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“את לא תוכלי להבין! 
את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו!“

אופני ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בקרב נערות 
במסגרת תהליך התערבות

סיגל אופנהיים שחר*

תקציר. הספרות התיאורטית דנה בביצוע זהות אתנית כדרך לקבל ערך בתוך 
זהות  מבצעות  מתויגות  מאוכלוסיות  נערות  כיצד  מתאר  זה  מאמר  כוח.  יחסי 
אתנית כמפגן של כוח1 כדי לחזק את ערכן, במסגרת תהליך סדנאי מכוון שמטרתו 
לבסס שאיפה תעסוקתית באמצעות הרחבת תודעתן הביקורתית של הנערות. 
בתוך  היא מתפענחת  כאשר  נערות,  כיצד התמקמותן של  חושפים  הממצאים 
שיח תיאורטי של התנגדות, עשויה להעיד על שני אופנים שונים של התנגדות 
— ספונטנית או מאפשרת — ושניהם מתבטאים בביצוע זהות אתנית. מתברר כי 
בניגוד לביצוע זהות אתנית ספונטנית, המכוון להיבדלות )ethnicism(, ביצוע 
זהות אתנית מאפשרת מכוון להשתלבות )ethnicity(. ההשוואה בין שתי דרכי 
כדי  באחר  אמון  לתת  נערות  של  נכונותן  מידת  את  חושפת  האלה  ההתנגדות 

לגשר על מה שנחווה כמרחק חברתי בינן ובין המנחה ותוכני הסדנה. 

מבוא
הציטוט שבכותרת, “את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו“, מציג היטב את הנושא שמאמר זה 
בוחן — ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בתהליך ההתמקמות בתוך מרחב סדנאי, מרחב שבו נערות 
משתמשות בנכונות לתת אמון באחר לטובת ביסוס הערך של הקטגוריה האתנית שלהן. תהליכי 
ביצוע או הבניה של זהות מגדרית, אתנית או מעמדית מתקיימים כל העת בהקשרים שונים, כפי 
שטוענות קנדיס וסט ושרה פנסטרמקר )West & Fenstermaker, 1995(. תהליכים אלו יכולים 
לחשוף בפנינו את יחסי הכוח המוטמעים בחברה אם ננסה להתחקות אחר האופן שבו מתבצעות 
זהויות אלו ואחר ההקשר שבמסגרתו הן נוצרות. טענה זו משמעותית להתבוננות הביקורתית על 
ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח של נערות, בתנאים שחלקן חוות כיחסים המעכבים מתן אמון. במאמר 
מתואר תהליך של ביצוע זהות אתנית המשמש את הנערות לחיזוק תחושת הערך העצמית בסדנה.

 ,)Duits, 2010( כדי לחשוף את האופן שבו נערות מבצעות זהות מגוונת, באופן יומיומי ומתמשך
באינטראקציות שונות ובהקשרים שונים )Bettie, 2003(, ראוי לבחון בביקורתיות את השפעתו 

התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן  *
להימנע  כדי  נוקטות  שנערות  טקטיקה  או  תגובה  פעולה,  לכל  מכוון  כוח“  של  “מפגן  זה  במאמר   1
מדיכוי, להפחית את עוצמתו או להפסיקו בעזרת משא ומתן. ויכוח, שתיקה, הימנעות מעימותים 
או התמקחות נחשבות כפעולות התנגדות כאלה. ההתנגדות עשויה לבטא ניסיון לגבש זהות בעלת 

.)Torre & Fine, 2011( ערך ולהיות חלק בלתי נפרד מתהליך ביצוע הזהות
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האפשרית של הדיאלוג שבאמצעותו נשים מודעות חוקרות את חייהן של נערות אלו ומתערבות 
בהם כדי להנגיש תמיכה. גם כאשר חוקרות פמיניסטיות מכירות בהשפעות האפשריות של עמדות 
עלולות  הן   ,)Maynard, 2004( בחשבון  אותן  ולוקחות  ואתניות  מגדר  מעמד,  פריבילגיה,  כוח, 
בקלות יתרה ומבלי דעת להרחיק נערות, להפסיד מידע משמעותי עליהן ואף להחפיץ ולהכליל 

 .)Duits & Van Zoonen ,2007( אותן
מחקרים רבים מתארים כיצד דיאלוג שמכוון לחיזוק שאיפה תעסוקתית עלול להחמיץ נערות 
 Aapola, Gonick, & Harris, 2005; McLeod & Yates, 2006; Perry &( להרחיקן  או 
Vance, 2010; Torre & Fine, 2011(. המחקר בתחום מראה שוב ושוב כיצד יחסי הכוח מחזקים 
ת ומעכבים יצירת יחסי אמון וקרבה שיכולים להוביל לשיתוף פעולה )מוצפי-האלר,  תחושת אחרוּ
 De Finney, 2010; Maguire, Brydon-Miller, & Mcintyre, 2004; Torre & Fine, ;2012
2011(. שיתוף הפעולה הכרחי במיוחד במסגרות של קבוצות, תהליכים סדנאיים או כיתה, מסגרות 
שמטרתן לחזק ולתמוך. אולם על אף העושר המחקרי הדן בשחזור יחסי כוח, התקשיתי למצוא 
עדויות המתארות אופני תגובה מגוונים של נערות במסגרת יחסי כוח כחלק מתהליך ההתמקמות 

חברתי. בכך מתבטאת ייחודיותו של מחקר זה.
באמצעות ממצאים אמפיריים המחקר מעמיד שתי דרכים לביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בעת 
התמקמותן של נערות בתוך סדנת “רשתות“, מרחב סדנאי המכוון לביסוס שאיפה תעסוקתית.2 
מנסות  כשהן  כוח  יחסי  של  מערך  בתוך  מתמקמות  נערות  כיצד  בוחנת  אני  כאן  המוצג  בניתוח 
להתחזק או לשמר תחושת ערך עצמית. ניסיונן לשמר תחושת ערך עצמית באמצעות פרקטיקה 
של נתינת אמון מתגלם באחד משני אופנים של ביצוע זהות אתנית. הראשון הוא הדגשת יכולתן 
הוא  השני  הסדנה.  ובתוכני  המנחה  בדברי  המיוצגים  ההגמוניים  לערכים  חיובי  באופן  להתייחס 
והמנחה  התכנים  של  הדיפתם  אגב  ערך,  כבבסיס  בה  והיאחזות  האתנית  בקטגוריה  התבצרות 
והתרחקות מהם. לאור שני תהליכי התמקמות אלו אני מבקשת לעמוד על ההשלכות של יחסי כוח 

מעכבי אמון על נערות הנאבקות לייצר לעצמן תחושת ערך, גם אם זמנית. 
ובין תכנים מכוונים להרחבת הבנה  הדיאלוג הסדנאי התקיים בין נערות מאוכלוסיות מתויגות 
סוציו-פוליטית, כחלק מהניסיון לחזק פיתוח שאיפה תעסוקתית.3 בזמן המחקר )בשנים 2008—
2010( היו הנערות בנות 16—18, דור שני למשפחות מהגרות מאתיופיה ודור שלישי למשפחות 

מהגרות מן המזרח. הראיונות עמן נערכו לפני הסדנה ואחריה ותועדו ביומן שדה לאורך התהליך. 

סקירה תיאורטית

חיזוק מבט ביקורתי לשם חיזוק שאיפה תעסוקתית
ספרות המחקר הדנה באופן שבו אוכלוסיות מתויגות יכולות לקדם לעצמן שאיפה תעסוקתית 
)Diemer, 2009; McLeod & Yates, 2006( עומדת על כך שלנערה נחוץ ידע סוציו-

הג‘וינט.  2008 במסגרת שותפות אשלים של  22 מפגשים שפותחה בשנת  בת  סדנה  היא  רשתות   2
מטרתה של התכנית לעודד חוללות תעסוקתית בקרב בנים ובנות מקבוצות מיעוט אתניות. הסבר 

מפורט יותר על רציונל התכנית מוצג בפרק המתודולוגיה.

של  הנמוך  הסוציו-אקונומי  המצב  בשל  מתויגות“  לאוכלוסיות  “משתייכות  מוגדרות  הנערות   3
משפחותיהן ומשום שהן חיות בשכונות שבשולי העיר. 
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 Robinson &( פוליטי ביקורתי כדי שתוכל להגדיר מה טיבו של עתיד אופטימי זה בעיניה
Ward, 1991; Torre & Fine, 2011(. באמצעות ידע כזה תהיה הנערה מסוגלת להגדיר 
לעצמה מה רצוי לה )Diemer, 2009(, להבין כיצד תוכל התנגדותה לשחרר אותה מדיכוי 
)Robinson & Ward, 1991( ולשנות מצב חיים כואב במקום לשעתק את התיוג והכאב 

 .)Torre & Fine, 2011( שוב ושוב
הדרכים שבהן נערות יכולות להיעתר לנקודת המבט הזאת כדי להגדיל כוח הן מורכבות, 
מאחר שכבר בתוך הדיאלוג המנסה לחזק ידע סוציו-פוליטי משוקעים סוגים שונים של 
יחסי כוח )De Finney, 2010; Maguire et al., 2004(. מורכבות זו נידונה במאמרה של 
סיגל נגר-רון )2014(, הבוחנת כיצד מרחבים פמיניסטיים מודעים השואפים לחזק ממשיכים 
לעתים לשחזר מצבים משתקים ומשתיקים, בדרכים הנסתרות אף מעיני החוקרות עצמן. 
נגר-רון מתארת כיצד מצב זה בולט במיוחד בייצוג של נערות. היא מתארת כיצד מאהוני 
)Mahoney, אצל נגר-רון, 2014( העמידה הסבר אלטרנטיבי לשתיקת נערות בזמן הריאיון. 
לעומת גיליגן ובראון, שפירשו את שתיקת הנערות בזמן ריאיון כביטוי להשתקתן, מאהוני 
טענה כי השתיקה היא תגובת התנגדות בריאה של נערות נגד חדירה לחייהן. פרשנותן של 
גיליגן ובראון הפכה משמעותית ונפוצה בחקר לימודי נערות ולימים אף חיזקה את השיח 
המכונה “McRobbie, 2007( ”reviving Ophelia(, שיח המאשרר את ההנחה בדבר פגיעותן 
העקרונית של נערות ובה בעת משמש נרטיב שמבנה התנהגות ומייצר אינטראקציות של 

ביצוע זהות על פי ציפיות חברתיות מוסכמות. 
שלא  ומפורשת  נעתרת  להתנהגות  ציפיות  מבנים  משמעות  והענקת  פרשנות  ייצוג, 
יחסי  סוגיית  את  הופך  מתרחש  הדבר  שבו  האופן  הנידון.  ההקשר  עם  מתיישבת  תמיד 
הכוח בדיאלוג עם נערות למשמעותית עוד יותר. חשוב לזכור שגם חוקרות פמיניסטיות, 
הכותבות ומגדירות את תפיסותיהן של הנערות עבורן ומעל ראשן, עלולות לעתים למנוע 
מהן להיות שחקניות ראשיות בסיפור שלהן. הרצון לתווך לנערות מציאות מורכבת עלול 
להפוך אותן שוב מסובייקט לאובייקט )Duits & Van Zoonen, 2007(. חוקרות שונות 
טוענות שלפיכך רצוי להימנע ככל האפשר משימוש בסדנאות מתערבות, מפני שהן עמוסות 
 .)De Finney, 2010; Maguire et al., 2004( בידע אפריורי על מציאות חייהן של נערות
מפתחות סדנת רשתות היו מודעות לטענה זו והשתדלו לקחת מרכיב זה בחשבון כאשר 
יחווה  לא  הפמיניסטי  הסוציו-פוליטי  הידע  שחיזוק  כדי  והתכנים,  הפעילות  את  עיצבו 

כמתעלם מנסיונן חייהן של המשתתפות. 
יתרה מזו, תפיסת היסוד של תכנית רשתות ניסתה לאתגר את התפיסות הרווחות בתכניות 
נוער מקהילות מתויגות לפתח שאיפה תעסוקתית  ובנות  בני  לעודד  הנוטות  התערבות, 
כביטוי לייעוד עמוק. תכנית רשתות התמקדה בחיזוק תפיסה מציאותית של אפשרויות 
וקשיים, שכן העדר מידע משמעותי על החסמים השונים והמורכבים העומדים בפני בני 
הנוער מקשה עליהם לפתח שאיפה תעסוקתית ולהחזיק בה )Diemer, 2009(. אולם כפי 
להסתייע  המשתתפות  כל  הצליחו  לא  האלה  הכוונות  למרות  המאמר,  בהמשך  שיתברר 

באותו אופן בתהליך שכיוון לגשר על המרחק החברתי. 
ממצאי מחקר זה נאספו במהלך ליווי והנחיה של שלוש סדנאות בתכנית רשתות. מטרת 
הסדנאות הייתה התערבות שנועדה לאמן נערות לגשר על מרחק חברתי, הנוכח תמידית בחייהן, 
כדי לחזק את מימושה של שאיפה תעסוקתית. תוכני הסדנאות התבססו על הטיפולוגיה של 
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מתיו דימר )Diemer, 2009(,4 שממצאיו האמפיריים הראו כי סדנאות כאלה הן כלי אפקטיבי 
לשיפור מודעותם ופעולתם של בני נוער החיים בהצטלבות של דיכויים )שם(. לפי תפיסה זו 
ביקשה רשתות לקדם את ההבנה שהחסמים שבתוכם נערות אלו חיות ופועלות הם בעיקר 
מבניים וחברתיים, ולא אישיים ואישיותיים. כמו כן נועדו תוכני הסדנאות לסייע לנערות 
להפחית תחושת אשמה אישית בשל חוסר ההצלחה שלהן באמצעות שיום החסמים שהן 
מנסות להתמודד איתם. מטרה נוספת הייתה למצוא דרכים מגוונות להתמודד עם הקושי 
האובייקטיבי בעזרת סט של מיומנויות שהוענקו לנערות. ההנחה הייתה שככל שהתהליך 
יצבור תאוצה כך יהיו הנערות עשויות לחוש יותר ויותר זכאות לפתח שאיפה תעסוקתית 

 .)Perry & Vance, 2010( המחברת בין עצמי תעסוקתי רצוי ובין עצמי תעסוקתי נגיש
ולעודד נערות לעצמאות כלכלית, עלולים להיתפס  תכנים משמעותיים אלו, השואפים לחזק 
כאקט פטרנליסטי ומתייג אף שהם מכוונים לפירוק מבני כוח )Maguire et al., 2004(. למרות 
הניסיון לחזק את הנערות כדי שישתחררו מדיכוי, הן עשויות לחוות את הסדנה כאילו היא שואפת 
 .)De Finney, 2010( תן לנרמל אותן ולסייע להן להתמזג ולהשתלב בקיים כדי לטשטש את אחרוּ
יחסי  משקפת  שהיא  להניח  אותנו  מחייבת  הסדנה  בתוך  נערה  של  הזהותית  התמקמותה  בחינת 
כוח המוטמעים באופן טבעי בתוך רציונל הסדנה ותכניה )שם( או מגולמים באחר, המיוצג על ידי 
התכנים והמנחה. לפיכך נערות עלולות לחוש כאילו הן נדחפות להפגין זהות של משתפת פעולה 
)Black, 2004( הנעתרת לתכנים המחזקים מבט ביקורתי כדי להשתחרר מדיכוי. מנקודת מבטו 
 youth participatory action research /feminist participatory action( של מחקר משתף
ליצור מנגנון אפקטיבי שמעודד  נערות מדיכוי ראוי  ולשחרר  זה  כדי להימנע ממצב   ,)research

שיתוף ושותפות מלאה בכל שלב בתהליך ההתערבות. 
היו שטענו כי רק כאשר הנערות שותפות מלאות לאופן שבו הידע מופק, נוצר או נחשף עשויים 
מפתחות   .)De Finney, 2010( משחרר  ביקורתי  מבט  להתבסס  ועשוי  הכוח  יחסי  להצטמצם 
ידע  ובהם  זו, שכן הסדנה הפגישה את הנערות עם תכנים חדשים  רשתות קראו תיגר על טענה 
סוציו-פוליטי ביקורתי, מידע רלוונטי ושפה מושגית חדשה, מתוך אמונה שבאמצעות הפעילות 

והלמידה החווייתית ישיגו הנערות הבנה פוליטית עמוקה של תנאי חייהן. 

