11 בערך. זה התחיל עם המילה "זונה" ומשם התפתח למילה 
"איך  חבריהן.  במעגל  אט התפשטה השפה  אט  אבל  כך  דיברו  רק שתיהן  בהתחלה  "כוס". 
את יודעת מתי להכניס את המילה כוס?" אני שואלת, והיא עונה: "לא יודעת, כוס". כשאני 
שואלת אותה אם היא מדברת עם כולם בשפת הכוס, גם עם סבתה )שאיתה היא מתגוררת 
מאז שאמה, שהייתה מעורבת בזנות בעצמה, נטשה אותה בגיל צעיר; אביה בכלא(, היא עונה 
בפליאה: "מה פתאום?! מה זה...". הפליאה של דנית מעידה שגם אם אינה מצליחה להסביר 
זו בהחלט בחירה מודעת ואקטיבית שהיא  היכן במשפט היא בוחרת לשבץ את שפת הכוס, 
מפעילה בהתאם לדובר שמולה. שפת הכוס יכולה להוות עדות לפחיתות כבוד )היא לא תעז 
לדבר כך ליד סבתה( אך בו בזמן גם עדות למידת הפתיחות שהיא מרשה לעצמה ליד אנשים 
מסוימים. דנית לא יכולה לשתף את סבתה במה שעובר עליה ולכן גם לא תשתף אותה בשפת 
הכוס. לעומת זאת, במרכז היא מרגישה בטוחה מספיק כדי להנכיח את הפגיעות שלה, גם אם 
באמצעות הכיסוי שמאפשרת שפת הכוס. מכיוון שהשפה מהווה רישום של החוויה הפנימית 
של הדוברת, זה מאפשר לשומע שאותו הן בוחרות בקפידה להכיר את מצבן הנפשי. לכן אני 
מציעה לראות בשימוש בשפת הכוס אסטרטגיה מחושבת ומודעת. כפילות השפה, הנעה בין 
מרידה לקונפורמיות, מאפשרת להן להשתמש בשפת הכוס כמרחב דיבורי שמור ומוגן. עם זאת, 
הן גם משחקות עם השפה ומשתעשעות בה מכיוון שהן יודעות שהקהל הנורמטיבי-בעיניהן, 

למשל אני ומדריכות נוספות, עתיד להזדעזע ממנה.
אצל נערות המרכז, עולם הזנות על מגוון תצורותיו וחוויותיו מטביע עצמו לא רק בגוף כי אם 
גם בשפה. שפת הכוס ממלאת חורים ובדרך זו גם מבטאת שייכות קבוצתית. באמצעות הדוגמאות 
הבאות אני מבקשת להראות עד כמה הפך הביטוי "כוס" שגור עבור הנערות עד שהוא מנורמל 
ומשוקע בשפה ומהווה תחליף לשפת ה"כזה כאילו". ייחודה של שפת הכוס היא שבניגוד לשפת 
ה"כזה כאילו", שהפכה למסמן שפה בלתי נשלט המאפיין את הצמצום ההברתי של בני נוער ככלל, 

זוהי שפה מודעת הנבררת בקפידה, בהתאם לעומד/ת מול הדוברת. 
אני יושבת בחדר העישון עם גילי ורונית. רונית גולשת בפייסבוק דרך האייפד של ליהיא, אחת 
המתנדבות. היא מתעצבנת ומקללת. מסתבר שאחת הנערות שהיא מכירה מחוץ למרכז החליטה 
רונית  הגבוהה.  גלי  זו  ושואלת אותה אם  הנערה  מי  לברר  גילי מנסה  בפייסבוק.  אותה  להשחיר 

עונה: "היא לא גבוהה כמו כוס, היא לא מגדל אייפל".
לקראת ערב הוקרה למתנדבים ביקש הצוות מכלל הנערים והנערות בפרויקט להכין למתנדבים 
זורם  סיס,  כזה  כמונו  להיות חתיך, לסבית,  צריך  "כדי להתנדב פה  ביקשה לאחל:  הילה  ברכות. 
צחוקים וזה, ושיעשן סיגריות, חברה'מן, לב טוב כזה כוס, כיף לדבר כזה כוס, אם לא היו – לא היו 
צחוקים. רוצה לאחל שתהיה להם שנה טובה בכוס, שיעברו איתנו תהליך טוב בכוס, שאנו מקבלים 

אותם בזרועות פתוחות בכוס".
אומרת  מסוים  הקשר  ללא  כלים.  שוטפות  ודנית  המרכז,  מנהלת  ליאת,  הערב,  ארוחת  לאחר 
דנית: "כוס כשר לפסח". ליאת, שכבר מכירה את שפת הכוס ואת הנונשלנטיות שבה היא נהגית, 

שואלת בטבעיות איך מכשירים כוס לפסח ואז דנית עונה בטבעיות גם היא, "עם אקונומיקה".
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כפי  בשפה.  ביטויה  מקבלת  "זונה"  המילה  שבו  באופן  גם  ביטוי  לידי  בא  הכוס  שפת  נרמול 
שהסבירה דנית, המילה "זונה" היא הגלגול הראשון והפרימיטיבי באבולוציית שפת הכוס ולכן כבר 
ובאינטונציה. אחר צהריים אחד,  שגורה פחות; אך גם משמעותה תלויה באופן הגייתה, בעיתוי 
בעודי הולכת בשדרה במרכז העיר, אני שומעת קול מוכר צועק בקולי קולות: "זוננננננהההההה!". 
לי  מנופפת  השדרה  בלב  עומדת  דנית  את  וראיתי  ראשי  את  אני  גם  סובבתי  רבים,  שעשו  כפי 
לשלום. באותו הרגע הרגשתי איך שתי מחשבות חולפות בראשי באותה המהירות, מתנגשות זו 
צריכה  המדוברת  הזונה  היא  מבינים שאני  הסובבים  והעובדה שכלל  דנית  הצעקה של  האם  בזו: 
זוהי  להפריע לי, או שאני דווקא נושאת בגאווה את אות הקלון החברתי לאור ההבנה כי עבורה 
הפגנת חיבה? מהיכרות עם שפת הכוס היה לי ברור שהצעקה של דנית )כמו שאלתה "מה קורה, 
כוס?"( לא נועדה לבייש אותי או לפגוע בי. כאשר המילה "זונה" נאמרת בכוונה שלילית מדגישות 
)"זזזזזזונה"(, אבל כאשר המילה נאמרת בכוונה חיובית הן מדגישות את  ז'  הנערות את העיצור 

העיצור נ' )"זוננננננה"(. 
בני  של  העכשווי  בסלנג  לשגורות  הפכו  וכולי(  כוסון  )כוסית,  שהטיותיה  "כוס",  המילה  כמו 
הנוער, כך גם אירע למילה "זונה" על הטיותיה. ויסמן )2010(, שחקרה ביטויי נעוריות והתבגרות 
המשתמשות  אלו,  נערות  כי  וטענה  הפקאצות  של  בדמותן  התמקדה  מקוונים,  בבלוגים  נשית 
למשל בביטויים ובמילים "זונת צומי", "זנזונת" וכדומה, מנסות לייצר לה משמעות חדשה ונרדפת 
לסקסיות ולפתיחות מינית ובכך הן מכשירות את המיניות המשוחררת כדימוי נשי שניתן להזדהות 
איתו. המילה "זונה" מעודנת ומוקטנת כסימן לכך שזו לא זנות של ממש או מיניות מוגזמת אלא 
של  לדעתה  זונה.  ולא  זנזונת  המתירנית:  התקופה  רוח  את  ההולמת  וקלילה,  משוחררת  מיניות 
אינפנטיליזציה של  על  "זונה" מעיד  והמוקטנות של המילה  בהטיות המעודנות  ויסמן, השימוש 
השפה המאפשרת לדוברת להציג עצמה כנחמדה, קטנה ונעדרת כוח. זהו ניסיון למצוא חן ואולי 

אף לרכך התנגדויות ולייצר אינטימיות. 
כמו אצל הפקאצות, גם בקרב נערות המרכז ניתן לראות קונבנציות לשוניות של הקטנה וחמידות 
כגון "זנזי", זונה קטנה. "זנזי" היא המקבילה למילות הסלנג הרווחות "מאמי" או "אוחתי" )אחותי, 
המקבילה המגדרית-נשית לאחי/ אחינו, אח שלו/ אח שלו גבר, וקרובי המשפחה הנוספים – גיסנו 
לאחותי(.  נוספת  )הטיה  ו"יאח'תי"  "זנזי"  הם  הרווחים  הביטויים  המרכז  נערות  אצל  ואבא'לה(. 
)הטעמה  וידגישו את ההברה האחרונה של המילה  נמוך  יאמרו לרוב בטון  ביטויי חיבה אלו  שני 
מלרעית(. דוגמה נוספת לאסטרטגיות של הקטנה וחמידות מופיעה בסיפור הבא. ליהיא, שנכנסה 
להיריון לא מתוכנן, התלבטה אם להפיל את העובר שברחמה. במהלך השבועות שבהם התלבטה 
יבדוק  שרופא  מנת  על  למיון  אותה  לקחה  המרכז,  מנהלת  ליאת,  ומדימומים.  מכאב  סבלה  היא 
אותה. במהלך הבדיקה הוא שאל אותה איפה כואב לה בווגינה. ליהיא, שלא הכירה את המילה, 
לחשה לליאת "מה זה וגינה?" ליאת ענתה לה שכוונת הרופא היא לכוס ואז ליהיא צחקה, "אה, 
גדול, ואאאגייי!". אופן אמירת המילה "וגינה" מול הרופא, אדם זר שלא מכיר אותה, היא הדרך 

של ליהיא לנטרל התנגדויות ולצייר עצמה כנערה צעירה, נחמדה ולא מאיימת.
חשוב לציין כי לצד הדמיון בין נערות המרכז ובין נערות הפאקצה של ויסמן )2010( בהשתגרותה 
של המילה "זונה" ובקונבנציות הלשוניות של הקטנה וחמידות, יש כמובן גם שוני מהותי הטמון 
כי  שברור  לפאקצות,  בניגוד  בתולה-זונה.  הקצוות  שבין  הרצף  על  המרכז  נערות  של  במיקומן 
נערות המרכז היא לא באמת דימוי נשי שרוצים  יותר לקצה של הבתולה, הזונה של  הן קרובות 
מכיוון  פוגענית.  חברתית-תרבותית  ומשמעות  ממשות  בעל  מושג  זה  עבורן  איתו.  להזדהות 
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שאין מסמן חזותי להיותן נערות המעורבות בזנות, משמשת השפה כעדות הכמעט בלעדית לכך. 
הסטריאוטיפיזציה העצמית שהן עורכות באמצעות שפת הכוס משמשת כדרך לזהות עצמן עם 
עולמות התוכן ותת-התרבות שאליהם הן משתייכות, ולהכניס גם את השומע אל עולמות התוכן 
שלהן. נערות אלו יצרו לעצמן שפה משלהן המייחדת אותן, הנובעת מההוויה התרבותית שלהן 
אותה  עם  שונות  התמודדות  אסטרטגיות  וליצור  באמצעותה  פגיעותן  להטביע  להן  ומאפשרת 

פגיעה מתמשכת. 

סיכום
"כבר כמה שנים שניתוחי אסתטיקה מבוצעים לא רק במקומות החשופים, אנו רוצים להראות טוב, 
נמתחו? השדיים  ויפה... הפנים  יהיה אסתטי  ומה שיוצג בפניו  ייהנה  הזוג שלנו  רוצים שבן  אנו 
אתר  מתוך  לקוח  הזה  הציטוט  שלי(.  )ההדגשה  החגורה!"  מתחת  לרדת  הזמן  עכשיו  הורמו? 
האינטרנט הישראלי "לייפות" )משמע: לייפות את הפות( שעוסק באסתטיקה וגינאלית.18 המרכז 
מציע שלל ניתוחים קוסמטיים כגון עיצוב שפתי הפות )לשפתי פות מוגדלות או א-סימטריות(, 
איחוי או ביתוק קרום הבתולין, הצרה והרחבה של הנרתיק, שאיבת שומן מהאזור שמעל לפות, 
שלל  ועוד  הג'י,  נקודת  של  והנמכה  הגדלה  הגדולות,  הפות  שפתי  מתיחת  חיץ,  חתך  תיקון 
של  האסתטי  בעיצוב  הפומבי  הדיון  אף  על  כי  לב  לשים  יש  וקוסמטיות.  כירורגיות  פרוצדורות 
הפות, בציטוט עצמו לא מופיעה המילה המפורשת כי אם המילה "מתחת". המילה שנבחרה באתר 
כדרך לתאר את איבר המין הנשי או המילים "למטה" ו"שם" משקפות, לדעת רוזנבלום וטריגר 
בשימוש  המבוכה  את  וכן  ומיניותה  גופה  לבין  האישה  בין  מעודדת  הנתק שהחברה  את   ,)2007(
בשמות הנכונים. איבר מינו של הגבר לא מכונה "למטה" או "שם" אלא נקרא בשמות מפורשים 
לעומתו,  פומבית.  ולהתנוססות  להזדקרות  הציפייה  את  להפגין  שמטרתם  בולבול  פין,  זין,  כמו 

הוואגינה, הפות והכוס מוסתרות ומודחקות. 
דוגמאות אלו משקפות את כפילות השפה שנעה בין פומביות להסתרה. דוגמה נוספת לכך עלתה 
לאחרונה, כשהתנהל מסע פרסום של מגזין Time Out נגד סם האונס )GHB( תחת הסלוגן "תשמרי 
תקיפה  לנפגעי  סיוע  ארגוני  ומצד  הרשת  ברחבי  נזעמות  תגובות  עורר  הקמפיין  שלך״.  הכֹוס  על 

מינית. אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, צוטטה: 

לא  אך  הציבורי,  היום  סדר  על  המינית  האלימות  נושא  בהעלאת  גדולה  רואות חשיבות  אנו 
שנעשה  כפי  עליהן,  האחריות  כל  את  שתטיל  בצורה  לא  ובטח  נשים  ותבזה  שתפגע  בצורה 
גם   ]...[ זולה  פרובוקציה  מהווה  רדוד,  סקסיסטי,  הוא  המדובר  הקמפיין   ]...[ זה  במקרה 
התחכום לכאורה לגבי השימוש במילה ‘כוס’ הוא טיפשי. גם אם המילה מנוקדת, הרי ברורה 
לכל ‘הקריצה המשועשעת’ שאת המילה הזו אפשר גם לקרוא אחרת. אז לא, זה לא משעשע. 

מעולם ועד היום לא נהנו הנשים כשצמצמו אותן לאיבר-מין. )ברנובסקי, 2014( 

מוסריים  גבולות  ומייצר  הקורבן  על  לפגיעה  והאשמה  האחריות  את  מטיל  הזה  הפרסום  מסע 
נוקשים סביב מיניותן של נערות ונשים, ההופכת לבעיה שיש להסדירה ולפקחה. 
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http://leyapot.co.il/230/%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%25A9%25D7%25A8-%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25AA/
http://leyapot.co.il/230/%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%25A9%25D7%25A8-%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25AA/
http://leyapot.co.il/230/%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%25A9%25D7%25A8-%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25AA/
http://leyapot.co.il/230/%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%25A9%25D7%25A8-%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25AA/
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גדלות  שלאורם  הכפול  המוסר  ועל  הכפול  המסר  על  מעידים  הללו19  התרבותיים  הטקסטים 
מושתקת  מיניות  גיסא  ומאידך  ומתירנית,  משוחררת  מיניות  גיסא  מחד  ונשים:  נערות  ילדות, 
מנסה  השני  ואילו  לוואגינה  פומביות  לייצר  מנסה  האחד  אם  גם  אלו,  בטקסטים  וממושטרת. 
להסתירה, קיים הרצון לתקן ולמשטר את גוף האישה. כל ניסיון לתקן ולהצר את השפתיים )שפתי 
הפות( כמוהם כניסיון לתקן, למשמע, להצר ולהשתיק את קולו של הכוס, קולן של נשים. בדרך זו 
התרבות מלמדת נערות ונשים כי איברי המין שלהן, שולי גופן, הם מסתוריים, מפחידים, דוחים, 
מלוכלכים, טמאים ואפלים. כפי שטענה דגלס )2004(, במרבית התרבויות קווי התיחום של הגוף 
משמשים להנהגת טאבואים ונתפסים כטעונים בכוח ובסכנה. האזורים הגופניים השוליים יוצרים 
המחזיקות  המרכז  נערות  המזהם".  ל"אדם  אותם  הנושא  האדם  את  שהופכים  הפרשתית  זוהמה 
של  הצעיר  גילן  ומעצם  קיומן  מעצם  כמזוהמות  הנתפסות  גבולות,  פורצות  מיניות  בפרקטיקות 
דרך  ושוב  שוב  אותה  מנכיחות  גם  אלא  והסכנה  הכוח  את  גופן  על  נושאות  רק  לא  נשאותיהן, 
שהיא  שיחנית  לזוהמה  הופכת  ההפרשתית  הזוהמה  זו,  בדרך  הפרפורמטיביות.  הדיבור  פעולות 
בעלת פוטנציאל משחרר וחתרני. עצם הנכחת יחסי הכוחות המיניים והחברתיים בשפה והיפוכם 
מהווה יצירה החותרת תחת התרבות הפאלוצנטרית ומאפשר לנערות למוסס את הבזות החברתית 

ולטהר עצמן ממנה )קריסטבה, 2005(.
ייחודית, מכילה בתוכה  מהדוגמאות השונות לאורך המאמר עולה כי שפת הכוס, כשפתרבות 
אוצר  חסרת  כביכול  היא  הכוס  שפת  ומשלימות.  סותרות  מצטלבות,  משמעויות  של  רחב  מגוון 
גלויה  האחת  ומשמעות,  שפה  מערכות  שתי  הנערות  מבססות  באמצעותה  למעשה  אך  מילים, 
הנערות  חיי  את  המאפיינות  החיים  חוויות  הלשונית,  המשחקיות  באמצעות  סמויה.  והשנייה 
פרומים,  ושוליו  תמידית  חדיר  שלהן  שהגוף  מכיוון  לשוני.  ביטוי  מקבלות  גופן  על  והחקוקות 
העולם החיצוני והעולם הפנימי מתמזגים באמירת הכוס. לכוס משמעות פוליטית, חברתית וגם 
סוג  את  מסמנות  קבוצתית,  שייכות  תחושת  לעצמן  מייצרות  הן  החושפני  הדיבור  דרך  אישית. 
לדרישות  תגובה  מנגנון  הכוס  שפת  נעשית  כך  תדיר.  כלפיהן  המופנית  אחרות  שלהן,  האחרות 
כוס,  באמירות  נוספות  מתנדבות  ואל  אליי  פונות  הנערות  כאשר  אליהן.  המופנות  החברתיות 
שרמוטה וזונה הן לא רק מבססות את האמירה כי בסופו של דבר, אם נרצה ואם לאו, כולנו כוס, 
כולנו אותו הדבר; אלא הן מבקשות ממני כמתנדבת – היי עבורי כוס. שמשי עבורי בתפקיד הדומה 
לזה של הורה: היי כלי קיבול, אכסניה שתכיל כאב ופגיעות ובו בזמן תהא שק חבטות לפרוק בו את 
חוויות החיים הטראומטיות. מכיוון שהגוף, מתוקף היותו כבול לסימני המין וכפני השטח שעליו 
מוטבעים האירועים, חושף את חקיקת פני ההיסטוריה )באטלר, 1990; פוקו, 2008(, הופך הכוס 

הגופני לאתר של הטבעה תרבותית המשוחזר ומונכח באמצעות הכוס השיחני. 
בתחילת המאמר טענתי כי שפת הכוס היא שילוב של הצהרת שייכות קבוצתית, הבעת הרס 

יש לציין כי המקרה הישראלי אינו ייחודי. ביוני 2012 נערך במישיגן דיון שעסק באיסור על הפלות   19
בהיריון  מדובר  אם  גם  היריון,  שבועות   20 לאחר  הפלה  על  הקיים  האיסור  את  להרחיב  )בניסיון 
או העובר(. במהלך הדיון  כזה שמסכן את חייהם של האישה  או  גילוי עריות,  או  כתוצאה מאונס 
אמרה הפוליטיקאית הדמוקרטית ליסה בראון כי "מאוד מחמיא לי שכולם דואגים כל כך לואגינה 
שלי, אבל לא זה לא". אמירתה את המילה האסורה "ואגינה" גררה תגובות מזועזעות בטענה שהיא 
"חצתה את הגבול" ו"נכשלה בשמירה על ערכי הייצוגיות". מייק קלטון, נציג רפובליקני, אף הגדיל 
לומר כי "מה שאמרה היה כה פוגעני עד כי אינני רוצה לחזור על זה בפני נשים ואף לא בפני קהל 

.)“Lisa Brown”, 2012( "מעורב
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עצמי ופגיעות וגם יצירה חתרנית תרבותית הפועלת באמצעות צעקת הסטריאוטיפים השליליים 
נועד  כי לעתים השימוש במילה  אל המרחב הציבורי. מהדוגמאות השונות לאורך המאמר עולה 
הצפויות  התגובות  את  מודע  באופן  ולחשוף  להקדים  מטרתו  לעתים  ולזעזע,  להצחיק  לשעשע, 
הכוס  שפת  באמצעות  ביטחון.  ולחוש  להסתתר  לדוברות  מאפשר  הוא  ולעתים  הדוברות  כלפי 
מייצרות הנערות מימזיס המשמש גם כאסטרטגיה רטורית, גם כהפנמה של מיניות הממושטרת 
בתוך פרקטיקות הטרו-נורמטיביות וגם כעמדת התנגדות לסדר החברתי והפוליטי הפאלוצנטרי. 
לשוניות  לוירטואוזיות  הנערות  הופכות  "כוס"  במילה  ובהתמצותן  יחדיו  אלו  כל  של  בהכלתן 
שיוצרות שפתרבות ייחודית לחוויות חייהן ובכך מתעמתות עם השיפוט החברתי על דלות לשונית. 
20 בתחילת שנות התשעים, נערות המרכז שפגשתי 

 )Gonick, 2006( Riot Grrrls-כמו נערות ה
הן לא )רק( תוצר פסיבי של התרבות אלא הן במידה רבה יצרניות של ידע חדש, של שפה ייחודית, 
עשירה ומעשירה הנעה בין מרחב מוגן למרחב מסוכן, בין העצמה לפוגענות ובין ציות להתנגדות.
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רצון המת – שלושה מקרי מבחן ישראליים
יעל השילוני-דולב*, דפנה הקר** וחגי בועז***

תקציר.  המאמר בוחן שלוש סוגיות שבמרכזן דילמות הקשורות למימוש רצון 
המת: תרומת איברים לאחר המוות, נטילת זרע מהמת וסכסוכי צוואה. המאמר 
מציע ניתוח סוציו-משפטי של מערכת הערכים לגבי כל אחת מהסוגיות הללו. 
מערכת זו משמשת מגוון בעלי סמכות משפטית –המחוקק, היועץ המשפטי 
גופו  בדבר  להכריע  ואף  מדיניות  להתוות  בבואם   – המשפט  ובתי  לממשלה 
ורכושו של אדם לאחר מותו. ממצאי המחקר מלמדים כי המשפט הישראלי 
מייחס לכאורה חשיבות רבה לרצון המת. עם זאת, בחינתו של הנעשה בשדה 
הרפואי ובשדה המשפטי, מעבר לכללי המשפט הפורמלי, מגלה נטייה מתחרה 
של התעלמות מרצון המת והעלאת השערות בלתי מבוססות על רצונו, ומתן 
והעדפת  המת  רצון  דחיקת  בחיים.  שנותרו  משפחתו  קרובי  לרצון  קדימות 
יחסים משפחתיים,  אידיאליזציה של  על  מבוססות  בני משפחתו  רצונם של 
המתכחשת לאפשרות קיומם של קונפליקטים בתוך המשפחה ושל סתירות 

בין האינטרסים של המת לאינטרסים של הנותרים בחיים.

מבוא
יותר  אינו  מת  אדם  לשיטתם,  רצונותיו.  מתים  אדם,  של  במותו  כי  סבורים  אחדים  פילוסופים 
מאשר שרידי גופתו. בהעדר סובייקט, אין משמעות לוגית לעיסוק בזכויות המת ובאינטרסים שלו 
)Taylor, 2005(. בהתאם למשנה זו, המונח "רצון המת" חסר היגיון ומכאן שאין שאלה של מימוש 

רצון זה או התעלמות ממנו. 
פילוסופים אחרים טוענים כי האינטרסים והזכויות של אדם שורדים לאחר מותו. לטענתו של 
ההוגה הבולט בקבוצה זו, ג'ואל פיינברג )Feinberg, 1984, 1969(, אם לא נכיר באינטרסים של 
האדם שמת, אזי לא נוכל לטעון שהמוות עצמו מהווה פגיעה. על פי גישה זו, יש משמעות לעיסוק 
אינטרסים  מפני  לסגת  ייאלצו  ואילו  לכבד  החברה  על  המת  מרצונות  אילו  ולשאלה  המת  ברצון 

וזכויות של אחרים. 

בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו  *
הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר בשיתוף NCJW, אוניברסיטת תל אביב  **

מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב  ***
אנו מודים לחברי קבוצת המחקר במרכז מינרבה לחקר סוף החיים על הערותיהם ולמרכז מינרבה   
מחקר  במסגרת  הופקו  בצוואות  העוסקים  המחקר  ממצאי  המחקר.  מענקי  על  החיים  סוף  לחקר 
למדע  הלאומית  והקרן   )2008-2006( וחינוך  מחקר  לקרנות  הישראלית  האגודה  ידי  על  שנתמך 

)מענק 514/09(.
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קבוצה שלישית של פילוסופים מסכימה עם הקבוצה הראשונה שאין משמעות לעיסוק 
בזכויות המת ובאינטרסים שלו, אך מוכנה לשקול מתן מעמד לזכויות החי שמת מתוך הכרה 
בזכויות החיים. דרך אחת לעשות זאת היא להכיר באפשרות שאדם יוריש את האינטרסים שלו 
יוכלו להמשיך לחתור  )Callahan, 1987(. מכאן שהנותרים בחיים  לאחרים שנותרו בחיים 
למימוש רצון המת, מכיוון שהפך לרצונם-הם. דרך אחרת שמפתחים ההוגים השייכים לקבוצה 
השלישית היא להכיר בחוזה חברתי, רב-דורי, שבו כל דור מתחייב לכבד את רצון מתי הדור 
הקודם לגבי מה שיתרחש לאחר מותם, אף שהמתים אינם יכולים עוד להיות נשאי זכויות. הדור 
הנוכחי יעשה זאת כדי שבבוא העת גם רצונו יכובד לאחר מותו. רצון זה נעוץ בטבע בני האדם, 
שבניגוד ליצורים חיים אחרים מסוגלים לדמיין את המציאות שלאחר מותם ורוצים להשפיע 

.)Partridge, 1981( עליה, ובכלל זה גם על הנותרים בחיים הקרובים ללבם
)Hacker, 2011( ולא נבקש להכריע  במאמר זה לא נעסוק בטיפולוגיה הפילוסופית הזו 
בין העמדות האונטולוגיות בדבר משמעות המושג "רצון המת". תחת זאת נציע ניתוח סוציו-
משפטי של שלושה מקרי מבחן ישראליים, שבמרכזם, לפחות לכאורה, מימוש רצון המת: 
תרומת איברים לאחר המוות, נטילת זרע מהמת לשם אבהות לאחר המוות, וסכסוכי צוואה 

לאחר מות המוריש. 
שלושת מקרי המבחן הללו נבדלים זה מזה. תרומת איברים ושימוש בזרע של מת הן סוגיות 
חדשות יחסית בשדה הרפואי-משפטי. עד לאחרונה, בשל מגבלות טכנולוגיות, לא הייתה 
משמעות לשאלה בדבר זכותו של אדם להחליט אם איבריו ייתרמו ואם ייעשה שימוש בזרעו 
לאחר מותו. גופו לא יכול היה לשמש עוד איש, פרט לרופאים, לסטודנטים ולחוקרים שלמדו 
ולימדו על גוף האדם באמצעות גופות. לעומת זאת, הזכות להוריש נכסים מוכרת כבר בשיטות 

משפט קדומות, ולצדה סכסוכי הצוואות הידועים עוד מימי יעקב ועשו. 
ואולם השימוש בטכנולוגיות חדשות, המאפשרות שימושים חדשניים בתאים ובאיברים, 
תורם למסחור הגוף ולטשטוש בינו לבין נכס קנייני )Dickenson, 2007(. טשטוש זה מקרב 
את הדיון התיאורטי בתרומת איברים ובשימוש בזרעו של המת לדיון בנכסים "קלאסיים" יותר, 
כמו אלה המועברים על פי צוואה. יתרה מכך, דיון בכפיפה אחת בשלושת מקרי המבחן האלה 
 Zelizer,( ראוי מכיוון שלקניין גשמי משמעויות רגשיות מורכבות, במיוחד בהקשר המשפחתי
2009(. עם היעלמותו של הסובייקט בעת המוות הופכים גופו ונכסיו לא רק לאובייקטים שיש 

להכריע למי הזכות לשלוט בהם, אלא גם למושאים של רגשות ומשמעויות סמליות. 
בשלושת המקרים שבהם נדון במאמר זה נדרשת החברה להכריע באמצעות המשפט בשאלות 
מה ניתן ומה ראוי לעשות במה שהותיר אחריו המת – תאי רבייה, איברים בני השתלה וקניין 
"רגיל"? עד כמה צריכים להשפיע רצונות שביטא אדם לפני מותו על השימוש הנעשה בגופו 
וברכושו לאחר מותו? האם יש לייחס משקל לרצונם של הנותרים בחיים בהכרעות אלו, ואם 
כן – כיצד? במאמר נבקש לתאר את משטרי ההצדקה הערכיים המשמשים מגוון בעלי סמכות 
משפטית בבואם להתוות מדיניות ואף להכריע במקרים של סכסוכים סביב סוגיית רצון המת. 
יועצים  לפיכך, מבחינה מתודולוגית מבוסס המאמר על ניתוח של חוקים, תקנות, הנחיות 

משפטיים, פסקי דין וראיונות עם שחקנים בשדה המשפטי. 
כל אחד מכותבי המאמר חוקר בהרחבה את אחד ממקרי המבחן שלהלן. בעבודתנו המשותפת 
ברצון  בפועל  ההתחשבות  מידת  בדבר  השאלות  ועולות  שבות  המקרים  שבשלושת  לנו  התבהר 

המת, ובדבר הפער בין הרטוריקה לפרקטיקה בהקשר זה.
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מקרה המבחן הראשון, העוסק בתרומת איברים, פותח בסקירה המשווה את המדיניות הישראלית 
של  בהקשר  הישראלית  החקיקה  של  היסטורי-נרטיבי  ניתוח  ומציע  אחרות  במדינות  למקובל 
תרומת איברים ויישומה בפועל. מקרה המבחן השני, הדן ברבייה לאחר המוות, מבוסס על ניתוח 
נרטיבי של הנחיות היועץ המשפטי בנושא, לצד דיונים בסוגיה שנערכו בכנסת ופסיקות תקדימיות 
שהתפרסמו בהקשר זה. הדיון בסכסוכי צוואות מבוסס על מחקר רחב היקף שכלל בחינה של חוק 
הירושה ודיוני הכנסת בהקשרו; איתור כל פסקי הדין של בית המשפט העליון העוסקים בהורשה, 
מקום המדינה ועד 2010, וניתוח אלה מהם שעוסקים בכבוד המת )n=38(; ניתוח מדגם של תיקי 
סכסוכי הורשה מארכיון בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן )n=144(, פסקי דין של טריבונל זה 
שפורסמו )n=89( ומדגם של הליכי הורשה ללא סכסוך בבית הדין הרבני ואצל רשם הירושות בתל 
2002 ו-2004; וראיונות עומק עם אנשים שהיו מעורבים   ,2000 אביב )n=599(, שנפתחו בשנים 
בסכסוכי ירושה ועם משפטנים שעוסקים בתחום )לפירוט מתודולוגי נוסף ולממצאים נוספים של 

.)Hacker, 2010a, 2010b, 2011, 2012, 2014a, 2014b המחקר, ראו
המאמר דן בשני מונחים שגורים, פשוטים וטבעיים לכאורה: מוות ומשפחה. אלא שמשמעויות 
המונחים האלו הן תוצר של הבניות חברתיות שנויות במחלוקת, ואין לגביהם הגדרות חברתיות או 
משפטיות מוסכמות. טכנולוגיות ביו-רפואיות חדישות ושינויים חברתיים שאינם קשורים בשדה 
הם  יחד.  גם  המשפחה  מוסד  ושל  המוות  רגע  של  המסורתיות  ההגדרות  את  מערערים  הרפואי 
מציבים לפני אנשי הדת, הממסד הרפואי, המשפטנים, הפוליטיקאים והציבור הרחב את הדרישה 

להכריע בסוגיות מורכבות וכבדות משקל הקשורות לסוף החיים. בשלוש מהן עוסק המאמר. 
השנייה  במחצית  חדישות  רפואיות  טכנולוגיות  של  פיתוחן  המוות,  מושג  של  הגדרתו  לעניין 
בעוד  מת,  המוח  כזה  במצב  מוחי.  מוות  כמו  סף  מצבי  להתכנותם של  הוביל  של המאה שעברה 
הלב ממשיך לפעום באופן מלאכותי. בניגוד למוות קליני ולמצבים וגטטיביים אחרים, את המוות 
המוחי מגדירה הרפואה כמצב בלתי הפיך )Wijdicks, 2001(. אלא שכפי שנראה, עמדה רפואית 
וגם המשפט הישראלי   ,)Youngner, Arnold & Schapiro, 2002( כולם  זו אינה מקובלת על 

מסרב להקנות לה בלעדיות על הגדרת המוות. 
מצדם השני של החיים, בראשיתם, טכנולוגיות פריון חדישות תרמו לערעור התפיסה המסורתית 
הטרוסקסואליים  זוג  בני  בין  מין  ויחסי  נישואין  על  שהושתתה  תפיסה  המשפחה,  מושג  של 
המביאים לעולם צאצאים משותפים ומגדלים אותם יחד )השילוני-דולב, 2013(. דפוס משפחתי 
זה מעולם לא היה הדפוס הבלעדי, אך אין ספק שבשנים האחרונות הדומיננטיות שלו פוחתת. גם 
כאן המשפט הישראלי מתקשה להכריע בין עמדות החוגגות את הפלורליזם המשפחתי החדש לבין 
כאלו המסתייגות ממנו, בשם ערכים הטרונורמטיביים ודתיים או בשם פגיעה בזכויות אדם )למשל 
כשהפלורליזם הזה נשען על ניצול של נשים ממעמד חברתי-כלכלי מוחלש כפונדקאיות, או כאשר 
הוא מונע מילדים להתחקות אחר זהותם הגנטית(. לא מפתיע אפוא שהחוק הישראלי אינו מגדיר 
מהי משפחה, וסוגיות רבות הקשורות למושג זה באות לפתחם של בתי המשפט מבלי שהמחוקק 

גיבש חקיקה מנחה לגביהן )הקר, 2012(. 
מטרת המאמר אינה להכריע מה פירוש מושגי המוות והמשפחה או להציע עמדה נורמטיבית 
בנוגע לכיבוד רצון המת. גם בין שלושת כותבי המאמר אין הסכמה מוחלטת בסוגיות האמורות. 
השינויים  את  אותו,  המנחה  ההיגיון  את  והמשפטי,  הציבורי  הוויכוח  את  לתאר  היא  מטרתנו 
הפתרונות  ואת  הפנימיות  והסתירות  המתחים  את  המקובלים,  המושגים  בהגדרת  המתחוללים 

שמציעה המציאות, המתרגמת את העקרונות המשפטיים להחלטות מעשיות. 
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הישראלי  המשפט  מייחס  המבחן  מקרי  בשלושת  לכאורה,  כי  יראה  מציעים  שאנו  הניתוח 
ובחינת  ניתוח היסטורי  לו. עם זאת,  ולחובת הנותרים בחיים להיענות  חשיבות רבה לרצון המת 
הנעשה בשדות הרפואה והמשפט, מעבר לכללי המשפט הפורמלי, מגלים כי קיימת נטייה מתחרה 
של דחיקת רצון המת מפני רצונם של הנותרים בחיים. נראה כי נטייה זו נובעת בראש ובראשונה 
מהמשקל הרב שניתן לרצונותיהם של בני משפחת המת. משקל זה מוביל להתעלמות מרצון המת, 
להשערות לא מבוססות על רצונו ולסטייה ממנו בשם שימור יחסי משפחה תקינים בין הנותרים 
כי  הישראלי  המשפט  הצהרת  בין  פער  נוצר  כך  קרובים.  משפחה  בני  לו  היו  לא  אם  גם  בחיים, 
יש  בקנה אחד עם התפיסה הפילוסופית שלמתים  לכאורה  – העולה  דברי המת"  לקיים  "מצווה 
אינטרסים וזכויות – לבין המציאות המשפטית-רפואית שנוטה להתעלם מרצון המת או להבנות 

אותו ללא בסיס משכנע, בהתאם לאינטרסים של הנותרים בחיים. 

תרומת איברים
נפתח במקרה שאירע בשנת 2010 ונדון רבות בתקשורת. אבי כהן, כדורגלן עבר מפורסם, נפצע 
החולים  לבית  הובהל  כהן  רכב.  שעליו  בקטנוע  פגע  מסחרי  רכב   – דרכים  בתאונת  אנוש  באורח 
בני  נתבקשו  אז  מוחי.  במוות  שרוי  הוא  כי  רפואית  ועדה  קבעה  מספר  ימים  וכעבור  איכילוב, 
משפחתו לתרום את איבריו. כהן עצמו היה חתום על כרטיס אדי, ואף נודע כתומך נלהב בתרומות 
בני המשפחה סירבו לבקשת הרופאים.  איברים שעודד את חבריו לחתום על כרטיס אדי. אולם 
סירובם העלה את השאלה: למי נתונה הזכות להכריע בדבר תרומת איברים – לאדם ששרוי במצב 
תקשורתית.  סערה  מיד  עוררה  כהן  אבי  סוגיית  למשפחתו?  או  איבריו,  שאלה  מוחי,  מוות  של 
תשומת הלב הופנתה לרבנים וחוזרים בתשובה שנכחו בקרבת המשפחה וניסו לשכנע אותה שלא 
לתרום את האיברים, בשל התנגדותה של היהדות להגדרה הרפואית של מוות מוחי כמוות לכל 
דבר. הפרשה כולה נצבעה בגוונים המנוגדים של המתח הדתי-חילוני בישראל, ולכך נשוב בהמשך 

המאמר. בשלב זה עולה שאלה כללית יותר: האם לסירוב המשפחה היה תוקף משפטי? 
החוק הישראלי אכן מאפשר למשפחה לפעול בניגוד לרצונו המפורש של אדם לתרום את איבריו 
בלבד  הצהרה  בבחינת  היא  והחתימה  אדי,  כרטיס  על  לחתימה  תוקף  מקנה  אינו  הוא  מותו.  עם 
הסוגיה  בבסיס  עומדת  איברים  לתרומת  לכבד. למעשה, שאלת ההסכמה  שהמשפחה מתבקשת 
האתית-משפטית שבהנצלת איברים להשתלה. עולה השאלה את רצונו של מי אמורה ההסכמה 

לשקף – את רצון המת, את רצון המשפחה או את רצון הציבור? 
הסכמה  איברים:  לתרומת  הסכמה  של  עיקריות  מתכונות  שתי  קיימות  בעולם  גסה,  בהכללה 
מדעת )informed consent( והסכמה משוערת או חזקת הסכמה )presumed consent(. המודל 
 – מת  אם  או  איברים,  לתרומת  בחייו  התורם  של  ברורה  הסכמה  מחייב  יותר,  הנפוץ  הראשון, 
הסכמה של משפחתו. על פי רוב ההסכמה מתבטאת בהחזקת כרטיס תורם דוגמת כרטיס אדי. זהו 
מודל שבו פרטים בוחרים מרצונם החופשי להיכנס )opt-in( למערכת רישום של תורמי איברים 
וקיימת  איברים,  לתרומת  מחויבים  כולם  הפוכה:  השני  המודל  של  המוצא  הנחת  פוטנציאליים. 
ומבקשים  מהנורמה  החורגים  פרטים  לכך,  בהתאם  איברים.  לתרומת  כללית  משוערת  הסכמה 
 .)Rosenblum et al., 2012( צריכים להצהיר על כך ברישום מיוחד ,)opt-out( לצאת מהמערכת
בין  ומבחינה  בעולם,  איברים  לתרומת  הסכמה  של  מודלים  בין  משווה   )2011( אלמגור-לוטן 
מדיניות רכה למדיניות קשה במתכונות ההסכמה. מודל קשה של הסכמה מדעת אינו מחייב הסכמה 
של בני המשפחה ומסתפק בהצהרת המת. לעומת זאת, מודל רך של הסכמה מדעת מתחשב ברצון 
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המשפחה. אלמגור-לוטן משווה בין היבטי מדיניות נוספים. למשל, האם למשפחה עומדת הזכות 
להטיל וטו על תרומת האיברים במדינות שבהן מופעל מודל של הסכמה משוערת? )בספרד קיימת 
פי  על  הפועלות  במדינות  קיימת(; האם  אינה  היא  ובשוודיה  בפינלנד  לווטו משפחתי,  אפשרות 
כזה, באוסטריה  אין מרשם  )בנורבגיה  רישום לסירוב תרומות?  קיים  עקרון ההסכמה המשוערת 
קיים  שבהן  המשוערת,  ההסכמה  מודל  פי  על  הפועלות  במדינות  כי  מראה  אלמגור-לוטן  יש(. 
לא  שבהן  במדינות  זאת,  לעומת  התרומה.  על  וטו  זכות  אין  למשפחה  תרומות,  לסירוב  רישום 
קיים רישום שכזה, המשפחה מקבלת זכות וטו. בישראל, קובעת אלמגור-לוטן, מופעלת מתכונת 
רכה של הסכמה מדעת. כלומר, גיוס איברים להשתלה מתקיים בשתי רמות: על ידי החתמה על 
פנייה בפועל למשפחת המת לקבלת הסכמתה  ידי  ועל  כוונות,  כרטיס אדי, המשמשת כהצהרת 
לתרומה. מצב עניינים זה מעורר, כמובן, שאלות בדבר תוקפו של כרטיס אדי. בעמודים הבאים 
אנחנו מבקשים להתחקות אחר ההיסטוריה של נטילת איברים מהמת בישראל, כדי להצביע על 

הסתירות הפנימיות במערך גיוס האיברים להשתלה. 
נקודת הפתיחה היא חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953. החוק מבדיל בין שימוש בגופה 
או באיבר ממנה לצורך הצלת חיים ובין שימושים אחרים בגופה )לצרכים אקדמיים או לחקירת 
סיבת המוות(. בנוגע לשימושים שאינם הצלת חיים לשון החוק ברורה והיא קרובה למודל "הסכמה 
מדעת": "גוייתו של אדם שהסכים בכתב כי תשמש למטרות מדעיות – מותר לבתרה בבית ספר 
2(. לעומת זאת, בנוגע להצלת חיים, החוק קובע מתכונת  לרפואה לצרכי לימוד ומחקר" )סעיף 
צורך  ללא  גווייה,  לנתח  לרופאים  מתיר  6)א(  סעיף  הסכמה משוערת.  למודל של  יותר  הקרובה 
בהסכמה מפורשת בכתב מהמת לצורך הצלת חיים: "מותר לרופא לנתח גוייה לשם קביעת סיבת 
המוות או כדי להשתמש בחלק ממנה לריפויו של אדם, אם נקבע בתעודה שנחתמה על ידי שלושה 

רופאים שהוסמכו לכך בהתאם לתקנות, כי הניתוח משמש לאחת המטרות האמורות".
רפואת ההשתלות בישראל נסמכה עד 2008 על חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953. 
למעשה, גם חוק ההשתלות של 2008 מתבסס עליו. עם זאת, המציאות הארגונית של נטילת 
איברים להשתלה שונה מהוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953. כדי לבדוק זאת 
נבחן את התפתחותו של המודל העכשווי להנצלת איברים בישראל ונתאר את השינויים שחלו 
אותה.  למנוע  או  איברים  הנצלת  לאשר  החוק  מטעם  המורשים  ובסוכנים  ההסכמה  במודל 
כי  נטען  בישראל,  איברים  תרומת  לצורך  המת  גוף  נתיחת  של  ההיסטוריה  חקר  באמצעות 
ניסוחו של החוק הראשון שעסק בנושא לבין החוקים העכשוויים  בחצי המאה שחלפה בין 
התחוללה תמורה מהותית ביחסים שבין הפרט, המדינה והמשפחה בנוגע למילוי רצונו של 

הפרט לאחר מותו.
לשם כך נחזור שוב לחוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953. כאמור, לפי חוק זה, רצון 
המת מובע באמצעות טופס הסכמה לשימוש בגופה לצרכים מדעיים. האדם חותם עליו בעודו 
בחיים, ואין כל דרישה להבעת רצון המת לעניין השימוש באיבריו לצורך הצלת חיים. החוק 
הזה אינו מקנה מעמד לבני משפחה שהמת הותיר אחריו. בשנת 1980 נוספו לחוק זה תיקונים, 
שלעומת נוסחו המקורי של החוק משתקף מהם יחס מתון יותר כלפי בני המשפחה. כך קובע 
סעיף 6 ב' המתוקן: "לא תנותח גוויה לפני תום חמש שעות לאחר מתן הודעה על הפטירה 
לאחד מבני המשפחה )...( אם היה הניתוח דרוש כדי להשתמש בחלק מהגוויה לריפויו של 
אדם, תימסר על כך הודעה לאחד מבני המשפחה בזמן סביר לפני עשיית הניתוח". כלומר, 
החוק קובע חובה ליידע את המשפחה אך לא לבקש את הסכמתה. כמו כן, במקרה שבו ניתן 
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להשתמש בגופה להצלת חיים ולא ניתן לאתר קרובי משפחה בזמן שבו האיברים עדיין ניתנים 
להנצלה, מותר ליטול את האיברים גם ללא הודעה למשפחה. סעיף 6 ג' קובע: 

נתגלה צורך להשתמש בחלק מגוויה להציל חייו של פלוני, יבוא במקום הזמן האמור בסעיף 
קטן )ב( – הזמן שעד המועד המאוחר ביותר שבו אפשר להוציא את החלק מהגוויה לשם שימוש 
ניתן למסור הודעה לפי סעיף קטן )ב( תוך המועד האמור, מחמת חוסר אפשרות  כאמור; לא 
לאתר בן-משפחה, מותר הניתוח לפי סעיף קטן זה ובלבד שנעשה נסיון סביר למסור את ההודעה.

והפתולוגיה  האנטומיה  לחוק  שנוספו  בסייגים  מאוד  רחב  החיים  הצלת  מושג  כי  לציין  חשוב 
תשי"ג-1953: הוא כולל הוצאת קרניות להשתלה, קל וחומר איברים פנימיים, למשל כליה. הגדרה 
רחבה זו עולה בקנה אחד עם המתירנות שהחוק מאפשר למדינה בנטילת איברים לצרכים רפואיים. 
נוסחה כפעולה אקטיבית של הפרט לפני המוות או של  כך, לפי החוק, התנגדות לניתוח הגופה 
זולת אם התנגד  הגוויה  לנתח את  "מותר   :6 ד' לסעיף  סייג  כפי שקובע  משפחתו אחרי המוות, 
האדם בחייו בכתב שגווייתו תנותח, או אם התנגד לכך בכתב בן זוגו, אחד מילדיו או אחד מהוריו".

כרוכה  התרומה  תשי"ג-1953,  והפתולוגיה  האנטומיה  לחוק  שהוספו  התיקונים  לפי  כלומר,   
ברצונו של המנוח. הניתוח הותר כל עוד לא התנגד לכך בכתב בחייו או – במקרה שרצונו לא ברור 
– כל עוד בני משפחתו לא הביעו התנגדות. לפי פרנקל )2008(, יש לשים לב לכך שהחוק מציין 
התנגדות של בני המשפחה ולא הסכמה. כלומר, לפי החוק אין צורך לקבל מבני המשפחה הסכמה 
לנטילת איבר להשתלה – נטילת האיברים יכולה להתבצע כל עוד לא הביעו התנגדות לכך. זאת 
ועוד, החוק מקנה "זמן סביר" למסירת הודעה לבני המשפחה, אך אם לא ניתן לאתר אותם בזמן 
זה, מותרת הנצלת איברים מגופת המת. מכך עולה שבראשית שנות השמונים של המאה ה-20 

נקבע בישראל מודל של הסכמה משוערת, עם אפשרות להתנגדות אקטיבית של בני המשפחה.
תשתית  הניח  ותוספותיו,  תיקוניו  על  תשי"ג-1953,  והפתולוגיה  האנטומיה  חוק  כאמור, 
חוקית מספיקה להסדרת תרומות איברים ממתים. ואכן, עד לשנת 2008 הנצלת איברים בישראל 
הוסדרה חוקית על בסיס חוק זה ותקנות מנכ"ל משרד הבריאות שנוסחו בעקבותיו. בה בעת, בסוף 
שנות התשעים, עם התבססותה של רפואת ההשתלות בישראל כרפואה שגרתית, הוקם במשרד 
הבריאות אגף חדש – המרכז הלאומי להשתלות. אך כבר מראשית ימיו סטה מרכז זה מהוראות 
החוק. הנחת העבודה של המרכז הלאומי להשתלות מתבססת על מודל מרוכך של הסכמה מדעת, 
המשפחה  לבני  הפנייה  למעשה,  אך  המת.  של  כוונות  הצהרת  בבחינת  הם  התורם  כרטיסי  שבו 
לקבלת איבר נעשית ללא קשר להחזקת כרטיס תורם, כלומר בין שהובעה הסכמה לתרומה ובין 
שלא הובעה. פרקטיקה זו מנוגדת להוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953, שכלל אינו 

מחייב הסכמה של בני המשפחה אלא מתנה את התרומה באי-התנגדותה.
חוק ההשתלות, שחוקק בשנת 2008, ביקש בין השאר להסדיר פורמלית את נהלי נטילת איברים 
סתירה  החוק  יצר  עקבית  משנה  ליצור  במקום  אך  הנוהגת.  למציאות  בהתאם  ולעדכנם  מהמת 
תשי"ג-1953  והפתולוגיה  האנטומיה  חוק  הוראות  על  ההשתלות  חוק  נסמך  אחד  מצד  פנימית. 

בנוגע לנטילת איבר מהמת )סעיף 26א(: 

נתמלאו תנאי חוק האנטומיה והפתולוגיה לעניין נתיחת גופתו של אדם ונטילת אבר מאבריו 
או  מותו  נקבע  האדם,  נפטר  שבו  החולים  בית  מנהל  ימסור  נתרם,  של  בגופו  השתלה  לשם 
שאליו הובאה גופתו, או המרכז הלאומי לרפואה משפטית שבו מצויה גופתו של אדם, לפי 

העניין, הודעה למרכז להשתלות.
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אולם מצד אחר, לאחר שני סעיפים זונח חוק ההשתלות את מערכת הערכים שהנחתה את החוק 
להשתלות  "המרכז  כך:  קובע  לחוק   28 סעיף  המת.  לרצון  בכורה  והקנתה  תיקוניו  על  המוקדם 
אדם,  של  הסכמתו  את  לקבל  זה,  סעיף  לעניין  בו  הכיר  שהשר  גוף  באמצעות  או  בעצמו  רשאי, 

בחייו, ליטול אבר מגופו לאחר מותו".
סעיף 26 נשען על חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953 שקרוב, כאמור, למתכונת הסכמה 
משוערת, בכל הנוגע לנטילת איברים להשתלה; ואילו סעיף 28 מרמז להסכמה מדעת. יתרה מכך, 
גם סעיף 26 וגם סעיף 28 אינם מבוצעים בפועל, מכיוון שהפרקטיקה כוללת פנייה לבני המשפחה, 
פנייה שאינה מוזכרת כלל בחוק ההשתלות. כך נוצרת סתירה כפולה: גם בין סעיפי החוק וגם בין 

החוק והפרקטיקה הנוהגת.
חשוב לציין כי הסכמתם של בני המשפחה לתרומה או התנגדותם בפועל אינם בהכרח הפכים 
המשלימים זה את זה. למעשה, ההבדל בין הסכמה להתנגדות הוא ההבדל בין מתכונת של הסכמה 
מדעת לבין מתכונת של הסכמה משוערת. בעוד שהסכמה מדעת דורשת צעד פעיל של הצטרפות 
למאגר התורמים בפוטנציה, הרי שהסכמה משוערת דורשת צעד פעיל של התנגדות כדי להיגרע 
מהמאגר הפוטנציאלי של התורמים. מבחינה זו, חוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953 היה קרוב 
יותר למתכונת של הסכמה משוערת ואילו חוק ההשתלות קרוב יותר למתכונת של הסכמה מדעת.

מה גרם לשינוי משמעותי זה? כיצד נתהפכה הקערה על פיה – מקדימות רצון המת על פני העדפות 
המשפחה לקדימות העדפות המשפחה על פני רצון המת? לכאורה, ניתן לתלות את ההסבר בשינוי 
שחל ביחסי רופא-חולה משנות החמישים של המאה ה-20 ועד ימינו אנו. שטיינברג )2002( מציע 
כי מערכת היחסים בין הרופא לחולה נעה מדגם פטרנליסטי, שבו רצונו של המטופל נחשב משני, 
לדגם אוטונומי שבו רצונו של המטופל מרכזי. בישראל מעבר אתי זה בא לידי ביטוי פורמלי בחוק 
זכויות החולה התשנ"ו-1996. חוק זה עיגן את המודל האוטונומי וקבע את זכות המילה האחרונה 
למטופל, כציר ההיגוי המרכזי של האתיקה הרפואית בישראל. גישה זו עמדה בניגוד להוראות החוק 
משנת 1953, שהתירו לממסד הרפואי להפעיל את סמכותו כדי להציל חיים כל עוד אין התנגדות 
בכתב מהמנוח – תפיסה שסביר להניח כי לא ניתן היה לבסס עליה מערך של איסוף תרומות איברים 
המערך  והקמת  איברים  תרומות  בעניין  הבריאות  משרד  מנכ"ל  תקנות  לכך,  בהתאם  להשתלה. 
איברים.  לקבל הסכמה לתרומת  על ההנחה שיש  הארגוני של המרכז הלאומי להשתלות התבססו 
נוצר במתכונת של הצהרה אישית בדבר הסכמה מדעת  גם כרטיס אדי, שהונהג בשנות התשעים, 
לתרומת איברים. אולם למרות ההתרחקות מהדגם הפטרנלינסטי, אנחנו מבקשים להדגיש כי אין 
כאן מעבר פשוט לכיבוד רצון המת. יש לזכור כי ההסכמה בפועל לתרומת איברים אינה מצד האדם 
שחתם בחייו על כרטיס אדי, אלא מצד המשפחה. זאת משום שלכרטיס אדי אין תוקף מחייב. גם חוק 
ההשתלות משנת 2008 לא הקנה לכרטיסי התורם תוקף מחייב, והמרכז הלאומי להשתלות מסמיך 
בפועל את המשפחה כפוסקת אחרונה בענייני התרומה. לאחר המוות מוחלף אפוא רצון הפרט ברצון 
המשפחה. המעבר מדגם פטרנליסטי שבו הסמכות מוקנית לממסד הרפואי לדגם אוטונומי שמכיר 

בזכויות החולה לא הושלם במלואו. הסמכות וזכות ההחלטה אינן בידי הפרט אלא בידי משפחתו. 
אכן, כפי שטענו בראשית דברינו, מרכזיותה של המשפחה בהכרעה לגבי תרומת איברים אינה 
גם  מדעת.  הסכמה  של  במתכונת  איברים  איסוף  מערך  הקובעות  לארצות  או  לישראל  ייחודית 
 Boyarski( במתכונות שאינן דורשות הסכמה של קרובי משפחה לא נוטים להתעלם מהמשפחה
et al., 2012(. אלא שמעבר למגמה כללית זו, הסכמת המשפחה לתרומת איברים בישראל קשורה 

באופן הדוק גם לשאלת מקומה של הדת בחברה הישראלית.
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בניגוד לדעה הרווחת, היהדות, על כל זרמיה, אינה מתנגדת לתרומת איברים. נקודת המחלוקת 
המוות  שאלת  למעשה,  הלכה  וכך,  איברים.  לתרומת  מקדים  תנאי  מוחי  מוות  של  היותו  היא 
המוחי וסוגיית תרומות האיברים – סוגיות נפרדות מבחינות רבות – קשורות זו בהיסטוריה של 
מוחי  מוות  של  במצב  שרק  משום  איברים  לתרומת  תנאי  משמש  מוחי  מוות   .)2009 )בועז,  זו 
סוף  היהודית,  האורתודוקסיה  פי  על  אולם  להשתלה.  הניתנים  האיברים  של  חיוניותם  נשמרת 
החיים תלוי בהפסקת הפעילות האירובית ולא בהפסקת הפעילות הנוירולוגית. עד להמצאתן של 
מכונות ההחייאה המלאכותית לא הייתה חשיבות רבה להבחנה בין הפסקת הפעילות האירובית 
אך  למדי.  קצר  זמן  פרק  תוך  עוקבים  היו  התהליכים  שני  שכן  הנוירולוגית,  הפעילות  להפסקת 
באופן  גם כשהמוח חדל לתפקד  אירובית  ולקיים פעילות  מכונות ההחייאה מאפשרות להמשיך 
בעיניהם,  החיים;  את  כמאריכה  כמוה  כזו  החייאה  ביהדות  שמרניים  זרמים  בעיני  הפיך.  בלתי 
המערכות.  כל  לקריסת  מחכים  והם  מוות,  פירושה  אין  המוח  פעילות  של  הפיכה  בלתי  הפסקה 
בעיני זרמים מתונים יותר, ההחייאה המלאכותית מרחיבה את הגדרת המוות ומוסיפה קריטריון 

להגדרתו של סוף החיים. 
נרחבת  )לסקירה  סביבו  והמחלוקת  לסוגיות הסבוכות של אבחון המוות המוחי  כאן  ניכנס  לא 
ראו Youngner, Arnold & Schapiro, 2002(. מבחינתנו חשוב ההקשר הישראלי – חוק המוות 
הממסד  כאשר  גם  מהם,  אחד  לפי  למחלוקת.  פתרונות  שהציע   ,2008 משנת  המוחי-נשימתי 
המערך  את  לחייב  יכולה  והיא  להתנגד  זכות  למשפחה  יש  מוחי  מוות  של  מצב  קובע  הרפואי 
הרפואי להמשיך בטיפול תומך חיים עד לקריסתו הסופית של הגוף. כפי שקובע סעיף 8)ד(: "על 
אף האמור בחוק זה, נקבע מוות מוחי-נשימתי וקביעה זו מנוגדת לדתו או להשקפת עולמו של 
יופסק  ולא  ההנשמה  ממכשיר  המטופל  ינותק  לא  משפחתו,  מבני  שהתקבל  מידע  לפי  המטופל 

הטיפול התומך ישירות בטיפול הנשימתי בו, עד להפסקת פעולת הלב". 
גם ללא קשר לשאלת תרומת האיברים, אם הפרט לא השאיר צוואת חיים לניתוק ממכונות 
)לפי הוראות חוק החולה הנוטה למות משנת 2005( הרי שבמקרה של מוות מוחי-נשימתי 
המשא ומתן בנוגע לטיפול נערך בין המערכת הרפואית ובין המשפחה. יתרה מכך, החוק מקנה 
משקל רב למשפחה מול המערכת הרפואית. בנקודה זו הוא מקביל למשקל שניתן למשפחה 
זו בזו, ולכאורה הן  בהחלטה על תרומת איברים. אמנם לפי החוק החלטות אלו אינן כרוכות 
החלטות שונות הנשענות על חוקים שונים. אך למעשה שתי ההחלטות נובעות זו מזו. אפשר 
אפילו לראות זאת כהחלטה בעלת שני שלבים: ההכרה במוות מוחי כבמוות, והסכמה לתרומה. 
הפקדת ההחלטה הכפולה הזו בידי המשפחה, לטענתנו, נובעת מהקשר חברתי-פוליטי של 

יחסי דת ומדינה בישראל.
אנו טוענים כי הכללתה של המשפחה כגורם מרכזי במערכת קבלת ההחלטות בעניינים רפואיים 
ייחודית לישראל. עם זאת, בישראל היא מקבלת צביון מיוחד, הן בגלל המרכזיות של  אינה 
המשפחתיות בחברה הישראלית )פוגל-ביז'אווי, 1999(, והן מכיוון שהעברת ההכרעה למשפחה 
מאפשרת גמישות פוליטית במקרים של מחלוקת. קודם לכן ראינו ששאלת המוות המוחי נתונה 
במחלוקת בציבור הישראלי, בעיקר בין שמרנים בציבור החרדי ובין מתונים יותר בציבור זה 
ומחוצה לו. קביעת חוק מדינה המחייב הכרעה על אודות רגע המוות הייתה מחריפה משמעותית 
את המחלוקת. חוק המוות המוחי-נשימתי מהלך אפוא בין הטיפות ומבקש להעניק לכל מחנה 
את מבוקשו. לפרופסיה הרפואית הוא נותן את המילה האחרונה מבחינת ההגדרה המדעית של 
המוות )סעיף 8ב(: "רופאים שהוסמכו לפי הוראות חוק זה רשאים לפעול לקביעת מוות מוחי-
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נשימתי של המטופל בהתאם להוראות החוק; מועד מותו של המטופל יהיה המועד שבו נקבע 
מוות מוחי-נשימתי, ככל שנקבע".

אך בסעיף 8)ד( שהובא לעיל מעקר החוק את ההגדרה הזו מתוכן, בהעניקו למשפחה את 
ההכרעה על מעמדו של האדם הנמצא במצב של מוות מוחי. כך, למעשה, הוא מאפשר פתרון 
של גם וגם ולא הכרעה: המצדדים בהגדרת המוות המוחי מגיעים לדעה אחת עם הרפואה, 
ואילו המתנגדים לה אינם חוששים מההגדרה הרפואית, מכיוון שבפועל הם יכולים להורות על 
המשך טיפול תומך. לטענתו של שפרלינג )טרם פורסם(, לקביעת המשפחה כמכריעה האחרונה 
"משמעות תקדימית מסוכנת הנוגעת לפגיעה לכאורה בכבודו של המת, שגופו מוסיף להידרדר 
עד למותו הלבבי, להפרה של האוטונומיה המקצועית של הצוות הרפואי המוסמך, ולעלויות 

הכספיות הגבוהות הכרוכות בהיענות לדרישה כזו".
בועז  בישראל.  איברים  השתלות  סביב  הוויכוח  של  אופיו  על  נוספת  השפעה  היהודית  לדת 
נסב  במערב(,  )בעיקר  לישראל  מחוץ  שמתנהל  המוחי,  המוות  סביב  המאבק  כי  מסביר   )2009(
על טיעונים בדבר זכויות אדם והפקעת הריבונות האוטונומית של האדם על גופו בידי הרופאים. 
הגדרות  על  משתלט  הרפואי  הממסד  שבהם  מדיקליזציה,  תהליכי  נגד  אפוא  מופנית  הביקורת 
גבולות החיים. במלחמתם במדיקליזציה מרבים המתנגדים במערב להידרש לתפיסות קאנטיאניות 
של המוסר וטוענים כי המוות המוחי והשתלות איברים יוצרים קשר פסול של החפצה ותועלתנות. 
מנגד, הוויכוח הישראלי שונה בתכלית. בישראל מתנגדי הגדרת המוות כמוות מוחי אינם מעלים 
כלל טיעונים בעד ריבונותו העצמית של האדם על גופו, ומושגיו של קאנט לא משמשים בוויכוח. 
האדם,  מות  לקירוב  הדת  אנשי  שמעלים  בחשש  הוא  המרכזית  הדילמה  של  מקורה  זאת,  תחת 
שהוא חטא של שפיכות דמים. החשש הוא לשלומם של החיים – בעיקר הרופאים, אבל גם בני 
המשפחה שיכולים להכריע. המתנגדים להגדרת המוות כמוות מוחי מבקשים להגן עליהם מפני 
אשמה פוטנציאלית ברצח. הדאגה כלל אינה לכבודו או לרצונו של המת, אלא לשלומם של החיים 
– רופאיו או משפחתו שמסרבת להכיר במוות המוחי מתוך תקווה שישוב לחיים: חשש מרצח, 

חשש לפגיעה בשלמות גופו ונימוקים נוספים. 
לסיכום, בתחום תרומת האיברים בישראל חשיבותו של רצון המת פחותה מחשיבותו של רצון 
המשפחה שהותיר אחריו. בניגוד לחוק האנטומיה והפתולוגיה תשי"ג-1953, חוק ההשתלות וחוק 
המוות המוחי-נשימתי מאפשרים למשפחה להחליט מה ייעשה בגופו של המת, גם ללא התחשבות 
ברצון שהביע בחייו. במקרה של תרומת איברים, שבו דנו עד עתה, הראינו כי ברירת המחדל היא 
אי-תרומה. לעומת זאת, במקרה שבו נדון בעמודים הבאים, שימוש בתאי רבייה מהמת, ברירת 
המחדל הפוכה: הפקת תאי רבייה ושימוש בהם לצרכי רבייה מותרים גם כשאין ידיעה ברורה של 

רצון המת. בכוונתנו להראות כי גם במקרה זה מכריע רצון הקרובים שנותרו בחיים.

הולדה לאחר המוות
בימינו, הפקת תאי רבייה, הפריה )מפגש זרע וביצית( והיריון לא חייבים עוד להתרחש בסמיכות 
שני  שאפילו  וייתכן  מהוריו,  שאחד  תינוק  של  המוות  לאחר  הולדה  מתאפשרת  כך  בשל  זמנים. 
הוריו, לא היו בין החיים בזמן הפקת תאי הרבייה, ההפריה או ראשית ההיריון. הולדה לאחר המוות 
עוד  שהוקפא  מת  של  בזרע  שימוש  באמצעות  הן  מספר,  שנים  זה  בישראל  ומתממשת  מותרת 
ביו- דיון  מעוררות  הללו  הפרוצדורות  בו. שתי  ושימוש  זרע מהמת  נטילת  באמצעות  הן  בחייו, 

אתי ער. המתנגדים להולדה לאחר המוות והמצדדים בה מנמקים את עמדותיהם בכמה טיעונים 
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לבוא  טובת הצאצא העתיד  כבוד המת,  ותכנים מתנגשים:  יוצקים פרשנות  הם  מרכזיים, שלהם 
כשר,   ;2006 )הלפרין,  האבלים  ההורים  של  או  האלמנה  של  לשלומם  ודאגה  מאב  יתום  לעולם 
רצון המת  אלו, אלא בשאלת  נעסוק בשאלות  לא  זה  2002(. במאמר  2002; שלו,  לנדאו,   ;2002

ובאופן שבו המדיניות הישראלית מתמודדת עמו בהקשר של רבייה לאחר המוות.
בשנת 2003 פרסם היועץ המשפטי לממשלה אז, אליקים רובינשטיין, הנחיות העוסקות בנטילת 
התוו  משנית,  או  ראשית  מחקיקה  נגזרות  שאינן  אלו,  הנחיות  בו.1  ובשימוש  המוות  לאחר  זרע 
את מודל הרצון המשוער: בהעדר אינדיקציה אחרת, יש להניח כי גבר שמת במפתיע היה רוצה 
שזרעו ישמש את בת זוגו להולדה לאחר מותו. תפיסת הרצון המשוער היא למעשה קביעה בדבר 
ברירת המחדל במקרים שבהם אדם מת צעיר, בלא שהרהר בהורות שלאחר המוות או הביע את 
עמדתו בנידון. במצב זה, ההנחה היא כי רוב הגברים בחברה יהיו מעוניינים להעמיד צאצאים מבת 
זוגם, גם לאחר מותם, אלא אם כן הביעו עמדה מפורשת או משוערת נגד שימוש כזה בזרעם טרם 
מותם )ולמה שיעשו זאת?(. ההנחיות מסבירות במפורש כי מכיוון שדרישה להסכמה מדעת של 
המת בלתי אפשרית במקרים רבים, אילו הייתה מוצגת כתנאי היה מספר ההיתרים הפוטנציאליים 
מצטמצם עד מאוד. לפיכך הנחיות היועץ המשפטי אינן דורשות רצון מפורש של המת לעשות 

שימוש בזרעו.
ברוב  למעשה,  בעולם.  ביותר  המתירני  הנראה  ככל  הוא  זה  משפטי  מצב   ,)2012( כץ  לטענת 
המדינות אין התייחסות לנושא בחוק או בתקנות פורמליות. כאשר קיימת התייחסות משפטית, 
לרוב היא אוסרנית, כמו בגרמניה, צרפת, שוודיה, קנדה, הונגריה וסלובניה. מדינות אחרות כמו 
וחלק ממדינות ארצות הברית מתירות הולדה לאחר המוות רק על סמך הסכמה  בלגיה, אנגליה 
2003, שאף קיבלו משנה תוקף בשנת  כץ, ההנחיות הישראליות משנת  בכתב של המת. לטענת 
2012 במסגרת המלצות ועדת מור-יוסף,2 ייחודיות בהשוואה בין-לאומית: הן היחידות המאפשרות 

הפריה לאחר המוות גם בהעדר הסכמה כתובה של המת. 
כאמור, הנחיות היועץ המשפטי מתירות שימוש בזרע ממת רק למי שהייתה בת זוגו בחייו. אלא 
שהן מופנות לגופים של הרשות המבצעת בלבד, ואינן מהוות מסגרת נורמטיבית מחייבת לרשות 
השופטת. מאז שנת 2000 דנו בתי המשפט לענייני משפחה בכמה בקשות פרטניות לשימוש בזרעו 
של מת. בעשרה מקרים נבעה הבקשה מהתקשרות בין הורים שביקשו לעשות שימוש בזרעו של 
 Rimon-Greenspan & Ravittsky,( בנם המנוח לבין אישה שלא הכירה אותו או אותם בימי חייו
2013(. במקרים אלה, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי, נטו בתי המשפט להרחיב את תחולת ההיתר 
להשתמש בזרע ממת. בשלב ראשון התירו להורים של נפטרים לשאוב זרע מבנם המנוח. לאחר 
מכן התירו לאישה זרה למנוח להרות מזרעו, ובכך להפוך את הוריו לסבא ולסבתא ולהפוך בעצמה 
לאם יחידנית לילד או לילדה מאב ידוע, שמשפחתו מעורבת בגידול הילד. לאחרונה פורסם כי כמו 
בתי המשפט לענייני משפחה, גם היועץ המשפטי הנוכחי, עו"ד יהודה וינשטיין, הרחיב את תחולת 
ההיתר לנשים שלא הכירו את המנוח ומעוניינות להיות מופרות בזרעו, בתיווך הורי המנוח, בניגוד 
לעמדתו של אליקים רובינשטיין משנת 2003. הליך ההחלטה נוהל בדלתיים סגורות וחוות הדעת 

הזו אינה נגישה עדיין לניתוח.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 1.2202, נטילת זרע לאחר המוות ושימוש בו, 27.10.2003.   1

המלצות הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל )2012(,   2
ירושלים: משרד הבריאות. 
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שהחל  לפני  זרע  הקפיא  בסרטן,  שחלה  שניר,  עידן  מקרה  הוא  זה  בעניין  התקדימי  המקרה 
היועץ המשפטי משנת  הנחיות  את  נבחן  זה  בתקדים  נדון  בטרם  אך   3.22 בגיל  ונפטר  בטיפולים 
לעמדתה  תשתית  המהווה  זה   – עליו  נשענות  שהן  והדתי  התרבותי  הלאומי,  המצע  ואת   2003

הייחודית של מדינת ישראל. בראשיתן מסבירות הנחיות היועץ כי

מבט  מנקודת  הנושא,  של  הכולל  בהיבט  התמודדות  מחייבת  ממת[  זרע  ]נטילת  זו  שאלה 
מוסרית-חברתית רחבה, המייחסת משקל רב לרצונו הקונקרטי של הפרט בו מדובר )הנפטר(, 
וזאת תוך בחינת מכלול הערכים החברתיים והמוסריים המעורבים בסיטואציה זו והתחשבות 

בהם, כמו גם ביתר השאלות הקשורות בהולדה בכלל. )עמ' 2, ההדגשה שלנו(

זו, המדגישה את רצון המת, בהמשך המסמך מוענק  אנו נבקש לטעון כי על אף הצהרה פותחת 
משקל רב יותר לרצונם של הנותרים בחיים. יתר על כן, המודל שבבסיס ההנחיות נשען על הנחה 
בדבר רצונו המשוער של המת בהמשכיות. אנו נטען כי הנחה זו אינה מבוססת על ראיות אמפיריות 
רלוונטיות  ואינן  יומין  עתיקות  מבוססת  היא  שעליהן  והתרבותיות  החברתיות  הנורמות  כלשהן. 

בהכרח לחברה הישראלית בת זמננו. 
כך כותב היועץ המשפטי לממשלה בנמקו את עמדתו: 

]...[ יש לייחס משקל ניכר לעובדה, שההולדה מהווה נושא חשוב ומהותי בחברה הישראלית. 
החברה  של  והן  הפרטים  של  הן  וכספיים,  רגשיים  רבים,  ומשאבים  מאמצים  לכך  מוקדשים 
בכללותה. גם הנושא של הנצחת המת, שימור זכר המת והעמדת צאצאים ויורשים הוא יסוד 

חשוב במסורת היהודית-ישראלית. )עמ' 2( 

מן האמור לעיל עולה התפיסה המוכרת, שלפיה הולדה היא ערך מרכזי בחברה הישראלית. אלא 
לפרשנות  מנוגד  הדבר  גנטי.  להורה  להפוך  לזכות  בעיקר  הישראלי  בהקשר  מתורגם  זה  שערך 
להפוך  שלא  הזכות  כוללת את  ההולדה  חירות  ולפיה  בהולדה,  זכויות הקשורות  יותר של  רחבה 
הדבר   .)1996 )ברק-ארז,  בנושא  הביו-אתי  ובדיון  ליברליות  במדינות  מודגשת  זו  זכות  להורה. 
מנוגד גם לפרשנות אחרת של הזכות להורות, המדגישה דווקא את הזכות להורות פעילה, במובן 

של אינטראקציה ישירה בין ההורה לילד, ולא רק את הזכות להפוך להורה )הקר ופרנקל, 2005(.
מובן מאליו כי הדגש בהנחיות לא יכול להיות על הזכות להורות פעילה, שהרי המנוח לעולם לא 
יוכל להכיר את ילדיו ולגדל אותם. ואכן, הדגש הוא על הנצחת המת, על שימור זכרו ועל העמדת 
צאצאים. מקור התפיסה הזו הוא במסורת דתית-יהודית עתיקת יומין, המנחה את הדיון על אודות 

טכנולוגיית פריון מודרנית בתכלית: 

רוב  של  בסיסי  רצון  הוא  צאצאים  הותרת  על-ידי  המוות  לאחר  ולקיום  להמשכיות  הרצון 
הפרטים בחברה. ביטוי מוחשי לרצון זה ניתן לגלות כבר במורשת היהודית ובהלכה. סיפורי 
האבות בספר בראשית, דור אחר דור – אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל – נסבים על 
כמיהתם לזרע ולפרי בטן. במובן אחר, הקמת זרע למת היא יסודם של דיני הייבום. יוזכר גם 

כי מצוות פרו ורבו היא הראשונה במצוות התורה. )עמ' 2, ההדגשה שלנו(.

תמ"ש )קריות( 13530/08 "משפחה חדשה" נ' מרכז רפואי רמב"ם )6.12.09(.  3
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הטקסט שב ומדגיש את חשיבות ההולדה במסורת היהודית ובחברה הישראלית, ואז קושר בין 
כאשר  הייבום,  דיני  פי  על  מזמן.  מיושמים  להיות  הייבום שחדלו  דיני  ובין  המוות  לאחר  הולדה 
נפטר אדם נשוי ללא ילדים, מצווה אחיו לשאת את אשתו ולהקים זרע למת. בדרך זו, האלמנה 
נשארת שייכת למשפחה שאליה הצטרפה בנישואיה הראשונים. הילדים שעתידים לבוא לעולם 
מהנישואים השניים נחשבים לילדי הבעל הראשון שמת, ולכן יורשים את אדמתו. אלא שבימינו 
)שוחטמן,  האישה  את  המשחרר  חליצה  טקס  תחתיו  לקיים  הוא  והנוהג  עוד,  מקובל  אינו  ייבום 
של  בחדשנותן  להפריז  הנטייה  נגד  העקרונית  טענתו  אף  על   ,)Seeman, 2010( סימן   .)1995
רלוונטיים עוד לחברה הישראלית בת  הייבום אינם  דיני  כי  טכנולוגיות הפריון החדשות, מסביר 
ימינו. מקורם בחברה פטריארכלית-חקלאית, המבוססת על שליטה באדמות ובנשים, ואילו בימינו 
ימי  של  והכלכליות  החברתיות  המשמעויות  ללא  אנוכי,  רצון  על  מבוססת  לעולם  ילדים  הבאת 
קדם. באותו הקשר טוען לביא )Lavi, forthcoming( כי רבייה לאחר המוות משמרת פרקטיקות 

מסורתיות ובו בזמן משנה אותן באופן רדיקלי.
חרף זאת היועץ המשפטי לממשלה מביא את דיני הייבום – דינים עתיקי יומין שבמידה רבה 
למורכבות  נדרש  אינו  הוא  אנו.  בימינו  לכאורה  להצדקת עמדתו המתקדמת   – כלח  עליהם  אבד 
שבקפיצה זו בין תקופות היסטוריות. כץ )2012( טוען כי המתנגדים להולדה לאחר המוות מציגים 
הפיכתה  )מלשון  אותה  ומטבענים  מנרמלים  בה  המצדדים  זאת  ולעומת  כפתולוגי,  זה  מעשה 
הטבעּון  פעולת  של  המרכזיות  האסטרטגיות  אחת  לטענתו,  טבעיים(.  לרצונות  ישיר  להמשך 
למעשה.  חדש  אינו  העכשוויות,  הפריון  טכנולוגיות  שמאפשרות  זה  לכאורה,  החדש  כי  קובעת 
אסטרטגיה זו מופעלת גם בבתי המשפט, כפי שמדגים כץ בצטטו שופט שהתיר לאישה לעשות 

שימוש בזרעו המוקפא של בעלה:

]...[ נקיטה בדרך שכזו ]המסרבת לבקשתה[ הייתה שוללת מהמבקשת בדרך בלתי צודקת את 
זכותה להרות מהאיש אשר קידשה לו לאישה ]...[ ]וגורמת ל[שלילת הזכות לקיים מבעלה 
זרע, המהווה את המשך קיומו הגנטי עלי אדמות, קיום שלשמו נחקקו אף חוקי התורה בדבר 
כץ,  אצל   ,011870/03 סבא[  ]כפר  )תמ"ש  הפריה.  של  המדעי  הפתרון  שנעדר  בעת  ייבום, 

2012, עמ' 39(

כפי שהראינו עד עתה, המצדדים בהתרה של הולדה לאחר המוות מניחים כי כל גבר, ובוודאי מי 
ובין שמת. אנו מבקשים לשאול אם ההנחה  בין שהוא חי  זרע,  זוג, מעוניין בהקמת  לו בת  שיש 
הזו מבוססת: הרי בתרבות האנושית היו מאז ומעולם גברים שבחרו שלא להפוך להורים. יֵתרה 
מזאת, אי אפשר להניח שכל הגברים שרוצים להיות אבות בחייהם, מעוניינים בהכרח שייוולדו 
להם ילדים לאחר מותם – ילדים שלא יכירו ולא יוכלו לגדל. לכן, גם אם יש ודאות כי רוב הזוגות 
לכן, השאלה  המוות.  לאחר  להורּות  יחסם  מה  לדעת  אין  להורים,  להפוך  מעוניינים  הישראליים 
הרלוונטית, במילותיה של שלו )2002(, היא מהי למעשה הזכות להורּות – זכות לגדל ילדים או 

זכות להזריע זרע?
בהקשר זה מעניין מאוד להשוות את היחס להורות של נשים ליחס להורות של גברים. מכיוון 
יחסית,  חדשה  היא  מנוחה  של  טרום-עובר  או  מביצית  המוות  לאחר  הפריה  לאפשר  שהדרישה 
כבר  יש  כי  אם   ( הביו-אתית  בספרות  המוות  לאחר  האמהות  לשאלת  התייחסות  כל  כמעט  אין 
בן בעזרת פונדקאית שנשאה את  אב אחד בישראל, ככל הנראה הראשון בעולם, שהביא לעולם 
טרום העובר המוקפא שלו ושל אשתו, שנפטרה ממחלת הסרטן(. דברי היועץ המשפטי מניחים כי 
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גברים מעוניינים להמשיך את זרעם גם לאחר מותם: "הרצון להבאת ילדים מבוסס על אינסטינקט 
ביחס  שותק  הוא  אך  שלנו(,  ההדגשה   ,2 )עמ'  האנושי"  המין  של  ולהמשכיות  להתרבות  בסיסי 
לאינסטינקטים של נשים. לעומתו, בוועדת הכנסת שעסקה בהולדה לאחר המוות אמר הרב מרדכי 
הלפרין, אז יועץ שר הבריאות: "כל מה שהגבר רוצה זה לתת את הגנטיקה... יש נטייה אבולוציונית 
)הוועדה  מהותי"  הבדל  זה  הצאצא.  את  לגדל  רוצות  נשים  עצמו.  של  גנטי  שימור  רוצה  שגבר 

לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי 30.9.2002, אצל כץ, 2012, עמ' 42(.
אנו מבקשים להטיל ספק בהנחה מגדרית זו ולהראות כי אין כל סימוכין אמפיריים המעידים כי 
רוב הגברים היו מעוניינים שייעשה שימוש בזרעם לאחר מותם, וגם ההנחה ההפוכה לגבי נשים 
אינה מוכחת. למעשה, ניתן להתנגד לנטילת זרע מן המת למטרות רבייה על בסיס דחיית ההנחה כי 
כל גבר היה רוצה להפוך לאב או להמשיך את זרעו לאחר מותו )שלו, 2002(. בהסתמך על עמדה זו, 
הגנה על כבוד המת מחייבת דוקא לאסור הפקת זרע מן המת, אלא אם קיימות ראיות מוצקות לכך 
שזה היה רצונו בחייו. לכן יש להטיל ספק גם בשימוש בזרע קפוא לאחר המוות. גברים מקפיאים 
לרוב את זרעם בשל טיפולים רפואיים המסכנים את האפשרות להוליד בעתיד, אך אין זה אומר 
בעתירה  גם  נטענו  דומים  דברים  מותם.  לאחר  רבייה  לצורך  שימוש  בו  שייעשה  רוצים  שהיו 
שהגישה "הקואליציה האזרחית" לבג"ץ מיד לאחר פרסום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה יצאה 
נגד מודל הרצון המשוער בטענה שלגבר יש זכות לכבוד, לשקט ולמנוחת עולמים. לדברי אנשיה, 
הרצון לילד הוא בגדר רצון סביר של אדם חי, אך לא של מי שאינו עוד בחיים )הראובני, 2003(. 
בהקשר זה מעניין לציין כי ועדת מור-יוסף המליצה להקנות גם לגברים את הזכות להפוך להורים 

מבת זוג מנוחה, אך מפאת קוצר היריעה ונדירותם של מקרים אלו, לא נרחיב על כך במאמר זה. 
תמונה  מגלות  השילוני-דולב  בהנחיית  סטודנטיאליות  עבודות  של  הראשוניים  ממצאיהן  גם 
מורכבת בנוגע לשאלה מה חושבים גברים צעירים על האפשרות שלאחר מותם יישאב מהם זרע 
שישמש להולדה. עד כה הממצאים מגלים כי גם אם חלקם מעוניינים בכך, לא מעטים מסתייגים 
מברירת מחדל זו. נתונים אלה מחזקים את דבריו של שפרלינג )טרם פורסם( כי המדינה מתערבת 
בצורה גסה, בעיקר באמצעות המשפט, בסוגיות מוסריות מורכבות של ראשית החיים וסופם, וכי 
דרוש דיון ציבורי רציני בסוגיות אלה, דיון שיוכל אולי להצדיק פגיעה אפשרית בחירויות הפרט. 
אנו מבקשים להוסיף כי דרוש גם איסוף שיטתי של נתונים אמפיריים על אודות העולם העכשווי. 
מידע זה ישמש בסיס איתן יותר להשערות בדבר רצונותיהם של גברים בימינו אנו מאשר דינים 
דתיים עתיקי יומין ואמונות אבולוציוניות פופולריות, המהוות כרגע מצע להצדקת הנחיות היועץ 
לאחר  בזרעם  בשימוש  מעוניינים  הגברים  שרוב  יימצא  אם  גם  מכך,  יתרה  לממשלה.  המשפטי 
המוות, אין הדבר אומר כי יש לשמר את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולאפשר שימוש גם 
בזרעם של גברים שלא היו מעוניינים בכך. ניתן לטעון כי העמדת צאצאים לאחר המוות היא מהלך 
לו  והמתנגדים   ,)opt in( במפורש  כך  על  להורות  נדרשים  בו  שהמעוניינים  עד  משמעותי,  כה 

צריכים ליהנות מברירת מחדל שאינה מתירה שימוש בזרעם.
עד כה עסקנו בשאלת רצונו של המת. אולם מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה עולה כי רצון זה 

אינו המשתנה היחיד שיש להביא בחשבון כאשר שוקלים שימוש בזרעו של המת:

]...[ עמדתו של הפרט, אשר בזרעו מתבקש השימוש לאחר מותו, אינה מהווה גורם בלבדי 
לצורך גיבוש העמדה בסוגיה, כי אם גורם אחד בין מכלול הגורמים, הנבחן על-פי ערכי החברה 
הזכות  למימוש  אפשרות  למתן  החברתי  והאינטרס  בכללותו,  ההולדה  נושא  את  וראייתה 

להורות של הפרטים בחברה. )עמ' 3, ההדגשה שלנו( 
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רצון  כמו  זוגו של המנוח. שלא  היועץ מגביל את "אפשרות מימוש ההורות" של החיים לבת 
השפעה  זה  לרצון  כי  טוענים  אנו  ידוע.  בחיים  הנותרים  קרוביו  של  רצונם  משוער,  שהוא  המת, 

גדולה מאוד, אולי גדולה מהרצון המשוער של המת. על כך כותב היועץ המשפטי לממשלה: 

ודאות  אין  חי,  לכל  חיים  ושבק  הזה,  העולם  מחיי  פרש  אשר  עצמו,  לאיש  באשר  לכאורה, 
כפי  לשערו,  איפא  יש  במפורש,  הובע  לא  זה  ואם  בחיים,  בעודו  שהיה  כפי  לרצונו,  בקשר 
הן  ומוכח,  חזק  אינטרס  יש  מזרעו  לילד  המייחלת  החיה,  לבת-זוגו  לעומתו,  להלן.  שיבואר 
באשר להבאת ילדים לעולם מזרעו של הנפטר, שעמו נקשרה בחייו, והן באשר לשימור זכרו 
ולהנצחתו בדרך זו. השימוש בזרע בן-הזוג המת הוא שלב בסיסי, בלעדיו אין אפשרות מימוש 
זכות ההורות של בת-הזוג ביחד עם בן-זוגה. שלילת אינטרס זה, בכפוף לאמור להלן באשר 
לרצונו של המנוח, יש לראותה כהתערבות מוגזמת של החברה בשאלה האינטימית ביותר של 
אדם – עם מי הוא בוחר להביא את צאצאיו לעולם. על-מנת שהחברה תביע ואף תשליט את 
עמדתה בנושא כגון זה, יש להוכיח קיומו של אינטרס חברתי חזק ביותר, המתנגש עם רצונה 

המפורש של האישה ורצונו המשוער של הגבר. )עמ' 4, ההדגשה שלנו(

וכך למעשה, בהיות רצונה של בת הזוג החיה ידוע ומפורש, הוא גובר על רצונו של המת במצבים 
שבהם ייתכן שהייתה ביניהם סתירה שלעולם לא תתברר. 

בניגוד לקבלת רצונה המפורש של בת הזוג, הנחיות היועץ המשפטי והמלצות ועדת מור-יוסף 
הוריו, לעשות שימוש בתאי הרבייה שלו  ובעיקר  נענות לבקשת קרובים אחרים של המת,  אינן 
לאחר מותו, אלא אם התיר שימוש כזה בעודו בחיים. למרות זאת, כפי שציינו בראשית דברינו, 
בתי המשפט לענייני משפחה בישראל התירו להורים שאיבדו את בנם לשאוב את זרעו, ובשלב 
מאוחר יותר אף התירו לאישה זרה שהתקשרה עם הורי המנוח להתעבר מזרעו. לאחרונה הצטרף 

לעמדה זו גם היועץ המשפטי הנוכחי. 
נשוב כעת למקרה התקדימי של עידן שניר, שבו התיר בית המשפט לאישה שהמנוח לא הכיר 
להרות מזרעו וכך להפוך אותה לאם ואת הוריו לסבים. השופטת אלון נימקה את החלטתה להתיר 
קבועה  בזוגיות  שחיים  כאלה  או  נשואים  גברים  שרק  לכך  ראיות  שאין  בכך  בזרע  השימוש  את 
שקושרים  וגברים  יחידניות  אמהות  מעט  לא  יש  בימינו  להפך,  לעולם.  ילדים  להביא  מעוניינים 
המקרה  כי  המשפט  בית  טען  עוד  רומנטי.  קשר  ללא  לעולם,  ילדים  הבאת  לשם  רק  קשר  איתן 
המובא לפניו מפגיש אינטרסים החוברים זה לזה ומשלימים זה את זה: האינטרס של הורי המנוח 
המבקשים לעצמם נכד או נכדה ורוצים למלא את מה שהם תופסים כצוואת בנם, האינטרס של 
ולזכות במשפחה הקרובה ככל האפשר למבנה התא  האישה המבקשת להרות מזרע לא-אנונימי 

המשפחתי המסורתי, והאינטרס של המנוח בניצחון החיים ובדור המשך שיישא את שמו.
פסק הדין מכיר בכך שבמקרה הנדון המנוח לא הביע בחייו רצון ברור ומפורש להפוך לאב בדרך 
שבית המשפט התבקש להתיר. כדי לבסס רצון משוער שכזה נסמך בית המשפט על כך שהוריו 
של המנוח, שהיו קרובים לו בחייו, יכולים לייצג את רצונותיו. כן נסמך על דברים שאמר וכתב 
המנוח בנוגע להפקדת זרעו בבנק הזרע: "הושטתי להורים שלי את הנכדים שלהם", שמהם אפשר 
להסיק כי היה מעוניין שייעשה שימוש בזרעו לאחר מותו. הפרשנות הרחבה שהעניק בית המשפט 
לדבריו של שניר מעידה על מאמץ לשער את רצונו להפוך לאב לאחר מותו, ועוד יותר מכך על 
והאישה המעוניינת בזרעו – לבין  והמובהק של החיים – הוריו  עומק ההבדל שבין הרצון הברור 

הרצון העמום והמוסק בדיעבד של המת.
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המת  רצונותיו של  היו  מה  אינה מתמקדת בשאלה  המת  מן  בזרע  התרה של שימוש  לסיכום, 
הרצון  מודל  על  נסמכת  אלא  ביולוגית(,  צוואה  נכתבה  הדופן שבהם  יוצאי  למקרים  )פרט  בחייו 
פופולריות,  אבולוציוניות  הנחות  ועל  עתיקים  טקסטים  על  מסתמכת  הרצון  השערת  המשוער. 
ללא בסיס אמפירי עכשווי, או על פרשנות מרחיבה של דברים שאמר המת בחייו )במקרים שבהם 
לא הותיר צוואה ביולוגית(. כך נוצרת מציאות שבה הזכות להורות מבוססת על רצונם של החיים, 
בעיקר בנות זוג אך גם נשים זרות למת ולהוריו, ואילו רצון המת אינו ידוע או שהוא משוער. ייתכן 

כי בדרך זו של קבלת החלטות נרמס לעתים רצון המת. 