התמקמות זהותית בתוך מארג של יחסי כוח
וסט ופנסטרמקר )West & Fenstermaker, 1995( מבארות בספרן כיצד נותרת על כנה הציפייה 
החברתית השואפת לעשות סדר מובנה ולייצר ארגון שיטתי בקטגוריות של מגדר, אתניות, מוצא 
ומעמד. ציפייה זו מושתתת בעיקר על הצורך להמשיך ולבסס הבדלים טבעיים לכאורה בין פרטים, 
כך שאפשר יהיה להמשיך לשעתק אל כלל האינטראקציות החברתיות שלנו מצבים מתמשכים של 
חוסר שוויון. ציפייה לסדר אחיד הופכת למדומיינת במיוחד כאשר ניסיון הארגון נתקל במציאות 
של הצטלבות דיכויים )intersectionality(, והיא עלולה להתנגש עם ההבנה העמוקה של חוקרות 
 Bettie, 2003; De( רבות המודעות ליחסי הכוח בעבודה עם נערות החיות בהצטלבות של דיכויים
 .)Finney, 2010; Maguire et al., 2004; McLeod & Yates, 2006; Torre & Fine, 2011

הטיפולוגיה של דימר מבוססת על מחקרים אמפיריים המצביעים על שינוי של בני נוער )ובמיוחד   4
בן חמישה שלבים של התפתחות תודעה  נערות( מאוכלוסיות מתויגות. היא מבוססת על תהליך 
הסדר  את  לאתגר  ניסיון  מתוך  קיים  מצב  לשפר  שנועד  סוציו-פוליטי,  ידע  באמצעות  ביקורתית 

החברתי באמצעות סולידריות ופעולה פוליטית משותפת.
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הצטלבות  אפריורי  לפרק  אפשרי  בלתי  כי  ומדגישות  הכוח  מבני  את  מנתחות  כאלה  חוקרות 
נפרדת  כל קטגוריה  כדי ללמוד על מידת השפעתה של  נבדלות  של מיקומי שוליים לקטגוריות 
דוגמת מגדר, אתניות, מעמד או גזע )מוצפי-האלר, 2012(. רק הבנה שבדיעבד יכולה להבהיר את 
המורכבות שמתאפשרת במשחק בין קטגוריות הזהות והמשא ומתן הדינמי והמגוון, שרצוי שיהיה 
נגיש לנערה בדיאלוג שהיא מקיימת עם המבנים הסובבים אותה. אורנה ששון לוי ואבי שושנה 
)2014( משתמשים בטענה שמשלבת בין הפרפורמנס הזהותי הבאטלריאני ובין העיקרון של גופמן, 
שמניח כי קיימת סובייקט הבוחרת איזו זהות לבצע ובאיזו מסגרת. הם מדגישים כיצד לרוב מסגרת 
זו היא הקשר נתון ומצומצם, ולכן יש להניח שבהעדר מבט ביקורתי, המשא ומתן שהנערות מקיימות 

ייעשה לפי חלוקות מסורתיות הנתונות למישטור )שם; פרנקל, 2012(.
ג‘ולי מקלוד ולין ייטס )McLeod & Yates, 2006(, הבוחנות כיצד מתעצבת זהות תעסוקתית 
פעולתן  נתיבי  את  להרחיב  יש  כי  טוענות  ומתייגים,  מגזיעים  מבנים  בתוך  שחיות  נערות  של 
תרבות  רגשות,  בין  שנוצר  במפגש  מתקיים  זהות  ביצוע  לטענתן,  אמון.  בתנאי  אותם  ולהנגיש 
מסוימת.  שיחית  רטוריקה  של  הקשר  ובתוך  כתומכת,  הנתפסת  הסביבה  ובין  ואינטראקציות 
החוקרות למעשה טוענות כי כדי לחזק זהות של משתתפת, יש קודם כול לבסס משאב של אמון 
ואף כמאפשרת שינוי קל של הרטוריקה השיחית  כדי שהסביבה הסדנאית תיחווה כתומכת דיה 
הקיימת באמצעות חיזוק המבט הביקורתי. כלומר, יש לאזן בעדינות רבה בין מרכיב האמון ובין 
בקרב  מעודדים  כאשר  בשני,  כמתנגש  יחווה  לא  שהאחד  מנת  על  ביקורתי,  סוציו-פוליטי  ידע 

נערות את האפשרות להתמקם באופן שונה בתוך המבנים באמצעות מבט ביקורתי.

מופעי התנגדות המעכבים או מעודדים דיאלוג נעתר לידע ביקורתי
מודל  פיתחו   )Solórzano & Delgado Bernal, 2001( ברנל  דלגדו  ודולורס  סולורזנו  דניאל 
ולכן  עצמה,  עבור  להגדירו  יכולה  הדיכוי  את  שחוותה  מי  שרק  ההנחה  על  המושתת  התנגדות 
דומה.  שלהם  הזהות  קטגוריות  כשהצטלבות  גם  לפרט,  מפרט  משתנה  הדיכוי  שחוויית  ברור 
סולורזנו ודלגדו ברנל בוחנים כיצד מתאפשר לנערות לנוע ממקומות של דיכוי על פי האפשרויות 
“התנגדות  מכונה  הראשונה  התנגדות.  של  דומיננטיות  אסטרטגיות  שתי  ומתווים  להן  הנגישות 
שינוי“  מעצבת  “התנגדות  מכונה  והשנייה   )self-defeating resistance( עצמית“  הבסה  של 
)transformational resistance(. התנגדות מעצבת שינוי היא התנגדות אקטיבית, ובתנאים של 
אמון וקרבה היא מאפשרת להעלות כעס ותסכול ולהתמיר אותם לכלל הבנה פוליטית-חברתית 
)שם(, ואילו התנגדות של הבסה עצמית היא התנגדות לא-מודעת שאינה מכוונת לשיפור מצב 

אלא רק לשחרור מיידי ממצב שנחווה כמפחית ערך וכואב.
נערות  פרקטיקות של  )Weis & Fine, 2005( מתאר  וייס  ולואיז  פיין  מישל  מחקר שערכו 
פורטוריקניות המבקשות לקדם שינוי בהתנהלותן ולשם כך מנסות להרחיב משאים ומתנים 
במשפחתן.  מהן  המצופות  הפעולה  שגרות  על  לערער  שעשוי  רפלקסיבי  דיאלוג  באמצעות 
הן בחנו עם הנערות את האפשרויות העומדות בפניהן אל מול דיכוי שמקורו בתפקידי מגדר 
משפחתיים מסורתיים ובתיוג מוסדי במערכות הסובבות אותן. פיין ווייס מתארות תהליך שבו 
חשיבה ביקורתית מאתגרת פרקטיקות שנתפסו כנורמטיביות; הן מסיקות כי כשנערה לומדת 
כיצד בעיות חברתיות משפיעות על חייה, התנגדותה הופכת מאקט פרטני, אישי ואקראי לאקט 
שיטתי מכוון שקשור לצרכים ולרצונות עתידיים. במונחים של סולורזנו ודלגדו ברנל, זהו מעבר 
הכרחי וחשוב מהתנגדות של הבסה עצמית להתנגדות מעצבת שינוי, והתנועה בין השתיים היא 

ספירלית )שם(. 
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טרייסי רובינסון וג‘ני וורד )Robinson & Ward, 1991( העשירו את הדיון על ההתנגדות בעזרת 
מודל שהן מתקפות בנתונים איכותניים מתוך מחקר אורך על העצמת נערות אפרו-אמריקאיות. 
הוא  הישרדות“,  לשם  “התנגדות  האחד,  הסוג  התנגדות.  סוגי  שני  בין  דומה  הבחנה  מציעות  הן 
התנגדות אימפולסיבית העולה מתוך הצורך לחוש בעלות ערך באופן זמני. התנגדות כזאת יכולה 
הם  אלה  מוקדמים.  והריונות  הספר  מבית  נשירה  בסמים,  לשימוש  הקשורות  התנהגויות  לכלול 
ביטויים לאקטים אישיים-פרטניים המעידים על הקשר השברירי שמתקיים בין הנערה לקהילה, 
ולרוב הם נוטים לחזק את תיוגה של הנערה. הסוג שני של התנגדות, “התנגדות לשם שחרור“, כולל 
פעולות שבהן נערות משיימות את מצבן, מתחזקות בהבנת המחסומים העומדים בפניהן ומחזקות 
זהות בעלת ערך חיובי באמצעות שיתופי פעולה. סוג זה של התנגדות תלוי בהתפתחותו של המבט 
בין שני מצבי תודעה. בתכנית רשתות, תהליך כזה  הביקורתי המשחרר, כלומר בתהליך המעבר 
מבקש לחזק את מודעותן של הנערות המשתתפות לעוצמת המבנים החברתיים שסביבן, ולחזק 
את הבנת כוחן של הצטלבויות מיקומי השוליים שהנערות חיות בהן ואת השפעתן של הצטלבויות 

אלו על עיצוב שאיפתן התעסוקתית ועל עתידן. 
התהליך מבקש לצייד נערות בידע ובמבט ביקורתי הכרחי, שכן הנערות עלולות שלא להאמין 
ביכולותיהן הרלוונטיות לתחום התעסוקה. ההנחה הייתה שהכלים הללו יצמצמו את התסכול שהן 
יכולתן לבסס שאיפה  חוות ואת חוסר האונים והפסיביות הנלווים אליו, חוויות המצמצמות את 
תעסוקתית רצויה, ראויה )בעלת תנאים לא פוגעניים( ונגישה. אולם מתברר כי מידת היענותן של 
ולחוש מידת מספקת של קרבה במעגל הסדנאי,  ביכולתן לתת אמון  נערות לתכנים אלו תלויה 
וכן לחוש שיש לקולן, לניסיונן ולחוויותיהן מקום בטוח ולא מתייג. חוויית שייכות כזאת עשויה 
לאפשר להן להתגבר על המרחק מהתכנים ומן האחר, שמיוצג על ידי המנחה, ולהאמין שתחושות 
פני הפער המובנה חברתית. מדובר אפוא בתהליך  יכולות לגשר על  והקבלה  האמפתיה, ההבנה 
מעגלי: מידת הסכמתן של הנערות להתדיין עם התכנים תלויה במידת האמון ובקרבה החברתית 

למנחה, ואלה תלויים במידת היענותן של הנערות לתוכני הסדנה. 

לבצע זהות אתנית כמפגן כוח נגיש 
לאור כל האמור עד כה, הסדנה מתבררת כמרחב שבהעדר משאב אמון זמין עלול לאלץ נערות 
לקבל על עצמן הכרעה זהותית אחידה בתוך מערך של הנחיות סותרות ומבלבלות. נערה בעלת 
זהות שברירית עלולה לחוש איום על זהותה או על שייכותה החברתית )פרנקל, 2012( ואולי 
אף תתקשה לאחוז בתודעה כפולת מבט, ולכן תחפש זהות נגישה שתוכל להחזיק בה ולהפגין 
כוח. במקרה זה מתברר שהזהות הזמינה והנגישה יותר מכול עבור הנערות היא הזהות האתנית.

מירב אהרון )2010( מדגימה במחקרה כיצד קטגוריה אתנית הופכת למכשיר זמין לייצור 
קבוצה: זוהי קטגוריה מובנית חברתית ונתפסת כטבעית, ולכן היא קטגוריה זמינה ואפקטיבית 
מאוד המשמשת “דבק“ חברתי ומסמנת גבולות. גבולות אלו יכולים להיחוות כהפרדה אך גם 
כהזדמנות לייצר מגע. היותה של האתניות קטגוריה טבעית, זמינה ואפקטיבית יכול להסביר 
את נגישותה לביצוע זהות אתנית במפגש עם האחר לשם מפגן כוח, המעניק תחושת ערך, 
גם אם זמנית. הדבר עשוי להצביע גם על אפשרות שהנערות תופסות את המרחב הסדנאי 
תקשורת,  פעולה,  שיתוף  הדורשת  הגבול  בנקודת  “מתגבשת  האתניות  שכן  גבול,  כנקודת 
תיאום והזנה הדדית“ )שם, עמ‘ 185(, ולמעשה היא מאפשרת לפרטים לבחון את האופן שבו 
הם “מיישבים את הדואליות בזהותם“ )שם( בנקודת הגבול הזאת. הטענה כי המרחב הסדנאי 
הוא נקודת גבול בין הקבוצה האתנית ובין האחר מאפשרת לנו לבחון כיצד חלק מן הנערות 
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ת באמצעות ביצוע זהות  בוחרות דרך פעולה המכוונת לשילוב או להדיפה, ולייצג את האחרוּ
אתנית נגישה כמפגן של כוח. 

מהם,  ומושפעות  שונות  בסיטואציות  שונים  הקשרים  על  משפיעות  שנערות  כאן  נטען  כבר 
ומגדירות או מוגדרות בהתאם לכך. לכן אפשר להניח שהמשא ומתן שלהן עם נשים שחוקרות את 
חייהן או מתערבות בהם בתוך מרחב נתון ובהקשר מסוים, למשל בריאיון או בסדנה, משפיע גם 
הוא על תהליכי ביצוע הזהות שלהן. בהכירן היטב את השיח, את ההקשר ואת הציפיות בסיטואציה 
 West &  ;2012 )פרנקל,  כוח  יחסי  של  מוכר  דפוס  לשחזר  נוטה  שהמפגש  מניחות  הן  כזאת, 
מסגרת  על  לרוב  מעידות  זהות  ביצוע  בתהליכי  הנגישות  האפשרויות   .)Fenstermaker, 1995
יחסי כוח המצמצמת אפשרויות. הנערות מתמקמות בדרך כלל על פי האפשרויות הנגישות להן, 
במרחב דיכוטומי של שחור מול לבן, אשכנזי מול מזרחי, מערבי ומודרני מול מסורתי ומשפחתי 
וכן הלאה )פרנקל, 2012(. בחיבור בין מגדר, אתניות ומעמד יש לבחון איזו מהקטגוריות נתפסת 
יכולות  כוח, כאשר הנערות אינן  יחסי  ואולי, בתוך סיטואציות של  יותר.  כנגישה  בעיני הנערות 
משמע  “קישוטיות“,  לנקוט  כלומר   — ההפך  את  לעשות  ייטו  הן  סטיגמטית,  מזהות  להשתחרר 
להציג את הזהות האתנית כמקור לייחודיות, אקזוטיות או שונות )שם(. ביצוע זהות אתנית ביתר 
הכוח  את  עבורן  ולחזק  הנידון  ההקשר  בתוך  ערך  תחושת  להן  להעניק  עשוי  ובקישוטיות  שאת 

שמעניקה השייכות לקטגוריה אתנית. 
כפי שיתברר בהמשך המאמר, למפגן כוח זה של ביצוע זהות אתנית כלפי מה שנחווה כאחר יש 
שתי פנים. בשני המקרים הוא מתהווה בתוך מרחב המשמש נקודת גבול, ומטרתו לחזק תחושת 
שייכות קבוצתית ולבסס תחושת ערך. אולם משמעויותיו שונות, והן תלויות באופן שבו הנערות 
מפרשות את נקודת הגבול — כמזמינה מגע או כמזמינה הסתגרות והדיפה. למעשה, הן בוחנות 
לגשר  זהותה האתנית עשויה  והאם  להבינן,  כדי  “מספיק שחורה“  מי  את הסדנה מבעד לשאלה 
זו קשורה לסוגיית האמון  על הפער האקדמי והתעסוקתי ועל הפריבילגיות הכרוכות בו. שאלה 
ולהיותו משאב סדנאי שאינו זמין לכולן באותו האופן. בהמשך הדברים יתואר כיצד ביצוע זהות 
נגישה אתנו-גזעית בתוך תהליך של הצטיידות בידע סוציו-פוליטי הופכת אמצעי לביסוס כוח, 
וכיצד ביסוס הכוח מקדם או מעכב היעתרות לידע הסוציו-פוליטי, שאמור לסייע לנערות לבסס 

שאיפה תעסוקתית עתידית. 

מתודולוגיה 
על  מבוסס  המחקר  רשתות.  תכנית  את  שליווה  ביקורתי  פעולה  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר 
בשנים  שכתבתי  שדה  יומני  על  וכן  משתתפות,   34 עם  ואחריה  הסדנה  לפני  שנערכו  ראיונות 
2008—2010 כאשר הנחיתי שלוש סדנאות בשלושה מוקדים — “בית חם“ בעיירה בדרום הארץ; 
בעיר  לנערות  טיפולי  ומרכז  הארץ;  במרכז  בעיר  מתויגת,  בשכונה  שנייה  להזדמנות  ספר  בית 
צפונית,  בעיירה  במתנ“ס  בסדנה  שהשתתפו  לאחר  נערות  כעשר  ראיינתי  כן  כמו  הארץ.  במרכז 
בהנחייתן של מנחות אחרות. כל הנערות היו בנות 16—18 בעת שהתקיימה הסדנה, רובן דור שני 
להגירה מאתיופיה וחלקן דור שלישי להגירה מארצות המזרח. כמעט כולן חיו בקשיי הישרדות 
כלכלית, במשפחות המוכרות בדרך כלל לשירותי הרווחה. ההצטרפות לסדנה הייתה וולונטרית, 
הגם שהוגדרה כחלק בלתי נפרד מן הפעילות הכוללת של כל מוקד, וכך גם ההשתתפות במחקר 

ובראיונות )לאחר הסכמה עקרונית גורפת ממנהלות המוקדים(.
כלומר  המשתתפות,  של  התעסוקתית  החוללות  את  לחזק  הייתה  רשתות  סדנת  של  מטרתה 
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לסייע להן לרכוש צבר מיומנויות המקדמות יכולת תכנון לטווח ארוך, לפתח תפיסות לגבי מקורות 
תמיכה ומשאבי ידע ולהרחיב את הבנתן באשר למורכבות המחסומים וההזדמנויות בעולם העבודה 
)בנימין, פנחסי, קומם, ארוך ווינטראוב, 2010(. את הסדנאות הנחיתי מתוך היותי חוקרת ו“אשת 
מעשה“ )Noffke & Stevenson, 1995(, שיטה שהאמנתי כי היא חוזקה מתודולוגית שתאפשר 
לי כחוקרת להתקרב לעולמן של הנערות ולבסס אצלן את מידת האמון הנדרשת כדי לצמצם את 
 McNiff &( מעשה“  אנשי  של  וב“מחקר  פדגוגית  במתודה  השימוש  האפשריים.  הכוח  יחסי 
כדי לשפר  טיבה של פרקטיקה  ואפשר באמצעותו לעמוד על  יעיל,  נחשב   )Whitehead, 2002
אותה ואת הסיטואציה שבה היא מתרחשת. מחקר פעולה ביקורתי כזה מתבסס על אנשי מעשה 
וביכולתו  שלהם,  השדה  התרשמויות  את  הממשיג  ידע   — ידע  ליוצרי  ידע  מצרכני  ההופכים 
לתהליך  באשר  ההבנה  ואת  הקיים  הידע  את  לדייק  ובעיקר  גם  אלא  העשייה  את  לשפר  רק  לא 
לבד מהמסקנות  הרפלקסיבי,  )Zeichner & Noffke, 2001(. התהליך  החברתי שהוא מאפשר 
באשר  אחדות  יישומיות  תובנות  מעלה  גם  הממצאים,  ניתוח  מתוך  מעלה  שהוא  התיאורטיות 

לתהליך ההתערבות וההנחיה. 
הבחירה במתודה המשלבת בין אשת מעשה לחוקרת חייבה אותי להיות נוכחת ככל האפשר בחיי 
הנערות שבמוקדים, כדי להכיר אותן גם בפעילויות אחרות וליצור קרבה שתקל עליי להתחקות 
אחר התנסויותיהן ואחר האופן שבו הן מפרשות את מציאות חייהן. הנחתי שכישוריי יוכלו לסייע 
לי להתקרב לנערות, מפני שמבחינה מקצועית צברתי ניסיון רב בהנחיית תהליכים ובעבודה עם 
מעמדית  בפריפריה,  מהחיים  רחוקות  ילדותי  שחוויות  אף  כי  האמנתי  כן  כמו  נוער.  ובנות  בני 
וגיאוגרפית, מוצאי האתני המעורב והמודעות למזרחיותי עשויים לאפשר לי להבין חלק מחוויות 
ההדרה והגזענות שנערות אלו חוות מדי יום. אולם כפי שהתברר, אלה לא סייעו לי לבסס יחסי 
קרבה ואמון שווים עם כל המשתתפות, גם לא במסגרת הראיונות החצי-מובנים. חלק מן הנערות 
להודות  עליי  לפיכך  עשיר.  תיאור  מלספק  ונמנעו  הסדנה,  לאחר  גם  לראיונות,  גם  התמסרו  לא 

שבניגוד לציפיותיי, הבחירה במתודה של אשת מעשה וחוקרת לא שימשה חוזקה מתודולוגית.
על פי חוקרות העוסקות בסוגיות הנוגעות לחייהן של נערות )Maguire et al., 2004(, ראיונות 
חצי-מובנים מאפשרים למחקר פמיניסטי לשמר מובחנות בין המרואיינות. הגישה הפמיניסטית 
שואפת ליצור קשר ארוך טווח ורב-ממדי עם המרואיינות ולבסס יחסי אמון ללא תחושת ריחוק 
וחשדנות )Reinharz, 1992(. יחסי קרבה אלו אמורים לאפשר תיאור עשיר וגדוש והתחקות אחר 
ניסיונן המורכב, המגוון והמובחן של הנערות, ומתוך כך להבטיח שקולן וצורכיהן לא יוכללו תחת 
קטגוריה מושגית מאחידה. מחקר מסוג זה תלוי ברובו באינטראקציה שבין החוקרת למרואיינות 
נערות לריאיון  ולכן מידת ההיענות של   ,)Maguire et al., 2004( ובחומרים העולים מן השדה 
והמעבר משיח לקוני לשיחה משתפת עם תיאור עשיר שיקפו — אף יותר מתוכן הריאיון עצמו — 
את מידת הקרבה והאמון שהנערות חשו כלפיי כמנחה וכלפי תוכני הסדנה, ואת מידת רצונן לשתף 

פעולה עמם. 
מחקר פעולה ביקורתי משתמש בקולן של משתתפות הפעולה כדי להזין את התהליך המתרחש 
בה, ומסיק מסקנות על מהותו של התהליך. לפיכך רצוי לשלב מתודות שונות של איסוף נתונים 
)אלפרט וכפיר, 2003(, במיוחד אם חלק מהראיונות אינו עשיר דיו. על כן נוסף על הראיונות החצי-

מובנים ניהלתי יומן שדה המתעד את המתרחש במהלך הסדנאות. מישל פיין )Fine, 1994( טוענת 
שנוכחותה של חוקרת בסיטואציה בזמן אמת ותיעוד הנעשה יכולים לספק הסברים המבארים את 
המתרחש בה, בתוך ההקשר התרבותי שהמחקר פועל בו, וגם להקנות למחקר כיוונים חדשים. פיין 
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מתארת כיצד ריבוי כלי המחקר מבטיח שתפקידה הכפול של החוקרת ואשת המעשה לא יפגעו 
האחד במטרות השני אלא יעשירו ויקדמו אותן. תיעוד התהליכים והחוויות באמצעות יומן שדה 
איפשר לי לבחון את התהליך גם דרך אירועים, נקודות ואינטראקציות שחיזקו או הדגישו תמות 

מסוימות, למשל סוגיית ביצועה של הזהות האתנית.
מבטא  החברתי  המרחק  שימור  מהנערות  חלק  אצל  כי  נראה  מיד  שיוצג  הממצאים  מניתוח 
ואיפשרה את תהליך ההתנגדות  יחסי קרבה  וזו חסמה את התבססותם של  תחושת חוסר אמון, 
 Charmaz,( שאני מבקשת למפות. הניתוח נערך בארבעה שלבים, על פי הנחיותיה של שארמז
2006( לחילוץ תיאוריה מעוגנת בשדה — שלב הקריאה החוזרת, שלב חילוץ התמות, השלב הפרשני 
ושלב חילוץ התהליך החברתי. בשלב הקריאה החוזרת עלתה האבחנה שיש צורך בביסוס טיפולוגיה 
של הנערות, שכן חלקן מיקמו את עצמן כמי שהסדנה אינה יכולה בשום אופן להנגיש להן משאבים 
וחלקן דווקא סיפרו סיפורי התחברות למשאבים שהציעה הסדנה. בשלב השני, הוא שלב חילוץ 
התמות, עלו תמות חוזרות אחדות ודומיננטית במיוחד ביניהן הייתה האתניות. במקומות אחרים 
 Oppenhaim-Shachar,( עסקתי במשמעויות הסובייקטיביות שעלו מתוך ניתוח התמות האחרות
2014(, אך כאן התמקדתי במשמעויות הסובייקטיביות המיוחסות לאתניות בכל אחת מהקטגוריות 
באמצעות  לאתניות  המיוחסות  סובייקטיביות  משמעויות  מיפיתי  השלישי  בשלב  בטיפולוגיה. 
פירוש מופעי ההתייחסות לאתניות בראיונות, ובכך נחשפו התכנים הסמויים שבצבצו ממופעים 
אלו )צבר בן-יהושע, 1990(. כדי לפרש את מופעי האתניות השתמשתי גם ביומני השדה ואיתרתי 
בדרך  הראיונות.  בניתוח  שעלו  לאלו  דומות  משמעויות  לאתניות  יוחסו  שבהם  נוספים  מופעים 
ביצוע האתניות — היתרגמה בתהליך אנליטי בעל מאפיינים אינטואיטיביים,  זו, האתניות — או 
וחולצו ממנה שני תהליכים חברתיים המשתקפים בתמונה הכללית שעלתה מעבר לכל ריאיון אישי 
)Strauss & Corbin, 1998(. התמונה המשתקפת במאמר זה מציגה את המשמעות הסובייקטיבית 

של אתניות כפי שהיא מופיעה בעולמן של הנערות בשני תהליכים חברתיים אלו. 
שולמית ריינהרץ )Reinharz, 1992( מבקשת לערוך ניתוח תוכן פמיניסטי לכל תהליך חברתי 
ועל  הנערות  חייהן של  איכות  על  יומיומית  כוח עשויים להשפיע  יחסי  האופן שבו  ולחשוף את 
וזיהיתי  עתידן. בהשראתה בחנתי את ביצועי האתניות כתמת ליבה בעלת משמעויות מובחנות, 
בה מפגן כוח כפול — כלפיי כמנחה וכלפי המשאבים, כלומר תוכני הסדנה — והוא התברר כתהליך 
חברתי דומיננטי )Strauss & Corbin, 1998(, מתוך דיאלוג רפלקסיבי חוזר עם חומר הראיונות 
 .)Oppenhaim-Shachar, 2014( שפורסמו  אחרים  תהליכים  של  חילוצם  לאחר  לתכנים  וחזרה 
בחינת הממצאים בהקשר הנידון מתמקדת בביצוע זהות אתנית כמפגן כוח, שאצל חלק מהנבדקות 
הוא מבוסס על אמון וכרוך בחשש מועט להתקרב ולהיעתר לתכנים, ואצל אחרות הוא מבוסס על 

חוסר אמון ומתבטא בהימנעות ובהדיפת הקשר והדיאלוג. 