סכסוכי ירושה
האדם  רצון  לכיבוד  מובהק  חוקי  ביטוי  זהו  מאוד.  נרחב  הורשה  בחופש  מכיר  הישראלי  המשפט 

לאחר מותו. סעיף 40 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, קובע:

אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים –

כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו;  )1(

נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו )בחוק זה – מנה(.  )2(

בדומה לרוב שיטות המשפט, המשפט הישראלי מכיר בהגבלות גיל וכשירות בעת עריכת צוואה. 
הוא אף מגביל את האפשרות לקבוע הוראות ליותר משני דורות של יורשים, ולא מכבד ציוויים 
לא חוקיים, לא מוסריים או בלתי ניתנים לביצוע )חוק הירושה, פרק שלישי(. אך בניגוד למדינות 
לבני  מהעיזבון  ונכבדים  מסוימים  חלקים  משריין  אינו  הישראלי  החוק  צרפת,  דוגמת  אחרות, 
יכולים  נזקקים שאינם  משפחה, ומסתפק בזכות לדמי מזונות לא מוגדרים מראש לבני משפחה 
כי  לספק את צורכיהם הבסיסיים בדרך אחרת. מכאן שהעיקרון בדיני ההורשה הישראליים הוא 
לאדם זכות להכריע מה ייעשה בהונו לאחר מותו, ללא הגבלה על זהות היורשים וללא התניה על 
חלקיהם היחסיים. אפילו הגבלות קלות על חופש ההורשה – דוגמת החיוב לנמק נישול של ילד, 
כך,   .)Kreiczer Levi, 2008( הישראלי  בחוק  קיים  לא   – ארצותהברית  ממדינות  בחלק  הקיים 
בניגוד לשני מקרי המבחן הקודמים, בכל הקשור להורשה ממונית מעניק המשפט הפורמלי לרצון 

המת מעמד-על, שאמור לגבור על כל רצון אחר של מי מהנותרים בחיים.
בתי המשפט אימצו את עמדת חוק הירושה ואף הציבו עצמם כשומרי רצון המת והאחראים לכך 
שהצוואה תכובד, גם במקרים שבהם נוצר סכסוך על הצוואה לאחר מות המצווה. כדברי שופט בית 

המשפט העליון, יעקב מלץ, בפסק דין כלפה נ' גולד משנת 4:1993

כל מאבק סביב צוואתו של אדם מעלה בצדו את שאלת 'כבוד המת', השלוב בעיקרון הכללי 
של 'כבוד האדם', אשר היה לעקרון-על במשפטנו עם קבלת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. 
כחוט השני  ולאחריה, שזורה  היסוד  חוק  לפני קבלת  אורכה,  לכל  זה  בית-המשפט  בפסיקת 
העמדה, שלפיה בכל הנוגע לצוואות מוענקת חשיבות מיוחדת לרצונו של הנפטר, זאת על-פי 
הכלל הגדול הנקוט בידינו כי 'מצווה לקיים דברי המת' )כתובות סט, ב ]א[; גיטין, יד, ב ]ב[(.

ע"א 724/87 כלפה נ' גולד, פ"ד מח)1( 22 )1993(.  4
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המשפט  בית  פונה  רבייה,  לשם  מהמת  זרע  נטילת  לסוגיית  בדומה  כאן,  גם  כי  לציין  מעניין 
הבבלי,  לתלמוד  זו  הפניה  המת.  רצון  חשיבות  בדבר  עמדתו  את  לבסס  כדי  קדומים  למקורות 
המופיעה שוב ושוב בפסקי בית המשפט העליון העוסקים בסכסוכי צוואה, מעניינת בהקשר של 
חופש ההורשה, מכיוון שעל פי ההלכה היהודית אסור לאדם לערוך צוואה. עליו לקבל את אופן 
משפחה  לבני  העיזבון  כל  חלוקת  על  המורים  הקוגנטיים,  התורה  לכללי  בהתאם  רכושו  חלוקת 
גברים – למעט אם למצווה יש רק בנות. למעשה, אדם מאמין נדרש לנסח כתב מתנה הקובע את 
חלוקת ממונו בעודו בחיים – דוגמת הניסוח המקובל של "שעה לפני מותי" – ולא צוואה הנכנסת 

לתוקף רק לאחר המוות )ריבלין, 1999(. 
חרף הרטוריקה החד משמעית והמחייבת של המחוקק ובית המשפט העליון, ממחקר של הקר 
עולה כי סכסוכי צוואה הופכים במקרים רבים למשא ומתן בין יורשים ובין טוענים לירושה. אלה 
כצוואתו  שנחזה  במסמך  ביטוי  לידי  שבא  כפי  המת,  מרצון  מאוד  שרחוקות  לפשרות  מגיעים 
ברמת  משפחה  לענייני  המשפט  בבית  צוואה  לקיום  התנגדויות   114 של  מדגם  מתוך  האחרונה. 
 )n=79( גן בתיקים שנפתחו בשנים 2000, 2002 ו-2004 ונסגרו עד סוף 2007, ב-69% מהמקרים
ההליך לא הסתיים בפסק דין שקבע אם צוואת המנוח תקפה או פסולה, אלא בהסכם בין הצדדים 
הנצים. ב-19 מהמקרים הללו, הפער שבין צוואתו של המנוח לבין המוסכם בין הצדדים היה מינורי, 
והתבטא באלפי שקלים בלבד. אבל בכ-50% מכלל המדגם )n=60( היה הפער משמעותי ביותר. 
כי  נקבע  אף שלא  לא ממומש,  האחרונה,  בצוואתו  לביטוי  כפי שבא  המת,  רצון  את  הותיר  הוא 

צוואה זו בטלה.
מכיוון שהיא  בתו  הוא מנשל את  כי  בצוואתו  המנוח  כתב  באחד התיקים שנדגמו  כך, למשל, 
חייבת כספים לאחיה. הבן ביקש מהרשם לענייני ירושה צו קיום צוואה, אך הבת הגישה התנגדות 
שהובילה לפתיחת הליך בבית המשפט לענייני משפחה. מטעמים שלא מפורטים בתיק, הבן בחר 
שלא לנסות לשכנע את בית המשפט בכשרות הצוואה )סיבות אפשריות הן מכיוון שידע שהצוואה 
אינה כשרה, העדיף לשמר מערכת יחסים תקינה עם אחותו או שהפסד מחצית מהעיזבון לא הצדיק 
כי  נאמר  שבו  הסכם  המשפט  בית  לאישור  הגישו  והאחות  האח  הצפויות(.  המשפט  עלויות  את 
הצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת ומכאן שהיא בטלה ויש לחלק את העיזבון על פי חוק 
זה מבלי להתייחס  בית המשפט אישר הסכם  ילדי המנוח.  בין  הירושה, המורה על חלוקה שווה 

לנטען בו לגבי אי כשרות צוואת המנוח. 
במקרה אחר שניים מקרובי אשתו של המנוח התנגדו לצוואתו, שבה ציווה את כל עזבונו לשכנתו, 
בנימוק ש"דאגה לי במסירות ובנאמנות". במקרה זה, קיום הצוואה הבטיח לשכנה את מלוא העיזבון 
וביטולה הותיר אותה ללא כל חלק בו, מכיוון שאינה בת משפחה המוכרת בחוק הירושה כזוכה. גם 
כאן לא מפורטות בתיק בית המשפט הסיבות לפשרה )קשיי הוכחה של שני הצדדים, חיסכון בעלויות 
המשפט או סיבות אחרות(. בית המשפט אישר את ההסכם שהצדדים גיבשו, ולפיו השכנה תקבל 
רק מחצית מהעיזבון ואילו המתנגדים לצוואה יקבלו את המחצית השנייה. כך הושגה תוצאה שלא 
עולה בקנה אחד עם רצון המת: הרי אם צוואתו משקפת את רצונו, השכנה צריכה לקבל את מלוא 

העיזבון. אם הצוואה אינה משקפת את רצונו, רק קרובי משפחתו יורשים.
המחקר,  בתקופת  הרלוונטי  המשפט  בבית  הירושה  סכסוכי  במרבית  ששפט  שוחט,  שאול 
התראיין למחקר של הקר )29.10.09(. בריאיון הסביר כיצד הוא מיישב את המתח שנוצר בין חובתו 
כשופט לכבד את רצון המצווה לבין הפרקטיקה הרווחת של אישור הסכמים הסוטים מהחלוקה 

המופיעה בצוואת המנוח:
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כשמדובר בהתנגדות לצוואה, הלקוח של בית המשפט הוא למעשה המנוח ]...[ אני צריך לכבד 
את הרצון שלו, לעשות כל מה שאפשר כדי להתחקות אחר רצונו. ]...[ עכשיו, את תגידי לי, 
אם רצון המת הוא בחשיבות עליונה, אז למה אתה מציע פשרה? מרבית הפשרות שהצעתי, 
אולי 95%, אומרות שהצוואה מקוימת. ברגע שהצוואה מקוימת, אני קיימתי את רצון המת. זה 

שזכה מסכים לתת סכום מסוים או מסכים לתת משהו לצד שכנגד – זה כבר לא המת.

כך, למעשה, יוצר השופט שוחט קונסטרוקציה שעל פיה בית המשפט מכבד את רצון המת בכך 
שהוא מורה על צו קיום צוואה, ובה בעת מאפשר לצדדים החיים לסיים את הסכסוך על ידי אישור 
הסכם שנכרת ביניהם; הצד הזוכה לפי הצוואה נותן סכום כלשהו או רכוש מסוים מהעיזבון לצד 
המתנגד לקיום הצוואה. לשיטתו של שוחט, שלב אישור ההסכם אינו פוגע ברצון המת, אלא רק 

מאשר העברת הון בין החיים, הרשאים על פי חוק להעביר ביניהם הון כראות עיניהם.
השופט שוחט מוסיף הצדקה לפרקטיקת אישור ההסכמים, העוקפת למעשה את שאלת תוקף 
הצוואה וחלוקת הרכוש המצוינת בה: "אני גם בא ואומר... מה היה המת אומר אילו היה חושב 
שמה שהוא כתב יגרום לכזה סכסוך איום ונורא בין הילדים שלו ובין בני המשפחה שלו? אולי הוא 
סכסוך  למנוע  רצון  למת  מייחס  שוחט  השופט  כלומר,  הזה?"  העניין  לצורך  פעמיים  חושב  היה 
משפחתי. מכאן שאישור ההסכם המסיים את סכסוך הצוואה עולה לכאורה בקנה אחד עם רצון 
הסמכות  הענקת  מעצם  גם  עולה  צוואה  לסכסוך  צדדים  שבין  המשפחה  יחסי  על  הדגש  המנוח. 
לדון בסכסוכים אלה לבתי המשפט לענייני משפחה, ולא לבתי משפט השלום הרגילים. במקרה 
מבחן זה, לא רק שנשאי המשפט משערים את רצון המת, אלא שהם עושים זאת לכאורה למען 
זה  יתרה מכך, במקרה  יחסים משפחתיים.  המשפחה, מתוך הנחה אידילית על אודות טיבם של 
הקונסטרוקציה של רצונו המשוער של המת למען טובת המשפחה מובילה להתעלמות ממנו כפי 

שהובע במפורש בצוואתו האחרונה – שלא הוכח שאינה כשרה. 
הירושות  רשם  בארכיב  מקבילים  מדגמים  נוסף.  מעניין  אמפירי  לציין ממצא  המקום  זה 
)n=138( ובארכיב בית הדין הרבני )n=60( מלמדים כי בקשות לקיום צוואות שלא מובילות 
להתנגדות מוגשות ברובן המכריע על ידי בני המשפחה הגרעינית – הבן, הבת או האלמן/ה 
)82% אצל הרשם ו-97% בבית הדין הרבני(. אולם במקרי הסכסוך בבית המשפט, השיעור 
וב-37%  נשוי/אה,  בן/בת-זוג  או  בת  בן,  הם   48% רק  המתנגדים,  בקרב  גם  ל-53%.  צונח 
מהמקרים, המבקש והמתנגד אינם בני המשפחה הגרעינית של המנוח/ה. ניתוח פסקי הדין 
גן בתיקים שנפתחו בשנים שנבדקו ושפורסמו עד  של בית המשפט לענייני משפחה ברמת 
2010 )כלומר סכסוכים שנמשכו זמן רב יותר ולא הסתיימו בפשרה, n=67( מחזק את הממצא 
בדבר שכיחות המצבים שבהם סכסוכים על חלוקת עיזבון אינם כוללים רק את בני המשפחה 
הגרעינית או שאינם כוללים אותם כלל. בקבוצה זו רק 31% מהמקרים כללו מבקשים ומתנגדים 
בני המשפחה הגרעינית של המנוח )למשל, אח נגד אחות, או בן נגד אמו(. לעומת זאת, 32% 
מהמקרים כללו מבקשים ומתנגדים, שלכל אחד מהם קשר משפחתי קרוב עם המנוח, אך ללא 
נגד ידועתו בציבור שאינה אם ילדיו(. שאר המקרים  קשר כזה ביניהם )למשל, ילדי המנוח 
כללו קרבה רחוקה בלבד למנוח של צד אחד לפחות, כגון מוסד או קרוב משפחה של אשתו 
)Hacker, 2014b(. מתברר שהטיעון כי יש לכבד הסכמות בין צדדים לסכסוכי צוואה בשם 
רצון המנוח למנוע סכסוכי ירושה בין בני משפחתו אינו משכנע כלל – מכיוון שהממצאים 
האמפיריים מלמדים שברוב המקרים הצדדים המסוכסכים אינם בני משפחה שביניהם קשר 

משמעותי שניתן וחשוב לשמר. 
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הדגש  את  סותר  הישראלי  החוק  שמעניק  כמעט  המוחלט  ההורשה  חופש  כי  נדמה  לכאורה 
המשפחתי הפיקטיבי בסכסוכי צוואה המתפשרים על רצון המת, כמו בשני מקרי המבחן האחרים 
של  מקומה  בולט  שבהן  המוות,  לאחר  והרבייה  האיברים  תרומת  לסוגיות  בניגוד  לעיל.  שנדונו 
המשפטית  בהסדרה  גם  אלא  צוואה,  סכסוכי  של  במקרה  כמו  בפרקטיקה  רק  לא   – המשפחה 
הפורמלית – חוק הירושה מעניק לרצון המת עדיפות עליונה, המרוסנת, כאמור, רק על ידי הזכות 
ח"כ  התנגד  ב-1965  בכנסת  שהתקיים  החוק  לגבי  בדיון  אכן,  תלויים.  משפחה  בני  של  למזונות 
משמעותיים  חלקים  לשריין  וקרא  הנרחב,  ההורשה  לחופש  הליברלית  מהמפלגה  קלינגהופר 

מהעיזבון לבני משפחה, בדומה לחוק במדינות הקונטיננט:

מופרז  בחופש  לוקה  החוק  כי   – בה  צידד  לא  הוועדה  שרוב   – הכרתי  על  מבוססת  ההצעה 
של צוואה. לפי החוק, יכול המוריש לשלול לחלוטין מכל בני משפחתו וכל קרוביו כל חלק 
בעיזבון, בקבעו בצוואה שאחרי מותו יעברו נכסיו כולם לבני אדם זרים לגמרי, שאין קיימת 
ביניהם לבינו שום קרבה משפחתית. ]...[ סבורני שחוק הירושה המניח למצווה אפשרות של 
שלילה אבסולוטית של כל זכות ירושה מבן-זוגו ושאר בני-משפחתו וקרוביו, פוגע בעיקרון 
שמדינות רבות, לדעתי בצדק, דוגלות בו ומחייבות אותו, הוא העיקרון שחלק מנכסי המוריש 
צריך להיות משוריין לטובת בני משפחה מסוימים מפני דיספוזיציה טסטמנטארית. עיקרון 
זה נובע מן התודעה, כי רצוי שהחוק ישמור על קשר מינימלי בין הרכוש והמשפחה גם לאחר 
מותו של בעל הרכוש. מן הדין הוא, לפי רעיון זה, כי הנכסים יישארו, במידה מסוימת, בידי 

המשפחה דור אחרי דור.5 

הצעה זו נדחתה, כמו הצעות נוספות להצרת חופש ההורשה בשם האינטרסים של בני המשפחה 
שעלו בכנסת בשנים מאוחרות יותר. 

לבטל  נוטים  בתי המשפט  הברית, שם  בארצות  לעומת המתרחש  כי  לציין  מעניין  זה  בהקשר 
 ,)Tate, 2008( "צוואות הסוטות מהנורמה של הורשת העיזבון לבני משפחה על ידי ציווי ל"זרים
גן, לבני  הקר לא מצאה נטייה כזו. בבית המשפט העליון ובבית המשפט לענייני משפחה ברמת 
בולטת להגנה על  דוגמה  בעיזבון שעליו הם מתנגחים.  לזכות  דומים  סיכויים  ול"זרים"  משפחה 
רצון המת חרף פגיעה במשפחה היא הנכונות של בית המשפט לכבד צוואה המחלקת את העיזבון 
סבל  נפש,  חולה  היה  המוריש  כי  שנמצא  אף  זאת  לב"י.  קרן  לבין  העברית  האוניברסיטה  בין 
מתחושת רדיפה ושיגיונות שווא וסבר שאחותו מבקשת להרעיל אותו, ולכן הדיר אותה ואת ילדיה 
מהצוואה, וחרף עמדת בית המשפט כי העדפותיו של המוריש מושתתות על "תפיסה מעוותת של 
המציאות".6 מה יכול לשפוך אור על הסתירה לכאורה שבין הממצא על אודות התחשבות ברצון 
המשפחה החיה על חשבון רצון המת, לבין הממצא שלפיו בישראל לא נהוג לבטל צוואות שאינן 

מקיימות את נורמת ההורשה לבני משפחה?
ייתכן שההסבר נעוץ בכך שהתנגחויות בין בני משפחה ל"זרים" חריגות, ועל פי ממצאי המחקר 
מהוות רק כ-10% מכלל סכסוכי ההורשה המהותיים. רוב ההתנגחויות סביב עזבונות הן בין בני 
משפחתו הגרעינית של המוריש )אח נגד אחות, אם נגד ילדיה(, או בין קרוביו שאין ביניהם זיקה 
דין  פסקי   241 מתוך  אחים(.  נגד  זוג  בת  או  בציבור,  ידועה  נגד  ילדים  )כגון  ישירה  משפחתית 

דבה"כ תשכ"ה, כרך 42, עמ' 1019.  5

ע"א 1212/91, קרן לב"י ואח' נ' בינשטוק ואח', פ"ד מח)3(, 705, עמ' 748.  6
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של בית המשפט העליון, העוסקים בסכסוכי הורשה מהותיים )בשונה מהליכים שעוסקים בניהול 
עסקו   21 רק   ,2010 שנת  סוף  ועד  המדינה  מקום  שפורסמו  וכדומה(,  יורשים  באיתור  העיזבון, 
בסכסוך בין בן משפחה )קרוב או רחוק( לבין מי שאינו בן משפחה )שכנה, עמותה, ישיבה וכדומה(. 
את  לאתר  בניסיון  שנבדקו  הורשה  סכסוכי   211 מתוך  גן,  ברמת  משפחה  לענייני  המשפט  בבית 
כל התיקים שנפתחו בשנים 2000, 2002 ו-2004, רק 20 מקרים כללו סכסוך בין בן משפחה לבין 
מי שאינו בן משפחה. רק שישה מהמקרים האלה הסתיימו בפסק דין, והשאר הסתיימו במחיקת 
ההליך או בפשרה. גם במקרים המעטים הללו כמעט תמיד היה מדובר בבן משפחה רחוק )דוגמת 

אחיינית או אח של בת זוג מנוחה( ולא בבני זוג או צאצאים. 
למעשה, המחקר מלמד כי בדומה לנעשה במדינות אחרות )Douglas et al., 2011(, רוב המורישים 
עושים שימוש בחופש ההורשה כדי להוריש לבני משפחה בכלל, ולבני משפחה מדרגה ראשונה בפרט. 
בקרב הצוואות שנדגמו ושלא הניבו סכסוך )n=198(, רק 3% ציינו יורש שאינו קרוב משפחה )בדרגת 
קרבה כלשהי(, ועוד 2% כללו יורשים שלא ניתן לזהות אם הם בני משפחה או אחרים. ממצאים אלה, 
ביחד עם הממצא כי סכסוכי צוואה מהווים פחות מ-1% מכלל הליכי ההורשה בישראל, מלמדים 
שחופש הציווי המוחלט כמעט שמעניק המחוקק הישראלי אינו מאיים על מרכזיות המשפחה, מכיוון 

שמתי מעט עושים בו שימוש כדי להוריש לחברים, למטפלים בשכר או למוסדות.
עם זאת, מעניין לציין כי גם אם בשנים 1949–1979 פורסמו רק שני פסקי דין של בית המשפט 
העליון העוסקים בסכסוך בין בן משפחה לבין צד שאינו בן משפחה, שהם 2% מכלל פסקי הדין 
שנבדקו מאותה תקופה – הרי שבמחצית השנייה של התקופה שנבדקה, 1980–2010, פורסמו 19 
פסקי דין כאלה, המהווים 14% מפסקי הדין שנבדקו באותה תקופה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם 
התנערות גוברת של בני משפחה מטיפול בבני משפחה מזדקנים ומפלורליזם משפחתי, שמגבירים 
את הסיכוי שלמנוח לא יהיו בני משפחה קרובים, או שלא יהיה בקשר משמעותי איתם. בהנחה 
שמגמות אלו יימשכו ויגברו, עלול להיווצר פער שכיח יותר בין רצון המת לבין האינטרסים של בני 

משפחתו וחופש הציווי יעמוד במבחן קשה יותר אל מול אתוס המשפחתיות הישראלי.
לסיכום, במקרים הנדירים שבהם צדדים לסכסוך צוואה אינם מצליחים להתפשר, בית המשפט 
של  המכריע  ברוב  זאת,  עם  המחוקק.  כמצוות  אדמות,  עלי  רצונו  כמגן  לתחייה  המת  את  מקים 
המקרים, העדפתו של המחוקק הישראלי את רצון המת בהורשה ממונית אינה נמצאת במתח עם 
רצון בני המשפחה, מכיוון שמורישים ישראלים כמעט לא עושים שימוש בחירות המוענקת להם 
בתי המשפט  צוואה,  ברוב המקרים שבהם מתפתח סכסוך  יתרה מכך,  להוריש מחוץ למשפחה. 
מאפשרים התעלמות מרצון המת כפי שהובע בצוואתו האחרונה על ידי אישור הסכמי פשרה. הם 
פועלים בשם אינטרסים משפחתיים, אף שברוב המקרים לא קיימים כאלה. כך, גם במקרה מבחן 
זה, בדומה לשניים שקדמו לו, ברוב המקרים שבהם נוצר מתח בין רצון המת לבין רצון הנותרים 

בחיים נמוגים המת ורצונו אל אחורי הקלעים ונותרים שם ללא מתעניין ומגן.

סיכום 
לאחר  אדם  לרצונותיו של  ראוי שיקרה  מה  הפילוסופי בשאלה  הדיון  באזכור  דברינו  את  פתחנו 
מותו: האם הם מתים עמו? ואם לא, באיזה אופן ראוי שישרדו? עד כמה, אם בכלל, עליהם לסגת 
הסוציו-משפטי  הניתוח  האתי-נורמטיבי,  לדיון  בניגוד  החיים?  של  והזכויות  האינטרסים  מפני 
שהצענו לשאלות אלו ביקש ללמד אותנו על המצוי ולא על הרצוי. חקרנו שלושה מקרי מבחן: 
היחיד,  בין  היחסים  אודות  כדי ללמוד על  צוואה,  וסכסוכי  הולדה לאחר המוות  איברים,  תרומת 

המשפחה והחברה בישראל, כפי שהם באים לידי ביטוי בדילמות של סוף החיים.
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המקרים שבחנו נבדלים ברמת הוודאות ביחס לרצונו של המת. במקרה של צוואות, צוואה אמורה 
לשקף את רצון המת כל עוד לא הוכחו מרמה, כפייה או טעות. החוק מתיר לאדם לנסח בצוואתו 
את אופן חלוקת רכושו כראות עיניו, לבני משפחתו או לאחרים. אלא שכמו שהראינו, במקרים 
נדחק מפני רצון החיים שנותרו  ביטוי בצווואתו האחרונה,  לידי  רבים רצונו של המת, כפי שבא 
אחריו. אלה מגיעים ביניהם להסדרים בנוגע לירושתו, בניגוד לכתוב בצוואה ובגיבוי בית המשפט, 
גם אם ללא ביטול הצוואה. רצון המת נדרס על בסיס ההשערה שהוא עצמו היה מן הסתם חפץ 
במניעת סכסוכים בין קרוביו. אלא שרצון משוער זה אינו יכול לעמוד במבחן המציאות במקרים 
רבים. שיעור גבוה של סכסוכי צוואה כלל אינם מתנהלים בין בני אותה המשפחה הגרעינית של 
המנוח, ומכאן שאין ביניהם יחסים משמעותיים שהמנוח היה רוצה לשמר במחיר סטייה מצוואתו.

והנחיות  המשפט  בתי  מסיקים  ביולוגית,  צוואה  בהעדר  המת,  של  בזרעו  שימוש  של  במקרה 
היועץ המשפטי לממשלה את רצונו המשוער של המת בהורות שלאחר המוות, תוך התבססות על 
דינים עתיקי יומין, אמונות אבולוציוניות פופולריות ופרשנות מרחיבה של דברי המת בחייו, ללא 
דיון ציבורי נרחב וללא מחקר אמפירי תומך. למעשה, במקרים שבהם קרוביו של מת – קרי, בת 
זוגו או הוריו – ביקשו להשתמש בזרעו, אושרה בקשתם, בהסתמך על הנחיות היועץ המשפטי או 
באמצעות בתי המשפט. כך מאפשר עולם המשפט הורות שלאחר המוות מבלי שהמנוח נתן לכך 

את הסכמתו המפורשת ולעתים מבלי שהכיר את היולדת. 
במקרה של תרומת איברים, אם אדם מת ללא שחתם על כרטיס תורם, המשפחה היא הפוסקת 
היחידה בדבר התרומה. אלא שגם כאשר אדם חותם על כרטיס תורם, באופן שמבהיר את רצונו 
באופן הוודאי ביותר מבין כל המקרים שבהם דנו, אין בכך כדי להבטיח את מימוש רצונו. המשפחה 
עדיין משמשת כפוסקת היחידה בסוגיית התרומה. באפשרותה לסרב לתרומת איברי המת ובכך 
להתעלם מרצונו, ללא צורך לנמק את החלטתה וללא התערבות משפטית שתאזן בין רצון המת 

ובין רצון משפחתו. 
כי בשלושת מקרי המבחן קיימים  כיבוד רצון הפרט לאחר מותו מלמדים  ממצאינו על אודות 
המשפטי  בשדה  הרווחות  הפרקטיקות  ובין  בנושא  המשפטית  הרטוריקה  בין  וסתירות  פערים 
אותו  מבנות  או  אותו  סותרות  ממנו,  מתעלמות  המת,  רצון  על  מתפשרות  אלו  הרפואי.  ובשדה 
בשלושת  לכך,  בנוסף  המת.  קרובי  של  לרצונם  רב  משקל  מתן  תוך  ספקות,  נטול  שאינו  באופן 
המקרים שבחנו הפרקטיקה המשפטית והרפואית מתחשבת במשפחה שנותרה בחיים הרבה יותר 
מכפי שדורש המשפט עלי ספר. מתן זכות וטו למשפחה לעניין תרומת איברים, שימוש בזרעו של 
מת על ידי אישה זרה ואישורי הסכמי פשרה בין צדדים בסכסוכי צוואה מבלי שזו בוטלה – אלה 
אינם מוסדרים בחוק. הם תולדה של שדות מקצועיים המתמודדים עם רצונות הנותרים בחיים. 
למת אין ייצוג בשדות אלו, למשל בדמות אפוטרופוס לדין, ומכאן אין פלא שרצונו נדחק לשוליים. 
המת  במשפחת  שההתחשבות  בבירור  מורים  ממצאינו  כי  היא  המרכזית  טענתנו  זאת,  לאור 
לחברה  אופיינית  המנוח  משפחת  של  הדומיננטיות  המשוער.  או  המוצהר  רצונו  על  מאפילה 
לארצות  בהשוואה  דופן  יוצאת  בצורה  משפחתית  חברה  היותה  על  נכתב  שרבות  הישראלית, 
הבכורה  מתן  כי  על  מצביעים  ממצאינו  לכך,  מעבר   .)1999 )פוגל-ביז'אווי,  אחרות  מפותחות 
המתכחשת  אידיאליזציה  משפחתיים,  יחסים  של  אידיאליזציה  על  מבוסס  המת  של  למשפחתו 
לדימוי  בניגוד  כי  וידוע  פי שברור  על  אף  זאת   .)2012 )הקר,  לקונפליקטים אפשריים במשפחה 
מסגרת  בכל  מאשר  יותר  קשים  וניצול  אלימות  למאבקים,  זירה  אחת  לא  הן  משפחות  הנאיבי, 

חברתית אחרת )אדר-בוניס, 2007(.
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וכך, כפי שהדגימו שלושת מקרי המבחן, לאחר לכתו של הפרט, ומרגע שאינו יכול עוד לנהל 
זה  עניינים  מצב  החיים.  בממלכת  לסוכניו  משפחתו  קרובי  הופכים  אוטונומי,  כבוגר  ענייניו  את 
חורג מהמתכונת הביו-אתית הליברלית המבוססת על פרטים אוטונומיים, בהעבירו את ההכרעה 
האתית למתכונת המדגישה את ההקשר המשפחתי של הפרט. מעבר זה מוביל לכך שהסובייקט-

האינדיבידואל קורס לאחר מותו אל סבך רשתות משפחתיות ממשיות, מדומיינות או עתידיות, 
בני  של  רצונותיהם  את  הלמו  שרצונותיו  בין  שלא,  ובין  בחייו  בכך  שרצה  בין  מהן  חלק  והופך 

משפחתו ובין שהתקיימו ביניהם ניגודי אינטרסים.
נטול  הרמוני  מוסד  היא  שהמשפחה  ההנחה  על  וההתבססות  משפחתיות  על  לדגש  מעבר 
קונפליקטים, יש להבין את מרכיביו של היחס לרצון המת בחברה הישראלית גם לאור המסורת 
היהודית, המשמשת מצע נורמטיבי לקביעת מדיניות בנושאים אלה. אלא שממצאינו מורים על 
כך שהשימוש שנעשה במסורות דתיות גמיש מאוד. הוא מונע על ידי כוחות פוליטיים עכשוויים, 
רוח עכשוויים. בהתאם לכך,  ולהלכי  כוחות  המפרשים את הציווים הדתיים כך שיתאימו ליחסי 
לעתים משתמשים בחוקים עתיקים כדי להצדיק טכנולוגיות חדישות, כמו במקרה של הולדה לאחר 
המוות; לעתים נכנעים לזרם הקיצוני בדת, כמו במקרה של הגדרת המוות המוחי – מפקיעים את 
ההחלטה על רגע המוות מידי אנשי מקצוע הרפואה ומעבירים אותה למשפחה; ולעתים עוקפים 
לחלוטין את הציווי העתיק בלי כל קושי, כמו במקרה של חוקי ירושה האוסרים על עריכת צוואה.

נסיים בהערה מעשית העולה ממחקרינו. אזרחי ישראל צריכים להיות מודעים לכך שנכון למועד 
כתיבת שורות אלה, ייתכן שאיבריהם לא ייתרמו לאחר המוות, חרף בקשתם המפורשת; שייעשה 
זאת  ביקשו  לא  אם  גם  המוות,  לאחר  צאצאים  העמדת  לצורך  בביציותיהן(  )או  בזרעם  שימוש 
במפורש; ושצוואתם האחרונה לא תכובד, גם אם לא יוכרז כי היא בטלה. כדי לשנות מצב זה יש 
והן  במישור החקיקה הראשית  הן  החיים,  סוף  רבדים שונים של שאלת משמעות  עם  להתמודד 
מוגן  היא ערך  רצון המת  כי שמירת  היוצרת אשליה  רטוריקה  והמשפחתי. חרף  במישור האישי 

בחברה הישראלית, כדאי לאזרח להתייחס לסוגיות אלו בעודו בחיים.
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מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית 

הדס שדר* וחיים יעקובי** 

שבין  וביחס  האדריכלי  בהקשרו  המודרניות  במושג  דן  זה  מאמר  תקציר. 
על  הדיירים.  ובין   – המגורים  שיכון  היא   – המגורים  מכונת  של  האדריכלות 
ותיעוד  ארכיון  עבודת  ואישיים,  תכנוניים  נתונים  איסוף  ראיונות,  בסיס 
ויזואלי מציג המאמר שלושה אופנים המשרטטים את המתח בין המודרניזם 
"צלחו"  שלא  ה"מסורתיים",  הדיירים  ובין  הגמוני  ממהלך  כחלק  האדריכלי 
לנסח  נבקש  התיאורטי  והדיון  הממצאים  בסיס  על  המודרניות.  פרויקט  את 
הדיירים, שיצרו  ובין פעולותיהם של  בין מכונת המגורים  הגומלין  יחסי  את 
ההיסטורי-אדריכלי  הציר  בין  נע  זה  מאמר  שלישי".  "מקום  הביתי  במרחב 
לרוב  נעדרת  זו  גישה  שהרי  הנוספת,  תרומתו  וכאן  החברתי-פוליטי,  לציר 
מגוף הידע הקיים, שבו נהוג לבחון את שאלת הדיור והדיירים על פי תפיסה 

דיסציפלינרית יחידנית. 

מבוא
מטרתו הראשית של מאמר זה היא לבחון את מושג המודרניות בהקשרו האדריכלי, ואת היחס 
שבין האדריכלות של מכונת המגורים ובין הדיירים. נבקש לטעון שלעומת המתכננים, "מרפאי 
המרחב" בלשונו של לפבר )Lefebvre, 1996, p. 99(, המבטאים את המודרניות בטהרנותה 
של  היומיום  שחיי  הרי  בבסיסה,  העומדת  והאידיאולוגיה  האדריכלית  התצורה  באמצעות 
מודרניות  של  תצורות  מייצרים  המגורים  ובסביבת  הביתי  במרחב  השימוש  ואופן  הדיירים 
אלטרנטיבית. על פי הגדרתנו, מודרניות אלטרנטיבית היא כזו שנקבעה לא על ידי המתכננים 
ובין  ידי סוכני המודרנה האחרים, אלא באמצעות הממשק בין התכנון האחיד והגנרי  או על 
הדיירים. אלו, לדברי הולסטון )Holston, 1991(, גם אם הם עניים ובשולי החברה, מארגנים 

המרכז האקדמי ויצו חיפה והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון   *
המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   **

המאמר נכתב בעקבות התערוכה "שיכונים מבפנים" שהוצגה בסוף 2011 בבית האדריכל בתל אביב-  
יפו מטעם עמותת האדריכלים. את התערוכה יזמו שלי כהן והדס שדר במסגרת הסדרה "מקומי" 
של  מעקב  עבודות  על  התבססה  התערוכה  טאוויל.  טמיר  וערן  כהן  שלי  שדר,  הדס  אותה  ואצרו 
סטודנטים בקורס של הדס שדר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. שלושת הסיפורים 
המוצגים במאמר התבססו על עבודות המעקב של ניר שמואלי )קדימה(, נועה טל )קריית אליעזר( 

וורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ )גבעת אולגה(. לכולם תודות רבות.
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ומייצרים את ערך השימוש של סביבת המגורים שלהם ואת האסתטיקה של הדיור. כדי לאשש 
את טיעוננו נבחן את השיכון הציבורי בישראל משנות החמישים, השישים והשבעים של המאה 
ה-20 כפרויקט המפגיש בין האידיאולוגיה המודרנית, הבאה לידי ביטוי באדריכלות השיכון 
שתכננו המתכננים המודרניים )Shadar, Orr & Maizel, 2011(, ובין הדיירים, שחלקם הגדול 

הגיעו מחברות מסורתיות.
 .)Appadurai, 1996( אפדוראי  עבודתו של  על  נשען  אלטרנטיבית"  "מודרניות  המושג 
נמנים  שאינם  ומרחבים  חברות  בקרב  היומיום  בחיי  המודרניות  במשמעות  מתמקד  הוא 
עם העולם הראשון. בכך הוא דוחה את האתוס של המודרניות ובמקומו מבקש להכיר בכך 
זה מבוטא במחקרו של  נושא  הובילו לתוצאות שונות.  שפרויקטים שונים של מודרניזציה 
ניתוח ביקורתי את  )Holston, 1989( שהיה זה מכבר לקלאסיקה. המחקר מנתח  הולסטון 
תכנונה המודרניסטי של העיר ברזיליה, בוחן את המעשה התכנוני וחושף את המכניזם של 
יחסי הכוחות שאיפשר לבצע את התוכנית. התוכנית נרתמה ליצירת טרנספורמציה חברתית 
במדינה, ולכן מימושה תבע מעורבות עמוקה של המדינה וגישה תכנונית ריכוזית שתאפשר 
ליישם חזון אוטופי בסדר גודל שכזה. עמדה זו מספקת זווית חדשה לדיון התיאורטי בסביבה 
הבנויה וקוראת להכרה בריבוי המבעים של המודרניות: הכלכלה הקפיטליסטית, הטכנולוגיה 
והארגון הביורוקרטי של המדינה הם מרכיבים אינהרנטיים למודרניות, אך במפגש עם החברה 
ועם חיי היומיום של קהילות ויחידים הם מובילים לריבוי אופנים של מודרניות, ואלה חורגים 

 .)Taylor, 1999( מההעמדה הבינארית של מודרניות מול מסורתיות
ההגות הפוסטקולוניאלית מרכזית להבנת התהליכים הנידונים במאמר זה משני טעמים. 
ביקורתית מבנים חברתיים כתוצר  בחינה  הידע הפוסטקולוניאלי מציע לבחון  גוף  ראשית, 
של יחסי הכוח בין התרבות ההגמונית לתרבויות מוכפפות, כפי שמאמר זה מציע לבחון את 
הממשק בין המודרניות ההגמונית הבאה לידי ביטוי אדריכלי ובין התרבויות המסורתיות, הן 
תרבויות המגורים שמביאים הדיירים. שנית, התיאוריה הפוסטקולוניאלית מאפשרת לבחון 
כיצד תרבויות מוכפפות מאמצות טקטיקות פעולה המייצרות מרחב שלישי, כך שבנקודת 
 .)Bhabha, 1994( לפעולה  הבלעדיות  החלופות  שתי  אינם  והכפיפים  הכוח  בעלי  המגע 
המרחב השלישי, לטענת באבא, הוא המרחב שיש לו פוטנציאל להפוך לאתר של התנגדות, של 
מאבק ושל משא ומתן. הוא מערער את התפיסה הקוטבית, הרואה בזהויות ישויות אותנטיות 
ומהותניות הניצבות אלה מול אלה בהקשר גזעי ואתני )Bhabha, 1990(. עמדתו של באבא 
)2004( חשובה למאמרנו: היא מדגישה את יחסי הכוח שבמסגרתם נוצרת הזיקה התרבותית 
המוכפפת שנדון בה בהמשך, והיא נוגעת למנעד הסוציולוגי הרחב שמתאר באבא בין הכוח 

הקולוניאלי ובין קולו של הסובייקט הקולוניאלי )שנהב, 2004(. 
כלפי  ביקורת  עוררה   – – שהדגיש את הממד השיחני במרחב השלישי  הגותו של באבא 
ההפרדה בין פוליטיקה לשיח )לאטור, 2005( וקראה לבחינת מרחבים היברידיים בהקשרים 
לענות  מבקש  זו  ביקורת  על  כלכליים.  או  היסטוריים  גיאוגרפיים,  אלה  יהיו  מטריאליים, 
של  מקומן  הפוסטקולוניאלי:  הדיון  בשולי  שנותרו  הסוגיות  באמצעות  שלהלן,  המאמר 
הפרקטיקות העוסקות בייצור המרחב, כגון תכנון עירוני ואדריכלות. הדיון בסביבה הבנויה 
רק  לא  השלישי,  במרחב  המיושמות  הפרקטיקות  בחשיבות  להכיר  מאפשר  נתמקד  שבה 
כמושג מטפורי אלא כמקום קונקרטי )יעקובי, 2007(, כאתר פיסי שפועלות בו הפרקטיקות 
 ,)King, 2003; Schwarz, 2000( המייצרות את המרחב הפיסי בהקשרים פוסטקולוניאליים
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וכתמונת ראי לתהליכים אלו.1 ככלות הכול, האדריכלות מייצגת ומסמלת ערכים מופשטים 
וזהויות קולקטיביות באופן חומרי, ולכן מאפשרת לבחון דרכה מגוון שיחי זהות, קונפליקטים 
ומאבקים על כוח, על אידיאולוגיות, על ערכים ועל סמלים )Jones, 2006(. בחינה ביקורתית 
של תהליכים אלו תבהיר כיצד האדריכלות, כפרקטיקה מודרנית, מייצרת משמעות הנתפסת 
כמובנת מאליה והופכת את הסביבה למתווכת ולמשעתקת של יחסי הכוח מחד גיסא, וכיצד 

התנהלות הדיירים חותרת תחת יחסי הכוחות ומערערת אותם מאידך גיסא. 
מבחינה אמפירית מבוסס מאמר זה על שתי מתודולוגיות מחקר המשלימות זו את זו. הראשונה, 
מתוך  ואדריכליים  תכנוניים  מהלכים  ניתוח  היא  אדריכליים-היסטוריים,  למחקרים  האופיינית 
מסמכי  על  מבוסס  זה  ניתוח  בו.  פועלים  שהם  והתרבותי  הכלכלי  הפוליטי,  להקשר  התייחסות 
ארכיון, על עיתונות וכתבי עת תקופתיים ועל מסמכים תכנוניים שיוצגו להלן. הגישה המתודולוגית 
השנייה היא זו של גירץ )Geertz, 1975(, שגרס כי תפקיד החוקר הוא לקרוא או לתרגם טקסטים 
שנכתבו על ידי התרבות ולתת משמעות רחבה לתופעות שהוא חוקר. גישה פרשנית זו, כך ממשיך 
וטוען גירץ, היא מעין דו-שיח מתמשך בין החוקר למושא חקירתו, ובתהליך זה הולך ה"תרגום" 
ומשתכלל. גישה זו נסמכת על התפנית האיכותנית בגיאוגרפיה אשר "העמידה את המרחב האישי, 
חוק   – ובמקום המטרה הפוזיטיביסטית של מציאת המכנה המשותף  הסובייקטיבי, החד-פעמי; 
כללי אחד להסברת המגוון העצום של התופעות – היא העמידה מטרה הפוכה: זיהוי, איתור והדגשה 
היחסים  ובמערכת  ובסביבה,  באדם  שקיימים  והחד-פעמי  הסובייקטיבי  המיוחד,  המגוון,  של 
ביניהם" )פורטוגלי, 2000, עמ' 217(. שינוי מושגי זה הוביל בהכרח גם לשינוי מתודולוגי הנשען 
על מסורות המחקר הפרשניות המוכרות משדה המחקר הסוציולוגי. גישה זו מציעה אפוא להכיר 
בריבוי העולמות הקיים בתפיסת האדם את המרחב כבנקודת מוצא שמחייבת, בראש ובראשונה, 

לחקור את העולמות הללו במקום להניח הנחות פשטניות בנוגע אליהם )יעקובי, 2005(.
התיאורטיות  ולמסקנותיו  האמפירי  למחקר  מעבר  המאמר,  של  תרומתו  היא  גם  זו  מתודה 
המובאות כאן. המאמר נע בין הציר ההיסטורי-אדריכלי לציר החברתי-פוליטי. גישה זו נעדרת בדרך 
כלל מגוף הידע הקיים שבו נהוג לבחון את שאלת הדיור והדיירים על פי תפיסה דיסציפלינרית. 
דוגמה לכך היא שני ספרים חשובים שפורסמו בשנים האחרונות. האחד הוא ספרה של מוצפי-

האלר בקופסאות הבטון: נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית )2012(. ספר זה, הנטוע במסורת 
את  ובוחן   )233 עמ'  )שם,  חתרנית"  כ"אסטרטגיה  הבית  ביצירת  היתר  בין  עוסק  האתנוגרפית, 
הבניית זהותן האתנית, הלאומית, המרחבית והמגדרית של נשים מזרחיות בירוחם. הספר השני, 
בישראל  המגורים  בתרבות  התמורות  את  בוחן   ,)2007( ועמיר  כהן  של  בעריכתן  מגורים  צורות 

ובצורות המגורים לאורך צירים דיסציפלינריים )סוציולוגיה, ארכיטקטורה, היסטוריה, תרבות(. 

התיאוריה  של  הרלוונטיות  על  תיאורטיות  שאלות  מעלה  זה  במאמר  שנידונה  המבט  נקודת   1
מרחבים  של  בהקשר  לרוב  נידון  זה  עניין  בישראל.  האדריכלי  המרחב  לניתוח  הפוסטקולוניאלית 
עירוניים פוסטקולוניאליים, קרי מרחבים שנוצרו בעבר במסגרת דפוס קולוניאלי אירופי )להרחבה 
 Jacobs,( מתוך התעלמות ממה שהגדירה ג'ייקובס ,)Bishop & Phillips, 2003 ולדוגמאות ראו
1996( "אידיאולוגיות של דומיננטיות" )ideologies of domination(. אידיאולוגיות אלה נטועות 
ביחסי הכוח שיצר העבר הקולוניאלי והן משפיעות על ייצור המרחב הפוסטקולוניאלי בהווה, כגון 
לדוגמה  ראו  הישראלי  )בהקשר  ילידות  ופוליטיקה של  דיאספוריות  קהילות  חוקית,  בלתי  הגירה 

נצן-שיפטן, 2003(. 
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נתונים  איסוף  כללו  עמם  הראיונות  מרואיינים.  מאה  מתוך  שלושה  להציג  בחרנו  זה  במאמר 
תכנוניים ואישיים, אולם בעיקר נסמכו על ריאיון פתוח שבו סיפרו הדיירים על תרבויות המגורים 
שלהם בדירת השיכון ולפני שהשתכנו בה. הם ליוו את הסבריהם בשרטוטים פרי עטם ובשיחה על 
התנהלותם ועל רגשותיהם כלפי המרחב, החפצים ובני המשפחה. הריאיון נכתב בשפתו של הדובר 
ולאחר מכן נותח וסוכם: האם יש חפיפה בין הכוונת המתכנן ובין השימוש בדירה? ואם אין, מדוע? 
בפנים  פריט  כל  של  משמעותו  מה  זאת?  עשו  ומדוע  בדירה  הדיירים  שערכו  השינויים  היו  מה 
תועד  אף  לעיל  בשיח  נושא  כל  הריהוט?  ובסגנון  ברהיטים  הבחירה  של  המשמעות  מה  הדירה? 

אדריכלית באמצעות שרטוטים וויזואלית באמצעות צילומים שצילמו החוקרים. 
נדגיש כי בחירתנו בשלושת חקרי האירוע המפורטים במאמר איננה מקרית, אלא מצביעה על 
שלושה אופנים מייצגים המשרטטים את המתח בין המודרניזם האדריכלי כחלק ממהלך הגמוני 
והדיון  הממצאים  בסיס  על  המודרניות.  פרויקט  את  "צלחו"  שלא  ה"מסורתיים",  הדיירים  ובין 
התיאורטי נבקש לנסח את יחסי הגומלין בין מכונת המגורים ובין פעולותיהם של הדיירים, שיצרו 
במרחב הביתי מקום שלישי. בסוף המאמר נעבור מהדיון האדריכלי לדיון החברתי-פוליטי ונתהה: 

האם אפשר לקרוא את פעולות הדיירים כפעולה של התנגדות?

מכונת המגורים המודרניסטית
ביקשה  עת  ה-20,  המאה  בתחילת  התהווה  האדריכלות  ובין  המודרניות  פרויקט  בין  הקשר 
פרי  אותה,  ששימשו  הטכנולוגיים  לחידושים  בהתאמה  חדשה  אסתטיקה  לפתח  האדריכלות 
)Le Corbusier, 1956(. אוצר הצורות של האסתטיקה  המהפכה התעשייתית של המאה ה-19 
דיוק, הבטון פותח כבר בזמן  נבע מתוך הבטון המזוין שפותח בסוף המאה ה-19. ליתר  החדשה 
סטרוקטורות  לפתח  ואיפשר  חדיש  היה  לפלדה  הבטון  בין  השילוב  אולם  הרומית,  האימפריה 
שלא היו קודם. הוא איפשר להעמיד את הבניין על עמודים ושחרר את הקירות מהצורך לשאת 
האסתטיקה  רק  לא  אולם  אופקיים.  וחלונות  זכוכית  קירות  איפשר  מכך  וכתוצאה  המבנה,  את 
והטכנולוגיה שונו. המודרניזם האדריכלי, שבשם החשיבה הרציונלית קרא תיגר על העולם הישן, 

בחן גם את התנהלותו עד כה והציע חלופות. 
בעקבותיה  שנוצרו  הצפופות  והערים  התעשייתית  המהפכה  בתקופת  המואצת  האורבניזציה 
לטבע  הקרבה  אלה  בערים   .)Benevolo, 1980( ואוטופיות  חדשות  ערים  על  תיאוריות  הזינו 
דומיננטית, אם באמצעות בית פרטי על חלקת קרקע )Howard, 1965; Wiebenson, 1969( ואם 
באמצעות מגורים בבתי קומות מרוחקים זה מזה הפונים לשטחים ירוקים. העיר, כפי שהתפתחה 
מאות בשנים, נשללה, על רחובותיה וכיכרותיה, ופותחו דגמים חדשים להעמדת המבנים במרחב 

 .)Le Corbusier, 1967, 1981(
אודסה  יליד  יהודי  אדריכל  קליין,  אלכסנדר  המסורתית.  המגורים  דירת  גם  נשללה  בעת  בה 
של  המגורים  דירות  את  בחן   ,1933–1920 בשנים  ברלין  סביב  השיכון  במפעלי  שעבד   ,)1897(
הן  מפותלת,  בהן  התנועה  יעילות.  אינן  הדירות  כי  ומצא  התקופה,  ברוח  רציונלית,  בחינה  זמנו 
חשוכות מדי והמרחבים בהן מעטים. סכמת תנועה שערך בדירה הובילה אותו למסקנה כי החיים 
בדירת המגורים נחלקים לשניים: לחלק פעיל בשעות היום ולחלק פעיל בשעות הלילה. בשעות 
בצוותא  נמצאים  הבית  בני  אלו  בחלקים  האכילה.  וחדר  המטבח  המגורים,  חדר  פעילים  היום 
והדיירים עוברים לשהות בחלק  זאת, מתרוקן החלק הציבורי  ומארחים. בשעות הלילה, לעומת 
הפרטי של הבית: בחדרי השינה ובחדר הרחצה. לפי אותו היגיון, טען קליין, יש לפתח את הדירה. 
היום,  במשך  ומארחים  יחדיו  שוהים  הבית  בני  שבו  ציבורי  לחלק  חלקים:  לשני  להתחלק  עליה 
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ובו המטבח, חלל האכילה וחדר המגורים, ולחלק פרטי ובו חדרי השינה והרחצה. מכיוון שבחלק 
הציבורי שוהים בני הבית יחדיו, ממילא אין מקום לפרטיות, ולכן אפשר לאחד את חלל האכילה 
עם חלל המגורים. לעומת זאת, יש לשמור על החלוקה לתאים בכל הנוגע לחדרי השינה האישיים 

.)Wiedenhoeft, 1985(
תרבות,  תלויות  היו  החדש  הבית  דמות  מאחורי  המגורים  ותפיסת  הרצויה  העיר  תפיסת 
המהפכה  שלאחר  העיר  שעוררה  ההתנגדות  מתוך  נבעה  העירוניות  שלילת  והיסטוריה:  מקום 
התעשייתית, מהפכה שהורתה אירופה. עצם היכולת לחשוב מחדש על ארגון הדירה נבע מהשחרור 
הסטרוקטורלי שאיפשר הבטון המזוין, שפותח גם הוא באירופה. זאת ועוד, העיסוק בדירה עצמה, 
לא בחצר ולא ביחסים בין הבית לחצר, נבע מכך שתוכננה באירופה המרכזית, שם לא הייתה החצר 
הפעולות  של  הרציונלי  הלימוד  מדי.  קר  בחוץ  שהאקלים  מכיוון  המגורים  להתנהלות  רלוונטית 
אחת  תכלית  יש  שלפיו  התעשייתי-מודרני,  החשיבה  דפוס  את  ביטאו  לתאים  וחלוקתה  בדירה 
מוגדרת לכל חלל: חדר לבישול, חדר לאירוח, חדר לשינה. החלוקה לחדרים אישיים )חדר להורים 
לעומת חדר לילדים או חדר לכל ילד( התאימה לקידוש האינדיבידואל בחשיבה המודרנית וביטאה 
תרבות שבה האדם היחיד, האינדיבידואל, הוא היחידה הבסיסית והחלל חופף לה. גם תכנונם של 
ולא משפחה אחת  לזו  זו  זרות  גרעיניות  דירות, שבהן מתגוררות משפחות  כאוסף של  הבניינים 
מורחבת, העיד כי המהפכה התעשייתית והנהירה של המשפחות הגרעיניות לערים עמדו מאחורי 

תפיסת התכנון. תפיסת מגורים זו היגרה עם קליין ועם אדריכלים יהודים אחרים לארץ ישראל. 

הגירתה של מכונת המגורים 
תפיסת המרחב והאדריכלות המודרניסטית עברה לארץ ישראל בטבעיות גמורה, כמו המשא הפיסי 
שנושאים עמם מהגרים ממקום למקום. על סמך נימוק זה, בין היתר, כינה הרברט את האדריכלות 
רוב לתיאור  פי  מינוח המשמש על   – ורנקולרית"  "אדריכלות  המודרניסטית-יהודית בפלשתינה 
אדריכלות שמתפתחת במקום, על ידי בני המקום, ללא אדריכלים )Herbert, 1995(. האדריכלים 
היהודים ילידי אירופה ראו בתיאוריות החדישות ביטוי לקדמה שיש ליישם בהתיישבות היהודית 
"ארץ  בין  לקשר  ביקשו  הם   .)1997 )הרצל,  האירופיים  החוליים  של  תיקון  אלא  שאינה  בארץ, 
חדשה" ל"אדריכלות חדשה" ול"חברה חדשה" )בצר, 1984( ותכננו ערים חדשות ושכונות עירוניות 
חדשות מתוך זיקה ברורה לתיאוריות החדישות. מיותר לציין כי מתכנני המנדט, שראו את עצמם 

כמחוללי הקדמה במזרח התיכון, היו שותפים לתפיסה זו )מסלובסקי, טרם פורסם(. 
לכאן  היגר   1935 בשנת  לארץ.  אירופה  המגורים ממערב  דירת  הגירתה של  סיפור  גם  היה  זה 
אלכסנדר קליין. הוא עמד בראש לימודי בינוי ערים בטכניון. גם דפוס הדירה שפיתח היגר לארץ 
איתו ועם אדריכלים אחרים יוצאי אירופה. לא עוד דלתות המחברות בין חדרים, לא עוד חללים 
הפולשים לחללים אחרים, לא עוד ניתוק בין חדר האירוח למטבח. היעילות המודרניסטית כבשה 
את מקומה בשנות השלושים של המאה ה-20, כמוה כאסתטיקה של הסגנון האדריכלי המודרניסטי. 
עיון בגיליונותיו הראשונים של כתב העת הבניין, ביטאון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בארץ 
ישראל, מגלה כי בשנות השלושים נערכו דיונים ערים בדפוסי האדריכלות והבינוי היישובי הראוי. 
בין דיונים ביחס הנכון למצאי המבני הערבי בארץ ובין השאיפה לאדריכלות החדישה טען האדריכל 

יליד גרמניה יוליוס פוזנר בגיליון הראשון של הבניין כי

בעלות יהודי ארצה אין הוא מביא אתו מארץ מגוריו את צורת הדירה המיוחדת לו והמתאימה 
לאפיו. כשם שלא העריך ביותר צורות אחרות של החיים החיצוניים, כן לא העריך גם את צורת 
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בהערצה את  ביתו. באירופה המרכזית, מקום בו שמו לב לדירות ולבתים, קבל עליו היהודי 
מנהגי הגרמנים והאנגלים. )פוזנר, 1938, עמ' 1–3, ההדגשה שלנו(

לקחו  "]בשנים האחרונות[  כי  וגרס  ההיגיון המודרניסטי  פוזנר את  ביסס  דבריו  בהמשך 
הם  בכך ש[  ביטוי  לידי  בא  ]הדבר   ]...[ האירופי  בהתפתחותו של הטעם  חלק  היהודים 
הולכים ומתרחקים מהצורות המסורתיות הנושנות, הם לומדים לאהוב את הניקיון והפשטות, 
ומשחררים את דירותיהם מזיכרונות העבר" )שם, עמ' 1(. פוזנר התייחס לצורניות הנקייה 
והחדישה של האדריכלות המודרניסטית. השחרור מזיכרונות העבר מתייחס כנראה לאדריכלות 
האירופית הישנה. אחר כך תהא זו אדריכלות הגלות הערבית-אסלאמית שיש להשתחרר 

ממנה לטובת אימוץ המודרניות.
חיבוטי האדריכלים בשנות השלושים לא האריכו ימים. מלבד היבוא הטבעי של האדריכלות, 
שנתפסה כביטוי של קדמה, ומלבד זיהויה עם התחדשות ההתיישבות היהודית ועם היהודי 
החדש והפיסי, העניקו מאורעות חיצוניים רוח גבית למהלך. המרד הערבי הגדול והשביתה של 
סתתי האבן הערבים עודדו את פריחתה של תעשיית הבטון היהודית, המקושרת לאדריכלות 
המודרניסטית, והתהייה אם יש לאמץ משהו מהאדריכלות הערבית הוכרעה לשלילה. המהפך 
שלמדו  היהודים,  והאדריכלים  פרחה  הבטון  תעשיית  ופשוט:  קל  והכיבוש  מושלם  היה 
באירופה, הביאו את הסגנון האדריכלי ואת צורת החשיבה המודרניסטית לארץ עם עלייתם. 
התושבים – רובם ממוצא אירופי – הסכינו להבין ולקבל את החומר, את האסתטיקה ואת 
צורת החיים הנגזרת מתוך תכנון הדירה המודרנית. ככלות הכול, הן הדירה, הן המתכננים 

והן התושבים הגיעו מאירופה. 

מכונת המגורים התרבותית 
עם קום מדינת ישראל הוכפלה האוכלוסייה היהודית בתוך שלוש שנים, ובתוך עשור שולשה. 
בשל העלייה ההמונית נבנו דירות שיכון לרבבות. את הדירות בנתה הממשלה ותכננו אדריכלים 
והאיכות  האסתטיקה  היו  משאבים  בהיעדר  כי  אם  כבעבר,  היה  התכנוני  ההיגיון  מטעמה. 
ירודות יותר. כמו מפעלי מודרניות אחרים, המבוססים על הנדסה חברתית שמבצעת המדינה 
)Appadurai, 1996(, גם בישראל קודדה המודרניות את משמעותו הלאומית של עיצוב המרחב. 
הדבר ניכר בתוכנית הארצית המקיפה לפיתוח מרחבי בישראל שערך בראשית שנות החמישים 
אריה שרון, הממונה על אגף התכנון במשרד ראש הממשלה )שרון, 2004(. התוכנית, שנקראה 
"תכנון פיסי בישראל", הגדירה שלושה ממדים לעיצוב המרחב: הארץ, העם והזמן. לתבנית 
"קיבוץ  שבו  הממלכתי,  החזון  במימוש  שסייעו  מודרניסטיים  תכנים  נוצקו  זו  אידיאולוגית 
גלויות מגוון זה" אמור היה "ללבוש צורה אחידה רק על רקע של תנאים פיסיים, חברתיים 
לייצר  אמורים  המודרניות,  פרויקט  ברוח  אלה,   .)1951 )שרון,  ומעודדים"  נוחים  וכלכליים 
"הרכב חברתי ויצירת מסגרת תכנונית, שתקל את הטמיעה ותזרז את התהליך של איחוד חלקי 
ויוצרת" )שם, ההדגשה שלנו(. מימוש תוכנית שרון  היישוב המגוונים ]...[ לחטיבה אחידה 
תבע מעורבות עמוקה של המדינה וגישה ריכוזית המאפשרת את יישומו של חזון שיממש, 
 Holston,( "כך במילותיו של הולסטון, "הזדמנות לכתיבה מחודשת של ההיסטוריה הלאומית

.)1989, p. 5
וזהות  שייכות  ליצירת  כמקור  הבית  של  חשיבותו  העצמת  את  להבין  אפשר  זה  רקע  על 
קולקטיביות וכאמצעי להפיכת המהגרים ל"ילידי המקום". דבריה של גולדה מאיר מחזקים 
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טענה זו:

מחסור בשיכון קיים בכל העולם ובכל מקום ומקום. אולם בשבדיה אין סכנה ששבדי שנולד 
ויושב בשבדיה מדורי דורות, יחדל להיות שבדי בגלל זה שאין לו בית. אצלנו הועמדה השאלה 
אותה  אם  תקבע  שהיא  כיוון  החשובות,  השאלות  אחת  היא  השיכון  בעיית  חריפותה.  בכל 
גם  קרובות  ולעיתים  לתנאים  לשפתה,  לארץ,  זרה  שהיא  ילדיה,  עם  לארץ  שבאה  משפחה 
לשאיפותיה; היא תקבע אם בני אותה משפחה יהיו ישראלים, או יישארו זרים בארץ הזאת, 

גם אם יהיו אזרחיה. )זסלבסקי, 1954, עמ' 3, ההדגשה שלנו( 

זרים  יישארו  הגישה התכנונית המודרניסטית הלמה את הצורך "לביית" את המהגרים כדי שלא 
במדינה החדשה. תפיסה זו התייחסה למערכת מרחבית שלמה, שברוח התכנון המודרניסטי כללה 
 Sandercock,( שבהם  המגורים  יחידות  על  מגורים  ומבני  פתוחים  שטחים  קהילתיים,  מבנים 
1998(. לארגון המרחב הביתי נועד תפקיד חברתי שהגדיר כיצד יחיו המשתמשים במרחב הפרטי. 
תפיסת המגורים החדשה שמה לה למטרה לא רק לספק מגורים, אלא גם לשחרר את המשפחה 
מתפיסות דומסטיות מסורתיות. משטר אדריכלי-תכנוני זה נשען על תפיסות תכנוניות שרווחו 
בעולם המערבי באותה תקופה, ואף זכה לתמיכה נלהבת בכתבי העת האדריכליים בעולם. דוגמה 
לכך היא כתב העת L’Architecture d’aujourd’hui שהפיק בשנת 1963 גיליון מחווה מיוחד 
ללה קורבוזיה, מאבות הפרדיגמה המודרניסטית בתכנון ובאדריכלות שהשפיע רבות על אדריכלים 
שפעלו בישראל בעשורים הראשונים לאחר הקמתה. באותו גיליון פורסמו גם פרויקטים ישראליים 

שביטאו את תפיסת העולם האדריכלית המודרניסטית שלה קורבוזיה דגל בה. 
לאחד  לשאיפה  בנוגע  דעים  תמימות  הייתה  ההגמוני  בשיח  לבדה.  עמדה  לא  התכנון  פעולת 
ביטאונם של  על המשמר,  בעיתון  בפרט.  והמגורים  בכלל  הסביבה  באמצעות  החברה  את  ולחנך 

תנועת "השומר הצעיר" ואוהדי מפ"ם, נכתב כך על האוכלוסייה היהודית בעיר לוד: 

ובולגריה  יוצאי פולין, רומניה  גונית המאפיינת את קיבוץ הגלויות: 50% הם  ]...[ קשת רב 
עצמאית  עברית  כעיר  לקיומה  ה-7  בשנה  ועיראק.  תורכיה  תוניסיה,  מרוקו,  יוצאי  ו-50% 
מוסיפות  העדות  הגלותי.  לבושו  את  שחלץ  ואחיד  מלוכד  עירוני  לגוף  הדרך  רחוקה  עדיין 

לקיים מנהגיהן והרגליהן, עובדה הכובלת את התפתחותה הבריאה והרצויה. )גלילי, 1954(

בהמשך קושרו השאיפות האינטגרטיביות למצאי הפיסי המבני:

כאשר הינך מהלך בסביבות גיטו "סקנא"2 ורואה את החיים המנוונים של שוכני בתיה ומרתפיה 
4–5 נפשות – יש  ונמוך מתגוררים  החשוכים ללא תנאים סניטריים מינימליים – בחדר קטן 
לך הרגשה ששום דבר לא השתנה בחיי האנשים הללו שהועברו מהגיטאות החשוכות במרוקו 

המפורסמות לשמצה. )שם( 

ואפשר  ברור מאליו,  היה  וכגלותי,  כמזרחי  הנוף שסומן  להחליף את  היה  העירוני, שאמור  הנוף 
למקמו בהקשר של פרויקט המודרניות:

 .1948 רוכזה האוכלוסייה הפלסטינית לאחר מלחמת  לוד שבו  הכוונה למתחם במרכז  כך במקור.   2
.Yacobi, 2009 ;2005 ,להרחבה ראו נוריאלי
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הם  שניבנו  היפים  השיכונים  פורחת.  גנים  לעיר  ולהופכה  העיר  פני  את  לשנות  ניתן   ]...[
התעשייה  מפעלי  ויבוססו  יפותחו  העוני,  פרברי  לשוכני  פועלים  שיכוני  ייבנו  נאה.  התחלה 
הקיימים ויתווספו חדשים ]...[ או-אז מובטח לנו שלוד העיר תימנה עם הערים הישראליות 

המשגשגות. )שם( 

השיכונים הלכו ונבנו בעשור הראשון להקמתן של לוד ושל הערים החדשות האחרות – בין שנבנו 
סמך  על  תוכננו  הערים  חורבותיהן.  על  או  פלסטיניות  ערים  על  שנוסדו  ובין  בתולה  קרקע  על 
ומסחריים  ציבוריים  שטחים  ומסחריים,  ציבוריים  מרכזי-משנה  ]ש[תכלולנה  שכנות  "יחידות 
רשת  על-ידי  הכלליים,  המרכזיים  השטחים  עם  יתקשרו  אשר  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  וכן 
וכך בערים אחרות. לאור הדוקטרינה  כך בלוד   ;)17 1954, עמ'  )בר,  ופארקים"  תחבורה פנימית 
לעירוב  בניגוד  הייעודיים,  השימושים  לפי  לאזורים  חולקו  הן  הערים  תכנון  של  המודרניסטית 
השימושים של הערים הקדם-מודרניסטיות ושל הערים הפלסטיניות. מסכת המודרניות הצדיקה 
לעבד  צורך  "יש  בר:  מיכאל  לוד עצמו, האדריכל  כמו שהעיד מתכנן  את הרס הסביבה הקיימת, 
גולדה   .)1952 לוד,  )עיריית  הקיימים"  במבנים  כלל  להתחשב  מבלי  מפורטת  ערים  בנין  תוכנית 
מאיר, שרת העבודה והבינוי דאז, סיכמה את התכנים ואמרה: "העוברים היום בדרכי הארץ ורואים 
את מאות הבתים החדשים המלבינים מכל צד, את ירק הגינות והעצים העוטרים אותם, ואת החיים 
הרוחשים בהם, מדמים בנפשם כאילו קיים הכל מימים ימימה" )זסלבסקי, 1954, עמ' 3(. כלומר 
השיכון, כצורת מגורים פיסית וחברתית, קיפל בתוכו את הייצוג התרבותי של מדינת ישראל כחלק 

מתנועה מודרנית אוניברסלית.

"קלקולה" של מכונת המגורים
המודרניסטית,  ולאדריכלות  המודרניסטי  המגורים  לדפוס  למודרנה,  ישראל  מדינת  בין  הזיהוי 
ליניארי למתאם  היה המשך  הוא  ולמקבלי ההחלטות.  הנוגע למתכננים  בכל  לחלוטין  היה טבעי 
כי  מקדים  רמז  במעין  הארץ,  בכל  ושועתקו  אחידים  היו  הדגמים  המדינה.  קום  טרם  עוד  שהחל 
תכנים אידיאולוגיים יגברו על הצורך להתאימם למקום הספציפי ולאוכלוסייה שיועדו לה. בשנות 
ארבע-משפחתיים  או  דו-משפחתיים  חד-משפחתיים,  קטנים,  בתים  נבנו  המוקדמות  החמישים 
מתפתלים  ותוואים  נרחבים  ירוקים  שטחים  קיבוץ.  המזכיר  באופן  החדשות,  ובשכונות  בערים 
אפיינו את התכנון והביעו שתי אידיאות: הערצת הירוק, שסימל את הגישה הפרו-חקלאית של 
ההתיישבות העובדת; והרצון ליצור קהילתיות, שלא לומר מיזוג גלויות, מהערב-רב של העולים 
של  בגובה  טוריים  בתים  נבנו  השישים  ובשנות  החמישים  שנות  מאמצע  תבל.  כנפות  מארבע 
שלוש או ארבע קומות, בעלי שלושה וארבעה חדרי מדרגות. בדרך כלל הועמדו הבתים בשורות 
נוסף וקהילתי.3 בשנות השבעים  ופנו לעבר השטחים הריקים ביניהם שהיו מעין "חדר מגורים" 
H, סביב חצרות משותפות, גם כאן  הועמדו בתי מגורים מגוונים יותר, ובכללם גם בתים בצורת 
מתוך ראייתה של החצר כזרז ליצירת קהילתיות. בכל הדגמים, נוסף על האידיאולוגיה הקהילתית 
הסמויה, הביעה העמדת הבתים את האוריינטציה האירופית. העמדת שנות החמישים המוקדמות 
נלמדה מהערים החדשות בבריטניה שאחרי מלחמת העולם השנייה; את ההעמדה הטורית פיתח 
וולטר גרופיוס בגרמניה בין שתי מלחמות העולם; העמדת הבתים סביב חצרות משותפות נלמדה 

 .)Shadar & Oxman, 2003 ;2011 ,גם היא ממערב אירופה של שנות השבעים )שדר

להרחבה בנושא התפתחותן של טיפולוגיות המגורים ומאפייניהם ראו אפרת, 2004.  3
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לכאורה, מאומה לא השתנה עם קום המדינה: אידיאולוגיה סמויה ואוריינטציה אירופית היו גם 
קודם. אולם לא היא. שלא כמו בשנים שקדמו לקום המדינה, האוכלוסייה שאוכלסה עתה בדירות 
לא חלקה בהכרח את תרבות המגורים של המתכננים. העולים, בעיקר המזרחים מהארצות החמות, 
לא קיבלו מענה. העולים שתרבותם התבססה על המשפחה כולה, ורצוי המורחבת, כיחידת הזהות 
נתפסה  זו  חלוקה  לחדרים-חדרים;  הדירה  חלוקת  עם  להסכין  מיוחד  בקושי  נתקלו  הבסיסית, 
כמיותרת. חללים רחבים ורב-תכליתיים היו זרים לעולים שתרבותם לא כללה את הפונקציונליות 
)חזני  הראש"  על  "נופלת  ושהתקרה  מדי  קטן  שהבית  חשו  הם  הפנימי.  ארגונה  ואת  הדירה  של 

ואילן, 1970; להרחבה בעניין המגדרי ראו מוצפי-האלר, 2012(.
הקונפליקט בין תרבות המגורים המסורתית ובין תרבות המגורים המודרניסטית לא היה ייחודי 
בשיכון  העיסוק  את  מייחדים  פנימית,  מהתנהלות  חלק  והיותו  כאן,  עוצמתו  כי  אם  לישראל, 
הישראלי. למעשה, ביקורת המודרניזם מתוך אותו מפגש בין התיאוריה, הבטון והאנשים החלה 
פי התיאוריות המודרניסטיות.  נבנתה אירופה על  כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, שלאחריה 
 CIAM (Congrès המודרניסטיים,  האדריכלים  של  התשיעי  בקונגרס   ,1953 בשנת  כבר 
הזוג אליסון  בני   – Internationaux D'Architecture Moderne(, קראו האדריכלים הצעירים 
ופיטר סמית'סון )Smithson(, אלדו ואן אייק )van Eyck(, ג'ורג'ס קנדיליס )Candilis(, שרדך 
ועל  המודרניסטיות  האוטופיות  האמיתות  על  תיגר   –  )Voelcker( וולקר  וג'ון   )Woods( וודס 
היעדרם של זהות, שכנות ומרקם שלא היו בבינוי המודרניסטי ה"נכון לכול". ב-1956, בקונגרס 
העשירי, ניהלו בני הדור הצעיר את המפגש והקימו את תנועת Team X. המפגש עסק במגורים, 
כאל  המתוכנן  לשטח  ההתייחסות  במקום   .)Frampton, 1992( ובדמוקרטיה  בזהות  במקומיות, 

 .)Webster, 1997( שטח ריק, דובר בהשתלבות ברקמה אורבנית ישנה
זאת ועוד, מכיוון שהאדריכלים הצעירים ביקשו לפתח סטרוקטורות לתכנון עירוני ולמגורים 
לעבר  המבט  הופנה  המודרניזם,  שהציע  הפיסית  הנוחות  על  נוספים  תכנים  להכיל  שתוכלנה 
 Scott,( תרבויות ילידיות שטרם עברו תהליך של תיעוש וקדמה, ונלמדה האדריכלות הוורנקולרית
יורק  בניו  מודרנית  לאמנות  במוזיאון  הוצגה  עת   ,1964 בשנת  אירע  התהליך  של  שיאו   .)2000
)MOMA( התערוכה "אדריכלות ללא אדריכלים" )Architecture without Architects( שאצר 
ברנרד רודופסקי )Rudofsky, 1965(. את אחד מפרויקטי הדגל, שלמד את איכויות המקום וניסה 
להתאים בנייה מודרניסטית לתרבותם של הילידים ולאקלים המקום, בנו במרוקו האדריכלים וודס 

 .)Candilis, Josic & Woods, 1968; Eleb, 2000; von Osten, 2009( וקנדיליס
)נצן-שיפטן,  אליה  שנלווה  השיח  ואת  החדישה  הבנייה  את  הכירו  הישראלים  האדריכלים 
מתוך  שנבעו  איכויות  ניכרו  אכן  הציבורי  בשיכון  פרויקטים  של  מייצג  ולא  זעום  בחלק   4.)2006
תצורות פיסיות שמזכירות את הכפר הערבי ולא את הבנייה האירופית המודרניסטית )שדר, 2009; 
Oxman, Shadar & Belferman, 2002; Shadar, 2004, 2010, 2013(. אולם פרויקטים אלו 

 .)2001 ביוני,   7( יער  ויעקב   )2001 ביולי,   13( דרוקמן  זאב  עם האדריכלים  בראיונות  גם  עלה  כך   4
דרוקמן היה חבר בצוות תכנון מיוחד של משרד השיכון משנת 1971, מנהל המחלקה הטכנית של 
משרד השיכון במחוז הצפון בשנים 1976–1982 ואדריכל באגף תכנון והנדסה בשנים 1982–1986. 
יער תכנן שכונות מגורים שונות: שכונה בפרויקט בגבעת המורה בעפולה משנות החמישים, שכונת 
בן-גוריון בנצרת עילית בשנות השבעים, שכונת כפיר בתל אביב בשנות השבעים ושכונת פסגת זאב 

בירושלים בשנות השמונים. 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   63

– בבאר שבע, בערד, בנצרת עילית ובגבעת המורה בעפולה – היו היוצאים מן הכלל המעידים על 
תוכנית  את  שינו  לא  אלו  פרויקטים  ועוד,  זאת  ומודרניסטי.  אירופי  מונוטוני,  היה  הכלל  הכלל. 

הדירה, אלא את המרקם האורבני סביבה. תוכנית הדירה המודרניסטית נותרה כשהייתה.
התושבים, כך נבקש לטעון, ערערו על תפיסת המגורים שהכמין התכנון הדירתי במעין התנגדות 
 Shadar, 2005, ;2010 ,שקטה. זו כמעט לא זכתה להתייחסות תכנונית, זולת בית הפטיו הגדל )שדר
2006(, או להתייחסות מחקרית קונקרטית, זולת מחקר אקדמי יחיד בשנים הרלוונטיות )חזני ואילן, 
1970(. התנהלות הדיירים בשיכון הציבורי בישראל באה לידי ביטוי באופן מבני והתנהגותי בדמות 
תוספות של אלמנטים אדריכליים המוגדרים כלא-חוקיים וחסרי התחשבות בחלל הציבורי )איור 
1(; ניכוס שטחים שהוזנחו והפיכתם לגינות פרטיות; שינוי בפרטי הבניין הסטנדרטיים כחלונות 
וכניסות וטשטוש האנונימיות שהם מייצרים. כל אלו הפכו את השיכון ליצור כלאיים אדריכלי שאינו 

מוכתב על ידי תוכניות, חתכים והיגיון אסתטי מקצועי )יעקובי, 2007(. 

איור 1: תוספות בנייה שהוסיפו הדיירים בשיכון בעיר רמלה. צילום: הדס שדר

בשנות המדינה הראשונות תועדו טאבונים לצד הבתים – בין שמדובר בשיכונים הראשונים בבית 
שמש ובין שמדובר בצדי בתי הסוכנות הקטנים במושבי העולים – ולצדם ילדים, רובם לבושי סחבות 
)חזן, 2012(. דוגמה נוספת, מרהיבה, תועדה בספר אלבומי ובו נראים קירותיה המצוירים של דירת 
שיכון סטנדרטית בשלומי. בעלת הבית, ממוצא תימני, ציירה על הקירות לאחר שהתאלמנה, כך 
 .)2 שהבית איבד לחלוטין את חומריותו ונראה כמעשה רקמה תימנית )רוזנהיימר, 2001( )איור 
עם זאת, מרבית הפעולות היו מינוריות יותר ולא מודעות, גם בקרב הדיירים עצמם, ונעשו בבית 
פנימה, באותה דירה מודרניסטית שאפילו הפרויקטים הייחודיים ביותר בשיכון הציבורי בישראל 

לא אתגרו את תפיסתה הבסיסית.
על רקע הדיון לעיל נציג שלוש דוגמאות המייצגות את התנהלותם של הדיירים ומעניקות חיים 
למפגש בין שתי תרבויות המגורים. בשלושתן הדירות מודרניסטיות והעמדתן טיפוסית, למרות 
שנידונה  המודרניסטית-אירופית  התכנון  מחשבת  את  מייצגות  הדירות  בארץ.  במיקומן  השוני 
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קולוניאלית  השפעה  בעל  מרוקאי  מסורתי,  מרוקאי  מגוון:  זאת,  לעומת  הדיירים,  מוצא  לעיל. 
צרפתית, מזרח אירופי וישראלי "שורשי". 

איור 2: "רקמה תימנית" מעשה ידיה של עפיה זכריה, דיירת בדירת שיכון בשלומי. צילום: הדס שדר

ביתה של אסתר בקדימה 
אסתר )כל השמות בדויים( נולדה לפני כחמישים שנה בכפר טהלה, כשישים קילומטר ממזרח לעיר 
מרקש שבמרוקו. ביתה, שנבנה על ידי המשפחה ותושבי הכפר בצוותא, היה בית בוץ. כמו בתים 
אחרים בכפר, גם הבית שלה פנה לסמטה והכיל חצר פנימית שאליה פנו כל שלושת החדרים – חדר 
השינה להורים, חדר השינה לבנים וחדר השינה לבנות – ושני המטבחים, אחד גדול והשני קטן, 
ששימש גם לאחסון. החצר מוקמה בלב הבית, כך שמעבר מחדר לחדר חייב לעבור דרכה. החצר 

הייתה גם לב הבית במובן הרגשי: היא שימשה לאירוח, לאכילה ולשינה בימים חמים )איור 3(. 

איור 3: סכמה של בית חצר במרוקו. איור: ניר שמואלי
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ילדיה עלה מחמישה לתשעה,  אסתר היגרה לישראל כשהייתה בת חמש. המשפחה, שמספר 
ממרוקו.  מודעים  זיכרונות  עמה  נושאת  אינה  כמעט  אסתר  לשנייה.  אחת  שיכון  מדירת  עברה 
זיכרונות מהשיכונים – דווקא יש. מדירת החדר הקטנה בתחילת הדרך אסתר זוכרת רצפה מכוסה 
במזרנים וילדים שישנים גם אצל הדודה, שגרה בשכנות. מהדירה השנייה, הגדולה יותר, אסתר 

זוכרת חדר בנים, חדר בנות וחדר שינה להורים, כמו במרוקו.
דו-קומתיים  טוריים  בתים  על  שהושתת   )4 )איור  בקדימה  לשיכון  אסתר  עברה  נישואיה  עם 
לאגף  מודרניסטית המחולקת  בדירה  ילדיהם התגוררו  וחמשת  אישּה  חופשית. אסתר,  בהעמדה 
"פרטי" ולאגף "ציבורי", כנהוג, שהשתרעה על פני 60 מ"ר. אולם מכיוון שצר היה המקום הם סגרו 
5(. כשבגרו הילדים  )איור  ולתינוק  זעיר להם  את חלל האכילה המקורי והפכו אותו לחדר שינה 
וכמעט עזבו את הבית הוא הורחב ונוספו לו שני חדרים וחדר אמבטיה על חשבון שטחה של החצר 
האחורית. חדר השינה המאולתר פורק, והחלל חזר לתפקד כחלל אכילה. נוסף עוד מטבח, בצמוד 
לזה הקיים אך נפרד ממנו, בדומה לשני המטבחים שהיו בבית במרוקו )איור 6(. על כל פנים, עיקר 

העניין טמון ברחבה המרוצפת והמקורה שנוספה לבית, בצמוד למטבח החדש.

איור 4: השיכון בקדימה. צילום: ניר שמואלי

ועוטרו  פנים  כקירות  סוידו  קירותיה  כחדר.  רוצפה  היא  מתעתעת.  והמקורה  המרוצפת  הרחבה 
בתמונות. גם הריהוט שבה – טלוויזיה, מאוורר, שולחן אכילה וכיסאות – לקוח מפנים הבית. אולם 
היא חסרה את אחד הקירות והיא מקורה בסככה. הרחבה הזאת אינה חוץ ואינה פנים: היא פוסחת 
הראשית  הכניסה  והיא  בה  הנעשות  הפעילויות  מבחינת  הבית  של  לבו  היא  הסעיפים.  שתי  על 
לבית. הרחבה – כך משתמע מדברי אסתר – היא התרגום העכשווי לחצר הפנימית במרוקו. זאת 
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יוצאי  ועוד, המיקום שלה, בשטח שרובו של השכנים, הופך אותה למשותפת, כך שגם השכנים 
חזרה  כולם",  עם  היו  "כולם  במרוקו, שבה  התחושה שהייתה  אורחיהם.  את  בה  מרוקו מארחים 

בזעיר אנפין )איור 7(.

איור 7: חדר-חצר. צילום: ניר שמואלי

איור 5: תוכנית הדירה בקדימה בשנות המגורים 
הראשונות: סגירת פינת האכילה לטובת 

חדר נוסף. שרטוט: ניר שמואלי

איור 6: תוכנית הדירה בקדימה אחרי 
ההרחבה. שרטוט: ניר שמואלי
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המגורים  בחדר  הבית.  חלקי  בשאר  גם  חוזרים  המשפחתיים-המסורתיים  המגורים  דפוסי 
)ה"סלון"( ריצוף חדש וכהה, ספות עם כריות משי, ארון ספרי קודש ותמונה של אגרטל פרחים. 
מתחתיה, בתיאום מושלם, אגרטל זהה, המונח על שולחן עטוי מפה ורודה. מבט נוסף מגלה שזה 
אינו שולחן אלא מכונת הכביסה, ושהמתקן לתלייתה עומד לצדו. כלומר כיבוס הכביסה וייבושה 
מתבצעים בחדר המגורים, אף שהבית רחב דיו לאפשר מקום אחר לפעילויות אלו )איור 8(. זאת 
 .)9 ועוד, אף שבבית יש שני מטבחים, ממוקמים שני המקררים בתוך אחד מחדרי השינה )איור 
ארגון הבית מערער אפוא על החלוקה הפונקציונלית של הדירה, שלפיה יש תכלית אחת לכל חלל. 

בבית של אסתר החוץ והפנים מתמזגים זה בזה וגם הפעילויות. 

איור 8: מכונת כביסה בסלון. צילום: ניר שמואלי

ביתה של רחל בקריית אליעזר 
סיפור משפחתה של רחל שונה מזה של אסתר. אבי המשפחה היה ניצול שואה שהיגר מפולין 
ללא משפחה. האם הייתה דור חמישי בירושלים. בתחילת נישואיהם גרו בבית פלסטיני 
נטוש בוואדי ניסנאס בחיפה. "אני זוכרת את הבית עם חצר ענקית, המון חדרים ותקרה נורא 
גבוהה", מספרת רחל. לאחר שמונה שנים רכשה המשפחה דירה חדשה בשיכון קריית אליעזר 
בחיפה, שכונה חדשה שתכננו אל מנספלד ומוניו ויינרוב, שבתיה טוריים והעמדתם טורית 
או חופשית. שכונות דומות מילאו את הארץ בשלהי שנות החמישים ובשנות השישים, עד 
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כי הבתים הטוריים המאפיינים אותן מכונים "שיכונים" ומזוהים עם המעשה התכנוני של 
השיכון הציבורי עד ימינו. הדירה הקטנה, של 45 מ"ר, הכילה מבואת כניסה, חדר מגורים 
פתוח למבואה ולמרפסת מצדו השני, מטבח, שירותים וחדר שינה. גם הגיון חלוקתה הפנימית 
היה מודרניסטי, כנהוג. הדיירים העבירו אליה את הרהיטים הכבדים מהבית בוואדי ניסנאס: 

סלון מרופד, שולחן עץ גדול וכבד ובר.

איורים 10 א+ב: תוכנית המגורים בשיכון קריית אליעזר בחיפה בשנים הראשונות: 
שבע נפשות בשני חדרים. א – מצב יום, ב – מצב לילה. שרטוט: נועה טל

בארבע השנים הראשונות בדירה גרו בה זוג ההורים ושלושת ילדיהם עם הסבתא ובנה שהיה תלוי 
בה בשל מום. חדר השינה, החדר היחיד הסגור בבית, שימש את הסבתא ואת בנה. בחדר המגורים 
ישנו ההורים עם בתם התינוקת. במבואת הכניסה ישנו שני הילדים הגדולים יותר. אולם אלו היו 
פני הדברים רק בלילה. במשך היום תפקד חדר המגורים כחדר מגורים והמבואה שימשה להכנת 

איור 9: מקררים באחד מחדרי השינה. צילום: ניר שמואלי
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שיעורים ולמשחק. הדירה הפכה את פניה מדירה מודרניסטית ביום לדירה רב-תכליתית בלילה. 
זז.  היא לא הייתה היחידה: "בלילה הכול הפך למיטות. ]...[ רעשי לילה – ממש כל הבניין היה 
]...[ היינו שומעים את כל השכנים מזיזים רהיטים ומתכוננים ללכת לישון", סיפרה רחל בריאיון 

)איור 10(.
ב-13 השנים הבאות, עם מות הסבתא, שונה ארגון הדירה. המרפסת הפונה לחדר המגורים נסגרה 
לטובת הבן הגדול. ארון עם מיטות מתקפלות חבויות ושולחנות נבנה בתוך המבואה לטובת האחיות 
)איור 11(. בנה של הסבתא שנזקק לטיפול זכה בחדרה של הסבתא המנוחה. ההורים המשיכו לישון 
בסלון. רק לאחר 17 שנה, עם עזיבתו של הבן את הבית, זכו ההורים לחדר שינה משלהם. בנה של 
הסבתא שנזקק לטיפול עבר למרפסת, האחיות המשיכו לישון במבואה, וההורים הזמינו מנגר ריהוט 
מיוחד, כבד וחגיגי לחדר השינה הראשון שלהם. תזוזות הלילה פחתו. רק האחיות תפעלו עדיין את 

הארון שבמבואת הכניסה, והפכו אותו לשולחנות לימוד ביום ולמיטות בלילה.

איורים 11 א+ב, ההול: מיטות מתקפלות ושולחנות נשלפים. צילום: נועה טל

שנים ספורות חיו ההורים בחדר השינה שלהם וישנו במיטתם המשותפת, ואז חלה אב המשפחה 
אחרי  "בלילה  השינה.  בחדר  עם אמה  לישון  האחיות  עברה אחת  פטירתו  עם  הופרדו.  והמיטות 
לה:  "אמרתי  אחותה.  על  רחל  מספרת  בחדר",  איתה  לישון  לבוא  ממנה  ביקשה  אימא  ההלוויה 
תדעי שאם את הולכת עכשיו אז זה יהיה כך לתמיד". וכך היה. עד מות האם ישנה האחות השנייה 

במיטתה. 
רחל ואחותה מבוגרות כיום. הן לא נישאו ולא הקימו משפחות. שתיהן ישנות יחד בחדר היחיד 
הסגור בבית, שהיה בתחילה של הסבתא ושל בנה הנזקק לטיפול, בהמשך של הבן לבדו, אחר כך 
של ההורים, ולבסוף של האם ושל אחת מהן. כיום מתפקד חדר המגורים כחדר מגורים, המרפסת 
– כחדר עבודה, ומבואת הכניסה – כפינת ישיבה נוספת. רק כשבאים אורחים – והאחיות אוהבות 
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לארח – נפתחות שוב המיטות החבויות בארון. מלבד השינה המשותפת, נראה כי הבית חזר לדמותו 
הפונקציונלית שאליה כיוונו המתכננים )איור 12(.

איורים 12 א+ב, הבית כיום: מטבח וחדר שינה ובו מיטות נפרדות לשתי האחיות. צילום: נועה טל

גם כאן ערערו הדיירים על המודל הדירתי המערבי-מודרניסטי. הדיירים – בין מבחירה ובין מכורח 
לחבריה  המשפחה  את  חילקו  לא  הם  המשפחה.  של  חללה  את  הבית  בכל  ראו   – להרגל  שהיה 
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כפי ששטחו של הבית נחלק לחדריו. המשפחה נותרה אחת וחלל הבית נותר אחד. לכן האחיות 
ממשיכות לישון יחד. "אני תמיד אהבתי את הבית: בית של חמימות. עכשיו, כאשר ההורים לא 
נותן לי אנרגיות טובות ומזכיר לי את  נמצאים, טוב לי שהבית מזכיר לי אותם בכל פינה. הבית 

העבר", מספרת רחל. הדירה לא מסמלת אפוא טריטוריה אישית, אלא את המשפחה כולה.

ביתה של חנה בגבעת אולגה
שלטון  עם  שברחו  ספרד  ביהודי  שתחילתה  יהודית  לקהילה  הספרדית  במרוקו  נולדה  חנה 
האינקוויזיציה. היא גרה בחלק העתיק של העיר תטואן, בשכונה היהודית. בהיותה בת בכורה לא 
גרה אצל הוריה, אלא אצל הסבא והסבתא, כמנהג המקום, "בשביל הירושה". עם נישואיה התגוררה 
בבית דירות ברובע המודרני של תטואן, שנבנה בסגנון קולוניאלי ספרדי במחצית הראשונה של 
שנות העשרים. בדירות הסמוכות באותו בניין התגוררו משפחותיהן של שתיים מאחיותיה. בביתה 
הגדול, ששתי משרתות היו בו, נמתח מסדרון רחב שמצדו האחד מטבח ומצדו השני חדר מגורים 

ופינת אכילה. בקצות הדירה מוקמו חמישה חדרי שינה )איור 13(.

איור 13: תוכנית המגורים בבית במרוקו הספרדית. שרטוט: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ 

בתחילת שנות השבעים היגרה לישראל והשתכנה בגבעת אולגה. היא הייתה בת 31, נשואה ומטופלת 
בתשעה ילדים. שניים מילדיה עלו קודם במסגרת עליית הנוער והתגוררו בפנימייה. למשפחה הוקצו 
שתי דירות צמודות בבית בצורת H שנבנה על שפת הרחוב. למרות הקצאת השטח הכפול סירב אבי 
המשפחה לשבור את הקיר ביניהן ולאחדן, כדי שיהיה "בית יפה ובית עם הבלגן". בדירת המגורים 
גרו חמשת הבנים, ארבעה נוכחים תמיד ואילו החמישי היה מגיע לעתים מהפנימייה וישן "ראש זנב" 
עם אחד מאחיו. באותה דירה נעשה השימוש היומיומי בחדר המגורים ובושלו התבשילים. בחדרי 
השינה בדירה הצמודה לנו ההורים והבנות הצעירות. אחת הבנות ישנה "ראש זנב" עם אחת האחיות 
גרה אצל הדודים העריריים "בשביל הירושה".  כשבאה מהפנימייה שהתחנכה בה. הבת הבכורה 
בדירת המגורים היה המטבח פעיל, ואילו בדירה הצמודה, ה"יפה", לא הותקנה צנרת גז במטבח 
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והוא שימש לאחסון בלבד. חדר המגורים המסודר שימש לאירוח. כאשר אירחה המשפחה עשרות 
אורחים הצטמצמו כולם בחדר המגורים היפה ואחיו הזהה שימש חמ"ל להתארגנות )איור 14(. 

עם השנים עזבו הילדים את הבית ואבי המשפחה נפטר. חנה צמצמה את מגוריה ל"דירה היפה" 
זרה. הילדים התארגנו לשפץ  15(. את דירת המגורים רכש אחד מבניה והשכיר למשפחה  )איור 
את בית אמם ולשמור על תחזוקתו. הרהיטים מתטואן התבלו והוחלפו באחרים, אולם החפצים 

איור 14: תוכנית המגורים בדירת השיכון הכפולה בגבעת אולגה. 
שרטוט: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ

איור 15, חדר המגורים הנוכחי: החפצים מחליפים את האנשים. צילום: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ
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המרובים עדיין מזכירים את העולם שהיה. בוויטרינה המוארת מוקדש מדף אחד לחפצים ממרוקו, 
ומדף אחר – לחפצים מספרד )איור 16(. כיום החפצים מחליפים את הילדים ומעידים על הזיכרונות.