ניתוח הממצאים
או  נחווית  האתניות  שבהן  שונות  דרכים  המבטאים  אתנית  זהות  ביצוע  של  מופעים  יוצגו  כעת 
נתפסת. המופעים נחלקים לשני סוגים עיקריים, ותיערך ביניהם השוואה לפי ארבע תמות — שתי 
חוויות שייכות שונות; מיצוב מחדש; אתניות כמפגן כוח ממיין שייכות; ובמי מהאחרים ניתן לתת 
אמון. תמות אלו משרטטות תהליך חברתי שבו תפיסת השייכות האתנית עשויה לפעול ליצירת 
מרחק או ליצירת קרבה חברתית. פעולות אלו הן אסטרטגיות התנגדות ההודפת את תוכני הסדנה 

או נעתרת להם, והן הגורמות לצמצום האמון או לביסוסו.
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“אצלנו האתיופים“: חוויות שייכות שונות 

אפשר לתת להם להעליב אותנו, לתת להם להמשיך לקלל אותנו “שחורים“... ואפשר להגיד 
]ברחוב מרכזי  כי אצלנו פה  והאמיתיים הם פה אצלנו ]האתיופים[.  לים  להם שהחברה הקוּ
בעיירה דרומית[ כל הזמן אנחנו כולנו מסתובבים יחד, מדברים, צוחקים. )חנה, בת 17, דור 

שני להגירה מאתיופיה, עיירה דרומית(

אלמנש: אח שלי עקשן ומרוויח מזה. תמיד יקבל מה שהוא רוצה. אני לא, בנות פחות. ]...[ 
אצלנו האתיופים הנערות צריכות לוותר על הרבה.

מראיינת: למה את מתכוונת, צריכות לוותר?

אלמנש: זה לא כמו אצלכם הנאצ‘ים, ]...[ שווה כזה ]...[. אבל מצד שני אני מעדיפה להיות 
עם אתיופים, כי אפילו שזה קשה — זה מרגיש לי יותר נוח, כי אני רגילה. וזה כל מיני דברים 

שאי אפשר להסביר. )אלמנש, בת 17, דור שני להגירה מאתיופיה, עיירה דרומית(

מראיינת: למה אח שלך לא עוזר גם כן?

דבורה: כי הוא לא אחראי. פשוט היא ]האם[ אצלנו סומכת על הבנות מאשר על הבנים, ]...[ 
היא אומרת שהבת צריכה לעשות את כל העבודות, לא הבן. הבן לא מספיק אחראי בשביל 
לעשות את זה, אז בשביל זה היא אומרת לי לעשות הכול. )דבורה, בת 16.5, דור שני להגירה 

מאתיופיה, עיירה צפונית( 

“אצלנו  באומרן  הגזעית  משייכותן  כוח  שואבות  נערות  כיצד  לראות  אפשר  האלה  בציטוטים 
 )Umana-Taylor & Fine, 2002( אלטרנטיבית  קבוצתית  זהות  לבנות  בניסיון  האתיופים“. 
עצמית  הערכה  לבנות  כדי  ללבנים  שחורים  בין  ניגודיות  על  המבוססת  ההדרה  את  מנצלות  הן 
 Lewis ;2012 ,המבוססת על דחיית הציפיות של החברה ההגמונית )מוצפי-האלר, 2012; פרנקל
מנסה  הדוברת  הראשון  בציטוט  מהותי.  הבדל  יש  הציטוטים  בין  אולם   .)& Lockheed, 2007
לים והאמיתיים“; אך  לייצר היפוך ולתת ערך חיובי לצבע עורן ולזהותן הדומיננטית — “אנחנו הקוּ
בשני הציטוטים האחרים הגבול המשורטט בין אתיופים לאחרים מחליש את הדוברות בהשוואה 
לאחיהן הבנים, המשוחררים ממטלות משום שהם “עקשנים ומרוויחים מזה“ או משום שהם “לא 
אחראיים“ מספיק. ההצטלבות בין קטגוריית הגזע לקטגוריה המגדרית עלולה במקרה זה לעכב את 
הנערה, שכן כפי שמתברר מציטוט זה, המחיר שהשייכות האתנית תובעת ממנה מתגלם בנכונותה 
“לוותר על הרבה“. תביעה זו עומדת בניגוד ל“אצלכם הנאצ‘ים“, שבנקודה זו נתפסת כקטגוריה 
“אצלנו  להגיד  הזכות  מהן  שגובה  המחיר  שלמרות  להניח  אפשר  ניכר.  חברתי  במרחק  המצויה 
וההרגל מבארים את הקדימות שנערות מעניקות לזהות האתנית  האתיופים“, תחושת השייכות 
על פני הזהות המגדרית. קדימות זו אף מחברת לעתים את הנערות לנערים בני הקהילה ועשויה 
להרחיק אותן מנערות שאינן שייכות לקהילה, גם אם הן חולקות לפעמים חוויות משותפות של 

מיקומי שוליים על בסיס מגדרי מסורתי.5

המתח בין נערות אתיופיות לנאצ‘יות מעורר עניין רב, אולם לא אוכל להרחיב על כך במאמר זה,   5
שמוקד הדיון בו הוא הדיאלוג מול האחרּות המיוצגת בתוכני הסדנה.



־2016  סוציולוגיה ישראלית יז ]2[   17 תשע"ו

בשני  המתוארת  לחוויה  הראשון  שבציטוט  האתיופים“  “אצלנו  חוויית  בין  ההבדל  מלבד 
הציטוטים האחרים עולה גם הבדל בחוויית המיקום המעמדי שבתוך הקטגוריה האתנית, המסמנת 
תחושת  מדגיש  הראשון  הציטוט  מופע.  בכל  שקיימת  כלשהי  חברתית  זכאות  תחושת  של  כיוון 
שוויון בין הבנים לבנות — “כל הזמן אנחנו כולנו מסתובבים יחד“. אולם בציטוטים האחרים מודגש 
חוסר השוויון: “אצלנו זה לא כמו אצלכם ]...[ שווה כזה“. טענה זו אפשר שהיא משקפת תחושת 
זכאות חלקית, גם בתוך הקטגוריה האתנית. לפיכך, השימוש בביטוי השייכות “אצלנו האתיופים“ 
כמפגן של כוח עשוי לחזק חוויה של כוח, אך הוא גם עשוי לחזק ויתור והסכמה למצב של אי-

שוויון על רקע מגדרי. אפשר להניח שוויתור זה מאפשר לאידיאולוגיה מגדרית מסורתית לעצב 
אצל אלמנש ודבורה גם את הדיאלוג שהן מנהלות עם תכנים אחרים, המעודדים ומעצבים עצמאות 

ומשפיעים על הציפייה התעסוקתית העתידית שלהן.

אני אסלית מכף רגל ועד ראש: מיצוב מחדש

דורית: תגידי, מה את... מה המוצא שלך? את הודית?

מנחה: לא. אני חצי פרסייה וחצי גרמנייה.

דורית: ]בביטול[ מעורבבת!? אני ]בגאווה[... אני מרוקאית אסלית וערסית! )דורית, בת 18, 
דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר במרכז הארץ( 

שני אופני החוויה של הזהות האתנית, כמעכבת או כמסייעת, התבטאו במהלך הסדנה גם במיצוב 
מחדש. “מיצוב מחדש“ היא אסטרטגיה של המיעוט המנסה בעזרת שימוש בשפה לערער על הסדר 
 ,Wimmer( ההיררכי הקיים ולהקנות ערך ומשמעות חדשים למה שנתפס כנחות בשיח ההגמוני
2008(. מי שחווה עצמה כמודרת וכמקופחת, ושואפת לשנות את מיקומה בקבוצה, תנסה להשתמש 
בממד אחר וחתרני כדי להעריך מחדש את הסדר וליצור פרשנות שיכולה למתג אותה אחרת, למשל 
אסלית  מרוקאית  “אני  באמירה   .)Umana-Taylor & Fine, 2002( מחדש  הגדרה  במאמצעות 
וערסית“ נטענת המילה “ערסית“ במשמעות של כוח וחן, במקום התיוג השלילי הנקשר אליה )נעמן, 
2006(. לצד הבלטת הגאווה על האתניות דורית מגדירה את עצמה “ערסית“ והופכת את משמעות 
המילה — מילת גנאי שמייצגת בשיח ההגמוני האליטיסטי את הגבר המזרחי, הנחות, העממי והפחות 
ראוי בהתנהגותו. גם הבלטת הייחוד “מרוקאית אסלית“ בהשוואה למוצא ה“מעורבב“ והלא טהור 
שלי היא פרקטיקה זהותית אלטרנטיבית שמדגישה תחושת גאווה. פרקטיקות של שימוש חדש 
או ישן בשפה מנסות לסמן מחדש גבול חברתי )שם; Wimmer, 2008(. הן עשויות להעניק כוח 
לנערות או לנשים מקהילות מתויגות ולאפשר להן לבחון מחדש את הגבולות הנכפים עליהן מבחוץ 

ולנסות להגדיל את מרחב התמרון שלהן )מוצפי-האלר, 2012; פרנקל, 2012(. 
דוגמה נוספת למיצוב מחדש של מה שבדרך כלל מקבל ערך נמוך וגורר עלבון עלתה בשיחה 

שהתקיימה בהפסקה שבין ארוחת הצהריים לסדנה:

ורד: את לא מאמינה איך עצבנה אותי הספרית הזו שיש לה חנות ליד השוק.

גילה: מה קרה, מה עשתה לך?

ורד: לא עשתה, אמרה! כולה הלכתי לספר קצוות, והיא מתחילה איתי — תחליקי, לא מתאים 
כולי  כל  אני   ? אני  ומה  נו,   — בעצבים  לה  אמרתי  אתיופית.  של  שיער  לך  יש  מקורזל,  לך 
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אתיופית, מכף רגל ועד קצה השיער. וככה זה אצלנו, לא בא סתם ישר, בא מפותל... ]נושפת 
לעשות  תלמדי  בשכונה  כסף  פה  להרוויח  להתחיל  רוצה  את  אם   — את  לה,  אמרתי  בכעס[ 
צמות, ולא לעשות לנו החלקות. )ורד וגילה, בנות 16.5, דור שני להגירה מאתיופיה, עיירה 

דרומית(

ורד מחזקת את עצמה ואת חברותיה כאשר היא מתארת כיצד התנגדה לרעיון להחליק את שערה 
המקורזל, שהוא מאפיין אתיופי. כשהיא מתארת “לא סתם בא ישר“ היא מטעינה את דבריה של 
הספרית במשמעות סמלית, והחלקת שיער נתפסת כאן כהרבה יותר מעניין של אופנה. התנגדותה 
את  להחליף  לספרית  ממליצה  היא  כאשר  מתחזקת  השיער  את  להחליק  ולתביעתה  לספרית 
מיומנות ההחלקה בקליעת צמות, אם היא רוצה להשתלב בשכונה. הגינוי של מה ש“ישר“, שנאמר 
בשם ה“מפותל“, רומז כי מיתוגו של הקרזול כפיתול מיוחד, משמעותי ו“לא סתמי“ מעניק כוח, 

בעיקר בשל היותו מאפיין אתיופי. 
בדיאלוג  נוספת  משמעות  מקבלים  להם  המיוחס  הסמלי  והערך  ו“מפותל“  “ישיר“  המושגים 

אחר: 

את  כזה...  נחשב  זה  מתאים,  לא  זה  ככה“.  אני  ככה,  “אני  להגיד  אסור  בעדה  אצלנו  ְשָוויה: 
יודעת, לא צנוע. ואז אתם באים אומרים לנו “תציגו את עצמכם, תגידו במה אתן טובות“. וזה 

עושה לנו ממש בלגן במוח... אבל אני למדתי שיש עוד דרכים להראות איך אני שווה. 

מראיינת: איך?

לא  אני  אז  בציון,  ואני חושבת שהיא טעתה  אני אבוא למורה  נגיד  כזה...  ישיר  בלא  שוויה: 
אכעס וגם לא אגיד לה “את טעית“. אני אגיד, “את יודעת שאת לא מעריכה את עצמך?“ והיא 
תשאל למה. ואני אגיד לה, “את נתת לי על הדברים שכתבתי רק 70, ואני כתבתי בדיוק, אבל 
בדיוק את כל מה שאמרת בכיתה. אז מה, את מעריכה את עצמך רק 70?“ )שוויה, בת 16.5, 

דור שני להגירה מאתיופיה, עיר במרכז הארץ(

שוויה מתנגדת לשיח שלדעתה אני מייצגת, כפי שעולה מהתנסחותה “אתם באים ואומרים לנו“. 
 — מחזקת  הישראלית  שהתרבות  ה“דוגרי“,  הישיר,  השיח  של  הקודים  את  הודפת  היא  למעשה 
כדי להוכיח את ערכה. השיח דורש מהנערות להתנהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הקודים 
גישה  נוקטת  היא  הציון  את  ולתקן  המורה  בעיני  כוחה  את  לשמר  וכדי  העדה,  של  התרבותיים 
“מפותלת“, או כדבריה, “לא ישיר כזה“. היא מוצאת את הדרך לשמר את מה שחשוב לה ולהגן 
על מה שהיא מחשיבה כתרבות של העדה. המאפיין האתיופי — ה“פיתול“, הן בשיער והן בשפה 
ובתרבות — זוכה למיצוב מחדש ומשמש לנערות מקור כוח להתנגדות ולשימור ערכם של מאפייני 
תרבותן. הן מבטאות התנגדות כלפי הניסיונות של המורה, של הספרית ואולי אף שלי, שנחווים 

כרצון “ליישר אותן“ ולפיכך עושים להן “בלגן במוח“. 
למושג  אלטרנטיבית  משמעות  ייחוס  באמצעות  חדש  גבול  המשרטט  המחזק,  למופע  בניגוד 

“ערסית“, מופע אחר מכיר בעובדה שהדימוי המחזק עלול גם להצר צעדים ואפשרויות: 

ואני  אותי  כשמרגיזים  אבל  רואים!  לא  מרוקאית.  שאני  מאמינים  לא  בהתחלה  עליי  שירן: 
פותחת את הפה — רואים... וויי וויי... ישר רואים את המרוקו סכין ]מחייכת[, ו...

מנחה: ומה קורה אז?
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שירן: נו... זורקים אותי... ]שתיקה[ )שירן, בת 18, דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר 
במרכז הארץ(.

אותה  נושאת  היא  כאילו  נדמה  כאן  אבל  שלה,  למרוקאיות  גאווה  מייחסת  דורית,  כמו  שירן,  גם 
כמו שד שמגיח  ומתוארת  לחמוק ממנה,  2012( שאי אפשר  פרנקל,   ;2010 )אהרון,  גורל  כגזירת 
כששירן מתרגזת ובשל כך כנראה מפוטרת מהעבודה שוב ושוב. נדמה ששירן חווה את המרוקאיות 
כנטל ובה בעת ככוח המגן מפני דיכוי. השימוש הכפול בסטיגמה בא לידי ביטוי גם ביחס שלה כלפי 
עצמה וגם ביחס האחרים כלפיה, כשהיא גורמת להם להבין שהוליכה אותם שולל בחזותה המסתירה 
את ה“סכין“ הסטיגמטית. למרות, ואולי בשל ההכרה בגזענות המופעלת עליה, שירן מגלה התנגדות 
ספונטנית שמתייגת אותה ומעכבת אותה מלהתמודד, ואולי אף לשפר את הדרך שבה תוכל להשיג 

את מטרתה — להשתלב בעבודה לאורך זמן מבלי להידרש להגן על עצמה בעזרת זעם.

אתניות כמפגן כוח ממיין שייכות
בזמן הראיונות שערכתי בעיירה צפונית נכנסה אחת הנערות לחדר ונתנה לי לטעום דבו — מאכל 
אתיופי מסורתי שהכינה בעצמה. כאשר שיבחתי את המאכל, אמרה בחיוך: “וואלאק, את אוהבת 
דבו... אולי אם היית יותר שחורה היינו שוקלים לקבל אותך לקהילה“. במשפט זה הדגימה הנערה 
החזיקה  היא  תנאי.  ובאיזה  מהקהילה  חלק  להיות  זכאית  מי  הקובעת  גבולות  סימון  של  פעולה 
לרגע בכוח שמחליט אם לקבל אותי לקהילה ובאילו תנאים; דבריה מדגישים את עמדת הכוח של 
קבוצה מובחנת שאינה מקבלת אליה אוטומטית כל אחד ואחת. היא ממיינת אותי כזרה, כאחרת, 
כיוון שאני לא שחורה מספיק. היא מהפכת את יחסי הכוח הקיימים מחוץ למרחב שבו התרבות 
המאוחדת  המיעוט  לקבוצת  מעניקה  כזאת  פעולה  רבים  במקרים  הדומיננטית.  היא  האתיופית 
 Umana-Taylor &( כוח לייצר משא ומתן עם תרבות אחרת מתוך תחושת זהות אתנית חיובית
Fine, 2002(. הנערה חייכה כאשר השאירה אותי מחוץ לקהילה שלה, ומכך נראה שהיא מבינה 
את האירוניה שבמצב, אינה חוששת לסמן את הגבול ונעזרת בכוח הזה בעת שהיא מקיימת משא 

.)Warr, 2005( ת ומתן עם האחרוּ
השימוש בשם המקורי מבטא גם הוא לעתים סימון גבולות. כך למשל בציטוט הבא: 

את  פגשתי  פה  הטיפולי[.  ]במרחב  כאן  שאני  מאז  שלי  האמהרי  לשם  חזרתי  אני  שוויה: 
זה  וגם הבנתי כמה  חזרה לאמהרית,  ]חברה במרחב[, ששינו את שמן  קולום  ואת  העו“סית 

חשוב.

מראיינת: תסבירי.

שוויה: זה מוכר אותי כמו שאני. כאילו אני אומרת לכל מי שקורא בקורות חיים — תדע מה 
אתה מקבל, אני לא מתחפשת. וזה גם אומר עליי שאני מחוברת לשורשים שלי. 

ובמקום אחר:

רוצה  אני  בסדר.  גאולה,  או  רבקה  או  רחל  לך  רוצה שיקראו  לאימא שלי — את  אני אמרתי 
להיות מיוחדת, ואם קשה להם לבטא, לָנאצ‘ים, זה בעיה שלהם. שלא יקראו לי. אני הכרחתי 
אותה לקרוא לי ולדבבה רק בשמות אתיופיים. )שוויה, בת 16.5, דור שני להגירה מאתיופיה, 

עיר במרכז הארץ(
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שלה  דיאלוג  על  מבוססת  אתיופיים  בשמות  ולאחותה  לה  לקרוא  מאמה  שוויה  של  תביעתה 
השיום  ופעולת  המודעות  כוח.  של  כמקור  כאן  מציינת  שהיא  דיאלוג  הסוציאלית,  העובדת  עם 
שמסמן  ומתן  משא  מבטאות  הסוציאלית  העובדת  עם  הקשר  בעקבות  שוויה  שביצעה  העצמית 
ופעם  לשורשים“,  ו“מחוברת  שייכת  שהיא  לקהילה  פנימה  מסמנת  היא  אחת  פעם  כפול:  גבול 
שנייה היא מסמנת החוצה את ייחודיותה כמי שאינה נכנעת ללחץ לעברת את שמה. הגבול החוצה 

מסמן לנאצ‘ים, שמתקשים אולי לבטא את שמה, שעליהם להתאמץ כדי ליצור עמה קשר. 
ומתן  משא  האחרת,  התרבות  עם  אחר  ומתן  משא  גם  להתקיים  עשוי  קרובות  לעתים  ואולם 

המשתמש בכוח מדומיין ומכסה על חוויית חולשה או בושה חברתית:

מראיינת: למה את לא מבקשת עזרה? ]לאחר שהנערה סיפרה שהיא זקוקה למשקפיים, אך 
הוריה לא יכלו כלכלית לספק אותם[

דבורה: לא צריכה. נו, עזבי.

מראיינת: איך את אומרת שאת לא צריכה? המשקפיים שלך שבורים ונופלים כל הזמן.

דבורה: נו... כי זה קשה לבקש... בגלל כל השטויות האלה... נו.

מראיינת: איזה שטויות?

ש[ סטיגמה  ]יש  נעים.  לא  זה  כזה...  כן,  האתיופים.  אותנו,  אוהבים  כך  כל  שלא  דבורה: 
האתיופים כל הזמן צריכים... נו, עזבי. )דבורה, בת 16.5, דור שני להגירה מאתיופיה, עיירה 

בצפון הארץ(

האמירה “לא כל כך אוהבים אותנו, האתיופים“ מלמדת על הבנתה של נערה זו את מרקם היחסים 
בין הוותיקים לעולים, ועל האופן שבו היא תופסת את האפשרות לבקש עזרה בהקשר שבו העולים 
הכרוכה  אי-הנוחות  מתחושת  עליה  להגן  שאמור  גבול  משרטטת  דבורה  כ“טפילים“.  נחווים 
בבקשת עזרה; בשם כוח הישרדותי היא נמנעת מלבקש עזרה כדי לא לתקף כביכול את הטענה 
שאתיופים צריכים עזרה מיוחדת, ובכך היא מבקשת לחזק את הדימוי המוחלש של זהותה האתנית 
כאתיופית  עליה  התיוג המופעל  להגשים את  לא  כדי  לבד  להסתדר  מנסה  היא   .)1992 )בן-עזר, 
ומתן  זה החלפת משקפיים שבורים. בכך היא מייצרת משא  “כל הזמן“ לעזרה, במקרה  הזקוקה 
שמחליש אותה ומרחיק אותה מהאפשרות לבקש תמיכה. הקטגוריה האתנית נחווית כעול המונח 
על כתפיה, ויוצרת מרחק חברתי מהקבוצה שבידיה הכוח לסמן ולתייג אותה ולשייכה למי ש“כל 

הזמן צריכים“. 

במי מהאחרים אפשר לתת אמון
חוויה זו של ביצוע זהות אתנית כפולת מבט מושתתת בעיקר על משאב האמון, שאפשר לפתחו 

ת. משאב זה מושפע גם מחוויות עבר מצלקות: במשא ומתן עם האחרוּ

באמת  כאילו  לבוא!  כיף  לי  והיה  לשם  באה  שהייתי  תקופה  לי  הייתה   ... ]במסעדה[  שמה 
הייתי  אני תמיד  אז   — נגיד, הקטע של המסעדה  בעבודה.  אדם מאוד מסור  בן  אני  הייתי... 
מתמידה, וכשהיא ]מנהלת המסעדה, שהוגדרה “אשכנזייה אבל חמה“[ הייתה מבקשת ממני 
דברים אז הייתי עושה, הייתי באמת משתדלת. בגלל זה יצרנו קשר כזה, כל כך טוב, עד היום 
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אפילו יש לי את המפתחות של המסעדה שלה, והיא סומכת עליי! )פנטה, בת 18, דור שני 

להגירה מאתיופיה, עיר במרכז הארץ( 

מראיינת: מי האדם הכי קרוב אלייך? 

מאירה: אימא שלי! כל המשפחה... אני סומכת רק על המשפחה שלי, בינינו אין גבולות, אנחנו 

כולנו מגובשים... אבל אני רוצה להסביר לך עוד משהו: כל השאר הם חרא. על אף מילה שלהם 

אי אפשר לסמוך. )מאירה, בת 17, דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר בדרום הארץ(

האמירה של מאירה “על אף מילה שלהם אי אפשר לסמוך“ מבטאת חשדנות, אפשר שאף בדידות 

וניכור. תחושתה הפוכה לחוויית הכוח שמתארת פנטה, הנובעת מהצלחתה לבסס קשר של אמון 

הדדי. מאירה חשה שאין לה סיכוי לקבל תמיכה מחוץ למשפחתה, אולי כי החיים בתוך מצב כובל 

ומנצל בעבר לימדו אותה לא לסמוך על אף אחד ובעיקר לא על האחרים בחוץ. היא התרגלה לא 

החברים  שבהן  בקהילות  “חרא“.  מגדירה  היא  שאותם  השאר“,  “כל  על  לסמוך  ולא  אמון  לתת 

למה  או  אחר,  שמוגדר  למי  ההיעתרות   )Warr, 2005( מתמשכים  ותיוג  דיסקרדיטציה  עוברים 

שנתפס ככזה, עלולה להיתפס כמסוכנת. כך עולה למשל מהציטוט הבא:

לא  — את  סדנאות[  ]מנחת  גילה  או  הסוציאלית[, למשל,  ]העובדת  דנה  עם  ומה  מראיינת: 

יכולה לסמוך עליהן או לשתף אותן?

שלך.  החיים  על  סיפור  להם  ותספרי  שתבואי  לא  זה  כזה,  מדריכות  הן  יודעת,  לא  אביטל: 

)אביטל, בת 18, דור שלישי להגירה מארצות המזרח, עיר במרכז הארץ(

פנטה, שדבריה הובאו בציטוט הראשון, מדגישה את האמון שניתן בה ומתארת כיצד העמיק את 

היא צמצמה את תחושת  זו התפתחה  ככל שתחושה  עליה.  לכך שיסמכו  ראויה  הרגשתה שהיא 

ת וחיזקה קשרים, ובכך איפשרה תנועה בין מיקומים לטובת ביצוע זהות מגוונת. בניגוד לכך  האחרוּ

ניצבים הדברים הכואבים שאומרות מאירה ואביטל, המדגישים עד כמה קשה לנערות לסמוך על 

מי שבחוץ, מי שמוגדר אחר. בדבריהן הן משמרות זהות אתנית או מעמדית ומתייחסות לאחרים 

סטריאוטיפית  חשיבה  לאתגר  שיכולים  מסרים  הודפות  הן  ו“ההם“.  כאלה“  “מדריכות  במילים 

ולערער עליה, ובכך הן אולי משמרות את הגבול ומרחק חברתי. לעומת זאת, התואר “אשכנזייה, 

 Warr,( אבל חמה“ עשוי לאפשר יצירת קשר, לחזק אמון וכוח ולתרום ליצירת קשרים מגשרים

נקשר  תמיכה  מקבלת  או  משיתוף  הימנעות  בעזרת  ומוכר  בטוח  מרחב  לשמר  הצורך   .)2005

לחוסר אמון ומקשה על הנערות בסדנה להיעתר למסרים המעודדים פירוק דעות קדומות וחשיבה 

סטריאוטיפית, שכן מסרים כאלה עלולים לערער את תחושת הביטחון השברירית )מוצפי-האלר, 

חוויית  או את   )Bettie, 2003  ;2012 )פרנקל,  Black, 2004(, את תחושת הערך העצמי   ;2012

 .)McLeod & Yates, 2006( השייכות

הצלחות  של  בהשפעתן  מתפתח  הוא  וקשרים.  זיקות  ליצירת  הכרחי  משאב  הוא  האמון 

והתנסויות חיוביות ונשען, כפי שמתברר, על האופן שבו נחווית האתניות של כל פרט. האמון הוא 

משאב הכרחי בתהליך סדנאי שדורש לייצר קרבה חברתית, גם אם זמנית, שתאפשר לייצר דיאלוג 

נעתר יותר והודף פחות.
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דיון
בסופה של הסדנה שהתקיימה בעיירה דרומית אמרה אלמנש, נערה בת 17, בת לקהילה האתיופית: 
לנו  אין  כאן   — וגם  כלום חשוב,  לעשות  יודעות  לא  אנחנו  גם  לעבוד?  שנוכל  חושבת  את  “במה 
הסדנה  של   — הכפולה  ההחמצה  תחושת  מתגלמת  אלו  בדברים  חסום!“  הכול  אין,  אופציות... 

ותכניה את אלמנש, ושל אלמנש את הסדנה. 
תכנית רשתות כיוונה לספק לנערות אלו ידע סוציו-פוליטי )Diemer, 2009( שעשוי לבאר כיצד 
להשתחרר  בבקשן  אותן  ומכשילים  אפשרויותיהן  את  מצמצמים  אותן,  מדירים  מבנים  תהליכים 
לה  ולספק  אלמנש  של  לצורך  להתמסר  יכולה  הייתה  הסדנה  אם  חסום“.  “הכול  מחוויית  מעט 
תמיכה, אולי אלמנש הייתה יכולה לצמצם את תחושת השיתוק האוחזת בה לנוכח הקושי המתסכל 
ת  שהיא נתקלת בו תדיר. אם היא הייתה חשה מעט יותר אמון כלפי התהליך הסדנאי וכלפי האחרוּ
נגרמים גם מצירוף של  המגולמת במנחה, אולי הייתה מבינה שחלק מהחסמים העומדים בפניה 
תהליכים חברתיים מקפחים, ואולי אף הייתה לומדת להתמודד עם חלקם באופן שונה מזה שנהגה 
התהליך  שהתכנים,  מכיוון  בעיקר  בסדנה  אמון  לחוש  התקשתה  אלמנש  כי  נראה  אבל  כה.6  עד 
והמנחה התקשו לגשר על המרחק החברתי ולעודד יצירת אמון. לנוכח החמצה כפולה זו, מעניין 
יהיה להתחקות אחר התהליך שעיכב את אלמנש מלהיפתח לידע רלוונטי זה כך שתוכל לאתגר 
ולאמץ  ממנה  להרפות  בה,  מחזיקה  שהיא  היכולת  חוסר  לחוויית  מעניקה  שהיא  הפרשנות  את 

אסטרטגיות נוספות להתמודדות עם החוויה המשתקת העולה מהתיאור “הכול חסום“. 
הממצאים משרטטים שני תהליכים שונים של ביצוע זהות אתנית. מופעיהם דומים זה לזה, שכן 
מטרתם להנכיח שייכות קבוצתית על בסיס אתני כדי להקנות תחושת כוח וערך. אולם כל אחד 
מהם הוא ביטוי לדרך אחרת של התמקמות זהותית בתוך שיח של התנגדות. מופע אחד של מפגן 
ת, לשתף פעולה וללמוד כיצד  הכוח מבוסס על אמון ולכן מעיד על מוכנות לייצר דיאלוג עם האחרוּ
אפשר להשתחרר מדיכוי באמצעות היענות לידע ביקורתי. לעומת זאת, המופע השני מתבסס על 