כמו בסיפורים הקודמים, גם בסיפור דירותיה של חנה ישנו ממד של התנגדות. הבחירה שלא 
לאחד את הדירות, לחיות בחדר מגורים אחד קטן ולהתפרש אל מרחבי שתי הדירות רק בשעות 
השינה מעידה על הצורך בתחושת החברותא, השונה מהאינדיבידואליזם המודרני. בד בבד מועצמת 
הגרעינית  מהמשפחה  שנמנע  חלק  באותו  היפה",  ב"סלון  ביטויה  את  המוצאת  האירוח  תרבות 
בעיני  הייתה אחרת ממה שראו המתכננים  והוקדש לאורחים. מן הסתם, משמעותו של האירוח 

רוחם. לא אירוח של פרטים אלא של משפחה מורחבת מאוד, שהבית אמור לקבל את כולה.

איורים 16 א+ב, מדפים וויטרינה: א – מדף מרוקו, ב – מדף ספרד. 
צילום: ורד קוניגסברג-בנג'ו ונטע קרפ
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סיכום ודיון 
פיזור  במדיניות  מרכזי  מרכיב  היותו  ועל  השיכון  של  האדריכלית  משמעותו  על  נכתב  רבות 
נדון  כלל  בדרך   .)2004 אפרת,   ;2003 ולו-יון,  )קלוש  בישראל  החברתי  ובריבוד  האוכלוסייה 
תפקידו הכפול – תפקיד אדריכלי, כמכל מגורים וכאמצעי ליצירת ערים ושכונות חדשות, ותפקיד 
זהותי-חברתי, המבקש לחולל שינוי בזהותם של הפליטים והמהגרים היהודים שהגיעו לישראל, 
ובסביבתה.  בדירה  שהוטמעו  המודרניסטיים  המגורים  ודפוסי  האחידה  האסתטיקה  באמצעות 
להבנת  הפוסטקולוניאלי  הדיון  של  הרלוונטיות  על  גם  נכתב  רבות  המאמר,  בגוף  שפירטנו  כפי 
המבנים החברתיים והפוליטיים בישראל )ראו לדוגמה חבר, שנהב ומוצפי-האלר, 2002(. במאמר 
שימש  שבו  האופן  עבר  אל  הדיון  את  ולהסיט  לחברתי-פוליטי  האדריכלי  את  לחבר  ביקשנו  זה 

השיכון לא רק לניכוס הטריטוריה, אלא ככלי לביטויו של פרויקט המודרניות ולתגובת הדיירים. 
מבט  נקודת  של  התפתחותה  מדעית,  תודעה  של  צמיחה  כללה  חברתי  כפרויקט  המודרניות 
חילונית ודוקטרינה של קדמה )progress( המלוות בייצורו של סובייקט חדש – סוכן המודרניות 
המשוחרר מכבלי המסורת כדי לממש את עצמו כפרט רציונלי )Taylor, 1999(. פרויקט המודרניות 
שם דגש על המהלך הליניארי של הפיתוח, הן החברתי והן המרחבי )Sandercock, 1998(. בבסיסו 
הוא מבקש, כמו פרויקטים לאומיים רבים, לייצר הומוגניזציה של הקולקטיב. בהקשר האדריכלי 
מדובר בתכנונו של מרחב נשלט – מן הבית הפרטי ועד לעיר – לפי פרדיגמה שעיצבה את ישראל 

בעשורים הראשונים ובמידה רבה עדיין שולטת בתפיסה החברתית והמרחבית המוסדית.5 
כפי שטענו בתחילת המאמר, פרויקט המודרניות תובע מרחב מודרני המאורגן מלמעלה בשם 
ממהלך  חלק  אינו  זה  מהלך  הגמוניים.  תרבותיים  אינטרסים  המקודדות  והיעילות  החדשנות 
ולרוב  מזדחל  הוא  וככזה  חברתיים-פוליטיים,  כוחות  ליחסי  ביטוי  אלא  נשלט  בלתי  אבולוציוני 
פורץ באמצעות סוכניו: מסחר, קולוניאליזם, לאומיות, הגירה, תקשורת, הון, ולעניינו של מאמר 
וחברתית  ואדריכלים. כך מובטחת טרנספורמציה קוגניטיבית  זה: מומחים מקצועיים כמתכננים 
שתוביל, בבוא היום, אל עתיד טוב יותר שהוא גם בלתי נמנע. ראיית המודרניות כתהליך ניטרלי 
מעצימה את הדומיננטיות של התרבות המערבית והופכת אותה לבררת המחדל שאליה יש לשאוף 

.)Taylor, 1999( "כדי לזכות בתואר "מודרניים
פרויקט  את  "צלחו"  שלא  מי  של  ומעמד  תרבות  הגירה,  מראה,  זה  שמאמר  כפי  זאת,  עם 
המודרניות קוראים עליו תיגר. אלה הן תגובות מלמטה של המשתמשים שזהותם ותרבותם אינן 
נשמעות לתשוקת המודרניות, לעתים ביודעין ולעתים קרובות מתוך טקטיקה של הישרדות, והן 
ביטוי חומרי, שהרי הסביבה  זה  יש ל"שיבוש"  משבשות את החזון האוטופי. בהקשר האדריכלי 
והיא,  במקומה,  קפואה  נותרת  אינה  אך  פיסי  ביטוי  לידי  הבאה  עולם  תפיסת  מייצגת  הבנויה 
בשירות  ממכשיר  השיכון  הפך  כך  ותרבותי.  מרחבי  ומתן  למשא  בסיס  בפירוט,  שהראינו  כפי 
המסמל  קונקרטי  לאתר  זהותית,  אחידות  לייצר  המבקשים  הלאומי,  והפרויקט  המודרניזציה 
תרבויות אחרות; מאתר של מודרניות אוניברסלית לאתר של מודרניות אלטרנטיבית, המבליטה 

בתצורותיה זמנים ומקומות אחרים המערערים על השאיפה לייצר לכידות תרבותית-מרחבית. 
לשלוט  היכולת  את  המומחים  מידי  הפקיעה  הדיירים,  ידי  על  מלמטה,  האדריכלית  העשייה 
במרחב הביתי והציבורי, וכך ערער השיכון על פרויקט המודרניות החברתית, הזהותית והמרחבית 
שמושתת על ההיגיון הלאומי. חלקים נרחבים מ"ההפרעה האדריכלית", הנראית באתרים שהצגנו 

להרחבה ראו פנסטר, 2012, עמ' 56–60.  5
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או הרחבתו  איכות החיים. תוספת של חדר  נובעים רק מהרצון לשפר את  אינם  וברבים אחרים, 
עולות  תרבותיות שאינן  תפיסות  ובהתנהלותם  בתצורותיהם  בחומריותם,  מבליטים  של המטבח 
בקנה אחד עם חזון המודרניות ההגמוני. אלו מערערות על הסדר החברתי-מרחבי כלפי הכתבתו 
ותצורות  לדוגמה(,  ופרטי,  ציבורי  ציבורי/חצי  מרחב  של  )בהיררכיה  מלמעלה  חיים  אורח  של 
אדריכליות והתנהגויות שאינן "תקניות" קמות ונוצרות על ידי המשתמשים. השימוש התרבותי 
במרחב הדומסטי של הדיירים, שבא לידי ביטוי בהתנהלות ובשינויים המבניים בתוך הדירות, כוון 

לכאורה נגד הקירות, אך לאמיתו של דבר קרא תיגר על הפרוגרמה של המודרניות.
 )Holston, 1989( מעבר לדיון האמפירי שהצגנו, מסקנתנו מכוונת לטענתו של הולסטון
הגורס כי במרחב, יהיה זה השכונתי או העירוני, אפשר לזהות התנגדות לשיחים דומיננטיים 
של המדינה או של ההון וחתירה תחתיהם. בד בבד יוצרות קהילות שיחים חלופיים שאינם 
מקבלים בהכרח את ההיגיון הלאומי, את ההיררכיות החברתיות ואת יחסי הכוח המייצרים 
הכוחות.  יחסי  על  ערעור  אפוא  לראות  נבקש  הדומסטי  במרחב  הדיירים  בהתנהלות  אותן. 
לעמדה זו מצטרף גם סקוט )Scott, 1985(, הגורס כי אחרי הכול, מרבית הקבוצות המוחלשות 
אינן מעוניינות בשינויים "גדולים", אלא מבקשות למזער את פגיעותן )שם(. על רקע טענה זו 
מציע סקוט חלופה תיאורטית הנשענת על מחקרו האמפירי, ולפיה ישנה חשיבות רבה להבנת 
הפרקטיקות היומיומיות של תגובה, גם אם היא פרוזאית, אל מול הכוחות ההגמוניים )שם(. 
ואכן, לאור דבריו של סקוט, ערעור זה על פרוגרמות אידיאולוגיות, אף שהן אמצעי מיידי 
שאינו מתוכנן בקפידה, מסמן את מגבלות עוצמתה ההגמונית של המדינה המבקשת לנרמל 

את הסדר החברתי שהיא מכתיבה. 
בהקשר הישראלי קיבלה עמדה זו משנה תוקף במחקרה של קמפ )2002( העוסק בהתנגדותם 
של המהגרים המזרחים ליישב את הספר הישראלי בשנות החמישים. לדבריה, הבחנה בינארית 
זו בין ההתנגדות ה"קטנה", היומיומית, ובין המחאה המודעת, "הפוליטית", מחמיצה את העיקר 
)שם, עמ' 42(. פרקטיקות ההתנגדות היומיומיות נעות תמיד בין הסמוי למודע, בין הישיר 
לבלתי ישיר. עוד גורסת קמפ כי תבנית מחאה זו חורגת מהחלוקה הדיכוטומית של התנגדות 
ואי-התנגדות ומבטאת מבוך של פעולות אוטונומיות שבכוחן לסתור ולהטות את העובדות 
 ,)de Certeu( הגלויות לעין של שליטה כוללת. בכך מסתמכת קמפ על עבודתו של דה סרטו
המדגישה את חשיבות המחקר העוסק ב"פעולות המשתמשים, שנהוג לייחס להם פסיביות 
ומשמעת" ואשר מעשיהם היומיומיים מופיעים רק כ"רקע החשוך של הפעילות החברתית" 
)דה סרטו, 1997, עמ' 15(. גם באתנוגרפיה עירונית עכשווית של מוצפי-האלר )2012( עולה 
טיעון זה באופן עשיר וברור ההופך את נשות ירוחם מסובייקט שולי )במובן האתנו-לאומי 

והמגדרי( לבעלות יכולת התנגדות. 
המקום השלישי הקונקרטי, שתואר במאמר באמצעות שלוש הדוגמאות, מייצר סביבות 
)ולא  הפרט  של  היותו  המודרניות:  של  מאושיותיה  שתיים  על  המערערות  קונפליקט  של 
הקבוצה( היחידה החברתית הבסיסית, וקידוש החשיבה הרציונלית שבאה לידי ביטוי בחלוקה 
הדירה  שימשה  במאמר  הדוגמאות  בכל  המתוכנן.  הבית  של  והתפקודית  הטריטוריאלית 
המודרניסטית מכל למגורי המשפחה כולה, מתוך סכסוך החלוקה הבסיסית הפונקציונלית בין 
"מקום לשינה" ל"מקום לאכילה" ובין "מקום ליחד" ל"מקום ללבד". בני המשפחה ופעילויותיהם 
התנהלו בחופשיות בכל המרחב הדירתי, וכשהתאפשר הדבר – גם מחוצה לו. הקירות לא היו 
אלא המלצה בלבד, שלא כובדה על ידי הדיירים. החברותא המשפחתית ועירוב השימושים 
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בחיי היומיום משולים למים שקטים החותרים תחת הסלע.
נדגיש כי בשונה ממרבית המחקרים שאוזכרו לעיל בדבר כוחניותו של המעשה הגדול של 
השיכון כמכשיר למודרניזציה, לכיבוש המרחב ולפריסת האוכלוסייה, מוכיח הניסיון הקטן 
של השיכון הישראלי את ההפך. מחקרנו מוכיח שדווקא תכונתן הבסיסית של דירות השיכון 
– היותן המוניות, משועתקות וגנריות – איפשרה את החתרנות תחת המודרניות וההגמוניה 
בקלות יחסית. כלומר דווקא "חוסר האופי" וה"אנמיות" של הדירה והבית, שכמותם היו רבבות, 
איפשרו לדיירים לראות בהם מצע לדפוסי התרבות שלהם. הם הביעו זאת באמצעות ההתנהלות 

האישית ובאמצעות שינויים פיסיים שיזמו כשהדבר התאפשר. 
הפרויקט המודרני השכיל אפוא להכיל את החתרנות תחתיו ולקבל אותה בשל המוניותו 
והיותו "נכון לכול". כך נוצרה מכונת מגורים אלטרנטיבית ששילבה בין המצע המודרניסטי 
ובין פעולת הדיירים, ויצרה את הטרנספורמציה האדריכלית ש"קלקלה" את מכונת המגורים 
המודרניסטית, ולאורה אנו קוראים להרחיב את השיח האדריכלי. אנו מבקשים שלא להתמקד 
באדריכלות הפורמלית המיוצרת מלמעלה, הנצרבת בתודעה כמי שראויה לתואר "אדריכלות", 
בסביבות  להתבונן  קוראים  אנו  מהי.  תקנית  אדריכלות  הקובעת  התפיסה  נגד  יוצאים  ואנו 
זה האתי. אנו  המגורים החדשות שנוצרו באופן המרחיק את השיפוט האסתטי ומקרב את 
מציעים לקרוא את האדריכלות דרך המקום השלישי, המעניק חשיבות שווה גם לאדריכלות 

שנוצרה מלמטה, על ידי הדיירים. 
 counter( נראה אפוא כי נוכחות הדיירים בפרויקט המודרניות הישראלי ייצרה תוצר נגד
product( אדריכלי-תרבותי ששינה את האדריכלות של השיכון. בלי להמעיט בחשיבות הדיון 
הביקורתי, המתמקד בעוצמתו הדכאנית של המעשה הגדול של השיכון ובהיותו תחנת מעבר 
זמנית ולא ראויה לבעלי האפשרויות לניעות כלכלית, נבקש לטעון, כאמור, כי השיכון הקטן, 
קרי הדירה והבית, עשוי לייצג את האפשרות לדיון במרחב הישראלי כפרויקט של מודרניות 

 .)alternative modernity( אלטרנטיבית

אפילוג
בשנים אחרונות דומה ש"העיר הקורנת" – היא העיר שתכנן לה קורבוזיה על טהרת התפיסה 
המודרניסטית, המבוססת על מגדלי מגורים על פני שטחים ירוקים נרחבים – קורמת עור וגידים. 
הפעם מדובר בבנייה היזמית הנגזרת מהכלכלה הניאו-ליברלית, והנימוקים לכך הם אחרים: מצד 
אחד, מנומקים המגדלים המבודדים והמבדלים בצורך לשמור על השטחים הפתוחים ולצופף 
את האוכלוסייה. הנימוק השיווקי, לעומת זאת, מעלה תוכן אחר לחלוטין: השאיפה להיות 

"גבוה מעל כולם", ובמשתמע: טוב יותר, עשיר יותר, ובייחוד מבודד יותר. 
לענייננו חשוב להדגיש כי רשויות התכנון רואות במגדלי המגורים פתרון קסם לתחלואי השיכון 
הציבורי. "פינוי בינוי" או "התחדשות עירונית" מקודדים את האינטרס של ההון הפרטי ומשמעם 
הרס השיכונים הציבוריים ובניית מגדלים שבהם יהיו הדיירים המקוריים – אלו שהפכו את 
מכונת המגורים המודרניסטית לביתם – שליש לכל היותר מדיירי המגדלים החדשים. בלשוננו: 
מחיקת המודרניות האלטרנטיבית וקימום המודרניזם הישן, אך הפעם בהקשר ניאו-ליברלי. 

הדיירים המקוריים, כך גורסת תפיסה כלכלית-תכנונית זו, "יכולים רק להרוויח", שהרי על 
פי רשויות התכנון והקבלנים הם יקבלו "דירת פאר" תמורת "דירת השיכון". אולם דירה גדולה 
יותר, וודאי כזו שתדרוש מהם הוצאות שאינם יכולים לעמוד בהן, תגרום להגירתם לפרברים 
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ולשכונות עניות יותר. כך יאבדו דיירי השיכון המקוריים את סביבת מגוריהם ואת הקהילתיות 
שנבנתה במהלך השנים, ויוותרו על הבית במשמעותו הרחבה. נתונים אלו עולים ממחקרה של 
קיינר-פרסוב )2008(, המלמד שידם של דיירי השיכונים אינה משגת לשלם את תחזוקת הבניינים 
הגבוהים שמתוכננים, שהצפיפות במבנים החדשים הייתה להם לזרא ושהקהילה שהייתה להם 

אבדה: מעמדם במגדלים נחות יחסית לדיירים החדשים, וממילא הם מיעוט מבוטל )שם(.
תיאוריות אדריכלות שהתפתחו משנות השמונים של המאה ה-20 ואילך קראו לקשר בין ערכי 
 Boussora,( המקום והתרבות ובין אדריכלות מודרניסטית מתוך רגישות למפגש התרבויות
 1990; Curtis, 1986; Frampton, 1992, 1996, 2000; Lampugnani, 1994; Lefaivre,
Pallasmaa, 1988; Taylor, 1986; Tzonis & Lefaivre, 1990 ;2003(. אנו קוראים לפתח 
אותה רגישות והכרה גם למפגש בין האדריכלות המודרניסטית ובין השינויים המקומיים שהחדירו 
בה הדיירים. יש לעשות זאת לפני שההריסה הפיסית של השיכונים תהרוס גם תרבויות מגורים 

וקהילות.

מקורות 
אפרת, צ' )2004(. הפרויקט הישראלי: בנייה ואדריכלות 1948–1973. תל אביב: מוזיאון תל אביב 

לאמנות. 
)עורך(,  שנהב  י'  בתוך  קולוניאלי.  ושיח  אפליה  הבדל,  האחר:  שאלת   .)2004( ה"ק  באבא, 
ליר  ון  מכון  אביב:  ותל  ירושלים   .)127–107 )עמ'  קולוניאלי  הפוסט  והמצב  קולוניאליות 

בירושלים והקיבוץ המאוחד. 
בצר, א' )1984(. בתי דירות בתל-אביב בשנות השלושים: התפתחות, תכנון ועיצוב. חיבור על 
מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר מגיסטר למדעים בארכיטקטורה ובינוי 

ערים, הטכניון.
בר, מ' )1954(. העיר לוד: בעיותיה ותכנונה. עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל, 

יב, 15–18.
גלילי, י' )1954(. לוד העיר בהתפתחותה. על המשמר, 7.10.1954. 

דה סרטו, מ' )1997(. המצאת היומיום. תיאוריה וביקורת, 10, 24–25.
הרצל, ת' )1997(. אלטנוילנד. תל אביב: בבל.

זסלבסקי, ד' )1954(. שיכון עולים בישראל: בניין, תכנון ופיתוח. תל אביב: עם עובד. 
חבר, ח', שנהב, י' ומוצפי-האלר, פ' )עורכים( )2002(. מזרחים בישראל: עיון ביקורתי מחודש. 

ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.
בתצלומי  מחודשת  לקריאה  הצעה  גזעית:  איקונוגרפיה   – בישראל  בית  ינואר(.   ,2012( נ'  חזן, 
לכבוד  עיון  בערב  הרצאה  ישראל.  במדינת  הראשונים  העשורים  בשני  שצולמו  בתים 

התערוכה "שיכונים מבפנים" בבית האדריכל, תל אביב.
חזני, מ' ואילן, י' )1970(. חלל מגורים אפקטיבי וחלל מגורים לכאורה: החלל האינטרא-דורמלי. 

חיפה: הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
יעקובי, ח' )2005(. מילים ומקום. בתוך ט' חתוקה ור' קלוש )עורכות(, תרבות אדריכלית )79–

106(. תל אביב: רסלינג. 
תיאוריה  קולוניאלי.  הפוסט  והמבט  לאומיות  ארכיטקטורה,  השלישי:  המקום   .)2007(  ___



 מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית78  הדס שדר וחיים יעקובי

וביקורת, 30, 63–88.
כהן, ש' ועמיר, ט' )עורכות( )2007(. צורות מגורים. תל אביב: חרגול. 

לאטור, ב' )2005(. מעולם לא היינו מודרנים. תיאוריה וביקורת, 26, 43–73. 
ירושלים:  הישראלית.  בפריפריה  מזרחיות  נשים  הבטון:  בקופסאות   .)2012( פ'  מוצפי-האלר, 

מאגנס. 
מסלובסקי, א' )טרם פורסם(. אוטופיות עירוניות בשירות המפעל הציוני: עיצוב עירוני בישוב 
לשם  מחקר  על  חיבור  ישראל.  מדינת  של  הראשונות  ובשנותיה  המנדט  בתקופת  היהודי 

מילוי חלקי של הדרישות לתואר מגיסטר למדעים בארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.
 ,26 וביקורת,  תיאוריה  בלוד.  בגטו  הערבים  היהודים  לאומי:  במרחב  זרים   .)2005( ב'  נוריאלי, 

.42–13
נצן-שיפטן, א' )2003(. בתים מולבנים. בתוך י' שנהב )עורך(, מרחב, אדמה, בית )עמ' 240–250(. 

ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 
)2006(. להלאים ולהעלים: תפיסת המקום בירושלים. אלפיים, 30, 134–170.  ___

עיריית לוד )1952(. לוד: 3 שנים של שלטון מוניציפלי. לוד: עיריית לוד.
פוזנר, י' )1938(. הכפר בארץ-ישראל. הבנין: עיתון לאדריכלות ולבנין-ערים, 1–3.

פורטוגלי, י' )2000(. 1,500 מילה ויותר על הגיאוגרפיה של האדם. תיאוריה וביקורת, 16, 213–222. 
פנסטר, ט' )2012(. של מי העיר הזאת? תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

קיינר-פרסוב, נ' )2008(. משמעות הבית בתהליכי מעבר: שינוי והמשכיות במגורים בהליך פינוי 
ובינוי. חיבור על מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר מגיסטר בתכנון ערים 

ואזורים, הטכניון. 
קלוש, ר' ולו-יון, י' )2003(. הבית הלאומי והבית האישי: תפקיד השיכון הציבורי בעיצוב המרחב. 
בתוך י' שנהב )עורך(, מרחב, אדמה, בית )עמ' 166–198(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר 

בירושלים והקיבוץ המאוחד. 
בספר  והתנגדות  מדינתית  שליטה  הגדולה":  "הבערה  או  העמים"  "נדידת   .)2002( א'  קמפ, 
הישראלי. בתוך ח' חבר, י' שנהב ופ' מוצפי-האלר )עורכים(, מזרחים בישראל: עיון ביקורתי 

מחודש )עמ' 36–67(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 
רוזנהיימר, ת' )2001(. בית: חללים, מגורים, אנשים, חפצים. אור יהודה: הד ארצי.

מאיר- וא'  חלמיש  א'  צמרת,  צ'  בתוך  העירוני.  במידבור  נושמים  מקומות   .)2009( ה'  שדר, 
גליצנשטיין )עורכים(, עיירות הפיתוח )עמ' 123–134(. ירושלים: יד יצחק בן צבי.

על   :2 מקומי  מבט  )עורכת(,  ר'  השמשוני  בתוך  ציבורי.  בשיכון  וורנקולריות   .)2010(  ___

הארכיטקטורה  מורשת  לחקר  המרכז  חיפה:   .)318–299 )עמ'  בישראל  ונוף  אדריכלות 
בישראל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.

)2011(. השילוש הבלתי קדוש בין תכנון מוסדי לתקדימים מערביים ולאידיאולוגיה. בתוך   ___

נופים תרבותיים )עמ' 161–182(. חיפה:  י' מעוז ור' כהן-ספר )עורכים(, תבניות  א' סופר, 
קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה.

קולוניאליות  )עורך(,  שנהב  י'  בתוך  קולוניאלי.  הפוסט  והמצב  קולוניאליות   .)2004( י'  שנהב,   
והמצב הפוסט קולוניאלי )עמ' 9–21(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ 

המאוחד. 
שרון, א' )1951(. תכנון פיסי בישראל. ירושלים: המדפיס הממשלתי. 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   79

שרון, ס' )2004(. "לבנות ולהבנות בה": תכנון המרחב הלאומי בשנים הראשונות למדינת ישראל. 
עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב. 

Appadurai, A. (1996). Modernity at large. Minneapolis: University of Minnesota 
Press.

Bhabha, H. K. (1990). The third space: Interview with Homi Bhabha. In J. 
Rutherford (Ed.), Identity, community, culture, difference (pp. 207–221). 
London: Lawrence and Wishart. 

___ (1994). The location of culture. London and New York: Routledge.
Benevolo, L. (1980). The history of the city. Cambridge, Mass: MIT Press Edition.
Bishop, R. & Phillips J. (Eds.) (2003). Postcolonial urbanism. London and New 

York: Routledge.
Boussora, H. (1990). Regionalism: Lessons from Algeria and the Middle East. 

Mimar, 36, 64–71.
Candilis, G., Josic, A. & Woods, S. (1968). A decade of architecture and urban 

design. Stuttgart: Karl Kamer Vertag. 
Curtis, W. J. R. (1986). Towards authentic regionalism. Mimar, 19, 24–31.
Eleb, M. (2000). An alternative to functionalist universalism écochard, Candilis, 

and ATBAT-Afrique. In S. Williams Goldhagen & R. Legault (Eds.), Anxious 
modernism experimentation in postwar architectural culture (pp. 55–71). 
Montreal and London: Canadian Centre for Architecture, Cambridge, Mass. 
and MIT Press.

Frampton, K. (1992). Modern architecture: A critical history. London: Thames and 
Hudson.

___ (1996). Universalism and\or regionalism untimely reflections on the future of 
the new. Domus, 782, 6–8.

___ (2000). Towards a critical regionalism. In M. Miles, T. Hall and I. Borden 
(Eds.), The city cultures reader (pp. 168–170). London and New York: 
Routledge, Taylor & Francis Group.

Geertz, C. (1975). The interpretation of culture. New York: Basic Books.
Herbert, G. (1995). Bauhaus architecture in the land of Israel: Is the concept of 

modern, architect-designed vernacular a contradiction in term? Architectura: 
Journal of History of Architecture, 25(2), 224–228.

Holston, J. (1989). The modernist city: An anthropological critique of Brasilia. 
Chicago and London: The University of Chicago Press.

___ (1991). Autoconstruction in working-class Brazil. Cultural Anthropology, 6(4), 
447–465.

Howard, E. (1965). Garden cities of to-morrow. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Jacobs, J. M. (1996). Edge of empire. London and New York: Routledge. 
Jones, P. R. (2006). The sociology of architecture and the politics of building: The 



 מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית80  הדס שדר וחיים יעקובי

discursive construction of Ground Zero. Sociology, 40(3), 549–565.
King, D. A. (2003). Actually existing postcolonialism: Colonial urbanism and 

architecture after the postcolonial turn. In R. Bishop and J. Phillips (Eds.), 
Postcolonial urbanism (pp. 167–183). London and New York: Routledge.

Le Corbusier (1956). Le Corbusier et Pierre Jeanneret :oeuvre complete de 1910–
1929. Zurich: Editions Girsberger.

___ (1967). The radiant city. New York: The Orion Press. 
___ (1981). The ideas of Le Corbusier on architecture and urban planning. New 

York: G. Braziller. 
Lampugnani, V. M. (1994). Regionalism: Distinction and identity. Domus, 763, 3.
Lefebvre, H. (1996). Writings on cities. London: Blackwell.
Lefaivre, L. (2003). Critical regionalism: A facet of modern architecture since 1945. 

In L. Lefaivre and A. Tzonis (Eds.), Critical regionalism: Architecture and 
identity in a globalized world (pp. 22–55). Munich, Berlin, London, New York: 
Prestal. 

von Osten, M. (2009). Architecture without architects: Another anarchist approach. 
e-flux, 6. Retrieved March 25, 2014, from: http://www.e-flux.com/journal/
architecture-without-architects%E2%80%94another-anarchist-approach/ 

Oxman, R., Shadar, H. & Belferman, E. (2002). Casbah: The brief history of a 
design concept. Architectural Research Quarterly, 6(4), 321–336.

Pallasmaa, J. (1988). Tradition and modernity. The Architectural Review, 1095 
(CLXXXIII), 27–34.

Rudofsky, B. (1965). Architecture without architects: A short introduction to non-
pedigreed architecture. New York: Museum of Modern Art.

Sandercock, L. (1998). Towards cosmopolis. Chichester: Wiley.
Schwarz, B. (2000). Actually existing postcolonialism. Radical Philosophy Review, 

104, 16–24.
Scott, F. (2000). Bernard Rudofsky: Allegories of nomadism and dwelling. In S. 

Williams Goldhagen & R. Legault (Eds.), Anxious modernism experimentation 
in postwar architectural culture (pp. 215–237). Montreal, Cambridge, Mass. 
and London: Canadian Centre for Architectur and MIT Press. 

Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. 
New Haven and London: Yale University Press. 

Shadar, H. (2004). Between east and west: Immigrants, critical regionalism and 
public housing. The Journal of Architecture, 9(1), 23–48.

___ (2005). Vernacular values in public housing. Architectural Research Quarterly, 
8(2), 171–181.

___ (2006). The extendable patio house as public support. Open House International, 
31(2), 62–71.

http://www.e-flux.com/journal/architecture-without-architects%25E2%2580%2594another-anarchist-approach/
http://www.e-flux.com/journal/architecture-without-architects%25E2%2580%2594another-anarchist-approach/


  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   81תשע"ד־2014

___ (2010). Evolution and critical regionalism. Journal of Urban Design, 15(2), 
227–242.

___ (2013). The evolution of the inner courtyard in Israel: A reflection of the 
relationship between the western modernist hegemony and the mediterranean 
environment. The Journal of Israeli History, 32(1), 51–74. 

Shadar, H., Orr, Z. & Maizel, Y. (2011). Contested homes: Professionalism, 
hegemony and architecture in times of change. Space and Culture, 14(3), 269–
290. 

Shadar, H. & Oxman, R. (2003). Of village and city: Ideology in Israeli public 
planning, Journal of Urban Design, 8(3), 243–268.

Taylor, B. B. (1986). Perspective and limits on regionalism and architectural 
identity. Mimar, 19, 19–21. 

Taylor, C. (1999). Two theories of modernity. Public Culture, 11(1), 153–174.
Tzonis, A. & Lefaivre, L. (1990). Why critical regionalism today. A+U, 265, 23–33.
Webster, H. (1997). Introduction: modernism without rhetoric. In H. Webster (Ed.), 

Modernism without rhetoric: Essays on the work of Alison and Peter Smithson 
(pp. 10–124). London: Academy Editions. 

Wiebenson, D. (1969). Tony Garnier: The cite industrielle. London: Studio Vista.
Wiedenhoeft, R. V. (1985). Berlin’s housing revolution: German reform in the 

1920’s. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press. 
Yacobi, H. (2009). The Jewish-Arab City: Spatio-Politics in a Mixed Community. 

London: Routledge.



מלחמה ללא כדורים82  אמיר בן פורת

מלחמה ללא כדורים: ההיסטוריה של 
האלימות בכדורגל הישראלי

אמיר בן פורת*

לכאורה יש סיבה של ממש לקשור את הכדורגל לאלימות: המשחק  תקציר. 
עצמו הוא אגרסיבי וקהלו, בעיקר בני השכבות הנמוכות, נוטה מסיבות שונות 
להתנהגות אגרסיבית, כאילו מצא מין את מינו. ברם, הסיבות לאלימות אינן 
תרבותיים  בפרמטרים  אלא  המסוים,  בקהל  לא  וגם  עצמו  במשחק  טבועות 
דפוסי  את  בוחן  הנוכחי  המאמר  הכדורגל.  סביבת  את  המעצבים  ופוליטיים 
ועד   1949 בשנת  הליגה  משחקי  מחידוש  החל  הישראלי  בכדורגל  האלימות 
היום. נקודת המוצא היא תחום ההזדמנות ההיסטורי המסוים הזה והערכאה 
השלטת בו. לצורך המחקר מזוהים שני תחומי הזדמנות שונים זה מזה: שני 
העשורים הראשונים שבהם הערכאה השלטת הייתה הפוליטיקה, והעשורים 
לשוני  הכלכלית.  הערכאה  שלטת  שבהם  התשעים,  משנות  החל  האחרונים, 
בכדורגל:  האלימות  דפוס  על  מכרעת  השפעה  הייתה  התחומים  שני  בין 
בתחום הראשון מצית האלימות היה השחקנים. בתחום השני מצית האלימות 
האחראית  היא  הישראלי  הכדורגל  של  ההתמסחרות  האוהדים.  קהל  הוא 
לשינוי בדפוס האלימות, אבל התנהגות הקהל מושפעת גם ממה שמתרחש 
בפוליטיקה הישראלית: הקונפליקט היהודי-פלסטיני הגיע למגרשי הכדורגל 

וייבא עמו סוג חדש-ישן של אלימות, אלימות מילולית-גזענית.

מבוא

לספורט רציני אין שום קשר למשחק הוגן. הוא קשור לשנאה, לקנאה, להתרברבות, לזלזול 
בכל הכללים ולהנאה סדיסטית מצפייה באלימות. במילים אחרות, ספורט הוא מלחמה מינוס 

)Orwell, 1945( .ירי

ג'ורג' אורוול, סופר ומסאי, נוטל את פריווילגיית הליצנציה פואטיקה השמורה לאמנים למיניהם 
כדי להתגולל על ספורט, מן הסתם לאחר שהתרשם עמוקות ממשחקי הכדורגל שנערכו בבריטניה 
גבול  על  הספורט  את  הציב  הוא  המלחמה.  לאחר  מיד  אנגליות  לקבוצות  מוסקבה  דינמו  בין 
לא  עצמו  אורוול  אך  בגו,  דברים  יש  הצער  למרבה  החיות.  לחוות  ההומאני  הסדר  שבין  חלקלק 
דק פורתא: משחק הכדורגל אכן אינו נקי מאלימות, אך הוא עצמו אינו אלים. האלימות בכדורגל 

לשעבר בתכנית למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   *
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אירוע  נענית.  וזו  התקשורת,  את  מפתה  שהיא  משום  ומאיימת  מאוד  רעשנית  ונשמעת  נראית 
של אלימות במשחק שבו משתתפים קהלים של מועדוני כדורגל מן הליגה הבכירה מקבל תהודה 
רבה בכל אמצעי תקשורת כתוב או נצפה. אולם כאשר בוחנים לאשורם את התכנים ובעיקר את 
המספרים, קרי, את סך כל משחקי הכדורגל הנערכים בעונה מסוימת, שיעור המשחקים שמדווח 
בהם על אלימות אינו עולה על שברי אחוזים בודדים. מאות מיליונים של צופים חוזים במשחקים 
אלה, מרביתם באמצעות מסך הטלוויזיה, חלקם במישרין באצטדיוני הכדורגל. באחרונים טמונה 
לכאורה אלימות בכוח, אך המרחק בין הפוטנציאל ובין מה שאכן מתרחש במגרשים רב עד מאוד.

נכון  אל   – הכדורגל  משחק  אורוול.  של  בדבריו  מוצקה  אמת  של  מסוימת  מידה  יש  זאת  בכל 
האקולוגיה שלו – אכן אינו נטול אלימות. טמונים בו כמה אפיונים שבמצבים מסוימים ובזמנים 
הוא  עצמו  הכדורגל  משחק  לא  אולם  אלימות,  של  לפריצתה  החומרים  את  מספקים  מסוימים 
הסיבה לאלימות, אלא הסביבה שבה הוא נערך. האלימות הנקשרת לו איננה "תוצרת בית": אף 
בדרך  אליו  מיובאים  מניעיה  אחריו,  או  המשחק  לפני  לו,  בסמיכות  או  באצטדיון  ניצתת  שהיא 
מאוד  רבה  במידה  מותנה  הכדורגל  ומשוחק  מתנהל  מתארגן,  שבו  האופן  לכך,  אי  מבחוץ.1  כלל 

בפרמטרים הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים המנחים את החברה שבה הוא מעוגן.2 

למה זה קורה?
המחקר על אלימות בכדורגל קיבל תנופה גדולה החל בשנות השבעים של המאה הקודמת, כאשר 
האנגלי  בכדורגל  טובה  חלקה  כל  כמעט  לכלות  איימה  האנגלית"  "המחלה  המכונה  החוליגניות 
התמקד  המחקר   .)Clark, 1978; Taylor, 1971; Williams, Dunning & Murphy, 1984(
הקצנה  בפרט,  ובהקצנתה  בכלל  בכדורגל  האלימות  התרחשות  את  המסבירים  גורמים  באיתור 
לשדה  האצטדיונים  את  שהפכו  "חוליגנים"  המכונים  אוהדים  של  בחבורות-כנופיות  שהתבטאה 
קרב. החוקרים אספו נתונים כמותיים )כמה אירועים התרחשו וכמה אנשים השתתפו בהם( ללא 

הכוונה תיאורטית מוקדמת. רק לאחר שנאספו הנתונים חוברה להם פרשנות מרחיבה.
כפי הנראה אין בנמצא תיאוריה סוציולוגית שכל עיקרה הוא האלימות בספורט, למעט אולי 
)Civilizing Process( שרקם נורברט אליאס ויישם אותה לשדה  תיאוריית "תהליך התירבות" 
טענתו   3.)Elias & Dunning, 1986( דנינג  אריק  תלמידו  עם  יחד  וכלשונה,  ככתבה  הספורט 

ישראל  מדינת  שבין  הקונפליקט  ליחסי  גם  קשור  הישראלי  בכדורגל  לאלימות  שההסבר  נדמה   1
כאן,  ולפלסטינים בשטחים הכבושים. מחקרים אחרים, שאינם מצוטטים  למדינות ערב מסוימות 
העלו כי ייתכן קשר בין אלימות או אגרסיה בספורט לבין מצב של מלחמה שבו מעורבת המדינה. 
מסיבות של חוסר מקום ושל מחסור בנתונים מובהקים, הנושא הזה אינו נכלל בדיון כאן – לשם כך 
נדרשת עבודת מחקר מקיפה יותר. מכל מקום, הנושא עולה בחלק האחרון של המאמר, שבו מוצגת 

ההתייחסות למועדוני הכדורגל הערביים ולקהלם.

למעט, כמובן, חוקי הכדורגל שנקבעו על ידי פיפ"א, ההתאחדות הבינלאומית של הכדורגל העולמי,   2
הנשמרים בקפדנות רבה.

שונות  מאסכולות  חוקרים  כלל,  בדרך  בפרט.  והכדורגל  בכלל  הספורט  במחקר  ייחודי  מקרה  זה   3
ולהסביר  לתאר  כדי  עליהם  המקובלת  התיאוריה  מן  מסוימת  בהנחה  או  במושג  משתמשים 
האסכולה  מן  חוקרים  בו  שמשתמשים  "מעמד"  המושג  למשל,  כמו  בכדורגל,  האלימות  את 

.)Giulianotti, 2005( המרקסיסטית, או המושג "הגמוניה" שמתשמשים בו ניאו-מרקסיסטים
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העיקרית של אליאס היא שנקודת המוצא להבנת האלימות במשחקים היא "תהליך הספורטיזציה" 
)לחלופין, "תירבות הספורט"( שבו פעילות הספורט ממוסגרת בחוקים נוקשים מבעבר, המאפשרים 
התחרות ספורט הוגנת שבה מקבלים הצדדים סיכויים שווים לזכות והשחקנים מפתחים רגש של 
שליטה וריסון עצמי. אליאס ממשיך וטוען שאת האלימות בספורט בתקופות השונות יש לגזור 
מההתפתחות החברתית, המתבטאת בין השאר בקביעת רמת האלימות המותרת. מסיבות שלא כאן 
המקום לפרטן תיאוריית תהליך הספורטיזציה לא התקבלה בספר פנים יפות בחוגי הסוציולוגיה, 
למעט חוגים מסוימים בבריטניה. חוקרי האלימות בכדורגל חיפשו הסברים פרטניים ונתלו כל אחד 
 Armstrong, 1998; Bebber, 2012; Dunning,( על פי טעמו באסכולות שונות של הסוציולוגיה
 Murphy, Waddington & Astrinakis, 2002; Guilianotti, Bonney & Hepworth, 1994;
מזהים  הללו  החוקרים   .)Perryman, 1999; Pinter & Van Gestel, 2002; Robson, 2000
גורמים המסבירים את האלימות בכדורגל במעמד, בתרבות, במוצא אתני, בלאומיות, בגלובליזציה 
ועוד, ומטמיעים אותם בהסבר תיאורטי רחב יותר המתבסס על מרקס, ובר, גרמשי, אליאס ועוד.4 
את החוקרים השונים הללו מלכדת התפיסה שההסבר לאלימות בספורט נעוץ בקונטקסט שבו הוא 
 Gruneau, 1983;( ההיסטורי המסוים  בקונטקסט  טבוע  כי ההסבר  טוענים  מעוגן. אחדים מהם 
Loy & Booth, 2004; Sage, 1990(. אחרים מדגישים בעיקר את הערכאה התרבותית או את 
 Clarke, 1978; Hargreaves, 1986; Rowe,) בהסבר  הראשיים  כגורמים  הפוליטית  הערכאה 
2004(. יש מי שטוענים כי את הספורט מעצבים יחסים דיאלקטיים ומכאן יש לגזור את ההסבר 
ההשפעה  על  מצביעה  יותר  ממוקדת  גישה   .)Gruneau, 1983; Giulianotti, 1999( לאלימות 
הרבה של תהליך ההיעשות הקפיטליסטית )becoming capitalist( שהפך את הספורט לסחורה, 
על האלימות המתרחשת בו )Alt, 1983; בן פורת, 2002(. חוקרים נתלים באילן גבוה – בתיאוריה 
סוציולוגית מסוימת – וגוזרים ממנה הנחות ומושגים המוחלים על הספורט בכלל ועל האלימות 

המתרחשת בו. זו גם דרכו של המחקר הנוכחי.
בכל  לשונה:  וזו   )Althusser, 2005( זה שאולה מאלתוסר  למראשות מאמר  העומדת  ההנחה 
הערכאות  בעצם  שהן  הבאות,  הערכאות  משלוש  אחת  דומיננטית  היסטורי"  הזדמנות  "תחום 
האידיאולוגית- הערכאה  או  הכלכלית  הערכאה  הפוליטית,  הערכאה   – חברה  בכל  המרכזיות 

תרבותית. הדומיננטיות של ערכאה אחת מכתיבה את האוטונומיה היחסית, או את דרגות החופש, 
הזו  ההנחה  של  השייכות  החברה.5  של  בקונטקסט  העדיפויות  סדר  ואת  האחרות  הערכאות  של 
למחקר הנוכחי העוסק באלימות בכדורגל מתגלמת, ראש לכול, בקביעת האוטונומיה היחסית של 
הכדורגל: מצב הכדורגל והתפתחותו תלויים במה שקורה סביבו. ההשפעה של הערכאות הללו, 
הכדורגל  אל  מועברת  המסוים,  ההיסטורי  ההזדמנות  בתחום  הדומיננטית  הערכאה  של  נכון  אל 
הון  ומקומיים, בעלי  פוליטיות, מרכזי ספורט ארציים  כגון מפלגות  סוכנים-מתווכים  באמצעות 
גם באמצעות המשתתפים הראשיים במשחק עצמו: ההתאחדות  זה  ובהקשר  פרטיים, תאגידים 
הספרות  מן  ללמוד  שניתן  כפי  והקהל.  השופטים  המנהלים,  השחקנים,  המועדונים,  לכדורגל, 
של  היקפה  את  מגלמת  מסוימים,  בשילובים  או  בנפרד  אלה,  כל  של  התנהגותם  הרלוונטית, 

כמובן  להם  יש   .)Russel, 2008( הפסיכולוגיה  מתחום  הסברים  גם  כצפוי  יש  בכדורגל  לאלימות   4
חשיבות, אך מחקר זה אינו עוסק בהם.

התיאוריה )הסוציולוגית, יש להדגיש( של אלתוסר מוצגת כאן בצימצום רב. אלתוסר מציין גם את   5
מתודת המחקר המסוימת שיש לאמץ בהקשר לתיאוריה שלו )בן פורת, 2006(.
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האלימות ואת תוכנה )Dunning et al., 2002; Russell, 2008(, משפיעה על אופני הניהול של 
 )Lowles & Nicholls, 2005; Taylor, 1971( במגרשים  לאלימות  זיקה  להם  שיש  הכדורגל 
 Dal Lago &( ועל פרמטרים אחרים המעודדים התנהגות אלימה שיוזמיה הם בעיקר האוהדים
De Biasi, 1994; Pinter & Van Gestel, 2002; Robson, 2000(. יתרה מזאת, אהדת כדורגל 
עשויה להפוך לפעילות חתרנית )Fiske, 1989( או למחאה פוליטית של קבוצות אוהדים בזיקה 
Braun & Vliegenthart, 2008(. בשורה   ;2001 פורת,  )בן  פוליטיים מסוימים בחברה  לגופים 
התחתונה ניתן לקבוע כי אף שההסבר הפרטני לאלימות בכדורגל כולל כפי הנראה גורמים רבים, 

את קו הזינוק אל ההסבר הזה יש לבקש בקונטקסט ההיסטורי המסוים.6 
אי לכך, על מנת לעמוד על האופן שבו האלימות נוצרת ומתפתחת, יש להכיר את הקונטקסט 
הזו  הערכאה  וזיהוי  הדומיננטית",  "הערכאה  הוא  המפתח  מושג  מתרחשת.  היא  שבו  המסוים 
הוא הצעד הראשון במחקר. הצעד השני הוא הכרת ההסדרים המוסדיים שמעצבים את הכדורגל 
ומפקחים עליו. השלב השלישי הוא זיהוי הגורמים המשתתפים הפעילים בכוח ובפועל באלימות 
של  המנהל  והצוות  הקהל  השחקנים,  כאלה:  שלושה  מזוהים  כלל  בדרך  הכדורגל.  באצטדיוני 
המועדון.7 לידם יש לציין גורם בעל השפעה רבה מאוד על מה שמתרחש במשחק, וגם על האופציה 

לאלימות – השופט ועוזריו.
המחקר אודות האלימות בכדורגל הישראלי נסמך אם כן על שלוש ההנחות הבאות: אחת, 
נקודת המוצא היא ההיסטוריה של החברה המסוימת: כדי לתאר ולהסביר את הסיבות לאלימות 
בכדורגל יש להתחיל בזיהוי המבנה החברתי המסוים בתקופה המסוימת ולציין את הערכאה 
הדומיננטית. הערכאה הדומיננטית קובעת את מעמדן היחסי של הערכאות האחרות, ובמיוחד 
את קני המידה שעל פיהם מחולקים המשאבים הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים.8 שתיים, 
המבנה החברתי מספק את דרגות החופש להתנהלות של הכדורגל, ובהקשר זה לאלימות 
המתרחשת בו. לשון אחר: המבנה הוא זה שמספק "תחום הזדמנות" קונקרטי למשתתפים 
הראשיים בכדורגל – השחקנים, הקהל והצוות המנהל. שתי ההנחות הללו נגזרות מן התיאוריה. 
 Frosdick & Marsh,( ההנחה השלישית נגזרת מתוך ממצאי מחקרים: על סמך מחקרים
SIRC, 2009 ;2001( ניתן להניח כי בעקבות שינויים בחברות מסוימות, ובמיוחד בעקבות 
התעצמותו של תהליך ההיעשות הקפיטליסטית, משתנה דפוס האלימות בכדורגל "מכזה 
שבו היא מכוונת בעיקר כלפי שופטים ושחקנים מן הקבוצה היריבה, לדפוס שבו שולט מאבק 
 .)Spaaij & Anderson, 2010, p. 1( "בין קבוצות אוהדים לבין עצמן, ובינן לבין המשטרה
הסיבה הראשית לשינוי היא תהליך ההתמסחרות של הכדורגל, שהניע שינויים בהתנהגות 
השחקנים וביחסים של קהל האוהדים למועדון )Loweles & Nicholas, 2005( ובכך גרם 

שטוענים  כפי  עצמו,  מתוך  מתפתח  ואינו  עצמו  את  יוצר  אינו  הכדורגל  הדברים:  את  לחדד  כדי   6
חוקרים אחדים, אלא בהנחיית פרמטרים מסוימים המכונים בספרות "גורמי מקרו" המעצבים את 

.)Giuloanotti, 1999; Gruneau, 1983; Sage, 1990 ;2005 ,התנאים שבהם הוא מתקיים )בורדיה

 )the process of Theoretical Practice( אלתוסר  שמציע  לסכימה  זהה(  לא  )אך  מקביל  הדבר   7
באמצעות שלוש הכללות: מעבר מהתיאוריה המדעית דרך קורפוס המושגים אל המציאות, שהיא 

.)the raw material( החומר הגולמי

המשאבים  חלוקת  הפוליטית,  הערכאה  היא  במבנה  הדומיננטית  הערכאה  כאשר  למשל,  כך,   8
בין השאר גם על מעמדה של הערכאה  הכלכליים נקבעת על פי קני מידה פוליטיים, המשפיעים 

הכלכלית )בן פורת, 2006(. באשר לערכאה זו וכדורגל, ראה בן פורת )2013(.
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לשינוי בדפוס האלימות. יש להדגיש שההתמסחרות של הכדורגל היא פועל יוצא של תהליך 
ההיעשות הקפיטליסטית – הדומיננטיות של הערכאה הכלכלית בקונטקסט ההיסטורי המסוים 

.)Alt, 1983; Gruneau, 1983 ;2002 ,בן פורת(
מתוך כך, המחקר אודות האלימות בכדורגל הישראלי מתחיל בתיאור ממצה של תחום 
ההזדמנות ההיסטורי. המאמר הזה מתמקד כל כולו בתיאור ובהסבר של דפוסי האלימות 
בכדורגל הישראלי בהנחה שהם נקבעים על פי מה שמתרחש סביבם ומושפעים ממנו – 
למשל, מתחים חברתיים מסוימים.9 המחקר מתייחס לשלושה תחומי הזדמנות היסטוריים: 
העשורים הראשונים שלאחר קום המדינה, עשורי האמצע והעשורים האחרונים, מאז שנות 
נזכרות בקיצור נמרץ השלכותיה על  התשעים. בכל עשור מסומנת הערכאה הדומיננטית, 

הכדורגל ומתואר דפוס האלימות השורר בכדורגל.

מתודולוגיה
אף שלמתבונן מן החוץ נדמה כי המונח "אלימות בכדורגל" אינו זקוק להגדרה, המחקרים 
העוסקים בנושא אינם תמימי דעים. רישום ההיסטוריה של האלימות בכדורגל מלווה במחלוקת: 
יש מי שכולל תחת הכותרת "אלימות בכדורגל" גם גידופים ומחוות גופניות מלעיגות, ויש 
מי שמביא בחשבון רק גידופים מסוימים, גזעניים למשל, אך מוציא מן ההגדרה גידופים 
"ניטרליים" שכבר היו לשגרה במונולוג של קהל האוהדים. יש מי שרושם רק אלימות פיזית 
שהתרחשה בתוככי האצטדיון ויש מי שמוסיף גם אלימות פיזית שהתרחשה מחוצה לו ואף 
הרחק ממנו, שניתן לקשור אותה למשחק כדורגל מסוים – למשל, התקוטטות בין אוהדים 
בדרך אל המשחק או לאחריו )Dunning et al., 2002(. מכל מקום, שאלת ההגדרה לא קיבלה 
עד כה מענה מושגי מסודר אך נפתרה באופן פרקטי: אלימות בכדורגל נרשמת בשני טורים. 
בטור אחד נרשמת האלימות הפיזית, בדרך כלל במונחים כמותיים, ובשני האלימות המילולית, 
בדרך כלל במונחים איכותיים המקוטלגים על פי תכנים מסוימים. המחקר הנוכחי מתמקד 
בטור הראשון, טור האלימות הפיזית: כל אירוע שהתרחשה בו התנפלות פיזית על השופט, 
על קווניו )עוזריו(, על שחקנים אחרים או על קהלים אחרים נכנס למאגר. בהקשר הישראלי 
נוספה לטור האלימות הפיזית עוד תת-קטגוריה, אלימות מילולית-גזענית. הקטגוריה הזו 
מוגדרת היום בחוק10 ובשנים האחרונות היא מדווחת בתקשורת על פי דיווחי המשטרה ובית 

הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. 
למרבה הצער, הנתונים על מעשי האלימות בכדורגל הישראלי בעשורים הראשונים לאחר 
הקמת המדינה אינם קיימים עוד. שיטפון שהתרחש לפני שנים הכחיד את המסמכים שנאגרו 
בארכיון של ההתאחדות לכדורגל. איסוף הנתונים לגבי שלושת העשורים הראשונים של 
גורן  וביניהם סקירה של עיתוני הספורט הייעודיים,  המדינה התבסס על מקורות שונים 
כידון וחדשות הספורט, וסקירת מדורי הספורט של מעריב, ידיעות אחרונות, על המשמר 

וליסק,  הורוביץ  )למשל  הישראלים  החוקרים  מן  רבים  על  מקובלת  יותר,  או  פחות  הזו,  החלוקה   9
1989; קימרלינג, 2004(. באשר לכדורגל הישראלי, העשור הראשון בתחום ההזדמנות שבו עוסק 

מאמר זה מובחן היטב בכמה היבטים בולטים מן העשורים שלאחריו )בן פורת, 2002(.

ס' 15 לחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008.  10
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ודבר.11 מקורות נוספים הם ספרי זיכרונות של עסקנים, מאמנים ושחקנים וראיונות עם מי 
שהיה מזכיר ההתאחדות בשנים ההן ועם עיתונאי ספורט שדיווח על הנעשה בכדורגל עוד 
בשנות החמישים המוקדמות. מרבית הדיווחים התייחסו לליגות הבכירות, ליגה א' )שהפכה 
ללאומית( וליגה ב'. בשנים ההן, שנות הצנע, מדורי הספורט היו מצומצמים וכך גם פריסת 
הכתבים בארץ. מידע רלוונטי מהליגות הנמוכות פורסם בדרך כלל בעיתונות רק במקרים 
מיוחדים כמו אלימות בין אוהדי כדורגל יהודים וערבים. מעט מידע על אירועים כאלה ניתן 

.)Shihade, 2011 ;2006 ,להשיג ממחקרים בני זמננו )שורק
האירועים משנות החמישים והשישים מוינו לשתי קטגוריות, על פי העניין של מחקר זה: תוכן 
מקרים  הראשונה,  בקטגוריה  הקהל.  או  השחקנים   – האירוע  ומצית  מילולי,  או  פיזי   – האירוע 
שבהם התרחש אירוע פיזי וגם מילולי נחשבו כאירוע פיזי. באשר לקטגוריה השנייה נרשם המצית 
כן נרשם איזה קהל השתתף באירוע האלים:  של האירוע והמשתתפים בו )שחקנים, קהל(. כמו 
הקהל המארח, הקהל המתארח או שני הקהלים. בשנים ההן הנסיעה למשחקי חוץ בשבת מעיר 
לעיר, מעיירה לעיירה וממושבה למושבה לא הייתה עניין של מה בכך, בעיקר בגלל קשיי תחבורה 
)לא הייתה תחבורה ציבורית בשבת ורכב פרטי היה נדיר(. אבל קהל רב, ואפילו רב מאוד יחסית,12 

נכח במשחקי דרבי או במשחקי הכרעה של עלייה לליגה או ירידה מליגה.
ההן  בשנים  בכדורגל.  האלימות  על  מחקרים  כמה  נערכו  והשמונים  השבעים  שנות  לגבי 
העיתונות הרחיבה בדיווח. בשנת 1971 הוקמה 'ועדת עציוני' שעסקה בחקר השחיתות בכדורגל 
האחרונות,  בשנים  ההן.  בשנים  בכדורגל  האלימות  מצב  על  לעמוד  גם  ניתן  שלה  הדיווחים  ומן 
הטלוויזיוני  הכיסוי  במיוחד  הכדורגל,  משחקי  של  התקשורתי  הכיסוי  גדל  התשעים,  שנות  מאז 
לכדורגל,  ההתאחדות  של  המשמעתי  הדין  בית  שמוסרים  חריגים  אירועים  על  המסודר  והדיווח 
המשטרה והקרן החדשה לישראל שלקחה על עצמה לדווח על אירועי אלימות בכדורגל באמצעות 
יותר  ומהימנים  תקפים  החוקר  לרשות  העומדים  הנתונים  העל.  ליגת  במשחקי  מבקרים-בקרים 
הדיווח  והנערים.  הנוער  ובליגות  הנמוכות  הכדורגל  בליגות  לנעשה  גם  מתייחסים  והם  מבעבר, 
מציין בדרך כלל את סוג האלימות ואת המשתתפים בה. גם אם הכיסוי התקשורתי אינו מושלם, 
ניתן להניח כי האלימות בכדורגל אינה יכולה לחמוק היום מן העין ומן האוזן של התקשורת ומבית 
הדין המשמעתי של ההתאחדות – כל שופט במשחק חייב לדווח על אירועים חריגים. כך שבאשר 

למיון אירועי האלימות בעשורים האחרונים עבודתו של החוקר קלה יותר.
ההיסטוריה של האלימות בכדורגל הישראלי מוגשת להלן כנרטיב בשני פרקים: הפרק הראשון 
עוסק בתקופה של העשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה, שבהם היה הכדורגל כל כולו פוליטי. 
הפרק השני עוסק בתקופה שראשיתה בשלהי שנות השמונים, כאשר החל הכדורגל להתמסחר. 

ראוי לציין כי העיתונות של הימים ההם הייתה פוליטית: לכל עיתון כמעט הייתה זיקה רעיונית-  11
בבעלות  שהיו  אחרונות,  וידיעות  מעריב  הספורט,  חדשות  גם  מסוים.  פוליטי  לארגון  בעלותית 
זה מתמקד בעצם  היות שמחקר  רעיונית-פוליטית. אולם  ידי האחרים בהטיה  על  נחשדו  פרטית, 
הפוליטית של  להטיה  הקהל,  או  היינו השחקנים  האירוע,  ובמצית  אלימות  אירוע של  התרחשות 

העיתון המסוים אין משקל רב, במיוחד כאשר ניתן להצליב בין הדיווחים של העתונים השונים.

יחסית לגודל האוכלוסייה בישראל: בשנות החמישים צפו במשחקי הדרבי בתל אביב )מכבי, הפועל,   12
בית"ר( ובמשחקים חשובים במיוחד )כמו משחקי גמר הגביע ומשחקי עלייה לליגה הבכירה( אלפי 

צופים )בן פורת, 2002(.
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המעבר מכדורגל פוליטי למסחרי, קרי, מתחום הזדמנות היסטורי ששלטה בו הערכאה הפוליטית 
לתחום הזדמנות ששולטת בו הערכאה הכלכלית, שינה את דפוס האלימות בכדורגל הישראלי. 

קיצור ההיסטוריה של האלימות בכדורגל
בשלהי שנות העשרים של המאה ה-19 נקלע תייר צרפתי לקהל צופים במשחק כדורגל באנגליה13 
ותמה: "אם לזה הם קוראים כדורגל, איך הם קוראים לקרבות לחימה?" )SIRC, 2008(. תופעות 
של אלימות מצד קהל הצופים נצפו כבר בתקופת הינקות של משחק הכדורגל באנגליה, בסביבות 
המגרש  סביב  לסייר  כדי  שוטרים  כמאתיים  נדרשו   1843 בשנת  למשל  כך  ה-19.  המאה  מחצית 
שבו נערך משחק בין מועדון הכדורגל של פרסטון אנד לבין זה של סנדרלנד. שלוש שנים מאוחר 
יותר הופסק משחק הכדורגל בעיר דרבי בגלל התפרעות קהלי האוהדים. שתי פלוגות של פרשים 
הוזעקו למקום כדי להשליט סדר. יש להניח כי אלה לא היו אירועים בודדים. הספרות שנכתבה 
משחק  את  ללוות  המשיכו  סדר  והפרות  אלימות  שאירועי  כך  על  מצביעה  האלה  הימים  לאחר 
הכדורגל גם לאחר שנת 1863, אז היה למשחק מקודד וממוסד שכלליו אחידים לכל האי הבריטי 
ההיסטוריים,  מהרישומים  ללמוד  שניתן  כפי  הבריטית.  האימפריה  אז  שהייתה  מה  לכל  ובעצם 
אלימות בכדורגל לא הייתה תופעה שכיחה, אך בהחלט גם לא בטלה בשישים. מה שהשתנה במשך 

.)Dunning et. al., 2002( הזמן הוא הגדרתה של האלימות ורישומה
תחום ההזדמנות ההיסטורי הכתיב את דפוס ההתנהגות: בבתי הספר הקרויים "ציבוריים", 
כלומר אלה שהכשירו את בני המעמדות העליונים באנגליה לשרת את הממלכה והאימפריה 
)Mangan, 1998(, יושם כהלכתו העיקרון הבורגני של משחק הוגן: ללא הסתייעות בשופטים 
חיצוניים, מתוך הסתמכות על הסכמה בין הקפטנים של הקבוצות, נוהל משחק כדורגל שכלליו 
עדיין היו אז ייחודיים לכל בית ספר. כאשר נדמה היה כי שחקן עבר עבירה, או כאשר נוצר 
ספק, מיהרו שני הקפטנים להידבר ביניהם ולהחליט על הסנקציה המתאימה. נקודת המוצא 
שלהם ושל שאר השחקנים הייתה כי מי שנולד להיות ג'נטלמן אינו מבצע עבירה במתכוון, 
ואילו עבר עבירה הרי שהוא מודה בה מיוזמתו. המשחק עצמו היה אגרסיבי בכוונה תחילה 
כי בכך היה לאמצעי חישול הגוף והנפש של התלמידים, שיועדו להיות פקידיה השלוחים של 
האימפריה )שם(. יש לציין שבזמן ההוא החלה כבר שקיעתה של האצולה האנגלית בד בבד 
עם הצמיחה המואצת של הקפיטליזם. הכדורגל גלש מחצרות בתי הספר הציבוריים אל ערי 
השדה והערים הגדולות, ובעצם הגיע לידי )או לרגלי( המעמדות הנמוכים. דפוסי ההתנהגות 

.)Jones, 1992( והאלימות השתנו גם הם
בשנות השישים של המאה הקודמת התרחשה תופעה רחבת ממדים של "חוליגניות בכדורגל", 
בתת-תרבות  ובעיקר  התקופה  באותה  האנגלית  בתרבות  שהתרחש  למה  הדוק  קשר  הקשורה 
)סקינהדס(  הראש"  "גלוחי  כמו  ואלימות  מרדניות  קבוצות  של  הופעתן  למשל  כמו  הצעירים, 
האצטדיונים.  מן  רגליהם  את  להדיר  החלו  שרבים  לכך  גרמה  האלימות   .)2008 )הילברונר, 
ההתאחדות הבריטית החלה לחשוש לעתידו של המשחק הזה, אך עיקר הדאגה היה זה של בעלי 
המועדונים, כי כידוע הכדורגל המקצועני באנגליה מתפרנס ממכירת כרטיסים ומחסויות. במחצית 

פרק זה יעסוק בעיקר בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, משום ששם נולד הכדורגל המודרני ומשום   13
שיש להודות כי ההיסטוריה של הכדורגל האנגלי מתועדת טוב יותר מאחרות.
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נמצאה  לא  היבשות.  לכל  פשטה  הכדורגל  במגרשי  האלימות  ואילך  ה-20  המאה  של  השנייה 
נעשתה  האלימות  מזאת,  יתרה  אלימות.  של  מוחלט  העדר  על  שדיווחה  בעולם  מדינה  כמעט 
מאורגנת יותר מבעבר, למשל בארגוני אוהדים המכונים אּולְטראס )באיטליה(, באראס בראוואס 
)בארגנטינה(, אוהדים "אתניים" )באוסטרליה( וחוליגנים גזענים )ברוסיה(. המניע העומד מאחורי 
קשר  להן  אין  ובעצם  לפרטן  המקום  כאן  שלא  מסיבות  עצמה,  האלימות  היא  אלה  התארגנויות 
ישיר לכדורגל. ההתארגנויות הללו מבקשות הזדמנויות להתכתש כמעט ללא מגבלות, ואצטדיון 
 .)Dunning et al., 2002; Frosdick & Marsh, 2005( הכדורגל מספק להן זירה רבת הזדמנויות
בבריטניה רשויות המדינה ורשויות הכדורגל טיכסו עצה והקימו מערך פיקוח צמוד על מה שנעשה 
באצטדיוני הכדורגל ועל מי שנחשדו בשייכות לכנופיות של חוליגנים. המאמץ נשא פרי ושיעור 

האלימות בכדורגל בבריטניה ירד באופן דרמטי, אבל לא נעלם לגמרי.
דבר אחד ניתן להסיק בבירור מן ההיסטוריה של האלימות בכדורגל: אף שהמשחק הזה עומד 
בפני עצמו ומכיל כמה תכונות שבכוחן לגרות אלימות, אין לו אוטונומיה, אלא יחסית בלבד. על 
כן האלימות המתרחשת בו היא במידה רבה פועל יוצא של גורמים שאינם נובעים ממנו, ולעתים 
קרובות גם אינם קשורים בו ישירות. לתרבות, לפוליטיקה ולכלכלה בחברה המסוימת יש השפעה 
כי  ניתן להניח  ועל מפלס האלימות שלו. בעיקרו של דבר  רבה על האופן שבו מתנהל הכדורגל 
במידה זו או אחרת משחק הכדורגל נהנה מאוטונומיה יחסית המוענקת לו מסביבתו. כדי לעמוד 
על  מעוגן,  הוא  שבה  החברה  של  ההיסטוריה  את  להכיר  יש  הזה  במשחק  האלימות  מניעי  על 

תקופותיה השונות.

פרק ראשון: כל דאלים
הכדורגל  התקיים  שבה  בסביבה  סביבתו.  ידי  על  הכדורגל  של  התנהלותו  נקבעה  ומעולם  מאז 
הדומיננטית.14  הערכאה  הפוליטיקה  הייתה  המדינה,  קום  לאחר  הראשונים  בעשורים  בישראל 
והארגונים הפוליטיים קבעו את האוטונומיה היחסית של הערכאות  היינו, המוסדות הפוליטיים 
המדינה  של  המשאבים  ובחלוקת  המידה  קני  בקביעת  ששלטו  והם  הכלכלית,  זו  כגון  האחרות, 
לסקטורים, לארגונים וליחידים )בן פורת, 2011; הורוביץ וליסק, 1989; קימרלינג, 2004(. בעקיפין 
של  ארציים  ספורט  מרכזי  באמצעות  נעשה  הישיר  ניהולו  המדינה:  של  נתין  מעין  הכדורגל  היה 
הפועל, מכבי ובית"ר, שהיו בעלי זיקה פוליטית הדוקה למפלגות בכנסת ולממשלה.15 לצדם פעלו 

חלק זה של המאמר מתבסס על מדורי הספורט של העיתונים מן הימים ההם – דבר, על המשמר,   14
הארץ, מעריב וידיעות אחרונות – ועל עיתונים שיוחדו אז לספורט בלבד: חדשות הספורט, ספורט 
ולרר  פורת  )1998(, על ספרם של  ופז  גבאי  הוא מתבסס על ספרם של  כן  ישראל.  וספורט  לעם 
)1998( ועל ספרו של המחבר )2002(. כאמור, בגלל אובדן הארכיון של ההתאחדות לכדורגל לא ניתן 
לעבות את המידע על האלימות בכדורגל בשנים הללו. למעשה לא נמצא במחקר זה מערך סטטיסטי 
המצוטטים  האירועים  המדינה.  קום  לאחר  הראשונות  בשנים  בכדורגל  באלימות  העוסק  מסודר 

בחלק זה נבחרו מתוך קבוצת האירועים שנאספו כדי להמחיש לקורא את מה שהתרחש אז.

בטרם  עוד  הברית  בארצות  לשחק  הכדורגל  נבחרת  את  שלחה  היא  לנכון,  ראתה  המדינה  כאשר   15
ברית  של  זו  מול  ישראל  של  הלאומית  נבחרתה  שיחקה  כאשר  העצמאות.  מלחמת  הסתיימה 
המועצות ביולי 1956 דאגו רשויות המדינה לאירוח המשלחת הרוסית, כי על רקע היחסים המתוחים 

שין שתי המדינות הייתה למשחק זה חשיבות רבה במיוחד )בן פורת, 2003(.
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ואליצור, שהשתייך לדתיים הציוניים.  כגון ארגון הסטודנטים אס"א  יותר,  מרכזי ספורט קטנים 
)בן  והקהל  השופטים  השחקנים,   – הראשיים  המשתתפים  התנהגות  על  השפיעה  הפוליטיקה 
פורת, 2002; קאופמן, 2002; רזניק, 2002(: מפגש בין שני מועדונים ממרכזים שונים היה לעתים 

ל"מלחמה ללא כדורים" שתוצאותיה נרשמו לטובת המחנה הפוליטי המסוים או לרעתו.
הפוליטיקה שחילחלה עמוק לניהול הכדורגל הישראלי הטעינה אותו במתחים שיובאו למגרש. 
מפגשים בין מועדון של הפועל למועדון של מכבי, ובעיקר מפגשים בין מועדון של הפועל למועדון 
של בית"ר, היו טעונים אפריורי בעוינות ששורשיה עוד בימי טרום המדינה: מבחינתם של רבים מן 
האוהדים המפגשים הללו היו חלק מן המאבק הפוליטי שרחש בחברה הישראלית דאז. הכדורגל 
היה, אם כן, פוליטי במלוא מובן המילה. כך כותב חיים ברעם בספרו אדום צהוב שחור )2004( על 
בין הפועל  הצד האדום ועל אביו, שהיה מבכירי מפא"י בירושלים: "הפסדים בדרבי ]הירושלמי 
לבית"ר[ ציערו אותו. הוא היה משוכנע שרוב שחקני הפועל היו 'בעלי הכרה', כלומר משוכנעים 
של  לטובתו  או  לרעתו  נרשמו  הניצחון  או  שההפסד  כיוון   .)42 )עמ'  ואידיאולוגית"  פוליטית 
המחנה שאותו ייצג המועדון, התפתו עסקני הספורט הארציים והמקומיים, שהיו ברובם אוהדים 
של מפלגה מסוימת ממפלגות הכנסת ואפילו חברים בה, ליצור תנאים כדי לשפר את סיכוייו של 
המועדון שהם רצו ביקרו. לא אחת נקבעו החלטות לגבי תוצאות משחקים על "השולחן הירוק", 
קרי במשא ומתן בין עסקנים )שייצגו את מרכזי הספורט השונים( שכיהנו בהתאחדות לכדורגל. 
תוצאות  וגם  המועדונים,  על  להגנה  אמצעי  הוא  גם  היה  הליגות  בין  והירידות  העליות  ביטול 
"שלוש   :1952/3 המשחקים  בעונת  בעיתונות  דווח  למשל  כך  חשד.  עוררו  מסוימים  משחקים 
2002, עמ' 105(.  קבוצות שנאבקו נגד הירידה לליגת המשנה זכו בניצחונות תמוהים" )בן פורת, 
קהל האוהדים לא היה נאיבי. היו גורמים בעלי עניין שרמזו לו כי "הכול פוליטיקה" וכי התערבות 

של הקהל עצמו עשויה להתקבל בברכה. האמצעים היו לקדושים יותר מן המטרה.
היו אלה שנים של עיצוב החברה הישראלית בכלל )צחור, 2007; קימרלינג, 2004( ושל עיצוב 
הכדורגל הישראלי בפרט. בדרך כלל היה לאחרון יתרון אבסולוטי: נורמות המשחק נקבעו על ידי 
פיפ"א ולא ניתן היה לשנות אותן אלא על ידי ועדה מיוחדת של פיפ"א. הספורט בישראל בימים 
ההם היה חובבני, בהתאם לתקנות שנקבעו אף הן על ידי גורם חיצוני, הוועד האולימפי העולמי, 
תקנות שאומצו על ידי הוועד האולימפי הישראלי ונכפו גם על הכדורגל. באמצעות פיפ"א נאסר 

על המדינה להתערב בכל מה שקשור בניהול המשחק עצמו ובניהול ההתאחדות לכדורגל.
על סמך התנהגות השחקנים ומשום שבמקומות רבים בישראל היה הכדורגל מעין חידוש, ניתן 
לשער שתהליך הספורטיזציה )Elias & Dunning, 1986( היה עדיין באיבו: נורמות ההתנהגות 
הפורמליות והלא-פורמליות, כגון האוטוריטה של השופט וקווניו או היחסים עם שחקני היריב, 
עדיין לא הופנמו היטב בקרב השחקנים, העסקנים וקהל האוהדים. המושג "משחק הוגן" פורש 
היו  )שראשיה  לכדורגל  ההתאחדות  של  הפיקוח  המפרש.16  של  ולתחושותיו  למעמדו  בהתאם 
נציגים של מרכזי ספורט עוינים זה לזה( ושל גורמים רלוונטיים אחרים כמו המשטרה היה רופף, 

הכדורגל שהיה לישראלי הוקם עוד בטרם הוקמה המדינה ושוחק במסגרות שונות על ידי מועדונים   16
ההקשרים  ואת  המשחק  את  הכירו  הוותיקים  כלומר,  השונים.  הספורט  למרכזי  שייכים  שהיו 
שהתגלמה  הכדורגל  של  הפוליטית  בזיקה  בבירור  להבחין  היה  ניתן  אז  כבר  שלו.  הפוליטיים 
הוקמו  חדשים  מועדונים  חדש":  "קהל  התווסף  המדינה  הקמת  עם  והקהל.  השחקנים  בהתנהגות 

ברחבי המדינה ותהליך החיברות למשחק הזה התחדש )בן פורת, 2010(.
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במלל  הן. שחקנים חלקו  גם  רופפות  לאירועי אלימות שגדרותיו  נוצר מעין תחום הרשאה  ולכן 
או בכוח על החלטות השופטים. שחקנים ניהלו משחק פיזי מוגזם עד כדי פגיעות קשות בשחקני 
לטובתם  החלטותיו  את  להטות  וניסו  בשופט  התגרו  והעסקנים(  )המאמן  הניהול  צוות  היריב. 
וכיוון  ביותר במגרש  הגורם הפעיל  היו בעצם  כיוון ששחקנים  ואגרסיבי.  בסיועו של קהל "חם" 
שהאינטראקציה שלהם עם הקהל הייתה מידית – הקהל ראה, שמע ויכול היה לפרוץ למגרש – 
הייתה להתנהגותם השפעה על מה שהתרחש בו נוסף למשחק עצמו. ההתנהגות החריגה לפרקים 
שהם הרשו לעצמם לגלות כלפי השופטים, כלפי שחקני היריב ואף כלפי הקהל של הקבוצה היריבה 
הציתה מעשי אלימות במגרש עצמו וביציעים. כפי הנראה, גם לפוליטיזציה של המועדונים הייתה 
בכל  לנצח  כדי  מנורמות המשחק  לחרוג  לגיטימציה לשחקנים  נתנה  היא  על השחקנים:  השלכה 
מחיר ובכך לרצות את שולחיהם. טובת המועדון, כלומר המרכז הפוליטי שהמועדון השתייך אליו, 

עמדה מעל לכול. 
רבים  אירועים  נרשמו  המדינה  לאחר הקמת  בעשור השלישי  וגם  והשישים  החמישים  בשנות 
האינפורמציה  מן  סיומו.  לאחר  ואף  המשחק  במשך  שחקנים  מצד  אלימה  התנהגות  של  יחסית 
שנאספה בדבר האלימות במגרשי הכדורגל ניתן להסיק כי זו הייתה בוטה ובלתי מרוסנת, הופנתה 
הן כלפי שופטי המשחק והן כלפי שחקני היריב, והעונשים שהטיל בית הדין של ההתאחדות לא 
1949 הורחק שונשיין, שחקנה של הפועל פתח תקווה, לחצי שנה  הרתיעו.17 בעונת המשחקים 
בגלל פגיעה בשופט. באותה עונה הורחק אברהם טוריקה ממכבי תל אביב לשלושה חודשים בגלל 
יונה פוקס, שהשתייך אז גם הוא למכבי תל אביב, הורחק לחודשיים בגלל  הכאת שחקן חיפאי. 
העלבת שופט. בעונת המשחקים של 1953/4, במחזור התשיעי, הופסק משחק בין מכבי תל אביב 
להפועל רמת גן בעקבות קטטה שפרצה בין שחקנים )פורת ולרר, 1998(. בתי הדין של ההתאחדות 

הטילו סנקציות על הנאשמים, אך לא הייתה בכך הרתעה של ממש.
קהלי  ובין  שחקנים  בין  קטטות  של  נוספים  מקרים  על  מדווחת  הימים  אותם  של  העיתונות 
כידוע,  קהלים.  ושל  שחקנים  של  התפרעות  בגלל  סיומם  לפני  משחקים  הפסקת  ועל  האוהדים 
בהתאם  לדווח  נטו  כן  ועל  מובהקת  פוליטית  נטייה  הייתה  הללו  הימים  של  העיתונים  למרבית 
כלל  שבדרך  היות  שחקניו.  של  החריג  למעשה  מועדון  של  תגובתו  על  דיווחים  כמעט  אין  לה. 
שחקנים לא קיבלו שכר עבור השתתפותם, הכדורגל בשנים ההן היה חובבני18 והרחקתו של שחקן 
מן המשחקים לא גררה עמה הפסד כספי. בתנאי הסביבה שבהם התקיים הכדורגל, המחיר ששילם 
שחקן שנהג באלימות היה נמוך ביחס לרווח – אהדת הקהל ועסקני המועדון למי ש"הקריב" את 

מכאן ואילך יש להבחין בין עבירות שהן חריגות מחוקי המשחק )תיקול, דחיפה וכולי( לבין עבירות   17
של אלימות פיזית או מילולית )התחצפות לשופט, הכאת שחקן יריב(. הראשונות אינן רלוונטיות 

למחקר זה.

ישנם סיפורים – או בעצם שמועות – על כך שבשנות החמישים קיבלו שחקנים טובות הנאה מן   18
המועדונים. מרבית השמועות אינן מבוססות; מועדוני הכדורגל לא היו אז משאבים שיכלו לחלק לכל 
השחקנים שלהם. רק מעט מן השחקנים בשנות החמישים זכו לסיוע כלכלי כלשהו. גם השמועות 
המועדון,  באמצעות  עבודה  לסידור  זכו  השחקנים  מן  אחדים  רק  מוגזמות.  התעסוקה  סידורי  על 
או הפטרון הפוליטי שלו. סידור עבודה כזה אפשר להם להתאמן במשך השבוע ואף להחסיר ימי 
עבודה כאשר נסעו עם הקבוצה למשחקים בחו"ל )אירוע נפוץ בימים ההם!(. יש עדויות על שחקנים 
את  לאלץ  במטרה  מלשחק  ונמנעו  שבתו  אף  אחדים  עבודה.  להם  סודרה  שלא  כך  על  שהתלוננו 

המועדון לסייע ולסדר להם עבודה נוחה )בן פורת, 2002(.



מלחמה ללא כדורים92  אמיר בן פורת

עצמו לטובת ניצחון של קבוצתו. 
היו אלה שנים סוערות בכדורגל הישראלי. מן הרישומים בעיתונות דאז אפשר להתרשם משני 
דברים: מן הפופולריות הרבה של משחק הכדורגל, שהלכה ועלתה במשך שנות החמישים ואילך, 
ההתאחדות  על  נכפו  ובעצם  במרכזים  עין  בעצימת  שהתקבלו  פסולות"  "נורמות  של  ומקיומן 
2002; פורת ולרר, 1998(. מוסדות ההתאחדות אוישו על ידי נציגי המרכזים  לכדורגל )בן פורת, 
שהיו בעצם שלוחי מפלגות. נציגי המרכזים בהתאחדות לכדורגל דאגו לאינטרסים של המועדונים 
הליגה  פורקה   1951 באפריל  למשל  כך  הוגן.  משחק  של  הנורמות  חשבון  על  אחת  לא  שלהם, 
לכדורגל; מרכז מכבי ומרכז הפועל ניהלו כל אחד ליגה משלו. בספטמבר 1951 שבו שני המרכזים 
הקבוצות  "שלוש   1952/3 בעונת   .)1998 ולרר,  )פורת  באוקטובר  חודשה  והליגה  פעולה  לשתף 
הוא  דבר  של  פירושו  )שם(.  תמוהים"  בניצחונות  זכו  הראשונה[  ]מהליגה  הירידה  נגד  שנאבקו 
נתנה את המשחק לקבוצה אחרת מאותו  היו מכורים: קבוצה-אחות ממרכז מסוים  שהמשחקים 

מרכז. ראשי המרכזים ידעו ותמכו. 
1957, קבע השופט  בין הפועל למכבי תל אביב, שנערך ב-19 בספטמבר  במשחק גמר הגביע 
נבחרת  )ושל  הפועל  של  שוערה  חודורוב,  מכבי.  לטובת  מטר  מ-11  עונשין  כדור  פריזנר  ראובן 
ישראל(, לא הסכים עם פסיקת השופט וירד מן המגרש, והשופט הפסיק את המשחק. ב-5 ביולי 
קבע  תקווה,  פתח  הפועל  לבין  אביב  תל  מכבי  בין  המדינה  גביע  על  הגמר  רבע  במשחק   ,1958
השופט דודאי שער למכבי. שחקני הפועל תקפו את השופט ופוצצו את המשחק. במשחק שנערך 
ב-7 ביוני 1960 בין מכבי פתח תקווה לבין הפועל רמת גן היכו אוהדי מכבי את השוער של רמת 
גן. חיים בוך, שוערה של מכבי פתח תקווה, הועמד לדין בפני בית הדין המשמעתי של ההתאחדות 
לכדורגל והורחק לשלושה חודשים. מגרשה של מכבי פתח תקווה נסגר לשלושה חודשים )שם(. 
מן הדיווחים על הפרות סדר במגרשים בשנות החמישים והשישים המוקדמות ניתן לשער כי גילויי 
יריב, הכאת שופט או פלישה של קהל למגרש לא הייתה  כגון הכאתו של שחקן  אלימות פיזית 
נדירה, בלשון המעטה. גם החוק הישראלי נאלץ להתערב: "השחקן מרדכי מויאל מהפועל קריית 
שמונה שהיכה את השופט שמואל רובינשטיין נידון לחודשיים מאסר בפועל ועוד שלושה חודשים 
על תנאי למשך שנה", דיווח העיתון חדשות הספורט ב-12 במאי 1960. העונש הזה היה אחד מן 
המקרים הלא שכיחים שבהם הוגשה תלונה אזרחית למשטרה וזו הביאה את העניין בפני שופט 

אזרחי, והוא פסק על מאסר בפועל.
מן הפרוטוקולים הקיימים של ישיבות הנהלת ההתאחדות לכדורגל ניתן ללמוד כי האלימות 
הייתה לבת בית במגרשי כדורגל והרשויות החלו לבקש פתרון מידי. ב-17 ביולי שנת 1961 
יורחק לעשר שנים.  הציע צבי ברים, חבר ההתאחדות לכדורגל, כי שחקן שיפגע בשופט 
ההצעה הזו לא התקבלה.19 בשורה התחתונה ההתאחדות לכדורגל לא הצליחה לצמצם את 
האלימות במגרשים. היא גם לא הצליחה לרסן את השחקנים, אף שלהלכה היו מעין נתיניה 
– שחקנים הורשו להשתתף בליגות השונות רק אם נרשמו באמצעות המועדונים בהתאחדות 
לכדורגל ואושרו על ידה. האפשרות היחידה שעמדה בפני ההתאחדות באשר להענשת אוהדים 
מתפרעים הייתה להעניש את המועדון, למשל, בעונש של משחק רדיוס: על המועדון שנמצא 
אשם נאסר לשחק במשך זמן מסוים במגרשו והוא נאלץ לארח את הקבוצות היריבות במגרש 
שמרוחק ממקום משכנו. ההתאחדות לכדורגל והמשטרה הכירו את המגרשים הבעייתיים 

ארכיון וינגייט, תיק 83931.  19



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   93

ויכלו להתכונן מבעוד מועד. ברם, בהיקף המשאבים שעמדו אז לרשותם לא ניתן היה להציב 
כוח משטרתי בכל מגרש, בעיקר לא במגרשים שבפריפריה. דווקא המקומות האלה נמלאו 

במתחים מקומיים, ואלה יובאו למגרשי הכדורגל ולא אחת הציתו מהומה.
אוהדים אוחזים בכללי צדק מסוימים ששורשיהם אמנם בחוקי המשחק אבל הם אינם 
משוחררים מהשפעתן של תפיסות פוליטיות, אתניות ולאומיות שונות. כלומר, כללי הצדק 
הופרו  כי  הם חשים  כאשר  האוהדים.  המוקדמת של  נטייתם  את  גם  לספק  צריכים  הללו 
הכללים הללו הם נוטים להגיב באלימות מילולית או פיזית. בתנאים שבהם נערכו משחקי 
הכדורגל בעשור הראשון והשני – קהל "חם", נוכחות משטרתית דלילה, סדרנים של המועדון 
שנמנעו מלהתערב כאשר הקהל שלהם התפרע והקלות שבה ניתן היה לפרוץ למגרש המשחק 
– הגישה אל השחקנים של הקבוצה היריבה ואל שופטי המשחק הייתה קלה ומידית ואלימות 

מילולית יכולה הייתה להפוך בן רגע לפיזית.
בעשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה התרחבו במהירות מועדוני כדורגל והגיעו לכל 
יישוב בישראל כמעט, יהודי או ערבי )בן פורת, 2010(. אך הפנמת נורמות המשחק, כפי 
שבאה לידי ביטוי בהתנהגות השחקנים במגרש ובהתנהגות הקהל ביציעים, הייתה עדיין 
באיבה. לא אחת נאלץ השופט לסיים את המשחק לפני הזמן בגלל התנהגות אלימה של 
שחקנים או של הקהל. האלימות בכדורגל, והשחיתות שהתלוותה לה, העמידה בסכנה של 
ממש את הכדורגל הישראלי בשנות השישים. איגוד השופטים חש כי כמעט כלו כל הקיצין. 
יושב ראש האיגוד איים כי לא ישלח שופטים למגרשים, כי בעקבות האלימות הרבה מצד 
האוהדים והשחקנים כלפי השופטים נפגעת יכולת השופט ושיקול הדעת מושפע לפעמים 
יומיים לאחר מכן, ב-8 בינואר  מן הפחד )חדשות הספורט, 6.1.1963(. האיום לא הרתיע: 
1963, במשחק שנערך במסגרת ליגה א' בין הפועל רמת גן ומכבי יפו, הוכה השופט הנדוורק 

והמשחק הופסק.
בריאיון לעיתון חדשות הספורט ב-1 במרץ 1963 מגולל אחד מבכירי שופטי הכדורגל אז, 
מנחם אשכנזי, את הנעשה במגרשי הכדורגל: הוא מציין התנהגות פראית של שחקנים בזמן 
המשחק והתנהגות אלימה של קהלים, ומתאר את הלחץ שגורמים ההימורים על הראשונים 
ועל האחרונים.20 מדבריו ומדברי אחרים משתמע כי האחראים לאלימות במגרשים יותר מכול 
בזמן ההוא ומי שהציתו אותה היו השחקנים. בחודש זה היכה משיח מקמל, שוער הפועל 
קדימה, את השופט במשחק שנערך במסגרת ליגה ג' בין הפועל קדימה להפועל תל מונד.21 

מקמל הורחק לכל ימי חייו מן הכדורגל הישראלי, אבל הלקח לא נלמד. 
ההתאחדות לכדורגל חשה כי הגיעו מים עד נפש. ניצב משנה אחי דקל, חבר בית הדין העליון 
של ההתאחדות, טען כי אין כל דרך למנוע אלימות אלא באמצעות סנקציות חמורות שיוטלו 
על השחקנים ועל המועדונים.22 אבל הדברים כאילו לא נגעו לשחקנים ולקהל: האלימות לא 
פסקה. כמעט בכל עונה במשך כל שנות השישים נרשמו אירועי אלימות שמציתיהם היו, 

בסדר הזה: השחקנים והקהל. 
ועדת משנה  הקימה  והכנסת  הכלל-ארצית  הפוליטיקה  התעוררה  הזו  התקופה  במהלך 

ארכיון וינגייט, תיק 83212.  20

ארכיון וינגייט, תיק 83043.  21

ארכיון וינגייט, תיק 82871.  22
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מיוחדת לטיפול בנושא האלימות בכדורגל. ב-10 בינואר 1963 הובאו המלצות ועדת המשנה 
בפני מליאת הכנסת.23 הכנסת דנה בנושא, אך כפי הנראה הדיון לא תרם תרומה של ממש 
לריסון האלימות. בפברואר 1966, בצעד חריג מאוד, פנתה ההתאחדות לכדורגל לוועדה 
מיוחדת של הכנסת שהתמנתה לעסוק בשחיתות ובאלימות במגרשים והציעה כי בתי הדין 
האזרחיים )כלומר, של המדינה ולא של ההתאחדות( יטפלו גם בנושא האלימות בכדורגל. 
כפי הנראה חשו ראשי ההתאחדות כי אין בכוחם לעצור את הגל המאיים וכי אם לא ינקטו 
אמצעים חריגים עלול הכדורגל הישראלי להתרסק. אולם מסיבות שונות ההצעה נפלה, וכל 
האחריות בכוח ובפועל על מה שמתרחש במגרשי המשחקים נשארה בידי ההתאחדות. וזו, 
שכבר התעלתה פחות או יותר מעל לאינטרסים של מרכזי הספורט השונים, רצתה להכחיד 

את האלימות במגרשים אך לא יכלה לעשות זאת.
משחקי כדורגל רבים, של בוגרים ושל נוער, התקיימו במשך כל אחת מעונות המשחקים 
רוב  בארץ.  הכדורגל  מועדוני  התפשטות  עם  גדל  ומספרם  והשישים  החמישים  בשנות 
ניתן להניח  המשחקים הסתיימו ללא אלימות; אלימות התרחשה רק בכמה מהמשחקים.24 
כי לא כל אירועי האלימות שהתרחשו גם דווחו בעיתונות או הגיעו לידיעת ההתאחדות 
לכדורגל.25 מן הדיווחים עולה כי ככל שהתרחקו המשחקים מן המרכז אל הפריפריה, שבה 
רבו בעיקר מועדוני כדורגל מן הליגות הנמוכות )ובכללם אלה של הסקטור הערבי שהיה 
נתון תחת ממשל צבאי והכדורגל התאקלם בו במהירות(, גברה תופעת האלימות במגרשים.

בפריפריה, במחוזות ליגת הכדורגל שבהם נפגשו אז מועדונים יהודיים וערביים במסגרת 
 ,1964 בשנת  אתניים-לאומיים.  שמניעיו  אלימות  דפוס  להסתמן  החל  הנמוכות,  הליגות 
פרצה  חדרה,  מכבי  של  היהודי  למועדון  פוריידיס  מכבי  של  הערבי  המועדון  בין  במשחק 
קטטה בין השחקנים והאוהדים משני המחנות.26 באותה שנה במשחק בין הפועל בני נצרת 
למגדל העמק פרצה בסוף המשחק קטטה רבתי בין הקהל הערבי לקהל היהודי, ומפלגת 
מק"י )המפלגה הקומוניסטית הישראלית( קראה לציבור הערבי למחות באמצעות שביתה. 
בשנת 1968 במשחק בין קריית ביאליק להפועל אלכרום התרחשה קטטה המונית )שורק, 
2006(. כיוון שמועדוני כדורגל ערביים השתתפו אז בליגות הנמוכות בלבד, החשיפה של מה 
שהתרחש שם הייתה נמוכה יחסית לזו שקיבלו מועדונים מן הליגות הגבוהות, אך ההיבט 
האתני-לאומי החל להנץ כבר בשנות השישים. לא ניתן לקבוע בבירור מי הצית את האירועים, 
אך על סמך הדיווחים ניתן לומר שגם השחקנים השתתפו בקטטות הללו וכפי הנראה הייתה 

להם השפעה רבה על התעוררות הקהל ביציעים.

ארכיון וינגייט, תיק 87033.  23

שבהם  המשחקים  שיעור  את  לחשב  אפשר  אי  מהימנים  סטטיסטיים  נתונים  שחסרים  מכיוון   24
התרחשה אלימות ביחס לכל המשחקים דאז. אבל אין ספק כי בשנים ההן התרחשו מעשי אלימות 
בכדורגל כמעט מדי שבת שבה נערכו משחקי ליגה או משחקי גביע. ההערכה היא כי בשנות השישים 
המאוחרות היו למעלה ממאתיים מועדוני כדורגל בישראל. לכל מועדון הייתה קבוצת בוגרים אחת, 

ולמרביתם גם קבוצת נוער ונערים, כך שבכל סוף שבוע נערכו כמה מאות משחקי כדורגל.

שופט המשחק נדרש לדווח בכתב להתאחדות על אירועים מיוחדים שהתרחשו במשך המשחק, אבל   25
לעתים שופטים לא הגישו את הדיווח או התעלמו מאירועי אלימות מסוימים. הדיווחים שנמסרו 

להתאחדות נעלמו, כאמור, בשיטפון.