חוסר אמון ועל חשדנות ולכן הודף את התכנים ומכוון להיבדלות והסתגרות. 
תבנית המשא ומתן שמנהלות נערות החיות במצבי שוליות מורכבים נחשפת בדבריה של פנטה, 
כמונו!“.  שחורה  לא  אבל  שחורה,  אולי  את  להבין!  תוכלי  לא  “את  המאמר:  בכותרת  המובאים 
בין  גשר  לבנות  הסדנאי  השיח  התקשה  הנערות  מן  חלק  עבור  מדוע  לבאר  עשוי  הזה  המשפט 
עולמות, בין תרבויות ובין מציאות חיים אחת לאחרת. נדמה כי משפט זה מגלם ומסמן את נקודת 
ולעתים  האתניות,  גבול  זהו  לחצותה.  אפשר  אי  הנערות  מן  חלק  שעבור   )2010 )אהרון,  הגבול 
להיעתר,  אפשרות  הדוחה   ,)2010 וגינזבורג,  רפופורט  )לומסקי-פדר,  הבולטת“  ה“שחורות  אף 
שהנערות  הדיאלוג  את  להבין  אפשר  הזה  המשפט  של  הפריזמה  דרך  ולקבל.  לשמוע  להקשיב, 

מקיימות עם תוכני הסדנה באמצעות התיווך שלי כמנחה וכחוקרת. 
שונות  התדיינות  לרמות  מוכנות  לשקף  שיכולים  מופעים  על  מבוססות  כאן  שהוצגו  התמות 

ו“אין  חסום“  “הכול  שבו  מצב  כיצד  להבין  יכולה  סוציו-פוליטי  לידע  הנעתרת  נערה  זה  במקרה   6
אופציות“ אינו נובע מן העובדה שהיא “לא יודעת לעשות שום דבר חשוב“, אלא למשל מכך שהיא 
דורשות  הזמינות  התעסוקה  אפשרויות  תעסוקתיות.  הזדמנויות  הרבה  אין  שבה  בפריפריה  גרה 
מרוחקות  נדירים  משאבים  דורשות  שאינן  תעסוקה  אפשרויות  לקבל;  יכולה  אינה  שהיא  הכשרה 
גיאוגרפית ואינן נגישות. הבנה של הדברים הללו מרחיקה מהנערה את תחושות הבושה והשלילה 
להשגתן,  הפעולה  דרכי  ואת  בפניה  העומדות  האפשרויות  את  לבחון  לה  ומאפשרת  העצמית 

באמצעות אימון במיומנויות מורכבות של רתימת קשרים למשאבים. 
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של הנערות עם מסרים ועם הידע הסוציו-פוליטי שנמסרו בסדנה. חלק מן המופעים העידו על 
לציטוטים  היעתרות  על  המעידים  הציטוטים  בין  ההשוואה  הדיפה.  על  העידו  וחלקם  היעתרות 
המעידים על הדיפה עשויה לבאר כיצד קורה שנערות מתקשות לקבל על עצמן הסבר אחר לתחושת 
חוסר היכולת שלהן, הסבר שעשוי לשחרר אותן מתחושות בושה ותסכול ואולי אף מחוויית ייאוש 
וחוסר אונים. הקושי להיעתר להסבר כזה תלוי במידה רבה במידת האמון שהנערות נותנות במי 
שמנסה ליצור עמן דיאלוג. אמון זה מושפע מיכולתן להרחיב גבולות בהקשר מסוים ובזמן נתון. 
ת באמצעות מפגן כוח יכולה להסביר את כוחה של  העובדה שהנערות עורכות משא ומתן עם אחרוּ

ההתנגדות, גם אם היא מעניקה תחושת ערך וכוח ארעיים וזמניים בלבד. 
ייתכן שנערות החוות פחות אמון, כמו אלמנש, חוות את הסדנה כמרחב משחזר תיוג או מבלבל 
מכאיבה  חוויה  ובשל  ברורה,  זהותית  החלטה  להחליט  בהן  שמאיץ  מרחב  הסותרות,  בתביעותיו 
אלא  ביקורתי,  מבט  על  או  ידע  על  מבוססת  שאינה  כזאת   — ספונטנית  התנגדות  נוקטות  הן  זו 
נובעת מתוך רצון להתבצר במרחב מוכר ונגיש ומתבטאת בביצוע זהות אתנית מתבדלת. התנגדות 
ולכן  ת,  כאחרוּ שנחווה  מה  עם  דיאלוג  לייצר  ששה  ואינה  חשדנות  על  לרוב  מבוססת  ספונטנית 
לא  “את  במשפט  שמשתקף  כפי  הסדנה  ואת  המנחה  את  התכנים,  את  הודפות  אותה  הנוקטות 
עלול  ספונטנית  התנגדות  ביטויי  באמצעות  האתני  והריחוק  ההיבדלות  שימור  מספיק“.  שחורה 
 ,)Solórzano & Delgado Bernal, 2001( כאמור למנוע מהנערות תכנים של ידע והבנה חברתית
שאולי יכולים לקדם תחושת שחרור מחוויית הכישלון )Robinson & Ward, 1991( ומהתחושה 
ש“הכול חסום“ עבורן. הן אינן ממהרות לשיים את המחסומים המבניים ואולי אף מחמיצות את 
ועליהן  ומיומנויות  משאבים  הזדמנויות,  חסרות  אלא  יכולת  חסרות  הן  שאין  להבין  האפשרות 

ללמוד כיצד לגייסם, למידה שלא התאפשרה להן עד כה. 
למול ההתנגדות הספונטנית אפשר לראות ביטויים של התנגדות המאפשרת שינוי או פעולה 
)Solórzano & Delgado Bernal, 2001(, המבוססת על אמון ולכן נעתרת לידע ומנהלת דיאלוג 
משתף )Robinson & Ward, 1991(. במקרה זה, נערות משתמשות בכוח שהן שואבות מזהותן 
האתנית כדי להיפתח לתכנים שאני מייצגת כמנחה וכחוקרת. אף ש“איני שחורה מספיק“, ואולי 
דווקא בשל כך, הן מודעות לחשיבותה של היכולת לייצר קשרים מגשרים )Warr, 2005(. בהיעתרן 
לידע הביקורתי ולתוכני הסדנה הן עשויות להשתמש בידע ובמיומנויות כדי לפרק, ולו במעט, את 

המציאות הדכאנית החוסמת את דרכן ואת מאמציהן. 
משתפת  משתתפת  של  זהות  לעצב  אפשר  כיצד  להבין  מבקשת   )Black, 2004( בלאק  לורה 
בהקשר  ומעמד  מגדר  אתניות,  של  שסוגיות  טוענת  בלאק  התערבות.  תהליכי  במסגרת  פעולה 
הקבוצתי מעצבות יותר מכול את מידת זכאותה של פרט להשמיע את קולה. בתוך חוויה של יחסי 
להחזיק  תיטה  היא  להפרה,  ניתנים  כבלתי  הפרט  של  מבטה  מנקודת  הנחווים  מאוזנים,  לא  כוח 
בזהות לא משתתפת. מאמר זה טוען שזהות כזאת, אף שהיא מבוססת על חוויה של כוח והתנגדות, 
אינה מסייעת לנערה לאורך זמן ולמעשה מותירה אותה בפגיעותה. על אף ההערכה למפגן הכוח 
המאפשרת  התנגדות  של  אסטרטגיה  כי  בבירור  עולה  הממצאים  מניתוח  מציגות,  שהנערות 
פני אסטרטגיה של התנגדות ספונטנית המעודדת  דינמי עדיפה על  ומתן  ומשא  להן השתתפות 
שנערות  האמון  מידת  היא  פעולה  משתף  ומתן  משא  ליצירת  הבולט  שהתנאי  מאחר  הסתגרות. 
חשות, עלינו לבחון כיצד אמון נקשר לקטגוריה האתנית. מפגן הכוח הכפול שהנערות משרטטות 
 Comaroff &( ומאפשרת  פתוחה  אתניות  ובין  וסוגרת  כפויה  אתניות  בין  ההבחנה  את  מזכיר 
Comaroff, 2009(. ההבדל בין תחושת ההיבדלות ובין השתתפות באמצעות פרקטיקות שונות 
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של שיתוף פעולה מתיישב עם ההבחנה בין תפיסת האתניות כמרחב סגור, מובחן וקבוע שמאפשר 
תנועה  מתקיימת  שבו  כמרחב  האתניות  תפיסת  ובין   )ethnicism( ספונטנית  התנגדות  להפעיל 

והוא מזמין לנקוט התנגדות מאפשרת )ethnicity( )שם(. 
בתהליך סדנאי זה, שהתקיימה בו ללא הרף תנועה של התמקמות זהותית, נערות עלולות לחוש 
מסומנות בתוך קטגוריה אתנית באמצעות מבט מבחוץ שמשמר בעיניהן תיוג ושיפוט, מרחיק אמון 
ומשמר מרחק חברתי. הן חוות שוב את האתניות שלהן )ethnicism( )שם( כגזירת גורל קבועה 
באמצעות  להיבדל  כדי  אתנית  זהות  ומבצעות   ,)2012 )פרנקל,  ותנועה  שינוי  מאפשרת  שאינה 

התנגדות ספונטנית, אגב הדיפת תוכני הסדנה.
את  ומפעילות  התכנים  עם  מתדיינות   ethnicity-כ שלהן  האתניות  את  שחוות  נערות  לעומתן, 
האתניות ככלי לחיזוק זהות וליצירת תחושת יחד )Robinson & Ward, 1991(, כשהן למעשה 
נעתרות  אלו  נערות  הקבוצה.  של  כוחה  ואת  כפרטים  כוחן  את  שמחזקות  לפרקטיקות  מכוונות 
למשא ומתן מגשר כדי לדלג מעל הגבול האתני שבעיני חברותיהן הוא בלתי עביר. התנגדות זו אינה 
ת ואינה מוחקת את האתניות, אולם גם אינה מתבדלת אלא מכוונת לשיתוף  מטשטשת את האחרוּ
כרוכה  חיובית,  ערך  תחושת  ועל  כוח  עמדת  על  המבוססת  כזאת,  אתניות  ת.  האחרוּ עם  פעולה 
בתהליך של הגדרה עצמית ובחירה מחדש ולכן כוללת בחובה את האפשרות לנהל דיאלוג ולהתנהל 
לא רק דרך המבט מבחוץ, השופט והמתייג. הגדרת אתניות זו כוללת בחובה את האפשרות לייצר 
אמון גם כלפי מי שאינו חלק מהקבוצה האתנית. כך מתאפשר לקטגוריה האתנית להפוך למרחב 

מחזק שבאמצעותו קבוצה יכולה לנהל משא ומתן מקדם ואולי אפילו משחרר.
לסיכום, בתחילת המאמר נטען שתהליך התמקמות זהותית ומיצוב חברתי מבטאים יחסי כוחות 
)Collins, 2005( מחוץ לסדנה וגם בתוכה. נטען אף שרטוריקה שיחית משפיעה על האופן שבו 
נערה עושה זהות בתנאים של סביבה שהיא חווה אותה כתומכת במידה כזאת או אחרת. לאור הבנה 
זו אפשר לבחון את תהליך הביצוע של זהות אתנית אצל נערות כפרקטיקה של התנגדות ספונטנית 
או מאפשרת, כביטוי לאופן שבו הן חוות את האתניות שלהן ואת מידת התמיכה שהסדנה מספקת 
להן. כלומר, בהעדר משאב של אמון, נערות אחדות יכולות לראות את הסדנה כאילו היא רק מבט 
חיצוני נוסף שמגדיר את אתניותן, ולכן לראות בה נקודת גבול ולשמר מרחק; ולעומתן נערות אחרות 
עשויות להשתמש במשאב של אמון, לנסות להתקרב ולחזק הגדרה עצמית שמעניקה להן עוד כוח. 
נורמטיבית  לזהות  סטיגמטית  מזהות  מעבר  לבצע  ניסיון  כלל  בדרך  מתאר   passing המונח 
)ששון לוי ושושנה, 2014(, המתרחש בין קבוצות אתניות שונות או בין קבוצות ממעמדות שונים. 
מאפשרת  התנגדות  שנקטו  נערות  כי  לומר  אפשר  כאן  שהוצג  החברתי  התהליך  במסגרת  אולם 
רואות  אינן  כבר  אלו  נערות  מאפשרת.  אתנית  לזהות  כובלת  אתנית  מזהות  מעבר  מעין  ביצעו 
כוח להיעזר  וגם  גרידא אלא גם בחירה שיש בה הכרה בדיכוי  גורל  גזירת  זו  בקטגוריה חברתית 
ולהיתמך בו כדי לנהל משא ומתן פנימה, בתוך הקטגוריה האתנית, וגם משא ומתן החוצה, עם 

זהויות אחרות, על מנת לצמצם אותו.
ברם, הביצוע האחר של זהות אתנית — ביצוע באמצעות מפגן כוח המבוסס על אתניות המוגדרת 
המצומצם  במשאב  משתמש  הוא  פנימה;  התכנסות  מחזק   — החיצוני  המבט  באמצעות  בעיקר 
אינו  כזה  ומתן עם האחר. תהליך  על חשבון המשא  ערך שברירית,  לחזק תחושת  כדי  אמון  של 
מאפשר לנערות לעשות מעבר דומה, ולכן התנגדותן הספונטנית עלולה להיות משום בזבוז כוחה 
של קטגוריה אתנית, שעשויה הייתה לאפשר את השתלבותן ואת שיפור מצבן החברתי כקבוצה 
וכפרטים )Comaroff & Comaroff, 2009(. בהקשר הסדנאי התנגדותן עלולה לצמצם תחושת 
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חוללות עצמית כוללת ותחושת חוללות תעסוקתית עתידית. 
ביקורתי עשוי להבהיר מה מידת חשיבותו של משאב האמון בתהליכי  היישומי, מבט  בהיבט 
התערבות משמעותיים. חשוב לבדוק את נחיצותם של מנגנונים שיצמצמו את כוחה של התערבות 
בתכניה  והן  שלה  ובמתודה  במבנה  הן  מתייגת,  או  מנרמלת  כפטרנליסטית,  להיחוות  העלולה 
מיוצר  מופק,  מוגדר,  שבו  האופן  האמון,  משאב  את  להרחיב  כדי  סדנאי.  מרחב  כל  של  ובסגנון 
ומתורגם הידע המכוון לחיזוק זהות על בסיס התנגדות המאפשרת שינוי חייב לקחת בחשבון את 
אפריורי  לזהות  אפשר  שאי  מאחר  עצמו.  התהליך  בתוך  כבר  ישתנו  הכוחות  שיחסי  האפשרות 
כוח  יחסי  של  מרחבים  בתוך  ועוד  אתניות  מעמד,  מגדר,  של  זהויות  מתלכדות  שבו  האופן  את 
)כפי שנטען בסקירה(, אי אפשר לנבא את האינטראקציות שייווצרו בין הזהויות הללו, שיעצבו 
זה ראוי ליצור דיאלוג עם נערות מתוך  יהיה  וישפיעו עליהם. לכן לא  את תהליכי ביצוע הזהות 
בתכנים  גמישות  מחייב  כזה  תהליך   — מוגדרת  סדנאית  ולתכנית  לידע  אפריורית  מחויבות 
ובסוגי הידע וגם במתודות ובדרכי הדיאלוג בתוך המעגל הסדנאי. כל הקשר טומן בחובו ציפיות 
המייצרות מרחב הנוטה לשחזר דפוס מוכר של יחסי כוח )West & Fenstermaker, 1995(; משום 
הנגשת  בתהליך  המתקיימות  באינטראקציות  מגוונת  תנועה  שתאפשר  לגמישות  לפעול  יש  כך 
תמיכה, כפי שמציע למשל מחקר משתף )De Finney, 2010( על כל רבדיו. בתנאים כאלה, לא 
 ,)Zeichner & Noffke, 2001( רק החוקרת עוברת ממצב של צרכנית ידע למעמד של יוצרת ידע
אלא גם הנערות עוברות תהליך כזה בדרכים שונות. תהליך זה עשוי לעודד אמון ולצמצם את מידת 
ההסתגרות, שכן במהלכו קטנה האפשרות לשחזר מבט מגדיר מו החוץ ומתחזק כוחה של הגדרה 

עצמית של קטגוריה שמאפשרת יותר משהיא כובלת. 
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לנער את העץ או לנענע את הסירה: לא נחמדים-לא 
נחמדות — מחאה ודמוקרטיה רדיקלית בישראל

גל לוי*

נותר ממחאת האוהלים ומהו חותמה על החברה ועל הפוליטיקה  תקציר. מה 
המחאה.  שלאחר  במחאה  ודן  אלו  שאלות  על  עונה  זה  מאמר  בישראל? 
שני  לזהות  ואציע  ב-2011,  האוהלים  למחאת  ההסברים  את  אסקור  במאמר 
האגוני  במשחק  חלק  הלוקחים   — וכפיפים  הגמונים   — פוליטיים  שחקנים 
הניתוח עומדת קבוצת הפעולה  הניאו-ליברלי. במרכזו של  שערער על הסדר 
לזרם המרכזי של המחאה.  יחסה  כאן לאור  נחמדות, הנבחנת  נחמדים-לא  לא 
הגבולות  ועל  הפעולה  דפוסי  על  תיגר  קוראת  הקבוצה  ובמיקומה  בפעולתה 
את  להרחיב  הזדמנות  מספקת  היא  בישראל.  הפוליטי  השיח  של  המוכרים 
את  ולאמץ  הליברלי  לשיח  מעבר  אל  ובדמוקרטיה  באזרחות  הדיון  גבולות 
תיאוריית הדמוקרטיה הרדיקלית כמסגרת מושגית להבנת המציאות הפוליטית 

העכשווית. 

מבוא
מחאת האוהלים נתפסת בעיקר כמחאתו של המעמד הבינוני, שבוקר אחד התנער מהאדישות 
ערי  והקים  "עם"  עצמו  על  הכריז  הניאו-ליברלית,  המהפכה  בשנות  בה  ששקע  הפוליטית 
אוהלים כפטריות אחרי הגשם. ההתעוררות הזאת לא הייתה עניין של מה בכך, אך נדמה שכפי 
שהיא באה כך היא נעלמה. באחת פורקו ערי האוהלים והמפגינים שבו בשלום הביתה. כשנתיים 
לאחר המחאה קמה בישראל, כמו בעולם, ממשלה שמרנית שפעלה בשם אותה מדיניות ניאו-
ליברלית. כעבור שנתיים נוספות, כשבעולם נשמעו קולות פוליטיים אלטרנטיביים — כמו 
פודמוס בספרד, סיריזה ביוון, ג'רמי קורבין בבריטניה וברני סנדרס בארצות הברית — בישראל 
שבה ונבחרה אותה הגברת בשינוי קל באדרת. לאור אלה, אבקש לבחון את המחאה שלאחר 

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה  *
נחמדים- הלא  ביניהן  פוליטיות,  פעולה  קבוצות  שעניינו  מתמשך  ממחקר  חלק  הוא  המאמר   

ההקשר  לפי  נחמדות“,  “לא  או  נחמדים“  “לא  בשמות  אשתמש  המאמר  )בהמשך  נחמדות  לא 
הכרונולוגי; השם “לא נחמדות“ רווח מאז הפיצול בקבוצה, שיצר בה דומיננטיות נשית(. מאז 2012 
קיימתי  השנים  לאורך  בחלקן.  שנכחתי  ובפעילויות,  בהפגנות  בפייסבוק,  הקבוצה  אחרי  עקבתי 
להן,  ובעיקר  להם,  להודות  מבקש  אני  מהפעילים.  חמישה  עם  מזדמנות  ושיחות  עומק  ראיונות 
אני מודה לרשות המחקר של האוניברסיטה  נכונותם לשתף אותי במחשבותיהם.  ועל  על פועלם 
הפתוחה על התמיכה במחקר; לשותפיי ד“ר מחמד מסאלחה וד“ר אילנה קופמן; ולתכנית בלימודי 
יהדות באוניברסיטת קנזס, שהתארחתי בה בשנה שבה עיבדתי מאמר זה. תודה מיוחדת לג‘ון יאנגר 
ולזאב אמריך על השיח האינטלקטואלי המתמשך, לקורא  לדנה קפלן  נתונה  )Younger(. תודתי 

האנונימי שהערותיו תרמו רבות לחידוד התזה והניתוח, ולעורך על האמון בכתב היד.
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המחאה ואציע לראות בה המשכו של המשחק האגוני1 שראשיתו במחאת האוהלים ב-2011. 
דפוסי  על  ובמיוחד  בישראל,  החברה  על   2011 מחאת  שהטביעה  בחותם  בעיקר  אתמקד 

ההשתתפות של אזרחים ועל הייצוג הפוליטי הדמוקרטי. 
המעמד הבינוני לא היה השחקן היחיד במשחק האגוני, שתחילתו ב-14 ביולי 2011. המחאה 
התפשטה במרחב הישראלי וכללה גם את חלקיה המוחלשים של החברה. מחאת האוהלים 
הייתה חלק מתגובת שרשרת לתוצאותיה של המהפכה הניאו-ליברלית, שתחילתה בשביתת 
הסטודנטים ב-Grinberg, 2013( 1998(, והיא אף נתנה במה חדשה למחאת הנגד שסימנה 
כמעט עשור קודם לכן ויקי קנפו )Lavie, 2014(. עם זאת, יש מן האמת בטענה כי המחאה 
עוררה את הפוליטי מתרדמתו. אם הסדר הניאו-ליברלי התאפיין בתהליכי דה-פוליטיזציה, 
התפרצותה של המחאה הפתיעה במופעים המגוונים של השתתפות פוליטית, הניכרים גם 
באופן שבו השותפים בה פעלו לאחריה. בהקשר הזה, המחאה הייתה משחק אגוני שבו נבחנו 
ואותגרו פרקטיקות השליטה ודרכי ההשתתפות של האזרחים בסדר הניאו-ליברלי. למאמר 
זה שתי מטרות עיקריות. האחת היא לעמוד על צורות ההשתתפות הפוליטית של אזרחים 
בעקבות המחאה, ובעיקר לזהות ולהסביר את הופעתם של דפוסי פעולה פוליטית המאתגרים 
את הפרקטיקות הממשליות הקיימות. המטרה השנייה היא לבחון כיצד דפוסי פעולה אלו 
על  ומערערים  הפוליטי  המאבק  גבולות  את  מרחיבים  השליטה,  פרקטיקות  את  מאתגרים 

גבולותיה של הדמוקרטיה בישראל. 
בניגוד למחאת האוהלים, שזכתה לכיסוי נרחב במחקר, המחאה שלאחר המחאה עדיין לא 
נחקרה. מחאת האוהלים אמנם גוועה בשלהי 2011 והניסיונות להחיותה נכשלו, אולם זה אינו 
סוף פסוק. הדיה נוכחים במרחב הווירטואלי, ולמחאה שלאחר המחאה יש נוכחות גם בעולם 
האמיתי. היא נוכחת בכנסת, בדמותם של חברי הכנסת שנבחרו בשמה ובדמותם של מתנדבי 
ארגון המשמר החברתי, המדווחים על פעילותה השוטפת של הכנסת; היא נוכחת ברשת, בערוץ 
"חדר המצב" המקיים מעקב שוטף בנושאים כלכליים בעיקר )כגון מאבק הגז(, ופעיליו גם 
מובילים הפגנות במרחב הפיזי; והיא קיימת בקבוצות פעולה העוסקות בדיור ציבורי, בתכנית 
פראוור, בתקציב המדינה ועוד. במאמר אתמקד בקבוצת הפעולה "הלא נחמדים-לא נחמדות", 

הפועלת מאז 2012 במאבקים שונים במרחב הציבורי. 
תחילה אעמוד על משמעות המשחק הפוליטי של מחאת 2011, שבו לקחו חלק “אזרחים 
פוליטיזציה  של  עכשוויות  מגמות  אתגרו  ובפעולתם  אזרחים(  שאינם  )ומעטים  חופשיים“ 
ודה-פוליטיזציה. מחאת האוהלים לא הייתה מקרה מבודד אלא חלק ממערך אירועים חובק 
עולם — מהפכת היסמין בתוניסיה בשלהי 2010, אירועי האביב הערבי, המחאה בספרד, תנועות 
ועוד. ככל אחד מהאירועים הללו, גם  הכיבוש במדינות דמוקרטיות-קפיטליסטיות אחרות 
מחאת האוהלים בישראל היא מקרה ייחודי. אך כפי שעולה מהספרות, היא גם מקרה מייצג 
של המחאה האנטי-ניאו-ליברלית שהחלה ב-2011. נסיבותיה ודפוסיה של מחאת האוהלים 

המשחק האגוני הוא מושג הלקוח מהפילוסופיה הציבורית של ג'יימס טאלי )Tully, 2008(. טאלי   1
תורת  המכונה  מהתחום  ולא  לשון,  למשחקי  וויטגנשטיין  של  מגישתו  המשחק  מושג  את  שואל 
טאלי   )Arendt, 1977; Foucault, 1982( ואחרים  פוקו  מישל  ארנדט,  חנה  בעקבות  המשחקים. 
)מסוימים(  קונפליקטים  החיובי שבקיום  הערך  בתפיסה המדגישה את  אגוני שמקורו  דן במשחק 

בחברה, ובהיותו של ההיבט הקונפליקטואלי מרכיב מהותי של כל חברה. 
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בדרכי  ובפרט  אזרחים,  בדפוסי ההשתתפות הפוליטית של  לדיון  נקודת מוצא  כאן  ישמשו 
ההשתתפות במחאה שלאחר המחאה. 

החלק השני של המאמר יעסוק במחאה שלאחר המחאה ומתוארים בו שני שחקנים )שאתייחס 
אליהם במלוא הזהירות כאילו היו ישויות יחידניות קוהרנטיות(: “הגמונים“ ו“כפיפים“. שחקנים 
אלו לוקחים חלק בתחרות מתמשכת על דרכי ההשתתפות האזרחית, על כללי המשחק ועל 
הפרקטיקות הממשליות )Tully, 2008(. זהו משחק פוליטי שעד למחאה נקבעו כלליו במסגרת 
ההיגיון הניאו-ליברלי. לטענתי, המחאה סדקה את ההיגיון הזה ויצרה הזדמנות להופעתן של 
דרכי השתתפות חדשות. את הדרכים האלה אבחן בחלק השלישי של המאמר, המציג את הלא 
נחמדים-לא נחמדות. לסיכום אדון בהמשכו של המשחק האגוני ואתאר את המתח המעמדי 
שאפף את המחאה. אצביע על הדמיון והשוני שבין השחקנים ההגמונים לשחקנים הכפיפים, 
ועל בסיס זה אדון בהשלכותיה של המחאה על הפרקטיקות הממשליות ואבחן את תרומתה 
של תיאוריית הדמוקרטיה הרדיקלית להבנת המציאות הפוליטית העכשווית. קודם לאלה, 
אצעד בדרכי הפילוסופיה הציבורית של ג‘יימס טאלי )שם( ואסביר מהו משחק אגוני וכיצד 

הוא מעניק כלים לדיון בדמוקרטיה רדיקלית בישראל. 