בשנים ההן, בשונה מן המצב כיום, כמעט לא נמצאו שחקנים ערבים במועדון יהודי ולהפך.  26
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לאלימות בימים ההם היו שני גורמים: השחקנים וקהל האוהדים. המחקר המצביע על 
הקשר שבין התנהגות השחקנים במגרש ובין התנהגות קהל האוהדים נערך כשלושה עשורים 
מאוחר יותר )פרבשטין, 1987(, אבל כבר בשנות החמישים והשישים ניתן היה להבחין בקשר 
יריבים במגרש או מחלוקות בדבר פסיקה של  כיווני כזה: קטטות שהתרחשו בין שחקנים 
עצמו  סיבות משל  היו  האוהדים  לקהל  ביציעים.  אלימות  קרובות  לעתים  הציתו  השופט 
להשתתף באלימות. יש לזכור כי מדובר בתקופה של עלייה המונית רבגונית ושל קשיים 
כלכליים. עולים חוו קשיי התאקלמות, רבים חיפשו אחר עוגני זהות ישנים או חדשים ומתח 
עמד בין ותיקים לבין כאלה שזה מקרוב באו. כפי שאירע במדינות אחרות בעולם )בן פורת, 
2003( גם בישראל היה משחק הכדורגל למקום מחאה ופורקן. כך, למשל, השם הרע שיצא 
קיפוח  של  מתחושות  השאר  בין  ניזון  אלימים  כאוהדים  ירושלים  בית"ר  לאוהדי  אז  כבר 
ידי מפא"י וחברותיה לשלטון )ברעם, 2004(.  מצדן של הרשויות, שאוישו רובן ככולן על 
יוצאי בולגריה ששכנו אז ביפו וכפי הנראה לא שבעו נחת –  יפו – רובם  גם אוהדי מכבי 
)בן פורת, 2010(. יש  ביטאו מחאה באמצעות התנהגות אגרסיבית ביציעי מגרש הכדורגל 
להניח כי האלימות בסקטור הערבי, שמעט ממנה דווח בעיתונות בימים ההם, נבעה ממניעים 
ששורשיהם מחוץ למשחק, למשל סכסוכים בין חמולות שכל אחת מהם תמכה במועדון של 
מרכז אחר או איבה בין כפרים שכנים. לרבים מאירועי האלימות במגרשים בפריפריה ניתן 
לייחס גם סיבות שאינן תלויות במשחק עצמו ואשר יובאו למגרש על ידי קהלים מסוימים. 
התופעה הזו מוכרת בעולם כולו והיא ממשיכה ללוות את הכדורגל הישראלי עד לימים אלה.

גורם שלישי שנקשר שלא מרצונו לאלימות במגרשים אבל הייתה לו השפעה רבה היה 
ההתאחדות לכדורגל. בשנות החמישים המוקדמות התנהלה ההתאחדות לכדורגל במהומה 
ומבולקה. "עונת הליגה השלישית במדינת ישראל," כותבים פורת ולרר )1998(, "יצאה לדרך 
רק בפברואר 1953 ונסתיימה בשנת 1954. כך שההיסטוריה של הכדורגל הישראלי דילגה 
על עונת 52/53". העוינות בין הפועל, מכבי ובית"ר עמדה בשיאה. כפי שתואר למעלה, 
מועדונים הפסידו במתכוון למועדון שהשתייך לאותו המרכז כדי למנוע את ירידתו לליגה 
הנמוכה או כדי לסייע לו לזכות באליפות הליגה. לנוכח חולשתם של המרכזים ואי יכולתם 
לקיים ניהול תקין של הכדורגל נדרש פתרון פרגמטי. בחודש מרץ 1955 נבחר השופט ד"ר 
יוסף לם, שלא השתייך לאף אחד ממרכזי הספורט, לנשיא ההתאחדות לכדורגל בישראל. 
נדמה היה שעתה תשקוטנה הרוחות הסוערות והכדורגל הישראלי יתחיל להתנהל כנדרש, 
פני  היו  כך  לא  אך  אותו.  לשטוף  שאיים  והשחיתות  האלימות  גל  שייבלם  נדמה  ובעיקר 
הדברים. כבר צוין למעלה כי הכדורגל בשנות החמישים והשישים רווה אלימות של שחקנים 
וקהלי אוהדים וכי יד ההתאחדות קצרה מלהושיע )בן פורת, 2002(. העשור השלישי, עשור 
שנות השבעים, היה לקו פרשת המים באשר לאלימות בכדורגל הישראלי. בעשור זה הסתמן 

שינוי בדפוס האלימות בכדורגל הישראלי.

העשור השלישי – קו פרשת המים
להלכה, מרבית מתנאי הסביבה של העשור השלישי לא היו שונים כמעט מאלה של שני העשורים 
בניהול  גם  זה  ובכלל  הישראלית,  בחברה  דומיננטית  להיות  המשיכה  הפוליטיקה  הקודמים. 
הכדורגל. גם לאחר מלחמת ששת הימים שטלטלה את החברה הישראלית ושינתה את פניה נדמה 
היה שבאשר לכדורגל, מה שהיה הוא מה שיהיה. אך לא כך אירע. תמורות מסוימות שחלו בחברה 
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הישראלית לאחר המלחמה נדדו גם אל הכדורגל והחלו לשנותו. מכמה בחינות, הכדורגל של שנות 
השבעים ואילך הלך והתרחק מזה של העשורים הקודמים; הוא נעשה למקצועני והחלה נסללת 

הדרך להתמסחרותו.27
כבר אז ניתן היה להבחין בשינויים שילכו ויגברו עד אשר הכדורגל הישראלי יעבור מהפך מבני 
בשנות התשעים. אחיזתם ושליטתם של המרכזים במועדונים, וממילא בשחקנים, החלה להיחלש. 
שקבעו  לכללים  כפוף  עדיין,  חובבני  הישראלי  הכדורגל  אז  היה  פורמלית  מלמטה:  החל  השינוי 
היא  כי  על חשבונם,  היא  הזו  החובבנות  כי  אבל השחקנים חשו  הבינלאומיים.  מוסדות הספורט 
לבין אימונים ומשחקים החל  ובפרנסה  מונעת מהם קידום כלכלי. השילוב שבין הצורך בעבודה 
הכלכלי.  מעמדם  את  לשפר  החלו  שחקנים  היו  שלא  דורם  מבני  שרבים  בשעה  עליהם,  להעיק 
אחדים מן השחקנים פשוט נטשו את המועדונים שלהם, עזבו את ישראל כדי לשחק במועדונים 
על  והשמועות  דבר,  לכל  למקצוענים  בעצם  והיו  הברית  ובארצות  אפריקה  בדרום  באירופה, 
בעיקר  הכדורגל,  שחקני  החלו  בזמן  בו   .)2002 פורת,  )בן  הנשארים  עיני  את  ניקרו  הכנסותיהם 
מהליגות הבכירות, להעמיד תביעות חומריות בפני ראשי המועדונים. יושבי הראש של המועדונים 
חששו כי שחקני מפתח יעזבו את המועדון, ולכן התעלמו מהוראות ההתאחדות לכדורגל באשר 
לשמירה על קוד החובבנות והחלו לתגמל את השחקנים שלהם בכסף ובעין מעל ומתחת לשולחן. 
המרכזים ידעו וקיימו קשר של שתיקה. בקרב קהלים מסוימים בערים הגדולות חלה התארגנות 
בלתי פורמלית שעניינה תמיכה כספית בשחקנים, מעשה אסור על פי כללי החובבנות )יציב ונהון, 
1975(. בראשית עשור זה החלה שחיתות פושה בליגת הכדורגל הישראלית. אוהד כדורגל שחש כי 
הופרו כללי הצדק שעל פיהם מתנהל משחק הכדורגל אינו נשאר אדיש: הוא מגיב בדרכים שונות. 

אחת מהן, בולטת במיוחד, היא הגנה על המועדון שלו תוך שימוש בכוח פיזי.
ומבחינת  ואילך,  השבעים  בשנות  במיוחד  בולטים  והקהל,  השחקנים  לאלימות,  הגורמים  שני 
שחל  והשינוי  השחקנים  הוא  הראשון  הגורם  שונים.  בכיוונים  נעים  הם  במגרשים  האלימות 
במעמדם. אלה הפכו למקצוענים, הגם שמעמד זה לא הוכר פורמלית על ידי ההתאחדות לכדורגל. 
התגמול החומרי שהשחקנים החלו לקבל גרם לריסון התנהגותם על המגרש. עכשיו היה להם מה 
)פרבשטין,  ניכרת באלימות שמקורה בשחקנים  להפסיד באופן אישי. בשנים אלה חלה הפחתה 
1987(, ומערכות הענישה וההרתעה בליגות הגבוהות התגלו כיעילות יותר מבעבר באשר לצימצום 
בו  שדבקה  שחקן  מאוד.  עלה  השחקן  עבור  האלימות  מחיר   .)1981 וקלאוס,  )אמיר  האלימות 
תדמית אלימה נפגע לא אחת בכיסו ושכרו נמנע, וכמו כן אוימה המוביליות שלו: שחקן שיש לו 
מוניטין כאלים אינו מבוקש במיוחד על ידי מועדוני כדורגל. היה בכך כדי לאיים בכוח ולרסן את 
כי לעומת העשורים  ואילך עולה  ואכן, מבדיקת אירועי האלימות בשנות השבעים  התנהגותו.28 
הקודמים נמצאה ירידה משמעותית במספר האירועים שמעורריהם והמשתתפים בהם הם שחקני 

בשלהי שנות השישים ובראשית שנות השבעים הגיע הכדורגל הישראלי לפסגות שלא שב אליהן   27
גביע  ובמשחקי   )1968( האולימפיים  במשחקים  השתתפה  ישראל  של  הלאומית  נבחרתה  מאז: 
העולם )1970(. אבל במשחקי הליגות השונות פשתה השחיתות וכדי לבחון את התופעה ולהלחם 

בה כוננה הכנסת בשנת 1971 את ועדת עציוני.

חומריים.  תגמולים  לשחקנים  נתנו  שכבר  היכן  הבכירה,  הליגה  לשחקני  באשר  ישיר  היה  האיום   28
נישאו אל הליגה  כי הייתה לכך גם השלכה על שחקני הליגות הנמוכות שעיניהם  ניתן להניח  אך 
ידי  על  נחשד  אלימה  בהתנהגות  עמוס  שלו  שהרזומה  הנמוכה  הליגה  מן  מוכשר  שחקן  הבכירה: 

מועדונים בליגה הבכירה וערכו פחת.
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הכדורגל. בלשון הקלישאה, הכדור עבר לצד השני.
הגורם השני הוא הקהל, שהיה עתה לגורם פעיל הרבה יותר, לטוב ולרע. אירועי אלימות הנוגעים 
לכדורגל התרחשו עתה בעיקר ביציעים או הרחק מחוצה להם, ברחוב. המניעים לאלימות היו, בין 
השאר, הרצון להיאבק ברוע גזירה: לבטל בדיעבד החלטות שיפוט שנקבעו בזמן המשחק, עונשים 
או החלטות של בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל לגבי מועדון שחלק מאוהדיו ראה בהן הפרה 
של כללי הצדק, או בלשונם – "דופקים אותנו" )אמיר וקלאוס, 1981; בן פורת, 2002(. גורם נוסף 
שהייתה לו השפעה רבה על הכדורגל הישראלי הוא היחלשות הזיקה הפוליטית-אידיאולוגית של 
ובו בזמן התעצמות הזיקה שלו למועדון. לשון אחר,  האוהד למרכז, קרי למחנה פוליטי מסוים, 
המועדון היה לאינטרס המרכזי של האוהד ושייכותו הפוליטית איבדה את חשיבותה עבורו, למעט 
מועדונים אחדים, במיוחד בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, שעד היום נחשבים למזוהים עם גושי 
ונותנים את  כך  אינם חשים  מזמן  כבר  והשמאל הפוליטי, בהתאם, אף שרבים מאוהדיהם  הימין 

קולם בקלפי למפלגה יריבה.29
יצאו  מקופחת  קבוצתם  כי  שחשו  אוהדים  הספורטיבי.  ברחוב  הרוחות  רגשו  השבעים  בשנות 
ב-1  לכנסת.  הגיע  הרחוב  מן  הרעש  המשטרה.30  בכוחות  להתנגש  חששו  ולא  ברחובות  להפגין 
כי  סביר  חשד  "קיים  הבאה:  בשאילתא  והתרבות  החינוך  לשר  כהן  שלום  ח"כ  פנה   1971 ביוני 
קבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב 'מכרה' את משחקה נגד קבוצת בני יהודה" )בן פורת, 2002, 
עמ' 188(. ב-16 ביוני 1971 נמסר לכנסת כי "שר החינוך והתרבות הציע לממשלה הקמת ועדת 
חקירה לבחינת כל השמועות על הטיית תוצאות משחקים והממשלה אישרה את הצעתו" )שם, 
שם(. יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, א' רימלט, החליט לטפל בנושא השחיתות בספורט והמליץ 
ועדת  הקמת  על  ישראל  ממשלת  החליטה   1971 ביוני  ב-23  הנושא.  את  לחקור  הממשלה  בפני 
המשפט  בית  שופט  ובראשה  חברים  שלושה  בת  ועדה  מינה  העליון  המשפט  בית  נשיא  חקירה. 
העליון הד"ר משה עציוני. באותה שנה, ב-12 בספטמבר, פרסמה הוועדה את ממצאיה ומסקנותיה 
המרכזים  עם  ההתאחדות  של  ליחסיה  לכדורגל,  ההתאחדות  במבנה  נדרשים  לשינויים  התייחסו 
ולסתירה שבין עקרון החובבנות, שלכאורה שולט בכדורגל הישראלי, ובין המציאות שבה שחקנים 
עקרון  על  הנאמנים  המרכזים,  כי  טענה  הוועדה  במשחקים.  השתתפותם  עבור  תשלום  מקבלים 
כלומר  להיטיב עם המועדונים שלהם,  כדי  כספי הטוטו  בה בעת על חלוקת  נאבקים  החובבנות, 
לתגמל שחקנים. ואילו המהמרים – אלה אינם חוששים לנסות ולהטות תוצאות משחקים, כלומר, 

לשחד שחקנים בכסף.
ועדת עציוני )1971( האירה פינות חשוכות בכדורגל הישראלי והיו לה כמה תרומות משמעותיות 
לכדורגל ולחברה הישראלית בכלל. אבל ממצאי הוועדה ומסקנותיה לא הביאו לצמצום האלימות 
השחקנים  התנהגות  הישראלי,  הכדורגל  שניהול  בזמן  בו  התרחשה  פעולתה  הכדורגל.  במגרשי 

בקרב אוהדי בית"ר ירושלים יש אוהדים המזדהים עם מחנה השמאל. בקרב אוהדי הפועל תל אביב   29
ולאמרה  נעוץ בתהליך השיחבור למועדון המסוים  הימין. ההסבר  אוהדים המזדהים עם מחנה  יש 

החבוטה, אך הנכונה אמפירית, 'אוהד אינו מתגרש מקבוצתו לעולם" )בן פורת, 2007(.

)פורמן,  מקופחת  קבוצתם  כי  שקבלו   1971 בשנת  יהודה  בני  אוהדי  של  המוניות  הפגנות  למשל   30
2008( ושל אוהדי הפועל מרמורק בשנת 1972 ליד משרדי ההתאחדות בתל אביב )אמיר וקלאוס, 
1981(. אירוע חמור הקשור לכדורגל התרחש לאחר משחק בין ג'וליס וכפר יאסיף באפריל 1981. 
ג'וליס ולאחריו התרחשו בין שני הכפרים אירועים אלימים שגבו  בזמן המשחק נהרג שחקנה של 

 .)Shihade, 2011( מחיר דמים
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משהו  השתנה  הישראלית  בחברה  שחלו  השינויים  לנוכח  תפנית:  לקבל  החלו  הקהל  והתנהגות 
בניהול הכדורגל והאלימות החלה לקבל דפוס שונה מבעבר.

הכדורגל הישראלי התבגר יחד עם החברה הישראלית שהחלה לעבור, בקצב אטי עדיין, ממצב 
לשוק  נשואות  שעיניה  הכלכלה,  של  דומיננטיות  אל  הדומיננטית  היא  הפוליטית  הערכאה  שבו 
אך  הפוליטיים  במוסדות  עדיין  שלטו  העבודה",  "תנועת  המכונות  הישנות,  האליטות  החופשי. 
איבדו כבר את ההגמוניה שלהן וסימני הניוול בהן החלו להיחשף. תוך זמן קצר, במאי 1977, יוחלף 
שלטון המערך בזה של הליכוד ועמו תתחלף השיטה )בן פורת, 2011(. ניתן היה לצפות כי יהיו לכך 

השלכות על הכדורגל הישראלי.
וגובר של התמקצעות:31  משמעותה הממשית של התבגרות הכדורגל התגלמה בתהליך הולך 
השחקנים דורשים ומקבלים מעמד של עוסקים במשלח יד שיש לתגמל אותו בכסף, המועדונים 
לעקרון  נאמנות  על  להצהיר  פנים, ממשיכים  בכפל  מתנהגים  הספורט  מרכזי  ומוותרים.  נכנעים 
החובבנות של הכדורגל ובו בזמן מעלימים עין מהתשלומים לשחקנים ואף מממנים בעצמם חלק 
נכבד מהם. ההתאחדות לכדורגל עושה מאמץ רפה לשמור על החובבנות, אבל כיוון שהיא נתונה 
לחסדי המרכזים אין בכוחה לעמוד בפרץ. הטוטו, הסדר ההימורים על תוצאות המשחקים, הופך 
בליגה  שחקנים  האלימות:  מבחינת  חיובי  אפקט  היה  להתמקצעות  אבל  ומעוות.  מפתה  לגורם 
ובקריירה  יפגע בהכנסתם  הבכירה החלו מרסנים את התנהגותם במגרש מחשש שעונש הרחקה 
שלהם. שחקנים בליגות הנמוכות שעיניהם נשואות מעלה הבינו גם הם את הקשר שבין התנהגות 
בין שחקנים  ובין תגמול. אירועים אלימים שבהם מעורבים שחקנים – פגיעה בשופטים, קטטה 

–פחתו במידה ניכרת. את תפקידו של מצית האלימות והשחקן הראשי בה נטל קהל האוהדים.
גם  חדלו  לא  תוצאות המשחקים  את  להטות  וניסיונות  שחקנים  על  לחצים  אלימים,  אירועים 
לאחר ששר החינוך דאז, יגאל אלון, כפה על ההתאחדות לכדורגל לממש את מסקנות ועדת עציוני. 
3000 ל"י על  בספטמבר 1972 הופחתו שמונה נקודות, הורחקו ארבעה שחקנים והוטל קנס של 
העולה החדשה לליגה הלאומית, הפועל מרמורק, לאחר שנמצאה אשמה בניסיון להטות משחקים. 
ביוני 1974, במשחק חצי הגמר על גביע המדינה בין הפועל פתח תקווה לבית"ר ירושלים, פרצה 
ויקטור  המשחק  שופט  אחרי  ורדפו  המגרש  גדרות  את  פרצו  בית"ר  אוהדי  מאות  כאשר  מהומה 
נאמן, שחקני פתח תקווה והשוטרים שנכחו במגרש. הקהל הבית"רי השתמש בצינורות, בבקבוקים 
ובמקלות, ואפילו רובה שהיה בידי אחד החיילים שבקהל הצופים נראה מאיים. שחקני הפועל פתח 
תקווה נחלצו בעור שיניהם בסיוע של דיירי הסביבה שהחביאו אותם בבתיהם. שחקני בית"ר צפו 

מן הצד בנעשה ולא התערבו )בן פורת, 2002(.32
האלימות לא שככה. קהלים ומועדונים הפעילו לחצים על ההתאחדות לכדורגל כדי למנוע ירידה 
לליגה הנמוכה. המערכת הפוליטית התערבה שוב, במסורת הפשרה, כדי לרצות את כל הצדדים 
המליצה ועדת הספורט של הכנסת על הקפאת הירידות מן הליגה הלאומית והרחבת הליגה ל-18 

יש להבחין לצורך העניין בין התמקצעות )פרופסיונליות(, מצב שבו שחקן הכדורגל הופך למקצוען   31
והכדורגל הופך למשלח ידו ולמקור פרנסתו, ובין התמסחרות, מצב שבו המועדון על צוות השחקנים 

הופך לסחורה )בן פורת, 2002(.

של  בראשו  שפגע  בקבוק  נזרק  אביב  תל  לשמשון  חיפה  מכבי  בין  עונה  באותה  שנערך  במשחק   32
השופט. המשחק הופסק ונקבע משחק חוזר בין הצדדים. במשחק הזה ניצחה מכבי חיפה ושמרה על 

מקומה בליגה. במגרשים אחרים נרשמו מקרים נוספים של אלימות מסוג זה. 
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קבוצות. כך היה, אבל ללא הועיל: קהל האוהדים לא נרגע.
ב-3 במרץ 1980 כתב נתן דונביץ מאמר שכותרתו "דעיכת הכדורגל":

ביציעים.  האווירה  בגלל   ]...[ אחר-הצהריים  בשבת  מביתי  אותי  יוציא  לא  כזה  כדורגל 
וסתם פירות  יריקות  ובאוויר. עב"מים עפים מכל עבר,  בים  – ביבשה,  האלימות משתוללת 
לחים מניסים את היובש והאווירה מתלהטת לא רק בגלל חילוקי דעות על רקע ספורטיבי. גם 
בגלל ההימורים, הממוסדים או הספונטאניים. הכסף עושה את שלו גם כאן – ולא רק במגרש. 

)דונביץ, 1980(

המחבר נגע במקום הנכון. הכדורגל הישראלי החל לשנות את פניו בשנות השבעים והשמונים, 
ובעיקר השתנה מעמד השחקן והוא הפך מחובב למקצוען. למעשה, תהליך ההתמקצעות 
של הכדורגל הישראלי אכן ריסן את השחקנים; משקלם בייזום האלימות ובביצועה ירד 
באופן דרמטי, ומי שנטל לידיו את האלימות בכדורגל הישראלי בשנות התשעים ואילך היה 
הקהל.33 כפי שיתואר להלן, הקהל ייבא לאצטדיונים אלימות המבוססת גם על פוליטיקה 

חדשה-ישנה.

ההווה: "אני שונא את כל הערבים"
"בחודש מאי 1992 החליטה מועצת אגודת מכבי חיפה להיענות לבקשתו של יעקב שחר 
והעבירה לידיו את תפעול מועדון הכדורגל" )הברון, 1992, עמ' 314(.34 מעבר זה ממצה 
את המהפך שהתרחש בכדורגל הישראלי. בראשית שנות התשעים החלו מועדוני הכדורגל 
מהליגה הבכירה )הליגה הלאומית שהפכה לליגת העל( להפריט את עצמם. בעצם, בנסיבות 
המתהוות של הזמן ההוא לא הייתה להם ברירה: האוטונומיה של הכדורגל הישראלי הייתה 
יחסית בלבד, וכאמור הוא היה תלוי במידה רבה בפרמטרים חיצוניים לו. מסביבו התרחשו 
כמה תהליכים שבדיעבד ניתן לכנותם "דרמטיים": ישראל של שנות התשעים חוותה תהליך 
וארגונים  מפעלים  של  ההפרטה  בהעצמת  שהתבטא  לקפיטליסטית,  היעשות  של  מואץ 
)בן בסט, 2001; בן פורת, 2011(. הגופים הפוליטיים שהחזיקו בעבר  ציבוריים למיניהם 
הערכאה  למשל.  להסתדרות  שאירע  כפי  מנכסיהם,  ירדו  עוצמה  רבי  כלכליים  משאבים 
הפוליטית שעד אז הייתה דומיננטית פינתה את מקומה לכלכלה, ומעמדם של אירועים, 
של  מעמדה  ירידת  שלהם.  החליפין  ערך  פי  על  ויותר  יותר  נקבע  אנשים  ואף  ארגונים 
הפוליטיקה הובילה להיחלשותם הרבה של מרכזי הספורט: להפועל, למכבי ולבית"ר לא 

הכדורגל  של  שההתמסחרות  ככל  האחרונים,  בעשורים  בכלל:  הכדורגל  בעולם  השכיח  הדפוס  זה   33
גוברת, יורד חלקם של השחקנים בייזום אלימות עד למאוד ובו בזמן עולה חלקו של הקהל. כאשר 
 Spaaij & Anderson,( מדברים היום על אלימות בכדורגל, בדרך כלל העבריין הוא קהל האוהדים

.)2010

הבאים:  המקורות  מן  הופקה  האחרונים,  העשורים  בשני  קרי  בהווה,  האלימות  על  האינפורמציה   34
וינגייט, דוחות של בתי הדין של ההתאחדות  דיווחים שנתיים של הקרן החדשה לישראל, ארכיון 
לכדורגל, ארכיון ההתאחדות לכדורגל, ארכיון הארץ, דיווחים על אירועי אלימות שנמסרו למועצה 
למניעת אלימות בספורט בין השנים 2009–2013, עבודות סמינר של תלמידים במוסדות להשכלה 

גבוהה ומחקר של הכותב )בן פורת, 2007(.
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מן הליגות  די משאבים לקיים את המועדונים שלהם, בעיקר את המועדונים  היו עכשיו 
הבכירות שאחזקתם הלכה והאמירה, במיוחד בגלל שכרם של השחקנים. המרכזים עצמם 
ששו להפריט את המועדונים שהפכו לנטל כלכלי. תוך זמן קצר עברו כמעט כל מועדוני 
הכדורגל בליגה הבכירה לניהולם של אנשים או תאגידים פרטיים.35 במקומות אחדים עברו 
מועדוני הכדורגל לאחזקתה של הרשות המקומית במטרה להעבירם בעתיד לידיים פרטיות. 
הכדורגל הישראלי התמסחר על כרעיו ועל קרבו והתפלג לשניים: לכדורגל מסחרי ולכדורגל 

חובבני.
באותה שעה שינתה גם האלימות בכדורגל את פניה. כעת היה הקהל זה שיוזם ומתחזק 
אותה, וליתר דיוק קבוצות אוהדים מסוימות מקרב הקהל, בעוד חלקם של השחקנים – 
שבעבר היו מעורבים באופן בולט בהפרות הסדר במגרשים ובהצתת אלימות ביציעים – הולך 
ומצטמצם למקרים בודדים. במשך שנות השמונים ואילך לא נרשמו כמעט אירועים שבהם 
התנכלו שחקנים לשופטים, במיוחד בליגות הבכירות.36 גם התכתשויות בין שחקנים יריבים 
במהלכו של המשחק התמעטו מאוד ביחס לעבר. את הסיבה לצמצום משקלם של השחקנים 
באלימות בכדורגל יש לתלות בהתמסחרותם: השחקנים היו לבעלי משלח יד שנושא עמו 
תגמולים חומריים גבוהים ואף גבוהים מאוד ביחס למרבית משלחי היד בישראל. עכשיו 
הפכו ליותר מאשר מקצוענים: להלכה ולמעשה הם היו לסחורה שיש לה תג מחיר ושניתן 
לשנע אותה בין מועדונים שונים בהתאם לביקוש בשוק השחקנים. עכשיו היה להם כדאי 
וחשוב לרסן את התנהגותם כדי לא לפגוע בסיכוייהם להתקדם במסגרת הכדורגל הישראלי 
ובמיוחד מחוצה לו, בליגות האירופיות. משך הקריירה של שחקן כדורגל הוא קצר בהשוואה 

למשלחי יד אחרים ועל כן כדאי לשחקן להפיק את מרב התגמולים בהווה. 
ההתמסחרות על כל הכרוך בה נגעה ישירות לשחקנים מן הליגות הבכירות, והרבה פחות 
לאלה מן הליגות הנמוכות. ברם, היא השפיעה על האחרונים: מודל ההתייחסות של שחקן 
מודל  הוא  בכיר  ידי מועדון  על  ולהירכש  יותר  גבוה  עניין לטפס  לו  הנמוכה שיש  בליגה 
יודע שהתנהגותו נרשמת אצל האנשים הנוגעים  השחקן המקצועני בליגת העל. הראשון 
יותר. ואכן על  וכי היסטוריה של אלימות עלולה למנוע ממנו מעבר למועדון גדול  בדבר 
ירידה משמעותית בהתנהגות אלימה של  פי הדיווחים נראה שגם בליגות הנמוכות חלה 
שחקנים בינם לבין עצמם ובינם לבין שופטי המשחק. בו בזמן, על רקע התנאים המשתנים 
סביב הכדורגל ובכדורגל עצמו השכילה ההתאחדות לכדורגל לייצר מערכת משמעת ושיפוט 
יעילה יחסית, וזו השתמשה בין השאר באיום בכוח על הקריירה של השחקן – גורם שסייע 

עותומנית"  "אגודה  כשל  היה  שמעמדם  כדורגל  מועדוני  לרכוש  היה  ניתן  לא  לגאליות  מסיבות   35
הם  כאילו  בהם  נהגו  הרוכשים  למעשה  אך  המועדונים.  של  הניהול  זכויות  נרכשו  ולכן  )עמותה(, 
יהיה  שאפשר  כך  התקנון  לשינוי  לכדורגל  ההתאחדות  פועלת  האחרונות  בשנים  ממש.  הבעלים 

לרכוש מועדון כדורגל או להפוך אותו לחברה בערבון מוגבל.

האירועים בעונת הכדורגל של שנת 2012, שבהם אוים )לכאורה( שופט והתקוטטו שחקנים וצוותים,   36
הם חריגים. הרעש התקשורתי שנוצר סביבם היה רב יחסית למה שהתרחש בהם באמת. אולם גם 
כאשר קולה של התקשורת הולך ומתחזק, חסרה אינפורמציה על מה שקורה מדי סוף שבוע בליגות 

הנמוכות ובליגות הנוער והנערים.
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לה להשליט סדר במגרשים.37
מי שתהליך ההפרטה דווקא העצים את מעמדו בהקשר של הכדורגל הישראלי הוא קהל האוהדים, 
שזיקתו למועדון נעשתה לחוט המקשר הכמעט בלעדי אל הכדורגל.38 מעמדו החדש של הקהל 
התגלם גם בחלק שלקח באלימות במגרשים. קבוצות קהל מסוימות בעלות אג'נדה אירגנו מחדש 
מבעבר:  יותר  ממוקדת  הייתה  וכעת  ליציעים,  הפוליטיקה  את  והחזירו  במגרשים  האלימות  את 
המוקד הנוכחי היה היחסים המתוחים בין יהודים לערבים-פלסטינים, יחסים ששורשיהם מחוצה 

למגרש הכדורגל, במתח הנמשך בין המדינה לאזרחיה הערבים ולפלסטינים בשטחים הכבושים.
וגם  היה לשחקנים  כך שבשנות השבעים  על  בכדורגל הישראלי מצביע  המחקר על האלימות 
לשופטים חלק משמעותי בהצתת אלימות ביציעים. במשך הזמן חלקם של אלה הלך וירד וזה של 
הקהל השתלט על ייזום וניהול האלימות המילולית והפיזית. רמת האלימות הייתה גבוהה יותר 
בערים הגדולות. היא הייתה גבוהה גם בליגות הנמוכות, היכן שהקהל הוא ביתי מאוד, בדרך כלל 
רק בני המקום, ונוטה להגזים לעתים בלוקל-פטריוטיות שלו. לאלימות של קהל בשנות השבעים 
והשמונים היה קשר ברור למשחק עצמו, כלומר למצב הקבוצה בזמן נתון: קהלים של מועדונים 
מאחרים  יותר  נטו  ליגה  לרדת  לא  הנאבקים  מועדונים  של  וקהלים  בליגה  הבכורה  על  הנאבקים 
להפגין אלימות )פרבשטין, 1987(. כאמור, כבר בשנים ההן נרשמו אירועים שמניעיהם אתניים-

לאומיים, כגון התקוטטויות בין שחקנים וקהל ערבי לבין שחקנים וקהל יהודי; אך מסיבות שונות 
רקע  על  התשעים,  בשנות  ציבורית.  תגובה  עוררו  לא  הם  מעטה–  תקשורתית  חשיפה  למשל   –
המתיחות הגוברת בין ערבים-פלסטינים למדינה הישראלית, האלימות בכדורגל סביב נושא הזהות 

האתנית-לאומית של יהודים וערבים החלה לבלוט מאוד, והפעם עלתה לכותרות הראשיות.
 )1999( העל  ליגת  של  להקמתה  עד  בערך  המוקדמות,  והתשעים  השמונים  לשנות  הנתונים 
ותוך תחילת תהליך ההפרטה של המועדונים, אמנם מלמדים על עלייה בעבירות של שחקנים,39 
ומליגות  הנמוכות  הליגות  מן  היו  ה"עבריינים"  מרבית  אך  במועדונים,  ובעלי תפקידים  מאמנים 
הנוער והנערים, כלומר מהליגות החובבניות. בדרך כלל היו אלה עבירות שחלו בזמן המשחק, כמו 
העלבת שופט או התנהגות חריגה של שחקנים, והן טופלו בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. 
היכן  הנמוכות,  בליגות  יותר  רבה  ובחומרה  יותר  רב  בשיעור  התגלתה  ופיזית  מילולית  אלימות 
הורים  שבהן  והילדים,  הנערים  בליגות  וגם  במגרש,  חשבונות  סגרו  מקומיים  גורמים  שלעתים 

צוות השיפוט במגרש עצמו תוגבר בשופט רביעי. לאחרונה, בחלק מהמשחקים נוספו שני שופטי   37
רחבה. הטלוויזיה משמשת כ"מפקחת" על התנהגותם של שחקנים, שופטים וקהל. בית הדין של 
ההתאחדות לכדורגל מתאסף מדי שבוע, אבל ההאשמות המונחות לפתחו נוגעות לעבירות משמעת 
של שחקנים בזמן המשחק ולעבירות המיוחסות לקהל אך המועדון הוא זה שנושא באחריות ובעונש. 
המשטרה מתוקף סמכותה יכולה להעמיד לדין אזרחי אוהדים שהתנהגותם חריגה. היא אינה נוהגת 
להתערב בשיקולי השופטים הנוגעים לעבירות של השחקנים במגרש, למעט מקרים שבהם על פי 

החוק מדובר בעבירה פלילית.

מועדון הכדורגל היה לחשוב ביותר עבור האוהדים, עד כדי כך שהם מעדיפים אותו על פני הנבחרת   38
הלאומית )בן פורת, 2007(.

לפחות חלק מן העלייה הזו יש לייחס לשיפור בדיווח על אירועי אלימות במגרשי הכדורגל מכל   39
הליגות. גופים כמו הקרן החדשה לישראל ואף המשטרה עצמה מספקים לתקשורת אינפורמציה 

שוטפת על הנעשה במגרשי הכדורגל.
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נזעמים לא בררו מילים ואף הרימו ידיים על מאמנים ועל בעלי תפקידים אחרים במועדון.40
כבר מן הנתונים של שנות השמונים המאוחרות ושל שנות התשעים ניתן לקבוע כי האלימות 
שדווח  מה  פי  על  לפחות  הכדורגל,  של  מצבו  והצטמצמה:  הלכה  אכן  הדשא  כר  על  המתרחשת 
לגבי הליגות הבכירות המתוקשרות ללא הרף, הלך והשתפר: שחקנים ומאמנים נזהרו מפני פגיעה 
מרוסנת  הפכה  השופטים  אל  מילולית  פנייה  גם  בזה.  גם  תלוי  היה  גורלם  כי  בשופטים,  פיזית 
גדלה: ההתנהגות של שחקנים  יותר מבעבר. מידת החשיפה התקשורתית  מבחינת תכניה הרבה 
כאשר  במיוחד  מעולם,  נחשפה  שלא  כפי  התשעים  בשנות  נחשפה  לו  ומחוצה  המשחק  בזמן 
הטלוויזיה החלה לשדר משחקים לקהל רחב היושב בבית מול המסך. כעת יכול היה הקהל לצפות 
מקרוב בשידורים החוזרים ולשמש מעין גורם בקרה על החלטות השופט וקווניו וגם על התנהגות 
יותר:  ומציצניים  נשכניים  ונעשו  התרחבו  היומית  בעיתונות  הספורט  מדורי  במגרש.  השחקנים 
לא דווח בהם רק על משחקים, אלא גם על התנהגותם של שחקנים ועל אורח חייהם. אירוע של 

אלימות קיבל חשיפה רבה והאשמים הוקעו עוד בטרם הועמדו לדין.
בשנים שבהן ניכרה ירידה באלימות בליגות הבכירות התרחשו אירועי אלימות בליגות החובבניות 
הנמוכות, אך הפעם השחקן הראשי באירועים היה קהל האוהדים. כך נכתב במעריב )23.10.1997(: 

שופטים, במיוחד בליגות הנמוכות, נמצאים כמעט כל שבת בסכנה. בעיטות וסטירות הן כבר 
הגדול  הפחד  החולים.  לבית  בדרך  סירנה  עם  נגמר  המשחק  פעם  לא  אבל  שגרה,  של  עניין 
]...[ אחד מכל חמישים משחקים  יתרחש אסון.  בו  היום  רחוק  הוא שלא  באיגוד השופטים 
בליגת הכדורגל בישראל לא מגיע לסיומו. מדי סוף שבוע מתקיימים כ-150 משחקי בוגרים, 

אז לפי חשבון פשוט בערך כל שלושה 'מתפוצצים'. בדרך כלל זה קורה בליגות הנמוכות. 

פרימורדיאלי  בהקשר  מקומיים  רגשות  מעורבים  שבכדורגל  היכן  בפריפריה,  במיוחד  קורה  זה 
לעתים )יריבות מסורתית בין משפחות או בין יישובים(, היכן שכאמור מרבית המגרשים פרוצים 
עדיין, האבטחה דלילה והתקשורת אינה מגלה עניין רב. ניתן אם כן להציע כי בשנים ההן לעתים 
הדפוסים  מן  חלק  של  שימורם  תוך  חלילה,  וחוזר  עלתה  ושוב  ירדה,  ולעתים  עלתה  האלימות 
המוכרים מן העבר, למשל אלימות רבה יותר בפריפריה מאשר במרכז. שחקנים, מנהלי המועדונים 
במקום  מעוגנות  שסיבותיה  באלימות  הראשיים  המשתתפים  עדיין  היו  הקהל,  בעיקר  והקהל, 

עצמו: עוינות רבת שנים בין מועדונים, בין יישובים מסוימים, בין משפחות ועוד. 
לאירועים  ישראליים  מועדונים  של  התחרויות  מסגרת  והרחבת  המועדונים  הפרטת 
התנהגותם של  על  מאוד  )אופ"א(41 השפיעו  לכדורגל  האירופית  שמפעילה ההתאחדות 
אוהדי הכדורגל. המועדון היה לכל עולמו של האוהד ה"חם" וגם של זה שאהדתו קצת יותר 
פושרת. בהקשר למה שהתרחש בחברה הישראלית בכלל חל תהליך של דה-פוליטיזציה של 

נתונים אלה מבוססים על נתוני בית הדין של ההתאחדות לכדורגל לעונות 1987/8–1996/7, כפי   40
שנמסרו לכותב. ההתמסחרות של הכדורגל והסיכוי להפוך לשחקן בעל הכנסה גבוהה, על פי המודל 
אינו  הוא,  גורמים לחלק מההורים לאבד עשתונות כאשר המאמן, משיקוליו  ובניון,  ברקוביץ  של 

משתף את בנם במשחק; מבחינתם, המאמן מחבל בחשבון הבנק העתידי שלהם.

החל משנת 1992 החלו מועדונים ישראליים להשתתף בתחרויות העונתיות שמארגנת התאחדות   41
האירופית לכדורגל )אופ"א(. זו מקפידה מאוד על התנהגות השחקנים והקהל והעונשים הצפויים 

על חריגות מן הכללים הם חמורים מאוד.
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מועדוני הכדורגל: הקשר המשפחתי של המועדון למרכז המסוים – הפועל, מכבי או בית"ר 
– היה כמעט לאין,42 ובדרך כלל אוהדים של מועדון מקומי לא היו מזוהים עוד עם מחנה 
פוליטי אחד. בליגות הבכירות, היכן שההפרטה של המועדונים הלכה והתפשטה, התרחש 
תהליך מורכב יחסית שבו הייתה מעורבת גם האסתטיקה של האלימות. זו נעשתה מתוחכמת 
יותר ומפורכסת מבעבר, למשל באמצעות שירה שמילותיה פוגעניות ושימוש בססמאות 
כתובות ובקריאות שהן על סף האלימות המילולית. הרשויות נזקקו להגדרה מחודשת של 
אלימות )ובכללה הגדרתה של אלימות הנובעת מגזענות( כדי לבלום את האלימות המילולית 
והפיזית ולהשתלט על המרחב שבו התחוללה, כיוון שיצאה מן המגרשים: קהלי אוהדים 
התקוטטו מחוץ לאצטדיון, לעתים אף במרחק של ממש ממנו, ואוטובוסים שהסיעו שחקנים 
נרגמו מחוץ לעיר. המעקב של הקרן החדשה לישראל אחר אירועי אלימות במגרשי ליגת 
העל,43 הדיווחים במדורי הספורט של העיתונות הכתובה והמצולמת ופסקי הדין של בית 
הדין של ההתאחדות מצביעים על כך שבתחילת שנות האלפיים אלימות מילולית ופיזית 
נרשמה יותר בקרב אוהדי המועדונים הגדולים בליגה הזו – מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, 
הפועל תל אביב ומכבי תל אביב. מן הסתם גם הגודל קובע: במקום שבו ישנו קהל אוהדים 
רב והטרוגני יימצא גם קומץ האוהדים שייזום אירועים אלימים מילוליים ואף לא יירתע 

מעימותים פיזיים עם קהל אוהדים יריב, עם הסדרנים ועם המשטרה.
בעשור הראשון של המאה החדשה התרחש עימות וירטואלי לכאורה בין האוהדים לבין 
המחוקק. הכנסת יזמה חקיקה44 הקובעת מנעד רחב של פעולות שתיחשבנה להפרת כללי 
הסדר, כגון הכנסת אמצעים פירוטכניים לאצטדיון, שימוש בביטויים גזעניים, התפרצות 
גם  מתייחס  והוא  לאצטדיון  שמחוץ  התחום  את  גם  כיסתה  החוק  תחולת  ועוד.  למגרש 
לאירועים המתרחשים בטרם המשחק ולאחריו. כפי הנראה גם המשטרה הפכה חרוצה יותר 
מבעבר: בעונת 2005/6 הורחקו מן המגרשים 360 אוהדים, רובם מן המועדונים הגדולים. 183 
מהם עוכבו לחקירה ו-171 נעצרו.45 בשנים האחרונות ממש, בגלל לחצים שהפעילו גורמים 
שונים, החלו בתי המשפט להחמיר עם המציתים של אירועי האלימות ועם המשתתפים 
בהם שהמשטרה הביאה לדין. המחוקק מתח את תחולת החוק על סדרה רחבה של אירועים, 
ובכללם הכוונה לעשות מעשה שהוא בגדר הפרת הסדר הציבורי, ובכך הרחיב בכוח את הגדרת 
האלימות בכדורגל הישראלי ואת מעמדו ואחריותו של קהל האוהדים בהקשר זה. כאמור, 

בתקופה הנידונה היה הקהל לגורם המרכזי, הבלעדי כמעט, באשר לאלימות במגרשים.
ואכן, דפוס בלתי מוכר מאירועי אלימות בעבר הופיע בשנות התשעים ונמשך עד היום: 
קבוצות מאורגנות של אוהדים שאלימות ממוקדת היא טבע התארגנותם. האוהדים האלה 

מסיבות פורמליות המועדונים מסומנים עדיין כמועדוני הפועל, מכבי או בית"ר, אך בניגוד לעבר   42
ומקומו הגיאוגרפי של  הניהול  זכויות  ואין לכך משמעות פוליטית. שמו של הבעלים בעל  כמעט 

המועדון חשובים הרבה יותר מאשר שם המשפחה של המועדון.

החלק הזה של המאמר נסמך על הסיכומים השנתיים של הקרן החדשה לישראל בשנים 2005–2010,   43
על אינפורמציה שמסרה המשטרה למועצה למניעת אלימות בספורט בדבר מעצרים והעמדה לדין 

של אוהדים בשנים האחרונות, וכן על אתר ההתאחדות לכדורגל. 

חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008.  44

על פי דיווח המשטרה למועצה למניעת אלימות בספורט, מרץ 2012.  45



מלחמה ללא כדורים104  אמיר בן פורת

מכינים מראש ססמאות, קריאות ושירים שמילותיהם נועדו להשפיל יריב מסומן. לקבוצות 
הללו מנהיגות המנווטת את התנהגותן בזמן המשחק ובין משחק אחד למשנהו במשך עונת 
המשחקים. חבריהן יחפשו דרכים לפגוע פיזית ומילולית בשחקני המועדון היריב ובאוהדיו. 
הם גם אינם יראים מהתמודדות עם המשטרה, ואלה מביניהם שנעצרים הופכים לגיבורי 
תרבות מקומית. חלק נכבד מן האלימות המאורגנת מבוסס על אג'נדה אידיאולוגית-פוליטית: 
לא מדובר בצעירים חמומי מוח, חסרי השכלה ותעסוקה המחפשים פורקן, אלא באוהדי 
כדורגל מאורגנים חדורי אידיאולוגיה לאומנית קיצונית )דוגמת ארגון לה-פמיליה בירושלים( 
שאי אפשר לשייך אותם סתם כך אל הארחי-פרחי של החברה הישראלית )בן פורת, 2007(.

כזו  מובהק,  לאומני  פוליטי  גוון  בעלת  אלימות  גלי  בריש  הופיעה  התשעים  בשנות 
שססמתה "מוות לערבים" והיא יובאה אל מגרשי הכדורגל ונישאה בהם על ידי קבוצות 
ימין רדיקליים. הפוליטיקה שבה למגרשי הכדורגל  וקולניות, במיוחד של אנשי  מזוהות 
במעין שחזור של העבר, לא כפארסה אלא כטרגדיה שימיה כימי המדינה: יהודים לעומת 
ערבים-פלסטינים. הקונפליקט נזל אל אצטדיוני הכדורגל. עכשיו הקו הראשי המפלג הוא 

אתני-לאומי, והגורם המסמן את הקו הזה הוא הימין הרדיקלי.
ולכך  גזעני  גוון  בעלת  כאלימות  נתפסת  הכדורגל  מן  הערבים  את  המדירה  התייחסות 
ומבזה  תוקפני  במלל  הוא  הזו  האלימות  של  עיקרה  הרלוונטית.  החקיקה  גם  מתייחסת 
אותו.  ומטפחים  אותו  האוהדים שיזמו  קבוצות  כאפקטיבי מאוד מבחינתן של  שמתגלה 
כאמור, כבר היו דברים כאלה מעולם, אלא שהם היו מינוריים יחסית, בעיקר משום שהתרחשו 
בשוליים של הכדורגל הישראלי. המפנה חל בשנות התשעים, בערך כאשר הפועל טייבה 
עלתה לליגה הלאומית )הבכירה אז( בעונת 1996/7. בפעם הראשונה עלתה קבוצה ערבית 
לליגה הבכירה בישראל וכך נחשפה לציבור הרחב, גם כזה שאינו נמנה עם אוהדי הכדורגל. 
על החומות של אצטדיון טדי בירושלים רוססה האזהרה "אוהדי בית"ר מחכים לכם". הקריאה 
מהומה  ויצרה  ירושלים  בית"ר  של  האוהדים  ביציעי  לראשונה  נשמעה  לערבים"  "מוות 
כדורגל אחרים.  ביציעים של מגרשי  גם  הזו  נשמעה הקריאה  זמן קצר  תוך  תקשורתית. 
האלימות במגרשי הכדורגל קבלה גוון ועוצמה שהדיה הגיעו לכל מקום, בגלל החשיפה 

התקשורתית שקיבלה.
אולם כעבור זמן שככה המהומה התקשורתית. הקריאה "מוות לערבים" הייתה לבנאלית 
וכבר לא הייתה חידוש, והדיווח עליה ירד מכותרות העיתונים הראשיות. אבל האלימות 
אוהדי  של  הקשה  הגרעין  פסקה.  לא  ולאומיות  אתניות  של  והמבזה  הבולט  הגוון  בעלת 
אחרים.  מקומות  בכמה  אוהדים  גרעיני  גם  הרפו  לא  וכמוהו  הרפה,  לא  ירושלים  בית"ר 
ואח"י  בני סכנין  הפועל טייבה שרדה רק שנה אחת בליגה הבכירה. במקומה באו איחוד 
נצרת ואלה היו לשק החבטות של האלימות הגזענית. לצד הקונפליקט הנמשך והמתעצם 
בין ישראל לפלסטינים עלה מפלס החיכוך האתני-לאומי במגרשי הכדורגל. הבנאליות של 
הגזענות פעפעה גם אל הקהל הנורמטיבי, וחלקים ממנו החלו מצטרפים למקהלה: "פה זה 
ארץ ישראל, טועמה, פה זה מדינת היהודים, אני שונא אותך סלים טועמה, אני שונא את 
כל הערבים".46 היציע המזרחי באצטדיון טדי בירושלים אומר את דברו ובת הקול עולה 

גם מיציעים אחרים.

פזמון שנוהגים לזמר אוהדי בית"ר.  46
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אין לזה סוף
בעולם הכדורגל משנה האלימות את פניה. קהל האוהדים, שתמיד היה מעורב בה, נעשה לשחקן 
הראשי. הוא היוזם, הוא הפועל והוא שנדרש לשאת באחריות הפלילית. גם היקף האלימות ועומקה 
משתנים. במדינות המערביות הוא הולך ומצטמצם, בין השאר משום שאלה הפעילו פיקוח נמרץ 
על התנהגות קהל אוהדי הכדורגל באצטדיון ומחוצה לו. באנגליה שיעור האלימות הנמדדת בשנים 
האחרונות במשך עונת כדורגל הוא שברי האחוז. במדינות הגוש המזרחי לשעבר נמדדת אלימות 
החברות  המדינות  בכל  כמעט  בולט  אחד  דבר  ודתיים.  לאומיים  אתניים,  שמניעיה  יחסית  רבה 
בפיפ"א, התאחדות הכדורגל הבינלאומית: הגורם לאלימות במגרשים הוא קבוצות מסוימות מתוך 

קהל האוהדים. השחקנים נמנעים בדרך כלל מליזום אלימות ומלהשתתף בה.
הספרות הרלוונטית מציעה הסברים פרטניים שונים לתופעה זו. במאמר זה נטען – גם על סמך 
ספרות העוסקת באלימות בכדורגל – כי השינוי בדפוס האלימות בכדורגל בישראל נובע משינויים 
שחלו בערכאות הראשיות של החברה הישראלית: המעבר מהדומיננטיות של הפוליטיקה לזו של 
הכלכלה, שהביא להתמקצעות של הכדורגל ולהתמסחרות שלו. ההתמסחרות הזו השפיעה בכמה 
דרכים על הכדורגל הישראלי, והבולטות שבהן הן הפיכתו של השחקן לסחורה ובו בזמן העצמת 
המגרש  על  שהתנהגותם  להבין,  נאלצו  או  הבינו,  השחקנים  למועדון.  האוהדים  קהל  של  הזיקה 
קובעת את "תג המחיר" שלהם וכי דימוי של שחקן אלים עלול לפגוע בקריירה שלהם, והחלו לרסן 
עצמם. הסחר בשחקנים, המתגלם במעברים בין מועדונים גם במהלך עונת המשחקים, תרם גם 

הוא לריסונם. מי שנטל את המושכות הוא קהל האוהדים.
במלל  להגנתו  לצאת  מוכן  והוא  האוהד  של  מעייניו  בראש  המועדון  את  הציבה  ההתמסחרות 
הישראלי-פלסטיני  הקונפליקט  בארצי:  מתערבל  המקומי  העכשווי,  הישראלי  בכדורגל  ובגוף. 
מיובא לאצטדיוני הכדורגל על ידי קבוצות מסוימות של אוהדים מעוררי אלימות על רקע אתני-

לאומי. ההנחה בבסיס המאמר הזה, שהכדורגל נהנה מאוטונומיה יחסית בלבד, מקבלת חיזוק נוסח 
ישראל: הערכאה הכלכלית הייתה לדומיננטית, הניעה את ההתמסחרות של הכדורגל ושינתה את 
דפוסי האלימות. אולם הפוליטיקה שהשפיעה רבות על הכדורגל בעבר לא נעלמה אלא שינתה 
מקור וצורה. על כן, אף שההתמסחרות מרסנת את השחקנים וגם את קהל האוהדים, החשיבות 
כך  על  מצביעים  הקרובה  בסביבה  הפוליטיקה  של  והנוכחות  למועדון  כיום  המיוחסת  העליונה 

שלפחות בעתיד הקרוב, כאשר מדובר באלימות במגרשי הכדורגל, הסוף אינו נראה לעין.
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יום שישי, שתיים וחצי בצהריים:
אתניות, מעמד ומגדר בחוג לריקודים קווקזיים

מיכל קרומר-נבו*

בהקשר  והקולקטיבית  האישית  הזהות  הבניית  את  בוחן  זה  מאמר  תקציר. 
לריקודים  בחוג  ביטוי  לידי  באים  שהם  כפי  ומגדר  מעמד  אתניות,  של 
קווקזיים. המאמר מבוסס על תצפית משתתפת, על שיחות בלתי פורמליות 
מתואר  לריקוד  החוג  נוער.  ולבני  לילדים  המיועד  בחוג  שאלונים  ועל 
חברתי  כמוסד  מצטייר  הוא  להווה.  העבר  בין  לגישור  תרבותית  כפרקטיקה 
המשמש את הקהילה להתמקמות מחדש וליצירת נראות חיובית מול החברה 
מגדרי. המאמר מתחקה  פיקוח  כמוסד שמרני של  גם  בעת  ובה  הישראלית, 
מרפא  של  כמרחב  בתפקידו  הקהילה  בני  עבור  החוג  של  משמעויותיו  אחר 
לפצעי זהות אתנית, שנתפסת בחברה הישראלית כנחותה. כן נבחנות במאמר 

משמעויותיו הדיפרנציאליות של החוג עבור נערים ועבור נערות.

מבוא
מפה  מלא  קווקז  יוצאי  של  הקהילתי  במרכז  הגדול  החדר  בצהריים.  שלוש  שישי,  יום 
יד(,  ומיוצר בעבודת  נגינה הדומה לאקורדיון  )כלי  בודק את הגרמושקה  ליאוניד  לפה. 
מותח ומרפה, משמיע מנגינות קצרות, מרוכז בעצמו אבל גם קשוב מאוד לתנועותיו של 
ויוצאים מהחדר,  נכנסים  ביניהם,  והם מפטפטים  ילדים הגיעו היום  ויקטור. כשלושים 
שותים מים בכוסות חד-פעמיות מהקּוֶלר שנמצא בכניסה. קבוצת הילדים היא הטרוגנית 
מאוד, מבחינת הגיל ומבחינת הוותק כאן ומיומנות הריקוד. בחוג משתתפים זה לצד זה 
בנים ובנות בני חמש ובני שמונה עשרה, מתחילים שזהו יומם הראשון ורקדנים מנוסים 
גם כמה  יום שישי מגיעים לפעמים  וחמש שנים. לאימון של  המשתתפים בחוג ארבע 
חיילים בחופשה, בנים, והם מצטרפים לריקוד. הבנות מתרחקות מהבנים, חוץ מאשר אותן 
אמיצות שמעזות לדבר או לצחוק, ולא לגמרי ברור מתי צוחקים איתן ומתי מהן. החדר 

אוניברסיטת  והחברה,  האדם  איכותני של  למחקר  הישראלי  והמרכז  סוציאלית  לעבודה  המחלקה    *
בן-גוריון בנגב.

המאמר הוא חלק ממחקר על אתניות, מעמד ומגדר בחיי היומיום של בני נוער עולים מקווקז, שנערך   
בתמיכת הקרן הלאומית למדע )מס' 39/06(.

תודה לעידית בן-אור, שמרית גושן, רעות דובקין, מיכל זמיר, לודמילה לוייב, מני מלכה, יונתן נבו,   
כלנית צאלח ויסמין רביד על עזרתם בשלבים שונים של המחקר. תודה לניר אביאלי וחן ברם על 
הערות מחכימות והפניה לחומרי קריאה. תודה מיוחדת למני מלכה על ליווי מתמשך במהלך המחקר.
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לא לגמרי מתאים לריקוד. לאחרונה התקינו אמנם מראה לאורכו של קיר אחד, אבל לא 
נמצא תקציב לקניית בר, המוט האופקי לאורכו של הקיר, שהרוקדים צריכים לאחוז בו 
בעת תרגול תנועות החימום בתחילת השיעור. הילדים לובשים בגדים יומיומיים נוחים, 
חולצות טריקו ומכנסי טרנינג. פריטי הלבוש היחידים שהם מחליפים עם כניסתם לחדר 
הם הגרביים או הנעליים. חלקם, גם בנים וגם בנות, נועלים נעלי בלט שחורות, אחרים 
גורבים גרביים עבים ומיעוטם גורבים גרבי ריקוד קווקזיים צבעוניים עשויים צמר גס. 
ויקטור קורא לכמה ילדים להכין את החדר לתחילת השיעור והם ממהרים לסדר לאורך 
הקירות כיסאות גן לבנים מפלסטיק, זה לצד זה. ְטִרי, ֵצ’ִטיִרי )שלוש, ארבע( קורא ויקטור, 
וכולם מתכנסים באחת. צלילי הגרמושקה של ליאוניד מחליפים את ההמולה שהשמיעו 
קודם הילדים. כל ילד אוחז בימינו בכיסא, כאילו היה בר בסטודיו למחול, ומתחיל להניף 

את יד ורגל שמאל לפי הוראותיו של ויקטור.
החוג לריקוד קווקזי דומה לחוגי ריקוד אחרים המתקיימים בחברה הישראלית ומיועדים 
לילדים ולבני נוער, אך הוא גם שונה מהם. הוא שונה מאוד מחוגי הבלט בהרכבו המגדרי 
ובהטרוגניות הגיל, וגם באווירה ובאתוס שהוא מבקש לקיים. אין בו שום דבר מהדיוק, 
הקפדנות, הרצינות, האחידות והמכובדות המאפיינים את חוגי הבלט )לירן-אלפר, 2009(. 
בהתכוונות התנועתית שלו, החוג במרכז הקהילתי דומה יותר לחוג לריקודי עם ישראליים 
מאשר לחוג לבלט, שכן התנועות אינן מוכתבות על פי ספר חוקים תנועתי נוקשה, אלא 
מכוונות לבטא סגנון ואווירה. גם החשיבות של הריקוד בצוותא, שבאה על חשבון הדיוק 
לא  בחוג  מדובר  ואכן   .)2004 )בהט-רצון,  עם  לריקודי  החוגים  את  מזכירה  התנועתי, 
מקצועי, כמו רבים מן החוגים לריקודי עם. אבל באופי התנועה, בסגנון ובהבעתיות )קדמן, 
1969, 1982; רונן, אצל רוגינסקי, 2009( שונה החוג לריקוד קווקזי מהחוגים המקובלים 
לריקודי עם. לצופה שאוהב אותו מזמן החוג חוויה הדומה לזו שחשים כאשר מכניסים 
לפה בזהירות סוכריות קופצות – הוא מצחיק, מהנה, מפתיע, מלא באנרגיה, הופך אותך 

מעורב.
)Kaeppler, 1978, p. 32( מגלם החוג  ויזואלי של יחסים חברתיים”  בהיותו “ביטוי 
לריקוד קווקזי מפגש מתוח בין מושגים בינאריים: עבר היסטורי מול הווה, תרבות מול 
חברה, ביטוי אישי וטבעי מול שליטה ומשטור חברתיים, קהילה מול לאום. במאמר זה 
אני מבקשת לתאר את החוג לריקוד קווקזי ואת האופנים שבהם הוא משמש כאמצעי 
לכינון הקהילה ולכינון העצמי בהקשר של הגירה ורב-תרבותיות. הריקוד האתני בישראל 
זכה למחקר בעיקר מצדם של חוקרי מחול )קדמן, 1969 ,1982; בהט-רצון, 2004(, אך 
ובגילומיו  האתני  בריקוד  כי  היא  טענתי  הגירה.  חוקרי  של  מצדם  מועטה  להתייחסות 
לבחינה  הראויים   )Kaeppler, 1978( עמוקים  קהילתיים  מבנים  משתקפים  המוסדיים 
יוצאי קווקז, שהריקוד תופס מקום מרכזי בתרבותה  נכון לגבי קהילת  מעמיקה. הדבר 
שהיא  כפי  הקהילה  זהות  להבנת  בוחן  מקרה  לשמש  יכול  לריקוד  החוג   .)2012 )ברם, 
מתעצבת בתהליכי ההשתלבות בחברה הישראלית, בדומה למוסדות חברתיים ותרבותיים 
אחרים שמפתחות קהילות מהגרים, כמו בתי ספר )הורוביץ, שמאי ואילטוב, 2010( או 
בתי נידה )שרעבי וסיקורל, 2007(. במאמר אתמקד באופנים הספציפיים שבהם משמש 
החוג לריקוד בעיר אחת להבניית הזהות האישית והקולקטיבית של בני נוער, ואתייחס גם 

להצטלבותן של הקטגוריות אתניות, מעמד ומגדר.
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ריקוד עממי, הגירה ורב-תרבותיות
ככלי  העממי  הריקוד  של  בתפקידו  מתמקד  העממי1  הריקוד  של  המצומצם  הסוציולוגי  המחקר 
הריקוד  קהילה-לאום.  ביחסי  הריקוד  ובאופנים שבהם משמש  ולאומית  קהילתית  זהות  לעיצוב 
אצל   Hobsbawm and Ranger( מסורת  המצאת  של  כאסטרטגיה  גיסא  מחד  נחשף  העממי 
התנגדות  של  כפרקטיקה  גיסא  ומאידך  מלמעלה,  אומה  בינוי  של  וכפרקטיקה   )2004 רוגינסקי, 
את  יוזמת  הלאום  מדינת  כאשר  מתרחש  הראשון  המקרה  )שם(.  מלמטה  זהות  ויצירת  פוליטית 
יצירתו של ריקוד שנתפס כעממי, מתערבת בו או מכוונת אותו, מתוך הבנת החשיבות שיש לו 
בעיצוב הזהות הלאומית וביצירת תחושה של השתייכות וגאווה לאומית. המקרה השני מתרחש 
כאשר הריקוד העממי הוא ביטוי של קבוצות שוליות הנאבקות על מקומן בחברת הלאום דווקא 
באמצעות שמירה על סממני תרבות ייחודיים והפגנתם. כפי שניתן יהיה לראות בדוגמאות שיוצגו, 
הבחנה זו היא הבחנה מלאכותית: בפועל, במקרים רבים משולבים זה בזה אינטרסים של קבוצות 
משתמשים  אלה  המדינה.  מוסדות  של  ואינטרסים  הלאום  במדינת  מקומן  על  הנאבקות  אתניות 
בידע העממי המצוי בידי קבוצות אלו כדי ליצור, במונחיו של אנדרסון )1999(, קהילה מדומיינת 
שיש בה אחידות והיא מבוססת על מסורת ועל עבר משותפים. לריקוד ולמוזיקה העממיים יש 
תפקיד חשוב ביצירת הקהילה המדומיינת מכיוון שהחוויה הגופנית הראשונית היא חוויה ייחודית 
וסוחפת, בעלת עוצמה ומאפיינים סוגסטיביים, והיא יכולה להשפיע על עיצוב התודעה הרציונלית. 
המוסדות  של  תפקידם  מתחוור  מסורת  המצאת  של  כאסטרטגיה  העממי  הריקוד  מניתוח 
הלאומיים, המפנים משאבים לטובת שימור הריקוד העממי או המצאתו לצורך הנדסה חברתית 
המטמיעה את האידיאולוגיה של הלאומיות בגוף, בנפש ובתודעתם של פרטים )רוגינסקי, 2004(. 
2009( אחר תהליך היווצרותם של ריקודי העם בישראל  וכן  רוגינסקי )שם,  כך לדוגמה מתחקה 
ביצירת  המדינה,  טרום  בימי  עוד  ההסתדרות,  של  תפקידה  על  מצביעה  היא  יוצריהם.  ואחר 
המחולות כאמצעי ליצירת דמותו של הישראלי החדש, לביסוסה ולהטמעתה של האידיאולוגיה 
נוספת לשימוש בריקוד עממי לשם  דוגמה  הלאומית הציונית המודרנית של המדינה המתהווה. 
בינוי אומה מלמעלה ניתן למצוא באירלנד במאה ה-19, שם עסקה הליגה הגאלית בהפצת הריקוד 

.)Moe, 1995( העממי כאמצעי להתעוררות לאומית ולכינון זהות תרבותית
בקבוצות  מתמקד  אתניות  קבוצות  של  פוליטית  התנגדות  כפרקטיקת  העממי  הריקוד  ניתוח 
הן  בארצן.  שוליות  לקבוצות  פוליטיים  ושינויים  כיבושים  מלחמות,  בעקבות  שהפכו  ילידיות 
אינן מזדהות עם הזהות הלאומית, אם משום שהן מתנגדות לה אם משום שהיא חסומה בפניהן. 
מקומן  על  ונאבקות  זהותן  את  מבליטות  זהות,  סממני  אלו  קבוצות  מאמצות  הריקוד  באמצעות 
בחברת הלאום. הקונצ’רוס )Concheros( במקסיקו, לדוגמה, משתמשים בריקוד מסורתי כאמצעי 
לדחיית הכיבוש הספרדי. הריקוד משמש עבורם אמצעי מודע למאבק על זהות אינדיאנית במדינה 
המבקשת להשכיח את העבר המקומי )Rostas, 1991(. באופן שונה במקצת משמש הריקוד את 
לא  שם  חברתי.  קהילתי  לחיזוק  כאמצעי  קמצ’טקה  האי  בחצי   )Koryak( הקוריאק  קהילת  בני 
אותם  ולחזק  אתנית  תרבות  מאפייני  לשמר  בניסיון  אלא  מוצהרת  פוליטית  בהתנגדות  מדובר 
בני  בקרב  באלכוהול  ושימוש  אלימות  בבעיות  לטיפול  וכאמצעי  תרבותית  להתחדשות  כאמצעי 

בהקשר זה משמש הביטוי "מחול עממי" ככינוי כולל לכל הצורות של ריקודי עם, הכוללים גם את   1
בישראל  המכונים  הגמוניות,  לא  אתניות  קבוצות  של  העם  ריקודי  ואת  הישראליים  העם  ריקודי 

"ריקודי עדות ומיעוטים" )ראו רוגינסקי, 2004(.
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 )Villa Sebastian Pagador( בבוליביה עושים אנשי וייה סבסטיאן פגדור .)King, 2009( נוער
שימוש בריקוד כדי להתקבל על ידי חברת הלאום. זוהי קהילה של מהגרים אורבניים, שלרובם אין 
זכויות אזרחיות מלאות והם מודרים מקבוצת הלאום הבוליביאני. הקהילה מקיימת רמה גבוהה של 
ארגון פוליטי וחברתי ונאבקת לשפר את תנאי החיים שלה ולהשיג תשומת לב ציבורית, בין היתר 
וקיום הופעות פולקלור. הם אינם משתמשים  באמצעות שימור המסורת והמנהגים התרבותיים 
בריקוד רק לחיזוק הזהות הקהילתית אלא גם לערעור על שוליותם, בטענה כי הריקוד שלהם הוא 
מקור הפולקלור הבוליביאני: הם מציגים עצמם כמי שנושאים את המסורות העתיקות שהן נכס 

.)Goldstein, 1998( המדינה
בכל הדוגמאות הללו נחשף אופיו ההיברידי של הריקוד העממי: מחד גיסא הוא נתפס כביטוי 
דינמי,  חברתי  אסטרטגי  כמכשיר  משמש  הוא  גיסא  ומאידך  ושימור,  המשכיות  אותנטיות,  של 
 .)2012 )רוגינסקי,  ומושפע מהקונטקסט שבתוכו הוא מתקיים  וביצירתיות  המתאפיין בהמצאה 
שתנועותיו  בין  שכן  ואותנטי,  קבוע  אינו  העממי  הריקוד  שלפיה  התפיסה  על  מבוסס  זה  מאמר 
את  משקפות  הן  דינמיות.  הריקוד  של  שמשמעויותיו  הרי  משתנות,  שהן  ובין  קבועות  נשארות 
הפנים-קהילתיים  היחסים  את  צרכיה,  את  וכלכלי,  חברתי  הקשר  בתוך  הקהילה  של  מיקומה 

המתקיימים בתוכה – בין נשים וגברים למשל – ואת יחסיה עם קהילות אחרות. 
קשה לומר מהו מקומו של הריקוד העממי בחברה בישראל בשנים האחרונות. רוגינסקי 
)2004, 2009(, הסוקרת במחקר היסטורי מקיף את הריקוד בישראל במהלך המאה ה-20, 
העממי  המחול  לניהול  המוסדות  של  סגירתם  ועד   2000 שנת  עד  שהתרחש  את  מתארת 
בהסתדרות, אירוע שהיה נקודת מפנה בהתקיימותו של הריקוד העממי. במאמר תיאורי קצר 
מסוף שנות השבעים מתעדת אשכנזי )1979( את קיומן של קבוצות “מחול עדתי” ומציגה 
אותן כביטוי של “רנסנס תרבויות העדות” שהוא “תוצר של הפלורליזם החברתי והתרבותי” 
בחברה הישראלית )שם, עמ’ 34(. אולם לא ברור באיזו מידה ממשיכים ריקודי העם האתניים 
להתקיים בישראל בשנות האלפיים ומהן המשמעויות שמעניקים לריקוד הצעירים הרוקדים. 
במיוחד יש צורך במחקר נוסף שיבחן את משמעויותיו של הריקוד בתוך ההקשר של הגירה 
ותירבות, ובייחוד יבחן את הצטלבותן של הקטגוריות אתניות, מעמד ומגדר ואת התהליכים 
האידיאולוגיים המתרחשים בחברה הישראלית. במאמר זה אבקש להתייחס לסוגיות אלו 
באמצעות בחינת תפקידיו של החוג לריקוד קווקזי בעיר דרומית אצל בני הנוער הרוקדים 

ואצל בני הקהילה.

הרקע של קהילת יוצאי קווקז
מוצאם של יהודי קווקז, המכונים “יהודי ההר”, הוא במזרחו של חבל הקווקז. באזור הגיאוגרפי 
המבנה  בשל  הן  התרבותית  ייחודיותם  את  לשמר  הצליחו  ואלה  רבים,  ולאומים  מדינות  יש  הזה 
אוכלוסייה  הם  קווקז  יהודי   .)1990 )אלטשולר,  פוליטיים  תהליכים  בשל  והן  ההררי  הטופוגרפי 
הטרוגנית הנחלקת לקבוצות בעלות מאפיינים שונים, לדוגמה יוצאי עיר לעומת יוצאי כפר; אך 
ואלה  ציונית,  זיקה  ואף  דתיים  יהודיים  מאפיינים  כולה  הקהילה  שימרה  הרבה  השונות  למרות 
התקיימו לצד השפעות שספגה מן התרבות המוסלמית, שהייתה דומיננטית באזור )שם; יוספוב, 
הושפעה  והשמונים,  השבעים  בשנות  ובמיוחד  ה-20,  המאה  של  החמישים  שנות  מסוף   .)1991
הקהילה ממדיניות הלאומים הסובייטית, שביקשה לראות ביהודי ההר חלק מהעם הטאטי ולטשטש 
דוגמה  לישראל  קווקז  יהודי  של  בעלייתם  לראות  ניתן   .)1990 )אלטשולר,  היהודית  זהותם  את 
 Lomski-Feder & Rapoport,(  )home coming immigration( הביתה  חזרה  של  להגירה 
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2001(. הקהילה לקחה חלק פעיל בתנועה הציונית מראשית ימיה, ונציגיה, שבאו לציון-פלשתינה 
במהלך שלוש העליות הראשונות, השתתפו בהקמת יישובים ובארגון השומר )אלטשולר, 1990(. 
עם זאת, רוב הקהילה עלה לישראל בשני גלי העלייה הגדולים מברית המועצות לשעבר: בשנות 

השבעים עלו כ-10,000 נפש ובשנות התשעים כ-56,000 נפש.2
כבעלי  ההר  יהודי  נתפסו  המועצות,  בברית  עוד  מקובל  שהיה  אוריינטליסטי,  שיח  בהשפעת 
מעמד נחות בהשוואה ליהודי הרפובליקות האירופיות של מדינות חבר העמים )שומסקי, 2005(. 
אשכנזים  שבין  המקומית  הדיכוטומית  החלוקה  תוך  אל  ונשזרה  לישראל  יובאה  הזו  התפיסה 
ומזרחים )ברם, 2005, 2010(. בהשפעתה נוצר שיח סטריאוטיפי וסטיגמטי, המקשר בין “קווקזיות” 
לבין מאפיינים תרבותיים נחותים )ברם, 1999; כהן ומגור, 1982(. למרות ההטרוגניות במאפייניה 
שנות  במהלך  כולה  הקהילה  הפכה  שבישראל  הרי  בקווקז,  הקהילה  של  החברתיים-כלכליים 
התשעים מקבוצה שקופה, שנתפסה כשייכת לקטגוריה הפאן-אתנית של יהודי ברית המועצות, 
קשורים  חלקם  קשים,  סטריאוטיפים  לה  שיוחסו  כזו  כלומר  שלילית,  נראות  בעלת  לקבוצה 
לתכונות וחלקם למאפיינים פיזיים )ברם, 2010(. במיוחד בולטת לשלילה השתלבותם של עולי 
שנות התשעים בישראל: על פי נתוני ההשכלה שלהם )קינג, 1998( ניתן היה לצפות שהשתלבותם 
תהיה יעילה, אולם הנתונים מעידים על נחיתות כלכלית וחברתית. כך בדור המהגרים הבוגרים, 
כפי שעולה לדוגמה מפרמטרים של תעסוקה )קינג, 1998(, וכך גם בקרב בני הנוער, שנתפסים 
 )2004 ולוי,  קונסטנטינוב  1998; אלנבוגן-פרנקוביץ,  ונועם,  )אלנבוגן-פרנקוביץ  בסיכון  כקבוצה 

בשל הישגיהם במערכת החינוך )פוגל, 2007( ובצבא )קרומר-נבו, מלכה ומרדכייב, 2013(.
קווקז, מרכיב מרכזי של  יוצאי  בולט בקהילת  היה מרכיב תרבותי  הריקוד העממי  היסטורית, 
הריקוד  נתפס  בקווקז   .)2012 )ברם,  לקהילה  המשפחה  בין  מקשר  ואמצעי  הקהילתיים  החיים 
מגוון  את  שגילם  משום  והן  הסובייטית  הלאומים  מדיניות  בשל  הן  ייצוגית,  כאמנות  העממי 
היה  ליהודים  כי  לראות  מעניין   .)2012 )ברם,  משותף  אתוס  יצר  ובכך  קווקז  עמי  של  המסורות 
צמחו  ואזרבייג’ן  דאגסטן  של  הייצוגיות  הריקוד  להקות  האלו:  המסורות  ביצירת  מרכזי  תפקיד 
מלהקות יהודיות )שם(, וכוריאוגרפים יהודים היו שותפים בהתפתחות להקות המחול הלאומיות. 
תנחום אשורוב, שזכה לאות כבוד על תרומתו להקמת הלהקה הממלכתית של קברדינו-בלקריה 
הלהקה  את   1958 בשנת  שהקימו  מטייב,  ויוסף  איזרעילוב  )תנחום(  ותנחו  )שם(,  “קברדינקה” 
הדאגסטנית המובילה “ליזגינקה” )כשמו של הריקוד הלאומי של הליזגינים; גורן-קדמן, 2001(, 
היו בעלי תפקיד מכריע בהתמסדותו ובהתקבלותו של הריקוד הליזגיני )ברם, 2012(. יוסף מטייב 
 ,2010 בשנת  לדאגסטן;  חזר  אחדות  שנים  כעבור  אך   ,1995 בשנת  לישראל  משפחתו  עם  היגר 
ומעמיתו  זכה מטייב לברכות מנשיא דאגסטן, משר התרבות הרוסי  יום הולדתו השבעים,  לרגל 
הדאגסטני בזכות תרומתו לחיי העם הדאגסטני )Мишиев, 2010(, מחווה המלמדת על ההכרה 

בתרומתם של הכוריאוגרפים היהודים לתרבות עמי קווקז.
גם  שגורה  פרקטיקה  להיות  ממשיך  בקווקז,  הקהילה  בחיי  כך  כל  משמעותי  שהיה  הריקוד, 
בישראל, באירועים חגיגיים כמו חתונה או בר מצווה. מאז הגיעו לישראל עולי שנות התשעים 
)Кавказская газета(, עיתון  נוצרו עוד חוגים לריקוד קווקזי )ברם, 2012(. קווקזסקיה גזטה 
יוצאי קווקז המתפרסם בישראל בשפה הרוסית, הקדיש בחודש אפריל 2010 כתבה לריקוד העממי 

ולכוריאוגרף יוסף מטייב, ובה הוא צוטט כאומר:

זהו אומדן מקובל אם כי לא מדויק, שכן הרישום של העולים נעשה על פי רפובליקת המוצא בלבד.  2
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הריקוד ליווה את עמנו מיום היוולדו ועד מותו. בחיי הכפר הדאגסטני אין אירוע ללא ריקוד. 
אם מדובר בחתונה, בלידה או בניצחון על אויבים, בכל החגים הדתיים או סתם במפגש חברתי 
)Мишиев, 2010, p. 8( .ליד המדורה – כל אלה היו מלווים לאורך כל השנים בריקודים יפים

כאשר נשאל מה עצתו לאנשים צעירים המחפשים את דרכם אמר: “אני רוצה להגיד שוב ושוב 
לאנשים צעירים לתמוך בתרבות של יהודי קווקז. אם נאבד את תרבותנו, נאבד את הפנים שלנו” 

)שם(.

המפגש הראשון
כשבאתי בפעם הראשונה למרכז הקהילתי של יוצאי קווקז פגשתי את דוד, יו”ר הקהילה. היו לי 
אז רעיונות ראשוניים בלבד על מחקר שיעסוק בסוגיות הזהות של בני הנוער, אבל דוד הבהיר לי 
בישירות כי אינו רואה כל צורך בי או במחקר. בדומה לתגובתם של נחקרים ילידים כלפי חוקרים, 
כפי שתיארה סמית )Smith, 1999(, המושג “מחקר” לא נשא עבורו קונוטציות של נאורות אלא 
של מבט קולוניאליסטי ושליטה תרבותית. הוא חשש בעיקר מפני מחקר שיחזק את הסטיגמות על 
בני הנוער, אלה המייחסות לנערים התנהגות אלימה ולנערות הפקרות מינית או לחלופין שמרנות 
פרימיטיבית. “אם את רוצה לדעת משהו על הקווקזים”, אמר, “בואי לחוג לריקוד”. באתי ואחר כך 
המשכתי לבוא, פעם בשבוע, ביום שישי בצהריים, בין 14:30 ל-17:30, במשך שנה. בשנים שלאחר 
הרוקדים,  על  להסתכל  ויקטור,  את  לפגוש  סטודנטים,  עם  או  לבדי  פעם,  מדי  לשם  שבתי  מכן 
לחוקרת  הפכתי  השנים  במשך  מלווים.  הורים  עם  לשוחח  הילדים,  של  קצר  וידאו  סרטון  לצלם 
הקהילה,  של  הנוער  בני  לקידום  עירוניים  פרויקטים  של  היגוי  בוועדות  שותפה  אקטיביסטית, 
ידידה ויועצת לפי דרישה. ערכתי תצפיות לאורך זמן, שוחחתי עם ילדים והורים, עם בני הקהילה, 
עם אנשי מקצוע וקובעי מדיניות ברמה המוניציפלית. כמו כן חילקתי שאלונים שמילאו הילדים 

הרוקדים והוריהם )23 רוקדים ו-18 הורים(. על כל אלה מתבסס מאמר זה.

בין “ניהול מגבוה” לאנרגיה קהילתית מלמטה 
המציאות החברתית והכלכלית הניאו-ליברלית – שבה התרופפו המגמות הריכוזיות של “הניהול 
מגבוה” במחול העממי הממוסד )רוגינסקי, 2009( – היא גם המציאות של החוג לריקוד הקווקזי 
בשנות האלפיים. למרות רצונם העז ומסירותם הרבה של ויקטור וליאוניד, החוג נתפס כפעילות 
שולית הן בתוך המרכז הקהילתי והן בעירייה. הוא אינו משופע במשאבים, והדבר ניכר בו. התשלום 
החודשי עבור השתתפות בחוג הוא סמלי ועומד על 25 שקלים בלבד. לדברי ויקטור, חשוב לו שאף 
הורה לא ימנע מילדיו את החוג בשל קשיים לעמוד בתשלום. זו גם הסיבה לכך שאינו מתעקש 
שהילדים ינעלו נעלי בלט, כפי שהיה מקובל בקווקז: “הן עולות 100–120 שקל ומשתפשפות מהר 
ִקי, שנמצאים בכל בית ו”הסבתות  מאוד”. הוא מאפשר לילדים לרקוד בגרבי הצמר הסרוגים, ג’ּוָרּפְ
מוכרות אותם בשוק הקווקזי בעשרה שקלים”. העירייה אמנם מתקצבת את פעילותו של המרכז 
התומכים  והתורמים  העירייה  מול  גם  העת,  כל  מתקיים  משאבים  על  המאבק  אבל  הקהילתי, 
בפעילות וגם בתוך המרכז הקהילתי עצמו, מול חוגים אחרים ופעילויות אחרות שמתקיימות בו. 
כיסאות הפלסטיק הם תחליף זול ויצירתי לבר המקצועי. התלבושות המסורתיות השמורות בארון 
להופעות חגיגיות – השמלה, הּבּוְרָקה )מעיל ארוך( והֶצ’ְרֶקְסָקה )ז’קט עשוי בד(, הנעליים והחרב – 
לא מתאימות במידותיהן לילדים הלובשים אותן, מכיוון שנתפרו במקור לילדים אחרים. התמיכה 
היחידה בחוג מקורה בעירייה, והיא המשלמת את שכרם הנמוך של ויקטור המורה, שמגיע לחוג 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   115

מיום עבודתו כמלגזן, ושל ליאוניד, נגן האקורדיון. לפעמים מצטרף אליהם בהתנדבות גם סשה, 
שרקד בחוג כשהיה ילד והיום שר בו ומתופף בתוף גדול, ק’ֹובֹול )העיצור ק’ נהגה ברכות, בדומה 

ל-ג’ או ע’(.3
נמשך  מפגש  כל  בשבוע.  פעמיים  ברציפות,   1998 שנת  מאז  הקהילתי  במרכז  מתקיים  החוג 
או  בלימודים  עסוקים  הבוגרים  בחוג.  הילדים  מתחלפים  השנים  לאורך  שלוש.  עד  שעתיים 
אבל תחתיהם מצטרפים האחים  בהדרגה;  להגיע  ומפסיקים  לגיוס,  או שהם מתכוננים  בעבודה, 
או  ילדה  גם  בכל שנה מצטרפות  וילדים אחרים מבני הקהילה. כמעט  והאחיות הצעירים שלהם 
בו.  שמשתתפת  טובה  חברה  בעקבות  החוג  של  בקסמו  שנשבו  קווקזים,  אינם  שהוריהן  שתיים 
מתוך השאלונים עולה כי הילדים משתתפים בחוג כשנתיים בממוצע. הבנים מבוגרים מעט יותר 
מהבנות: גילם הממוצע של הבנים הוא 13, כלומר הם החלו לרקוד בגיל 11, ואילו גילן הממוצע 
של הבנות הוא 9.5. רובם המכריע של הילדים מעידים כי הם אוהבים את החוג ומרוצים ממנו. עם 
זאת, ויקטור מצטער על כך שהגיל הממוצע של משתתפי החוג יורד והולך, ובני הנוער הבוגרים, 
שתפסו פעם מקום מרכזי בהווייתו, כמעט אינם מגיעים עוד. בני 13–14 מתלוננים על חסרונם 
של בני גילם, ואומרים כי “עד לפני שנתיים היה חוג יותר רציני ורקדו מכל הלב”. בשנים שצפיתי 
בחוג נוכחתי כי העבר, בין שהוא העבר לפני העלייה לישראל ובין שהוא העבר הקרוב “לפני שנה 
או שנתיים”, מועצם ומתואר בערגה: “אז”, בעבר, התקיים הריקוד בצורה אותנטית או מלאה יותר 
או זכה להתקבלות רחבה יותר. כך מומצא העבר כל העת ונשמרת תחושת החשיבות של הרוקדים. 

עצם השתתפותם בחוג משמרת את מה שערכו הולך ופוחת והוא מצוי בסכנת היעלמות. 
רק פעמים אחדות בשנה זוכים הילדים להופיע באירועים ציבוריים, לרוב באירועים הקשורים 
התרבות  בבית  ונחגג  לקהילה  המוקדש  ביום  גדולה,  במה  על  מופיעים  הם  בשנה  פעם  לקהילה. 
החדר  רצפת  על  מופיעים  הם  לעתים  קהילתיים.  ופעילים  העירייה  נציגי  בהשתתפות  העירוני 
גם  זוכה למעמד שולי משקפת  העובדה שהחוג  מזדמנים.  תורמים  בפני  במרכז הקהילתי  הגדול 
את המתרחש ברמה הלאומית. כך אירע למשל בעת הניסיון להקים בתל אביב את להקת מטייב. 
ריקודים  על  יתבסס  שלה  שהרפרטואר  ייצוגית  ישראלית  להקה  להיות  אמורה  הייתה  הלהקה 
וכורדיים,  ריקודים תימניים, פרסיים, אתיופיים  על  וגם  וארמניים  גרוזיניים  בוכריים,  קווקזיים, 
הלהקה  יפה,  עלה  לא  הזה  הניסיון  אולם   .)2001 )גורן-קדמן,  ישראליים  עם  ריקודי  גם  ויכלול 

התקשתה לגייס תמיכה כספית ומוסדית ולבסוף התפרקה.
בדומה לכך, גם החוג זוכה לתקציבים קטנים וזעומים ומעורר אך עניין מועט בקרב אנשים מחוץ 
לקהילה. מעמדו השולי של החוג מדגיש את תפקידם של ויקטור וליאוניד ואת זה של משתתפי 
החוג כבעלי עניין בקיום החוג. החוג כאילו נשען על הצורך של הורים וילדים שממשיכים לזרום 
אליו מדי שנה, ועל רצונם הטוב והתגייסותם המוחלטת של ויקטור וליאוניד, ובעיקר על מסירותו 
של ויקטור, הדומיננטי מביניהם, בגלל אישיותו ובגלל תפקידו כמורה וכוריאוגרף שממשיך ליצור 

ריקודים חדשים.

בקיץ 2013, במסגרת שיפוץ כללי של המרכז הקהילתי, הותאם החדר לצרכי החוג. נוספו לו מראות,   3
15 שנים שבהן פעל החוג ללא  ונתלו תמונות על הקירות. זאת לאחר  ווילונות,  בר, רצפת פרקט 
"ביקשנו  ליאוניד  ענה  התקציב,  את  אישר  העיר  שראש  אירע  כיצד  לשאלתי  מתאימים.  תנאים 
אלף פעמים ובפעם האלף ואחת קבלנו". חנוכתו של המבנה המשופץ נערכה בנוכחות ראש העיר 

בתקופת הבחירות המוניציפליות.
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מה גורם לילדים – בנים ובנות – להתמיד בחוג? איזה הון תרבותי הוא מקנה להם? מהו תפקידו 
של החוג לריקוד בחיי הקהילה? מה מבטיח את קיומו ככוח שבא מלמטה, מהשטח, שניזון כמעט 
בלעדית ממסירותם של ויקטור, ליאוניד, הילדים וההורים? ומהי הזיקה שלו לישראליות ולממסד 

הישראלי? 

על אתניות ומעמד
מאורגנת  הלא  באנרגיה  טמון  הקסם  בו.  שצפיתי  הראשונה  בפעם  כבר  בקסמו  אותי  שבה  החוג 
שהוא ניחן בה, בחוסר היומרה. ריקודי עם מתאפיינים בהנאה מהתנועה המשותפת )בהט-רצון, 
2004(, אולם בחוג לריקוד קווקזי גם המרחב ייחודי ובעל אופי קהילתי, משפחתי כמעט. העובדה 
שהרוקדים משתייכים לקבוצות גיל מגוונות כל כך, שיש ביניהם בעלי ניסיון וחסרי ניסיון, הופכת 
אותו למרחב קהילתי אינטימי. שני הגברים, המבוגרים היחידים במרחב הזה, נושאים תפקיד הורי 
על  בשקט  ורוטן  בקול  נאנח  ליאוניד  מרות,  ומשליט  הילדים  על  צועק  ויקטור  טיפולי-חינוכי. 
“הילדים של היום, שגדלים בישראל והם לא ממושמעים כמו שם, בקווקז”, אך שניהם מתייחסים 
אחד  של  צעירים  אחות  או  אח  מגיעים  כאשר  ובדאגה.  לב  בתשומת  רבה,  בעדינות  גם  לילדים 
הרוקדים לצפות בחוג, ויקטור מעודד אותם להצטרף ומחמיא להם על ניסיונותיהם המסורבלים 
לבצע את התנועות. את התחושה הכמו-משפחתית הייחודית מחזקת נוכחותם של הורים, הרשאים 
לשבת בחדר האימונים בשעת החוג, ומחזק האופן שבו הילדים הבוגרים מסייעים לילדים הצעירים 
יותר, גם אם הם כמובן מקניטים זה את זה ומציקים זה לזה לעתים. חלק גדול מהילדים מספרים 
שאחד מהוריהם חבר של ויקטור, דבר שתורם גם הוא לתחושת המרחב הקהילתי המוגן. לא ברור 
מה קדם למה – החברות או ההשתתפות בחוג, שכן הילדים תופסים את המבוגרים בני הקהילה 
כ”חברים” מעצם ההשתייכות האתנית שהם חולקים. החברות בין המבוגרים היא ביטוי של החוג 

כהרחבה של המעגל המשפחתי הבטוח. 
בצד המאפיינים האלו הרשים אותי החוג בתובענות הפיזית והאנרגטית שלו. הילדים – בנים 
ובנות – רוקדים על בהונות הרגליים הכפופות בחוזקה פנימה, ללא תמיכה של נעלי פוינט. בתנוחה 
את  שמלהיבות  כפיים  ובמחיאות  קצובות  בקריאות  מלווה  הריקוד  וקופצים.  נעים  עומדים,  זו 
אחד  ושוב.  שוב  לעמידה  חזרה  וקופצים  ברכיהם  על  הסולנים  נוחתים  הסולו  בקטעי  הרוקדים. 
מהם, שהיה בן שמונה כאשר באתי לחוג לראשונה, מדהים את הצופה כשהוא מבצע סדרה של 

סיבובים לאורך החדר, נוחת על ברכיו וקופץ ועומד לסירוגין בקצב מהיר. 
אלא  שלו  המוסדי  בארגון  רק  לא  הישראלית,  להוויה  זר  בחוג  בהתגשמותו  הקווקזי  הריקוד 
הבנים  של  בקריאותיהם  העיניים,  במבט  הגוף,  בהחזקת  בתנועה,  במוזיקה,  בקצב,  באווירה:  גם 
המלוות את התנועה ברגעים מתוזמנים. “אני לא אוהבת את הריקוד הזה. הוא גס, אלים, תשמעי 
שהסממנים  בחוש  קולטת  היא  הקהילה.  עם  שעובדת  גלית,  לי  אומרת  שלהם”,  הצעקות  את 
ויקטור  שכן  הרוסית,  בשפה  מתקיים  החוג  ישראליים”.  “לא  הם  הריקוד  של  הטבעית  והסביבה 
כמעט אינו מדבר עברית. הגרמושקה, שליאוניד הביא מקווקז וקשה למצוא לה כאן חלקי חילוף 
של  הראשונות  בשנותיה  ישראל  ארץ  שירי  את  שליווה  האקורדיון  את  מזכירה  אינה  מתאימים, 
המדינה אלא נתפסת כזרה ולא עכשווית, ככלי נגינה אתני. יתרה מזו, בני הקהילה, הורי הילדים 
שהיה  מה  של  מדויק  העתק  הם  והריקודים  המוזיקה  כי  בתוקף  טוענים  עצמו  וויקטור  הרוקדים 
מקובל בקווקז. בעיניהם זו החייאה של מציאות וזמן אחרים, לא מכאן, ניגוד גמור למגמה שתיארה 
רוגינסקי )2009(, מגמת חזרה לריקודי העם בראשית שנות ה-2000 כביטוי של נוסטלגיה לדבר 

הישראלי ביותר. 
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זרותו של הריקוד מייחדת אותו מחוגי ריקוד אחרים ומבליטה את אופיו התרבותי. ואכן, כאשר 
אני שואלת את הרוקדים מה מביא אותם לחוג, ההסבר הראשון שהם מציעים לי הוא “כדי לשמור 
על המסורת והמנהגים הקווקזיים”. תשובה זהה ענו 80% מההורים כשנשאלו בשאלון מה תרומתו 
משמעות  מקבלת  התרבותית  הרציפות  על  השמירה  חשיבות  הילד.  לחיי  החוג  של  העיקרית 
לחוג  שמגיעים  ואחות  אח   ,)9.5( ואברהם   )8( דבורה  החוג.  משתתפי  עם  בשיחות  יותר  רחבה 
בנסיעה בשני אוטובוסים משכונתם המרוחקת, אומרים שהם מעדיפים את החוג הזה על פני החוג 
המתקיים בשכונתם מכיוון ש”פה יותר מקצוענים, שם אין אקורדיון והמוזיקה באה מטייפ”. טליה 

)12(, משתתפת אחרת בחוג, מספרת: 

מאוד  אני  שגם  ישראל,  של  המוזיקה  כמו  לא  זה  יפה.  כזה  נשמע  זה  כזה,  אותי  מעניין  זה 
אוהבת. אבל זה לא אותו דבר. אני לא יודעת איך לתאר את איך שהיה להם פעם, או איך הם 

היו, אני כזה מריצה לעצמי איך הם היו, אני חושבת על זה.

ואחת האמהות מסבירה שהריקוד הוא מה שנשאר מקווקז בישראל בשנות האלפיים:

לא נשאר לנו הרבה... הכול משתנה. כבר לא אוכלים את האוכל הקווקזי כי הילדים רוצים רק 
שניצל ואוכל רגיל, ומוכנים לאכול אוכל קווקזי מיוחד רק בחגים ובאירועים מיוחדים. כבר לא 

מדברים את השפה והדבר היחידי שנשאר ושהילדים רוצים לעשות הוא הריקוד.

שימור הרציפות התרבותית ויצירת קשרים בין עבר והווה הם ביטוי לצורך לדמיין מסורת וקהילה 
)אנדרסון, 1999(, ומהדברים עולה שהילדים וההורים רואים בריקוד אמצעי חשוב למטרות אלה. 
נעדרים מהמרחב הציבורי  והתרבות של קהילתם  וההיסטוריה  היו בקווקז מעולם  הילדים, שלא 
בישראל, משתמשים בריקוד כדי לדמיין את הוריהם ואת חייהם שם. הריקוד והמוזיקה משמשים 
אותם כדי להכיר את הוריהם ולהרגיש קרבה אליהם. כמו הגרמושקה, האובייקט החומרי ששייך 
לקווקז והילדים תופסים אותו כביטוי של מקצוענות וקרבה למקור, נתפס הריקוד כשריד של זהות 
תרבותית שעומדת להיעלם, והרוקדים משמרים אותה כסמל של העבר בהווה. במובן הזה מבטא 

הריקוד את הערגה לעבר, את הצורך בשימורו ואת ההתרפקות עליו. 
ראשיתי  קהילתי  דחף  של  ביטוי  הריקוד  באמצעות  המסורת  את  לשמר  ברצון  לראות  ניתן 
)פרימורדיאלי( לשימור העבר. אולם ניתן לראות בו גם אקט מכוון, סוכנות שמפעילים הילדים 
המבקשים לדמיין קווים של היכרות וקרבה לילדותם של הוריהם בקווקז. בהשאלה, ניתן לראות 
בריקוד מה שוויניקוט מכנה “אובייקט מעבר” )transitional object(. אמנם לא מדובר באובייקט 
אלא בפרקטיקה, אך תפקידה זהה לזה של אובייקט שנטען במטען רגשי ייחודי, שמסמל את האם 
זמן ומרחב  ומאפשר לשמר איתה קשר גם מעבר למרחק הפיזי. החוג לריקוד חוצה גבולות של 

ומאפשר לבני הקהילה לנוע לאורך ההיסטוריה. 
השימור  אופי  לגבי  שאלות  מעוררים  כפרקטיקה  הריקוד  של  הייחודיים  מאפייניו  זאת,  עם 
שלו. ניתן היה לשער שכדי להצליח לשמר את העבר, על הריקוד להישאר דומה לאופן שבו רקדו 
קבוע.  להישאר  יכול  הריקוד  להשתנות,  עצמם  המהגרים  את  מחייבת  ההגירה  אם  גם  בקווקז. 
בניגוד ליצירתן של רקדניות מחול ההבעה, שהיגרו לישראל בשנות השלושים ופיתחו את הריקוד 
ותרבות”  חברה  של  מחדש  “יצירה  וליצור  הקיימות  המסורות  את  לדחות  רצון  מתוך  המודרני 
הזהות  של  לשימור  דווקא  משמש  העממי  הריקוד   ,)2009 ברין-אינגבר,   ;67 עמ’   ,2009 )אשל, 
הקולקטיבית התרבותית, הנתפסת כמסורת בעלת מאפיינים של קביעות והמשכיות. אולם הטענה 
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כי הריקוד הקווקזי הוא רק שימור של העבר צובעת באור רומנטי רך את המוטיבציות של הילדים 
ובני הנוער, שרובם נולדו בישראל, וממעיטה בערך מורכבות תפקידו של הריקוד בחיי הקהילה. 
למעשה, השתתפותם של הילדים בחוג קשורה ישירות למעמדה של הקהילה בישראל ולסוגיות 

של זהות אתנית מול זהות לאומית. 
אינה  זו  התנגדות  ההגירה.  לאקט  התנגדות  מבטא  הריקוד  מסוימים  שבמובנים  היא  טענתי 
מובנת מאליה. תהליך הסוציאליזציה של הרוקדים מתקיים בתוך מרחב ציבורי שאינו מעודד דיון 
בזהות האתנית וחקירה שלה )Phinney, 1990(. לעתים הוא אף עוין לביטויים כאלה, משום שהם 
שיח  של  לכאורה  קיומו  למרות  הישראלית.  החברה  של  והלכידות  האחידות  על  כאיום  נתפסים 
רב- תרבותי בישראל של שנות האלפיים, דוחים בני נוער את הזהות האתנית שלהם ורוצים לראות 
את עצמם כישראלים )Mizrachi, Goodman & Feniger, 2009(. הזהות האתנית הקולקטיבית 
ייחודיים  ספר  בתי  של  קטן  במספר  מלבד  החינוך,  במוסדות  מכוונת  לחקירה  יעד  משמשת  לא 
העוסקים בכך במופגן, ורסניק )2009( מכנה אותם “רב-תרבותיים”. גם במוסדות חברתיים אחרים 
של בני נוער לא מזדמנת חקירה כזו. במובן זה החוג לריקוד הוא לא רק ביטוי של תרבות או של 

מסורת קיימת, אלא אתר לחקירת הזהות האתנית. כך מספר אופיר )18(: 

תמיד הייתי רואה קווקזים שרוקדים, הייתי רוצה ללמוד לרקוד כמוהם, כי זה יפה, כי זה מהיר, 
כי זה מעניין. אז תמיד חיפשתי, עד ]ש[יום אחד חבר שלי עושה “אני רוקד בלהקה קווקזית, 
כאילו, תבוא איתי אם אתה רוצה”. באתי, ראיתי... אז חשבתי, נרקוד איתם. וזה מעניין וזה גם 

גאווה, כאילו, אתה יודע את הריקוד של העדה שלך. אז התחלתי לרקוד. 

ומיכה )17( מתאר כיצד הריקוד גרם לו לחקור את זהותו האתנית: 

רק בגלל שהתחלתי ללכת לריקודים שמתי לב שכאילו, החברה שבאים לריקודים דומים לי 
קצת והם מבינים את השפה שמדברים בבית שלי. אז שמתי לב שאני והילדים שבריקודים, 
הם קצת שונים מאני והילדים שבכיתה. אז שאלתי את ההורים שלי מה זה קווקזי בכלל, והם 

הסבירו לי.

ואילו שאול )16( מתאר את הקשר שהוא חש לקהילה בעקבות הריקוד: 

בהתחלה לא ממש הרגשתי שאני שייך לזה. הייתי בבית ספר שהיו מכל העדות, היו לי גם 
מוזיקה  לי לשמוע  נתן  לי חבר שהוא  היה  בסוף  זה.  על  קווקזים, אבל לא הסתכלתי  חברים 
קווקזית. רק שמעתי את זה – התחלתי להתחבר לזה, התחלתי לאהוב את זה, וביקשתי עוד 
ועוד. וככה התחלתי לטייל עם חברים רק קווקזים... הבנתי שכאילו אני שייך לעדה הזאתי, 
שזה כאילו זה שלי. אז אתה מרגיש את זה בתוך זה. המוזיקה הזאת ריגשה אותי, זה גרם לי 
כאילו למשוך אותי לעדה הקווקזית, לאנשים בעדה הזאת, והתחברתי אליה. התחלתי לאהוב 

את זה. ועכשיו אני תמיד שומע מוזיקה קווקזית, תמיד מטייל עם קווקזים.

הרוקדים מתארים מפגש נינוח עם בני הקבוצה האתנית המזמן אפשרות לחוש גאווה בקווקזיות, 
מפגש שלא מתאפשר במוסדות החברתיים או החינוכיים המדינתיים. תחושת המפגש עם אנשים 
גאווה  ויוצרת  כפרטים  הרוקדים  את  מחזקת  חברתית חשובה,  למסגרת  החוג  את  הופכת  דומים 
קבוצתית. תהליך דומה מתארות זו וקים )Zhou & Kim, 2006(, שבחנו את האופן שבו משמשים 
בתי ספר ללימוד קוריאנית וסינית את ילדי המהגרים בלוס אנג’לס. הן מצאו כי המורים והמנהלים 
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ואיתה  במורשתם  גאווה  רוכשים  הנוער  שבני  לכך  במעלה  ראשונה  חשיבות  ייחסו  הספר  בבתי 
גם כבוד להוריהם; מטרות אלה היו חשובות בעיניהם יותר מאשר רכישת השפה עצמה. מוסדות 
רכישת  של  המוצהרת  למטרה  רק  לא  כך,  אם  משמשים,  מהגרים  שמקימים  חברתיים-חינוכיים 
השפה אלא גם ליצירת יחסים קו-אתניים, לביסוס התמיכה החברתית, לבניית רשתות חברתיות 

ולעיצוב הון חברתי. 
בדומה לבתי הספר ללימוד קוריאנית בארצות הברית משמש החוג לריקוד מדיום לאשרור של 
הזהות האתנית, מרחב שבו יכולים בני נוער להחליף חוויות לגבי האתניות עם אחרים השייכים 
נבוכים.  יכולים לחוש קשר למקורות המשפחתיים מבלי להרגיש מוזרים או  לאותה קהילה. הם 
נינוחות אתנית, של “אתניות בנעלי בית” המתבטאת פיזית בבגדי היומיום הנוחים  זו של  חוויה 
מאוד  נדירה  היא  הריקוד,  בעת  גורבים  שהם  מקווקז  הסרוגים  הצמר  ובגרבי  הילדים  שלובשים 
בחברה הישראלית. היא ייחודית לא רק בשל הבחירה להפגין אתניות בתוך קונטקסט של לאומיות 
סטיגמטי  מטען  האתניות  נושאת  הקהילה  של  הספציפי  שבמקרה  העובדה  בשל  אלא  אחידה, 
ושולי. בשוק הזהויות הישראלי אתניות שולית תופסת מקום גלוי ומוצהר, ולעתים קרובות היא 
נכפית על האחר. כך לדוגמה הנכחת האתניות של יוצאי אתיופיה, של ערבים או של מהגרי עבודה 
אינה בגדר בחירה; להיפך, היא מהווה משא מכביד בחייהם והם מבקשים פעמים רבות להצניעה 

ולהסתיר את הנראות שלה )לומסקי-פדר, רפופורט וגינזבורג, 2010(. 
בדומה לחוויותיהם של מבוגרים יוצאי קווקז, המתוארות אצל ברם )2010(, גם חוויותיהם של 
בני הנוער מכאיבות, ובייחוד מפגשם עם ערכה של הקווקזיות בחברה בישראל. בזירות חברתיות 
מבני  גם  אך  המדינה,  מסוכני  מבינים  הם   – התעסוקה  ובשוק  במועדונים  הספר,  בבית   – שונות 
 .)2012 וקרומר-נבו,  )מלכה  שולי  וסימבולי  חברתי  כלכלי,  ערך  בעלת  היא  הקווקזיות  כי  גילם, 
חוויית הסטיגמה נוכחת כל כך בחייהם של בני הנוער עד שהיא גורמת להופעתם של פצעי זהות 
בני  אצל  מתרחשת  זה  רקע  על  פסיכולוגי.  וכאב  נחיתות  של  לתחושות  כלומר   ,)2007 )מלכה, 
למה  בדומה  )שם(,  חוץ  כלפי  והפגנתה  שימורה  לאתניות,  הצמדות  של  תופעה  הבוגרים  הנוער 
 reactive ethnic( תגובתית”  אתנית  “תודעה   )Espiritu & Wolf( ווולף  אספיריטו  שמכנים 
p. 169 ,2001( )consciousness(. הפגנת האתניות וניכוסה מאפשרות לבני הנוער לחוש שליטה 
עליה מול הכוחות מבחוץ, הממעיטים בערכה. אבל ערכה של הפגנת האתניות נעוץ גם בכך שהיא 
אינם  הנוער  שבני  מכך  תוקף  משנה  המקבלת  כולה  האתנית  הקבוצה  על  הקולקטיב,  על  מגינה 
מתביישים בה ואינם מבקשים להסתיר אותה. בתוך ההקשר הזה הריקוד הקווקזי לא רק משמש 
אמצעי לשימור המסורת ולהחייאת העבר, אלא הוא גם מבע פוסט-קולוניאלי, מהלך של ניכוס 

אתניות הנתפסת בחברה הרחבה כנחותה, והטענתה בערך סימבולי של נראות חיובית. 
הריקוד מהווה מקור לתחושת גאווה קהילתית, שיש בה מרפא לפצעי הזהות שחווים בני הנוער 
בחברה הישראלית. אבל מבחנה האמיתי של הגאווה הקהילתית לא מצוי במרחב הקהילתי המוגן, 
נראות  רגישה מאוד של  אלא במפגש של הריקוד עם החברה הרחבה. הריקוד מייצר סיטואציה 
יכולה  כזו  שסיטואציה  לכך  מודעים  הנערים  לא-קווקזי.  קהל  של  לעיניו  מתרחש  הוא  כאשר 
להסתיים בנראות חיובית או בהעצמה של הנראות השלילית )לומסקי-פדר, רפופורט וגינזבורג, 
2010(, והם שמחים לספר על הצלחתו של הריקוד לייצר נראות חיובית. בהקשר זה, החוויה של 
הריקוד,  באמצעות  הקהילה  של  ערכה  ואת  העבר  את  ומשמרים  שומרים  הם  כאילו  הנוער  בני 
מתחלפת בחוויה שדווקא הריקוד הוא ששומר ומגן עליהם ומאציל עליהם מתכונותיו החיוביות, 

בהיותו סמל של הקהילה. כך מספר מרק )18(: 
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יודע,  אתה  בזה.  התגאיתי  שמחתי,  אני  קווקזיים.  ריקודים  בחוג  שאני  ידעו  ]בכיתה[  כולם 
לא התחלתי לרוץ ולספר, אבל ככה כשהיו שיחות פה ושם אז כן, סיפרתי שאני יודע לרקוד 
קווקזית, וזה... )צוחק( זה סיפור מצחיק: מישהי פעם אחת אמרה, טוב, אז תביא פעם אחת 
היא  קלטת,  לי  הביאה  היא  ואז  )צוחק(.  מה פתאום  לא,  לנו. אמרתי  לרקוד  ותתחיל  קלטת 
שמה לי ורקדתי, הראיתי להם. היה מגניב. זה לא שהרגשתי פתאום כאילו אם אני שם אז אני 
מנותק מהישראליות. הרגשתי שבנוסף לישראליות, יש לי עוד משהו משלי, משהו שנותן לך 

איזושהי מסורת משלך, העבר שלך. זה לא שזה גרע ממני, זה עוד הוסיף לי.

וגם אלברט )17( מתגאה בריקוד:

זה שאתה רוקד זה משהו שיפה. אתה יודע, בהתחלה קצת כזה צוחקים, לא מבינים מה זה, ואז 
שסיפרתי להם זה משהו מגניב. זה לא משהו שנגיד שאני מתבייש בו או מסתיר. להפך, זה 

משהו מהעבר שלי שאני גאה בו.

על אתניות ומגדר
התרבות הזרה והאקזוטית היא האלמנט הראשון שמושך את עינו של מי שצופה בחוג. אחר כך 
מתבהר תפקידו של החוג ביחסיהם של הרוקדים עם הקונטקסט הישראלי. הריקוד, שהוצג קודם 
לכן כהתרפקות תמימה על העבר, הופך להיות אקט של ניכוס אתניות נושאת סטיגמות והתנגדות 
לערכה הנמוך של הקווקזיות בחברה בישראל. אולם לחוג יש תפקיד מכריע גם בהקשר הפנים-

קהילתי: הוא מאשרר ומבסס את הזהות האתנית לא רק במפגש עם לא-קווקזים, אלא גם במפגש 
בין בני הקהילה לבין עצמם. אז מתברר בהדרגה גם מקומו כמוסד של פיקוח מגדרי. 

***
דמיינו: רגליים עטופות בגרביים בלבד, מתרוממות על קצות האצבעות, לא כמו בלרינה שעומדת 
על קצותיהן של נעלי הפוינט, אלא באמצעות כיפוף הבהונות בחוזקה פנימה. הגו זקוף, ממשיך 
כמעט  מוחזק,  אחת,  כיחידה  פועל  כולו  הגוף  גבוה.  הראש  מתוח,  הצוואר  הישבן,  את  ישר  בקו 
מודרני  בריקוד  כמו  ולא  בנפרד,  נע  האגן  שבהם  הדרום-אמריקאיים  בריקודים  כמו  לא  נוקשה, 
הבנות  בנערות.  מביטים  או  לפנים  מבט  מישירים  הבנים  הגב.  מקו  בולט  האגן  לפעמים  שבו 
משפילות את המבט בזווית של כ-45 מעלות. תנועות הידיים של הבנים ושל הבנות זהות, אבל 
מכיוון שמבצעים אותן באופן שונה כל כך, קשה להבחין שאלה אותן התנועות: תנועותיהם של 
הבנים חדות, חזקות, זוויתיות, הזרועות ישרות, האצבעות מתוחות, המפרקים זוויתיים וברורים. 

תנועותיהן של הבנות עדינות, רכות, מעגליות. 
פנימי,  מעגל  יוצרות  הנערות,  בתוכו  במעגל.  כפיים  מוחאי  עומדים  מסביב  הבנות:  ריקוד 
מתקרבות אל מרכזו ומתרחקות, כורעות על ברכיהן, הגב מוטה לפנים, מחקות בתנועת הידיים 

את תנועות התפירה או שאיבת מים בדלי. 
קריאות  קוראים  ומתרחקים,  מתקדמים  הם  שורות.  בשלוש  עומדים  הבנים  הבנים:  ריקוד 
נעים  הם  הידיים מאוגרפות,  כפות  מונפות מעלה,  הזרועות  וחדות.  חזקות  תנועותיהם  קצובות, 

במרחב בביטחון.
זה, בן משמאל ובת לימינו. הם מתקדמים כך  זוגות: הם עומדים זה לצד  ובנות בריקודי  בנים 
היא  ועדינים.  ואלו שלה קטנים  יותר  אלו שלו מהירים  דומים,  למרות שצעדיהם  ריקוד.  בצעדי 
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כאילו מלטפת את הרצפה בשעה שהוא חובט ברצפה. לעתים מתקדמים שניהם בצעדי פוינט. הוא 
מתוח וזקוף, זרועו הימנית מתוחה הצדה ומקבילה לרצפה , בזרועו ובמבטו הוא מלווה את הנערה 
הרוקדת. ידיה פרושות לצדדים בגובה נמוך יותר , מעוגלות, כף היד רכה. היא מטופפת על כריות 
וחזקים. בקטעי  ורוך. הוא מתקדם בצעדים בוטחים  כף הרגל בתנועות קטנות, כל כולה עדינות 
הסולו שלו, המכוונים להרשים אותה, הוא מתרחק ממנה ורוקע ברגליו במהירות, יורד בקפיצה 

אל הברכיים ומזנק חזרה לעמידה וחוזר חלילה, או נע במעגל כשהוא כורע על ברכיו על הרצפה.

***
בשיחתי עם שלוש נערות בנות 12 שאלתי אותן מדוע הן משתתפות בחוג. נטלי אמרה שהיא באה 
לחוג כי חשוב לה “להרגיש קווקזית, להיות חלק מהעדה, ללמוד לרקוד ולדעת שאני יכולה לעשות 
משהו קווקזי”. אחריה ענתה רוזה שהיא באה “בגלל החברות” ובצחוק הוסיפה “והחברים”, ומיד 
רוצה  הייתה סיבה”. סיגל ענתה שהיא  גם  זו  בנים ושפעם  אין  ואמרה ש”כבר  כך הסתייגה  אחר 
ואמרו  סיגל  עם  שלושתן  הסכימו  לבסוף  ובאירועים.  בחתונות  לרקוד  כדי  לרקוד  איך  ללמוד 

שבאמת חשוב לדעת לרקוד בשביל האירועים והחברים.
החוג  המשפחתיים.  באירועים  לרקוד  להיטיב  כדי  לחוג  באים  שהילדים  הסתבר  לאט  לאט 
לשימור  מנגנון  רק  לא  המשפחה:  לרשות  הקהילה  שמעמידה  סוציאליזציה  מנגנון  הוא  לריקוד 
הקהילה, אלא מנגנון חינוכי פנים-קהילתי שמטרתו לתרום להצטיינות המשפחה. גיליתי שויקטור 
נותן שעורים פרטיים בריקוד, לרוב ללא תשלום, לילד המתכונן לבר המצווה ולזוגות צעירים לפני 
המתרחשת  המשמעותית  הקהילתית  בהתרחשות  התומך  כאתר  התגלה  לריקוד  החוג  חתונתם. 
באירועים פנים-קהילתיים – בשמחות, בחגיגות משפחתיות, בטקסים ובחגים. בטי )8(, למשל, 
מספרת שאמנם היא רוקדת בחתונות, אבל היא “לא כל כך יודעת, ורוצה לדעת לרקוד טוב כדי 
שכל החברים יראו בחתונה כמה יפה אני רוקדת”. היא ואחיה אומרים שאמם רשמה אותם לחוג כי 
“לאימא חשוב שנדע לרקוד, כי היא רוצה להתגאות בנו בחתונות ובבר מצווה והיא רוצה שנופיע 
למדתי  כאילו,  אותי.  לימד  שלי  אבא  בבית,  למדתי  “אני  מספרת,   )14( תמר  המשפחות”.  בפני 
מאירועים”. יפית )15( אומרת: “אני מודה לאלוהים שאני יודעת מה זה לרקוד ליזגינקה, כי אין 
חתונה קווקזית, אירוע קווקזי בלי ליזגינקה ואם אני שומעת ת’תופים האלה של ההתחלה, של 
המוזיקה, הברכיים אשכרה רועדות, רק מהתרגשות”. מיכאל )17( מתאר את התמיכה שהמשפחה 
והקהילה מספקות למי שמתחיל לרקוד ואת השפעתו של הריקוד על תחושת ההשתייכות לקבוצה 

האתנית: 

באירועים אתה מרגיש שאתה כבר ככה כולך לבוש, ואתה יוצא לרקוד וזהו, אתה קווקזי. אתה 
אחד מהקווקזים שאי אפשר לשנות את זה, לא משנה. ככה כולם מרימים כוסית קטנה, גם אם 
זה ילד קטן הוא ירים כוסית קטנה אבל של שמפניה, שותים לחיים ואז כולם יוצאים לרקוד... 
זה  לרקוד.  יודע  אחד  כל  לא  זה  מהיר,  ריקוד  זה  ליזגינקה.  לו  קוראים  עממי,  ריקוד  לנו  יש 
קשה, זה מתוסבך, אבל כל אחד מגיע הזמן שלו שהוא לומד, אתה מסתכל פשוט. ]...[ אצלנו 
ורוקדים  הכתפיים  על  שמים  באוויר,  אותך  זורקים  אותך,  תופסים  מרימים,  כולם  ככה,  זה 
איתך. אחרי זה שמים אותך באמצע, כולם במעגל, אתה ועוד מישהי באמצע, כולם מוחאים 
כפיים, כולם סתם ככה זורקים לך כסף, ]אומרים[ כל הכבוד, מחיאות כפיים. אחרי זה, סיימת 
לרקוד, גם אם אתה מזיע, יתחילו לנשק אותך, ואו, מנשקים אותך, מחבקים אותך, מוציאים 

לך ת’לחיים. 
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בכל  ריקודים  ומשלבים  באירועים  רוקדים  לחוג מספרים שהם  ילדיהם  את  ההורים שליוו  כל 
אנרגטי,  וקהילתי  משפחתי  יחד  של  כביטוי  נתפס  הריקוד  המשמחים.  המשפחתיים  האירועים 
אקסטטי, בעל עוצמה. הוא ביטוי של שמחה ואהבת חיים. אחת האמהות אומרת “גדלתי על זה”, 
היא פעילות קהילתית מחייבת שאינה  בריקוד  דם חם”. ההשתתפות  בדם שלנו,  “זה  אומר  ואב 
קשורה ליכולת מיוחדת, לנטייה אישית, למיומנות גבוהה או לרצון אינדיבידואלי, אלא מתוארת 
כפעילות פשוטה וטבעית הנלמדת מתוך החיים בקהילה. המוזיקה מדבקת, ההתפעלות מהאחרים 

הרוקדים סוחפת ואם יש צורך בעידוד מצד המבוגרים, גם זה ניתן מתוך נדיבות ושמחה. 
בהקשריו הקהילתיים הטבעיים, מחוץ לחוג, נחשף הריקוד במלוא עצמתו כמנגנון חברתי 
עכשווי, שמבטא רגש נוסטלגי לצד הנאה ושחרור, אבל משמש גם אמצעי לאתניזציה של הגוף 
ולשימור ופיקוח חברתי. למעשה, המניע העיקרי להצטרפותם של הילדים לחוג, זה שכונה על 
ידם “שימור המסורת”, מתממש במלואו דווקא מחוץ לכותלי המרכז הקהילתי והרחק מעיניו 
ויקטור, בתוך הקשרים של המשפחה המורחבת. הקשר בין החוג לריקוד לבין  הבוחנות של 
האירועים המשפחתיים הוא שמסביר גם את העובדה שהבנים המשתתפים בחוג מתחילים 
לרקוד בגיל 11, ואילו הבנות מתחילות בגיל 7.5 בממוצע, שכן שאיפתם של הבנים לרכוש 
מיומנות גבוהה בריקוד קשורה קשר אמיץ בשאיפתם להפגין מיומנות ריקוד גבוהה בחגיגת 

בר המצווה שלהם. 
אולם אם המופע המרכזי של הריקוד מתרחש בזירה המשפחתית האינטימית, והריקוד נלמד 
באופן טבעי כמו שמיטיב לתאר מיכאל – מדוע יש צורך בלימוד מקדים בחוג לריקוד? קיומו של 
החוג מצביע על תפקידם הייחודי של האירועים המשפחתיים כאתר של שידוכים, של בחירת בני 
זוג שנעשית ברובה על ידי ההורים. תפקידם זה של האירועים המשפחתיים מסביר את הצורך 
בחוג כאמצעי לשיפור ולהצטיינות. על פי נתונים מסקר ארצי שנערך סמוך לבואם של עולי 
שנות התשעים, 93% מבני הקהילה נישאו בנישואין אנדוגמיים, פנים-קהילתיים, וכמחציתם 
ניתן להניח כמובן שהדברים נתונים למגמות שינוי. ואכן  20 )קינג, 1998(.  גיל  נישאו לפני 
נראה שבישראל התמתן כוחם המחייב של ההורים בבחירת השידוך, ולא נהוג שהם יכפו את 
בחירתם על הבת בניגוד לרצונה. עם זאת, חשוב לראות את הקשר האמיץ שבין היתכנות המשך 
קיומו של דפוס נישואין אנדוגמי לבין הריקוד. הדבר בא לידי ביטוי בדבריה של סבינה )16(: 

סבינה: בדרך כלל ]כ[שיש לנו אירועים, לקווקזים יש הרבה אירועים, הרבה קרובי משפחה. 
לאירועים  אותם  לוקחים  אז  להתחתן  ובשלות  מפותחות  כבר  ]כ[שהן  הבנות  של  בגיל  כבר 
האלה. יש שם מצלמה, מצלמים את כולם, עד שהקרובי משפחה יושבים, מסתכלים בצילומים, 
אז אומרים איזה בחורה יפה, אני רוצה להכיר. ואחר כך הולכים מבררים מי זאת הבחורה הזאת, 
מתקשרים למשפחה של אותה בחורה, מדברים עם הסבתא, עם האימא, שואלים אם אפשר 
לבוא לדבר, לראות... ככה, והסבתא או האמא או אבא מחליטים כן או לא. אם כן, אז באים. 
אחרי שהם באים, זה כבר החלטה של הבחורה אם הוא מצא חן בעיניה או לא. אם הוא לא מצא 

חן בעיניה, לא. לא רוצה. ואז בא שידוך אחר, פשוט באותה דרך.

מראיינת: אז יש לה כוח פה? או אין לה?

סבינה: במובן מסוים כן, אבל לא... היא עדיין צריכה לבחור מהשידוך, היא לא יכולה לבחור 
מבחוץ. זה עדיין שידוך.
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הריקוד באירועים יוצר זירה לגיטימית למבט ולבחירה, לצילום ולתיעוד, המשמשים אחר כך ככלי 
יעיל לאיתור כלות פוטנציאליות. כמו שמסבירה סבינה, מסורת השידוך שהייתה מקובלת בקווקז 
שינתה את פניה בישראל. בקווקז ניתן לנערה חופש מועט לסרב לשידוך המוצע, ואילו בישראל 
הפך הדבר למקובל יותר. אבל האירועים נשמרים כטקס קהילתי שבאמצעותו מפקחת הקהילה על 
התנהגות צעיריה. המבט המפקח, המעריך ושופט מופנה בבירור כלפי הנערות. אך האם הריקוד 
כישורי  את  לשכלל  הנערים  טורחים  מדוע  כן,  אם  בלבד?  כלות  לבחירת  אמצעי  הוא  באירועים 

הריקוד שלהם לפני בר המצווה? 
ירדנה )18( מלווה לחוג את דוד, אחיה הצעיר. לשאלה איך היא רואה את הריקודים הקווקזיים 
ומה תרומתם לדוד היא עונה במהירות ובנחרצות: “אני, גבר שלא יודע לרקוד – איתו אני לא נכנסת 
והמסורת  המנהגים  לשימור  מאוד  חשובים  שהריקודים  ואומרת  ממשיכה  היא  לחופה!”  מתחת 
הריקודים  חשיבות  את  ומדגישה  ממנה,  גדול  חלק  מהווים  והריקודים  שהזוגיות  הקווקזית, 
באירועים חברתיים ובעיקר בחתונות. היא מוסיפה ואומרת ש”אם דוד ימשיך ככה, לא תהיה לו 
בעיה למצוא בת זוג כשיגדל”. כששאלתי אותה אם זו אחת הסיבות שבגללן רשמו אותו לחוג היא 
אמרה שלאו דווקא, אבל עכשיו כשהיא חושבת על זה, זו נראית לה סיבה טובה מאוד. מיכה )17( 

מתאר את אופיו ה”גברי” של ריקוד הבנים: 

אני  שכאילו  רוסי,  לא  אני  שכאילו  תודה  “וואללה  חושב  אני  לבמה,  יוצא  כשאני  בהופעות, 
לא צריך לרקוד ריקודים רוסיים, או הודי”. כשאני רוקד ריקודים קווקזיים זה לא כמו שאר 
הריקודים שזה יותר עדין. פה אתה מראה גבריות בריקוד, אתה שם לב שפנים כאלה עצבניות 
כאלה, עם דם חם אתה רוקד, כאילו עם תנועות לא כמו של בלט. ]...[ הליזגינקה זה מתאר 
רוקדות  הם  עדינות  שהם  הבנות  את  לדוגמה,  אותה.  רוקד  שאתה  איך  זה  שלנו,  העדה  את 
בעדין, ואת הבנים שהם רוקדים ככה בעצבנות, זה כאילו מבדיל ביניהם, זה מראה את ההבדל. 
יותר גבוה, צריך להביא לו  יותר נחות, והגבר הוא  אצלנו לדוגמה האישה היא במעמד קצת 

יותר כבוד, יפה מראים את זה בריקוד.

ובני  הילדים  מתארים  זה  במקרה  מובהקת.  ממוגדרת  גופנית  כפרקטיקה  נתפס  ככלל,  הריקוד, 
הזהות  של  הצטלבותן  בחינת  אולם  לכול.  קודם  אתנית  כפעילות  הריקוד  את  הרוקדים  הנוער 
האתנית והזהות המגדרית מגלה את המשמעויות הדיפרנציאליות שמוקנות לריקוד, שלמגדר יש 
בהן תפקיד מכריע. האתניזציה של הגוף, הפיכת הגוף לקווקזי באמצעות המחול, לא יוצרת את 
“הגבר הקווקזי”. התנועות הבסיסיות  ניגודה,  ואת  “האישה הקווקזית”  האדם הקווקזי אלא את 
ומנוגדים על  )לדוגמה, הרמת הזרוע או הרקיעה ברגל(, המבוצעות באופנים שונים  המשותפות 
ידי הבנים )הזרוע מוחזקת מתוחה, האצבעות מתוחות, הרגל רוקעת על הרצפה בעוצמה( ועל ידי 
הבנות )הזרוע מעוגלת, האצבעות רכות, הרגל מלטפת בעדינות את הרצפה, כמו מטופפת עליה(, 
רק מדגישות את השונות ואת הניגוד. כל מה שהוא אישה הוא לא גבר, ולהיפך. באמצעות הריקוד 

מפגינים שני המינים את מידת התאמתם לאידיאל של נשיות ושל גבריות. 
נשיות,  תכונות  מיוחסות  רוקדים  ולנערים  נשית,  כפעילות  נתפס  ככלל  שריקוד  בשעה 
הריקוד הקווקזי הוא שיר הלל לגבריות דווקא. משמעות זו מוקנית גם לריקוד על הבהונות, 
שבבלט הקלאסי הוא נחלת הנשים. עבור הנערים הרוקדים, התנועות החדות, העמידה על 
הבהונות והקפיצה עליהן מסמלות את אידיאל הגבריות, שיש בו כוח, אומץ, התגברות על 
ונחישות. מבחינתם, הריקוד הוא פרקטיקה של גבריות רצויה ולכן הוא מקושר באופן  כאב 
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בלתי אמצעי לחגיגת בר המצווה, המסמלת את המעבר מילדות לבגרות. הם שמחים לרקוד 
ריקוד קווקזי, אף שלא היו מעלים על דעתם לרקוד ריקוד אחר. הם אינם תופסים אותו כסוג 
של ריקוד אלא כסוג של ספורט. מתוך תשובותיהם לשאלונים עולה כי כל הבנים, בלי יוצא 
מן הכלל, הולכים לחוג כדי “להתכונן לבר המצווה” וכאמצעי “לשמור על כושר”. רובם גם 
מדווחים כי הם משתתפים בחוג כדי “להרגיש קווקזים”. עבור רובם )70%( זהו החוג היחיד 
שהם משתתפים בו. מי שמשתתפים בחוגים נוספים, עושים זאת במסגרת של חוגי ספורט. 
אף אחד מהם אינו רוקד במסגרת אחרת. הורי הבנים דיווחו שהריקוד תורם להתפתחות בנם, 
שכן זהו אמצעי ללמוד להפוך לגבר קווקזי. תפיסה זו באה לידי ביטוי בדבריו של אחד האבות, 
הבנים  טוב”.  זה  טובים,  חברים  פלוס  מוזיקה  פלוס  ספורט  כמו  זה  “ריקודים  כי  לי  שאמר 
כן, חלק פעיל בשימורו של הריקוד ובהצדקת קיומו כאמצעי טקסי  הרוקדים לוקחים, אם 

המאפשר את קיומה של הקהילה האתנית.
הריקוד משמש לבנים אמצעי לחוות את גבריותם ולבסס אותה. הנאתם של הבנים מהפגנת 
גבריותם היא בעלת משמעות עבור בני נוער בכלל, אבל יש לה משמעות מיוחדת עבור בני 
הקהילה, שכן הריקוד מאפשר לחוות ולהבליט גבריות סובלימטיבית, כזו שאין בה איום והיא 
בין  הדימויים השליליים המקשרים  רקע  על  ביותר  הדבר חשוב  לאלימות.  אינה מתקשרת 
הקהילה לבין אלימות ותוקפנות גברית. לכן לא מפתיע שהנערים והוריהם מדמים את הריקוד 
לפעילות ספורטיבית, שגם היא זירה נורמטיבית להפגנת גבריות. עבור בני הקהילה הפגנת 
הגבריות חשובה במיוחד, שכן פצעי הזהות שהם תוצאה של הנחיתות הכלכלית והחברתית 
 Krumer-Nevo &( יכולים להיחוות כפגיעה בגבריות, כסירוס וכפמיניזציה שלהם  שלהם 

.)Malka, 2012
יותר עם שאלות של מגדר  לעומת זאת, עבור הנערות מגלם החוג לריקוד מפגש מורכב 
בהקשר של הגירה. באופן פרדוקסלי, דווקא עבורן ההשתתפות בריקוד יכולה להיות מסובכת 
השאלונים  מן  ובתכונותיו,  בריקוד  שמתגאים  לבנים,  בניגוד  הבנים.  עבור  מאשר  יותר 
ומהראיונות עולה שהבנות נוטות לטשטש את משמעותו של החוג כפרקטיקה אתנית שיש 
בחוג  משתתפות  שהן  אמרו  כמחציתן  ורק  המגדרית,  הזהות  לגבי  ספציפית  משמעות  לה 
עניין אחרים  הנוספת לתחומי  הזדמנות להעשרה  בחוג  רואות  רובן  קווקזיות.  להרגיש  כדי 
והשלמה של מיומנויות ריקוד למי שכבר רוקדות במסגרות אחרות, לדוגמה בחוג לבלט או 
ג’אז )70%(. בניגוד לבנים, שרואים בחוג פעילות ספורטיבית בעלת מאפיינים אתניים חזקים, 
מדגישות הבנות את היותו של החוג “עוד חוג לריקוד” ומתארות את התעניינותן בחוג כביטוי 

להתעניינותן הכללית בחוגי ריקוד.
בניגוד לבנים הרוקדים, שכולם מדווחים על הנאה רבה מתפקידם בריקוד, דווקא אצל הבנות 
ניתן לראות גילויים, גם אם מהוססים, של התנגדות לתפקיד המגדרי שמיועד להן. התנגדות זו 
לרוב אינה מתבטאת בדיבור ואינה מתבטאת בגלוי, אלא רק בהימנעות ובשתיקה. קשה לצפות 
 ,9.5 לגילויי התנגדות מהבנות המשתתפות בחוג, שחלקן צעירות מאוד: גילן הממוצע היה 
ובמשך חמש השנים שבהן ביקרתי בחוג הוא הלך וירד. תופעה זו בפני עצמה יכולה להעיד על 
התנגדותן של נערות בוגרות יותר לתפקיד שהחוג מייעד להן. בשנה הראשונה שבה צפיתי 
בחוג השתתפו בו ארבע נערות בנות 15, ובין גישותיהן כלפי החוג היו הבדלים בולטים. אחת 
מהן, מי שהייתה הסולנית ונחשבה לבכירת הרקדניות, נהנתה מאוד מתפקידה ומתשומת לבם 
של הנערים בחוג. היא סיגלה לעצמה מניירות של סולנית, ואלה נסלחו לה בשל מיומנותה 
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והטבעיות לכאורה שבה רקדה. נערה אחרת, שהייתה חברתה, הייתה מתלוננת בקול שקט על 
כך שהיא נדרשת לחקות בתנועות הידיים תנועות של תפירה, נעיצת המחט בבד הלוך ושוב, 
או של שאיבת מים, עד שעזבה את החוג. נערה אחרת, צעירה יותר ומרדנית, שאמה הייתה 
מביאה אותה לחוג וממתינה עד לסיומו כדי לקחת אותה הביתה, נהגה לשרך את רגליה בזמן 
הריקוד ולהפסיק לרקוד בטענה שהיא צמאה או עייפה, עד שוויתרו לה והרשו לה לעזוב את 

החוג.
אחת האמהות שבנה רוקד בחוג סיפרה שבתה, בת 12, הפסיקה לבוא לחוג והתביישה לספר 
שהיא רוקדת ריקודים קווקזיים. האם הסבירה זאת בכך ש”אנחנו מעט זמן בארץ וגם אנחנו 
לא קבוצה גדולה. אנשים לא יודעים מה זה ריקוד קווקזי ויש הרבה סטיגמות על קווקזים, 
והיא לא רוצה שידעו שהיא קווקזית”. אבל האם רואה בכך תגובה מתאימה לגיל ההתבגרות: 
“כשהיא תגדל, היא תחשוב אחרת”. לגבי הבן, שעומד לפני בר מצווה, אמרה שהוא אוהב 
לרקוד כי עבור קווקזים הריקוד חשוב יותר מאוכל ומהרבה דברים אחרים; הריקוד מחזק את 

הבן ואת האגו שלו.
כותלי החוג אלא  בין  לא  הריקוד מתגלה  שיאה של ההתנגדות למשמעות המגדרית של 
בהתנגדות לרקוד באירועים. כמה מהנערות השתתפו בחוג זמן קצר כשהיו צעירות או לא 
השתתפו בו כלל. הן אומרות על עצמן שהן אינן אוהבות לרקוד, גם אם הדבר מביא לכך שהן 

נתפסות כ”יבשות”:

מראיינת: אותך צילמו ככה? 

את  אוהבת  לא  אני  זה.  בגלל  רק  )צוחקת(.  זה  בגלל  לחתונות  הולכת  לא  אני   :)16( רקפת 
המצלמה ות’קטע של ה... לא יודעת. למשל, כשאחותי הולכת אז אני יודעת שהרבה יתקשרו. 
היא הלכה והיו איזה שלוש שהתקשרו ביום. אני כבר יודעת ושמעתי את סבתא אומרת “וואי, 
כמה באים” )בטון מתפעל(. אני, האמת, בכלל לא אוהבת לרקוד. לא יודעת, אני לא אוהבת 
שמסתכלים עליי. דווקא סבתא שלי עושה לי )צוחקת(, “את צריכה לדעת לרקוד, שתדעי, 
שתהיי שם באולם, במרכז, שכולם יסתכלו עלייך, שישאלו הבת של מי את”. אני עושה: “לא, 
לא צריך”. אימא שלי וסבתא שלי גם אומרות לי, “את גם צריכה לדעת להשתחרר, וכאילו 

לא, כזה, להיות יבשה כזאת”. 

]באירועים[ מישהו מצביע על חברה שלי, עושה לה ככה והיא קמה לרקוד. ופעם אחת אני 
קולטת מישהו מצביע לה ככה )צוחקת(, ואני לא מבינה, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, 
אז היא עושה לאבא “אבל למה הוא מצביע ככה?” אז הוא צוחק והוא אומר, “תשמעי, ככה 
הוא מזמין אותך לרקוד. את רוצה לרקוד?” יש לה מזל כאילו אם אבא שלה מתחשב. יש כאלה 
אבות שיענו “קומי תרקדי, מה יש לך”. אז הוא היה מאלה שההורים לא לחצו להתחתן מתוך 
שידוך. “אם את רוצה זה יהיה, אם את לא רוצה אז לא”. אז קיצור, אני זוכרת שהיא אומרת 
לה  עניתי  אני  אז  כאילו?”,  בואי  ואומרים  עלייך  ככה  ואומרים, מצביעים  באים  היו  לך  “אם 

“מה? הייתי בועטת בו, הייתי מעיפה אותו, שייסע” )צוחקת(. כי זה מצחיק.

ריקי: אם יש ילדה, בחורה צעירה בבית, אז לוקחים אותה לאירועים. יעני להראות אותה, הנה 
יש לנו ילדה והיא כבר גדולה, מי שרוצה, מי שמעוניין, את מבינה? אני לא אוהבת. כאילו, זה 

נשמע לך הגיוני?
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סיכום
נושא  היה  לא  הוא  כה  עד   ,)2012 )ברם,  קווקז  יוצאי  עבור  חשוב  זהות  סמל  הוא  שהריקוד  אף 
למחקר מעמיק. גם המחקרים הספורים המתייחסים לריקוד עממי בישראל אינם עוסקים בריקוד 
הקווקזי. בהט-רצון )2004(, אתנו-מוזיקולוגית וחוקרת מחול, התייחסה לריקודיהם של היהודים 
התימנים והכורדים ולריקודי חסידים. היא עסקה גם בריקודי הערבים, וביניהם הריקוד הצ’רקסי. 
מוצאו מקווקז והוא בעל קווי דמיון ברורים לריקוד הקווקזי, אך בישראל הוא משמש לשימורה 
של קבוצה קטנה ומובחנת של צ’רקסים, שרובם מוסלמים סונים. רוגינסקי )2004(, סוציולוגית 
אינה  אך  ובוכרה  גרוזיה  יוצאי  ריקודיהם של  את  מזכירה  עם,  ריקודי  מוסדי של  ניתוח  המציעה 

מתייחסת כלל ליוצאי קווקז.
ילידי  נוער  בני  אצל  אתנית  זהות  לביסוס  החוג  משמש  שבהם  האופנים  את  חושף  זה  מאמר 
)שם(  מלמעלה  מעורבות  ושל  הכרה  של  היחסי  ההעדר  דווקא  מקווקז.  היגרו  שהוריהם  ישראל 
מתברר  החוג  ולשמרו.  אותו  לקיים  הפנים-קהילתיות  המוטיבציות  את  חושף  החוג  של  בקיומו 
השונות  ומשמעויותיו  סותרים,  גם  לפעמים  מורכבים,  מסרים  הנושא  ותרבותי  חברתי  כמוסד 

נתונות בתוך הקשרים מעמדיים ומגדריים. 
ויקטור מתגאה בפניי בריקודים חדשים שהוא מחבר, ולמרות זאת הוא וגם ההורים מתעקשים 
כי הריקודים בחוג זהים לחלוטין לריקודים שנהגו לרקוד בקווקז. בין שהאמת הזו היסטורית ובין 
כי הם מבקשים להצביע על החוג כעל אלמנט קבוע של הזהות האתנית,  נראה  נרטיבית,  שהיא 
סמל לקיומו של העבר בהווה ושל מקום אחר בהוויית המקום הישראלי. במובן זה הריקוד מתגלה 
והוריהם  הילדים  כי  ברור  זאת,  עם  מקום.  ושל  זמן  של  מעברים  על  לגשר  שיכולה  כפרקטיקה 
זה  בהקשר  הישראלית.  בחברה  למקומם  הקשורות  חדשות,  במשמעויות  החוג  את  מטעינים 
שבסיביר  בקמצ’טקה  במקסיקו,  הילידיות  הקבוצות  בני  בהן  שנוקטים  לפרקטיקות  דומה  החוג 
ובבוליביה, המשתמשים בריקוד כדי להעניק משמעות חיובית לזהותם האתנית ולחייהם במקומות 

שוליים או כדי לזכות בהכרה בשל שליטתם בהון תרבותי. 
הריקוד  שכן  היהודית-ציונית,  הזירה  אינה  תרבותית  בהכרה  למאבק  הריקוד  שמציע  הזירה 
הקווקזי לא נתפס כריקוד יהודי, אלא כ”אתניות )בניגוד ללאומיות(, פולקלור )בניגוד לתרבות( 
ליהודים  ייחודיות  היו  לא  אלו  הריקוד,  תנועות  מצד   .)2012 )ברם,  ליהודיות(”  )בניגוד  וזרות 
במדינות הקווקז אלא משותפות לעמים המקומיים הלא-יהודיים, והדמיון לריקוד הצ’רקסי מוכיח 
זאת. אולם ניתן לראות אתניות וזרות גם בזמן שבו מתקיים החוג. החוג מתקיים פעמיים בשבוע, 
בזמן  בפשטות  המשתלבים  ערב,  לפנות  רביעי  בימי  לשיעורים  בניגוד  אך  ושישי;  רביעי  בימי 
החברתי ובשעות הפעילות המקובלות לחוגים לילדים ונוער, השיעורים המתקיימים בימי שישי 
כשעות  הללו  השעות  את  המכונן  היהודי-ישראלי  הזמנים  מסדר  סטייה  מסמנים  הצהריים  אחר 
המוקדשות להתכנסות משפחתית ודתית, מה שהלמן ורפופורט מתארות כ”מעבר בין זמן חילוני 
לזמן שבת ‘קדוש’” )Helman & Rapoport, 1997, p. 691(. ויקטור מסביר את הבחירה בשעה 
זו כבחירה פרקטית, שכן אלו שעות שאינו עובד בהן. אנשי המרכז הקהילתי תומכים בכך, ואומרים 
שיותר ילדים מגיעים לחוג בימי שישי מאשר בימי רביעי, כי בימי רביעי “יש גם חוגים אחרים” 
ואילו ביום שישי החוג אינו מתחרה בדבר. בכך הם מרפררים לייחודיות של החוג הזה בהשוואה 
לחוג  הילדים  הבאת  במטלה של  לעמוד  כביכול,  יותר,  קל  הטענה שלהורים  גם  אחרים.  לחוגים 
בימי שישי, מכיוון שאינם עובדים ומכיוון שזו מטלה שאינה מוטלת על האם בהכרח אלא לוקחים 
בה חלק בשמחה גם האב, הסב או הסבתא, מחזקים את אופיו של החוג כמפגש קהילתי. הסב או 
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הסבתא רואים בהבאת נכדיהם לחוג תפקיד חשוב, המעניק להם הזדמנות לשמר אצל הנכדים את 
המסורת האתנית באופן ישיר, ללא תיווך ההורים. בשונה מביקור באתרי חוגים ישראליים אחרים, 
מהם  דורשת  ואינה  מאיימת  שאינה  נעימה,  כחוויה  תופסים  הם  הקהילתי  במועדון  הביקור  את 
להתמודד עם חוויות של זרות או חוסר שייכות, וגם עובדה זו מחזקת את האפיון של החוג כמקום 

מפגש קהילתי אתני. 
זרותו של החוג בהשוואה לריקודים עממיים אחרים עולה גם מהיבט התמיכה המוסדית. בניגוד 
לריקוד הקווקזי, המחול הצ’רקסי זכה לטיפוח ולעידוד מצד המוסדות הישראליים. זהו תוצר של 
תפיסת  של  תוצר  גם  אך  העממי,  המחול  של  המוסדי  בארגון   2000 שנת  מאז  שחלו  השינויים 
הצ’רקסית  הקהילה  מחול  יהודית.  קהילה  של  יהודי  לא  ריקוד   – כלאיים  כיצור  הקווקזי  המחול 
 ,)2004 )רוגינסקי,  מיעוטים”  “מחול  היותו  מתוקף  הממלכתיות  הטיפוח  הגדרות  את  תאם 
וזכה לטיפוח משום  יהודיות השתייך לקטגוריה של “מחול עדתי”  ומחולן של קבוצות מזרחיות 
שניתן היה להבליט בו רכיבים שנתפסו כ”יהודיים” או שניתן היה לייחס לו רכיבים כאלו. אולם 
המחול הקווקזי אינו משתייך לשום קטגוריה הזכאית לטיפוח. הקווקזים בישראל הם יהודים, אך 
מחולותיהם דומים למחולות הלא-יהודים. בנוסף לכך הם יוצאי ברית המועצות לשעבר, קהילה 
למזרחים.  נחשבים  הם  העמים  חבר  יוצאי  ובקרב  בתוכה  אך  ואירופאית,  לאשכנזית  שנחשבת 
אלו  כל  הקטגוריות.  בין  נופלים  מחולותיהם  גם  וכמוהם  הלימינלי,  מצבם  על  מעיד  זה  מיצובם 
יוסף מטייב,  יהדותו.  מוסיפים לתפיסת הריקוד הקווקזי כזר בחברה הישראלית על בסיס חוסר 
הכוריאוגרף בעל השם, ניסה להקים להקת מחול ישראלית ייצוגית שתהיה מבוססת על ריקודים 
קווקזיים אבל תכלול גם רפרטואר של ריקודי עם ישראליים. ניסיון זה יכול להעיד על הנכונות 
ייחודו של הריקוד הקווקזי מבלי לראותו כנחות, ובה בעת לבטא רצון להלאים אותו  לשמר את 
ולזכות כך בלגיטימציה חברתית. כישלון הקמתה של אותה להקה יכול להעיד על היותו של ריקוד 
בלהקה  “להתארח”  לעצמה  להרשות  יכולה  שאינה  מחייבת,  לאומית  פרקטיקה  הישראלי  העם 

ששורשיה בריקוד הקווקזי.
החוסר במאפיינים יהודיים משמר את החוג לריקוד כפרקטיקה אתנית זרה, החסרה את הרכיבים 
הבסיסיים שיכולים היו להפוך אותה למקובלת בחברה היהודית-ציונית בישראל. עם זאת, המחקר 
לא הראה שבני הנוער או הוריהם מודעים לכך. בניגוד למצבים אחרים שבהם האתניות הקווקזית 
 – התעסוקה  בשוק  או  למועדונים  בכניסה  הספר,  בבית  לדוגמה,   – שלילי  ערך  כבעלת  נתפסת 
על  ומצביעים  החברתי  היחד  עם  חיובית  להתמזגות  כאמצעי  הריקוד  את  הנוער  בני  מציגים 

הפוטנציאל של הריקוד להביא בני נוער אחרים להכיר בזהות התרבותית הקווקזית הייחודית. 
הממצאים שופכים אור על הנסיבות המגדריות המיוחדות שבהן נתפס הריקוד כבעל ערך חיובי. 
ועבור בנות. נראה שהנכונות  חשוב להבחין במשמעויות הדיפרנציאליות של הריקוד עבור בנים 
של הנערים להפגין את מיומנויותיהם בריקוד בבית הספר, מול קהל בני גילם שאינם בני הקהילה, 
נובעת מהתכונות הגבריות שהם מייחסים לריקוד. את עמדת הקבלה של קהל החברים יש להבין 
על רקע הלגיטימציה הניתנת בחברה הישראלית לגבריות הגמונית, ולא כביטוי של פתיחות לרב-

תרבותיות של ממש. ההכרה בריקוד הקווקזי אינה הכרה בזהות התרבותית הייחודית ולא נכונות 
לראות בריקוד פרקטיקה המשייכת את מבצעיה לקבוצה היהודית, אלא הכרה בגבריות מופגנת 
ניתן  ציונית-חילונית.  גבריות  זיקה לאתוס של  והיא בעלת  בריקוד,  ביטוי  לידי  ומוחצנת שבאה 
גבריות  ביטוי להערצה של  הגיל הלא-קווקזים מחבריהם הרוקדים  בני  לראות בהתפעלותם של 
עצמה,  גבריות  אותה  של  האחרים  מביטוייה  התנערות  תוך  סובלימטיבי,  באופן  המוצגת  בוטה 
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המקנים לקהילה את הנראות השלילית בדמות ייחוסים וסטיגמות כמו “קווקזים אלימים”.
גבריות  של  ביטוי  בריקוד  שרואים  נוער,  לבני  בניגוד  ומקוטעת.  חלקית  זו  הכרה  גם  אולם 
מוערכת, הרי שמבוגרים שאינם בני הקהילה טענו באוזניי כי הריקוד הוא תוקפני. אלו הצביעו על 
הגוף הרוקד כעל גוף אתני, שהגבריות והנשיות המובלטים שלו מדגישים את זרותו ואת נחיתותו. 
זהו גוף שאינו נענה לדימויים הגופניים ההגמוניים של החברה הישראלית, שכן הוא שונה מהגוף 
דמוקרטי  מערבי,  דימוי  הוא  הציוני-חילוני  הגוף  דימוי   .)2012 )רוגינסקי,  הקולקטיבי  הסמלי 
והנשיות  הגבריות  ואילו  מעודנים,  להיות  אמורים  ונשים  גברים  בין  ההבדלים  שבו  ומודרני, 

המתגלמים בריקוד הקווקזי נתפסים כהתנהגות מגדרית בוטה, פטריארכלית, לא-מודרנית. 
רוגינסקי )שם( מתארת את המשחק המורכב בין מאפיינים גופניים למאפיינים תרבותיים סמליים 
בריקוד. היא טוענת כי בזירה של ריקודי עם השתתפותיים, כלומר ריקוד בקבוצות שאינן מופיעות 
באופן ייצוגי, תאימותו של הגוף הפיזי את הגוף הקולקטיבי הופכת משנית בהשוואה לתאימותו 
יכולים   – פיגור  בעלי  צה”ל,  נכי  הומואים,   – חריגים  גופים  לדוגמה  כך  הסמלית.  התרבותית 
להתקבל לקבוצה כל עוד הם מצטרפים לאתוס הגופני המקובל. במקרים אחרים, דווקא ריקודיהם 
אינם  אם  להידחות  יכולים  תנועתית  ושלמות  יופי  של  לקריטריונים  עונה  הפיזי  שגופם  מי  של 
נענים לדרישות של גוף העל הישראלי הסמלי, המדיר מתוכו אספקטים שאינם נתפסים כיהודיים 
או כציוניים. כזה הוא הריקוד הקווקזי. הן הגוף הגברי והן הגוף הנשי הרוקד נתפסים כזרים. הגוף 
הגברי אמנם דומה לגוף העל הקולקטיבי – הוא חזק, נחוש ותקיף. באופן פרדוקסלי, זרותו באה 
לידי ביטוי בהדגשת הסממנים הגבריים, שבעיניים ישראליות-מערביות נראית כהדגשה יתרה: כך 
לדוגמה האופן שבו עוקב המבט אחרי הנערה הרוקדת, המשפילה את עיניה, לעומת ישירותו של 
המבט והחלפת המבטים ההדדית בריקודי עם ישראליים. כך גם בהבעות הפנים בריקוד הקווקזי, 
הגופנית של הגבריות  הזרות בהתגלמותה  יו”ר הקהילה “אש מהעיניים”.  שמשדרות מה שכינה 
הקווקזית בולטת ביתר שאת כשבצד הדגשת האלמנטים הגבריים היא נושאת עמה גם אלמנטים 
גנדרניים. אלו באים לידי ביטוי באופן שבו מופגן הגוף ומופגנים ביצועים גופניים מול מבטם של 
אחרים. הנכחת הגוף והניסיון להרשים באמצעותו יכולים להיתפס כפועלים נגד האפקט ה”גברי” 
הגוף  לזרותו של  תורמים  אלו  גם  אלו  אולם  והבטוחה.  החזקה  החדה,  התנועה  ליצור  שמבקשת 
הגברי. זרותו של הגוף הנשי גם היא תוצאה של הדגשת הנשיות, שנתפסת כנשיות יתרה ומוגזמת, 

ושל ההימנעות ממגע פיזי בין הרוקדים, גם בריקודי הזוגות.
לישראליות  הריקוד  של  זרותו  את  אינטואיטיבי  באופן  קולטות  הנערות  שדווקא  נדמה 
הדמוקרטית השוויונית לכאורה, ותגובותיהן לריקוד מצביעות על מודעות למורכבותו כפרקטיקה 
באירועים המשפחתיים השמחים.  ומהבילוי  נהנות מהגאווה האתנית  הן  גם  גיסא,  אתנית. מחד 
עבורן הריקוד אמור להיות פעילות “טבעית”, שאינה סותרת את הנורמות המגדריות המקובלות 
הן  לו.  ואינן מסכימות  רגישות מאוד לפיקוח המגדרי שמושת עליהן  הן  גיסא,  בישראל. מאידך 
אינן רוצות להיות מצולמות ומתנגדות בכך לפרקטיקה מרכזית שבאמצעותה משמרת הקהילה את 
עצמה. חלק מן הנערות אף מתנגדות בגלוי, גם אם בשפה רפה, לאופן שבו מבקש הריקוד לחלחל 
ניתוח  אופיין הספציפי.  על  והן מתרעמות  אותן  גופן. התנועות העדינות משעממות  ולעצב את 
החוג על פי קטגוריות של אתניות ושל מעמד מצביע על כוחו כמרחב קהילתי ומשפחתי בטוח 
בנעלי  “אתניות  מתאמצת,  או  מתנצלת  מצטדקת,  שאינה  נינוחה  אתנית  חוויה  המאפשר  ומוגן, 
בית”; אך עבור הנערות מתברר החוג כאתר של משמוע, כחוויה מתוחה שנושאת איתה קונפליקט 
מהותי בין התפקיד המגדרי האתני לבין מה שהן מדמיינות כתפיסה מגדרית חופשית יותר בחברה 
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הבנות  בעיקר  אתנית,  ולגאווה  לכוח  מקור  בו  ורואות  הריקוד  את  אוהבות  חלקן  הישראלית. 
הצעירות יותר, אבל גם אותה סולנית בת 16 שזכתה להערכה רבה על הדיוק והחן של תנועותיה 
והנערים רבו ביניהם והתחרו על תשומת לבה. אבל האחרות, גם אם הן מתקשות להסביר למה 
נחותה  אתניות  של  ערך  כבעל  בגופן  לכונן  מבקש  שהריקוד  המגדרי  המסר  את  תופסות  בדיוק, 

ומתנגדות לו. 
למחקר זה שתי מגבלות מרכזיות: הפרטיקולריות הלוקלית שלו והחוסר בנתונים שיוכלו להעיד 
לגבי שנת העלייה לישראל של הורי הילדים. מגבלות אלה מקשות להכליל לגבי מקומם של חוגי 
עם  לריקוד.  ביחס  ככלל  הקהילה  לגבי עמדות  או  בישראל,  אחרים  ביישובים  קווקזיים  ריקודים 
זאת, המאמר מאפשר לראות בחוג לריקוד אתני פרקטיקה של מאבק על זהות אישית וקולקטיבית 
וכן על נראות, הכרה ומקום בחברה הישראלית )לומסקי-פדר ורפופורט, 2010(. פוטנציאל למחקר 
נוסף טמון בבחינתם של חוגים לריקוד ובבחינת פרקטיקות תרבותיות מגוונות של קהילות אתניות 

בישראל. 
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חישוב והתחשבות: משא ומתן בקרב 
הורים ומתבגרים צעירים בענייני צרכנות

שוש דוידסון*

”And, in the end, the love you take / Is equal to the love you make”
The End, John Lennon & Paul McCartney1

תקציר. מאמר זה בוחן את האופן שבו הורים ומתבגרים צעירים בני 12–15 
המתגוררים בפריפריה החברתית של ישראל נושאים ונותנים בענייני צרכנות. 
מטרת המאמר לאפיין את טבעה של האוטונומיה שילדים מפתחים באמצעות 
ויכוחים ומיקוחים עם הוריהם. מהמחקר עולה שהמתבגרים הצעירים נושאים 
ונותנים עם הוריהם מתוך ציפייה הדדית להתחשבות. התחשבות מהווה מעין 
המילה  בעברית,  המשפחתי.  הפרנסה  למאמץ  תורמים  שהמתבגרים  מטבע 
מלבד  אחדות:  משמעויות  לו  אשר  חש“ב,  מהשורש  נגזרת  “התחשבות“ 
המשמעות המקובלת של הפעלת שיקול דעת והתייחסות יש בו בעקיפין גם 
משמעות של חישוב. משמעות כפולה זו משקפת את המורכבות ואת ההיבטים 
הסמליים הכרוכים בשיקולי החליפין החומרי בין הורים למתבגרים. הילדים 
מרחיבים את עצמאותם באמצעות אינטראקציות בעלות היגיון שוק, באופן 
שמשנה את מאזן הכוחות בתוך המשפחה. טבעה של האוטונומיה שמתבטאת 
שעולה  העצמיות  לתפיסת  מתאימה  הללו  ומתן  המשא  באינטראקציות 
אוטונומיה  המתאר  מושג  זיקה“,  מתוך  “אוטונומיה  הפמיניסטי  מהמושג 

שמתפתחת באמצעות אינטראקציות עם אחרים.

מבוא
מעורבותם הגוברת של ילדים ומתבגרים בעולם הצריכה הוביל חוקרי ילדות לבחון כיצד מעורבות 
 Buckingham, 2000; Cook,( זו מחוללת שינוי בטבעה של האוטונומיה הנתונה בידי ילדים בכלל
 )1995, 2000; Featherstone, 1990; Martens, Southerton & Scott, 2004; Zelizer, 2002
ובמסגרת המשפחה בפרט )Boden, 2006(. מאמר זה בוחן את האופן שבו הורים ומתבגרים צעירים 
בני 12–15 המתגוררים בפריפריה החברתית של ישראל – בערי פיתוח ובשכונות וביישובים מעוטי 
הכנסה – נושאים ונותנים בענייני צרכנות. חיי המשפחה המודרניים מאופיינים במשא ומתן שבו 

המכללה האקדמית גורדון לחינוך, חיפה   *
מאמר זה מבוסס על פרק מעבודת דוקטור שנכתבה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תודה   
על  שיחות,  אינסוף  על  בירד-דוד,  נורית  ופרופ'  כתריאל  תמר  פרופ'  העבודה,  למנחות  מיוחדת 
העידוד ועל ההשראה. כמו כן ברצוני להודות לקוראים מטעם כתב העת על הערותיהם המועילות.

Sony/ATV Tunes LLC  1
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)Brannen, Heptinstall & Bhopal, 2000; Phillips, 2004(. התבוננות  ילדים לוקחים חלק 
 )self( במשא ומתן בין הורים ובין מתבגרים צעירים יכולה לשפוך אור על התפתחות העצמיות
בחיי היומיום של ילדים )Martens et al., 2004(. במאמר אבקש להאיר את מה שמכונה לעתים 
“הקופסה השחורה“ של משק הבית )Brannen & Wilson, 1987(, אציג דיונים בנושאי הכנסה 

וחלוקת משאבים משפחתיים ואבחן את מקומם בלימוד דפוסי צרכנות של ילדים.2
 Elliott, 1997; Featherstone,( חקר הצרכנות הוא אתר מרכזי לבחינת סוגיות תרבותיות בימינו
דעת  שיקול  בהפעלת  כרוכה  צרכנות   .)1991; Miller, 1995; Zukin & Maguire, 2004
)Slater, 2010; Zelizer, 2010(. מכאן שסחורות ומוצרים תורמים להפיכתן  ובהכרעה מוסרית 
של קטגוריות תרבותיות ליציבות ולנראות )Douglas & Isherwood, 1979(. חזן )1992( מצביע 
)עמ'  ולטבעי“  מאליו  ל“מובן  הופכת  התרבות  שבו  לאופן  הצצה  מאפשר  הילדות  שחקר  כך  על 
 Cook, 2000; Zelizer,( העולם הכלכלי, אשר ממנו הורחקו ילדים במאה השנים האחרונות .)28
 Buckingham, 2000,( “הופך לזירה “שבה נידונה ומוגדרת משמעותה של הילדות )2002 ,1985
 Cook, 2008;( דנים בענייני צרכנות )(. לפיכך, המאמר מבקש לבחון כיצד ילדים )והוריםp. 146
דיונים  באמצעות  רוכשים  שילדים  העצמיות  של  מהותה  על  ללמוד   3,)Martens et al., 2004
אלה ולחקור את טבעה של האוטונומיה שהמתבגרים הצעירים מפתחים באמצעות משא ומתן עם 
 .)Scott, Jackson, Backet-Milburn & Harden, 2000( הוריהם בנושאים כלכליים וצרכניים

למונח “אוטונומיה“ שתי משמעויות בסיסיות. הראשונה היא אדם )או ארגון( המקבל סמכויות 
ממי שרשאי להעניקן לפעול לפי רצונו. השנייה מתייחסת למאפייני האישיות של אדם המוגדר 
כאוטונומי )אבירם, 1999(. הזיקה בין נוהגי צרכנות ובין התפתחות אוטונומיה של ילדים ומידת 
כקשורה  נתפסת  הצריכה  בתרבות  הגוברת  השתתפותם  עם  מפעילים  שהם   )agency( הסוכנות 
גידנס  שמתארים  הפוסטמודרני  בעולם   .)Buckingham, 2000( הצרכנית“  ה“בחירה  בפעולת 
 Bauman,( ומחייבת  ברורה  מסורת  על  עוד  נשענת  אינה  התרבותית  המציאות  אחרים,  והוגים 
קשרים  של  היחלשותם  עם   .)2000; Beck & Beck-Gernsheim, 1996; Giddens, 1991
נורמטיביים, כמו מעמד או משפחה, שמספקים זהות קולקטיבית )Warde, 1994(, אופפת חרדה 
את  ליצור  באחריות  נושאים  עצמם  מוצאים  אנשים  הנכונות.  ההחלטות  של  קבלתן  תהליך  את 
זהותם בעצמם, ולכן “אין להם ברירה אלא לבחור“ )Giddens, 1991, p. 81(. תרבות הצריכה, על 
פי ניתוח זה, מספקת דגמים שונים של סגנונות חיים שמהם צרכנים יכולים לבחור. השוק מציע 
דימוי  וליישם  להבנות  הדרכים  על  מידע  שמספקים  צריכה,  ו“מומחי“  פרסומות  בדמות  הדרכה 
של  ההרואית  דמותו  ואת  בצרכנות,  האוטונומי  ההיבט  את  מדגישים  אלו  רעיונות  מסוים.  זהות 

 .)Featherstone, 1997( הצרכן בחברה בת זמננו
בפעילות  המעורבות  להבנת  חברתיים  יחסים  של  מקומם  את  מדגישה  אחרת  פרספקטיבה 
 Chin, 2001; Martens et al., 2004; Miller, 1995; Simmel, 1971; Zukin &( צרכנית 
ומחויבויות  אבחנות  ומתקשרים  מממשים  אנו  צרכנות  נוהגי  באמצעות   .)Maguire, 2004
בקשרים חברתיים שונים )Bird-David & Darr, 2009; Cook, 2008(. על פי גישה זו, החלטות 

קבוצת גיל זו נמצאת בתחילת גיל ההתבגרות, ולפיכך אשתמש במושג "מתבגרים צעירים". המושג   2
"ילדים" ישמש אותי לתיאור קבוצות הגיל של מי שאינם מבוגרים.

 “Bringing children (and parents) into the sociology of כשם מאמרם של מרטנס ועמיתיה   3
consumption” (Martens et al., 2004)



חישוב והתחשבות134  שוש דוידסון

ובחירות צרכניות כרוכות בשיקולים מוסריים, הבאים לידי ביטוי באופי המטרות שאליהן שואפים 
של  הגוברת  השתתפותם   .)Slater, 2010( אותן  שמאפשרים  והסמליים  החומריים  ובמקורות 
ילדים בעולם הצרכני ובמשא ומתן בנושאים כלכליים בתוך המשפחה תיבחן, אם כן, עם בחינתו 
של מושג האוטונומיה “אשר מביא בחשבון את המעוגנות של היחיד בסביבה“ )קוק, אצל שיינברג, 

2008, עמ' 20(. 
במובן מסוים מזכיר חקר הילדות היבטים מרכזיים במחקר הפמיניסטי, למשל בשאלה עד כמה 
ההתמקדות  מתוך  שהתפתחו   )androcentric( אנדרוצנטריים  למודלים  מתאימים  וילדים  נשים 
 ,)Miller, 2001( צרכנית  ליחידה  המשפחה  הפיכת  עם   .)Qvortrup, 1994( בגבר  המרוכזת 
של  והמחויבות  השארות  לקבוצת  המיוחס  המוסרי“  ה“מאפיין  של  ייחודיותו  סוגיית  מתחדדת 
חבריה לחלוק משאבים )Finch & Mason, 1993(. הפניית שאלה זו לעבר יחסי הורים וילדים 
מדגישה גישות חדשות יחסית בסוציולוגיה של הילדות, אשר רואות בילדים משתתפים פעילים 
 James,  ;1999 )כתריאל,  המציאות  הגדרת  על  מבוגרים  כמו  ונותנים  הנושאים  היומיום,  בחיי 
 Scott et al.,( ועל דמותם ומעמדם במשפחה ובחברה )Jenks & Prout, 1998; Thorne, 1993

 .)2000

המחקר
מתבגרים  בחיי  זירות  בכמה  לצרכנות  החינוך  את  שבחן  יותר,  רחב  ממחקר  חלק  הוא  זה  מחקר 
תשס“ג  הלימודים  בשנת  נבונה.  צרכנות  בנושא  לימודים  תכנית  אחר  מעקב  באמצעות  צעירים 
בריבוע“  “חכמים  בשם  תכנית  בהפעלת  הכחול“  “הריבוע  המזון  שיווק  רשת  החלה   2003–2002
התכנית  פעלה   ,2007–2006 בשנים  המחקר,  בתקופת   .)2010 )שטיין,  אחראית  צרכנות  ללימוד 
ב-14 בתי ספר.4 המחקר הנוכחי משתמש באותו הפילוח המסחרי-שיווקי של החברה ומתמקד 
באוכלוסיית היעד של התכנית, תלמידי חטיבת ביניים המתגוררים בערים מן הפריפריה החברתית 
ומשפחותיהם. כדי לקבל את נקודת מבטם של מתבגרים צעירים ושל הוריהם ולשמוע על החוויות 
והתובנות שלהם ערכתי קבוצות דיון של תלמידים וראיונות עומק עם הורים. קבוצות הדיון נערכו 
ב-17 כיתות ז-ט, בשש חטיבות הביניים הלוקחות חלק בתכנית “חכמים בריבוע“. כמו כן נערכו 

12 ראיונות עם אמהות ואב אחד, שילדיהם השתתפו בתכנית.
סוציולוגים  ובקרב   )Morgan, 1988( בכלל  החברה  במדעי  נהוגים  משתתפים  רבי  ראיונות 
)Merton, Fiske & Kendall, 1956( וחוקרי שיווק )Bartos, 1986( בפרט. בשנים האחרונות 
 Davis, 2001; Morgan, Gibbs, Maxwell &( ילדים  בחקר  מיקוד  בקבוצות  השימוש  גובר 
Britten, 2002; O'Dea, 2003(. מחקרים המבקשים לבחון את נקודת המבט של ילדים עושים 
היא  הטענה   .)Ruckenstein, 2010( הכיתה  לכלל  בכיתה,  דיון  בקבוצות  שימוש  רבות  פעמים 
הדיון,  תהליך  את  מכירים  והם  הספר  בבית  מניסיונם  בקבוצה  דיון  בעת  בנוח  חשים  ילדים  כי 
ובכללו האפשרות להשתתף בו או להימנע ממנו על פי מידת העניין והרצון שלהם. לא מן הנמנע 
שדיון בכיתה מונע מחלק מהתלמידים להתבטא בחופשיות, באותה מידה שהוא מאפשר לשמוע 

התכנית מיושמת בערים וביישובים שפועלת בהם אחת מרשתות השיווק של החברה )רשת "מגה"(.   4
לערים  מחוץ  גדולים  קניות  במרכזי  ממוקמים  וסניפיה  המתוקשרים  במבצעיה  ידועה  החברה 

וביישובים רבים בפריפריה.
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תלמידים אחרים בשיח יומיומי ובסביבה מוכרת. קיום קבוצות דיון בכיתות במחקר הנוכחי נבע 
מהשאיפה להגיע אל אוכלוסיית היעד של תכנית “חכמים בריבוע“ ולבחון את ההיגיון המנחה את 

מסרי החינוך לצרכנות בזירה המשפחתית.
 ,)Fallon & Brown, 2002( בשונה מקבוצות מיקוד קלאסיות, המונות בדרך כלל 8–12 חברים
20 ל-30 משתתפים, כמספר התלמידים בכיתה, שנחלקו למספר  בין  קבוצות הדיון במחקר מנו 
דומה של בנות ובנים. כל דיון ארך 45–50 דקות, כשעת לימוד בבית ספר. בפתיחת הדיון הצגתי 
ממצאים מסקר שערך משרד התעשייה והמסחר בקרב מדגם של 787 הורים למתבגרים בגילאים 

5:15–12

ילדים בעולם המערבי מהווים חלק נכבד מקהל הצרכנים. גילאי 12–15 מהווים את שכבת הגיל 
שעושה את צעדיה הראשונים כצרכנים עצמאיים. בישראל נצבר עד כה ידע מועט בתחומים 
הורים  עם  ראיונות   1000 קוימו  כך  לצורך  אלו.  גילאים  של  הצרכנית  להתנהגות  הנוגעים 

לילדים בגילאי 12–15.

קולותיהם  את  להוסיף  כמניע  הצגתי  למתבגרים  הורים  בקרב  נערך  שהסקר  העובדה  את 
ועל  חוויותיהם  על  לספר  מהתלמידים  ביקשתי  כללית  הצגה  לאחר  עצמם.  המתבגרים  של 
תובנותיהם בנושא קניות וצרכנות. בניהול הקבוצות אימצתי אסטרטגיה של הצגת שאלות בנוסח 
 )Darbyshire, Schiller &  )interested idiot( המתעניין“  “האידיוט  או  המתעניין“  “המבוגר 
)MacDougall, 2005, כלומר מתוך עמדה של מבוגר ששכח או שאינו יודע מה ילדים עושים. 
ביקשתי מהמתבגרים הצעירים להסביר לי דברים על שגרת היומיום בנושאי קניות פשוטים: מה 
יודע  “אתה  כמו  כלליות של משתתפים,  אמירות  לקניות?  כסף  איך אתם משיגים  קונים?  אתם 
איך לא לעבור את הגבול“ או “לבקש במידה, לדעת איפה ללחוץ“, שימשו עבורי הזדמנות לבקש 

דוגמאות וסיפורים בנושא. 
במהלך חופשת הקיץ ערכתי ראיונות עם 12 אמהות ואב אחד שילדיהם השתתפו בתכנית בערים 
שונות. שיח הריאיון כלל התייחסות לאינטראקציות בין כל בני המשפחה, ובכללם האבות והאחים 
הנוספים בבית. עם זאת, העובדה שלבקשת הריאיון נענו בעיקר אמהות עלולה להגביל את ממצאי 
המחקר. הראיונות כללו שאלות על הדינמיקה של בקשות הקנייה במשפחה ועל ויכוחים בנושא 
קניות.6 כל הראיונות וקבוצות המיקוד הוקלטו ושוקלטו. לא כל התלמידים באותה כיתה הם מאותו 
רקע סוציו-אקונומי. בחלק מהמשפחות מפרנס אחד והכנסה לא קבועה, ובמשפחות אחרות שני 
יוצאי אסיה ואפריקה  ההורים עובדים בעבודה קבועה ומכניסה. כמו כן, מרבית המרואיינים היו 
וחלק מהמרואיינים היו ממוצא רוסי או אשכנזי אחר. אולם כאמור, השיקול לבחירה בתלמידים 
אלה ובמשפחותיהם היה לימודיהם בחטיבות ביניים בערים שבהן פעלה התכנית “חכמים בריבוע“.

בלבה של תכנית “חכמים בריבוע“ ניצבת דמותו של ה“הומו אקונומיקוס“, אותו יצור מחושב 
ונבון המכלכל את החלטותיו ובחירותיו על פי תועלתן המרבית. המסר המרכזי העולה מהתכנים 
והפעילויות בתכנית הוא כי הבחירה הצרכנית הנבונה מגלמת מיומנות חישובית ורציונלית. ההיגיון 

הסקר נערך על ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה והמסחר לקראת רב-שיח בנושא צרכנות   5
משרד  ראו  הסקר  לממצאי   .2007 בפברואר  ב-11  שנערך  הילד,  לשלום  שבע  באר  בכנס  ילדים 

התמ"ת, 2007. 

בראיונות עם משתתפי המחקר הוחלפה המילה "צרכנות" במילה היומיומית והנגישה יותר "קניות".  6
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המנחה דרך פעולה זו מצביע על תחרותיות ועל דרך התמודדות אישית עם בעיות )לבחינת מסרי 
החינוך לצרכנות בתכנית ראו דוידסון, Davidson, forthcoming ;2013(. מאמר זה מבקש להאיר 
ולאפיין את טבעה של  נוהגי צרכנות  לומדים מתבגרים צעירים אלה  היומיומי שבו  את ההקשר 
האוטונומיה שהם רוכשים בדיונים בנושאים אלה במסגרת המשפחה. לעומת המחקר הפסיכולוגי, 
לא התגבש בישראל גוף מחקר בנושא תרבויות נעורים )לוין, 2005( ופעילויות וולונטריות של בני 
נוער )רפופורט ועמיתים, 1995(. המחקר על בני נוער בישראל התמקד במסגרות נוער )מערכת 
נוער מנותק,   – הנוער( או בקבוצות שהוגדרו מלכתחילה כ“סוטות“  ותנועות  החינוך הפורמלית 

נוער שוליים וחבורות רחוב )אביאל, 1979; רפופורט ועמיתים, 1995; שורר, 1976(. 
וההגמוניים  המרכזיים  לזרמים  משתייכים  שאינם  מתבגרים  בקרב  המחקר  אחרות,  במילים 
בחברה הישראלית התמקד, ברובו, בהיבטים שאינם נורמטיביים. מחקר זה, לעומת זאת, מבקש 
להתבונן בדפוסי התקשורת של מתבגרים צעירים אלו במסגרת המשפחה. משפחתיות מסורתית 
 Danet,  ;1980 וכץ,  פרס   ;2001 )מייזלס,  בישראל  אופייני  תרבותי  קוד  משמשת   )familism(
1989(, בייחוד בפריפריה החברתית )Fogiel-Bijaoui, 2002(. המאמר מבקש להוסיף למחקר על 
דיונים יומיומיים בין הורים ומתבגרים )ריב“ק, 2005( ולתאר מציאות זו בקרב אוכלוסייה ממעמד 
חברתי-כלכלי בינוני-נמוך. תחילה אתאר את הפעולות שמתבגרים צעירים נוקטים כדי להגדיל 
את הכנסותיהם ואת האינטראקציות האסטרטגיות בנושאי קניות המשפחה. לאחר מכן אציג את 
מאפייני ההדדיות הנוצרת בין הורים וילדים לאור החליפין החומרי ובאמצעותו. לבסוף אבחן את 
טיבה של האוטונומיה שהמתבגרים הצעירים מפתחים באמצעות ויכוחים ומיקוחים עם הוריהם 

בענייני כסף וצרכנות.

הורים  בין  אסטרטגיות  ואינטראקציות  משלי“  “כסף  ההורים“,  של  “כסף 
ומתבגרים צעירים 

ילדים  שבו  לאופן  משמעותית  היא  ולקניות  לכסף  הילדים  דרישות  עם  הורים  של  התמודדותם 
 Martens et al., 2004;( וצרכנות  קנייה  תהליכי  של  יומיומיות  תפיסות  להכיר  לומדים 
Ruckenstein, 2010(. מקורות ההכנסה השונים שציינו המתבגרים הצעירים נפרשים על פני רצף 
של מידת העצמאות הכלכלית והאישית שהם מאפשרים: עבודה מחוץ לבית, מתנות, עבודה אצל 
אחד ההורים, דמי כיס, דמי כיס המותנים בהישג או במטלה מסוימת ותשלום עבור מטלות שונות 
במשק הבית.7 מן הדיונים עולה שהמתבגרים הצעירים מבחינים בבירור בין “כסף של ההורים“, 
שעליו  משלי“,  “כסף  לבין  ההוצאה,  בנחיצות  אותם  ולשכנע  מההורים  לבקש  שיש  כסף  שהוא 
לא חל הצורך לבקשו מההורים או לבקש את אישורם לגבי אופן השימוש בו. גם אם קטגוריות 
אלו חופפות ומצטלבות לעתים, כמו במקרה של דמי כיס המשתנים בהתאם לצורך שבו ההורים 
מצדדים, או כסף שהתקבל במתנה מההורים באירועים או במועדים חגיגיים, המתבגרים הצעירים 
מבחינים בין מקורות ההכנסה השונים, מתמרנים ביניהם ומשתמשים בהכנסות השונות בדרכים 
שונות. בספרה The Social Meaning of Money מנתחת זליזר )Zelizer, 1997( את השימוש 

ילדים בארצות  )McNeal, 1999( מנה חמישה מקורות הכנסה של  ג'יימס מק'ניל  מומחה השיווק   7
הברית לקראת סוף שנות התשעים של המאה העשרים: 16% מהכנסות הילדים – מתנות מההורים, 
– מתשלום עבור  ו-21%  כיס, 10% מעבודה מחוץ למשק הבית  8% מתנות מאחרים, 45% מדמי 

 .)pp. 69-71( מטלות שונות במשק הבית
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זה,  ניתוח  לפי  חברתיות.  וקטגוריות  יחסים  של  לנראות  התורם  חברתי,  כמדיום  בכסף  הסמלי 
אנשים מקצים )earmark( כספים שונים )monies( לסוגים שונים של אינטראקציות חברתיות, 

כפי שהם משתמשים בשפות שונות בהקשרים חברתיים שונים.

כסף של ההורים וכוח הנדנוד
בקצה האחד של רצף העצמאות נמצא “כסף של ההורים“, שאפיונו המובהק ביותר הוא כסף הניתן 
לפי שיקול דעתם של ההורים ולמטרות ראויות בעיניהם. באחת הקבוצות העלתה אחת הילדות 
את הבעייתיות שנלווית לסמכות כלכלית של ילדים: “ההורים הם אלה שמרוויחים את הכסף, אז 
ילדים אחדים  לדיון.  הבאות כשאלה  הדיון  קבוצות  בפני  הוצגה  זו  קביעה  אלו שמחליטים“.  הם 
הסבירו את נקודת המבט של ההורים: “מה השאלה? ההורים צודקים, ההורים צריכים להחליט על 
הכסף כי כל מה שיש לי כמעט הם מביאים לי – הדמי כיס הם מביאים לי, כל הכסף לג'ינס... כל 

המחשב וכל מה שיש לי“. 
שונות  דרכים  מציגים  וילדים  פשוטה  כה  אינה  לילדים  הורים  בין  סמכות  שחלוקת  נראה 
להתמודדות עם מורכבות זו, כפי שאמרה אחת הילדות בכיתה ט: “לא, לא, לא. ההורים מרוויחים 
את הכסף... זה הילדים מחליטים מה לעשות אחרי שההורים מביאים להם“ )ההדגשה שלי(. ילד 
אחר בכיתה הוסיף: “ההורים מתחשבים קצת בילדים“. מעבר הכסף מההורים לילדים משנה לעתים 
שתיארה  כפי  שלי“,  ל“כסף  ההורים“  של  מ“כסף  הופך  והוא  המטבע,  של  ערכו  ואת  טבעו  את 
לכיתה  חברה  שלך“.  זה  שלך,  בידיים  והוא  הכסף  את  לך  שנותנים  “ברגע  בכיתה:  נוספת  ילדה 
הזדעק: “ רגע, לא לא לא, איפה הוא גר? באוהל? אין לך טלוויזיה? אין לך דברים? זה לא שאימא 
שלך מרוויחה עשרים אלף שקל בחודש. אם כן, אז שתיהנה, מה אני אגיד לך“. נראה שסמכות 
ההורים מוסברת על ידי עבודתם הקשה ודאגתם למשפחה, ולא רק מתוקף זכות טבעית, חוקית 
או נורמטיבית בלבד. בוויכוח שהתעורר באחת מכיתות ח תיאר אחד הילדים את דרכו להשפיע 
על החלטות ההורים: “יש דברים שהם לא, למשל שאנחנו רוצים וההורים שלנו לא מרשים לנו. אז 
זה אתה מתווכח“ )ההדגשה שלי(. ילדים אחרים תיארו את האסטרטגיות השונות שהם  בשביל 
נוקטים כדי להשיג את מבוקשם ואת “חלקם“ בהכנסה המשפחתית: “אם אני יודע שלפני חודש 
קניתי וזה יקר, אני אחכה הרבה זמן עד שאני אקנה. אני מתחשב. אבל אם קניתי משהו לפני חודש 

אני אשגע אותם, אשגע, אשגע אותם שבוע והם יקנו לי“ )ילד, כיתה ח(. 
כדי לשכנע את ההורים בנחיצות הקנייה ובחשיבותה משתמשים הילדים במגוון פניות ותחנונים, 
והנדנוד של  כוח השכנוע.8 אסטרטגיות השכנוע  או  הנדנוד  כוח   ,”pester power” לכינוי  שזכו 
הילדים נחלקות לשתי גישות עיקריות: גישת השכנוע בנחיצות הקנייה ובכדאיותה וגישת המשא 
ומתן. השכנוע בנחיצות הקנייה עשוי להיגזר מכך ש“כולם“ קנו אותו מוצר, כפי שסיפר ילד בכיתה 
ז מעיר צפונית: “אומרים להם ש'כולם' הולכים עם זה. לכולם יש את זה, לכולם יש פלאפון. לכולם 
יש ולי אין“. גורם אחר שפורט על מיתר רגיש אצל ההורים הוא חשיבותו של המוצר להתפתחות 
או להצלחה בלימודים, כפי שסיפרה ילדה מכיתה ח באותה עיר: “אומרים שזה משחק חשיבה, 
למחירו המשתלם  או  הבריא  לטבעו  נוגע  לטובת הבקשה  נוסף שמגויס  נימוק  ללמוד“.  עוזר  זה 
של המוצר: “אומרים להם אימא, זה מבצע, אימא, זה בריא“ )ילדה, כיתה ח(. לעומת זאת, גישת 

שם אחר ל"כוח הנדנוד" הוא "אמנות היללה המעודנת" )the art of fine whining(. בארצות הברית   8
 .)Boden, 2006; Schor, 2004( גורם הנדנוד או הניג'וס ,"the nag factor" המונח הפופולרי הוא
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המשא ומתן עושה שימוש במשחקי כוח, כפי שהציע אחד הילדים בכיתה ח בעיר בצפון הארץ: 
“יש לנו כוח, בוא נגיד את זה ככה – לא יהיה להם טוב אם הם לא יקנו“. כך גם איום המפורש של 
ילד אחר בכיתה ח: “יש דרך יותר טובה, להגיד ‘אם לא תקנו לי אני לא לומד!'“ ילדה אחרת סיפרה 
על מקרה שבו רצתה לקנות קורקינט, שהיה להיט בין ילדי השכונה: “ואני זוכרת שעשיתי לאבא 

שלי את המוות. צרחתי, ובכיתי לו, בסוף הוא קם וקנה לי“.
אסטרטגיה הפוכה לשימוש בכוח הנדנוד היא נקיטה של גישת חנופה וריצוי, כפי שהעיד ילד 
ז על דרכו להשיג את מבוקשו: “לפנות אל אימא כשהיא לא עצבנית, אני מצחיק אותה  בכיתה 

שתהיה באווירה טובה ואז אני אומר לה ]בקול מתחנן[: בבקשה, אימא, תביאי לי“.

כסף משלי ודרכי שימוש שונות בכספים שונים 
הסוג השני של כספים בחיי המתבגרים הצעירים הוא “כסף משלי“, כסף שנמצא ברשות הילדים. 
באחת הקבוצות הסבירה ילדה בכיתה ט איך ניסתה להסביר לאמה את חשיבותו של “כסף משלה“: 
“אני רוצה כסף שיהיה לי משלי, שלא כל הזמן אני אהיה תלויה בכם. שלא אצטרך כל הזמן לבקש 

מהם כסף“.
למשק  מחוץ  “אמיתית“,  בעבודה  שמורווח  כסף  הוא  משלי“  “כסף  של  ביותר  המובהק  הסוג 
שאני  יודעת  אני  “ואז  מתארת:  ח  בכיתה  הילדות  אחת  ההורים.  בהשפעת  תלוי  ואינו  הבית, 
הרווחתי את זה בעצמי ואני חוזרת מהעבודה ]ומעדיפה[ כסף שלי, לא לבקש מההורים“. עבודה 
וכאקט חינוכי, שמלמד בצורה המוחשית ביותר את ערכם של דברים, כפי שקבע  נתפסת כערך 
ילד בכיתה ח: “מי שעובד בשביל הכסף יודע מה המשמעות של כסף“. ההורים מציינים בהערכה 
את הרצון של הילדים לכסף משלהם, כפי שסיפרה אמה של מיקה על בתה הבכורה: “שתעשה, 
שתעשה בייביסיטר, שתלך לעבוד. היא הלכה עם חברות, הלכו ושטפו מדרגות, בקטע של חינוך, 
לא בקטע של צריכה ת'כסף. בשביל להבין שכסף לא בא בקלות. בגלל זה היום היא שקולה“. כסף 
מעבודה נתפס כמשאב אידיאלי. יחד עם זאת, עבודה קבועה אינה מהווה יעד ממשי עבור מרבית 
המתבגרים הצעירים. העיד על כך אחד הילדים בכיתה ח, ששאל והשיב: “נגיד לשטוף מכוניות 

וכאלה... אבל כמה מכוניות כבר יש?“
אחד המאפיינים של “כסף משלי“ הוא ההתייחסות השונה להוצאתו לעומת הוצאות שנשענות 
)Zelizer, 1997(. לפי  על כסף מההורים. כאמור, אנשים מקצים כספים שונים למטרות שונות 
אותם  מוציאים  אלא  שונים,  כספים  לגבי  אחרת  מרגישים  או  חושבים  רק  לא  אנשים  זה  ניתוח 
“כסף  מסוימת.  למטרה  מסוים  ממקור  בכסף  השימוש  את  בהגבילם  אחרת,  בהם  ומשתמשים 
משלי“ מוקדש על פי רוב לחיסכון ולתכניות מיוחדות, בניגוד ל“כסף של ההורים“, שהוא סחיר 
)tradable(9 ומוקדש לצריכה. הסביר ילד בכיתה ח: “זה כסף שאני מזיע עליו, ומה שאני לוקח 
לכסף  בדומה  קבועים.  כיס  דמי  מנהיגות  אחדות  משפחות  ישר“.  מבזבז  אני  אז  שלי  מההורים 
מותג  על  יקרה  בהוצאה  להשתתף  הצעירים  למתבגרים  הכיס  דמי  מאפשרים  בעבודה  שהורווח 
אופנתי, כפי שסיפרה ילדה בכיתה ח: “אני משתתפת, גם ממני וגם ממנה ]מאמה[. אני יודעת את 

הערך של הכסף שלי“.

ניתן  שבה  המהירות  היא  המונח  משמעות  במקור  בהשאלה.  הוא  "סחירות"  במונח  כאן  השימוש   9
לממש נכס, והוא לקוח מעולם המסחר הבנקאי. סחירותו של מטבע בהקשר של המאמר מתייחסת 

למהירות מימושו לצריכה.
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חסרונם של דמי הכיס, מבחינת המתבגרים הצעירים, נובע מהאחריות שהם מטילים על הילד, 
אז  לך.  נגמר  זה  בסוף  ואז  זה  את  מקבל  “אתה  הארץ:  בצפון  בעיר  ח  מכיתה  ילד  שהסביר  כפי 
של  לי  תביאו  אז   – להם  אומר  אתה  אז  כיס',  הדמי  את  קיבלת  ‘כבר  לך  אומרים  שלך  ההורים 
החודש הבא“. ההקצבה הקבועה בצורת דמי כיס לא מתאימה לחלק מן המשפחות, והן מציגות את 
הבעייתיות שבהתחייבות מול הילד מבחינת תזרים ההכנסות המשפחתי ומבחינה חינוכית גם יחד. 
רחל, אמו של גיל, הסבירה את הבעייתיות של מתן דמי כיס במציאות של הכנסה משפחתית בלתי 
יציבה: “אין אצלי את זה ]דמי כיס[. לפעמים אין. קורה לך שאת נתקעת בלי כסף בבית... כשיש 
בהתנהגות  הכיס  דמי  את  מתנים  אחדות  משפחות  אצל  שותקים“.  הם  אז  וכשאין  מקבלים,  הם 
יפה  מתנהג  לא  אני  אם  קשר.  בלי  בשבוע,  פעם  זה  כיס  “דמי  הילדים:  אחד  שסיפר  כפי  טובה, 
מבטלים לי את זה, כי זה הדבר היחידי שמזיז לי. הם ניסו כבר ]לאסור עליי[ מחשב או טלוויזיה 
מדרכי  אחת  היא  ורצויה  טובה  בהתנהגות  הכיס  דמי  תשלום  התניית  ח(.  כיתה  )ילד,  עזר“  ולא 
המסחור באינטראקציה שבין הורים לילדים, ומדגימה את השימוש בתגמולים להכוונת המתבגרים 

הצעירים. בסעיף הבא אתאר את השימוש שעושים הורים ומתבגרים בדרך זו. 

תשלום עבור מטלות
התשלום עבור מטלות בית הוא דוגמה למיקוח כלכלי המתרחש בין הורים לילדים. על פי צורת 
לא  היא  “אם  ז:  בכיתה  ילד  סיפר  ולהיפך.  הנאה  בטובות  מתוגמלת  רצויה  התנהגות  זו,  חליפין 

מסכימה אני אומר לה שאני אהיה טוב בלימודים והיא תסכים“. ילד בכיתה ח קבע: 

אני אומר להורים שלי שיקנו לי ואם הם לא רוצים אז מציב להם תנאים כאלה שאני אעשה 
בשבילכם ככה והם יתנו לי ככה. למשל, רציתי שאימא שלי תקנה לי בגד והיא אמרה לי לא, 
בגלל שהיא קנתה לי שבוע שעבר, אז אמרתי לה – את יודעת מה? כל השבוע אני אסדר לך 

את הבית, שהכול יהיה מסודר ואת קונית לי. 

ודוגמה נוספת העלה ילד אחר בכיתה ח: “מבקשים מהם, אפשר נגיד לנקות את החדר... מבטיחים 
להם כל מיני הבטחות, מבטיחים כל מיני הבטחות לאחים“.

ילדים רבים נרתעים ממסחור היחסים המשתמע מיחסי חליפין בין הורים לילדים. ילדה בכיתה 
]כסף[.  לי עליו  נותנים  וההורים שלי  כזה שאני עושה משהו  “אין דבר  ח פסלה את האפשרות: 
עבור  רעיון התשלום  דברים?“.  עושים מלא  לא  ההורים  למה,  ההורים?  בשביל  לעבוד   – זה  מה 
מטלות בית עורר סערה בכיתה, וילדה נוספת ביקשה להגיב: “אם היא ]אימא[ מבקשת ממני אז 
אני צריכה להעמיד לה תנאים? איזה שטויות!“ על פי תפיסה מקובלת זו מצפים מן הילדים לטפל 
בחלוקת  מתבטאת  ההדדיות  הבית.  למשק  מחוץ  בעבודה  עסוקים  שההורים  בזמן  הבית  במשק 
תפקידים נפרדת, ובסמכות ברורה להורה שדואג לפרנסת המשפחה, בעוד הילדים עוזרים בנטל 
המטלות הביתיות. מהראיונות עם ההורים עולה כי גם הורים נרתעים מהגוון התועלתני שמשתמע 
משיטת התשלום על עבודות הבית. יעל, אמה של מעיין, סיפרה בתשובה לשאלתי על “אווירה 
משפחתית שאין בינינו חשבונות“. לעומת זאת גלית, אמה של נעמי, השוותה את הסדר התשלום 

עבור מטלות לגישת למידה והכוונה להתנהגות הרצויה באמצעות משוב: 

בת דודה שלי אמרה לילדים שאם הם יגמרו את המבחנים בצורה מסוימת היא תיתן להם סכום 
כסף, שאולי גם ככה היא תכננה להקציב להם. אז היא נותנת להם עכשיו כדי לעודד אותם, את 

מבינה? בדרך כלל אני עושה חיזוק חיובי על התנהגות טובה. אני דווקא בעד.
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נראה כי תפיסות שונות של הדדיות, שיש בהן מקום נרחב למשא ומתן ולמיקוח באשר לחליפין 
בין מטלות ותגמולים שונים, מקובלות במשפחות רבות. אחת הילדות בכיתה ח סיפרה איך הדבר 

מתנהל במשפחתה: 

ילדה: פעם הייתי מקבלת על בייביסיטר לאחיות שלי, אבל עכשיו זה נהיה קבוע. אימא שלי 
משחדת אותי. 

מראיינת: מה הכוונה?

ילדה: אימא שלי, למשל אנחנו בבריכה, כשאין לי כוח לרחוץ את האחיות שלי היא אומרת לי 
– תרחצי את האחיות שלך תקבלי ככה וככה כסף, או אם תעשי את זה תקבלי ככה וככה כסף. 

כשאני מקבלת דמי בייביסיטר עבדתי ופעלתי והגיע לי הכסף הזה.

“אינטראקציה  גופמן  של  במונח  משתמשים   )McIntosh & Punch, 2009( ופאנץ'  מקינטוש 
אסטרטגית“ )strategic interaction( לתיאור המשא ומתן באינטראקציות חליפין בין אחים. על 
פי גופמן )Goffman, 1970(, אינטראקציה אסטרטגית היא מצב שבו שני הצדדים “מוצאים את 
עצמם במצב מובנה של התנגשות, שבו כל צד חייב לעשות מהלך גורלי לשני הצדדים“ )עמ' 100(. 
משא ומתן על הטבות חומריות ועזרה בניהול משק הבית בין הורים וילדים, בדומה לעסקאות בין 
אחים בנוגע לחלוקת תפקידים, מעלה שאלות של עוצמה ומעמד במשפחה. בחינת אינטראקציות 
בין  והמוסרי  האסטרטגי  ומתן  במשא  ההוגנות  תחושת  ואת  ההדדיות  של  טיבה  את  תבדוק  אלו 

הורים לילדים. 
נראה שתשלום עבור מטלות בית נפוץ יותר מאשר מוכנים להודות, ולא תמיד נעשה בהסכמה 
מפורשת אלא כחלק ממארג יחסים יומיומי של טובה תמורת טובה, כפי שסיפרה תלמידת כיתה ח 
למורה שהביעה את דעתה נגד התופעה: “יש לי שני אחים קטנים וכשההורים שלי מבקשים ממני 
לעזור עם האחים שלי וזה, אז אני עוזרת להם, וכשאני רוצה לצאת או כסף למשהו הם נותנים לי, 
הם לא שואלים שאלות“. כלומר, העזרה וההתנהגות הרצויה של הבת מביאות את הוריה להיענות 
לבקשותיה, לאו דווקא ישירות תמורת שירותי השמרטפות שלה, אלא כדרך של הדדיות ומשוב 
)McIntosh & Punch, 2009(. התשלום עבור מטלות, גם כאשר הוא  לעידוד התנהגות רצויה 
בדמות דמי כיס מותנים, נתפס לעתים על ידי הילדים כאמצעי להרחיב את האוטונומיה שלהם, 
כפי שסיפרה ילדה בכיתה ט: “אני עושה מטלות ואם אני עושה הכול יש לי חמישים שקל בשבוע“. 
וחברתה לכיתה סיפרה: “לדוגמה, בפסח הזה אני אמרתי לאימא שלי שאני אנקה ת'בית ושהיא 

תנוח, ואז היא תביא לי כסף, אז לא אכפת לי. אני חוסכת“. 
והוא מעלה את ערכם של הילדים  דברים אלה מצביעים על חליפין של תגמול עבור מטלות, 
כמשתתפים פעילים המשפיעים על מצבם הכלכלי. נראה שהמאמץ הכרוך בביצוע המטלות נושא 
ערך מוסרי ועצמאי. המאמץ מעלה את ערכו של התגמול בעיני הילדים ומקרב אותו לדרגת “כסף 
משלי“ או “כסף שהושג מעבודה“. קטגוריה זו של הכנסות ילדים ממחישה את המשא ומתן על 
 Zelizer,( יחסים ועל מעמד הילדים בתוך המשפחה באמצעות רטוריקה של חליפין והיגיון כלכלי
2002(. בחלק הבא אתעמק בהדדיות שנרקמת בין הורים וילדים לצד החליפין החומרי ובאמצעותו, 

כפי שעולה מסיפוריהן של משפחות אחדות. 
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מטבע ההתחשבות והפיצוי בכלכלה המשפחתית
ירדן מתגוררת בעיר קטנה במרכז הארץ, בקומה השלישית של בניין דירות משופץ הדומה לבלוקים 
ירדן  ועובדת כמטפלת במעון. אביה של  ירדן, בת ארבעים  ישראל. איילה, אמה של  רבים בערי 
עובד כקבלן עצמאי. ירדן בת השלוש עשרה היא האחות הבכורה, ולה שני אחים צעירים. נפגשנו 
באחד מימי החופש הגדול. איילה הדגישה את הפתיחות כערך חשוב וככלי חינוכי ללימוד צרכנות 

נבונה:

יודעים  הם  אז  חשמל,  חשבונות  בזמנו  למשל  לי  וכשהגיע  פתוח.  הכול  איתם,  יושבת  אני 
זה  בבית,  קורה  יודעים מה  הם  דולקים, מכבים.  דברים  יודעים שלא משאירים  הם  לצמצם. 
לא סוד. הם לא יכולים להגיד ‘קחי, תגהצי' ]איילה אינה מחזיקה בכרטיס אשראי[, ואחרי כן 
להגיד ‘אוי, נגמר לי ה-זה'. אין דבר כזה! הם יודעת שהיום יש לי – מחר אין לי, עכשיו אני 

יכולה.

לדברי איילה, שיתוף הילדים בקשיי הפרנסה והבנתם את תזרים המשאבים מביאה אותם להתחשב 
וליטול חלק במאמץ הפרנסה המשפחתי:

יש הרבה פעמים שהם ראו אותי לחוצה, והם אמרו לי ‘]ב[חודש הבא, לא נורא'. כמו שעכשיו 
יש לי בר מצווה לבן של אחי והם אמרו לי, ‘את יודעת מה, אימא? באמת קנינו, היה במבצע 
בפוקס וקנינו ג'ינסים, תוסיפי רק חולצה'. תשמעי – הם יודעים מה קורה! ]...[ מזה מתחיל 

החינוך של הילדים.

למרות ההבנה וההתחשבות של ירדן במצבה הכלכלי של המשפחה, מתפתח לפעמים עימות על 
ירדן לקבל פלאפון משוכלל.  היא בקשתה של  לכך  דוגמה  יחסית.  יקר  לקנות מוצר  רצונה  רקע 
נפגשנו באמצע אוגוסט והמעון שבו עובדת איילה היה סגור לרגל החופשה השנתית. איילה נענתה 
להצעה של חברה לעבודה להפעיל קייטנה פרטית בעשרה מימי חופשתה. אחת הסיבות העיקריות 
להחלטה הייתה רצונה לקנות לירדן פלאפון משוכלל ולצאת לבילוי משפחתי כדי לפצות את ילדיה 

על הצמצום הנהוג במשפחה:

אז אמרתי לא נורא, עשרה ימים אני יעבוד, לא נורא, אני מוכנה. באמת מגיע לה. כמו פיצוי 
על זה שעוד לא יצאנו, לא בילינו, לא הלכנו לשום מקום, באמת, השנה קצת קשה, אז את 
רוצה במקומות קטנים ככה לפצות אותה. כי בכל זאת, הם למדו. אז אם אני יכולה, עד סכום 
מסוים, אני לא הולכת להשתגע, אם אני יכולה בעד סכום סביר לקנות לה פלאפון – למה לא?

מדברי איילה ומדבריהם של הורים וילדים נוספים שהשתתפו במחקר, עולה כי ההדדיות הנרקמת 
באינטראקציות בין הורים וילדים בנושאים כלכליים וצרכניים מצביעה על השתתפות פעילה של 
ילדים ביחסי דאגה במשפחה, ומבטאת רפלקסיה של הורים על ילדותם ושל ילדים על בגרותם 

העתידית. בחלקים הבאים אבחן שתי מגמות אלו. 

התחשבות כהשתתפות פעילה ביחסי דאגה במשפחה
גילוי לב ופתיחות הם האסטרטגיה הראשונה שהורים נוקטים כדי להסדיר אינטראקציות בנושאים 
כדי  הצרכנות.  בנוהגי  ובמתינות  באיפוק  הצורך  את  ולהבהיר  המתבגרים  ילדיהם  עם  כלכליים 
הכלכלי של  במצבה  הילדים  את  ההורים  הקנייה משתפים  בקשות  את  לרסן  הצורך  את  להסביר 
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מסביר  הוא  שבה  הישירות  את  מבהיר  עדן  של  אביה  במצוקתה.  מסוימים  ובמקרים  המשפחה, 
לילדיו את מצבה הכלכלי של המשפחה: “נתנו להם להבין מראש שאנחנו לא יכולים, גם אם נרצה, 
להרשות לעצמנו, להבדיל ממשפחות אחרות, לתת להם מה שהם רוצים ורוצות... כן, הם חייבים 

להבין“.
ניתן לומר שהסירוב לבקשת קנייה של ילדים, המלווה בהסבר על האפשרויות הכלכליות של 
כאשר  לדוגמה,  כך,  הילדים.  של  המשפחתית  השייכות  תחושת  להעמקת  משמש  המשפחה, 
הורים מדגישים בפני ילדיהם את מצבה של המשפחה בהשוואה למשפחות חבריהם, ומשתמשים 
במגבלה לחיזוק ההזדהות עם המשפחה ולהתאמת ציפיותיו של הילד למצבה. מתארת לאה את 
ההסבר שנתנה לבנה: “נותנים לו להבין, מסבירים למה, איפה ראית? עם מי הלכת? מסבירים לו 
– ההורים שלו זה לא כמו אני ואבא“. הבנתם של הילדים את המגבלות התקציביות של המשפחה 
וילדים  ידי הורים  והיענותם של ההורים לצורכי הילדים במסגרת תקציבית צנועה מתוארות על 
של  ובמאמץ  המשפחה  של  הכלכלי  במצבה  הילדים  התחשבות  הדדית:  להתחשבות  כציפייה 
ההורים, והתחשבות ההורים בצרכים וברצונות של ילדיהם. ההתחשבות היא המשכה הישיר של 
יש  משכנתא,  יש  רכב,  יש  בית,  יש  ילדים,  ארבעה  “יש  עדן:  של  אביה  שהסביר  כמו  הפתיחות, 

מיליון ואחת הוצאות, חייבים להסביר להם את זה“. 
התחשבות מהווה מעין מטבע שהילדים תורמים למאמץ הפרנסה המשפחתי. בעברית, המילה 
לו משמעויות אחדות: מלבד המשמעות המקובלת  “התחשבות“ מורכבת מהשורש חש“ב, אשר 
של הפעלת שיקול דעת והתייחסות יש בו בעקיפין גם משמעות של חישוב, עריכת חשבון ובחינה 
מושכלת. משמעות כפולה זו משקפת את המורכבות וההיבט הסמלי הכרוכים בשיקולי החליפין 
החומרי בין הורים לילדים. ההדדיות שהורים וילדים מדברים עליה היא היבט של שייכות, הנלמד 
נוהגי  ומתורגל באינטראקציות בנושאי צרכנות. הילדים מביעים את שייכותם באמצעות אימוץ 
בהבנה  הקשור  ילדים,  צרכנות  של  נרכש  היבט  היא  מתינות  הצרכניות.  בדרישותיהם  מתינות 
ובמגבלות  הכלכלי  במצב  והתחשבות  מתינות  לגלות  מודרך  הילד   .)Ellis, 2008( מגבלות  של 
ולהבין  ובצורך לראות  נטועה בהקשר המשפחתי  ופעילותו הצרכנית  התקציביות של המשפחה, 

 .)Miller, 2001( את כלל הצרכים והמוגבלויות של המשפחה
בספרם Connecting Children כותבות בראנן ועמיתותיה שמושג הדאגה )care( הוא המנוע 
של חיי המשפחה )Brannen et al., 2000(. דאגה עשויה להצביע על מימוש של שליטה, ומציבה 
ניתוח   .)Walkerdine & Lucey, 1989( דאגה  ומעניק  אחריות  שמפגין  זה  את  כוח  בעמדת 
דיווחיהם של הורים וילדים על ההתחשבות באינטראקציות סביב צרכנות ילדים מראה כי ילדים, 
כמו מבוגרים, הם משתתפים אקטיביים ביחסי דאגה. דאגתם של הילדים מתבטאת בטווח נרחב 
של פעולות ורגשות, שמבנים שיתוף פעולה וסולידריות )Brannen et al., 2000(. כלומר, מושג 
ובכך מעלה את מעמדם  נושא אופי הדדי,  בין הורים לילדים  הדאגה באינטראקציות משא ומתן 
של הילדים במשפחה. ההתחשבות קשורה להבנת מגבלות המשפחה ולהזדהות עם הרכבה וצרכיה 
הייחודיים, כפי שתיאר אחד הילדים: “אם אני רוצה נעל היא אומרת לי, ‘גיל, יש לך עוד שני אחים 

בבית, אי אפשר להוציא את כל הכסף עליך'“. 
התחשבות היא אפוא צורת ההשתתפות של ילדים במאמץ הפרנסה. הדוגמה הבאה ממחישה 
זאת. ליהי היא הבת הצעירה במשפחה חד-הורית. הוריה של ליהי גרושים זה שנים מספר והיא 
חיה עם אמה ואחיה הגדול, תלמיד תיכון. עינת, אמה של ליהי, היא בעלת חנות ועובדת שעות 

רבות מחוץ לבית. כך תיארה עינת את מצבה הכלכלי של המשפחה: 
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כשהתגרשתי אז קודם כול הייתה תקופה מסוימת שלא הגענו להסכם כלכלי, ולי היה מאוד 
חלק  לקחת  צריכים  הילדים  ושני  התחייבות  עצמי  על  לקחתי  הזה.  הבית  את  לקנות  חשוב 
בזה. דיברנו כמה פעמים והיום, תדעי לך, הם מתחשבים בהכול. אפילו חשבונות חשמל, אם 

החשבונות חריגים הם חלק מהעניין. מעורבים ויודעים.

כתרומה  התחשבותם  את  מציינים  הם  רבות  ופעמים  לילדים,  מאוד  חשוב  ההדדיות  נושא 
משמעותית, שאליה ההורים צריכים להתייחס בבואם לשקול את בקשות הקנייה של הילדים. כך, 
למשל, הצביע ילד מכיתה ז בצפון הארץ על טבעה ההדדי של ההתחשבות: “להיות לצד ההורים, 
לעזור להורים, כאילו, לא להיות אגואיסט ולחשוב רק על עצמי, ‘תביאו לי את זה ותביאו לי את 

זה'. ההורים גם צריכים להתחשב בזה שאני מתחשב בהם )ההדגשה שלי(“.

פינוק ופיצוי, רפלקסיה על ילדות ובגרות
של  הרפלקסיה  היא  קניות  בנושאי  לילדים  הורים  בין  מהאינטראקציה  שעולה  השנייה  התמה 
הורים על ילדותם ושל ילדים על בגרותם, הכרוכה באישור בקשות הקנייה של הילדים. ת'ומפסון 
מילדותם  זיכרונות  במודע  מיישמים  אמהות,  ובמיוחד  שהורים,  טוען   )Thompson, 1996(
 Martens et al.,( במסגרת נוהגי הצרכנות שלהם. רפלקסיה זו נמצאת בלבה של צרכנות ילדים
2004(. הורים מרבים לשתף את ילדיהם בתנאי החיים הקשים ששררו בתקופת ילדותם. האמהות 
שהשתתפו במחקר מתארות את ימי ילדותן כתקופה שבה לא ידעו מהו פינוק, תנאי החיים היו 
סיפר  ח  בכיתה  ילד  יותר.  יעיל  היה  החינוך  ולכן  יותר,  גבוהות  היו  מהילדים  והדרישות  צנועים 
בגיחוך על האתוס של סיפורי המצוקה והצמצום של ההורים: “אם אתה רוצה משהו ולא נותנים 
לך, אז יש להם את התשובה הזאת ]מחקה טון דיבור צדקני של הוריו[: ‘אני גדלתי עם שבע אחים, 

ישנו על מיטה אחת' – אני יודע!“ צחוקם של חבריו לכיתה עודד את הילד להמשיך בתיאור:

אם אני אומר לאבא שלי ‘המיטה שלי עקומה, אני רוצה מיטה חדשה', או ‘חם לי, תדליק מזגן', 
באותו רגע זה מגיע: ‘כשהיינו קטנים לא היה מזגן'. אנחנו עושים לו – ‘חם!' הוא אומר ‘לא, 

נעים. לא היה מזגן כשאנחנו היינו קטנים'. מה הקשר?

עם זאת, קניות לילדים משמשות פעמים רבות פיצוי על קשיים ומגבלות כלכליות, וגם פיצוי על 
כי  כפיצוי“ התפשטה  כותבת ש“צרכנות   )Pugh, 2004( פיו  חוויות מחסור בעברם של ההורים. 
מוצרים החלו לסמל יחסים ולשכך חרדות ואשמה של הורים בגלל מחסור בחיי ילדיהם. ההורים 
מתארים שני סוגי תגמולים שמספקות הקניות לילדים. הסוג הראשון הוא תגמול על התנהגות 
והישגים רצויים. את קניית הפלאפון החדש והמשוכלל תזמנו הוריה של מעיין לאחר טקס קבלת 
תעודת ההצטיינות בבית הספר: “ידעתי שהיא מקבלת תעודת הצטיינות, אז במעמד שהיא באה 
זה. מצאנו את הזמן הנכון“. סוג התגמול השני הוא פיצוי על  אליי לשבת לידי אז נתתי לה את 
חוויית מחסור ועל ההכרח לשתף את הילדים בקשיי הפרנסה. חלק מההורים מספרים כי הם חשים 
צורך לפצות את ילדיהם ולהכיר להם תודה על ההקרבה והמסירות שהם מגלים למשפחה, לקשייה 

ולמצוקותיה. 
הבכורה  הבת  היא  עשרה  השלוש  בת  מורן  הפיצוי.  לתגמול  דוגמה  הוא  מורן  של  סיפורה 
צעירות.  בנות  שתי  עוד  ולמשפחה  מזגנים  טכנאי  אביה  בית,  עקרת  מורן  של  אמה  במשפחתה. 
אורלי, אמה של מורן, משבחת את ייחודיותה והתחשבותה של ילדתה לעומת ההתנהגות הפזרנית 
והסחטנית של בני נוער: “היום זה לסחוט ולסחוט, סוחטים... אבל מורן היא ילדה שמתחשבת“. 
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עזרתה המשמעותית של מורן בבית הגיעה לשיא בעת מחלת האם: 

זה היה לפני פסח, היה למורן יומולדת ועשיתי ניתוח בגב. הייתי אחרי ניתוח והיה לי מאוד 
קשה. מורן תפקדה בבית כמו גדולה. אני לא הייתי פה עשרה ימים ומורן ניקתה ת'בית, מורן 
עשתה כביסות, מורן בישלה, מורן טיפלה באחיות שלה, מורן הביאה את האחיות שלה לבית 
חולים עם בעלי מתוקתקות ]רחוצות ולבושות חגיגית[, מורן לקחה על עצמה אחריות, ונוסף 

לכול בלימודים השקיעה...

מורן ביקשה ליום הולדתה פלאפון משוכלל במקום הפלאפון הישן שהתקלקל, ואביה נתן לה שבע 
מאות שקלים לצורך כך: “ביום שהגיע היום של ללכת לקנות לה את הפלאפון הגיעו לחנות והוא 
על התקופה הקשה  מורן  את  לפצות  רצונה  את  ביטאה  האם  האלה“.  הימים  כל  על  אותה  פיצה 
התקופה  כל  על  למורן  להודות  איך  ידעתי  לא  “אני  שלה:  והמסירות  ההקרבה  על  לה  ולהודות 

הזאת“. 
משתמשים  הורים  רבות  ופעמים  הנוכחיים,  הקיום  קשיי  על  רק  איננו  הפיצוי  כאמור,  אולם, 
חוסר  חוויית  ועל  ילדותם  בתקופת  בעצמם  והשפלות שחוו  על קשיים  כפיצוי  לילדיהם  בקניות 
האונים שאותה הם מנסים עכשיו לתקן באמצעות הקניות לילדיהם. סיפרה גלית, אמה של נעמי: 
“אצלי זה מתנגש, לצערי, בגלל שבילדותי לא היה לי, באמת לא היה ובלי ברירה קיבלתי בגדים 
ממשפחה ומילדים אחרים שכן היה להם. אולי תחושת עלבון מהילדות של ‘אין', של צימאון, שאני 
קונה לבנות שלי הרבה יותר“. גם אמה של ליהי סיפרה על זיכרון כואב מילדותה: “באחרונה ליהי 
רצתה נעלים מסוימות. לי נשארה טראומת ילדות מהיום שאבא שלי לא הרשה לי אדידס והייתי 
צריכה לדמיין את הפסים של האדידס על הנעלי התעמלות הפושטיות שלי. אמרתי, לפחות אני 
אפצה את עצמי...“. על פי תיאורי הילדים, לצד הקנייה כפיצוי על חוויית מחסור בילדותו של 
ההורה כוללת ההורות גם ממד של ריצוי ואחריות לאושרו של הילד. כפי שתיארה ילדה בכיתה 
ז: “לאבא יהיה תמיד את ההרגשה הזאת. לא יהיה לו נעים, כאילו, שהוא לא מפצה את הילד, כי 

האבא יפצה אותו בסוף“. 
ופועלים  הוריהם  של  והחומרי  החברתי  המעמד  את  כמייצגים  רבות  פעמים  נתפסים  הילדים 
כייצוגים סמליים שלהם )Bourdieu, 1999(. כך תיאר זאת ילד בכיתה ז: “גם ההורה, הוא רוצה 
שלא יסתכלו על הילדים שלו בעין לא יפה“. וילד בכיתה ח אמר: “כל הורה רוצה שיהיה הכי טוב 
לילד שלו. לקנות לילד שלו בגדים, שיהיה יפה, מה“. היבט זה מדגיש את ההעברה הבין-דורית 
של הון תרבותי ואת הזיקה )relationality( שמתבטאת בדיונים בנושא צרכנות בין הורים לילדים 

 .)Martens et al., 2004(

דיון: אוטונומיה מתוך זיקה באינטראקציות ויכוח ומיקוח
לסיכום אאפיין את האוטונומיה שהמתבגרים הצעירים מפתחים באמצעות הוויכוחים והמיקוחים 
עם הוריהם בנושאים כלכליים וצרכניים )Scott et al., 2000(. טבעה של האוטונומיה, המתבטאת 
במשא ומתן של ילדים עם הוריהם על הגדלת הכנסותיהם והשתתפותם בתרבות הצריכה, מתאים 
לתפיסת העצמיות העולה מהמונח “אוטונומיה מתוך זיקה“ )relational autonomy(. זהו מונח 
מטרייה המתאר שלל גישות המבוססות על ההנחה המשותפת שלפיה אנשים מוטמעים חברתית 
חברתיים  יסודות  ידי  על  יחסים,  של  בהקשר  מעוצבות  וזהויותיהם   )socially embedded(
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מורכבים ומצטלבים )Mackenzie & Stoljar, 2000(. מודל זה של אוטונומיה מערער מוסרית 
ופוליטית על אידיאל האוטונומיה האישית, שנובע מאידיאולוגיה ליברלית ומתואר כניגודם של 
רגשות  של  שבהצגתם  ההטיה  על  מצביעה  החברה  מדעי  של  פמיניסטית  ביקורת  וקשר.  תלות 
 .)Chodorow, 1989; Harding, 1998; Hughes, 2000( דאגה ותלות כדיכוטומיים לרציונליות
גבריים,  הנחשבים  לכישורים  ערכי  יתרון  מעניק  האישית  האוטונומיה  אידיאל  זה,  ניתוח  פי  על 
כגון שליטה עצמית, רציונליות ותחרותיות, ומפחית בערכם של תכונות וכישורים חברתיים כגון 
גישות של  פי  על  זאת,  לעומת   .)2008 )שיינברג,  נשיים  הנחשבים  וסולידריות,  דאגה  אמפתיה, 
יכולת לאוטונומיה מתוך  יצורים חברתיים ביסודם, ומפתחים  זיקה אנשים הם  אוטונומיה מתוך 

אינטראקציות עם אחרים. 
 Boden,( הוריהם  של  הערכיות  המחויבויות  בהשפעת  מתעצב  העולם  על  הילדים  של  הידע 
שנבחנה  הצרכנית,  בתרבות  הגוברת  למעורבותם  הקשור  בכל  ילדים  של  האוטונומיה   .)2006
במאמר זה, אינה נשענת דווקא על בחירה חופשית אלא על התמודדות עם מגבלות אובייקטיביות 
וסובייקטיביות )Bird-David & Darr, 2009(. מגבלות אלו אינן באות על חשבון עצמאות אלא 
מעניקות תחושה ייחודית של שייכות, תחושת ערך ודאגה הדדית של הורים וילדים, ואלה באות 

לידי ביטוי בדרכים שונות של מיקוח וויכוח. 
המיקוח מאפשר לילדים להרחיב את האוטונומיה שלהם באינטראקציות עם הוריהם בנושאים 
עידוד  או  גמול  פיצוי,  תשלום,  על  ומתן  משא  מתקיים  לילדים  הורים  בין  וצרכניים.  כלכליים 
להתנהגות ראויה ולשותפות בעבודות הבית ונשיאה באחריות ניהול משק הבית; זוהי אינטראקציה 
 Finch & Mason, 1993;( ביניהם  ההדדיות  את  השוקלים  צדדים  בין  לאיזון  להגיע  המבקשת 
ילדים, הצבת התחשבותם בהורים מול התחשבות ההורים  Sparrman, 2009(. האקטיביות של 
בהם, דאגתם להורים מול דאגת ההורים כלפיהם – השימוש בכל אלה לצורך מיקוח באינטראקציות 

על פי מודל שוק מציין את מימוש חלקם בנשיאה בנטל משק הבית. 
המתבגרים הצעירים מביאים את מודל השוק ליחסים עם הוריהם בדרך שמשנה את מאזן הכוחות 
 Brannen et( במשפחה. מאחר שאחריות ודאגה מציבות את אלו שמעניקים אותן בעמדת כוח 
al., 2000; Walkerdine & Lucey, 1989(, ההתחשבות ההדדית משמשת אפוא כמטבע סחיר 
שהשתתפו  הצעירים  המתבגרים  במשפחה.10  הילדים  של  מעמדם  את  ומעלה  וילדים  הורים  בין 
במחקר ובני משפחתם מתגוררים, כאמור, בפריפריה חברתית של ישראל, ביישובים מרוחקים או 
בשכונות שבהם מתגוררת אוכלוסייה מעוטת הכנסה. מגבלות כלכליות אלה חושפות את הילדים 
למכלול השיקולים והאילוצים הכלכליים של משפחותיהם. ממצאי המחקר תואמים את מסקנתה 
מעוטות  שחורות  ממשפחות  ילדות  של  הקנייה  נוהגי  אחר  שעקבה   ,)Chin, 2001( צ'ין  של 
יכולת בניו הייבן במדינת קונטיקט שבארצות הברית. המחויבות וההנאה שחשות הילדות כאשר 
ונוהגות באחריות ביחס למשק הבית, לצד תרומתן למאמץ  הן מיטיבות עם בני משפחה אחרים 
הפרנסה המשפחתי, מדגישים את הזיקה הגלומה בנוהגי צרכנות, אם בקנייה ואם בצורך להימנע 

 .)Miller, 1998, 2001( ממנה, ואת תפיסתה של הצרכנות כפעולה לא אינדיבידואליסטית
)כתריאל,  המשפחה  בתוך  קרבה  וביחסי  במשפחתיות  כאמור,  מאופיינת,  הישראלית  החברה 
והמעמד  הבינוני  המעמד  אם  גם   .)Peres & Katz, 1981  ;1989 ופישוף,  גל  מייזלס,   ;1999

ההיסטוריונית אילנה קראוזמן בן-עמוס מאפיינת מיזוג של יחסי קרבה ותועלת בין הורים וילדים,   10
המנוגד לתפיסת האהבה האלטרואיסטית )2001(.



חישוב והתחשבות146  שוש דוידסון

)אלמוג,  הקולקטיביסטיים  הערכים  תחת  אינדיבידואליים  ערכים  אימצו  בישראל  הבינוני-גבוה 
1997(, הדבר אינו בא לידי ביטוי ברכישתה של אוטונומיה של מתבגרים על חשבון יחסי הקרבה 
להוריהם )מייזלס וסלומון, Mayseless, Wisemen & Hai, 1998 ;2005(. הצמיחה אפשרית גם 
במסגרת של קשר, כפי שמראים מחקרים על מתבגרים בישראל )ריב“ק, 2005(. ממצאי המחקר 
ביחסי  מתבגרים  של  פעילה  בהשתתפות  הנרכשת  האוטונומיה  של  טבעה  על  מלמדים  הנוכחי 
דאגה בקרב משפחות מן המעמד הבינוני-נמוך בישראל. הדיונים בענייני צרכנות במשפחות אלה 
מעניקים למתבגרים תחושת יכולת )sense of competence( )Martens et al., 2004(, תחושה 
 Blöser, Schopf, & Willaschek,( אישית  אוטונומיה  חוויית  של  בבנייתה  מרכזי  ציר  שמהווה 

11.)2009; Yanay, 1994
מרכזי  מרכיב  ואהבה.  עבודה  של  שילוב  מבטאת  שדאגה  בכך  הכירו  פמיניסטיים  סוציולוגים 
אחרים  עם  פעולה  משתפי  יחסים  וליצור   )connectedness( קשור  להיות  היכולת  הוא  בדאגה 
תוך דאגה לרווחתם )גיליגאן, 1995(. המחקר הפמיניסטי ביקש להדגיש היבטים של עבודת דאגה 
לבחינת  גם  הורחב  הדאגה  זאת, מושג  עם  ל“נראות“.  הדואגות  להפוך את  כדי   )caring labor(
)Morgan, 1996(. לדאגה ממד מוסרי ברור  והיחסים שבין הדואגים למושאיהם  מושאי הדאגה 
הלכה  כי  אם  אותה,  לספק  מחויבים  קרובות  לעתים  חשים  שאנשים  במובן   )Mason, 1996(
למעשה הם פועלים לא רק מתוך מחויבות, אלא גם נושאים ונותנים על קווי היסוד של האופן שבו 
יוציאו אותה אל הפועל )Finch, 1989(. כמו מבוגרים, גם המתבגרים הצעירים אקטיביים ביחסי 

דאגה הן כמקבלים והן כמעניקים. 
לצד דרך המיקוח, הדרך השנייה שבה המתבגרים הצעירים שלקחו חלק במחקר מרחיבים את 
על  מתבוננים  הורים  הרפלקסיה.  דרך  היא  הוריהם  עם  הכלכליות  באינטראקציות  האוטונומיה 
השאיפות  למתווה  מבעד  עתידם  על  מתבוננים  וילדים  שלהם,  ילדותם  לחוויות  מבעד  ילדיהם 
 Cooley,( שהוריהם רוקמים עבורם. על פי מסורת הפסיכולוגיה החברתית הקונסטרוקציוניסטית
והוא  רפלקסיבית  פעילות  מתוך  נולד  העצמי  מושג   ,)1964; Goffman, 1958; Mead, 1934
 Gecas,( מבוסס על הערכים, השאיפות והרעיונות של האדם על עצמו באינטראקציות חברתיות
1982(. ההטיה האינדיבידואליסטית בתפיסות פילוסופיות של אוטונומיה מתעלמת מהתפתחותו 
של  החברתי  ממקורם  מתעלמת  שהיא  כפי  חברתיים,  יחסים  ומתוך  זיקה  מתוך  העצמי  של 
על  ילדיהם  את  לפצות  ההורים  של  רצונם   .)Keller, 1997( אוטונומיים  וכישורים  מיומנויות 
קשיים בהווה נלווה לרצון לפצות את עצמם על תחושת מחסור בילדותם הם, דרך העתרת מוצרי 

צריכה על ילדיהם. 
את  תואם  זה  מודל  לילדיו.  והמעניק  המיטיב  ההורה  של  תרבותי  מודל  חושף  לפיצוי  הרצון 
ניתוחה ההיסטורי של זליזר )Zelizer( בספרה Pricing the Priceless Child )1985(, המראה 
כיצד קודשה הילדות ככל שהתפתחה המודרניות, עם היעלמה של עבודת ילדים בעולם המערבי. 
ובה בעת היחס אליהם הפך לסנטימנטלי  כתוצאה מתהליכים אלה הורחקו הילדים מן הכלכלה, 

שהפסיכולוגיה  הרי  אוטונומיה,  של  המשמעויות  מן  לאחת  נחשבת  שיכולת  אף  כי  כותבת  ינאי   11
 Yanay, והפילוסופיה גם יחד רואות בה יסוד ראשוני או מינימלי של אוטונומיה )Haworth אצל 
לנערות  שמאפשרת  היכולת  תחושת  כי  במצוקה,  נערות  על  במחקרה  מצאה,  עצמה  ינאי   .)1994

לשאת ולתת בין עולמות מתחרים מעצימה את תחושת העצמיות שלהן )שם(. 
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ולמגונן, כאל יצורים פגיעים הזקוקים להגנה )שם, וגם Cook, 2000; Zelizer, 2002(. מחקרים 
מראים שילדים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך נתונים פחות לפיקוח ולסדר יום קדחתני ויקר הכולל 
 .)Walkerdine, 1998( המלא“  היומן  “סינדרום  לכינוי  שזכתה  תופעה  שונים,  ושיעורים  חוגים 
למרות זאת, משפחות מעוטות הכנסה מוציאות חלק גדול מהכנסתן על קניות לילדים, ובמקרים 
 .)Pugh, 2009( אחדים אף יקנו מותגים ומוצרים יקרים כדי להגן על ילדיהן מאות קלון של עוני
עושים  זו,  הורית  לרגישות  מודעים  בישראל  החברתית  הפריפריה  מן  שילדים  מעלה  זה  מחקר 
בה שימוש פרקטי ומנצלים אותה לשם קניית מוצרי צריכה, אך המודעות הזו גם חושפת אותם 
לדרך ההתבוננות של ההורים על עצמם ועליהם. במילים אחרות, דיונים ועימותים בנושאי קניות 

וצרכנות מבטאים את ההיבט הדיאלוגי של אוטונומיה )אבירם, שלס, רונן, שריד ווינר, 2008(. 
היבט מרכזי כמעט בכל תפיסות האוטונומיה הוא היכולת להפעיל רפלקסיה ביקורתית, כלומר 
גישות אחדות  פי  ולהעריך אותה על  ולשקול  היכולת של האדם להרחיק את עצמו מסיטואציה 
)Bloser at al., 2009(. רפלקסיה ביקורתית יכולה להביא להזדהות עם גישה נתונה ולקבלתה, 
ניתנת לאופן  או לחלופין לדחייה שלה. חשיבות מיוחדת בהערכת מידת האוטונומיה של האדם 
שבו נרכשו אמונותיו וגישותיו. כדי להבין את האוטונומיה והסוכנות שילדים מפעילים באמצעות 
 Bakhtin,( המשא ומתן עם הוריהם בנושאים כלכליים וצרכניים נעשה שימוש בגישתו של בחטין
ומדגיש  והאחר  יחסים משתנים תדיר של העצמי  1986(, המתאר התפתחות של עצמיות מתוך 
פוסע  “העצמי  בחטין,  פי  על   .)Vitanova, 2004( סובייקטיביות  של  אינטראקטיביים  היבטים 
שלו“  הפנימית  לעמדה  שב  מכן  ולאחר  האחר,  של  הסובייקטיביות  את  לחוות  כדי  האחר  לעבר 
)Burr, 2009, p. 325(. מכאן שאוטונומיה מתוך זיקה היא צורה דיאלוגית של רפלקסיביות, אשר 

 .)Westlund, 2009( מתפתחת מתוך התלות הממושכת יחסית בהורים ובמטפלים אחרים
שבחטין  דיאלוג,  של  יכולת  ופיתוח  זיקה  של  יסוד  על  מצביעה  אוטונומיה  של  זו  פרשנות 
והתוכן המתאימים  הטון  כוללת את מציאת  זו  יכולת   12.)answerability( “יכולת מענה“  מכנה 
להשתתפות בשיחה ואת הבנת היחסים עם האחרים ועם העצמי )Bakhtin, 1986(. כלומר, היבט 
 )Benson, 2005( בנסון  נוסף, אשר  והיכולת שכרוך במושג האוטונומיה מקבל ממד  המסוגלות 
מתאר כפיתוח היכולת להתייחס לעצמי “כמסוגל ושווה ערך במידה מספקת להסביר את מעשיי“ 
)עמ' 117(. ההיבט הסחיר של בקשת הרשות לקניות משרטט את הוויכוחים והמשא ומתן כצורה 
של “אירוע דיבור“ )speech event(, שבו הורים וילדים פועלים “דרך השפה בדרך מקובלת כדי 
בדיאלוג המצריך  כלשהי. מעורבות  או להסכמה   )Yule, 1996, p. 57( כלשהי“  לתוצאה  להגיע 
נימוק והצדקה של בחירות ופעולות היא מיומנות הנלמדת באינטראקציות עם הורים ועם אחרים 
)Westlund, 2009(. יחסי דאגה ומשא ומתן של הורים וילדים בנושאים כלכליים וצרכניים תורמים 
אפוא להתפתחות הכישורים האוטונומיים, המושגים על בסיס דיאלוג מתמשך עם אחרים, ואינם 
עומדים בסתירה ליחסי תלות )שם(. באינטראקציות עם הוריהם מתווכחים הילדים ומשפיעים, 

להגיב  או  להשיב,  המילה  של  שורש  אותו  את  מכילה  אחריות,   ,otvetstvennost הרוסית  המילה   12
את  הכולל  כפול,  תהליך  הוא  בחטין,  פי  על   ,answerability  )Morson & Emerson, 1989(.

.)Bakhtin, 1993( האחריות הפנימית של הסובייקט ואת תגובת האחרים על סובייקטיביות זו



חישוב והתחשבות148  שוש דוידסון

מגיבים ומבינים את הוריהם, ומביעים אוטונומיה בעצם השתתפותם בוויכוח כבני שיח.13
בבחינה מחודשת של תזת קידוש הילדות כותבת זליזר כי מנקודת מבטם של ילדים, הילד “בעל 
וכי ילדים מאז ומעולם לקחו חלק בפעילות כלכלית כיצרנים,  הערך הכלכלי“ מעולם לא נעלם, 
כמפיצים וכצרכנים )Zelizer, 2002, 2005(. השתתפות בנוהגי צרכנות, ויתרה מזאת – השתתפות 
קנייתה  ואת  המתבגרים  של  העצמיות  פיתוח  את  מקדמות  ורצונות,  צרכים  והצדקת  בדיון 
באינטראקציה, בוויכוח וביכולת מענה )answerability(, תוך הפגנת יכולת חישוב והתחשבות. 
בדיונים  מקבלים  אלו  צעירים  שמתבגרים  והדאגה  האהבה  החיפושיות,  של  שירן  על  בפרפרזה 

בעניינים כלכליים וצרכניים עם הוריהם נשקלות ומחושבות לצד האהבה והדאגה שהם מביעים. 
זוקין ומגוויר )Zukin & Maguire, 2004( קובעות כי מטרתו של המחקר הסוציולוגי איננה 
לגנות צרכנים או להללם, אלא להבין כיצד ומדוע לומדים אנשים לצרוך. לכוח הנדנוד של ילדים 
הויכוחים  להבנת  נוסף  כיוון  על  מצביע  זה  מאמר  אולם  שלילית,  משמעות  כלל  בדרך  נלווית 
וילדים. מיומנות החישוב של המתבגרים שלקחו חלק במחקר  והמיקוחים המתנהלים בין הורים 
והבחינה ההשוואתית של תרומה מול תמורה במשא ומתן בנושאים צרכניים ננקטות מתוך מחויבות 
עמוקה לקשר.14 אינטראקציות אלו מבטאות משא ומתן ערכי על מעמד הילדות, המתרחש לצד 
“חכמים  לצרכנות בתכנית  בניגוד למסרי החינוך   .)Zelizer, 1985( ובאמצעותו  תהליך המסחור 
את  המחלישות  ותחרותיות  נפרדות  של  והיגיון  אישית  התמודדות  נס  על  המעלים  בריבוע“, 
הפריפריה  מן  הצעירים  שהמתבגרים  האוטונומיה   ,)2013 )דוידסון,  החברתית  הסולידריות 
החברתית בישראל מפתחים במסגרת המשפחה מתקבלת מחוויית הדאגה לאחרים. התהליך הזה 
מורכב מקבלה ומנתינה, ומן היכולת לשאת ולתת על השתתפות כשחקנים פעילים בעולם הצרכני, 

.)Yuval-Davis, 2006( שחקנים אחראים ובעלי שיקול דעת המבטאים שייכות בתהליך דינמי
 Rothbaum & Trommsdorff,( The Handbook Of Socialization באחד מפרקי הספר
ושואלים  ובאוטונומיה בהקשרים תרבותיים שונים,  בִחברות, בהתקשרות  הכותבים  דנים   )2007
טבעם  על  מצביע  זה  מאמר  לזה?“  זה  מנוגדים  או  זה  את  זה  משלימים  וכנפיים  שורשים  “האם 
הטעון  טבעה  ועל  אחר,  מצד  אתית  וחירות  אוטונומיה  ושל  אחד  מצד  זיקה  יחסי  של  המשלים 
)encumbered( של העצמיות )Sandel, 1998(, המתבטאים בדיונים בענייני צרכנות בין הורים 
למתבגרים צעירים. מעניין יהיה לבחון את היבטי המעמד והמגדר של ממצאים אלו ולשאול אילו 
מטענים נושא הדיון הכלכלי והמוסרי בענייני צרכנות בקרב משפחות ממעמד חברתי-כלכלי גבוה 
בדיונים  לבנים  בין המסרים המופנים  גם השוואה  ובקרב מגזרים אחרים באוכלוסייה. מתבקשת 
אלו לבין אלה המופנים לבנות. סוגיה זו חשובה במיוחד לנוכח הקשר שבין טיפול ודאגה ובין מתן 

אישור לצרכנות למתבגרים הצעירים. 

ונעוריות,  נעורים  של  סוציולוגית  להבנה  פרשני  כלי  המהווה  פורמלי,  הבלתי  הקוד  של  במונחים   13
השתתפות  המאפשרת  מסגרת   ,)2007 )כהנא,  סימטריה  של  כמימושה  זו  דינמיקה  להבין  אפשר 
את  לפרטים  המעניקות  מסגרות  כי  הראו  רבים  צדק  מחקרי  גם  כך  החלטות.  בקבלת  פעילה 
האפשרות להשמיע את קולם ולהשתתף באופן פעיל בקבלת החלטות נתפסות על ידי המשתתפים 

בהן כמסגרות הוגנות )fair( )סבג, 2012(. 

מורכבות זו מזכירה את תפיסת הצדק שמציגים הונת' ופרייזר, אשר משלבת בין המאבק לחלוקה   14
 .)Honneth & Fraser, 2003( )recognition( לבין המאבק להכרה )distribution(
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ההתחדשות החברתית של המוזיקה 
הפופולרית הדתית-יהודית בישראל 

נסים ליאון*

התחדשות  של  ולניתוחה  לתיאורה  ראשונים  קווים  מוצגים  במאמר  תקציר. 
המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל. התפתחות זו אינה מבטאת רק 
המתחוללות  בתמורות  נקשרת  זו  חברתית.  מגמה  גם  אלא  מוזיקלית  מגמה 
המבקשות  מהותיות  תופעות  של  הופעתן  עם  בישראל  וחברה  דת  ביחסי 
לתביעות  כמקור  רק  לא  היהודית,  הדתית  למסורת  היחס  את  מחדש  לעצב 
פרקטיות אלא גם לשם התבוננות אישית וציבורית. אלה משתמשות במוזיקה 
אחר  מבט  לקדם  כדי  בה  מרכזיים  וביוצרים  המתחדשת  הדתית  הפופולרית 
המוזיקה  וחילוניות.  דתיות  של  דיכוטומי  לתיאור  תדיר  הנוטה  במציאות 
המסייע  רך  ככלי  אלא  הוראה  של  קשיח  כטקסט  נתפסת  אינה  הפופולרית 
להתבוננות ולניסוח מורכב של המציאות בצליל, באומר ובהופעה. כדי לעמוד 
דוגמאות  ואתאר  ההתחדשות  של  מקורותיה  אחר  אתחקה  הזה  הטיעון  על 
אחדות מתוכה. נוסף על כך אקשר את מגמת ההתחדשות אל תהליכי הפרטת 

התרבות ואל הניסיונות להשעיית הפוליטי בחברה הישראלית. 

בהתחדשותה של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל מעורבים יוצרים ומבצעים רבים. 
אישית".  יהודית  “מוזיקה  או  אלטרנטיבית"  יהודית  “מוזיקה  ביצירתם  לראות  מעדיפים  חלקם 
מדבריהם אפשר להבין ש"מוזיקה יהודית" משמעה, לתפיסתם, מוזיקה אשר לה זיקה לנושאים 
בעלי תוכן או משמעות דתית-יהודית, ושיצירתם נחשבת בעיניהם חורגת ממה שנעשה בתחום 
זה בעבר, אם באופן הביצוע אם בתכנים. אין מטרתי כאן לעסוק בשיפוט משווה בין סוגי מוזיקה 
הסוציולוגיים שמתוכם  ההקשרים  הוא  בו  לדון  מה שאבקש  זמננו.  בני  פופולרית  דתית-יהודית 
ובהתייחס להם עולה ההבחנה העצמית הזאת. אלה מהווים חלק ממגמה חברתית רחבה המשתקפת 
בתמורות החלות בתנועות ובחוגים המבקשים לעצב מחדש את היחס בין החברה למסורת הדתית 
היהודית. המונח המועדף כאן לענייננו הוא “מוזיקה דתית-יהודית פופולרית". פופולרית משום 
שמדובר במוזיקה קליטה המבקשת לפנות לקהל רחב ומגוון של שומעים; דתית-יהודית משום 
זיקה מפורשת לתרבות   – היוצרים או מצד הקהל  – מצד  שהיא עוסקת בתכנים שמיוחסת להם 

היהודית הדתית. 
מגמת ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית, שבה עוסק מאמר זה, 
הפיכת  באמצעות  חדשה  תרבותית  מודעות  להשיג  חוגים  של  או  יחידים  של  רצונם  על  נסמכת 
השראה  מקור  הישראלי-יהודי;  לקולקטיב  השראה  למקור  המסורתיים  או  הדתיים  החומרים 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  *
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תרבותיים  אקלימים  המוזיקלית  היצירה  סביב  מפגישה  זו  מגמה  לביצוע.  תביעה  בהכרח  ולא 
שמלכתחילה נדמה שהם מקיימים ביניהם יחסי ניגוד. כך לדוגמה זרם היוצרים החוזרים בתשובה 
מבט  לקדם  מבקשים  אלה  גם  אלה  יהודית.  התחדשות  ארגוני  בפעילות  הפוגש  המתחזקים,  או 
אחר בחברה הישראלית, הנוטה תדיר לתיאור דיכוטומי של החלוקות הדתיות והאתניות בה. כאן 
גם עולה וצפה חשיבותה של המוזיקה הפופולרית. היא אינה נתפסת כטקסט קשיח של הוראה 
בכך  ובהופעה.  באומר  בצליל,  המציאות  של  מורכב  ולניסוח  להתבוננות  המסייע  רך  ככלי  אלא 
היא נבדלת מאידיאולוגיות עבר של התחדשות דתית-אורתודוקסית או תרבותית-יהודית. אלה 
ביקשו לרוב לתקן את המציאות על פי מודל או תו תקן כלשהו; לעומתן, המגמה הנדונה במאמר 
זה אולי אינה מבקשת לשמר את המציאות כפי שהיא, אבל מלהטטת בחומריה וכמו מעידה בכך 
על ההשלמה הרצויה והמפויסת עם המציאות כחלק מבשורה תרבותית ופוליטית חדשה. התוצאה 
היא דימוי של שיח דתי מתחדש, ביקורתי ומחבק כאחד, שהביצועים המוזיקליים על הביוגרפיות 
העומדות מאחוריהם – מילות הטקסט ודרך הביצוע – מספקים לו רציונל. כדי לעמוד על טיבה של 
ההבניה הזו אתחקה אחר מקומה של ההתחדשות במוזיקה הדתית-יהודית פופולרית בתוך הדיון 
הסוציולוגי בסגנונות המוזיקה הפופולרית בישראל. כמו כן אתאר דוגמאות מתוכה, על מַבצעיהן 

השונים, הטקסטים, סגנונות הביצוע וההקשרים החברתיים והפוליטיים המגוונים שלהן. 
תיאור  לספק  מטרתו  הישראלית.  במוזיקולוגיה  תיאוריה  מציע  אינו  שהמאמר  ואעיר  אקדים 
הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  התחדשות  שתופסת  המקום  אודות  על  ראשוניים  וניתוח 
בהתחדשות הכוחות הנוטלים חלק בעיצוב יחסי דת וחברה במגזר היהודי בישראל. מאמר זה נמנה 
ביסודו עם עבודות ועם תובנות עיוניות ואמפיריות מתחום המחקר הסוציולוגי של יחסי דת וחברה 
במגזר היהודי בישראל. עם זאת, טיעונים מרכזיים במחקר המוזיקה הפופולרית בישראל ישמשו 

כאן לבחינתם של תהליכי ההתחדשות החברתית הנדונים. 

בין רבגוניות לבידול: מוזיקה פופולרית דתית בישראל 
 Roy & Dowd,( המוזיקה כנושא מחקר עניינה סוציולוגים כמעט מראשית דרכה של הסוציולוגיה
2010(. לשיטתם של סוציולוגים, המוזיקה אינה עניין של אסתטיקה גרידא. היצירה המוזיקלית 
 .)Harris, 2000; Skinner, 2006( כרוכה ברקע החברתי המשתקף בה או בזה שאליו היא מגיבה
נוסף על כך, המוזיקה היא אמצעי ביטוי לקטגוריות חברתיות ולגבולות חברתיים, ובה בעת היא 

 .)Roy, 2002; Schmutz, 2009( קוראת עליהם תיגר ומציגה אותם כנזילים
ההנחה התיאורטית בבסיסו של מאמר זה היא הפרדוקס שעליו הצביע חוקר המוזיקה הפופולרית 
פרית’ )Frith, 1996(: ההתנסות במוזיקה מיוצרת באופן חברתי כהתנסות שאינה חברתית, כלומר, 
ככזו הרואה במוזיקה יסוד אוטונומי תרבותי ואסתטי היכול לעמוד ברשות עצמו; זאת אף שאליבא 
דאמת, המוזיקה אינה יכולה ללא החברתי שכן היא משקפת אותו או מגיבה לו. במילים אחרות, 
שאין  משום  החברתיים,  הקשריה  על  דעתו  לתת  הפופולרית  במוזיקה  הדיון  שעל  טוען  פרית’ 

לראות בה דבר מה סגור או מהותני אלא תהליכי ביסודו ומשתנה. 
זה במחקר המוזיקה הפופולרית בחברה הישראלית אפשר למצוא בעבודתם  ביטוי לקו טיעון 
 .)Regev & Seroussi, 2004( סרוסי  אדווין  והמוזיקולוג  רגב  מוטי  הסוציולוג  של  המשותפת 
תרבויות  שלוש  בין  וכתחרות  מיקוח  כזירת  בישראל  הפופולרית  המוזיקה  את  מתארים  השניים 
מוזיקה מרכזיות, שלשיטתם משקפות במידה רבה שלוש זהויות או קטגוריות חברתיות בולטות 
בחברה הישראלית, המתמקחות על מקומן במרחב הלאומי. תרבות המוזיקה האחת היא תרבות 
שירי ארץ ישראל, שנתפסת כמעין מוזיקת פולק )folk( מקומית בעלת עמדה דומיננטית הקשורה 
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הדומיננטיות  והווייתה התרבותית.  הציונית  מובילי ההתיישבות  בעיני  אל תמונת העבר הרצויה 
הזאת כרוכה בהתמקמות חברתית ופוליטית. מוזיקת שירי ארץ ישראל קיבלה מקום בולט בחברה 
היהודית הוותיקה הנמנית עם מעמד הביניים, בתנועה הקיבוצית, בהתיישבות הכפרית היהודית 
ובמגזרים יהודיים-ציוניים ותיקים נוספים בישראל. המוזיקה הזאת כמו הפכה מסמן של שייכות 

לתרבות הדומיננטית ולמי שמציעים עצמם כזרם המרכזי בחברה הישראלית. 
הצעירים  כלל  בקרב  בולט  מקום  לה  שיש  הפופ-רוק,  תרבות  היא  השנייה  המוזיקה  תרבות 
הישראלים, ללא הבדלים אתניים, וקשורה כמובן למרחב הגלובלי. דימויה הוא של תרבות המורדת 
ומנסה לחדש במציאות. תרבות המוזיקה השלישית היא תרבות המוזיקה המזרחית,  במוסכמות 
שמקומה בולט בקרב יוצאי ארצות ערב וצפון-אפריקה, המכונים בלשון הסוציולוגיה הישראלית 
מופלים  שהם  כך  על  זו  מוזיקה  של  ומבצעים  יוצרים  הלינו  ארוכות  שנים  במשך  “מזרחים". 
להתעלם  קשה  מוסדית  מבחינה  ואכן,  הישראלי.  התרבותי  בממסד  מקום  מקבלים  ואינם  לרעה 
מדחיקתם של מוזיקאים ויוצרים שהיו מעורבים במוזיקה המכונה “מזרחית" אל מעין קופסאות 
אף שהיצירה  הפופ-רוק,  מוזיקת  או מתרבות  ישראל  ארץ  שירי  אותם מתרבות  שמע שהפרידו 

המוזיקלית המזרחית עמדה לא אחת בחזית היצירה של תרבויות מוזיקליות אלו )רגב, 1995(. 
מחקרם של רגב וסרוסי משקף את מרכזיותן של שלוש התרבויות המוזיקליות בחברה הישראלית 
עד לשנות התשעים. הוא כורך את המיקוח בין השחקנים המעורבים בתרבויות אלו עם המאבק 
השמונים  השבעים,  שנות  לאורך  הישראלית  בחברה  השליטה  על  שהתחולל  והפוליטי  החברתי 
והתשעים של המאה ה-20. בולט בהקשר זה סיפורה של המוזיקה המזרחית. רגב וסרוסי עומדים 
על הפער שבין רבגוניותה של מוזיקה זו לבין דימויה המבודל ומתעכבים על מעברה מהשוליים 
הוא  הזה  רווי המיקוח  ואילך. אחד ההסברים שהם מציעים למעבר  אל המרכז משנות השמונים 
העוצמה הפוליטית שרכשו המזרחים בשנים שלאחר עליית הליכוד לשלטון ב-1977, אירוע שזכה 

לכינוי “המהפך" )ראו גם כהן וליאון, 2011(. 
תרבות  של  היעדרה  בולט  וסרוסי  רגב  של  בעבודתם  הישראליות  המוזיקליות  התרבויות  בין 
קושרים  שהם  אף  וזאת   ,)Regev & Seroussi, 2004( הפופולרית  הדתית-יהודית  המוזיקה 
הישראליות.  המוזיקה  תרבויות  התפתחות  לבין  בישראל  והפוליטיות  החברתיות  התמורות  בין 
בעשורים האחרונים התחזק כוחה של הפוליטיקה הדתית, תופעה שהיו לה ביטויים רבים: תנועת 
השמונים  שנות  באמצע  ש"ס  מפלגת  של  הופעתה  ועזה,  המערבית  הגדה  בשטחי  ההתנחלות 
וצמיחתה כתנועה דתית-אתנית רבת עוצמה, עיגונה הפוליטי של חברת הלומדים החרדית בשני 
העשורים שלאחר המהפך ב-1977, וגם התגובה של פוליטיקת הזהות החילונית, ובמרכזה שאלת 
גיוסם של החרדים לצבא והמאבק בהגמוניה של האורתודוקסיה הדתית. אם כך, כדאי לבחון כיצד 

השפיעה עלייתה הפוליטית של החברה הדתית על מעמדה של המוזיקה הפופולרית הדתית. 
המתח  את  בחשבון  להביא  צריך  הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  בתרבות  אפשרי  דיון 
הקיים בין רבגוניותה התרבותית של המוזיקה הדתית לבין מגמות ההתגדרות והבידול הבולטות 
לעין בחלקיה השונים של החברה הדתית בישראל. דומה שרבגוניותה של המוזיקה הדתית תרמה 
שעליהן  המוזיקה  תרבויות  שלוש  לדוגמה,  הישראלית.  החברה  במחקר  שלה  הבולטות  לחוסר 
ולא דתית; בכל אחת מתרבויות אלו  וסרוסי אינן מתמיינות בקלות למוזיקה דתית  רגב  הצביעו 
המזרחית  המוזיקה  בתרבות  בולט  הדבר  דתיים.  לא  מוטיבים  לצד  דתיים  מוטיבים  למצוא  נוכל 
ובתרבות שירי ארץ ישראל. יוצריה ומבצעיה של המוזיקה המזרחית אינם נענים לדיכוטומיה שבין 
הדתי לחילוני )אלירם, 2006(. הדבר משקף במידה רבה את העירוב המזרחי בין דתיות וחילוניות, 
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המהדהד את הקיום הארוך בתרבות המוסלמית, אשר בה המושגים “דתי" ו"חילוני" אינם נענים 
להגדרות סוציולוגיות מערביות קשוחות. כך לדוגמה יכול המלחין אביהו מדינה לכתוב ולהלחין 
את שיר האהבה “’הפרח בגני" אך גם להלחין שורה של פסוקי תהילים, כפי שעשה בשיר “שבחי 
ירושלים", ואלה הופכים לשירה דתית פופולרית התופסת מקום בחיי בית הכנסת המזרחי. דוגמה 
אחרת הוא המקום שתופסים בליטורגיה הדתית ניגוני שירים מזרחיים פופולריים שאינם עוסקים 
הזמן  ו"זה  עוד"  תיעצבי  “שלא  השירים  מנגינות  למשל  כך  קדושה.  של  דימוי  בעלי  בנושאים 

לסלוח", המולבשות על פרקים בתפילת השבת המסורתית )מרקס, תשס"ה(.
בדומה לתרבות המוזיקה המזרחית, גם תרבות המוזיקה של שירי ארץ ישראל ידעה להשתמש 
במוטיבים דתיים. עבודותיו של מזור )תשס"ב, תשס"ה( מלמדות על האופן שבו הושפעו 
יצירות מוזיקליות עבריות מעולם המסורת של יהודי מזרח אירופה. בגלגולן הראשון הוטמעו 
היצירות המוזיקליות הללו בזמר החלוצי, כטענתו של מזור, ולמעשה נבלעו בו. מאוחר יותר, 
בסוף שנות השישים של המאה ה-20, כמו נחשפו וקיבלו ביטוי אוטונומי בזמר הצבר הישראלי. 
החסידי"  הזמר  “פסטיבל  שכונה  באירוע  מוסדי  ביטוי  הזה  השיזור  קיבל  מסוים  זמן  לפרק 
)1969–1992(. במסגרת תחרות הזמר הזאת הוצגו לחנים מקוריים שהולבשו על פסוקים או 
על היגדים ממקורות המסורת היהודית. שירים אלה בוצעו בידי שומרי מצוות ושאינם שומרי 
מצוות, גברים ונשים. למרות השם “מוזיקה חסידית", בפועל אפילו לא היה מדובר ב"שחזור" 
מוזיקה חסידית אלא פשוט במוזיקה פופולרית ישראלית שעוטרה במילים ובמוטיבים שמקורם 

בטקסטים יהודיים מסורתיים. 
לנכסי צאן  נוצרו לא מעט “להיטים חסידיים" שהיו במשך הזמן  סביב פסטיבל הזמר החסידי 
ברזל של המוזיקה הפופולרית הדתית. כך לדוגמה השיר “אדון עולם", שהלחין היוצר והמוזיקאי 
עוזי חיטמן. בהקשר זה כדאי גם להזכיר כיצד הפכו חלק מלחניה של המשוררת נעמי שמר – אחד 
לתפילות  מוזיקלי  למקור   –  )2010 )גוטוין,  ישראל  ארץ  שירי  תרבות  של  הבולטים  האייקונים 
בישראל בקרב הציבור הדתי-לאומי והמזרחי. דוגמה בולטת נוספת לכך היא המקום שתפס עיבודו 
של המלחין יאיר רוזנבלום לפיוט “ונתנה תוקף", הן בזמר העברי הן בליטורגיה של בית הכנסת 
הישראלי. הדברים אינם מפתיעים במיוחד לנוכח ממצאי המחקר ההיסטורי בדבר מוטיבים דתיים 
ומסורתיים שאפשר למצוא אף בחלקיה ה"חילוניים" של התנועה הציונית, כגון תנועת העבודה 

ההיסטורית או התנועה הקיבוצית המאוחדת )שפירא, 1996(.
אולם לצד הרבגוניות של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל יש לתת את הדעת גם 
לתהליכי הבידול שהתרחשו בחברה הדתית והלא דתית לגווניה. אלו החלו עם התגבשותו של דפוס 
1991(. הדבר  )פרידמן,  והמרחב החרדיים  והפיכתו לציר מרכזי בארגון התרבות  חברת הלומדים 
סייע במידה רבה להעמקת מגמות הבידול וההתכנסות של החברה החרדית לאורך שנים ארוכות, 
ואת קו התפר בין החברה החרדית לחברה הכללית תפסו מתרסים פוליטיים ומסגרות מדיה שנטלו 
המוזיקה  גם בשדה  ביטוי  לידי  באו  אלו  בידול  מגמות  ותיווך תרבותי.  תרגום  תפקיד חשוב של 
הפופולרית הדתית, אשר בה היו מעורבים יוצרים ומַבצעים חרדים. כך לדוגמה ההיפרדות מקהל 
חילוני ומיוצרים חילוניים, לפחות באופן גלוי. בלטו בהקשר זה גם תהליכי ההתחרדות של חלק 
אחד  רוזנבלום,  מונה  משה  של  זה  הוא  ביותר  המפורסמים  המקרים  אחד  והיוצרים.  מהמעבדים 
המלחינים החשובים והמשפיעים על הזמר החסידי בשנות השמונים והתשעים של המאה ה-20. 
רוזנבלום התחיל את דרכו כמנהל המוזיקלי וכמנצח של להקת הרבנות הצבאית. לאחר שהתחזק 
המבוקשים  אחד  השנים  במשך  והפך  ומלחין  מעבד  של  בקריירה  פתח  והתחרד  דתית  מבחינה 
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בתחומו. דוגמה אחרת הוא הזמר הפופולרי מרדכי בן דוד )ורדיגר(, שנטה לאורך השנים להדגיש 
את אדיקותו בדרישתו להפרדה מגדרית נוקשה בהופעותיו, דבר שהקשה על קהל לא חרדי לבוא 

להופעותיו. 
הציונית  החברה   – השנייה  הגדולה  האורתודוקסית  בקבוצה  גם  למצוא  אפשר  דומות  מגמות 
הדתית. בדומה לחברה החרדית אף היא אינה עשויה עור אחד: אין חיי העירוניים כחיי המתיישבים 
בהתנחלויות ואין החיים במרכז כחיים בפריפריה. נוסף על כך, לחברה הציונית הדתית – בניגוד 
באידיאולוגיה  שניכרת  פתיחות  הכללית,  החברה  לחיי  רבה  פתיחות  מיוחסת   – החרדית  לחברה 
של תנועות הנוער, בקוריקולום של מערכות החינוך השונות ובשילוב בחיים הכלליים במסגרות 
במגוון  היומיום  בחיי  ביטוי  לידי  הבאות  דתיות  בידול  להתעלם ממגמות  זאת, קשה  עם  שונות. 
מסגרות כגון חינוך פורמלי, תנועות נוער, מסגרות שילוב צבאיות, שכונות ויישובים ייעודיים ועוד 
זו פעלה  2004(. מגמות הבידול בלטו במקרה של תנועת ההתנחלות הציונית הדתית.  )ליברמן, 
מה  ביישוב  ועצמאית  אקטיבית  מעורבות  של  לאומית  אידיאולוגיה  הפועל  אל  מהכוח  להוציא 
שפעיליה ראו כארץ ישראל השלמה. בפועל שימשה תנועת ההתנחלות הציונית הדתית תשתית 
להקמת יישובים דתיים ולאומיים הומוגניים ומבודלים, המקיימים אורח חיים מובחן ומתבססים 
על מנגנונים של בחירה ובררנות כלפי המצטרפים אליהם. מגמות הבידול בחברה הציונית הדתית 
בלטו עם הפנייה ההולכת וגוברת בשנות השבעים והשמונים אל ישיבות תיכוניות ואולפנות שבהן 
הלכה ונבנתה תרבות ציונית דתית, אולי מגוונת בפני עצמה אך מובחנת מבחוץ. כך למשל היא 
בולטת בחינוך הלאומי ובעלייתו של המרכיב התורני והפיכתו לקריטריון בבנייתן של היררכיות 
חינוכיות. במידה מסוימת אפשר לראות כיצד קיבלו תהליכי הבידול החברתי בציונות הדתית מקום 
מוזיקה  של  צרכנית  הדתית  הציונות  הפכה  עת  הפופולרית,  הדתית  המוזיקה  תרבות  בשדה  גם 
ומצד  המבטאת שמרנות – מצד אחד עודדו מוסדות החינוך את המוזיקה הפופולרית החסידית, 

אחר נטה מעמד הביניים הציוני-דתי אל מסורת תרבות שירי ארץ ישראל. 
תהליכים של בידול אפשר למצוא באותה עת גם בחברה הלא דתית. קשה יותר ויותר למצוא 
הגדרה למושג “חילוניות" בהוויה הישראלית. אולם אנו מוצאים במחקרים השונים שבצד תהליכים 
ואף  החילוני  גם תהליכים של התרחבות המרחב  קיימים  דתית  או התחזקות  חזרה בתשובה  של 
בתהליך  אלא  בבת אחת  בתהליך שהתרחש  מדובר  אין  חילונית.  זהויות  פוליטיקת  הופעתה של 
מהתגוונות  להתעלם  קשה  לדוגמה  כך  שונים.  מקורות  לו  אשר  השנים,  לאורך  והתרחב  שהלך 
את  לקבל  מוכן  בהכרח  לא  אבל  מסורת,  צרכן  אמנם  הוא  זה  מעמד  הישראלי.  הביניים  מעמד 
התביעות האורתודוקסיות כמובנות מאליהן. הדבר בא לידי ביטוי בגידול בתאים משפחתיים לא 
מסורתיים ובפנייה ההולכות וגוברת למיסוד יחסי שארות שלא על בסיס תביעות המסורת וההלכה 

היהודית )קפלן, 2002(. 
יותר  מרכזית  הכלכלה  הפכה  השנים  שלאורך  העובדה  על  הדעת  את  לתת  יש  כך  על  נוסף 
התעצבות  על   )Ben-Porat, 2013( בן-פורת  של  מחקרו  החילוני.  החיים  אורח  בעיצוב  ויותר 
תרבות  השוק,  כוחות  ועמם  הניאו-ליברלית  הכלכלה  הסדרי  כיצד  מלמד  בישראל  החילוניות 
הצריכה המתרחבת והתפשטותו של סגנון החיים הלא דתי כרסמו במה שתואר בעבר כסטטוס-קוו 
ביחסי דת וחברה וביחסי דת ומדינה בישראל. דוגמאות לכך הן הפיכתו של יום השבת, המקודש 
לציבור הדתי, ליום צרכנות מרכזי בשבוע; הגידול במספר צרכני המזון הלא כשר והתפתחותו של 
שוק מתאים; והתפתחותם של הסדרי תעסוקה חדשים שבהם יום המנוחה הלאומי כבר אינו יום 
השבת אלא יום בחירה. בישראל, טוען בן-פורת, ייתכן שהציבור הוא שומר מסורת יותר מבעבר, 



160  נסים ליאון ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל

אבל הפרקטיקה היומיומית חילונית מבעבר. אין זה בשל מימושה של אידיאולוגיה חילונית אלא 
בעקבות הרצון לממש אורח חיים וסגנון חיים של מעמד ביניים צרכני הולך ומתרחב ובשל אימוץ 

דפוסי כלכלה ניאו-ליברלית. 
שיקוף של תהליכי הבידול בא לידי ביטוי גם בתחום המוזיקה הפופולרית. אם מלחינים ומעבדים 
ישראלים יהודים הכירו בעבר, באופן בלתי אמצעי כמעט, את הטקסטים המרכזיים של המסורת 
היהודית ואלו גם שימשו להם לא אחת מקור השראה ליצירתם – אם באמצעות שיבוץ מוטיבים 
מהם ביצירה אם מתוך תגובה ביקורתית או הומוריסטית אליהם – דומה שלנוכח תהליכי הניתוק 
התרבותי ההולכים וגוברים בין החברה הדתית ללא דתית נמצאים מוטיבים אלה בעיקר במחוזות 
היצירה של החברה הדתית. בתחילת הדרך לפחות, דומה שבתרבות המוזיקה הפופולרית הדתית 
מסר  סביב  להתכנס  הריאקציונרי  והאידיאולוגי  הקולקטיבי  המאמץ  את  לבטא  הניסיון  התבלט 
נפרד מההתמודדות האידיאולוגית של חברה דתית  כזה שהוא חלק בלתי  ומגונן,  מחנך, מעצים 
שמרנית אל מול עולם משתנה ומפתה. תרבות המוזיקה הדתית הייתה בשנות השמונים והתשעים 
של המאה ה-20 לא רק מקור לעשייה אסתטית ותרבותית המבקשת להמשיך את תרבות הניגון 
דתי  בעולם  כריזמטי  במסר  מהרצון  נפרד  בלתי  חלק  גם  הייתה  היא  המזרחי;  הפיוט  או  החסידי 
האל.  מות  בדבר  הטענה  עם  והתעסוקה  הקהילה  החינוך,  בשדות  ביומו  יום  מעשה  המתמודד 
המוזיקה, מבחינה זו, הייתה כלי נוסף בידי חברה המגשימה את האידיאולוגיה הדתית המבודלת 

שלה הלכה למעשה. 

הרצון ברבגוניות: התקדימים של הרב שלמה קרליבך ושל להקת “אוף שימחעס"
בתחום  לעיל  עמדתי  שעליהם  לתהליכים  יותר  מורכבת  תגובה  ניכרת  האחרונים  וחצי  בעשור 
המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל. ההתפתחות נקשרת בהופעתם ובהתבססותם של 
יוצרים ומבצעים כגבריאל חסון,  הרכבים ולהקות דוגמת “המדרגות" ו"רבע לשבע" ושל אמנים 
אהרון רזאל, אהוד בנאי, ארז לב ארי, אביתר בנאי, עלמה זהר, אתי אנקרי ועוד. חלק מהיוצרים 
מוזיקה  בתחומי  השנים  במשך  עסקו  אחרים  זו.  מוזיקה  בתחומי  המוזיקלית  עבודתם  את  החלו 
אחרים, למשל במוזיקת רוק כללית, ונעו מהם אל עבר מוזיקה העוסקת בחומרים דתיים או בכאלה 
המקוטלגים כרוחניים. יש ביוצרים מוזיקאים שדרכם אל המסורת באה לידי ביטוי גם בעבודתם 

המוזיקלית, במישור ההבעה האישי והציבורי. 
במישור המוזיקלי קל להבחין בהבדלים בין המוזיקה הפופולרית הדתית ה"ישנה" לבין המוזיקה 
הפופולרית הדתית המתחדשת. אפשר להדגים זאת באמצעות השוואה לדפוסי המוזיקה החסידית 
והחרדית,  הדתית  בחברה  אוניברסלי  מעמד  ובעלת  כשלעצמה  רבגונית  מוזיקה  הפופולרית, 
הפופ  מוזיקת  מקצבי  של  הגלובליזציה  לבין  החסידית  הניגון  תרבות  בין  מחברים  שמקורותיה 
וממשיכה  תמיד  נשענה  הפופולרית  החסידית  המוזיקה   .)Keligman, 2001( להם  והתגובות 
להישען גם היום על חלוקת עבודה מקצועית בין מלחינים למבצעים; לעומת זאת, חלוקה כזו אינה 
קיימת כמעט בקרב היוצרים שציינתי. מבצעי היצירה הם גם לא פעם כותביה ומלחיניה, ובכך הם 

במידה רבה מחרים מחזיקים אחר מוזיקת הרוק, שלרוב אין בה הפרדה מעין זו. 
הדתית-יהודית:  הפופולרית  המוזיקה  בהתחדשות  חשוב  מקום  יש  מוקדמים  ביצועים  לשני 
והישראלית  החסידית  הלהקה  של  ולמוזיקה  קרליבך  שלמה  הרב  והמבצע  המלחין  של  למוזיקה 
מוזיקת  לבין  קרליבך  שיצר  האינסטרומנטלית  המוזיקה  בין  קשר  אין  לכאורה  שימחעס".  “אוף 
הפופ שיצרה אוף שימחעס. עם זאת, שני אלו ביטאו את הרצון בחברה היהודית-אורתודוקסית 

למצוא שפה מוזיקלית חדשה שתאפשר לבטא את הרצון להתגבר על הגבולות החברתיים. 
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מצד  המסורתי.  החסידי  הניגון  של  גבולותיו  את  לפרוץ  ביקשה  קרליבך  שלמה  של  המוזיקה 
אחד ביקשה לשמר את מה שהוא מבטא מלכתחילה – קשר אל החברה, ואף ליטול חלק בשחזור 
חלקים ממנו מתוך הנחה שעולם שלם של מוזיקה יהודית דתית-חסידית נכחד בשואה; מצד שני 
ביקשה להרחיב את אפשרויותיו של הניגון הדתי-חסידי, לעדכנו ולשלב בו מוטיבים של מוזיקת 
פולק ורוק אמריקאי, וליצור דיאלוג יצירתי בלתי אמצעי עם גדולי היוצרים והמבצעים במוזיקה 
העולמית. קרליבך אחראי לשורה של פזמונים שהפכו נכס צאן ברזל במוזיקה הפופולרית הדתית. 
והמועד  לאחר פטירתו נשזרו רבים מהם במרכז הכובד של הליטורגיה הדתית, בתפילות השבת 
מושג  “נוסח",  לכדי  נשזרו  אף  שירתו  ונעימות  קרליבך  של  ניגוניו  לרוב.  אשכנזיים  כנסת  בבתי 

המבטא סדר תפילה בעל מסורת וניגון בפני עצמו, המחייב גם מיומנות וידע. 
אך מעבר לעשייה המוזיקלית והשפעתה המוכחת על הליטורגיה הדתית-יהודית בת זמננו, מה 
שבלט מאוד אצל קרליבך היה ניסיונו לנוע בין קהלים מגוונים. לשם כך הייתה המוזיקה אמצעי 
יעיל. כך יכול למצוא עצמו מנגן בפני יהודים וגויים, בפני חרדים וציונים דתיים, ליטאים וחסידי 
ברסלב. קרליבך סימן אפוא לא רק נוסח אלא גם דרך. מה שבלט מאוד באותה דרך הוא התנועה 
הקולקטיבי  הלקח  לבין  הפרטי  באדם  שעסקו  סיפורים  בין   – לקולקטיבי  האישי  בין  המתמדת 
שלהם; בין ההופעה, המשדרת כל כולה בחירה תרבותית אינדיבידואלית, לבין המחויבות למסורת 
הגדולה; בין המוזיקה האינסטרומנטלית והאיש שתמיד ביטא בהופעותיו משהו אישי, לבין הקהל 
ההולך וגדל, הולך ומתגוון, של שומעים. אך אף שבשורת המוזיקה של קרליבך והפרפורמנס שלו 
המיסו גבולות חברתיים רק לאחר פטירתו, קבוצת חסידיו, נאמניו ותלמידיו נתפסה כאקסצנטרית 

מדי לציבור הדתי, ובוודאי החרדי, גם אז.
גם להקת הפופ החסידי אוף שימחעס ביטאה את רצונם של יוצרי המוזיקה הפופולרית הדתית-

יהודית בישראל לחצות גבולות. הלהקה הוקמה ב-1996 ושילבה בין סגנונות מוזיקליים, בעיקר 
בין שירה חסידית למוזיקת פופ ודאנס. חבריה – ישי לפידות, שמשון דלבקוביץ, בני שוולב ויענקי 
אלפא – נמנים עם החברה החרדית, אולם הסגנון המוזיקלי הקצבי של הלהקה והקריצה אל העולם 
הלא חרדי עוררו את התנגדות המנהיגות השמרנית. עם זאת זכתה הלהקה לקהל שומעים צעיר 
בחברה החרדית ובמידה רבה פרצה דרך בפני יצירה צעירה חרדית דומה. היא גם זכתה לחשיפה 
שומר  הדתי  הקהל  עם  הן  קשר  ביקשה  שהלהקה  דומה  החרדית.  החברה  גבולות  את  שחצתה 
המצוות הן עם קהל שנתפס בעיניים חרדיות כחילוני. ישי לפידות, היוצר המרכזי בלהקה והדמות 
הבולטת בה, הפך דמות מוכרת בציבוריות הישראלית ולא אחת שימש מעין מתווך בין התרבות 
החרדית לתרבות הכללית בישראל. לפידות היה בין היוצרים החסידיים הבודדים שגם ניסו לחלץ 
את המוזיקה החסידית ממוטיב החזרה על פסוקים מסורתיים בניגון, קצבי ככל שיהיה ומעודכן ככל 
שיהיה. שירו “עלה קטן שלי", שזכה לביצועו של אחד הזמרים החרדים הפופולריים, אברהם פריד, 
היה לא רק לנכס צאן ברזל במוזיקה הפופולרית הדתית אלא גם למעין סמן של אפשרויות פזמון 
חדשות המרחיבות את יריעת הטקסט של הזמר הדתי אל מעבר לעולם הטקסטים המסורתיים. 
ראוי אפוא להזכיר את אוף שימחעס, ולו רק משום היותה מעין כוח חלוץ במוזיקה הפופולרית 
הדתית הישראלית בזמן שבו בלטו מגמות של הסתגרות ושל בידול חברתי. הדבר בא לידי ביטוי 
גם בדרכי ההופעה של הלהקה: לא עוד מגבעת, זקן וחלוק או מעיל שחור, אלא חולצות לבנות 
מתבדרות, כובע בייסבול ומראה חרדי-מודרני. מבחינה זו, מוזיקת הפופ של הלהקה ביקשה אולי 
להשתלב במוזיקה הכללית ובישרה על התמד הרצון ברבגוניות במוזיקה הפופולרית הדתית, אך 

גם שימשה ביטוי מוזיקלי עז לרצון להתגבר על הגבולות החברתיים.
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המסת הגבולות החברתיים במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת 
מגמות  על  להתגבר  כמו מבקשים  הפופולרית  הדתית-יהודית  במוזיקה  לחדש  המנסים  היוצרים 
החברה  ובין  הדתית  בחברה  שונות  קהילות  בין  החוצצים  הגבולות  את  ולהמיס  החברתי  הבידול 
משום  “פירוק",  במילה  ולא  “המסה"  במילה  להשתמש  בחרתי  דתית.  הלא  לחברה  הדתית 
ש"המסה" מניחה התייחסות למצב צבירה פיזיקלי, ובמקרה שלנו – חברתי. לעומת מצב הצבירה 
נשמרים  והיומיומי  הפוליטי  הצבירה  במצב  חברתיים,  גבולות  על  להתגבר  המאפשר  המוזיקלי, 
המרחקים והגבולות. מבחינה זו אפשר לתאר את העשייה המוזיקלית כמקור השראה או כביטוי 
מרחבית  התארגנות  חינוך,  מערכות  עולם,  השקפות  בין  כגשר  מאשר  יותר  חברתית  לביקורת 
ואלמנטים מבדילים נוספים, המתרחקים זה מזה מעשה יום ביומו. היוצרים המחדשים במוזיקה 
הפופולרית הדתית נעים בין העולמות ואינם נותנים לקווי הגבול החוצצים בין הקבוצות והקהילות 
המגיעים מסצנת  הדתית  הפופולרית  במוזיקה  היוצרים המחדשים  לדוגמה,  כך  לקבל משמעות. 
החידוש  המזרחי.  הפיוט  זמרת  של  החידוש  לתרבות  תורמים  עצמם  מוצאים  הישראלית  הרוק 
לא מתבטא בהכרח ביצירה חדשה אלא בעיבודים חדשים למזמורים מוכרים. בולטים בהקשר זה 
יוצרים ומבצעים ברוק הישראלי דוגמת ברי סחרוף, קובי אוז וערן צור, שעבודתם האמנותית זוכה 
להד רב בתרבויות המוזיקליות הישראליות. ראוי להעיר שהתנועה הזאת אינה ייחודית למוזיקה 
הפופולרית הדתית. כך לדוגמה שירו של נתן אלתרמן “עוד חוזר הניגון", המבוצע לרוב במסגרות 
הקונבנציונליות של תרבות המוזיקה הישראלית, שזכה לעדנה בעיבודו הרוקיסטי-פנקיסטי של 

ברי סחרוף.
עבודת המסת הגבולות החברתיים מורגשת גם במישור המגדרי. היוצרים המחדשים במוזיקה 
הדתית הפופולרית אינם נענים לגבולות מגדריים. כך, למשל, בניגוד למוזיקה החסידית הפופולרית 
המסתייגת משירת נשים מכל סוג, במוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת בולטת סוגת שירת 
יוצרות ומבצעות ישראליות כאתי אנקרי, מיקה קרני, אודהליה ברלין, דין דין  זו  הנשים. בסוגה 
אביב ועלמה זהר. מה שנתפס בעבר הקרוב כאירוע ייחודי שיש לחקור בו – דוגמת המקרה של 
נבון  רותי  )Koskoff, 1989( או אף המקרה של הזמרת החוזרת בתשובה  יורק  בניו  נשות חב"ד 
– הוא כעת סצנה רחבה שמושכת אליה נשים ממגזרים חברתיים שונים. אמנם לרוב – לא תמיד – 
מתרחשים מופעי השירה הנשית בסביבה נשית בלבד, אבל הקול הנשי מציב אתגר על קווי גבול 

מסורתיים בהקשר זה. 
המסת הגבולות החברתיים באה לידי ביטוי גם בהתמודדות עם ניסיונות הקטלוג של המוזיקה 
ואנשי  חוקרים  של  ברצונם  נאבקים  מהיוצרים  רבים  המתחדשת.  הדתית-יהודית  הפופולרית 
החברתי  בקטלוג  המאבק  זה.  במאמר  גם  שנעשה  כפי  חברתית,  מבחינה  אותם  לקטלג  ביקורת 
בא לידי ביטוי בין היתר בדרך לבושם, הופעתם ודיבורם של המבצעים. גישתם האינדיבידואלית 
עצמם  היוצרים  החברתי.  בִקטלוג  מעט  לא  להיאבק  אותם  מובילה  הדתית  לאמונה  והמוחצנת 
דוחים אותו לא פעם ומעדיפים לא להיות מאופיינים אלא באמצעות יצירתם או בהתייחס אליה. 

כך לדוגמה אומר היוצר ארז לב ארי בריאיון עמו: 

אני לא חילוני ולא חרדי. כרגע אני גם לא רואה עצמי בתהליך בסופו אהיה חרדי, למרות שכבר 
נאמר שאם אתה רוצה להצחיק את אלוהים – ספר לו על התוכניות שלך. אם אבחר להעצים 
את עצמי, אז נכון לעכשיו זה יהיה באופן כללי רק בכל מה שקשור בלימודי יהדות. )לב, 2010(

אהוד בנאי דוחה את הנטייה לקטלוג במילות השיר הבא:
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אני הולך בעיר מוכרת וזרה,
לא שייך למגזר לא נכנס למגירה,

הלב שלי פתוח פה ושם גם מהבהב
הולך ומתרחק הולך ומתקרב

עוד סיבוב סביב אותה הכיכר,
קרוב לבית הכי רחוק שאפשר...

של  כבמקרה  הפרפורמנס  באמצעות  גם  מבוצעת  עליו,  ערעור  הפחות  לכל  או  הקטלוג,  דחיית 
לאיזה  או  קהילה  לאיזו  מסגיר  לבוש שאינו  על  בנאי, המקפידים  אהוד  או  ארי  לב  כארז  יוצרים 
ציבור הם משייכים עצמם, אם בכלל. כך גם באמצעות ההופעה, היודעת לחבר בין המינוריות או 
ההתלהבות של המוזיקה החסידית הוותיקה לבין המניירות של כוכבי רוק לכל דבר ועניין. הדברים 
נכונים גם באשר להרכבים. אלה מתהדרים לא אחת בשילובים בין צורות זהות דתיות שונות, מהן 
מוגדרות יותר ומהן פחות. הדבר בולט למשל בהרכב המכונה “הלב והמעיין", שבו חברים חסידי 

חב"ד, ברסלב וציונים דתיים. 
הוא  להמיס  המתחדשת  הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  מצליחה  שאותו  המרכזי  הגבול 
הגבול שבין הסוגה המוזיקלית הדתית לבין מה שנחשב לא אחת בעיני המבצעים כמרכז התרבות 
המתחדשת,  הדתית  במוזיקה  הבולטים  השירים  אחד  היא  לכך  דוגמה  הישראלית.  המוזיקלית 
שהיה לחלק מהרפרטואר הממלכתי – השיר “אייכה" שהלחין, כתב וביצע היוצר שולי רנד, ושעל 
משמעותו הדתית-חברתית אעמוד בפרק הבא. רנד מצא עצמו באחד מימי הזיכרון לחללי צה"ל 
מופיע בתל אביב מול קהל המונים כחלק מהמיזם העירוני “שרים בכיכר", שבו משתתפים אמנים 
מהשורה הראשונה בישראל. שירתו בלטה לאוזן הישראלית הרחוקה מהחברה הדתית, ולא פחות 
המסת  עובדת  נתחוורה  בכך  שכבר  דומה  החרדית.  הקהילה  של  המסורתי  בלבוש  הופעתו  מכך 
הגבול  קו  על  ניצבת  אינה  שהיא  והסתבר  המתחדשת,  הדתית  הפופולרית  המוזיקה  של  גבולות 
את  שגדש  המגוון  הישראלי  הקהל  לו.  מעבר  אלא  לישראלית  היהודית  המוזיקה  שבין  הדמיוני 
הכיכר, שרובו – כך אפשר היה להתרשם – נמנה עם הציבור החילוני בישראל, הכיר את מילות 
היטב  השתלבו  במילותיו  הצרופה  הכואבת  התהייה  בצירוף  השיר  של  המינורי  ניגונו  השיר. 
ברפרטואר השירה הלאומית של יום הזיכרון, שירה לאומית ההולכת ומתגוונת, הולכת ומופרטת 
)Hermoni & Lebel, 2013(. מאפיין נוסף הבולט ביצירתו של רנד הוא השפה הישראלית שבה 
פיוטית  בין שפה  הצברי,  הדיבור  לבין  ברסלב  חסידי  בין שפת  לנוע  יודע  הלה  הליריקה.  כתובה 
המעוטרת בביטויי כבוד לשפת הדוגרי )Katriel, 1986(. שילוב השפה הזה נתמך במאפיין אחר 
של המוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת: תנועתה בין החיתוך של פזמוני הרוק לבין טקסטים 
הגדושים בליריקה פיוטית, הקרובים למה שאפשר לכנות “תפילה", וליתר דיוק “תפילה אישית". 

מרכיב התפילה במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת 
התפילה נתפסת בכל הדתות כריטואל שבו פוגש האדם את האל בקרבה שאינה מצויה בריטואלים 
אחרים )Roth, 1990(. שעת התפילה נתפסת כשעת רצון, שעה שבה מקשיב האל לאדם. ההיסטוריון 
יוסף דן מוסיף שבמושג התפילה כרוכה ההנחה שמתקיים קשר בין האדם לאל באותה שעה ממש, 
דבר שאינו מחויב במערכות אחרות של מעשים ומצוות, שאף אם הם יוצרים מגע בין האדם לבין 
האל, אין זה מגע מיידי )דן, תשנ"ז(. ובלשונו: “התפילה היא פנייה אל האל בלשון קומוניקטיבית, 

המביעה את המשמעות הלשונית הכלולה במילים שהיא מורכבת מהן" )שם, עמ’ 361(. 
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חוקרי מיסטיקה כדן מבחינים בין תפילה מסורתית לבין תפילה מיסטית. התפילה המסורתית 
לרוב  היא  המיסטית  התפילה  זאת,  לעומת  ולשון.  טקסט  הבעה,  של  קבועות  צורות  על  נסמכת 
תפילתו של יחיד שאינה מתחשבת בהכרח בתבניות הקבועות של סדרי התפילה הרצויים. התפילה 
בולט  זה  בהקשר  לאל.  האדם  בין  אינטימי  קשר  של  אישית  הבעה  בתורת  כשלעצמה  עומדת 
המרכיב האישי והליטורגי שאפשר למצוא במוזיקה הדתית המתחדשת. לא פעם הפנייה לאל היא 
ישירה, ומובעת לא בנוסחאות מסורתיות או כאלה המוכרות מהמקורות. היבט זה תואם במידה 
קשר  מחפשים  הדתיים  השחקנים  שבהן  אחרות,  ובדתות  ביהדות  עכשוויות  דתיות  מגמות  רבה 
אישי ישיר ולא מֻתווך עם הנשגב )Luhrmann, 2004(. דוגמה לכך הן מילות השיר “אנה אפנה", 

שכתב והלחין המוזיקאי ארז לב ארי:

אני רודף אחר חוקיך, מחד
מאידך תשוקתי אותי רודפת

בוש ונכנע אבוא בשעריך.
והלילות הארוכים והבדידות והשנים,

והלב הזה שלא ידע מרגוע.
עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים.

לאן אלך, אנה אפנה, כשעיניך מביטות בי.
איכה אברח, איך לא אפנה?

בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה
בין הימים ההם לזמן הזה.

בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה.

רודף אחר חוקיך, מאידך תשוקתי אותי שורפת,
עזה כמוות איומה כנדגלות.

הלילות הארוכים והבדידות והשנים
והלב הזה שלא ידע מרגוע

עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים – השיבני!

כעשור  לפני  ישראלי.  רוק  הרכבי  בכמה  בעבר  שהשתתף   1970 יליד  מוזיקאי  הוא  ארי  לב  ארז 
החל בתהליך אישי של התחזקות דתית, ותהליך זה הוטמע בשנים האחרונות ביצירתו המוזיקלית 
העצמאית. קל לראות שהשיר “אנה אפנה" מצוי על גבול הפיוט. הוא מזכיר במידה רבה פיוטים 
מוכרים מעולם הפיוטים של עדות המזרח בימי הסליחות, דוגמת “לך אלי תשוקתי" או “קמתי 
באשמורת". יסוד הפיוט בולט גם בעבודתה של להקת “המדרגות". אלבומה השלישי של הלהקה, 
“שואף" )2007(, כולל עיבודים חדשים ומודרניים של כמה פיוטים מפורסמים דוגמת “מי ייתן לי 

אבר כיונה", “ידיד נפש" ועוד.
הישראלי  הפופ  אמן  יצירתו של  היא  ולחדש  לאישי  למשפחתי,  המסורתי  בין  לשילוב  דוגמה 
קובי אוז, המשלב בין פיוט ששמע בבית סבו לבין העולם המוזיקלי החדש שממנו בא. אמנם קובי 
אוז אינו מצוי בתהליך של חזרה בתשובה או של התחזקות דתית – או לפחות לא העיד על כך עד 
כה – אבל הטקסטים המופיעים ביצירתו הרליגיוזית והחילונית כאחד, “מזמורי נבוכים", מושפעים 
כתב  שאוז  “אלוהיי"  השיר  הוא  לכך  הדוגמאות  אחת  המסורתי.  הדתי  הטקסטים  מעולם  מאוד 
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והלחין. השיר משלב בין פיוט פופולרי לשיח אישי, פרטי ואף ביקורתי כלפי העולם הדתי ואינו 
נרתע מלשלב גם נימה פוליטית, שלרוב נעדרת מסוג זה של שירה-תפילה במוזיקה היהודית:

אתה אל אלוהיי אתה אל אלוהיי
אתה אל קבץ נדחיי ישראל אלוהיי

קבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ
ושלח משיחנו מלכנו דוד בן פרץ

יש לי כל כך הרבה דברים לספר לך
ואתה הרי הכול יודע

יש לי הרבה בקשות לבקש ממך
אבל אתה הרי חפץ בטובתי ממילא.

אני נותן לך חיוך קטן
על כל דבר יפה שבו אני מבחין, מרשים או עדין.

ואני קצת נבוך, אנ’לא יודע איך לקרוא לך,
אלוהים או אלוקים.

יש לי המון תודות תודות תודות עומדות בתור מול דלתך
אבל תודות יוצאות לי קיטש.

יש לי מלא בקשות בקשות בקשות בקשות לבקש ממך
למרות שאצלי בסך הכול בסדר.

אלוהיי אם אתה שומע תפילתי
אולי אפשר למסור ד"ש לסבא שלי.

תגיד לו שהמתינות הספרדית שבה הוא דגל
התחלפה בקנאות, קיצוניות.

אבל למרות הכול הסובלנות רוחשת מתחת לפני השטח.

שירים לא מעטים במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת מבטאים את תפילתו של היחיד 
השב בתשובה קרועה. כך לדוגמה בעבודתו המוזיקלית של היוצר והמבצע אביתר בנאי, יליד 1973, 
הישראלית.  ביצירה  בולט  ושם  מקום  השנים  לאורך  לעצמה  שרכשה  הרחבה  בנאי  למשפחת  בן 
אלבומו “לילה כיום יאיר" הוא אחד משיאיה של יצירה מוזיקלית המושפעת מהתחזקות דתית. 
האלבום משלב בין יצירות הלקוחות מספר תהילים ומשיר השירים לבין יצירות אישיות דוגמת 
שיר הנושא של האלבום, המתאר את התמודדותו היומיומית של חוזר בתשובה עם החיים הדתיים. 
תהליך התשובה מתואר לרוב כתהליך של הארה אבל גם של בלבול, של הצטרפות אינדיבידואלית 
אל קולקטיב גדול שגבולותיו אינם מסומנים, תהליך שמרפא ובד בבד גם מייסר ומיוסר. מקריאה 
בטקסטים שונים במוזיקה הדתית המתחדשת עולה שאין מדובר בתהליך של מחיקת עצמי ובריאת 
עצמי חדש אלא בתהליך יצירה המחברת בין עצמי ישן לחדש, במעין קו רצף דמיוני. הדבר מתבטא 

בשירו “אבא", שיר הנע בין האישי והמשפחתי ובין הקולקטיבי והדתי:
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אבא, אני רוצה לעמוד מולך,
להאמין שאתה אבא טוב.

אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי,
ככה סתם אבא טוב.

אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל לבי
שלמסע הזה יהיה סוף טוב,

שכל מה שאני עובר בדרך
יהפוך חולשה לעוצמה גדולה.

אבא, אני רוצה לחזור אליי,
למצוא אותך שם איתי.

במקור שלי אני טוב גמור, אבא,
ושם אני מאמין בעצמי.

החוזר  השחקן  של  בשיריו  לזהות  אפשר  פנימה  המתבונן  ולמבט  האישית  להתייסרות  ביטוי 
נער  כשהיה  עוד  דתית-לאומית.  למשפחה  ב-1962  נולד  רנד  רנד.  שולי  ברסלב  וחסיד  בתשובה 
התשעים  שנות  בסוף  תיאטרון.  לשחקן  והיה  משחק  למד  הצבאי  השירות  ואחרי  בשאלה,  חזר 
החל לחזור בתשובה והצטרף לחסידי הרב שלום ארוש, הנמנים עם חסידויות ברסלב המתחדשות 
ורנד המשיך לעסוק  היצירה שלו,  לא קטע את תהליך  זה  )באומגרטן, תשע"ב(. מהלך  בישראל 
שהוציא  בדיסק  נמצא  ליצירתו  בשל  ביטוי  החדש.  ממקומו  אבל  ובכתיבה,  בקולנוע  בתיאטרון, 
והחילוניים.  הדתיים-לאומיים  בקהלים  רבה  להצלחה  זכה  הדיסק  טובה".  “נקודה   ,2008 בשנת 
בשירי הדיסק בלט הממד האישי, השזור ברקמה פיוטית המחברת בין ביטויי לשון עברית צברית 
ללשון ספרות חסידות ברסלב. כך למשל בשיר “אייכה" שכבר הזכרתי. הנה ציטוט קצר מטקסט 

שיר התפילה הזה:

ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות,
לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.

אנה מפניך אסתתר?
מה אטען, מה אצטדק, מה אדבר?

חנון ורחום, הן לפניך גלוי:
כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי,

נלחם בעצבות, בייאוש המכרסם כתולעת,
השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.

קולות מהעבר לוחשים לי לעצור,
אבל אני מוסיף בחושך לחתור,

ושואל ומבקש: אייכה?!

שיר זה יכול לשקף היטב את הלך המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת. אפשר 
למצוא בשיר דמיון למסורת שירת הרוק של מבצעים מסוגו של לאונרד כהן, של משורר 
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המטיף לקהלו בסגנון מאופק יחסית ובליווי מוזיקלי צנוע. במישור הדתי-חברתי השיר מתאר 
את התהליך הלא שלם והמיוסר של היהודי השב אל האל, את ההתמקמות המתמדת על קו 
תפר חברתי לא נראה ואת הייאוש הקיומי, שאינו נרפא גם לאחר השיבה אל האל. אפשרות 
אחת לפענוח הקו המיוסר טבועה כמובן במחשבה הברסלבית, הרואה בייסורים חלק בלתי 
נפרד מההתמודדות האמונית בעולם )גרין, 1981(. אולם אפשר לפענח זאת במישור נוסף, 

של הרפלקסיה הנקשרת באקט התשובה. 
הרי  “תשובה",  בו  שקיימת  כתהליך  בתשובה  החזרה  תהליך  את  מדמים  אנו  לרוב  אם 
שהסיטואציה המתוארת בשיר זה היא כזו של השתנות דתית המלווה בשאלות רבות שייתכן 
שכלל לא באו על פתרונן באקט התשובה. ביטוי לכך אפשר למצוא בהיפוך המתוחכם של 
הטקסט המקראי שממנו שואב היוצר השראה. הפנייה לאל בשיר מזכירה את קריאתו של 
האל אל אדם בספר בראשית: “אייכה?" והנה כעת נשאל האל אותה השאלה על ידי היהודי 
השב. מילות השיר, הנעות בין משלבי שפה גבוהה לנמוכה, כמו מבטאות קרבה וריחוק כאחד, 
אולי אותם קרבה וריחוק שחש החוזר בתשובה ובשאלה אל מול האל. קשה להתעלם כאן 
מהדיאלוג המוכר כל כך מהספרות החסידית בין החסיד או הצדיק לבין האל, דיאלוג המלא 
לא אחת בטרוניה. זהו שיר חסידי, אך כזה הנשען על תשתית שונה מזו של המוזיקה החסידית 

הקלאסית )דורון, 2013(.
דומה שהתפילה במרחב המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת בישראל תואמת 
את מקומה של השירה ביצירת הרוק הישראלית. “כאשר נוצר אמן הרוק הישראלי", טוען 
דמותו  אל  אותו  קירבה  להלחנה  וגם  למילים  גם  האישית שלו  “המחויבות  קלדרון,  נסים 
של המשורר, והמרדנות שיש בעצם הבחירה בז’אנר הרוק קירבה אותו שוב אל סביבה של 
פרובוקציה, או התרסה או אי-שקט" )קלדרון, 2009, עמ’ 26(. על מרכיב המרד במוזיקת הרוק 
עומד רגב )2011( בניתוחו את מה שהוא מכנה “אסתטיקת הרוק". ביסודה של אסתטיקה זו 
ניצבת הטענה שהאמצעים הטכנולוגיים, אמצעי ההבעה הקולית והמלל הייחודי מעניקים 
לרוק לא רק נופך מוזיקלי מיוחד וזהות עצמית, אלא גם דימוי מרדני המסייע להתקבלותו 
בחברה כביטוי פוליטי-חברתי של התקוממות. בעבודת מחקר מקיפה בסוגיית המרד והרוק 
מיפה אפל )תשע"ב( שישה שיחים של מרד הטבועים בתרבות מוזיקת הרוק: מרד מיני, 
שבמרכזו שחרור הגוף אל המיניות החדשה; מרד תודעתי, הכולל שימוש בסמים, מיסטיקה 
ופסיכדליה; מרד פוליטי, שבו אימוץ עמדות חברתיות רדיקליות; מרד מגדרי, הנקשר במשחקי 
הזהות המגדרית; מרד תרבותי, הכולל בין היתר גם מרד במוזיקה עצמה; ומרד פרטי, שמהותו 
אחיזה באינדיבידואליזם ובחתירה לאותנטיות. מהי המרידה של מחדשי המוזיקה הדתית 

הפופולרית, אם בכלל? 
ופיוט המֻלווים  המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת בישראל מפיקה פרקי שירה 
מתייחס  המונח  הרוק  מוזיקת  של  האמנותי  בעולם  “דיסטורשן".  הרוק  אמני  אצל  שמכונה  במה 
לעיוות צליל, לטכניקות נגינה הגורמות לצליל – בעיקר של הגיטרה החשמלית – להישמע מעוות, 
“מלוכלך", לא צלול. העיוות הזה מסייע למוזיקת הרוק להקנות לעצמה זהות ומובחנות לעומת 
“דיסטורשן"  המונח  את  מטפורי  באופן  לשאול  מבקש  אני  אחרות.  מודרניות  מוזיקליות  סוגות 
ולהסביר באמצעותו כיצד הופכת המוזיקה הדתית המתחדשת את יסוד התפילה הנינוח לכאורה 

לליטורגיה רפלקטיבית המלאה דיסטורשן של צליל וליריקה. 
שגיא בספרו פצועי תפילה )2011( מתאר את התפילה כ"פנומן מעורר תמיהה: היא מגלמת את 
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הפער בין האדם ובין המציאות שהוא נתון בה. בתפילה האדם חוזר אל מציאות זו, שופט אותה, 
מאשרה או מבקש לתקנה". התפילה, מוסיף שגיא, “היא רפלקסיה שבה האדם בוחן את מכלול 
עולמו ואת מעמדו בה" )שם, עמ’ 13(. דיסטורשן התפילה והפיוט, או כפי ששגיא אולי היה מכנה 
זאת: “התפילה הפצועה", כמו מזכיר לקהל השומעים של המוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת 
ששיבה אל המסורת אינה בהכרח אקט סגור של המרה. תהליך השיבה אל המסורת ואל האל הם 
בגדר תהליכים שאינם מסתיימים, לפחות לא לאינדיבידואל החווה אותם. מדובר בתהליך פתוח. 
העולם שהיה אינו מאוין, אלא ממשיך לשמש מקור השראה או התבוננות רפלקטיבית להתנהלותו 

של החוזר בתשובה בעולם החדש. 

הקשרים אפשריים להתחדשות המוזיקה הפופולרית הדתית בישראל 
כיצד אפשר להסביר מבחינה חברתית את מגמת ההתחדשות במוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית? 
כפי שראינו, הניסיון להתגבר באמצעים מוזיקליים על מגמות הבידול במציאות החברתית והדתית 
אינו פרי השנים האחרונות בלבד. למעשה, אפשר להצביע על מסורת חיה של חתירה לרבגוניות 
מוזיקלית וחברתית במוזיקה הדתית הפופולרית על רקע תהליכי הבידול וההתכנסות החברתית. 
הצגתי את שלמה קרליבך, שפעל כבר משנות השישים בשדה המוזיקה הדתית הפופולרית, ואת 
להקת אוף שימחעס, שנדמה שגם היא הקדימה מעט את זמנה. מגמת ההתחדשות, או אולי מדויק 
אחר  מתמיד  וחיפוש  מוזיקלי  לחידוש  השאיפה  מתוך  הונעה  להתחדשות,  הדרישה  לומר:  יותר 
צליל חדש וגם מתוך הרצון להרחיב את מנעד הקהל. אולם לצד אלה יש לתת את הדעת גם על 

הרקע החברתי שבתוכו הפכה מגמה זו לאג’נדה בולטת ונוכחת במוזיקה הפופולרית הדתית. 
לטענתי, נראה ששלוש תופעות בחברה הדתית והלא דתית בישראל איפשרו את ההתחדשות 
הזאת והפכו אותה מזרם אלטרנטיבי לזרם בולט במוזיקה הפופולרית הדתית ובמוזיקה הישראלית 
היהודית- ההתחדשות  ותנועת  הניאו-חסידי  השיח  הופעת  התשובה,  בתנועת  התמורות  בכלל: 

נוטלות חלק בעיצוב התרבות הדתית בישראל בעשור האחרון,  חילונית. שלוש התופעות האלה 
ואין פירוש הדבר בהכרח עיצובה של החברה הדתית. 

מגייסת,  זו הפכה מתנועה  ההחזרה בתשובה.  תנועת  בהלך  היא התמורות  התופעה הראשונה 
 ,)Caplan, 2001( והחרדית  הדתית  החברה  של  שורותיה  להרחבת  ומלמעלה  מבחוץ  הפועלת 
למרחב חברתי ותרבותי תוסס המתרחב כשלעצמו ומנסה למצוא לעצמו מקום וקול המביעים את 
עושר הזהויות והרבדים התרבותיים הכלולים בו. סביבה זו מתארת את עצמה כעוסקת בחיפוש 
הזה  הקול  לחיפוש  בולט  ביטוי  בכלים המסורתיים.  או  ואינה מסתפקת בתשובות  רוחני מתמיד 
בהצגת  מסתפקים  שאינם  התשובה,  עולם  ירחון   – אדרבה  העת  כתב  בגיליונות  למצוא  אפשר 
שיח תורני אלא מנסים להרחיב את יריעת המחשבה והשיח גם לכיוונים כלליים דוגמת מאמרים 
שמקורן  לתורות  חסידיות  תורות  בין  ממשקים  למצוא  מנסים  וכן  כללית  פילוסופיה  שעניינם 

בתרבות מזרח אסיה. 
חיפוש הקול הזה בא לידי ביטוי גם במישור המוזיקלי. קשה להתעלם מהמקום הבולט שתופסים 
מלמד,  הדבר  המתחדשת.  הדתית  הפופולרית  המוזיקה  של  בסצנה  ומתחזקים  בתשובה  חוזרים 
חילונים  גיוס  שעיקרה  מפעילות  בישראל:  בתשובה  ההחזרה  בפעילות  שחל  השינוי  על  כאמור, 
או  חרדי  מדומיין,  קולקטיב  בשם  הפועלת  דתית  תעמולה  עם  מזוהים  היו  התרבותיים  וגיבוריה 
אישית,  דתית  וליצירה  להבעה  הם מקור  לפעילות שגיבוריה התרבותיים  היא הפכה  ציוני-דתי, 
אינה  זו  פעילות  סמליים.  משאבים  של  עושר  לה  ולהעניק  הדתית  הקהילה  את  לחזק  המיועדת 
קובעת עצמה כלעומתית לחברה הלא דתית אלא ניצבת כנקודת מפגש עם חברה זו ומנהלת עמה 
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דיאלוג חופשי, וזה עשוי לשמש מקור השראה להצטרפות לקהילה הדתית או שהוא עשוי לשמש 
כמקור להעשרה תרבותית ותו לא. מגמה זו, המלווה בפריעת הגבולות הסימבוליים והחברתיים 
נותנת את   ,)2010 )ליאון,  חוץ  כלפי  ובין מרחבים אלו   )Sharabi, 2012( בתוך מרחבי התשובה 
אותותיה גם במישור התרבותי-מוזיקלי. אף שעולם ההחזרה בתשובה נתפס בעבר כמרחב אשר בו 
העבר מאוין, הרי שבהתחדשות המוזיקה הדתית מופיע העבר כמשאב בתחזוקת ההווה החדש של 
החוזרים בתשובה. דוגמה מוחשית ומעניינת לכך היא שני האחים אריה וגיל גת, חוזרים בתשובה 
הנמנים עם הזרם הברסלבי, שהופעות הרחוב שלהם בירושלים כוללות רפרטואר של שירי פינק 
פלויד, בוב דילן וביטלס. פרימת הגבולות במקרה זה נדמתה כה קיצונית עד שהפכה גימיק מעניין 
בתכנית הבידור הפופולרית “הכוכב הבא" שבה הופיעו השניים, בצעד שאינו מובן מאליו. “האחים 
גת", כתב אלחנן ניר )תשע"ב( במאמר עיתונאי שהוקדש ליצירה המתחדשת של תנועת התשובה 
הקפדה  שבין  הדיכוטומיה  את  ושברו  טיים  הפריים  בלב  והפאות  הזקן  עם  “התייצבו   ,)2013(

במצוות לבין חופש מנטאלי" )עמ’ 10(. 
התופעה השנייה היא ההתחדשות החסידית, שנוהגים לכנות “ניאו-חסידות". תופעה זו החלה 
 Ariel,( בארצות הברית כחיפוש אחר שפה דתית חדשה בקרב קבוצות ויחידים ניאו-אורתודוקסים
2011( ובעשור האחרון מתרחשת גם בישראל, בחיפוש של צעירים דתיים-לאומיים ורבניהם אחר 
סגנונות של ריטואל דתי העשויים לחלצם מבית המדרש ה"ליטאי" שאליו נדמה שנקשרו במשך 
עשרות שנים )הרשקוביץ, תשס"ז( אל עבר מרחב של יצירה דתית מתחדשת. נוגעת למחקרנו כאן 
העובדה שמגמת ההתחדשות החסידית מצאה את דרכה אל מחוץ לסביבה החסידית הסוציולוגית, 
בובר  מרטין  של  עבודתו  דוגמת  חילוניים  בביטויים  מקום  מצאה  תחילה  ואדמו"רות.  עדה  קרי, 
זמן היא  2009(. לפרק  )נוימן,  גורדון  דוגמת דת העבודה של א"ד  ואף בעשייה חלוצית חילונית 
החינוכי  בעיקר סביב מפעלו  הציוניות-דתיות,  הישיבות התיכוניות  בבניית תרבות  גם  התבטאה 
של הרב משה נריה, שניסה להעשיר את הגישה הלמדנית באמצעות תרבות הניגון החסידי ובכך 
ליצור מעין סינתזה חסידית-ליטאית )שוורץ, 2013(. גישה זו נמשכת גם היום. הפעם שותפים לה 
מוסדות, רבנים ומחנכים המבקשים להעמיק את ההשפעה החסידית, ובתוכה את תרבות הניגון 
חידוש מרחב  היא  התוצאה  )רוזנברג, תשס"ט(.  החסידית  בהוויה  למוזיקה  המיוחס  המקום  ואת 
קהל  אל  שמדברים  ורפרטואר  תוכן  קצב,  אל  החסידי  השיח  תוכני  בין  חיבור  באמצעות  השמע 
מהיוצרים  לחלק  וברסלב:  חב"ד  חסידויות  זה  בהקשר  בולטות  הציונית-דתית.  בחברה  הצעירים 
המחדשים יש זיקה קהילתית או אחרת אל תרבויות החסידות האלו, ותורותיהן באות לידי ביטוי 

במוזיקה שלהם. 
לטענת  קצרה.  התייחסות  מחייב  וברסלב  חב"ד  חסידויות  של  המסרים  השפעת  עניין 
האנתרופולוג יורם בילו וחוקר החסידות צבי מרק, חסידויות חב"ד וברסלב נמצאו מלכתחילה 
על שני קטבים מבחינת ההיסטוריה של תנועת החסידות. אולם בפועל, על ציר הזמן, ובעיקר 
חציית  הוא  שלהן  המשותף  שהמכנה  מרובות  דמיון  נקודות  חולקות  הן  הישראלי,  במרחב 
הגבולות החברתיים, או לכל הפחות ערעורם )Bilu & Mark, 2012(. שתי החסידויות הללו 
הן אבן שואבת לחוזרים בתשובה ולמתחזקים רבים. חב"ד מקרבת רבים מהם אל אורחותיה 
בין  מפוצלת  ברסלב  חסידות  ולעומתה  חב"ד,  תורת  של  דבר  לכל  חסידים  אותם  והופכת 
זרמים, שיטות ואדמו"רים המפתחים עדות ברסלביות המחזיקות בפריפריה מגוונת מאוד של 
מתחזקים. בשתי החסידויות הללו תופס הניגון מקום חשוב. אין הכוונה בהכרח לניגון החסידי 
המסורתי, אלא יותר לניגון כיצירה מתמשכת ומתעדכנת. השירה משמשת כמבע אקספרסיבי 
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של רגש דתי והמבצעים השונים מטמיעים את מסריהן של הקבוצות הללו. דוגמה בולטת לכך 
הוא אלבומו של שולי רנד “נקודה טובה". באלבום, שזכה להצלחה והפך למופע מצליח לא 
פחות, שזור לא מעט מהשיח של חסידות ברסלב ומעולם המושגים של הטקסטים הקנוניים 

בחסידות זו. 
התופעה השלישית היא תנועת ההתחדשות היהודית, תנועה המזוהה עם הרצון החילוני 
והתפתחה  הלכה  כך  אל המסורת הדתית.  זמננו להתקרב מחדש  בת  בישראל  כאחד  והדתי 
בסוף שנות התשעים של המאה ה-20 ולאורך העשור הראשון של המאה ה-21 יצירה יהודית 
חילונית מעורבת, שנשענת על שיח למדני וחקרני שמקורו ברצון בדיאלוג בין קבוצות דתיות 
לחילוניות בישראל, אך לא פחות מכך – ברצון להשפיע על סדרי הטקסט המסורתי ועל אופני 
פרשנותו. הדבר הוביל למה שמתואר כרנסנס יהודי בחברה הישראלית: במסגרתו קמו בתי 
מדרשות פלורליסטיים, קבוצות תפילה לא אורתודוקסיות ופסטיבלים של לימוד והתכנסות. 
למעשה נוצר מרחב שלם של יצירה יהודית המחפשת לעצמה קול במרחב של עשייה דתית, 

שבמשך שנים רבות הקול הדומיננטי בו היה האורתודוקסי והחרדי )אזולאי, 2010(. 
בתוך מרחב היצירה הזה היה לתפילה ולשירה הדתית האישית והקולקטיבית מקום בולט. 
הפעילות  למיסוד  חתרה  אלא  אינטלקטואלית  בפעילות  הסתפקה  לא  ההתחדשות  תנועת 
היו  כך  מדריכות.  דמויות  והצעת  טקסים  ייסוד  תפילה,  בתי  הקמת  באמצעות  הריטואלית 
המוזיקה  מתחום  ומבצעים  יוצרים  שפקדו  בולט  לאתר  יהודית  התחדשות  של  פסטיבלים 
היו  מסורתיים  קהלים  של  המסורתיים  המרחבים  לצד  המתחדשת.  הדתית  הפופולרית 
המסגרות של ההתחדשות היהודית כר נרחב לחידוש תרבות הפיוט והשירה הדתית. כאן ניכר 
הרצון לחצות גבולות ולהפגיש בין תרבויות יהודיות, בין מזרח למערב, בין עולם החסידות 

לעולם הליטאי, בין עולם התשובה האורתודוקסי למרחב השיבה היהודי החילוני. 
גם להשקעה מסיבית מצד סוכני תרבות מרכזיים שראו לעצמם מטרה  זכתה  זו  פעילות 
לשנות את תמונת המציאות הדתית-חילונית בישראל. בין אלה בולטת קרן אבי חי, שהוקמה 
באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 בידי הפילנתרופ היהודי-אמריקאי סנפורד ברנסטין 
)Bernstein(. אנשי הקרן הציבו לעצמם יעד “לחזק את הזהות היהודית, את הזיקה למקורות 
בישראל,   – פועלת  היא  בכל מקום שבו  יהודים  היהודית של  ואת הקשר למסורת  יהודיים 
בצפון אמריקה ובמדינות ברית המועצות לשעבר, וכן לשמר, לחזק ולהעמיק את הקשר שלהם 
למדינת ישראל".1 לשם השגת מטרה זו מממנת הקרן מגוון גורמים ויוזמות שקשורים לחידוש 
ובתי מדרש  וביניהן מסגרות אקדמיות, מכינות צבאיות  בישראל,  היהודית-דתית  התרבות 
תרבות  לחידוש  ארוכה  תקופה  במשך  סייעה  הקרן  למוזיקה,  הנוגע  בכל  ודתיים.  חילוניים 
הפיוט ועודדה יוצרים ומבצעים צעירים, בעיקר כאלו שהם חלק מתרבות הרוק הישראלית, 
ליטול חלק בתהליך. לצד קרן אבי חי, שתרומתה מוערכת בעשרות מיליוני שקלים, אפשר 
בקמפוסים  יהודית  ובתרבות  בזהות  העוסקת  בפעילות  המעורבים  שונים  ארגונים  למצוא 
האקדמיים השונים בישראל, במרכז כבפריפריה, באוניברסיטאות כבמכללות. מטרתם היא 
לחשוף את הקהל הצעיר לסינתזות תרבותיות חדשות, דתיות וחילוניות, וליצור קהל חדש של 

צרכני זהות יהודית שאינה שבויה בנוסחאות אורתודוקסיות או בנוסחאות קשיחות אחרות. 
סיכומו של דבר הוא ששדה המוזיקה הפופולרית הדתית משמש זירה חשובה ומשמעותית 

.http://avichai.org.il/iw/aboutus :מתוך אתר האינטרנט של בית אבי חי  1
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בעיצוב תשתיות הזהות היהודית בישראל. זו אינה רק עשייה אמנותית לשמה אלא גם עשייה 
חברתית ופוליטית מודעת, המבקשת להשתמש במוזיקה הפופולרית כדי לתת קול לכוחות 
החדשים הנוטלים חלק בעיצוב זה. מבחינה תוכנית, התוצאה היא הבנייתו של קול המנסה 
לאזן את מגמות הבידול החברתי באמצעות הנכחת חלופה המציגה עצמה כרבגונית, ובעצם 

כלאומית. 

סיכום
מאמר זה התווה קווים ראשונים להתחדשות החברתית בשדה המוזיקה הפופולרית הדתית-
את  ממיסה  שיצירתם  יוצרים  של  צמיחתם  תוארה  במאמר  ובמקורותיה.  בישראל  יהודית 
שהלכו  גבולות  בישראל,  דתית  הלא  לחברה  הדתית  החברה  בין  יחסית  הנוקשים  הגבולות 
תמונה  להעמיד  כדי  רב  מחקר  עוד  כמובן  יידרש  עשורים.  משלושה  פחות  לפני  והתפתחו 

שלמה של הדברים, אך ממאמר זה אפשר להסיק שלוש מסקנות: 
מקטלוגה,  בורחים  שיוצריה  המתחדשת,  הדתית-יהודית  הפופולרית  המוזיקה  ראשית, 
משמשת נקודת מפגש בין שלוש תופעות המעורבות בתהליכי התחדשות דתית בחברה היהודית 
– תנועה שמקורותיה באורתודוקסיה  הן תנועת התשובה החדשה  זמננו. אלה  בישראל בת 
החרדית, אך ניכרים בה תמורות ושינויים בגלל אי רצונם של יוצרים להתנתק מעולמם החברתי 
והתרבותי הקודם; תופעת הניאו-חסידיות בחברה הציונית הדתית – תנועה המזוהה עם הרצון 
לחדש את החוויה הדתית בחברה זו, הבאה לידי ביטוי בליטורגיה ובהרחבת מנעד הטקסטים 
הנלמדים; ותנועת ההתחדשות היהודית – תנועה המזוהה עם הרצון החילוני בישראל בקשר 

אל המסורת הדתית. 
התוצאה היא מרחב חדש של עשייה מוזיקלית וחברתית שבמרכזו ניסיון לבחון ואולי אף 
שימוש  בו  שנעשה  היחיד  המקרה  זה  אין  דתית.  והלא  הדתית  הזהות  גבולות  את  להרחיב 
במוזיקה פופולרית לבחינה של גבולות זהות קולקטיבית ולהרחבתם. למעשה, התפשטותם 
הגלובלית של סגנונות הפופ והרוק, אשר המוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת היא אך 
ביטוי אחד שלהם, מגלמת זה שנים בחינה והרחבה של גבולות זהות קולקטיבית ברחבי העולם, 

וגם בישראל. 
שנית, בהמשך למחקרם של רגב וסרוסי )Regev & Seroussi, 2004( שמנו שלוש תרבויות 
מוזיקה במרחב הישראלי, הצגתי כאן תרבות מוזיקה רביעית – המוזיקה הפופולרית הדתית. 
למובחנות  הנוטה  חברתית  מציאות  בין  הזו  המוזיקה  בתרבות  הקיים  המתח  את  תיארתי 
ולהסתגרות לבין הוויה מוזיקלית עשירה במקורותיה, החותרת לשימור הרבגוניות. מגמת 
ההתחדשות של המוזיקה הפופולרית הדתית שזורה בניסיונות לשמר ולשחזר את הרבגוניות, 
אך גם להביע את התמורות שהתרחשו בשדה הדתי לאורך העשורים האחרונים. ברם, אולי 
בניגוד לתרבויות המוזיקה המתמקחות שמציגים רגב וסרוסי, דומה שהמוזיקה הפופולרית 
הדתית המתחדשת אינה נאבקת על מקומה במרכז הישראלי הלאומי שכן היא נעה בין שתי 
מגמות המעניקות לה מקום מרכזי טבעי כמעט: המגמה האחת היא הקול האישי שהיא מוכרת 
לקהל הישראלי. דומה שה"דת" בפאזה הרפלקטיבית שלה יודעת היטב לנגן על הקול האישי, 
זה שאינו ניתן להגדרה כשלעצמו, המתחמק כל העת מהגדרה ומגידור; המגמה האחרת היא 
האזרחית  החברה  בתחומי  כוח שפועלים  רבי  ופוליטיים  חברתיים  מעורבותם של שחקנים 
בישראל. אלמלא כן, אילו היו פועלים בשם הדת המאורגנת או המדינה, יכולים היו להיתפס 
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כחלק מתרבות-נגד. בפועל לא משרד התרבות מעצב את סדר היום הדתי-חילוני בישראל 
אלא שחקני החברה האזרחית. 

מסקנה שלישית היא שהפרטת החילוניות והדת במקרה זה תורמת שוב להבניית המוזיקה 
לאיש.  מחויב  שאינו  אישי  קול  המבטאת  כמוזיקה  המתחדשת  הדתית-יהודית  הפופולרית 
התוצאה הנראית היא הבניה מלמטה של לאומיות ישראלית-יהודית, לא בכלים ממלכתיים 
אלא בכלים תרבותיים, כלכליים ופוליטיים אחרים מאלה המצויים בידי המדינה. כך לדוגמה 
ברי  הסמוי  במישור  אולם  המציאות.  ברקיחת  משמעותי  תפקיד  התרבותית  לפילנתרופיה 
שהפילנתרופיה התרבותית אינה שחקן א-פוליטי, גם אם יש מי ממנה המנסים להציגה ככזו. 
היא אוחזת בכוח רב, שמקורו בין היתר במקורות המימון השופעים שלה ובדרך התנהלותה 
היא  גולשת  התרבות  הפרטת  ובכוח  אלה  באמצעים  יעיל.  במנגנון  המסתייעת  המחושבת, 
ויצירה שהמדינה מבקשת לנטוש או לצמצם את מעורבותה  אל מקומות ואל אתרי תרבות 
בהם משיקולים כלכליים. יתרונה של הפילנתרופיה התרבותית הוא בהצגתה את עצמה ככוח 
מדינתיים  פוליטיים  מאינטרסים  מעסקנות,  רחוק  נקיות,  בידיים  המגיע  ככזה  מסחרי,  לא 
ולייצר “טוב לאומי" חדש ולתת מקום למורכב  או סקטוריאליים, כל כולה רצון טוב לשקף 
ולמתון על פני הפשטני והקיצוני )השוו: ינאי וליפשיץ-אורון, 2003(. בכוח הטיעון הסולידרי 
והקונצנזואלי הזה, המפרק את הקולקטיבי ונותן מקום לאישי, יכולה היא להציג עצמה ככוח 
השותף למרד במשטר הישן ובד בבד גם ליטול בו חלק, כמי שמסכימה ליטול את מקומה של 
המדינה בשימור הקיים ובתרומה לבלימת כוחות המבקשים לשנות באופן מהותי את הסדר 

הקיים. 
הדברים מלמדים אפוא לא רק על חשיבות תובנתו של פרית’ )Frith, 1996(, שלפיה מוזיקה 
אינה מנותקת מההקשר החברתי, אלא גם על המקום הדיאלקטי שתופס הפוליטי במוזיקה 
הפופולרית. המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית המתחדשת בישראל מנסה אולי להתחמק 
נכפים  הפוליטיים  אולם ההקשרים  אג’נדה א-פוליטית,  כמו מקדמת  ובכך  מהקשרים אלה 
עליה משום שיש לה תפקיד בפוליטיקה של הפרטת התרבות ותפקיד נוסף בפוליטיקה של 
מתוך  אלא  ולמסורת,  לדת  ריאקציונרית  מגמה  מתוך  להתחדש שלא  המבקשת  הלאומיות 
מגמה רפלקטיבית אליהן. הדואליות הזאת משוקעת בפרקטיקה של שדה המוזיקה הדתית 
המחבר  השיח  מקטגוריה,  ההתחמקות  מזיהוי,  ַהבריחה  כך  עצמה.  המתחדשת  הפופולרית 
והמחבק, המציג עצמו כמעבר לכל גבול חברתי. כל אלה הם ניסיונות המשתמשים בצורות 
ההפרטה כדי להשעות את הפוליטי, את הקונפליקטים הדתיים והלאומיים ואת הפולמוסים 
הקשים הנלווים להם ושבהתייחס אליהם מתפתחת המוזיקה הדתית-יהודית הפופולרית הלכה 
למעשה כסוגה המחייבת התייחסות. אולם הניסיון מלמד שהשעיית הפוליטי או הבריחה ממנו 
ריאליות. ההתחדשות החברתית של המוזיקה  אינן  ובשמה  אל מחוזות היצירה המוזיקלית 
הפופולרית הדתית קשורה בסופו של דבר לשוק צרכנים ולשדה מוזיקלי שבו לפוליטי יש 

מקום משמעותי. 
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ביקורות ספרים

זיגמונט באומן. מודרניות והשואה. תל אביב: רסלינג. 2013. 337 עמודים

יהודה שנהב*

“אינטנציונלית“  מרכזיות:  אנליטיות  תפיסות  שתי  השואה  בחקר  התגוששו   1945 מאז 
המנהיגות  של  באנטישמיות  או  הגזעית  בשנאה  בכוונות,  התמקדה  הראשונה  ו“פונקציונלית“. 
 ;1996 )גולדהגן,  ובעיקר את בחירת הקורבנות  הנאצית, כיסודות המניעים את מעשה ההשמדה 
פרידלנדר, 1997(. השנייה התמקדה במבנה הפוליטי והאדמיניסטרטיבי של מדינת הטרור הנאצית: 
בצורתו המוקצנת ביותר, “הפתרון הסופי“ )Endlosung( הושג לא באמצעות תכנית אב מקדימה, 
ולאדמיניסטרציה  לביורוקרטיה  מרכזי  תפקיד  היה  שבה  אגודל,  בצד  עקב  מפותלת,  בדרך  אלא 
Schleunes, 1970(.1 שתי התפיסות הללו חפפו במידה רבה  2002ב;  2002א,  הנאצית )הילברג, 
נתן  כפי שהראה  נירנברג.  אייכמן למשפטי  את האבחנה הלגאלית-היסטוריוגרפית שבין משפט 
שניידר, הקטגוריה האוניברסלית של “פשעים נגד האנושות“, שהפציעה במשפטי נירנברג )לאחר 
היהודי“.2   העם  נגד  “פשעים  של  בקטגוריה  והוחלפה   )1961( אייכמן  ממשפט  נשמטה   ,)1945
שהייתה  פרטיקולרית-אינטנציונלית-יהודית  תפיסה  לטובת  לשוליים  נדחק  האוניברסלי  היסוד 

מקובלת על רוב חוקרי השואה בישראל עד שנות התשעים של המאה הקודמת.
שאליה  הפונקציונלית-אוניברסלית  התפיסה  את  הציבורית  בתודעה  לקבע  שהצליחה  מי 
משתייך באומן היא חנה ארנדט, שחוללה סערה בעולם היהודי בספרה אייכמן בירושלים: דו“ח 
משפטי  של  האוניברסליים  המשקפיים  את  הרכיבה  ארנדט   .)2000( הרוע  של  הבנאליות  על 
היא  שלו.  המצמצמת  הפרטיקולרית  ההמשגה  על  והצרה  אייכמן  במשפט  להתבונן  כדי  נירנברג 
חיית אדם,  הוא  להוכיח שאייכמן  גדעון האוזנר, שביקש  ביקרה בחריפות את כתב התביעה של 
ואף  זאת הציעה להתמקד במבנה מכונת ההשמדה הנאצית  קיצוני. במקום  או אנטישמי  סדיסט 
טענה בספטמבר 1963, במכתב למרי מקארת‘י, שמעשה ההשמדה כשלעצמו היה חשוב יותר מן 
האנטישמיות, וכי ההשמדה לא הייתה מסתיימת גם אם לא היו נותרים עוד יהודים להרוג. טענתה 
של ארנדט על “הבנאליות של הרוע“ – שנשענה על עבודתו המונומנטלית של ראול הילברג, שטבע 

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   *
על  בחום  ממליץ  אני  והשואה  מודרניות  של  ההיסטוריוגרפי  ההקשר  על  עיניים  מאירת  לסקירה   1
באיחור של  בעברית  למהדורה העברית של הספר. הספר מתפרסם  גולדנברג  הקדמתו של עמוס 
עשרים שנה, ולפרק זמן זה השפעה על אופן התקבלותו. בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת 
גם הפרשנות המצמצמת של ארנדט. פרק מן הספר  ואיתה  הייתה הגישה הפונקציונלית בשיאה, 
התפרסם בעברית כבר ב-1996 בכתב העת תיאוריה וביקורת )באומן, 1996(; ראו שם את הקדמתה 

של אדריאנה קמפ, העוסקת בשאלות המוסריות הנגזרות מטענותיו של באומן.

ראו נתן שניידר, הקדמה להילברג )2002ב(.  2
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את המונח “פושעי שולחנות הכתיבה“ – הפכה לפרדיגמטית בתחום של חקר ג‘נוסייד.3 בתחום 
הסוציולוגיה של המוסר היא נתפסת כהסבר הסוציולוגי הראשון לרוע, לא כמושג תיאולוגי של 
שכר ועונש, ולא כתוצר של מבנה אישיות מופרע, אלא כפרקטיקה חברתית שמקורה ב“אנשים 
רגילים“. ספרה של ארנדט הצמיח כמה עבודות יסוד במדעי החברה בשנות השבעים של המאה 

ה-20, וביניהם מחקרי הציות המפורסמים של סטנלי מילגרם. 
ספרו של באומן התעצב בתוך המסורת האוניברסלית ועיצב אותה במידה רבה. הוא בוחן את 
הביורוקרטיה של מנגנון ההשמדה כחלק מטענה רחבה יותר על הפתולוגיות של המודרניות. כך 
הוא מנסח זאת: “השואה לא הייתה בעיה יהודית גרידא, ולא הייתה אירוע בהיסטוריה המודרנית 
ובוצעה בחברתנו הרציונאלית והמודרנית, בנקודת השיא של הציביליזציה  נולדה  בלבד. השואה 
שלנו ובפסגת הישגיו התרבותיים של האדם, ]ולכן[ היא בעיה של החברה הזו, של הציוויליזציה 
הסוציולוגיה  על מצב  לומר  יכולה  באומן ש“השואה  טוען  לכן   .)58 )עמ’  הזו“  ושל התרבות  הזו 
68(. הוא מנסח  יכולה להוסיף לידע על השואה“ )עמ’  יותר ממה שהסוציולוגיה במצבה הנוכחי 
את הפתולוגיות של המודל הוובריאני על הרציונליות וטוען כי “האור ששופכת השואה על הכרת 
הרציונאליות הבירוקרטית הנו מסנוור במיוחד לאחר שמבינים באיזו מידה עצם הרעיון של פתרון 
סופי נבע מהתרבות הבירוקרטית“ )עמ’ 81(. התרבות הביורוקרטית הרציונלית, הוא טוען, שימשה 
בית גידול מתאים לרעיון השואה, לפיתוחו ולמימושו, ברוחה של הרציונליות האינסטרומנטלית 
וצורת המיסוד הביורוקרטית-המודרנית שלה. באומן מתמקד בשני עקרונות שאפיינו, לטענתו, 
ידי  על  המוגדרת  אינסטרומנטלית  רציונליות  של  חזקה  תרבות  )א(  הנאצית:  הביורוקרטיה  את 
מטרות ברורות, קשר בין מטרות ואמצעים ויכולת ניבוי גבוהה. באומן הניח שיעילות ויכולת תכנון 
וניבוי הן חלק אינהרנטי של הביורוקרטיה הנאצית; )ב( נתק בין מטרות לאמצעים. נתק זה הוא 
תוצאה של חלוקת עבודה מפותחת וההחלפה של ערכים מוסריים בערכים אינסטרומנטליים. את 
ההשמדה הוא מייחס לעוצמתה של הרציונליות האינסטרומנטלית בתרבות המודרנית, ושולל את 

האנטישמיות כמשתנה מסביר מרכזי.
מודרניות והשואה, יחד עם ספרים רבים אחרים שפרסם באומן על המודרניות,4 הפך לטקסט 
ידי  על  שמיוצר  רוע  של  הפרדיגמטי  למודל  והפך  שפות  לעשרים  תורגם  הוא  מאוד.  מצוטט 
הביורוקרטיה הרציונלית. אחריו התפרסמו עבודות חשובות כמו אנשים רגילים )בראונינג, 2004( 
ארגונים  של  בתיאוריות  שהשתמשו  סוציולוגיים  עת  בכתבי  מחקר  ועבודות  לעברית,  שתורגם 
הרציונליות  של  הפתולוגיות  את  לפרטים  ולפרוט  חרושת  כמפעל  אושוויץ  את  לתאר  מנת  על 
התרבות  עלות-תועלת,  חישובי  העבודה,  חלוקת  הארגונית,  הרוטיניזציה  האינסטרומנטלית, 
הארגונית וההמרה בין מטרות לאמצעים. כל אלו, לטענתו של באומן, הם מאפייני הבנאליות של 

הרוע, כפי שפירשה אותה חנה ארנדט. 
האם ארנדט הייתה מסכימה עם הפרשנות שלו לבנאליות של הרוע? פעם חשבתי שכן. היום, 

אירופה,  יהודי  השמדת  הילברג,  של  ספרו   .2000 שנת  עד  לעברית  תורגם  לא  ארנדט  של  ספרה   3
שהיה הבסיס לחלק מטענותיה של ארנדט, לא תורגם עד שנת 2013. שניהם נדחו בעבר לפרסום 
על ידי מרכז יד ושם. פרק מספרו של הילברג הגדרה מתוקף צו התפרסם בשנת 2002 בכתב העת 

תיאוריה וביקורת )הילברג, 2002א(.
שלושה מבין ששת ספריו של באומן שתורגמו לעברית עוסקים ישירות במודרניות: גלובליזציה –   4

ההיבט האנושי )2002(, אהבה נזילה )2007( ומודרניות נזילה )2007(. 
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של  הבנאליות  לתפיסת  מדי  מצמצמת  פרשנות  העניק  שבאומן  מאמין  אני  שנים,  של  ממרחק 
לנגד  ראתה  לא  היא  הגזע.  משאלת  במנותק  הרוע  של  הבנאליות  את  ראתה  לא  ארנדט  הרוע. 
עיניה ביורוקרטיה רציונלית שהתהפכה על ראשה, אלא ביורוקרטיה הנסמכת באופן מוצהר על 
יסודות גזעיים, המאפשרים שימוש במנגנוני שליטה דספוטיים, לא רק שלטון החוק. הפרשנות 
ובר. הוא  המצמצמת של באומן את ארנדט קשורה לשימוש המצמצם שלו במודל הרציונלי של 
התמקד בפתולוגיות של הביורוקרטיה הרציונלית והחמיץ את העובדה שארנדט ראתה בביורוקרטיה 
הנאצית, וגם בזו האימפריאלית, שילוב מודרני של גזע וביורוקרטיה. היא ראתה בהן קטגוריות 
תיאורטיות והיסטוריות הצומחות בד בבד עם המודרנה. באומן, שלא כארנדט, מפרש את המודל 
הוובריאני על פי המתווה האירופי, כאילו שלושת הסוגים של השליטה5 )כריזמטית, מסורתית, 
אולם  פוליטית.  לגיטימציה  של  רצף  היוצרים  עוקבים  היסטוריים  שלבים  הם  לגאלי-רציונלית( 
ובר עצמו מבהיר שהשליטה הביורוקרטית היא שעטנז של יותר מטיפוס אידיאלי אחד. משום כך, 
מן החוק בחסות  על סטייה  )או  על החוק  רציונלית המבוססת  כמכונה  הביורוקרטיה  המודל של 
החוק( אינו תואם את המודל הנאצי במלואו. לניתוח מצבים של שליטה לגאלית-דספוטית, כמו 
במודל הנאצי, הוא הציע את המודל הביורוקרטי של האימפריות הקדומות )כמו הסינית, ההודית, 
העות‘מנית(, שאותו כינה “ביורוקרטיה פטרימוניאלית“, כזאת שמפעילה לצד החוק גם שיטות 
דספוטיות מסורתיות. ארנדט גרסה שאין לנתק את השיטות הללו מן ההיסטוריה של האימפריאליזם 

החדש או מן ההיסטוריה של הבוירוקרטיה, כפי שהראתה ביסודות הטוטליטריות )2010(. 
ביורוקרטיה  של  המודל  ואת  ארנדט,  ושל  ובר  של  המורחבת  הפרשנות  את  מחמיץ  באומן 
של  המודל  את  לה  הצמיד  הוא  זאת,  במקום  גזעיות.  רגולציות  פי  על  הפועלת  פטרימוניאלית, 
הרציונליות האינסטרומנטלית, ולתנועה הדיאלקטית שלה ככשל של המודרניות. בהקשר האירופי 
נתפסת הביורוקרטיה כמנותקת מגזע. האלימות והרוע שהיא מייצרת נובעים מן התוצאה הבלתי 
צפויה של הפעולה האנושית והפיכת המכונה הרציונלית לאי רציונלית. טענה זו הועלתה כבר על 
ידי אסכולת פרקנפורט )הורקהיימר, 2009; הורקהיימר ואדורנו, 2002( שהזהירה מן הרציונליות 
ובאדישות  בסטנדרטיזציה  ביעילות,  ופועלת  למטרות  אמצעים  ההופכת  האינסטרומנטלית 

מוסרית.
האינסטרומנטלית,  הרציונליות  של  המצמצמת  לפרשנות  תרומה  הייתה  לארנדט  להודות:  יש 
בין השאר בשל הבחירה שלה בכותרת המשנה “דו“ח על הבנאליות של הרוע“, מושג שמופיע רק 
בסופו של הדוח אבל אינו חלק אינטגרלי ממנו. אין ספק שהתזה על הבנאליות של הרוע מצויה 
שם, אולם הקריאה בספרה אייכמן בירושלים במנותק מעבודת הענק שלה יסודות הטוטליטריות 
עם.  להשמדת  אימפריאליזם  בין  הקשר  ואת  בספר  שמצוי  האימפריאלי  ההקשר  את  מטשטשת 
הגרמניים  המושגים  את  שהמציא  זה  היה  הנאצי  המשטר  שלא  הראו  מאוחרים  מחקרים  למשל, 
)פתרון   Endlosung או  ריכוז(  )מחנה   Konzentrationslager מחיה(,  )מרחב   Lebensraum
סופי( וכי הם התפתחו כבר בתחילת המאה העשרים בימי השלטון הקולוניאלי בנמיביה, והיו גם 

חלק מן המקורות לחוקי נירנברג )וייס, 2008(.
 שאלת הגזע, המרכזית לתפיסת הביורוקרטיה של ארנדט, אינה מרכזית אצל באומן, וככל שהיא 
של  החשיבות  כל  עם  “אי-רציונליות“.  העמום  הצירוף  מאחורי  מתחבא  המושג  בניתוח,  מוכלת 

בעקבות  אייזנשטדט  ידי  על  שתורגם  כפי  "סמכות"  ולא   )domination, herrschaft( "שליטה"   5
פרסונס.
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פרשנות זו, בעיקר לזמנה )1989(, היא מחמיצה את החיבור בין ביורוקרטיה, אימפריאליזם וגזע 
בעבודתה של ארנדט על הבנאליות של הרוע. אף שהפונקציונליזם תואם את המודל הוובריאני-

שבבסיס  הגזעיים  היסודות  את  דווקא  מדגישה  ארנדט  שלו,  הרציונליות  אי  את  וגם  הרציונלי 
הביורוקרטיה הטוטליטרית )או האימפריאלית( ואת הגחמתיות שלה ביחס לנתיניה. אחת מתכונותיה 
של הביורוקרטיה האימפריאלית היא שאינה שקופה, היא פועלת תחת חקיקת חירום, ומפעילה 
שיטות שליטה היברידיות אנדמיות לביורוקרטיות המעוצבות על פי היררכיות גזעיות. משום כך, 

בדוח מרחיבה ארנדט את גבולות המודל הרציונלי של ובר ומהפכת אותו על ראשו.
באומן מודה שספרו מודרניות והשואה נכתב לאור הניסיון האירופי בלבד. ארנדט ראתה גם את 
הניסיון מעבר לים. בניגוד למה שטענו תומכיה מן השמאל בישראל, היא לא הציעה מודל בנאליות 
של רוע המנותק מהקשר גזעי. ובניגוד למה שטענו מבקריה בחקר השואה, ארנדט לא התעלמה 
משאלת האנטישמיות, אלא עיגנה אותה בקטגוריה רחבה יותר של גזע ושנאה גזעית. ההתעלמות 
מן ההשפעה האימפריאלית על מעשי הזוועה של המאה העשרים אינה ייחודית לבאומן אלא היא 
חלק מתופעה שיטתית יותר של התעלמות מן ההקשר האימפריאלי והרלוונטיות שלו למחשבה 

הפוליטית האירופית והפולמוס המתגבה ומסתבך על השואה.
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Ronen Shamir. Current Flow: The Electrification of
Palestine. Stanford: Stanford University Press. 2013. 202 pages

יובל דרור*

ספרו של רונן שמיר על האופן שבו הוקמה, ולאחר מכן התפשטה, רשת החשמל בפלשתינה בשנות 
העשרים של המאה ה-20 הוא תרגיל מרתק בהפעלת אחת הגישות החמקמקות והסבוכות שבארגז 
בגודל  להודות  הראשון  הוא  שמיר   .)ANT(  Actor-Network Theory הסוציולוג,  של  הכלים 

האתגר שלקח על עצמו.
ANT, שפותחה על ידי ברונו לטור ומייקל קלון, דוחה את הטענות שהסוכן האנושי  אסכולת 
לסוציולוגיה  בניגוד  זאת  הלא-אנושי.  הסוכן  פני  על  עדיפות  לו  ושיש  אנליטית  מבחינה  מיוחד 
המסורתית, שראתה בסוכן האנושי כוח מרכזי בשדה שפועל על האובייקטים הלא-אנושיים. על 
פי ANT לא ניתן לנתח את החברה ולהבין אותה ללא הסוכנים הלא-אנושיים, שהם חלק ממרכיבי 

הרשת ההטרוגנית שלה. 
עם  שקיים  שיחה   )Latour, 2007( לטור  מצטט   Reassembling the Social בספרו 
ANT יכולה לסייע לו בכל הקשור למסגרת תיאורטית. על כך עונה  דוקטורנט ששאל אותו אם 
לא,  אבל  המצוקה שלך,  את  מבין  אני  מאוד;  מרגש  תיאורטית!  "מלכותי תמורת מסגרת  לטור: 
להשתמש  בוחר  חוקר  שכאשר  היא  לטור  של  המסקנה  זה".  במקרה  תועלת  חסרת  היא   ANT
כתיבה  ותיאור,  ב"כתיבה  ולהתרכז  מהסברים  לגמרי  להימנע  עליו  וכמתודה  כתיאוריה   ANT-ב
ותיאור". זאת מכיוון שהוספת הסבר היא למעשה הוספת שחקן נוסף ומיותר. אין פלא שעבודות 
רבות שהשתמשו ב-ANT זכו לביקורת נוקבת בטענה שהמתודה של ANT בלתי יעילה ומבלבלת. 
יוצא שמיר לדרך. התזה שהוא בוחן היא שרשת החשמל,  עם המטען התיאורטי המורכב הזה 
כסוכן לא-אנושי, משתתפת בתהליך הבנייה של קבוצות אתניות, אזורים גיאוגרפיים, מעמדות 
על  גם  ללמוד  יאפשר  החשמל  רשת  התפתחות  אחר  מעקב  כך,  משום  חברתיות.  וקטגוריות 
היא  כי  אם  מרשימה,  הז'אנר,  במגבלות  התוצאה,  יותר.  ועמוקות  רחבות  חברתיות  התרחשויות 
עשויה להיראות משונה. כך לדוגמה, אף שפנחס רוטנברג, היזם היהודי שמקבל מהבריטים את 
מקים  אינו  שמעולם  )למרות  הידרואלקטרי  כוח  על  שמבוססת  חשמל  תחנת  להפעיל  הרישיון 
לא  הוא  מיוחד:  מקום  לו  להקדיש  שלא  מקפיד  שמיר  בסיפור,  מרכזי  שחקן  הוא  שכזו(,  תחנה 
חברת  אפילו  ועוד.  עליו  פעלו  תרבותיות  השפעות  אילו  גילו,  מה  רוטנברג,  הגיע  מהיכן  מספר 
החשמל שהוא מקים לא מקבלת מקום מיוחד. הסיבה לכך קשורה קשר ישיר במתודה שבה בחר 
שמיר: אין כל סיבה לתת לרוטנברג או לחברת החשמל עדיפות אנליטית על פני כבלי החשמל, 
ביפו, מערכת  עמודי החשמל, הרברט סמואל, הממשלה הבריטית, דוחות סטטיסטיים, הערבים 
החוקים, משאבת המים או הגנרטור הנייד שמספק חשמל למפעל מקומי. כולם מקבלים את אותו 
ANT. התוצאה היא הצגה מרתקת של הכוחות שפעלו בשנות העשרים  היחס, כולם שווים בפני 
ושהובילו להתפתחותה של רשת החשמל, שבתורה שיחקה תפקיד ביצירת קטגוריות חברתיות 
היו  אלו  קטגוריות  ו"ערבים".  "יהודים"  ואפילו  ו"ציבורי"  "פרטי"  ו"עניים",  "עשירים"  דוגמת 

בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל  *
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קיימות גם קודם לכן, אולם רשת החשמל סייעה בעיצובן ובעיקר בתיחומן. 
כך לדוגמה מדגים שמיר באמצעות מפות, מסמכים ומחקרים קודמים כיצד ניתן היה ללמוד היכן 
נגמרת תל אביב ומתחילה יפו על פי קווי המתח הגבוה שנפרשו באזור. אף שניתן לראות ברשת 
החשמל אובייקט סטטי, שלא לומר משעמם, שמיר מדגים עד כמה הרשת נדרשה להפגין גמישות, 
אביב  תל  תושבי  את  שימשו  החשמל  לרשת  חיבור  של  שונים  מודלים  דרכה.  בתחילת  לפחות 
ניהלה חברת  ביפו  יפו: בעוד צרכני תל אביב התחברו לרשת בתיווכה של העירייה,  ואת תושבי 
החשמל משא ומתן נפרד עם כל צרכן וצרכן. מודלים אלו הביאו לדפוסים שונים של התפשטות 
ניתן  שמיר,  טוען  לאחור,  במבט  למעשה,  הגיאוגרפית.  סמיכותם  אף  על  האזורים  בשני  הרשת 
לראות שמשנת 1923 שרטטה התפשטותה של רשת החשמל גבולות שמאוחר יותר יהיו מקבילים 

לגבולות הפסקת האש בין היהודים לערבים.
למרות זאת, שמיר מצביע על כך שמה שמניע את רוטנברג וחברת החשמל שלו אינו שיקולים 
פוליטיים, חברתיים, אתניים או תרבותיים אלא שיקולים כלכליים גרידא, שלא לומר קפיטליסטיים 
ממש. רשת החשמל מתפשטת למקומות שבהם נמצא הכסף. אין פלא שהיא מתפשטת במהירות 
מביאים  הם  יותר.  עמוק  היהודים  המהגרים  של  כיסם  היהודיים:  האוכלוסייה  באזורי  יותר  רבה 
הם  הזה  ההון  באמצעות  עשירים.  תורמים  לגייס  מצליחים  או  ראשוני  הון  ישראל  לארץ  איתם 
שחברת  הסיבה  גם  זו  רחוב.  מתאורת  יותר  רב  חשמל  צורכים  ואלה  תעשייה,  מפעלי  מקימים 
ומנסה  גדול,  לקוח  בו  רואה  שהיא  הבריטי,  הצבא  עם  בהתקשרות  רב  מאמץ  משקיעה  החשמל 

לקדם מיזם להקמת מערכת רכבות חשמליות )שבסופו של דבר, כידוע לנו, לא יוצא לפועל(.
תוך כדי התקדמותה צריכה רשת החשמל להתגבר על לחצים פוליטיים ומגבלות רגולטוריות, 
להתמודד עם מערכת החוק והמשפט ואפילו עם הגדרות מעורפלות של הפרטי והציבורי. לדוגמה, 
האם מותר לחברת החשמל לקרוא את מונה החשמל בתוך חצרות הבתים? האם מותר לה לעשות 
כן בבסיס צבאי? ומה באשר למתחים בין יהודים וערבים, שליוו את הישוב היהודי מאז ראשית 
המאה ועד ימינו? שמיר טוען שאלו משמשים לעתים קרובות תירוץ, ולא סיבה אמיתית, במערכת 
שהם  אף  הבריטי;  השלטון  של  ההחלטות  קבלת  במערכת  ואף  החשמל  חברת  של  השיקולים 

נמצאים ברקע הם לא הכוח או המפתח לפענוחו של הסיפור. 
הסיפור"  "סוף  את  יודעים  והקוראים  שהוא  לעובדה  לתת  שלא  שמיר  מקפיד  הספר  לאורך 
להשפיע על הממצאים שלו. הוא לא טוען כי הייתה יד מכוונת שפעלה מאחורי הקלעים. מסקנתו 
היא שלא היו כוחות לאומיים או אתניים שגרמו לרשת החשמל לנהוג כפי שנהגה או להתפשט כפי 
שהתפשטה. ההיפך הוא הנכון: במובנים מסוימים, אותם כוחות לאומיים הובנו באמצעות אפקט 

ההתפשטות של הרשת.
מתחום  בעיקר  מחקרים,  של  ומתרחב  הולך  ידע  לגוף  מרשימה  תוספת  הוא  שמיר  של  ספרו 
של  הסוציולוגית  ההיסטוריה  את  שבחנו   ,)Science, Technology and Society(  STS-ה
גילוח  מכונות  הפלורסנט,  מנורת  האופניים,  התנור,  המקרר,  כמו  רבים  טכנולוגיים  פיתוחים 
של  מספרו  השראה  שואב  הוא  ועוד.  בריטיים  קרב  מטוסי  קולנוע,  פלדה,  טילים,  חשמליות, 
תומאס יוז )Huges, 1983(, ובעיקר מספרו עב הכרס של דיוויד ניי )Nye, 1992(, הכולל מחקר 

מקיף שנגע לאופן שבו התפשטה רשת החשמל בארצות הברית.
במובנים רבים ספרו של שמיר הוא המחשה מאלפת לאופן שבו חוקרים יכולים לעשות שימוש 
ב-ANT כדי להגיע לתובנות מורכבות ועשירות שמחקר "רגיל" יתקשה להגיע אליהן. ואולם, גם 
אם נדמה שכל שנותר לעשות הוא ללכת בעקבותיו, מוטב לזכור שיש צורך במידה לא מבוטלת 
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 ANT של וירטואוזיות סוציולוגית כדי להימנע מכל המלכודות, הפחים והמוקשים שמניחה גישת
לפתחו של חוקר המעוניין להשתמש בה. עובדה זו לבדה ממחישה את גודל ההישג של שמיר.

מקורות
Huges, T.P. (1983). Networks of power. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Latour, B. (2005). Reassembling the social. New York: Oxford University Press.
Nye, D. (1992). Electrifying America. Cambridge, Mass.: MIT Press.
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הלל כהן. תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי. 
ירושלים: כתר. 2013. 435 עמודים

תום פסח*

תרפ"ט עוסק בקשר בין סיווג חברתי ובין אלימות. זהו הספר העברי הראשון על אירועי קיץ 
ייצוג האלימות שימש, עד היום,  1929 מאז התקופה עצמה. כהן קורא תיגר על האופן שבו 
ובני תרבות, ומציג טענה  בין ערבים מוסתים ליהודים מרוסנים  לסימון אבחנות מהותניות 
נגדית: "הרגשות של היהודים ושל המוסלמים היו מאותה משפחה: גאווה לאומית, אהבת 
מולדת ומסירות למקומות הקדושים. וגם ממשפחה נוספת: פחד, איבה כלפי זרים, תחושת 
עליונות ורצון לשלוט. וגם ]...[ שיטות הפעולה שלהם היו דומות" )עמ' 126(. במשפטים אלו 

מקופלים הישגיו ומגבלותיו של המחקר.
בעיני יהודים רבים נתפשה תרפ"ט כהד של הפוגרומים האנטישמיים במזרח אירופה )עמ' 
393(. מי שפגעו ביהודים בתרפ"ט לא הבחינו בין מהגרים ציונים שהגיעו זה מקרוב לבין חרדים 
ובני קהילות יהודיות ארצישראליות ותיקות. אך כהן מצטט דוברים פלסטינים שהצדיקו את 
האלימות לא בטענות אנטי-יהודיות, אלא באמצעות רטוריקה לאומית ואנטי-קולוניאלית, על 
רקע המחאה המתמשכת נגד הצהרת בלפור )עמ' 52, 206(. הספר גם מביא בהרחבה מדבריהם 
רבנים  הן  ליהדות:  חילונית  ציונות  בין  ביישוב שטשטשו את האבחנה  של אישים מרכזיים 
חרדים ואנשי קהילות ספרדיות ותיקות שהדגישו את המשותף בינם ובין התנועה הציונית, והן 
פעילי בית"ר חילוניים לכאורה, שהתהלוכה שקיימו ברחבת הכותל המערבי נתפשה כאיום על 
המקומות הקדושים המוסלמיים ותרמה להסלמה. את האלימות הפלסטינית, שאותה מגנה כהן 
בחריפות )כמו את זו היהודית(, הוא מפרש לא כביטוי לשנאת יהודים על-זמנית אלא כתוצר 
של המצב הקולוניאלי, שבו רוב ילידי הארץ חשו שהם נדחקים הצדה בידי המתיישבים היהודים 

ופטרוניהם הבריטים.
בין אלימות ערבית  רבים מקוראיו לאבחנה  ציפייתם של  מגוון טכניקות לשבירת  כהן מפעיל 
בידי  משפחתו  ובני  יפואי  אימאם  של  ברצח  דווקא  נפתח  הראשון  הפרק  יהודי.  לאיפוק  פרועה 
שוטר יהודי ביום השלישי של המאורעות )עמ' 22(. אחר כך מדלג הספר קדימה בזמן לשנת 1967 
ומספר כיצד נהרסה שכונת המוגרבים על מנת לבנות את רחבת הכותל, תוך גירושה של קהילה 
ששמרה מאות שנים על המקומות הקדושים לאסלאם. נזכרים גם יהודים שהצילו פלסטינים מידי 
המון יהודי אלים, שוטרים ושכנים ערבים שהגנו בגופם על מכריהם היהודים ומטיפים מוסלמים 
פגיעות  של  מפורטים  תיאורים  אחרים.  של  התלהמותם  לעומת  הרוחות  את  להרגיע  שניסו 
משפטיים,  מקורות  של  מרשים  ביקורתי  ניתוח  בסיס  על  הרביעי.  בפרק  רק  מופיעות  ביהודים 
קטעי עיתונות, ספרי זיכרונות ומחקרים בעברית, ערבית ואנגלית מראה כהן כיצד שני הצדדים 
השתמשו בשפה לאומנית ודתית כדי להצדיק פגיעות בקהילה האחרת, גם אם מספר הקורבנות 

הלא-חמושים היהודים היה גבוה יותר.

* המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.
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אך מיהם בעצם "שני הצדדים" הללו? אם נחזור לציטוט שבו התחלנו, מדובר ביהודים ובמוסלמים. 
ליד הכותל  בית"ר  ציטוטים מפורטים מן הקוראן משמשים לפירוש התגובה הסוערת לתהלוכת 
המערבי, שהובילה להסלמת העימותים )עמ' 104(. בספר לא מופיעים כמעט פלסטינים נוצרים 
לכפריים  עירוניים  בין  בין מעמדות,  פנים-פלסטיניות  לאבחנות  רב  ניתן משקל  לא  חילונים.  או 
או בין אזורים שונים. הטענה החוזרת שוב ושוב היא שהמוסלמים חששו מנישולם בידי מהגרים 
יהודים עוד משנות השלושים של המאה ה-19 )השערה המובאת בלא ראיות של ממש בעמ' 45( 
יוצרת  לתאר  מנסה  הקהילות" שכהן  "שתי  בין  הסימטריה  כך,   .1929 עד  לכך  להתנגד  והמשיכו 
גיבושן הפנימי: הלאומיות  ומטשטשת את תהליכי  דבר האחדה כמעט סטטית שלהן  בסופו של 
הפלסטינית מוצגת פה כברירת מחדל מובנת מאליה עבור "המוסלמים", ולא כתוצר של מאבקים 
פנימיים חריפים ואף אלימים בין קבוצות מתחרות, כפי שהראו היסטוריונים קודמים. גם ביחס 
ליהודים, כהן מזכיר אמנם הבדלים היסטוריים בין חרדים וספרדים ותיקים לבין היישוב הציוני, 
נקראת כתוצר כמעט מתבקש של "התחרות  אך התמעטות האבחנות האלו בעקבות המאורעות 
עליונות,  תחושת   ]...[ לאומית  "גאווה  שלשניהם   ,)44 )עמ'  למוסלמים"  יהודים  בין  הפוליטית 
ורצון לשלוט" )עמ' 126(. מול ההכללות החוזרות על שאיפותיהן של שתי הקבוצות הלאומיות-

ראויים  כאינדיבידואלים  בעיקר  פה  מופיעים  האחרת  הקהילה  בני  להצלת  שפעלו  מי  דתיות, 
ובאותן  כלים  באותם  הצדדים  שני  "את  לבחון  השאיפה  אחרות,  במילים  חריגים.  אך  להערכה, 
אמות מידה" )עמ' 15( התגלגלה בסופו של דבר ללאומיות מתודולוגית, הכובלת סוכנים לעמדות 

בינאריות המוכתבות ברובן על ידי ההיגיון הלאומי-דתי.1
או  יהודים  התקופה,  מבני  רבים  של  פרשנותם  את  לשחזר  חייבת  אינה  אלטרנטיבית  גישה 
פלסטינים, שלפיה "ההמונים" האלימים הוסתו בידי מנהיגים בשני הצדדים. כהן מבקר, ובצדק, 
את האליטיזם שבבסיס הנחות כאלה, ואת ההתעלמות שלהן מנקודת מבטם של השחקנים עצמם 
)עמ' 37–38(. במקום זאת, ניתן היה להשוות את אסטרטגיות ייצוג האלימות שננקטו דווקא בתוך 
של  החברתי  המיקום  ובין  הללו  האסטרטגיות  בין  הקשר  את  ולבחון  הצדדים",  מ"שני  אחד  כל 
היום  לדואר  ההסתדרות,  ביטאון  דבר,  בין  משמעותיים  הבדלים  מזכיר  כהן  לדוגמה,  המייצגים. 
הרביזיוניסטי )עמ' 148, 332(. דבר התעקש לדווח על כך שיהודים המעורבים בקטטה בירושלים 
היו "כולם מבני העדות המזרחיות", וכן דרש להזכיר את קיומם של ערבים שהצילו יהודים. לעומתו, 
דואר היום נמנע הן מאזכור מוצאם של היהודים שהשתתפו באותה קטטה והן מעריכת אבחנות 
בקרב הפלסטינים. השוואה שיטתית בין שני העיתונים הייתה עשויה לספק תובנות מועילות על 

הקשר בין התבחנות2 פוליטית ועדתית בתוך היישוב ובין ייצוג האלימות היהודית והפלסטינית.
ומשמש  שימש  זה  וייצוג  מהותני,  לאומני  באופן  תרפ"ט  אלימות  כלל  בדרך  תוארה  היום  עד 
נהרגו  משפחתו  שבני  ממוצא,  הניצול  מקלף,  "מרדכי  את  מזכיר  כהן  נוספת.  אלימות  להצדקת 
לעיניו בשנת תרפ"ט וביתו הוצת". בשנת 1948 היה מקלף קצין המבצעים של חטיבת כרמלי בעת 
כיבוש חיפה, ואז נתן לדברי כהן פקודה "להרוג כל ערבי שרואים, לשרוף כל דבר הניתן להצתה" 
)עמ' 282–283(. מקלף הוא רק אחד מבין שורת קצינים שכהן מצביע עליהם כבני "דור תרפ"ט" – 

חזן, ח' ומונטרסקו, ד' )2011(. עיר בין ערביים: לאומיות מזדקנת ביפו. ירושלים ותל אביב: מכון   1
ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד.

 Bourdieu, P. )1984(. Distinction: A social critique of the judgment of taste.  2
.Cambridge, Mass.: Harvard University Press
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מי שחוו את המאורעות בילדותם ועשרים שנה מאוחר יותר הפעילו אלימות בלתי מבחינה כלפי 
פלסטינים. על רקע זה ראויים להערכה רבה לא רק הניסיון של כהן לפרק את אופן התיאור הנפיץ 
כתיבה  בעזרת  עשה  זאת  את  המכר.  רבי  לרשימת  לחדור  ספרו  של  ההצלחה  אלא  תרפ"ט,  של 
בהירה ונטולת ז'רגון, תוך הימנעות מהתקרבנות ומבלי לוותר על דיון בנושאים רגישים כמו היחס 
בין ציונות לקולוניאליזם. תרפ"ט הוא דוגמה לכוחו של מחקר אקדמי להתערב באופן אפקטיבי 

בדיון הציבורי.
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חיים יעקובי וטובי פנסטר )עורכים(. זיכרון, השכחה ו]ה[בניית המרחב. 
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. 2011. 268 עמודים

סמדר שרון*

בשנים האחרונות התברך מדף הספרים בעברית בשפע של ספרי עיון שעוסקים בסוגיות מרחביות 
לנוכח  במיוחד  זו מתבלטת  מגמה  בפרט.  והפוליטיים  התרבותיים  החברתיים,  ובהקשריהן  בכלל 
דלות הדיון בנושאים אלו עד לגל הנוכחי, למעלה מעשור לאחר התסיסה המחקרית שהתחוללה 
בתחום זה מחוץ לישראל. ספר זה תורם למצאי הקיים בכמה אופנים. ראשית, הוא עוסק בסוגיה 
שהמאמרים  סוגיה  המרחב,  הבניית  לבין  והשכחה  זיכרון  של  שאלות  בין  הקשר   – ספציפית 
מחקר  מתחומי  מגיעים  בקובץ  המשתתפים  הכותבים  שנית,  שונים.  מצדדים  מאירים  המגוונים 
אף  ולבסוף,  וסוציולוגיה.  אנתרופולוגיה  היסטוריה,  אדריכלות,  גיאוגרפיה,  ביניהם  מגוונים, 
בכך  העולם.  ברחבי  בחברות  עוסקים  כשליש מהמאמרים  ישראלים,  המכריע  ברובם  שהכותבים 
מוסיף הספר ממד השוואתי חשוב, גם אם לעתים במובלע בלבד. עורכי הספר, חיים יעקובי וטובי 
פנסטר, הם מהחוקרים המובילים והפוריים בישראל בתחום נקודות ההשקה והקשרים ההדדיים 

בין המרחב לחברה.
הקדמה  מאמרים,  עשרה  כולל  ליר,  ון  במכון  שנערכה  חוקרים  סדנת  של  עבודתה  פרי  הספר, 
ואפילוג. המאמרים מחולקים לשלושה שערים שנועדו לקבוע סדר תמטי, למרות החפיפה הבלתי 
נמנעת ביניהם: פרקטיקות יומיום של מרחוב אלטרנטיבי; תכנון מלמעלה; מרחוב הזיכרון המתנגד. 
בשל קוצר היריעה לא אוכל בסקירה זו להתייחס בהרחבה לכל המאמרים, ועם הכותבים הסליחה. 
בהקדמה החשובה לספר מציבים העורכים את מאמרי הספר בתוך מסגרת תיאורטית כוללת. 
בערים  שונות  קהילות  העבר של  מול השכחת  הזיכרון  הבניית  כי תהליכי  היא  המרכזית  טענתם 
ברחבי העולם קשורים בטבורם ליחסי הכוח בחברה, ובפרט למנגנונים התכנוניים שמעצבים את 
פועלים  הם  למעשה  אולם  ונייטרליים,  רציונליים  כמקצועיים,  נתפסים  אלו  מנגנונים  המרחב. 
בחברה  החזקות  הקבוצות  של  האינטרסים  את  מחזקים  הם  כלל  בדרך  מובהק;  פוליטי  במרחב 
ופוגעים באלה של אוכלוסיות מוכפפות. העורכים מספקים בהקדמה מנעד תיאורטי רחב כבסיס 
לדיון במאמרים השונים של הספר, ועושים זאת באופן תמציתי ו"ידידותי" למדי גם עבור קורא 

שאינו בקיא בשיח האקדמי. 
מודגשת  מתודולוגית,  מבחינה  בספר.  הכותבים  כלל  של  לדיון  משותפות  מוצא  נקודות  שתי 
מכלילות;  מסקנות  לגזור  ניתן  שממנו  אחד  מבחן  במקרה  מעמיקה  התמקדות  של  החשיבות 
הביקורתי  לדיון  הבסיס  את  שהניחה  המחקר  ספרות  על  נשענים  החוקרים  תיאורטית,  ומבחינה 
העכשווי במרחב, הלוקח בחשבון שאלות של כוח והכפפה, למשל על עבודותיהם של פוקו ושל 
לפבר. מרבית המאמרים מתייחסים לדינמיקת היחסים בין תכנון וניהול הערים מלמעלה, על שלל 
האינטרסים שהליך זה רווי בהם, ובין דפוסי ההתנהגות של קהילות שונות והאופן שבו יחסים אלה 

מעצבים את המרחב. 

המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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המאמרים בשער הראשון של הספר מדגישים דפוסי הבניית זיכרון במרחב באמצעות פרקטיקות 
יומיומיות שנעשות על ידי מי שמשתמש במרחב. שני המאמרים הראשונים, של ספא אבורביעה 
ושל אפרת איזנברג, מעמידים במרכזם מאבק והתנגדות פוליטית, חברתית ותרבותית של קהילות, 
ואילו מאמרו של ג'קי פלדמן עוסק בניתוח אופני הנצחה בשני אתרים מרכזיים בישראל שהוקמו 
לזכר נספים – מוזיאון יד ושם והחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל – ובקשר שנבנה ביניהם. 
החוקר מרחיב את הדיון במשמעויות הלאומיות הסימבוליות שאותן מנסות הרשויות לחקוק ממש 
בגופו ובנפשו של מי שעושה את המסע בין שני האתרים, ומדגיש את התהליך הדינמי והמשתנה 

תדיר של הניסיונות להבנות זהות לאומית ואת הכוחות החברתיים שמעצבים אותו. 
מאמרה הפותח של אבורביעה מתמקד במאבק בין מדינת ישראל לבין הערבים הבדווים בנגב על 
המקום הממשי במובנו הטריטוריאלי וגם על המקום הסמלי, מאבק שמשלב בין זיכרונות מהעבר 
לבין פרקטיקות עכשוויות. בנוסף למחקר המקורי, המרתק כשלעצמו, מאמרה מציג גם סוגיות 
בכלל,  הפלסטינית  האוכלוסייה  לבין  הציונות  בין  המקומי  המרחב  על  המאבק  בתולדות  מפתח 
ובפרט בכל הקשור לפרקטיקות של ייהוד המרחב ומחיקת העבר הפלסטיני, שנערכות "באמצעות 
 .)20 )עמ'  המרחב"  על  היהודית  ולבעלות  לריבונות  לגיטימציה  שמעניקים  משפטיים  מנגנונים 
התושבים,  פעילות  ואת  יורק  בניו  הקהילתיות  הגינות  את  איזנברג  מנתחת  בספר  השני  במאמר 
השייכים ברובם למיעוטים אתניים. היא מנסה לבסס את הטענה שלפיה עצם הפעילות המגוונת 
של התושבים בגינות מסייעת להם לכונן עצמם כיצרנים פעילים של המרחב הציבורי מבלי להיכנע 
למגמות הניאו-ליברליות שמייצרות עיר מנוכרת לתושביה. המאמר נע בין תיאור ברמת המקרו 
לבין  והפרטה,  ג'נטריפיקציה  בתהליכי  למשל  המתבטאת  זמננו,  בת  העירונית  המציאות  של 
התמקדות במיקרו, בחיי הקהילות שמתגבשות סביב הגינה השכונתית. אחד הצדדים המרתקים 
במאמר הוא התיאור הגדוש והמפורט של פרקטיקות יומיום מגוונות שמסייעות לתושבים ליצור 
לעצמם משמעות תרבותית. טענה זו אכן זוכה לאישוש אמפירי, אולם טענה אחרת, שלפיה יש 
בין הממצאים  ופעולת התנגדות, היא בעיניי קפיצה מהירה מדי  הגינות התרסה  לראות בטיפוח 
לתיאוריה; האמנם התושבים עצמם רואים בפעילות שלהם התרסה? ואולי היחס בין הגינות ובין 
וריכוך?  השלמה  של  אלא  וניגוד,  התרסה  של  בהכרח  אינו  והממוסחר  המופרט  העירוני  המרחב 
עם  להתמודד  כדי  לעצמם  נוטלים  שהתושבים  פיצוי  מעין  משמשות  שהגינות  ייתכן  כלומר, 
דחיקתם מעמדות השפעה על הנעשה בעיר כולה, מעין איים שמאפשרים להם לחגוג את התרבות 

האלטרנטיבית הייחודית שלהם, בעוד שאר העיר חוגגת את הקפיטליזם החזירי. 
ניסיונות ההתנגדות מלמטה לנוכח יחסי הכוח הקיימים הוא אחד הנושאים שעוברים כחוט השני 
לאורך מאמרים שונים בספר, בשער זה ובאחרים. לטעמי, הצד התיאורטי של הדיון לוקה בחסר. 
דה-סרטו,  של  לעייפה  עד  המצוטטות  לטענות  מעבר  אל  להרחיק  ניסיון  אין  המקרים  במרבית 
שמציגות את עצם הפעילות כהתנגדות. כן חסר אזכור של הביקורת שנשמעת בשנים האחרונות 
של  רומנטיזציה  בדבר  קהיר(  על  מיטל  יורם  של  במאמרו  )שמצוטט  סקוט  ג'יימס  וכלפי  כלפיו 
לבין  הישרדות  אסטרטגיות  בין  ההבחנה  וטשטוש  מוחלשות  קבוצות  של  היומיומיים  מעשיהן 

מחאה ומאבק.
בשער השני לוקחת אותנו ליאורה ביגון במאמרה לסיור ברחובותיה של דקר במערב אפריקה. 
היא מנתחת את מדיניות הקולוניאליזם הצרפתי לגבי שמות רחובות העיר, ואת הדינמיקה המרתקת 
בינה לבין המערכת הטרמינולוגית שבה השתמשו תושבי העיר האפריקאים. מאחר שביגון עוסקת 
הן בתקופה הקולוניאלית לאורך המאה ה-19, הן בעשורים הראשונים לאחר עצמאות המדינה, היא 
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חושפת לא רק את הפרויקט הצרפתי של ניסיונות למחוק את ההיסטוריה של השחורים, אלא גם 
את השינויים שחלו לאחר העצמאות. אחת הנקודות המפתיעות היא שהשלטון הלאומי החדש, 
בין  להשוות  מעניין  הצרפתיים.  השמות  את  להעלים  מיהר  לא  פרנקופילית,  אליטה  על  שנשען 
מקרה זה לבין התקופה הפוסט-קולוניאלית בדרום קוריאה שאותה מנתח גיא פולודר, וכן בינה 
לא  בסאול  גם  מיטל.  החופשיים, המתוארת במאמרו של  לבין מצרים שלאחר מהפכת הקצינים 
עסקו מיד עם השחרור מיפן במחיקת העבר הקולוניאלי, מפאת הקשרים ההדוקים בין האליטה 
חלקי.  ובאופן  בהדרגה  הרחובות  שמות  של  השינוי  תהליך  התרחש  ובקהיר  יפן,  לבין  המקומית 
ובתר- קולוניאליות  סיטואציות  של  הפנימיות  והסתירות  המורכבות  על  מעידים  אלו  מקרים 

קולוניאליות ועל הנחיצות של מחקרים מקומיים. 
בפרויקטים  תהליכים  לבין  בדקר  הרחובות  שמות  שינוי  תהליכי  בין  להשוות  מרבה  ביגון 
קולוניאליים אחרים, אולם היא אינה מאזכרת כלל תהליכים דומים מאוד שהתרחשו בישראל לגבי 
מחיקה של שמות ערביים. בנושא זה עוסקות בהרחבה נועה לשם ואילה רונאל במאמרן על סלמה/

כפר שלם, שנשען על ספרות פוסט-קולוניאלית. זהו אחד המאמרים הבודדים בספר שעוסק בגלוי 
בהשוואה בין הנושאים הנדונים בו במרחב הישראלי לבין מקומות אחרים. 

על  בפעולה  מפתח  סוכני  לתמונה  מכניסים  הספר  של  האחרון  בשער  המאמרים  שלושת 
המרחב – המתכננים. בכך הם מזכירים לנו כי כדי להבין לעומק תהליכים חברתיים לא די לדבר 
על ההגמוניה או על המדינה, אלא יש לבחון מקרוב את האופנים שבהם נעשית בפועל העבודה 
הדינמית על המרחב, על שלל המתחים שיש בה ועל האפשרויות לשינוי הגלומות בה. הכותבים 
כאן, שמואל גרואג ועורכי הספר, הם מתכננים בהכשרתם. שלושתם פעילים מרכזיים בעמותת 
ציבורית  פעילות  ובין  אקדמית  ביקורת  בין  ומשלבים  תכנון"  זכויות  למען  מתכננים   – "במקום 
בתחום מומחיותם. לכן מתבססים מחקריהם לא רק על ידע תיאורטי ועל מחקר אמפירי אלא גם 
על עבודה עם אוכלוסיות מוחלשות. גרואג כותב על השימור בכלל ככלי חברתי הקשור להבניית 
לטענתו,  לוביה.  הפלסטיני  הכפר  של  המקרה  את  בפרוטרוט  ומנתח  ולהשכחתו,  לאומי  זיכרון 
אזרחית  חברה  לבניית  ולהוביל  בישראל  החברה  לכלל  להועיל  עשויה  הנכבה  עם  ההתמודדות 
המקבלת את שלל תרבויות המקום. מסקנה דומה עולה ממאמרה של פנסטר שמתארת שיתוף 
פעולה מתמשך בין תושבים יהודים ופלסטינים בגליל על רקע תהליכי תכנון שנויים במחלוקת. 
כיום  המכונה  בתהליך  לסייע  היכולים  עצמם,  האדריכלים  על  אחריות  מטילים  החוקרים  שני 
מאמרו  חברתי.  לשינוי  כבסיס  האחר  של  והידיעה  ההכרה  את  המדגיש  טיפולי"  "תכנון  במחקר 
של יעקובי, שמנתח מקרוב את המתח בין תהליכי ייצור המרחב מלמעלה ובין ההתערבויות של 
התושבים עצמם, קושר במפורש בין היבטים לאומיים של ניהול המרחב לבין היבטים אתניים. בכך 
הוא שומט את הקרקע מההפרדה הבעייתית במחקר החברה בישראל בין העיסוק בשאלת הסכסוך 

הלאומי לבין העיסוק בבעיות אתניות ומעמדיות של היהודים בלבד. 
החלטת העורכים להפקיד בידיו של אחמד סעדי את אקורד הסיום בספר אינה מקרית: "...הזמנו 
את אחמד סעדי לקרוא את מאמרי הספר, להתבונן בהם מנקודת מבטו כאינטלקטואל וכסוציולוג 
פלסטיני אזרח ישראל ולכתוב אפילוג" )עמ' 15(. מאחר שבספר על עיצוב עסקינן, קשה להתאפק 
מלהצביע על הארכיטקטורה הפנימית שלו – המאמרים שנכתבו על ידי חוקרים יהודים ממוסגרים 
וסעדי  אבורביעה  שמעניקים  הפרספקטיבה  פלסטינים.  חוקרים  של  וסיכום  פתיחה  מאמרי  בין 
קריטית להבנה מעמיקה של הנושאים הנידונים. היא מסייעת לפרום את ההנחה השגורה השגויה 
שלפיה ניתן לדון בסוגיות כלשהן של החברה בישראל כדיון פנים-יהודי. באפילוג המרתק, המשלב 



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   189

בין זווית אישית לניתוח פוליטי רחב, מזכיר לנו סעדי כי אין די במחוות סמליות כלפי ה"ילידים" 
הפלסטינים, כל עוד המציאות ממשיכה להיות בלתי שוויונית מעיקרה עד עצם היום הזה. סעדי 
מעלה בדיון גם נושא מרכזי שבלעדיו כל דיון חברתי חסר – השפעת הקפיטליזם. נושא זה נעדר 
ממרבית מאמרי הספר, שמתמקדים בנושאים לאומיים ואתניים. אך למרות חסר זה, מדובר בספר 

מצוין ומגוון המומלץ לא רק לצורכי הוראה ומחקר אלא גם להרחבת הידע הכללי.
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Haim Yacobi. The Jewish-Arab City: Spatio-Politics in a 
Mixed Community. Oxon: Routledge. 2009. 160 pages

רגב נתנזון*

התפיסה  על  לערער  יעקובי  חיים  מצליח  בניתוח,  ומעמיק  בפרטים  עשיר  אך  כרס,  דק  בספר 
שלפיה העיר המודרנית מקיימת שוויון אזרחי בין תושביה, ולהציג מולה את מכלול יחסי הכוח 
המתקיימים בעיר: בין שליטה להתנגדות, בין תכנון לאלתור. ממצאיו משלוש שנות מחקרו בעיר 
לוד יעניינו את העוסקים בלאומיות ובאזרחות, בערים "מעורבות" וביחסי שליטה אתנו-לאומיים 
את  לבחון  הצורך  בדבר  משכנעת  תזה  מבסס  יעקובי  תיאורטית,  מבחינה  במרחב.  ומעמדיים 
העירוניות בד בבד עם אתנו-לאומיות, מבלי להניח מראש שמדובר בתופעות נפרדות ומבלי לקבל 
את הטענות בדבר היחלשות כוחה של הלאומיות. מניתוח זה, וכפיתוח לתזה של אורן יפתחאל 
על המשטר האתנוקרטי בישראל, יעקובי מסיק שאת המתרחש בלוד ניתן להגדיר בצורה הטובה 
ביותר כ"אתנוקרטיה עירונית" )ethnocracity(. לטענתו, מושג זה מאפשר להרחיב את הדיון על 
המרחב המקומי כך שיכלול לא רק את ניתוחו דרך פרספקטיבת הקונפליקט היהודי-ערבי אלא גם 

את ניתוח תוצאות התכנון העירוני ביחס ליהודים מזרחים )עמ' 12(.
וכלכלה  פוליטיקה  ובין  עירוני  בין מרחב  ומציף לאורך ספרו את הקושי להפריד  חוזר  יעקובי 
לאומית, וניסוח הקשר ההדוק בין השתיים הוא אחד מהכלים שמאפשרים לבחון את תובנותיו גם 
לאור תופעות שמתרחשות בערים אחרות בישראל ובעולם. ניתוחו של יעקובי את לוד מתייחס 
איך  עירוניות:  בנושאי  והציבורי  האקדמי  הדיון  במרכז  עשורים  כמה  כבר  שנמצאות  לסוגיות 
מהם  כאלו?  ערים  ומחדשים  משמרים  כיצד  מגוונות?  אוכלוסיות  עם  ערים  ומקיימים  מתכננים 
דפוסי השליטה וההתנגדות בעיר, וכמובן, בהתבסס על לפבר – למי יש את "הזכות לעיר"? יעקובי 
)ניתוח  איכותניות  מחקר  שיטות  כמה  של  שילוב  באמצעות  אלו  לשאלות  לוד  גרסת  את  מנסח 
מסמכים ארכיוניים, ראיונות עומק ותצפיות( שאיפשרו לו לנתח הן את אופני קבלת ההחלטות של 

מתכננים ופוליטיקאים והן את מגוון פעולותיהם של תושבי העיר.
כפי  ערבית,  מעיר  לוד  של  להפיכתה  שהובילו  הנסיבות  של  היסטורית  בסקירה  נפתח  הספר 
יהודית-ערבית, שהפרקטיקות התכנוניות הדומיננטיות בה  שהייתה עד 1948, לעיר "מעורבת", 
להופכה  ומכוונות   )107 )עמ'  וייהוד  דה-ערביזציה  דמוגרפיים-פוליטיים של  נובעות משיקולים 
בביטויים שונים של  עוסקים  הוגשמה(. הפרקים הבאים בספר  לא  )מטרה שעדיין  יהודית  לעיר 
בלתי-שוויונית,  והתיישבות  תכנון  ממדיניות  דמוגרפית":  "הנדסה  מכנה  שיעקובי  היגיון  אותו 
בבתי  יישובם  ידי  על  ייהוד  כסוכני  מזרחים  ביהודים  שימוש  דרך  ואתנוצנטרית-יהודית,  מדירה 
שהובילה  הבנויה,  הסביבה  לבין  בינם  האחדה  יצירת  כדי  )עד  במלחמה  נהרסו  שלא  הפלסטינים 
תהליכי  עוברים  הם  אין  עוד  כל  ומודרניזציה  פיתוח  תהליכי  בפני  כמכשול  אליהם  להתייחסות 
)ניר  ליישוב היהודי הסמוך  )פרדס שניר(  בין שכונה ערבית  וכלה בהקמת חומה  דה-ערביזציה(, 
צבי(. הדוגמאות שמציג יעקובי ממחישות כיצד מלאכת סימון הגבולות הלאומיים מתרחשת לא 

המחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת מישיגן, אן ארבור  *
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בליבה  ואפילו  המקומית,  בזירה  אלא  הספר,  ובאזורי  הלאומית  ברמה  הגיאופוליטית,  ברמה  רק 
ובמקומות  )בלוד  61( – מהקמת חומות הפרדה  )עמ'  הגאוגרפית של ישראל שבתוך הקו הירוק 
אחרים( ועד תופעת ההתיישבות האידיאולוגית בתוך מרכזי הערים, שאותה מזהה יעקובי כהמשכה 
את  יעקובי  של  הניתוח  מזו,  יתרה   .)69 )עמ'  בשטחים  הקולוניאלית  ההתנחלות  פרקטיקת  של 
השתלשלות התפתחותה של שכונת גני אביב, שיועדה לציבור המהגרים מברית המועצות לשעבר, 
מציג לא רק את האופן שבו מהגרים אלו הפכו למגשימי המטרות הלאומיות אלא גם את האופן 

שבו יזמים כלכליים לוקחים בכך חלק פעיל )עמ' 111(.
אחד הנושאים המרכזיים בספר הוא מגוון פרקטיקות ההתנגדות בעיר, שבאות לידי ביטוי בעיקר 
בבנייה בלתי פורמלית )לפי ממצאיו של יעקובי, כ-60% מתושבי לוד חיים במבנים "לא חוקיים"(. 
מאופן ניתוחו את התופעה עשוי להתקבל הרושם שכל פעולה של בנייה לא מאושרת היא מהלך 
ההתנגדויות  ושכל  ומדגיש(,  חוזר  שיעקובי  כפי  ומכוון,  מודע  באופן  לא  אם  )גם  התנגדות  של 
במרחב(.  )פעולה  לפועל  הוצאתן  ובדרכי  שלטוניות(  לפרקטיקות  )התנגדות  במטרותיהן  זהות 
דכאנית  שליטה  של  פעולה  כל  שמפרש  סקוט,  ג'יימס  של  גישתו  על  יעקובי  נסמך  זו  בנקודה 
כמייצרת התנגדות אצל המוכפפים. על עמדה זו מתחולל ויכוח בספרות המקצועית, בעיקר מול 
חסידי גישתו של גראמשי, שעבורם פעולתה של הגמוניה אתנו-מעמדית-לאומית מצליחה למנוע 
התנגדויות מבעוד מועד ובדרכי נועם. על כך ישיב סקוט שהתנהגות שנראית כ"הגמונית" בקדמת 
הבמה היא תוצאה של הכרעה מחושבת מצדם של המוכפפים, ולכן יש לחפש את ביטויי ההתנגדות 
מאחורי הקלעים. ויכוח זה מאפשר לתהות לגבי הפרשנות המיוחסת לבנייה לא מאושרת: האם 
על סמך המקרה של לוד ניתן לטעון שבכל סיטואציה של אתנוקרטיה עירונית בנייה לא מאושרת 
תופיע כביטוי של התנגדות? האם תחת אתנוקרטיה עירונית אין תושבים שמקבלים את ההיגיון 
ההגמוני ופועלים לפיו על אף היותם מוכפפים? האם לא ניתן להניח, למשל, שבנייה לא מאושרת 
תופיע כתוצאה של תהליך הידמות )בין שכנים, יזמים, אנשי מקצוע(, או שהיא תבטא יחסי כוח 

פנימיים בתוך אוכלוסיית המוכפפים פנימה? 
מוכפפות-אבל- לקבוצות  ביחס  להסיק  שניתן  למה  נוגע  זו  ביקורת  של  השני  שהצד  כמובן 

פחות, כאלו שלא בהכרח חיות תחת מחנק תכנוני ממושך. למשל, האם כל פעולה של יוצאי ברית 
המועצות לשעבר, או של תושבי ניר צבי, בהכרח משרתת ישירות את מנגנוני השליטה הציונית-

אשכנזית-בורגנית? 
אך  הספר;  את  המלווים  התצלומים  גם  מעידים  כך  ועל  הבנויה,  בסביבה  מתמקד  יעקובי 
התמקדותו זו מקשה להסיק לגבי פעולות חברתיות שאין להן בהכרח ביטוי חזותי, או שמטבען 
גלויות למתבונן  הן  גל הריסות בתים בעיר(, או שאין  )כמו הפגנות שמתרחשות בכל  זמניות  הן 
את  להעשיר  עשוי  משתתפת,  תצפית  כמו  אחרות,  מחקר  בשיטות  ששימוש  ייתכן  מהרחוב. 

ממצאיו של יעקובי ולגלות זרמים תת-קרקעיים של מגוון התמודדויות עם מנגנוני השליטה.
בפרק הסיכום חוזר יעקובי למרבית הסוגיות שהציג בפרקי הספר, ודן שוב בממצאיו, אך באופן 
הביקורתית,  הכתיבה  בשדה  מחקרו  את  מבסס  הוא  כאן,  ובעיקר  הספר,  לאורך  יותר.  מעמיק 
ונקודות החוזקה בדיון שלו הן אלו שלא רק מדגימות אלא גם מפתחות ומעשירות את הכתיבה 
המרחב  על  מצביע  הוא  התנגדות,  של  בפרקטיקות  דן  כשיעקובי  למשל,  הרווחת.  הביקורתית 
בו  שני מתקיימות  ונשלט(, מצד  )של שולט  בינאריות  מקיים  אינו  אחד  כמרחב שמצד  השלישי 
שמנגנוני  ניכר  שלישי  ומצד  פורמלית(,  בלתי  בנייה  מול  עירוני  תכנון  )של  מנוגדות  פרקטיקות 
בלוד  מתקיימת  למשל,  כך,  אליהם.  ההתנגדות  פרקטיקות  את  גם  לצורכיהם  מנכסים  השליטה 
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מידה מסוימת של העלמת עין מהבנייה הבלתי פורמלית, וזאת כדי לתייג את מבצעיה כעבריינים, 
למנוע מהם שירותים ובו בזמן להציג את הממשל העירוני כשוויוני וכדמוקרטי. למעשה, יעקובי 
חוקית  הלא  הפעולה  הופכת  חוקית",  "לא  לפעולה  מוביל  אי-שוויון  שבו  במקום  כיצד  מראה 

לסיבתה של הפעולה המפלה.
הספר, שיצא לאור לראשונה בשנת 2009 )ואחר כך גם ב-2013, בכריכה רכה(, פורסם עד כה רק 
באנגלית. אף שחלקים מעטים ממנו פורסמו בעבר כמאמרים בעברית, ראוי שיתאפשר פרסומו 
המלא בעברית ובערבית. הסיבה לכך פשוטה: קשה להבין את הלאומיות העכשווית, את הערים 
ה"מעורבות" בישראל, את הפרקטיקה המתפשטת של הפרדה בתוך הערים ואת התופעה הרווחת 
של התיישבות "גרעינים" ו"כפרי סטודנטים" בערים מעורבות, מבלי להתייחס לספרו של יעקובי.
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אבי פיקאר. עולים במשורה: מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון 
אפריקה, 1951–1956. באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב. 2013. 397 עמודים

בני נוריאלי*

איך לעקוף פוסט-קולוניאליזם במחקר על מזרחים? דרך אחת תהיה לתייג את הגישה כפוסט-
משלב  פיקאר  אבי  אותה.  להפריך  מנת  על  בה  להשתמש  תהיה  אחרת  דרך  וכ"עדתית".  ציונית 
בדרכו את שתי הדרכים. בעיתון הוא מכנה את המזוהים עם הגישה "מקצועני המזרחיות",1 ובספר 
שאותו אסקור להלן הוא משתמש בה כדי לעקר אותה מתוכן. ספרו של פיקאר דן בקליטת העלייה 
ממרוקו ומתוניסיה, מהחלת תכנית הסלקציה הישראלית ב-1951 ועד ל-1956, שנת עצמאותן של 
שתי המדינות. ניתוחו מבוסס בעיקר על מקורות ארכיוניים מישראל ועל עיתונות התקופה. הספר 
מחולק לשישה פרקים ודרכם מנותחים המשאים והמתנים בין קובעי מדיניות העלייה, ובמרכזם 
לעבוד  יכולתם  קרי  גופנית,  ומבחינה  תרבותית  מבחינה  העולים  של  פי התאמתם  על  הסלקציה 

בחקלאות והיותם בריאים ממחלות. 
וטוען  "סולידריות מתנשאת"  מכנה  הוא  בגישה שאותה  פיקאר משתמש  תיאורטית,  מבחינה 
את  ממקם  פיקאר  יהודית.  סולידריות  עם  התנשאות  שילבה  ותוניסיה  מרוקו  יהודי  שקליטת 
הוא  גישתו  את  הקלאסית.  הממסדית  הגישה  לבין  הפוסט-קולוניאלית  הגישה  בין  זו  גישתו 
מתאר באמצעות שתי הבחנות. ראשית, הבחנה בין "אירופיות" ובין ציונות: האירופיות מושפעת 
היא  הציונות  לעומתה,  הפוסט-קולוניאלית.  הגישה  עומדת  שעליה  הקולוניאלית"  מ"המורשת 
המקור לסולידריות ולשילוב בין יהודים. הגבול הטאוטולוגי בין "האירופי" לבין "הציוני" מגדיר 
)בדיעבד(: אם מדובר בהתנשאות – אירופי, אם מדובר בשילוב – ציוני. שנית, פיקאר מבחין בין 
"מזימה" )מכוונת( להפיכתם של העולים המזרחים לכוח עבודה זול ובין "רוח התקופה" הנושאת 
)כמו בפוליטיקה(, עומדת הגישה  עמה חוסר מודעות לקיפוח. על המזימה, שכוללת אינטרסים 
הפוסט-קולוניאלית. לעומתה פיקאר מציע את "רוח התקופה", שכוללת "ערכים" כמו סולידריות. 
גם כאן מובנה גבול טאוטולוגי, הפעם בין פוליטיקה לערכים. הפוליטיקה היא מזימתית וכוחנית; 
לאומי  פרויקט  של  הדה-פוליטיזציה  את  שמבנה  מודל  לנו  והרי  ערכים.  הן  והיהדות  הציונות 

)ציונות( ושל דת )יהדות(. 
הפוסטקולוניאלית.  ל"בעיה"  כפתרון  חברתית,  כעובדה  מנוסח  ליהדות  ציונות  בין  החיבור 
אלא  תרבותי,  או  חומרי  לשוויון  הכוונה  אין  היהודית.  האומה  בני  בין  שוויון  פירושה  הציונות 
המזרחים  אל  להתקרב  לניסיון  שהביאה  היא  הציונות   .)10 )עמ'  האומה"  בבניית  ל"השתלבות 
ולשלב אותם. האם לפיכך הציונות סותרת את המורשת הקולוניאלית? כן, על פי פיקאר; מגמת 
דתית  סולידריות  אחרות,  במילים  )אירופיות(.  ההתנשאות  מגמת  את  סותרת  )ציונות(  השילוב 
תפתור את הבעיה: ככל שנהיה ציוניים ויהודים יותר, נהיה אירופיים )ופוליטיים( פחות. ואולם, 
ביטוי בשטח"  לידי  בא  "לא  הזה  פיקאר עצמו מציין שהפתרון  לגודש הטאוטולוגי,  נניח  גם אם 

המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
24 באוגוסט(. מחקר: מזרחים הועלו לארץ רק כשיכלו לפרנס. מעריב. אוחזר   ,2013( א'  רייכנר,   1

.http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/501/339.html  :ב-16 באפריל 2013 מתוך
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)עמ' 293(. זה קרה רק לקראת שנות השישים, שאינן נכללות במחקר, אז הגיעו לישראל כל מי 
שנפסלו בסלקציה לפני כן. בשנים שכן נכללות בספר מוצא פיקאר רק הדים לסולידריות יהודית 
ורטוריקה )שם(. הדי סולידריות ורטוריקה הם חומרי ההלבנה של פיקאר עבור הקשר בין ציונות, 
בפרקטיקות  תמיכתו  גם  נחשפת  להלן,  נראה  כך  באמצעותם,  קולוניאליות.  ופרקטיקות  יהדות 

הדכאניות של סוכני הקשר הזה.
פיקאר מתמודד עם אתגר לא פשוט. הספר רווי בביטויי גזענות ששולבו באינטרסים כלכליים, 
אותה  וקידמו  בסלקציה  תמכו  הם  והרטוריקה.  ההדים  עם  שמזוהים  מי  של  רובם  רוב  בקרב  גם 
זו מנעה מכשני שליש מהמועמדים להגיע לישראל  329–330(. תכנית  )עמ'  כל התקופה  לאורך 
והפרידה בין מבוגרים שנפסלו לבין ילדיהם ונכדיהם שנלקחו מהם. למשל, בן-גוריון שאותו מזהה 
פיקאר כציוני וכמשלב ביקש לקלוט את המרוקאים בתוך "גדודי עבודה... כי הם פראי אדם אבל 
לוי  כמוהו   ;)82 )עמ'  להם"  ניתן  שמשהו  מרגישים  הם  כי  בפרך  אותם  שמעבידים  אוהבים  הם 
אשכול, שר האוצר, בתמיכת הלובי החקלאי )"ההתיישבות העובדת" אצל פיקאר(, ביקש להביא 
צעירים בלבד לעבודה בחקלאות )עמ' 98(; יצחק רפאל, ראש מחלקת העלייה של הסוכנות, ניסח 
של  מהלבנטיניזציה  חשש  קול  משה  ועמיתו   ;)89 )עמ'  הסלקציה  עקרונות  את  שכללה  תכנית 

ישראל וביקש להעלות ילדים בלבד )עמ' 102, 160(.
המורשת  עם  דווקא  מזוהים   – שטן  שמעשה  הללו,  הנתונים  עם  פיקאר  מתמודד  וכיצד 
הקולוניאלית? באמצעות תמיכה במהלכים הקולוניאליים של הציונות בד בבד עם ביקורת עליהם. 
על הסלקציה הוא מגן במונחי יוקרה לאומית. לטענתו, הסלקציה נבעה בסך הכול "מהדרישה לשפר 
את איכותה של אוכלוסיית העולים" )עמ' 90(. ככזאת, היא שילבה "שני אתוסים ציוניים: עלייה 
הוא מפרק לשני חלקים. מצד  לילדיהם  הורים  בין  94(. את ההפרדה המזעזעת  )עמ'  וחלוציות" 
אחד, הוא מבקר את הדרת ההורים כמבטאת את המורשת הקולוניאלית. לשם כך הוא משתמש 
בביטוי המכובס "דור המדבר", שאותו קשה היה לחנך לערכי הציונות. מצד שני, פרקטיקת ניכוס 
הילדים מזוהה כסנטימנט ציוני, כ"יחס חיובי ואוהד לילדים" )עמ' 132(, מאחר שנחשבו בני חינוך. 

לכך נוסף פיוט: "האתוס המודרני סגד לנעורים" )עמ' 133(. 
בשאלת העבודה פיקאר אמביוולנטי פחות. הוא מודע להסללת העולים לפריפריה החקלאית. 
היו   ]...[ הוותיקה  החקלאית  בהתיישבות  שכירים  נעשו   ]...[ מהעולים  מבוטל  בלתי  "חלק 
לטענתו,  זאת.  למטרה  כפריים  מאזורים  הובאו  רובם   .)98 )עמ'  חקלאי"  עבודה  לכוח  העולים 
הציונות העדיפה אותם "אותנטיים", משמע דתיים ומסתפקים במועט )עמ' 124, 128(. למעשה, 
הבנייתם  עם  זול  עבודה  לכוח  הפכו  אלו  מהגרים  מציעה,  הפוסטקולוניאלית  שהתיאוריה  כפי 
ואולם, למרות הציטוט לעיל, פיקאר מסביר שבישראל למונח  כאקזוטיים, כ"פועלים טבעיים". 
"כוח עבודה זול" אין משמעות קולוניאלית, מאחר שהעולים "לא נשלחו בדרך כלל להיות שכירים 
באחוזות של ותיקים אשכנזים" )עמ' 97(. העובדה שמאז ועד היום אותן "אחוזות" שמורות בידי 

קולקטיבים אשכנזיים ותיקים לא זוכה להתייחסות. 
לעומת זאת, התייחסותו למונח "פועלים טבעיים" הולכת צעד אחד קדימה. לטענתו, הציונות 
"ראתה בחיוב את 'הפועל הטבעי'" )עמ' 191(. לשם כך הוא מפנה לעמוד 12 במחקרו של עזריאל 
מתייחס  שקמון  לפני  העמוד,  באותו  ה-20.  המאה  תחילת  של  בפלסטין  התימנים  על  קמון2 

העלייה  בתקופת  הארץ  על  הזכות  תודעת  בגיבוש  ומקומה  התימנית  העלייה   .)1998( ע'  קמון,   2
השנייה. שורשים במזרח, ד, 11–48.
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לפועלים  אידיאליסטים  פועלים  בין  הגזענית  להבחנה  מתעלם(  פיקאר  )שמהם  לפניו  רבים  כמו 
טבעיים, הוא מציין את "האותוכטוניות" שיוחסה לתימנים. להבדיל מקמון, אצל פיקאר טבעונם 
של הכפריים מצפון אפריקה הפך אותם ל"נכס" )עמ' 195(. כך, גזענות כלפי התימנים מתורגמת 
אצל פיקאר כהד לסולידריות יהודית ומופנית מניה וביה כלפי יהודי מרוקו ותוניסיה. אותו ההד 
עולה מדברי איש הסוכנות זלמן שרגאי, שתיאר אותם ב-1955 "יהודים בריאים וטובים – מוכנים 

ללכת להתיישבות, ליישב שממות" )עמ' 292(. 
שיטת אזכורה של פוליטיקת הניצול כתנאי לעיקורה נמשכת עד לעמוד האחרון בספר. בסיכום 
מציע פיקאר ששיטת הסלקציה לא נועדה להגביל את העלייה, אלא רק "לסנן אותה" )עמ' 355(. 
דבריו אלה נכתבו לאחר שניתח שיטה שהשימוש בה נמשך כשש שנים ושיעור הנפסלים בה היה 
הטענה  את  רך  בפה  מבליע  פיקאר  או שאולי  עיניים  בגלגול  מדובר  אם  לתהות  רק  נשאר  יציב. 
כך  היהודית.  "האומה"  עבור  מספיק  טובים  היו  לא  ותוניסיה  מרוקו  מיהודי  אחוז  כ-67  שלפיה 
או כך, אירונית היא העובדה שבסופו של דבר הוא משתמש במונח "הגמוניה" כדי לטעון שהוא, 
"הייתה  אלא  מזימה  היתה  לא  אפולוגטית:  קובע  ואז  לשליטתה,  מחוץ  נמצא  ההיסטוריון, 

התנשאות, אך קובעי המדיניות לא יכלו לראותה ובוודאי לא היו מודעים לחומרתה" )עמ' 360(.
הגישה  עם  להתמודד  שכיח  לא  ניסיון  מציג  שהוא  מכיוון  מעניין  הזה  הספר  לסיכום, 
הפוסטקולוניאלית ולעכלה בפרדיגמה הלאומית. למרות כשלונו, לטעמי, של פיקאר, ספרו עתיד 
לאפשר ניסיונות משוכללים יותר, שכבר יהיו מחויבים לכלול הכרה בקולוניאליות הציונית. כמו 
כן, הבנייתה של סולידריות פוליטית עם רכיבים דתיים תהיה מחויבת לעמדה רפלקסיבית וצנועה 
שתכיר במוגבלותם. בהקשר זה, היהדות לא חייבת להתמקם בלבו של תהליך קליטה חסר לב, אך 

יש לזכור שבלעדיה קולוניזציה של יהודים-ערבים לא היתה אפשרית.
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עבד אלרחמן מרעי. ואללה בסדר: דיוקן לשוני של הערבים בישראל 
)العربية في إسرائيل(. ירושלים: כתר. 2013. 254 עמודים

מוחמד אמארה*

הרפרטואר הלשוני של הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל מעניין ומיוחד מכמה היבטים וטעמים. 
ראשית, הקבוצה הזו הייתה קבוצת הרוב בתקופת המנדט והשפה הערבית הייתה הדומיננטית 
בספרה הציבורית. המגע בין הערבית והעברית היה חד-סטרי, דהיינו, היהודים היו אלה שלמדו 
את הערבית, והעברית שאלה רבות מן השפה הערבית. שנית, בשל התהפוכות הפוליטיות 
באזור והקמת מדינת ישראל, העברית הפכה לשפה הדומיננטית בספרה הציבורית, והערבית 
הפכה לשפת מיעוט. הערבים אזרחי המדינה החלו ללמוד את השפה העברית ולעבוד בשוק 
העבודה הישראלי-יהודי, וכתוצאה מכך חל תהליך של השפעה לקסיקלית אינטנסיבית של 
העברית על דוברי הערבית. שלישית, הסכסוך הערבי-הישראלי ניתק את הערבים פיזית מרוב 
מדינות העולם הערבי. רביעית, ישנו הקונפליקט הפנימי: הפלסטינים אזרחי המדינה חלוקים 
וסוגיית  הנרטיבים המנוגדים,  כמו הבעלות על הקרקעות,  היהודי,  הרוב  יסוד עם  בסוגיות 

האפליה נגד הערבים במדינה.
בסבך הזה הרפרטואר הלשוני הערבי נעשה שונה, מורכב ועשיר יותר מאשר בתקופת המנדט. 
שהלכה  )פוסחא(,  התקנית  הערבית  מהשפה  האזוריים;  הערביים  מהדיאלקטים  מושפע  הוא 
והתחזקה במרוצת השנים בשל עלייתה של רמת ההשכלה בקרב האוכלוסייה הערבית; מהעברית 
המנדט  כשפת  ומהאנגלית  זו;  אוכלוסייה  של  הלשוני  מהרפרטואר  אינטגרלי  לחלק  שהפכה 
וכשפת הגלובליזציה, שמקבלת היום מקום נכבד, במיוחד בקרב הדור הצעיר. מספיק לבקר באחד 
היישובים הערביים ולהציץ בשלטי הפרסום כדי לראות את הנוף הלשוני העשיר והמגוון, המשלב 

שפות שונות, וכדי להבין שחברה זו היא רב-לשונית בכל תחומי החיים.
זהות  שפה,  בין  הקשר  לחקר  פורייה  קרקע  מהווה  בישראל  הפלסטינים  של  הלשוני  הפסיפס 
אמארה  של  החלוציים  המחקרים  עם  והחלו  חדשות,  יחסית  הזה  בתחום  העבודות  וקונפליקט. 
חוקרים  של  מבוטל  לא  במספר  מתברכים  אנו  כיום  ה-20.  המאה  של  השמונים  שנות  מאמצע 
ומחקרים שעוסקים בנושא, וביניהם מחקריו של מרעי שתרם במיוחד למה שקשור בשפה הערבית 

וההשפעות שספגה מן השפה העברית.
במדינת  הערבים  בקרב  הערבית  על התפתחותה של השפה  לעמוד  מרעי  מנסה  הנסקר  בספר 
של  לדמותה  קווים  מרעי  משרטט  בראשון  חלקים.  שלושה  לספר  היום.  ועד   1948 מאז  ישראל 
הערבית המעורבת. בשני הוא בוחן סוגיות שקשורות לאידיאולוגיה, לפוליטיקה ולחינוך. בחלק 
האפילוג,  לאחר  והעברית.  הערבית  בין  והמפגשים  היחסים  היסטוריית  את  מביא  הוא  השלישי 
זיקה  לה  שיש  עשירה  ביבליוגרפיה  מרעי  עורך  בספר,  שעלו  העיקריות  הנקודות  את  המסכם 

לתחום, ולבסוף מביא מילון של הערבית המעורבת.
העברית  מהשפה  המושפעת  ערבית  כלומר  המעורבת,  הערבית  על  הוא  הזה  בספר  הדגש 
ושואלת ממנה היבטים בכל תחומי החיים: פוליטיקה וכלכלה, חברה, חינוך ובריאות, מזון, בניין 

ראש התכנית מוסמך, הוראה ולמידה-שפות, המכללה האקדמית בית ברל  *
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ועברית.  ערבית  של  ערבוב  שהיא  חדשה"  "שפה  שזו  מציין  מרעי  אחרים.  ותחומים  ושירותים 
השפה הזו קיבלה שמות רבים: ערברבית, ערברית, היברו-אראב, אלערבריה, אלערביה, הערבית 
פלסטינית  ערבית  ישראלית,  ערבית  ערבית-עברית,  לשון  עברי,  בלבוש  ערבית  המשוערבית, 
במדינת ישראל. ריבוי השמות מלמד בלי ספק על מורכבות הקשר בין שפה, זהות ואידיאולוגיה; 
כל צד רואה את התופעה הסוציו-לשונית מזווית אחרת. וכאן אנחנו לא יכולים להתעלם מהזהות 
המורכבת של הערבים בישראל. השפה הזו משקפת מציאות מורכבת שאין עליה קונצנזוס מבחינה 

אידיאולוגית, לא רק מנקודת המבט של היהודים, אלא גם בקרב הערבים עצמם.
יש לי הערות אחדות לגבי כמה סוגיות שהמחבר יכול היה להימנע מהן:

המשגה בעייתית. בכמה נקודות בספר ההמשגה לא מדויקת. לדוגמה, המחבר מדבר א. 
על "דו-לשוניות" בתוך השפה הערבית )עמ' 17(. זאת אף שבניגוד למושג הבלשני, 
כאן לא מדובר בשתי שפות, אלא בשפה שהחוקרים מתארים כדיגלוסיה. במקומות 
אחרים ההמשגה היא בעלת קונוטציות שליליות, לפחות מזווית ראייתם של הערבים, 
כפי שמרעי עצמו הראה באחד ממחקריו. כך למשל השימוש במונח "ערביי ישראל" 
)עמ' 17 ולאורך כל הספר(. מושג זה טעון מאוד ובעייתי והערבים מסתייגים ממנו. 

־המונח השגור היום הוא "הערבים/הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל". דוגמאות נוס
פות לכך הן "המגזר הערבי", המופיע רבות בספר, וגם "מלחמת ששת הימים".

81(. ב.  )עמ'   2008 משנת  המיצ"ב  תוצאות  את  לדוגמה  מביא  מרעי  מיושנים.  נתונים 
ראשית, ניתן היה להביא נתונים עדכניים יותר. שנית, כדי לחזק את טיעוניו יכול היה 

־להסתמך לא רק על המיצ"ב, אלא גם על תוצאות בחינות הבגרות והבחינה הפסיכו
מטרית וגם מבחנים בינלאומיים, כמו מבחן פיז"ה.

מקורות הקורפוס הלשוני. לא תמיד ברור על מה הסתמך החוקר בבואו לספק לנו את ג. 
הקורפוס הלשוני שעליו נשענות הדוגמאות בספר. רציתי לראות בבירור מה מקור 

הקורפוס שלו, איך אסף אותו והיכן עשה זאת.

לדוגמה, ד.  להוכיחן.  חזקות מבלי  ביסוס. לפעמים מעלה מרעי טענות  טענות חסרות 
הוא טוען כי הפלסטינים בגדה המערבית רואים בעברית שפת אויב )עמ' 99(. ראשית, 
אין לו סימוכין לטענה זו. שנית, יש מחקרים שמראים גם צדדים אחרים של השפה 
העברית בגדה: לא רק שפת אויב, אלא גם שפת הכלכלה, אם לצורך סחר עם ישראל 
הערבי  בעולם  הערבים  של  יחסם  את  החוקר  מחלק  כאשר  גם  עבודה.  למטרות  אם 

־לשני שלבים הוא אינו טורח להסתמך על מקורות, או לפחות לגבות את טענתו בה
סבר משכנע.

האנגלית נעדרת מהספר. בספר יש תיאור רחב של הערבית והעברית, אבל האנגלית ה. 
־נעדרת ממנו. זאת אף שהאנגלית כיום היא חלק חשוב ברפרטואר הלשוני של הער

בים, ולא זו בלבד – שאילות רבות מעברית לערבית מקורן בשפה האנגלית. המידה 
של  פיתוחו  החדשה,  הטכנולוגיה  דרך  האנגלית  מהשפה  הצעיר  הדור  מושפע  שבה 
כתב המבוסס על אותיות לטיניות והשימוש ההולך וגובר של האנגלית בנוף הלשוני 
בספר  לכן  בארץ.  הערבים  של  הלשוני  הרפרטואר  על  השפעתה  את  מראים  הערבי 
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מסוג זה ראוי היה לתאר את האנגלית ולהראות את מקומה ברפרטואר הלשוני של 
הערבים וגם את השפעותיה על הערבית.

אסכם ואומר כי למרות ההערות דלעיל, זהו ספר מתבקש וחשוב ששופך אור מעניין על הקשר 
בין שפה, זהות, וקונפליקט. הוא עוסק בהשפעת השפה העברית על השפה שבה מדברים הערבים 
בישראל, שפה שיש לה הקשר פוליטי, היסטורי ותרבותי. הוא מיטיב בחלקו לתעד היבטים של 
מאוד  עשיר  מגוון  פורש  גם  הוא  לכך  ובנוסף  בישראל,  הפלסטינים  בקרב  המתפתחת  הערבית 
באינטרנט  בעיתונות,  היומיום,  ובחיי  ציבור  במוסדות  הערבים  משפת  ודוגמאות  היבטים  של 
ובלקסיקון הפוליטי הטעון. החומר הרב שבספר עשוי לשמש מצע למחקרים עתידיים. אני ממליץ 

לקרוא אותו.



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טז ]1[   199

Marcy Brink-Danan. Jewish Life in 21st Century Turkey: 
The Other Side of Tolerance. Bloomington, Indiana: Indiana 

University Press. 2012. 218 pages

לילך לב ארי*

שורשיה של יהדות תורכיה מקורם בספרד. למעלה מחמש מאות שנים חיים יהודים בתורכיה, מאז 
גירוש יהודי ספרד בשנת 1492. האימפריה התורכית איפשרה אז לרבבות פליטים יהודים להתיישב 
בתחומיה ובכך תרמה לקליטתם אך גם נתרמה ממשאבי האנוש הניכרים של בני קבוצה אתנית זו. 
לטענת מחברת הספר, שכותרתו "חיים יהודיים בתורכיה של המאה ה-21", מכאן צמח המיתוס 
על אודות הסובלנות של המשטר התורכי כלפי יהודים מאז ועד היום. ההיסטוריה הייחודית של 
מרבית  תרבויות.  בריבוי  מאופיינת  לימינו,  ועד  התורכית  באימפריה  ימיהם  מאז  תורכיה,  יהודי 
זו  זהות  בספרד.  נטועים  ששורשיהם  כספרדים  מזדהים  מהם,  כ-90%  בזמננו,  איסטנבול  יהודי 

ניכרת בשמות משפחה ספרדיים, שימוש בשפות יהודיות-ספרדיות כמו ספניולית ולדינו, ועוד.
כיום מוערך מספרם של יהודי תורכיה בעשרים עד עשרים וחמישה אלף איש, מתוך כשבעים 
כיום – מעורה  יהודי תורכיה  יהודי איסטנבול – העיר שבה חיים מרבית  מיליון תורכים. קהילת 
מופלית  להיות  ממשיכה  היא  בעבר  כמו  אך  וחוקתית,  פוליטית  מבנית,  מבחינה  הרוב  בחברת 
חברתית כקהילה של זרים. הספר דן בסובלנות התורכית, ההיסטורית והעכשווית; לצד אלה הוא 
המושפעת  במדינה  כאזרחים  איסטנבול,  יהודי  ובעיקר  תורכיה,  יהודי  בשינויים שעוברים  גם  דן 
חברתיות  להגדרות  גם  נתונים  הם  בעת  ובה  ככאלה,  מובנית  שזהותם  זמננו  בת  מהגלובליזציה 
המקומית  היהדות  להגדרת  הדרכים  מהן  אנתרופולוגיות:  בשאלות  עוסקת  המחברת  מדירות. 
זאת  כל  זו?  זהות  מבנים  ותפוצתיות  דת  נרטיבים של שפה,  כיצד  לה?  ייחודיים  ותחומי תרבות 
זהויות  בין  ומתן  משא  של  תרבותי  בתהליך  ו"הם"  "אנחנו"  של  הגבולות  הגדרת  תוך  נעשה 
קוסמופוליטיות ומקומיות של יהודי תורכיה במאה ה-21. בכל פרק חוקרת הכותבת היבט אחר 
יהודי  חייהם של  ואחרּות מבנה את  על שונות  ידע  כיצד  בוחנת  היא  ודרכו  קוסמופוליטיות,  של 

תורכיה ומעצב אותם.
אך  גדולה  לא  קהילה  על  אור  שופך  הספר  וקולח.  בהיר  והוא  רב,  בעניין  הספר  את  קראתי 
של  המרכזית  תרומתו  התורכית-המודרנית.  בזו  יותר  ומאוחר  העות'מאנית,  בתרבות  מושרשת 
מעט  שנחקרה  זמננו,  של  זו  ובעיקר  תורכיה,  ליהדות  הקשור  בכל  היריעה  בהרחבת  היא  הספר 
בריבוי  עולמות,  שני  בין  שחיה  אתנית  קהילה  של  המקרה  בחקר  טמונה  נוספת  תרומה  מאוד. 
זהויות והזדהויות אתניות. חברי הקהילה מבנים את זהותם תוך משא ומתן בין מערכות סימבוליות 
חשובה  תרומה  לרשותם.  העומדים  קוסמופוליטיים  ובמשאבים  בידע  שימוש  ובאמצעות  שונות 
אחרת היא הדיון הנרחב של המחברת במושג הקוסמופוליטיות – אדם הנע במרחב הגלובלי, אזרח 
לאורך  איסטנבול  יהודי  קהילת  לניתוח  תיאורטי  כבסיס   – אתניות  השתייכויות  מרובה  העולם, 
ההיסטוריה, ובעיקר בימינו. על מושג זה ברצוני להעיר שבעולם בן זמננו, שבו התנודות בין ארצות 
בכמה  המעוגנת  אתנית  והזדהות  הזהות  הבניית  שבהקשר  ייתכן  מאוד,  אינטנסיביות  ותרבויות 

מכללת אורנים ואוניברסיטת בר-אילן  *
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)Castle & Miller, 2009; Rebhun & Lev Ari, 2010( ראוי היה להתייחס למושג  מרחבים 
הטרנס-לאומיות, הרלוונטי יותר לתקופתנו. המחברת אמנם מזכירה בסיכום מושג זה, אך לא יותר 

מאשר במילה או שתיים.
התזה המרכזית של הספר עוסקת בבחינת המתחים הגלומים בחיים יהודיים בתורכיה בתחילת 
של  וסובלנותם  היהודים  בו  שחיו  הדו-קיום  שלמרות  בכך  מקורם  אלה  מתחים  ה-21.  המאה 
השלטונות התורכיים במשך מאות בשנים, הם גם חששו מאנטישמיות ומפגיעה בשלומם בתקופות 
שונות לאורך שנים אלה. מאז הקמתה של הרפובליקה התורכית כמדינת לאום בשנת 1923 הוענקו 
ליהודים זכויות אזרח שוות ומלאות, אך בה בעת עלה פקפוק חוזר ונשנה של תורכים מוסלמים 
את  לנתח  מציעה  המחברת  מוצאם.  מקור  ולגבי  בתורכיה  היהודים  של  הפטריוטיות  מידת  לגבי 
הבניית הזהות וההזדהות האתנית של יהודי תורכיה בת זמננו לאורו של מושג הקוסמופוליטיות 
הנערץ כל כך בתורכיה. יהודי תורכיה, המגלים נאמנות למולדת, נעזרים גם באימוץ של אחרּות 
קוסמופוליטית המציגה אותם כמיעוט אוהד. היהודים באיסטנבול משמשים בספר לחקר מקרה 
אתנוגרפי של קהילה החיה בין שני עולמות: זה שבקדמת הבמה, כאזרחים תורכים, וזה שמאחורי 

הקלעים, המגולם בחיי תרבות יהודיים.
הספר עוסק באותה זהות אמביוולנטית של יהודי תורכיה, כקהילה ותיקה ומושרשת במקום אך 
גם זרה תדיר בעיני הלא-יהודים. הקוסמופוליטיות משמשת מעין מטרייה של סובלנות, לכאורה 
לפחות, לדינמיות של הזהות וההזדהות האתנית היהודית של יהודי איסטנבול, החיים מחוץ למעגל 
החברתי המרכזי. הדיון בזהות האתנית מעניין ונרחב, אך נעדרת ממנו הגדרה תיאורטית של מושג 
הזהות וההזדהות האתנית )Lev Ari, 2012(. הגדרה כזו נדרשת כאן, לעניות דעתי, לביסוס הדיון 
ולעיגונו בכל הקשור לזהות יהודית בת זמננו בתפוצות – למשל בשאלת הטמיעה וההתבוללות של 

יהודי איסטנבול לצד השמירה על חיים יהודיים ערים.
שיטת המחקר האתנוגרפית התבססה על מחקר תוכן ארכיוני של יומנים קהילתיים ועיתונים 
מחמישים השנים האחרונות, שבכתיבתם וביצירתם לקחו חלק רבנים, ארגוני צדקה ומועדונים 
יהדות  לתרבות  אינפורמנט  עבורה מעין  מבוגר שהיווה  ראיינה אדם  גם  יהודיים. המחברת 
תורכיה ולזהותה. אחד החסרונות של הספר הוא בהיעדר תיאור בהיר של שיטת המחקר: לא 
ברור מהו קורפוס הנתונים למחקר התוכן, ואין תת-פרק מסודר שמתאר את בסיס הנתונים 
ואת שיטות איסוף הנתונים שננקטו. את תיאור שיטת המחקר ליקטתי ממשפטים שהופיעו 
בפרקים השונים. חסר גם נספח של נתונים תיאוריים על אודות אוכלוסיית יהודי תורכיה – 
רקע חברתי-כלכלי, משלח יד, דפוסי התיישבות ועוד נתונים שהיו יכולים להאיר את הפרטים 

האיכותניים המובאים בספר.
לסיכום, מדובר בספר מרתק וחשוב בתחומו. למרות חוסר הפירוט המתודולוגי הרי שספר זה 
עשוי לעניין אנשי אקדמיה העוסקים בהיסטוריה, באנתרופולוגיה ובסוציולוגיה של העם היהודי 
בזמננו. הכתיבה בהירה ורצופה בדוגמאות ובאיורים ולכן הספר מתאים גם לקהל הרחב, העשוי 
להתעניין בסיפורה של קהילה ותיקה שלא נחקרה מספיק, ובעיקר בסיפור חייה בהווה, הנטועים 
לבין  העות'מאני  המשטר  בין  המעברים  את  חוותה  בתורכיה  היהודית  הקהילה  קודמות.  במאות 
חוויה  תוך  ופוליטיים,  כלכליים  בתחומים  להיקלט  והשכילה  המודרנית  התורכית  הרפובליקה 
על  ללמוד  שעשויים  לאנתרופולוגים,  מיוחד  עניין  יש  בספר  והזרה.  הדרה  של  מתמדת  דואלית 
מאפייני תרבות ועל התפתחותם של סמלים בקרב מיעוט אתני – על הגלוי והנסתר בדינמיקה של 
מסורתיות מול חילוניות, קוסמופוליטיות לצד מקומיות. חקר קהילת יהודי איסטנבול עשוי לעניין 
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עושות  שהן  השימוש  את  וחוקרים  מיעוטים  בקבוצות  העוסקים  ואנתרופולוגים  סוציולוגים  גם 
בין  )ידע של כמה שפות, למשל( לאיזון המתחים  בידע קוסמופוליטי שנצבר במשך שנים רבות 
השתייכותם לקבוצה אתנית-תרבותית מסוימת ובין היותם אזרחים חילוניים, בין הפרטי לציבורי 

ובין הכלה להדרה חברתית.
הידע  ולהעמיק את  איסטנבול  יהודי  להכיר את הקהילה המרתקת של  ההזדמנות  על  שמחתי 
על חווייתה הייחודית כקבוצה אתנית בקרב אומה, שלאורך מאות בשנים נטתה בדרך כלל חסד 

ליהודים ואפשרה את קיומם הפיזי, התרבותי והרוחני עד לימינו אנו.
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אביבה קפלן. מבוא לגן עדן: חיים באתר עכשווי של זיקנה. תל אביב: רסלינג. 
2013. 262 עמודים

טובה גמליאל*

המוגן  הדיור  ממוסדות  באחד  זקנים  של  המגורים  בחוויית  עוסק  קפלן  אביבה  ד"ר  של  ספרה 
בישראל. במוקד עניינו האתגר הקיומי של יצירת משמעות על ידי דייריו, המוצאים עצמם בדיעבד 
יותר מכול  בו הם  רוח, שהכללים המיושמים  נטול  מנוכר, מהוקצע אך  חיים אסתטי אך  במרחב 
מייצג  היוקרתי,  למוסד  כינויה של המחברת  "אואזיס",  ומניפולטיביים.  שיווקיים  ביורוקרטיים, 
תובנות  הולם  אינו  בישראל,  והשתרשותו  המבוגרת  לאוכלוסיה  ייעודו  אף  ארגוני שעל  קונספט 
את  הפורש  הספר,  הגרונטולוגית.  המחקר  בספרות  האחרונים  בעשורים  שנצברו  הומניסטיות 
ניתוחה הביקורתי של קפלן, נחתם במסקנה העגומה למדי ש"בסופו של דבר, גם כיום, אולי יותר 
מתמיד, נותר הזקן תלוש, מבודד ונכלם בדרך יציאתו מהחיים" )עמ' 245(. מבוא לגן עדן נושא 
בחובו אירוניה מרירה. ככל שהָגן המיתי המסומל הוא עניין לרוח ולנשמת האדם, אין לו דבר עם 

הדרם המפתה של אתרים מעין זה, שאליהם מעתיקים זקנים את מקומם. 
 – ארגונים  על  בספרות  קטגוריאליים  קטבים  רב  לא  זמן  לפני  עד  שנחשבו  את  מאחד  הספר 
ומתעמק  הדיירים  של  רוחם  הלך  על  תוהה  הוא  הסובייקטיבית.  והחוויה  ארגונית  רציונליות 
בבבואותיה הקיומיות של הזקנה, הנוצרות ומחריפות בהקשר ארגוני השוקד על יעדיו הכלכליים. 
עמדתה המשתתפת-צופה של קפלן, ששימשה חלק מתקופת מחקרה כמנהלת המוסד, תורמת 
יחידים שהארגון שולל מהם  לנקודות מבט של  בזיקה שבין סדרי תרבות ארגונית  לעיון מושכל 
ארגונים.  בחקר  ומפתיעה  הגרונטולוגי,  במחקר  נדירה  זו  מחקרית  עמדה  ושיח.  קהילה  שפה, 
ברגיל  השמורה  אמפתיה  ומשקפת  בנקל,  מושג  שאינו  ארגוני  מידע  לחשוף  מאפשרת  היא 
לאנתרופולוגים החוצבים את הידע בשדה המחקר והכורים את תובנותיהם מהקול הבלתי נשמע. 
קשריה של המנהלת עם דיירי המוסד אמיצים, ועניינה בהם כן דיו כדי לתהות על רווחתם הנפשית 
ללא המגננה המצופה ממי שמאיישת תפקיד בדרג ניהולי. חשיבותו של המחקר קשורה גם במשכו 
יוצא הדופן – עשר שנים, בהיכרותה האישית של החוקרת עם הנחקרים, בביקוריה בבתיהם לפני 
מעברם למוסד ובמגוון התפקידים שמילאה במהלך תקופת המחקר. יתרונות מתודולוגיים אלה 

נים הארגוני. מאפשרים לקפלן לטוות זיקה בין הְפנים החווייתי לבין ההקשר הנגלה, שטח הָפּ
חטאו של המוסד המתואר הוא בעימות חסר התוחלת שהוא כופה על דייריו – חיים במקום 
שאינו מקום. דיירים אלו, המבקשים לעצמם מגעי כבוד, הוויה של קהילה ומרחק מהמוות, 
ניצבים כבדרך שגרה מול מציאות דו-ערכית לאחר שרכשו את שייכותם אליה במיטב כספם. 
תמציתה של מציאות זו היא הפרה מתמדת של אשליית החיים בבית, הפרה הנוצרת על ידי 
גילויי זקנה וקרבתם של זקנים. דייר נוכח בשלילתו היומיומית של נכס עצמי שהיה ברשותו 
עד לא מכבר טרם המעבר למוסד והוא פרטיות, חלל קיומי להתגדר ולהתבדל בו בארבע אמות 
של משמעות מנחמת. לאחר שנוכח בכך למגינת לבו, נטייתו היא לסמן בדרכים שונות את 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  *
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אי שייכותו למוסד, מקום המשקף ביתר שאת את העדר מקומו התרבותי. קפלן מציבה את 
תכונת העדר המקום )non-place( במרכז ניתוחה את מצבם הנפשי של נחקריה ואת מצבה 
של הזקנה בחברה פוסטמודרנית. לדידה, מוסדות כ"אואזיס" מציבים את הזקנים בחזיתו של 
הפוסטמודרניזם, כלומר במדמנת האפשרויות המרובות שמשמעותה העדר כל עוגן לזהות 
העצמי ולביטחון קיומי. אני מכנה זאת "מדמנה" מכמה סיבות. ראשית, כיוון שהמחברת אינה 
מאתרת גילויי תושייה המעידים על התמודדות קונסטרוקטיבית של הדיירים. ההיפך מכך, היא 
מדגישה את כניעתם לתנאי חייהם בציינה כי "בדרך התנהלותם, ובאופן שהם מתייחסים למקום 
ולשותפיהם לחוויית המגורים בו, הם הופכים אותו ל'לא-מקום' כאסטרטגיה, המאפשרת את 
237(. שנית, הספר מתעלם במידת מה מהדיון  ניתוקם הסמלי ממשמעותו הקיומית" )עמ' 
הנרחב בספרות הקושר כתרים לפוסטמודרניזם כעידן של שחרור מקיבעונות זהותיים, גם 
בזקנה. שלישית, הספר מציע לראות במוסדות לדיור מוגן, על סוגיהם, לא יותר מ"ארגונים 
כוללניים של האתמול" )עמ' 245(. הרושם הוא כי שליטתם של ארגונים אלו בתודעת היחיד, 
פגימתם ברווחת העצמי, אינה נופלת מזו של מוסדות טוטליים קלאסיים שהמשיג גופמן, כבתי 
כלא ובתי חולים לחולי נפש. טענתה זו מתעלמת מהבחנות אפשריות בין "דיור מוגן" ל"בית 
אבות" )גמליאל, Gamliel, 2000 ;2000(, ומספרות אתנוגרפית נרחבת )ומוקדמת( על חיי 
זקנים במוסדות, בכללם בתי אבות, המצביעה על תושייתם בבואם להבנות משמעות יש מאין 
 Hazan & Gamliel, 2004; Hochschild, 1973; Keith, 1982; Myerhoff, 1978;:לדוגמה(
Savishinsky, 1991(. ספרות זו מחלצת את הזקנה הממוסדת מן הקורבנּות ומרככת את התיוג 
הכרוך בה. היא מעודדת לחשוד באפשרות כי מצב זה של הזקנה הוא אך שיקוף של נקודת מבט.
יותר מ-70% מקרב  המחברת מציינת את בולטות "נושא המגדר" בשדה המחקר, בהיות 
יותר מ-85% מקרב הצוות נשים. היא קובעת כי "רוחן של הנשים  הדיירים נשים, ובהיות 
זו שקבעה אותה בעבור שני המינים"  היא שהגדירה את המציאות החברתית במקום והיא 
נוכחותן של נשים באזורים שונים של המוסד,  )עמ' 240–241(. כל שנותר לדמיין הוא את 
בין כמטפלות ונשות צוות מאחורי דלפק ובין כמטופלות המקיימות איתן אינטראקציה. לכן 
השאלה המתבקשת, הנושאת עמה טעם של החמצה, היא כיצד? כיצד רוחן של נשים הבנתה 
את המציאות במוסד הנחקר? האם מוצאת המחברת קשר בין הפיכת המוסד ל"לא מקום" לבין 
נשיות, ומה טיבו של קשר כזה? יתרה מכך, מדוע קביעה זו מופיעה רק לקראת סוף הספר? 
כאנתרופולוגית שחקרה במוסדות לזקנים, אני מוצאת כי דיון בשאלה זו היה מעלה תרומה 

משמעותית למחקר הגרונטולוגי בישראל ומחוצה לה.
לעניין תרומות הספר, כותבת המחברת כי "המחקר מבקש להציע הבנה חדשה של עולם 
"הבנה   .)245 )עמ'  הזקן"  של  מקומו  והולך  נפקד  שבו  חברתי  עידן  של  בעיצומו  הזקנה, 
חדשה" והדברים באשר להיעלמותו החברתית של הזקן הן דוגמאות לקביעות המצויות בספר 
שאיני יכולה להסכים עמן. לעומת זאת, תרומה חשובה של הספר היא במתן תמיכה לטענה 
האנתרופולוגית כי "הזקנה", בהא הידיעה, אינה דבר שבנמצא. תחת זאת קיימים סגנונות 
ודרכים של הזדקנות התלויים בהקשר חברתי. המחברת עוסקת בסוגיה זו בהרחבה בהשוותה 
את תנאי החיים של דיירי המוסד הנחקר לאלו של חברי האוניברסיטה של הגיל השלישי 
בקיימברידג' ושל זקנים יהודים בצפון לונדון. אולם אין משמעות הדבר כי יש להרחיק את 
העדות אל מעבר לים כדי לומר שזקנים כבני אדם הם תבנית נוף סביבתם. בישראל לבדה פנים 

רבות לזקנה. 
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ספר זה מציג זווית ראייה בלתי שגרתית המבוססת על ניסיון עשיר ומגוון של המחברת. 
הוא עשוי לעניין סטודנטים וחוקרים הלומדים על זקנה בישראל, וגם בני משפחה ומבוגרים 
התוהים על האמת שמאחורי הפרסום, כלומר על שאלת טיבן הארגוני והאנושי של תחנות 

דיור אחרונות.
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הנרייט דהאן כלב*

בוורלי מזרחי מציגה בספר זה מחקר ראיונות עומק על נשים בשנות הארבעים והחמישים 
לחייהן שמוצאן ממרוקו. ככאלה הן בנות לעדה הגדולה ביותר שעלתה מהתפוצות לאחר ייסודה 
של ישראל ב-1948. מזרחי שמעה את סיפורן של בנות לאמהות שהחלו דרכן כמהגרות בשלב 

הנמוך ביותר בסולם הכלכלי, החברתי והתרבותי בישראל. 
שש נשים בנות הדור השני, בנות לשני הורים ילידי מרוקו, פרסו בפני מזרחי את סיפור חייהן 
ותיארו את האמצעים שנקטו כדי לפלס את דרכן אל המעמד הבינוני. חינוך והשכלה, תעסוקה, 
יחסי זוגיות, אמהות ומוביליות במקומות המגורים הם חלק מהאמצעים שעמדו לרשותן במסע 
חייהן ממעמד למעמד. מזרחי הטילה אור על השינויים בזהות המגדרית והאתנית שחוללו 
נשים אלה במטרה להיחלץ מזרועותיו הלופתות והמקבעות של הרובד המעמדי הנמוך ולחלץ 

מתוכן את ילדיהן.
בספר תשעה פרקים. הוא נפתח במבוא ואחריו פרק הסוקר את סיפור העלייה של נשים בארץ 
המוצא מרוקו ובישראל. ששת פרקי הליבה עוסקים, כל אחד בנפרד, בתמה מרכזית שמזרחי 
ייחסה לאחת המרואיינות והעמידה אותה כגיבורת הפרק. תמות אלה כוללות התמודדות 
עם גירושים כמנוף למוביליזציה חברתית, כישורים חינוכיים ככוחות מוביליים, שינוי הזהות 
העצמית והגוף כמחולל מעבר מעמדי או לחילופין הסתגלות לזהות וקבלה עצמית, ולבסוף – 
אי הנוחות שבזיקה למעמד בינוני-גבוה. הדיון המחקרי החותם את הספר בוחן בפרק התשיעי 
והאחרון דרכים למוביליות למעמד בינוני. הרשימה הביבליוגרפית העשירה, המתפרשת על 
פני 13 עמודים, מסגירה את היקף השקעתה של מזרחי בהכרת חמרי המחקר. היא מקיפה 

את הסוציולוגיה הישראלית, את חקר המגדר בישראל ובשוק העבודה ואת חקר המעמדות.
 שיטות המחקר המשמשות את מזרחי הן איכותניות. זוהי לכאורה תפנית בגישת המחקר 
של מזרחי, שהחלה דרכה כחוקרת חברתית בשיטות מחקר כמותניות. ואולם בנספח, העוסק 
לשיטות  צמודה  למעשה  נותרה  שמזרחי  מסתבר  מעמדי,  מיון  של  המתודולוגית  בשאלה 
כמותניות. היא דנה בנספח ובגוף הספר )עמ' 23–26( בבעייתיות של חיבור זה בין ראיונות עומק 
איכותניים ובין השימוש בסכימת המיון המעמדי לפי תעסוקה, המוצגת בגישתם של אריקסון 
וגולדת'רופ. סכמה זו מציגה מיון לשבעה מעמדות לפי פרמטר עיקרי של תעסוקה, שבתוכו 
מגולמים פרמטרים סוציולוגיים אחרים. מזרחי עשתה תפנית מסכמה זו, אף שלמעשה לא 
נטשה אותה לגמרי. היא הרחיבה את פרמטר התעסוקה להגדרת קטגוריות מעמדיות שתחום 
תחולתן מפורט יותר, וזאת על מנת לפתור שתי בעיות: האחת היא הצורך ליישם את המיון 
גם על סובייקטים שלמים, שתעסוקה היא רק ממד אחד של אנושיותם. השנייה היא הצורך 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
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לתת ביטוי לממדים שלא ניתן לדחוס אותם לפרמטר התעסוקה, כגון משפחה, מגדר וחוויות 
סובייקטיביות של הנחקרים. דהיינו, מזרחי מבקשת לתת ביטוי לממד האיכותני שבו נקודת 
המבט של הנחקרים היא הקובעת את ייצוג הממצאים. האם עמדה באתגר? למרות התפנית 
  )Erikson & Goldthorpe, 1993( המתודולוגית שערכה בסכימת אריקסון-גולדת'ורפ
לא עלה בידה לחרוג מנקודת המבט של החוקרת המתבוננת בנשואי המחקר. אף שבפרקי 
הספר נתנה ביטוי גם לפרמטרים מרחיבים של מיון לפי חינוך, מגדר ומשפחה, כפי שביטאו 
המרואיינות, נשמר פער בין הסובייקט המדבר ובין החוקר המייצג, וגרסתה של החוקרת היא 
שקבעה את מעמדן של הנשים ואת המוביליות שלהן לפי תעסוקתן. התוצאה היא רדוקציוניזם 
ואובייקטיביזציה במיון מעמדי לפי תעסוקה ולא לפי פרסונה. השלכתו התיאורטית של פער 
זה היא שהמושג 'מעמד בינוני' הוא מושג רזה שניזון מתפיסה מסורתית של בורגנות. על פי 
תפיסה זו ההבדלים המשמעותיים של מוביליות, כפי שהיו יכולים לנבוע מדיון משווה בין מי 

שנכנסו למעמד זה ובין מי שנולדו לתוכו, נותרו מחוץ לדיון התיאורטי. 
מיוחד  באופן  מרוקאים.  על  לא  אבל  בישראל,  הביניים  למעמד  שני  דור  על  הוא  הספר 
מוקדש הפרק השני לדיון בנשים מרוקאיות במרוקו ובישראל. אלא שהממצאים המובאים בו, 
לרבות החלקים המתארים עלייה זו של היהודים ממרוקו, נשענים על ספרות שעסקה באופן 
כללי בעולים מארצות האסלאם, ולאו דווקא ממרוקו. הסטריאוטיפים העוסקים במשפחות 
גדולות ובכורח של ילדי הדור הראשון לסייע להוריהם בפרנסת המשפחה מכלילים ונוגעים 
לכל העדות שבאו מארצות האסלאם, ולפיכך מחזקים מחדש סטריאוטיפים שהספרות קיבעה 
במשך עשרות שנות מחקר על מרוקאים. מזרחי אינה חורגת מקיבעון זה. האפיונים של גודל 
המשפחה, תיאור הרקע של ההגירה ותרבות הבסיס שעליה מושתתים חייהן של המרואיינות 
הם סיפור הגירה שבו מרוקו, כתרבות נישאת או נכחדת בלבן של המרואיינות ובחייהן, נדונה אך 
מעט. השאלה אם יש הבדל בין הדור השני למהגרות ממרוקו ובין הדור השני למהגרות מאלג'יר, 
עיראק או תוניס מהדהדת ברקע. מדוע בחרה מזרחי לראיין דווקא נשים בנות הדור השני 
להגירה ממרוקו ומה ייחודן? שאלה זו נותרת סתומה. על כל פנים, ממצאים אלה על הנשים 
ממרוקו פורסמו במאמר מוקדם של מזרחי. כמו כן, המחקר בספר מוגבל לנשים מירושלים 
ואינו כולל נשים ממקומות אחרים בישראל, לרבות הפריפריה, אף שהוא מבקש   )8 )עמ' 
להדגיש את חשיבות השלכותיו הגלובליות. מזרחי ביקשה לראיין נשים שלדבריה הגיעו לשיא 
יכולותיהן התעסוקתיות והמעמדיות )שם(, אולם מן הכתוב לא ברור כיצד בחנה מהו שיא 

יכולותיהן של נשים אלה.
הסטטיסטיקה בפרק זה נשענת בעיקר על סקרי האוכלוסין מהשנים 1985 ו-1993. אך סקרים 
אלה לא לקחו בחשבון את ההבדלים בנתוני העלייה הגדולה שבה הגיעו עולים ממרוקו בגל 
הראשון, ובגל השני לאחר שמרוקו זכתה בעצמאות ב-1956, בטרם נערכו מדגמי האוכלוסין 
שעליהם היא מתבססת. הנתונים של עשר שנות שינויים דמוגרפיים בקרב העולים ממרוקו 
בלבד:  קטגוריות  שתי  עבור  נתונים  הציגו  כן  שלפני  בסטטיסטיקות  ומוטמעים  מובלעים 
אירופה-אמריקה ואסיה-אפריקה. במילים אחרות, מדובר במידע על מכלול העולים מאסיה 
ומאפריקה כפי שנאסף שני עשורים אחרי הגיעם, כלומר אחרי שנות דור כמעט, מבלי שניתן 
פירוט לפי ארצות מוצא. לפיכך אין מידע ספציפי על העולים ממרוקו, אולם השימוש במידע 

סטטיסטי מאוחר יוצר רושם כאילו יש מידע כזה ומזרחי מתבססת על כך ללא סייגים.
ההיבט המגדרי בספר נוגע בסוגיות שונות: בית, משפחה, תפיסת גוף, ילדים, תעסוקת נשים 
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והשכלה. עם זאת, הנשים בסיפוריהן נותרות דמויות פרטיות. מזרחי ממקמת אותן במעמד 
ונותנת להן פתחון פה, אך אין פרובלמטיזציה של הממד הפמיניסטי. אופי השינוי  הבינוני 
שהנשים הללו חוללו בחייהן והמוביליזציה המעמדית שביצעו אינם מעוררים דיון בשאלה 
אם מגמה זו של שינוי יכולה להפוך להמונית או הופכת לכזו. לכן השינוי המתואר הוא בגדר 

"התגנבות יחידות". 

מקורות

Erikson, R. & Goldthorpe, J.H. (1993). The constant flux. Oxford: Oxford 
University Press.
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רונן מנדלקרן*

הברית  בארצות  לאומיות שהוקמו  לטובת מטרות  הכספים  גיוס  מנגנוני  מנתח את  ליינר-ווס  דן 
בתפוצה האירית ובתפוצה והיהודית סמוך לשנות כינון עצמאותן של אירלנד )בעשור של 1910 
ובשנות העשרים( ושל ישראל )בשנות הארבעים והחמישים(. הוא משווה בין שני המנגנונים וטוען 
כי למנגנונים ארגוניים-מעשיים עשוי להיות תפקיד חשוב בעיצוב תהליכי בינוי אומה ובגיבושם. 
בפרט הוא טוען שמנגנונים ארגוניים שמגלמים מידה של שניּות ועמימות מאפשרים לשלב ולהכיל 
כאלו  במנגנונים  המגולמות  והעמימות  השניות  אלו.  בתהליכים  חלק  שלוקחות  נבדלות  קבוצות 
לבין רגשות  וקבוצתיים  בין אינטרסים פרטיים  ואי התאמות  ולהסוות סתירות  עשויות להקהות 

ומחויבויות כלל-לאומיים.
בגיוס  הצורך  היא  הדיון  של  ההיסטורית  המוצא  נקודת  והיהודי-ציוני,  האירי  המקרים,  בשני 
בתפוצות  כאלו  משאבים  של  והימצאותם  מדינה,  של  הקמתה  בתהליך  הכרוך  כספיים  משאבים 
היושבות בארצות הברית. הן במקרה האירי והן במקרה היהודי-ציוני גיוס הכספים מתחיל בגיוס 
ויש לו השלכות פוליטיות דומות: מתיחות בין ההנהגה הלאומית במדינה החדשה לבין  תרומות 
ההנהגה של קהילת התפוצה בארצות הברית בעניין אופן השימוש בכספים ובעניין מידת השפעתם 
של התורמים על אופן הקצאת הכספים. שתי ההנהגות הלאומיות, באירלנד ובישראל, אימצו את 
אותו הפתרון: הקמת מערך גיוס הלוואות בתנאים נוחים באמצעות הנפקת אגרות חוב לאומיות, 
הידועות בישראל בשמן הלועזי – הבונדס. תהליכי העיצוב, ההקמה והביסוס של מפעל הבונדס 

באירלנד ובישראל הם שעומדים במרכז הניתוח האמפירי של ליינר-ווס.
נייר  יצור כלאיים. מחד גיסא יש להן מאפיינים של  כפי שמיטיב המחבר להסביר, הבונדס הן 
של  אמנם,  מוגבלת  מידה,  להן  ויש  ריבית,  בתוספת  לרוכשיהן  יוחזר  הכספי  ערכן  מסחרי:  ערך 
הריבית  תרומה:  של  או  מתנה  של  מובהקים  מאפיינים  להן  יש  גיסא  מאידך  ונזילות.  סחירות 
שהמעוניינים  ומכאן  בשוק,  המקובלת  מהריבית  משמעותית  נמוכה  הייתה  לרוכשיהן  ששולמה 
יותר. ביטוי מאלף  להבטיח ערך מקסימלי לכספם היו ודאי בוחרים באפיקי השקעה משתלמים 
בהיקף  הוא העלייה  יותר,  הישראלי, בעשורים מאוחרים  הבונדס  לאופיו ה"תרומתי" של מפעל 
רכישתן והירידה בהיקף הפדיון שלהן בעתות מלחמה: מלחמה מגבירה את אי הוודאות והסיכון 
מסחריים  מרכיבים  של  הזה  השילוב  כלל.  בדרך  הפוכה  השפעתה  ולכן  בהשקעה,  שטמונים 
 zone of( עמימות"  של  "מרחב  יצר  בישראלי,  והן  האירי  בזה  הן  הבונדס,  במפעלי  ותרומתיים 
התפוצות  והנהגת  מזה  המולדת  במדינות  ההנהגה   – השונים  השותפים  שבו   )indeterminacy

ואנשיה מזה – העניקו למפעל משמעויות שונות.
המתחים בין ההנהגה הלאומית במולדת לבין ההנהגה בתפוצה האמריקאית, שנוצרו בשלב גיוס 
התרומות, התנהלו כעת בתוך מרחב העמימות שיצר מפעל הבונדס. לאופן שבו נוהלו מתחים אלו, 

מכון ון ליר בירושלים  *
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בייחוד על ידי ההנהגה הלאומית במולדת, היו להשקפתו של ליינר-ווס השלכות חשובות על עתידו 
היהודי-ציוני,  במקרה  והמולדת.  התפוצה  בין  העתידי  הקשר  טיב  ועל  הכספים  גיוס  מפעל  של 
גיוס תרומות שמאפשר  ליהודי אמריקה לתפוס את מפעל הבונדס כמפעל  זו איפשרה  עמימות 
בישראל  הפוליטית  ההנהגה  ראתה  בעת  בה  המדינה.  הקמת  בפרויקט  ממש  של  שותפות  להם 
את מפעל הבונדס כניגוד דרמטי ל"תרבות השנור", שכן לדידה היה זה מפעל הלוואות בעל אופי 
מסחרי ששיקף את עצמאותה הכלכלית של המדינה החדשה;1 מעניין לציין כי בשנים האחרונות 
הוטלה בספק חשיבותו הכלכלית של מפעל הבונדס, לאור יכולתה של ישראל לגייס בקלות הון 
לפי  שנהגה  התפיסה  על  נשענת  זו  שעמדה  דומה  יותר.  משתלמים  בתנאים  אף  אולי  בשווקים, 

ליינר-ווס בישראל גם בעבר, תפיסה שהדגישה את היבטיו המסחריים של מפעל הבונדס.2 
לפי ליינר-ווס קיומו של מרחב עמימות מאפשר, אך אינו מבטיח, שילוב והכלה של קבוצות 
שונות במסגרת פרויקט בינוי האומה. ההשוואה למקרה האירי מביאה אותו להדגיש את חשיבות 
המנהיגים  שימרו  היהודי-ציוני  במקרה  זה.  מרחב  במסגרת  הפוליטיים  הסוכנים  של  פעולתם 
הבונדס  מפעל  את  להמשיך  איפשרו  ובכך  העמימות  את  הברית  ובארצות  בישראל  הפוליטיים 
וחידדה  העמימות  את  שהפחיתה  גישה  הצדדים  שני  נקטו  האירי  במקרה  זאת,  לעומת  ולבססו; 
לא רק את גישותיהם השונות לעצם טיבו של המפעל, אלא גם את האבחנה בין הקבוצות השונות 
התפוצה  חברי  כי  הברית  ובארצות  באירלנד  הפוליטיים  המנהיגים  הדגישו  למשל  כך  שייצגו. 
שאלת  את  חידדו  זאת  בעשותם  אמריקאיים.  אזרחים  ובראשונה  בראש  הם  באמריקה  האירית 
האירית  המטרה  לטובת  האירים-האמריקאים  של  גיוסם  המשך  על  והיקשו  הכפולה  הנאמנות 
הלאומית. תוצאתו המיידית של הוויכוח הפוליטי הזה הייתה הפסקתו של מפעל הבונדס האירי, 
ובטווח הארוך הוא החליש במידה ניכרת את הקשר בין התפוצה האירית-אמריקאית ובין אירלנד. 
מדינת  שמגייסת  בהון  משמעותי  מרכיב  היום  עד  מהווה  זאת,  לעומת  הישראלי,  הבונדס  מפעל 

ישראל ומוסיף להוות מרכיב בזיקה בין יהודי אמריקה ומדינת ישראל.
לאורך הספר מדגיש ליינר-ווס, באופן משכנע מאוד לטעמי, את חשיבות פעולתם המשולבת 
של  תפקידה  ואת  לכאורה,  זה  את  זה  וסותרים  האומה  בבינוי  המעורבים  וכוחות  תהליכים  של 
הלאומי  למפעל  לגייס  ביכולת  כרוך  אומה  בינוי  האלו.  הסתירות  של  בהכלתן  ארגונית  עמימות 
קבוצות בעלות זיקות שונות, וביכולת להכיל את המשמעויות הסותרות לעתים שכל קבוצה כזו 
מקנה למפעל הלאומי ולהשתתפותה בו. ליינר-ווס מצביע גם על היבט אחר של מורכבות התהליך 
– מסר כפול, המשתקף בדפוס השיווק של אגרות החוב: הן במקרה האירי והן במקרה הציוני המסר 
שהופנה לאנשי התפוצה כלל פנייה לרגש השייכות הלאומית, בד בבד עם הדגשת שונותם ביחס 
לחברי הלאום שנמצאים במולדת ומקריבים את חייהם. פרקטיקות של הכלה והדרה היו שלובות 

זו בזו במסגרת המאמצים לגיוס התפוצות.
זאת ועוד, ליינר-ווס טוען כי בניגוד לתפיסות היוצרות חלוקה דיכוטומית בין מחויבות לאומית 
שזירה  דווקא  משקף   – הציוני  במקרה  בייחוד   – הבונדס  של  המקרה  פרטיקולריים,  לאינטרסים 

והשישים בישראל ראו:  על חשיבותו הפוליטית של מושג העצמאות הכלכלית בשנות החמישים   1
עיונים   .1966–1948 הישראלי:  בשיח  הכלכלית  העצמאות  מושג  של  כינונו   .)2009( א'  קרמפף, 

בתקומת ישראל, 19, 1–34.
מתוך:   2014 באפריל  ב-1  אוחזר  הארץ.  באפריל(.   1  ,2011( מערכת(  )מאמר  הבונדס  את  לסגור   2

.http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1169628
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שרוכשים  היהודים-האמריקאים  בקרב  לאומיים  רגשות  ושל  פרטיים  אינטרסים  של  מוצלחת 
תרומתי  מרכיב  בה  והיה  הלאומיים  לרגשות  פנייה  על  כאמור  התבססה  הבונדס  רכישת  אותם. 
משמעותי, ששיקף את קיומה של זיקה ומחויבות לאומית. בה בעת, המרכיב המסחרי של הבונדס 
הפרויקט  עם  והזדהות  השתתפות  איפשרה  ורכישתן  פרטי,  אינטרס  של  מסוים  סיפוק  שיקף 
הלאומי מבלי להידרש להקרבה משמעותית, כלכלית או אחרת. היה זה מרכיב נוסף בפוטנציאל 
גיוס  מנגנון  בין  גם את מורכבות הקשר  ליינר-ווס  כך מדגיש  הציוני.  הבונדס  ההכלה של מפעל 
הכספים לבין זיקת התפוצות לפרויקט הלאומי: במקרה הציוני, מנגנון גיוס הכספים לא רק נשען 
על קיומה מלכתחילה של הזיקה הלאומית של יהודי אמריקה, אלא גם תרם להגברתה ולהעשרתה. 
בין  דווקא לחידוד הקונפליקט הקיים  גיוס הכספים תרם  ניהולו של מנגנון  במקרה האירי, אופי 
היחסים  את  שאפיינה  החזקה  והזיקה  באירלנד,  הלאומית  ההנהגה  לבין  האירים-האמריקאים 

בראשית התהליך נחלשה משמעותית בסופו.
השאלה המתודולוגית המרכזית שעמה מתמודד ליינר-ווס לאורך הספר נוגעת למגבלות 
ההשוואה בין המקרה הישראלי לבין המקרה האירי. שני המקרים דומים זה לזה בקשיים שביחסי 
המדינות המוקמות עם התפוצות בארצות הברית ובדרכי ההתמודדות עם קשיים אלו, אולם 
כל אחד מהמקרים נטוע בהקשר היסטורי שונה בתכלית. באיזו מידה השפיע דווקא ההקשר 
ההיסטורי וגרם להבדלים בדפוסי היחסים שהתפתחו? אופי ההשוואה, כפי שמבהיר ליינר-ווס 
עצמו, אינו מאפשר לקבוע מסמרות בעניין זה. אולם לטענתו, השוני בתנאים ההיסטוריים אינו 
מספק הסבר מלא, משום שדפוס פעולה שונה מזה שננקט בפועל עשוי היה, במסגרת אותו 
הקשר היסטורי, להביא לתוצאות אחרות. אפילו האירוע הדרמטי ביותר, התרחשות השואה, 
לא הבטיח זיקה הדוקה של יהודי ארצות הברית למדינת ישראל, וגם בתנאים אלו גיוס יהודי 
אמריקה לטובת מטרות לאומיות היה תלוי בפעולה פוליטית. ליינר-ווס מבהיר יפה את תפקידם 
של מנגנוני הגיוס ונמנע מלהכריע בשאלת משקלם ביחס להסברים אחרים ליחס שהתפתח 

בין התפוצה למדינת הלאום.
הספר משקף היכרות אינטימית עם שני הסיפורים והם מסופרים באופן בהיר, קולח ואף מהנה. 
ליינר-ווס תמונה מדוקדקת של מנגנוני  באמצעות התבססות על שלל מקורות ארכיוניים מביא 
המתמיד  החיבור  התפתחותם.  את  שליוו  והארגוניים  הפוליטיים  התהליכים  ושל  הכספים  גיוס 
שהוא יוצר בין סוגיות תיאורטיות להיבטים הטכניים והארגוניים של מנגנון גיוס הכספים הופך גם 
תמונה זו למעניינת ולעשירה. תרומתו של הספר ניכרת הן בניתוח ההיסטורי והאמפירי, בייחוד 
במידע שהוא מספק לגבי מפעלי גיוס הכספים האירי והציוני, והן בניתוח התיאורטי הכולל תובנות 
הסוציולוגית- בתיאוריה  ומשכנע  מלוטש  באופן  אותן  ומשלב  הכלכלית  הסוציולוגיה  מספרות 

פוליטית של הלאומיות.
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קראתי את ספרו של פינקלמן בעניין ובחיוך. בעניין, כיוון שהכתיבה רהוטה והספר מובנה ומאורגן. 
בחיוך, כיוון שהכתיבה מעוטרת באלמנטים דקים של הומור.

טענתו המרכזית של הכותב היא, שהספרות הפופולרית החרדית המתפרסמת באנגלית מבטאת 
את המציאות העכשווית, המודרנית, של הקהילה החרדית האמריקאית. קיומה כתרבות מובלעת 
מאופיין במתח רב: מצד אחד היא עצמה מדגישה את הבידוד החיוני מהסביבה הגויית, החילונית 
חיה  היא  שבתוכה  אותה,  הסובבת  האמריקאית  לתרבות  מחוברת  היא  שני,  מצד  והמערבית. 
ופועלת. לפיכך, קריאה ביקורתית בספרות זו מאפשרת בחינה של האתגרים המורכבים שבפניהם 

ניצבת הקהילה. 
היא הקהילה החרדית-ליטאית האמריקאית, המכונה  הקהילה הספציפית שבה עוסק המחקר 
מושפעים  וחינוכם  שחייהם  מודרניים,  מאורתודוקסים  בשונה  הישיבות(.  )בני  "ישיביש" 
ובשונה מהקהילה החסידית, המשתדלת להתבדל באופן מוחלט, מצבם  מהתרבות האמריקאית, 
של ה"ישיביש" ייחודי. מצד אחד, הם נבדלים מהרוב האמריקאי – בהיבטים גיאוגרפיים )מגורים 
)לבוש  ותרבותיים  יידיש(  גם  )דוברים  לשוניים  עצמאית(,  חינוך  )מערכת  חינוכיים  נפרדים(, 
דוברי  הם  האמריקאית:  מהתרבות  מושפעים  ה"ישיביש"  זאת,  עם  הלכתית(.  הקפדה  מסורתי, 
אנגלית, נהנים מנגישות להשכלה גבוהה וחלקם עובדים במקצועות צווארון לבן. הם מתעניינים 
מוזיקה,  ספורט,  השונים:  רבדיה  על  האמריקאית  הפופולרית  לתרבות  ונחשפים  בפוליטיקה 
בניגוד  אך  המודרניים,  לאורתודוקסים  מאשר  לחסידים  יותר  קרובים  אמנם  הם  ועוד.  ספרות 
ומתנהלים  לבידוד  היטמעות  שבין  הדק  החבל  על  מתהלכים  ה"ישיביש"  המתבדלים,  לחסידים 

במתח אינסופי. 
המתח נובע משתי אירוניות תרבותיות הקשורות זו לזו: א. הניסיון לחיות מעין חיים מבודדים 
בתוך תרבות דומיננטית: ה"ישיביש" טוענים שהם חיים על פי התורה, באופן בלתי משתנה ובלתי 
מתפשר, למרות ההשפעה הברורה של האמריקאיות הסובבת. ב. החיים בחברה שהיא בעת ובעונה 
את  לעזוב  חבר  לכל  מאפשרים  דמוקרטית  בחברה  החיים  לכאורה,  וסמכותית.  וולונטרית  אחת 
ה"גדולים"  מאידיאולוגיית  הנובעות  אכיפה  וסנקציות  נורמות  של  נוקשה  מערכת  אך  הקהילה, 

ומסמכות "דעת תורה" מגבילה את עצמאותם של חברי הקהילה. 
אליבא דפינקלמן, הגשר בין המובלעת לבין התרבות המקיפה אותה הוא הספרות הפופולרית 
עבור  יוצרת  הפופולרית  הספרות  רבים.  ומחסומים  שערים  ניצבים  זה  גשר  שעל  אלא  החרדית. 
היא ממלאת תפקיד קריטי  זאת  ועם  וסוגות,  מגוון ספרים  ונגיש של  רב  החרדים שפע ספרותי 
בהדרה ובחיזוק סמכויות הקהילה והמובלעת החרדית. טענה זו, הטענה המרכזית בספר, מתחזקת 
ומתבססת לאורך כל שבעת הפרקים, המתארים בהרחבה ובדרכים מגוונות, מפרספקטיבות שונות, 

המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר  *
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ביצירת  מרכזי  תפקיד  יש  הזו  לספרות  הייחודי.  מקומה  ואת  החרדית  הפופולרית  הספרות  את 
התפיסה של שני עולמות הניצבים זה מול זה, העולם "שלהם" לעומת העולם "שלנו", ובהדגשת 

המחבר בין העולמות האלה והמפריד ביניהם.
הספרות  לפריחת  שהוביל  והפוליטי  הכלכלי  החברתי,  ההיסטורי,  הרקע  את  מתאר  פינקלמן 
בהוצאות  אור  רואה  הפופולרית  הספרות  המרכזיים.  מאפייניה  את  וכן  החרדית,  הפופולרית 
מסחריות, דבר שיש בו כדי להסביר את מגוון הסוגות ואת העיצוב הידידותי. ההוצאות מעוניינות, 
גברים  נשים,  בו  ולכלול  היעד  קהל  את  האפשר  ככל  להרחיב  וחינוכיים,  מסחריים  משיקולים 
וילדים, חרדים ומתחזקים, פשוטי עם ואליטיסטים. הסוגות המגוונות כוללות לא רק תיאולוגיה 
ש"יש  תחושה  יוצר  המגוון  המבחר  ועוד.  והדרכה  עזר  ספרי  פנאי,  בדיון,  גם  אלא  והיסטוריה, 
לחזק את  גם  "ההיא". למעשה, הספרות מנסה  לצרוך את התרבות  צורך  אין  כן  ועל  הכול",  לנו 
הגבולות בין התרבות החרדית לכללית וגם לטשטשם, וזאת באמצעות מערכת מורכבת ומתוחכמת 

המיועדת לייבא רעיונות "מבחוץ" ולסנן אותם, ובה בעת להדגיש שמקורם הוא בתורה. 
הספרות ההיסטורית והביוגרפית המאוזכרת בספר היא דוגמה מרתקת לקבוצות הבונות לעצמן 
אוטופיה  של  ונוסלטגי  רומנטי  מיתוס  יוצרת  הספרות  זהות.  של  בשאלות  העוסקים  נרטיבים 
מזרח-אירופית, שהצליחה לצלוח את האוקיינוס, לשמר את עצמה ולהיבנות מחדש באמריקה בת 
זמננו. הכלי העיקרי של הסוגה הוא יצירתו של זיכרון קולקטיבי, ואת זאת היא עושה באמצעות 
הבחירה להדגיש עובדות מסוימות ולהסתיר עובדות אחרות. הספרים בונים את העבר הרצוי, בין 
השאר על ידי הפיכת גדולי התורה למנהיגים מושלמים. הטענה הזו הזכירה לי שיחה מרתקת עם 
אישה חרדית-ליטאית. היא טענה בלהט שבן זוגה חייב להישאר בישיבה, משום שעל כל הגברים 
החרדים לקחת חלק במשימה הקריטית של בנייתו מחדש של עולם התורה שחרב באירופה, שבו 
אירופה  ממזרח  שהיגר  שסבה  מהעובדה  התעלמה  היא  הקדושות.  בישיבות  למדו  כידוע,  כולם, 
לא היה דתי, ושבמשפחתו האמריקנית של בן זוגה הגברים עובדים לפרנסתם. כשניסיתי להסביר 
לה שהראיות ההיסטוריות מלמדות שרק אחוז קטן מהגברים היהודים באירופה למדו בישיבות, 
היא ציטטה את שלמדה בסמינר, לאמור – כמעט כולם למדו בישיבות. את הפער בין עמדתה לבין 
הראיות ההיסטוריות הסבירה בטענה שהאקדמיה החילונית היא שמטה את העובדות ההיסטוריות 

כדי לגרום לחרדים לשרת לצבא. 
הוא  החרדית.  בחברה  העצמית  הביקורתית  הכתיבה  לנושא  גם  היריעה  את  מרחיב  פינקלמן 
מניח שלכל קבוצה קשה לבקר את עצמה, במיוחד לקבוצה המאמינה שהיא הטובה ביותר, ומתאר 
וזהירים של ביקורת עצמית. אחר כך הוא מצביע על העובדה שאתרי האינטרנט  דפוסים שונים 
והבלוגים החרדיים משנים לא רק את אופני הביקורת העצמית ואת הלגיטימיות שלה, אלא גם את 

מערכות הסמכות וההיררכיה החרדית, והם עתידים להמשיך ולשנות את כל אלה בעתיד. 
ופרטים.  דוגמאות  של  בשפע  מגובה  והוא  ומעניינת,  קולחת  הכתיבה  היטב,  כתוב  הספר 
מרכזית  בטענה  ממשיך  בשאלה,  מתחיל  פרק  כל  כראוי.  תפקידם  ממלאים  והסיכום  ההקדמה 
ברורה, ומסתיים, באופן צבאי כמעט, בשלוש תשובות אפשריות. הביבליוגרפיה עשירה, הערות 
הסיכום מחכימות והמפתח מסודר. עם זאת, חסרה בספר הגדרה מעמיקה ומורכבת למושג הזהות 
בכלל ולזהות החרדית בפרט )מושגים אלו אף נעדרים מהמפתח(, מעבר לתובנות על המורכבות 
הרבה של זהות זו. זאת ועוד, ראוי היה לתאר באופן מפורט יותר את המשותף והשונה, המחבר 
אקדמית  לספרות  ולהתייחס  הישראלית,  זו  לבין  האמריקאית  הליטאית  הקהילה  בין  והמבדיל 
שנכתבה בתחום, דוגמת שטדלר )2003(. כמו כן, עבודה אנתרופולוגית אמורה לאפשר חיבור בין 
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התרבות הנחקרת לבין הקוראים. הייתי מצפה למצוא בספר, מלבד האיור בתחילתו, גם המחשות 
חזותיות: איורים נוספים, תמונות כריכותיהם של ספרים, צילומים של חנויות ספרים ועוד. 

על  עמידה  תוך  תרבותית,  תופעה  של  ראשוני  בשרטוט  היא  הספר  של  המחקרית  תרומתו 
הפרדוקסים המובנים בתופעה זו ועיגונה בספרות מחקרית מולטידיסציפלינרית מתחומי הספרות, 
התקשורת וההיסטוריה. אף שלכאורה הספר מתמקד בקהל חרדי-אמריקאי, הוא רלוונטי בהחלט 
שקיימת  משום  גם  אלא  הקהילות,  שתי  בין  העמוקים  הקשרים  בגלל  רק  לא  זאת  לישראל.  גם 
מערכת ענפה של שיתוף פעולה בין הוצאות הספרים החרדיות בארצות הברית ובין אלו הפועלות 
זו  וספרות  בארץ,  חיים  באנגלית  הכותבים  מהסופרים  מקצת  ובהפצה.  בתרגומים  למשל  בארץ, 

נגישה גם לקוראים החרדים הישראלים )שנקר, 2006(.
פינקלמן מצטרף לדיון העכשווי, המובל על ידי חוקרים כמו סיון וקפלן )2003( שממקמים את 
באופן ספציפי  מודרני. ספרו מתאר  בלבד( בהקשר  היא  לא  אבל  )הישראלית,  תופעת החרדיות 
מובלעת  תרבות  בקרב  מסורתית  תודעה  יוצר   – פופולרית  ספרות   – מודרני  בכלי  שימוש  כיצד 
ומחזק תודעה זו. החרדים הם מודרניים. זהותם וקיומם הם חלק מהתרבות הסובבת אותם, והם 
בבניית  אדיר  מאמץ  משקיעים  הם  זאת,  עם  לשמר.  מנסים  הם  שאותה  מהמסורת  מאוד  שונים 
התפיסה שלפיה החרדים הם היהודים האמיתיים, שיש חוט אחד ארוך שמקשר בין קבלת התורה 
הם  התורה,  גדולי  דרך  עובר  הזה  החוט  היום.  של  החרדית  והקהילה  באירופה  השטעטל  בסיני, 
כי  פינקלמן מלמד  לסמכותם. ספרו של  הציות  הוא  ולהמשכיותו  לקיומו  והתנאי  בו,  המחזיקים 

הספרות הפופולרית היא נדבך מרכזי בבניית תודעה זו.

מקורות
אביב  תל  טמיעה?  בלא  השתלבות  ישראלים:  חרדים   .)2003( )עורכים(  ק'  וקפלן,  ע'  סיון, 

וירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים.
שטדלר, נ' )2003(. להתפרנס או לחכות לנס: המלכוד החרדי והשתקפותו ביחסי תורה ועבודה. 
בתוך ע' סיון וק' קפלן )עורכים(, חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? )עמ' 32–55(. 

תל אביב וירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים.
שנקר, י' )2006(. ספרות הנכתבת על ידי נשים חרדיות ומיועדת לקהל חרדי בוגר. חיבור לשם 

קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.
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The social resources of the popular religious music renewal 
in Israel

Nissim Leon

 This article concerns one of the major developments in contemporary 
Jewish music in Israel – the phenomenon of popular religious music. We will 
analyze this development in terms of three social arenas which have helped 
to shape Judaism in Israel over the past two decades: the evolution of the 
Haredi teshuva (“return” to religious observance) movement; the efforts to 
consolidate a religious-Zionist culture; and the emergence of secular discourse 
in Judaism. In all three endeavors, religious popular music challenges the 
dichotomist religious/secular divide characterizing Israeli society. While 
appearing outwardly to represent a critical statement, it actually harnesses the 
privatization of culture and political tensions.
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Ethnicity, class an gender in Kavkazi dance class in Israel

Michal Krumer-Nevo

This article examines questions of personal and collective identity in the 
context of ethnicity, class and gender, as they are reflected in a Caucasian 
[Kavkazi] dance class. The article is based on participant observation, 
informal conversations and questionnaires given to children and youth who 
participated in the class. The article construes the class as a cultural practice 
of bridging between past and present as well as a social institution utilized 
by the community for its positive repositioning vis-a-vis the Israeli society 
and as a conservative institution for gender supervision. The article traces the 
differential meanings assigned to the class by the participating boys and girls.   

Care and Calculation: Parent-teen bargaining

Shosh Davidson

This paper examines the way in which parents and teens from the social 
periphery of Israel negotiate money and shopping. The paper aims to 
characterize the nature of the autonomy children develop through arguing and 
bargaining with their parents over financial and consumer issues. Children 
negotiate the value of various services they provide for the household within 
an expectation for mutual consideration. In Hebrew, the root of the word for 
“consideration” (hitchashvut), h.sh.v., has a number of meanings: besides its 
primary meaning of using discretion and paying attention, it is also connected 
to the concept of “calculation. The multiple meanings of this word reflect 
the complexity and symbolic dimensions of the material exchange between 
parents and adolescents. The nature of autonomy that is expressed in bargaining 
interactions matches the feminist notion “relational-autonomy”, accordingly 
autonomy develops through interacting with others.
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The Housing Machine: Towards Alternative Modernity

Hadas shadar, Haim Yacobi

This article discusses the concept of alternative modernity in its architectural 
context, and the relationship between the architecture of the “housing 
machine” and its dwellers. Based on interviews, data gathered from planning 
documents, archival work and visual documentation this article presents the 
tension between modern architecture, constructed as part of a hegemonic 
national project, and the tenants who “failed” to fulfill the project of 
modernity. Following our findings and the theoretical discussion we would 
like to formulate the contrast between the aspirations “housing machine” and 
the users’ actions which produced in their homes a “third place”.  This article 
presents both a historical-architectural perspective as well as a socio–political 
analysis which is often absent from the body of knowledge that deals with 
housing as spatial and social phenomena. 

War Without Bullets: The History of Violence 

In the Israeli Football

Amir Ben-Porat

Apparently, there is a real reason for violence in football: the game is an 
aggressive one, and the crowd, mainly from lower socio-economic class, tends 
to aggressive behavior. However, the reasons for violence are not imprinted 
in the game nor in the crowd, but in the cultural-political parameters that 
shape the football surroundings. The paper studies the violence patterns in 
the Israeli football since 1949 until the present. The point of departure is the 
‘historical domain of opportunities’’ and the dominant instance at that domain. 
Two different domains are identified in this study:  the two first decades of 
the state where politics was the dominant instance, and the last decades since 
the 1990s, where economics was the dominant instance. In the first domain 
the inciter were the players,while in the second domain the inciter were the 
crowds. The commodification of football is responsible to the change in the 
pattern of violence. However, crowd’s behavior is still influenced by the 
politics in Israel: the Israeli-Palestinian conflict reached the football stadium 
and imported racist violence.
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Languaculture and linguistic sexuality among 

young women in prostitution

Yeela Lahav-Raz

An extensive literature addresses various subcultures in language, but there 
exists little research into language use by populations involved in prostitution. 
This paper contributes to knowledge about prostitution by investigating the 
connection between language, culture and sexuality among young women 
involved in prostitution in Israel. Based on qualitative research including 
two years of fieldwork, the paper presents a “pussy language” – a linguistic 
sexuality which constitutes an ambiguous space and linguistic testimony to 
their life course. The “pussy language,” I argue, is a unique languaculture 
consisting of a vast variety of intersecting, contradicting and complementary 
meanings. Although this “pussy language” has a limited vocabulary, their 
myriad ways of pronouncing just a few words reflects an intellectual richness 
and linguistic virtuosity.

The will of the deceased: Three Israeli case studies

Yael Hashiloni-Dolev, Dafna Hacker, Hagai Boas

The paper examines three case studies involving dilemmas having to do with 
the wish of the deceased: a. Organ donations b. Posthumous sperm retrieval 
c.  Succession disputes. It offers a socio-legal analysis of the value system 
operated by various Israeli legal authorities (Courts, the General Attorney and 
the Parliament (“Knesset”)), in their decisions concerning matters having to 
do with the body and the property of the deceased. The study’s findings reveal 
a gap between, on the one hand, a legal rhetoric of a deep obligation to respect 
the wishes of the deceased, and on the other hand, medical and legal practices 
that overlook the wish of the dead, or unconvincingly assume about it, while 
leaving the final decisions in the hands of the living relatives of the deceased.  
Suppressing the wishes of the dead, and preferring his family’s requests, is 
based on the idealization of family relations, which denies possible conflicts 
between family members, as well as possible contradicting interests of the 
dead and the living. 
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