הפוליטיקה כמשחק
התיאוריה של הדמוקרטיה הרדיקלית התפתחה בהמשך למודל הדמוקרטיה הדיונית. הדמוקרטיה 
ביסוסו של עקרון ההשתתפות  נועדה לחדש את משמעותה של האזרחות באמצעות  הרדיקלית 
 Dean, 2009; McNay, 2014; Rasmussen & Brown, 2003; ;2004 ,הפוליטית )לקלאו ומוף
לקלאו(,  ארנסטו  של  )לצדו  הרדיקלי  בזרם  החשובות  מההוגות  מוף,  שאנטל   .)Tully, 2008
התיאוריה  של  המרכזי  בזרם  שאחזה  הנטייה  על  לערער  כדי  הופיע  הדיוני  המודל  כי  טענה 
הדמוקרטית — הנטייה להתרחק מתפיסה נורמטיבית של הדמוקרטיה לטובת תפיסה תיאורית או 
אינסטרומנטלית )Mouffe, 2000(, כזאת המעדיפה את היציבות הפוליטית על פני ההשתתפות 
האזרחית )Schumpeter, 1950(. לטענתה של מוף, כדי לשוב אל התיאוריה הנורמטיבית פיתחו 
הוגים ליברליים כיורגן הברמאס וג'ון רולס את רעיון הדמוקרטיה הדיונית, ולפיו קונצנזוס חברתי 
דמוקרטי יושג באמצעות דיון חופשי ורציונלי בין אזרחים שווים ובתנאים של הוגנות וצדק. אולם 
מוף טוענת כי גישה זו לא חילצה את המודל הליברלי ממגבלותיו, ובפרט מהתביעה לרציונליות 
ורולס  הברמאס  הדיונית.  הדמוקרטיה  של  לתחומה  מחוץ  רבים  שהותירה  תביעה  מסוים,  מסוג 
הכוח,  ויחסי  החברתיים  מהיחסים  ה"מופשט  הפוליטי  הסובייקט  של  לדמותו  מחויבים  נותרו 
השפה, התרבות, ומכלול הפרקטיקות המאפשר יכולת פעולה" )Mouffe, 2000, p. 95(. משום 
כך, ומשום שמודל הדמוקרטיה הדיונית מדגיש את הפרוצדורה הדיונית אך נעדר התייחסות לתנאי 
ההשתתפות בדיון )Dean, 2009(, לא עודד המודל את הפוליטיזציה של האזרחים ואף החל נוטה 
להפשטה )מכוונת( של הפוליטי מהסוציולוגי )McNay, 2014(. לעומתו נועד מודל הדמוקרטיה 
וההתדיינות,  ולא את דרכי הארגומנטציה  הרדיקלית להציב במרכז את הפרקטיקות החברתיות, 

ולהשיב את הפוליטיקה אל האזרחים. 
 Dean,( האינטלקטואלי  בעולם  כלואה  נותרה  הרדיקלית  הדמוקרטיה  תיאוריית  ואולם 
מקניי,  לויס  של  כדבריה  והייתה,  ותיאורטיות,  מופשטות  סוגיות  על  ברובה  נסבה   ,)2009
לתיאוריה "במשקל נוצה" )McNay, 2014(. ג'יימס טאלי ביקש לחבר את התיאוריה למציאות, 
"פילוסופיה  מכנה  שהוא  בדרך  הפוליטיקה  את  וללמוד  אזרחים,  של  הפעולה  לפרקטיקות 
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ציבורית" )Tully, 2008, p. 16(. בדרך זו לא התיאוריה היא העומדת במוקד, אלא פרקטיקות 
השליטה )practices of governance( ודרכי ִאתגורן: 

ואת  פעולותיהם  את  לתאם  בבואם  ופרטים  קבוצות  המשמשות  והארגון  ההיגיון  צורות 
פי  על  פועלים  שהם  בין  ]החברתיות[,  המערכות  בתוך  מפעילים  שהם  החירות  פרקטיקות 

)Tully, 2008, p. 21( .כללי המשחק ובין שהם שואפים לשנותם

טאלי רואה בתהליך הפוליטי משחק אגוני, שבו אזרחים חופשיים המחזיקים בנקודות מבט שונות 
 Tully,( הכלכלית  ועל חלוקת העוצמה  פוליטית  עוצמה  יחסי  על  להכרה,  על התנאים  מתחרים 
לפעול  האוטונומית  ביכולתם  כלומר  האזרחים,  של  בחירותם  מותנה  המשחק  של  קיומו   .)2008
לחיים  הנותנת  הפעולה,  תכלית  גם  היא  החירות  הקיימים;  הפוליטיים  ולמוסדות  לכללים  מחוץ 

הפוליטיים את משמעותם. בעניין זה ציינה חנה ארנדט:

החירות — שרק לעתים רחוקות, בעתות משבר או מהפכה, הופכת למטרתה הישירה של פעולה 
מלכתחילה.  פוליטיות  במסגרות  מתאגדים  אנשים  שבגינה  הסיבה  בעצם  היא   — פוליטית 
בלעדיה החיים הפוליטיים כשלעצמם יאבדו את משמעותם. סיבת קיומה של הפוליטיקה היא 

)Arendt, 1977, p.146( .החירות, והפעולה היא השדה שבו היא נחווית

בניגוד לארנדט, טאלי סבור כי המשחק הפוליטי מתקיים בממדים מרובים של החיים החברתיים, 
חוקי  הציבורי,  הסדר  לשמירת  חוקים  בחירות,  חוקי   — ובכללים  בחוקים  כבול  היותו  אף  ועל 
האזרחות וכיוצא באלה — הוא נתון לערעור ולשינוי. כמו פוקו, גם טאלי מדגיש כי החופש אינו 
 Tully, 2008,( "בפני עצמה, אלא "מערכת יחסים שהיא גם שיסוי הדדי ומאבק )מהות )או אמת
p. 143(. כמו מוף לפניו, טאלי שולל בכך את תפיסת המשחק הפוליטי כאידיאל של קונצנזוס, 
תפיסה שבה מחזיק למשל הברמאס. כג'ודי דין )Dean, 2009( הוא חושף את הכשל של המודל 
הדיוני, הרואה בעצם הדיון )או בכללי הדיון( הישג דמוקרטי. זאת ועוד, מאחר שלמשחק אין גבול, 
כפי שטוען ויטגנשטיין, הוא פתוח לפעולה החופשית של אזרחים, וכך הוא חושף את היסוד של 

העדר הקונצנזוס ומאפשר להרחיב את גבולותיו של המשחק הפוליטי עצמו.
זוהי מהותו של התהליך הפוליטי שלוקחים בו חלק שחקנים  המשחק אינו רק מטפורה. 
שונים, ולפילוסופיה הפוליטית נועד בו תפקיד של פעולה ביקורתית. הבנת הבעיות והמושגים 
הפוליטיים, כותב טאלי, "אינה יכולה להיות פעולה תיאורטית של גילוי חוקיות כללית ומקיפה 
)Tully, 2008, p. 27(. התיאוריה הפוליטית מקבלת את  יישומה למקרים ספציפיים"  ואז 
משמעותה מהפרקטיקה, והיא מתהווה ומשתנה במהלך הפעולה. תרומתו של טאלי לתיאוריה 
מאפשרת  האונטולוגי  מהוויכוח  התרחקותו  לפחות.  היבטים  בשני  משמעותית  הרדיקלית 
רציונליות  כגון  אפריוריות  תכונות   — לאזרח  כלומר   — הפועל  לסובייקט  מלייחס  להימנע 
דמוקרטית )Mouffe, 2000(. כמו כן, כפי שמציינת מקניי )McNay, 2014(, בגישתו טאלי 
מדגיש כי תיאוריה דמוקרטית המבקשת לחשוף אי-שיוויון צריכה להתחיל בתצפית על החיים 
החברתיים, ולא בניתוח המציאות בעזרת מודלים נתונים מראש. הבנת הפוליטיקה כמשחק 
משמעה אפוא "פנייה מחיפוש אחר משמעות נסתרת שביסוד הפעילות האנושית לעבר פני 
 Tully, 2008,) "השטח, אל הממדים המעניקים לפעילות האנושית את משמעותה ואת ייחודה

 .)pp. 136 ‒137
ואולם גישה זו אינה חפה מבעיות. התיאוריה הרדיקלית צמחה, כאמור, כתשובה להתנתקותה 
 McNay,( של תיאוריית הדמוקרטיה הליברלית מהמציאות הפוליטית. אך לטענתה של מקניי



־2016  סוציולוגיה ישראלית יז ]2[   33 תשע"ו

2014(, היא נותרה בעלת משקל נוצה מאחר שטעתה בחיפוש אחר הפוליטי. בפרט, היא שגתה 
בתפיסת יכולת הפעולה של המוחלשים, בעיקר לנוכח הפגיעה בהם תחת הממשליות הניאו-

ליברלית )שם(. במילים אחרות, התיאוריה מניחה יכולת פעולה ועוצמה פוליטית במקום שבו 
אזרחים מוחלשים הפנימו בהביטוס שלהם את העדר העוצמה. לפיכך גישות אלו מצייתות )ללא 
יודעין!( להיגיון הניאו-ליברלי, המניח כי קיים חופש בחירה אך מעלים את התנאים המאפשרים 
יכולת בחירה )Brown, 2003(. כדי לחשוב מחדש על שאלת העוצמה, על התיאוריה לשוב 

ולעסוק גם בשאלת המעמד. 
מקניי מבקרת את טאלי גם בסוגיית השליטה. לטענתה, ההבחנה שהוא מציע בין אזרחים 
לנתינים מבוססת על תפיסת המאבק הפוליטי כמאבק על הכרה, ועל ראיית העוצמה כ"חיצונית, 
ככוח דכאני" )McNay, 2014, p. 199(. טאלי "מניח מידה מסוימת של יכולת פעולה פוליטית 
מצד המדוכאים, יכולת שלא בהכרח קיימת" )שם, שם(, ומתעלם מקבוצות ומיחידים שאין 
להם היכולת להתארגן או שנדרשת להם הכרה קולקטיבית כתנאי להכרה בחולשתם כיחידים. 
 Holland,( בעיני מבקר אחר, זו עדות ל"אופייה האליטיסטי של הפוליטיקה" שמציע טאלי
2011(. ביקורות אלו מדגישות ביקורת מוקדמת יותר על תיאוריית הדמוקרטיה הרדיקלית, 
 Brown,( החירות  של  אינדיבידואליסטית  תפיסה  מהימין  אימצו  בכלל  והשמאל  זו  לפיה 
1995(. בכך זנחו גישות אלו את העמדה הביקורתית שראתה במדינה אתר של שליטה ותרמו 
כתנאי  החירות  של  חיוניותה  את  שהסתיר  באופן  לכלכלי,  הפוליטי  בין  להפרדה  בעקיפין 
לפעולה קולקטיבית. במקום זאת אימצה תיאוריית הדמוקרטיה הרדיקלית את שיח הזכויות 
הליברלי והותירה מחוץ לדיון את התנאים הכלכליים ואת ההון הסמלי, המשפיעים על עצם 
חלק  יהיה  הרדיקלית  הדמוקרטיה  שמודל  כדי   .)Emmerich, 2011( במשחק  ההשתתפות 
מהמציאות הפוליטית, הכרחי שנדע מיהן הקבוצות המעמדיות המעוניינות לאתרג את המצב 

הקיים ומיהן הרוצות לאתגר אותו. 
תיאוריית הדמוקרטיה הרדיקלית לא הייתה חלק מהדיון על דמוקרטיה ואזרחות בישראל. 
בשולי השיח על הדמוקרטיה מתקיים דיון במודל של דמוקרטיה לאומית, שלפיו ביסודו של הסדר 
הדמוקרטי ניצבת לאומיות יהודית )שביד, 1999( או ישראלית )ברנט, 2009(. ואולם הדיון המרכזי 
מתנהל במנעד הגרסאות של תיאוריית הדמוקרטיה הליברלית. מימין ניצבים כותבים כגביזון 
)1999( וכיעקובסון ורובינשטיין )2003(, הרואים בישראל דמוקרטיה ליברלית, גם אם הם מבקרים 
את הכתמים המעיבים עליה )Neuberger, 2003(. באגף הביקורתי הומר המושג "דמוקרטיה 
ליברלית" במונחים "דמוקרטיה אתנית" )סמוחה, Peled, 2014 ;2000( או "אתנוקרטיה" )יפתחאל, 
גאנם ורוחאנה, 2000(, והאזרחות נתפסה כאתנו-רפובליקנית )פלד, 1993(. אך אף שהמבקרים 
שוללים את אפיונה של ישראל כדמוקרטיה ליברלית, ביקורתם תכליתה לכונן משטר שביסודו 

שיח הזכויות הליברלי )אמנם בעל גוון סוציאל-דמוקרטי רב-תרבותי(.2 
לטענתי, היותו של שיח כזה הן אמצעי להשתתפות הפוליטית והן תכליתה מונעת אותנו 
לקבוע  אפשר  אי  מכך,  יתרה  חופשיים;  אזרחים  של  פעולה  במונחי  המשחק  את  מלראות 

יוצאים דופן כאן הם אזולאי ואופיר )2008(, הבוחנים את הדמוקרטיה בישראל לאור התייחסותה   2
כמצב  ולא  דינמי  כתהליך  בדמוקרטיה  המתמקד   )2007( וגרינברג  בשטחים,  הישראלי  לכיבוש 
מושג  של  שתהיה(  ככל  )מסויגת  התקבלתו  את  מבקרים   )2000( ורוחאנה  גאנם  יפתחאל,  סטטי. 
הדמוקרטיה אצל מרבית הכותבים. מנקודת מבטי, גם לשיטתם הדמוקרטיה הליברלית היא אמת 
הדמוקרטי- למודל  השמאל  של  הבעייתי  החיובי  יחסו  על  לביקורת  זו.  ביקורתם  אף  על  המידה, 

 .Brown, 1995 ליברלי ראו
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פעולתו של מי תורמת למשחק הדמוקרטי. ניתוח דפוסי הפעולה והייצוג של הלא-נחמדות 
והשוואתם לפעולת המעמד הבינוני במחאה מתווים דרך להופעתה של דמוקרטיה רדיקלית, 
שתשמש מודל-נגד לדמוקרטיה הליברלית המותירה את המזרחים )וקבוצות שוליים אחרות( 

לא-חופשיים ומחוץ למשחק. 

מחאת 2011
בעקבות האירועים בתוניסיה ובמצרים בשלהי שנת 2010 התפשט בעולם גל מחאה. הוא הכה 
במשטרים מסוגים שונים, בעיקר ברפובליקות ערביות בעלות משטר סמכותני ובדמוקרטיות 
בשני  הניאו-ליברלי  הפוליטי  המשחק  את  והפר   ,)Cole, 2014( קפיטליסטיות  חוקתיות 
 Hardt & Negri,( אופנים. ראשית, במחאת 2011 המאבק "שב הביתה", אל מדינת הלאום
2011(; זאת לאחר שני עשורים שבהם תהליך הגלובליזציה הניע דפוס התנגדות שנע בעולם 
בעקבות האליטה הכלכלית-פוליטית הגלובלית )ראשי המדינות המתועשות ומוסדות כמו 
הבנק העולמי או קרן המטבע(. שנית, האביב הערבי וגל המחאה שבא בעקבותיו הפיחו רוח 
חיים חדשה בציבורים שעד כה נראו אדישים או רדומים )Castells, 2012( — עד אז היה הרוב 
האזרחי לא-מגויס פוליטית, על אף ההתנגדות לתוצאותיה ולהשלכותיה של הגלובליזציה. 

ישראל הצטרפה לגל הזה כבר בראשיתו, והמחקר הקיים על המחאה מסביר מדוע.
החירום  תכנית  רוטשילד“,  “מחאת  שכונה  במה  המתמקדת  המחאה,  על  הספרות  לפי 
הכלכלית משנת 1985 היא הסמן למפנה הניאו-ליברלי בכלכלה הפוליטית של ישראל; תכנית 
החירום היא שיצרה את התשתית הכלכלית, הפוליטית, החברתית והתרבותית להופעתה של 
המחאה ולעיצוב התודעה של יוזמיה ומשתתפיה. במבוא לגיליון תיאוריה וביקורת שהוקדש 
למחאה הדגישו רם ופילק )2013( את התמורות המבניות בכלכלה ובחברה וגם את המאפיינים 
המעמד  של  התעוררותו  לטענתם,  אליה.  המצטרפים  ושל  המחאה  יוזמי  של  המעמדיים 
הבינוני — ובמיוחד “האגף הצעיר, המשכיל יותר והעשיר פחות“ )שם, עמ‘ 20( — היא תגובה 
להשפעתה השלילית של התפנית הניאו-ליברלית על “החוזה הרפובליקני“, שבעיני הצעירים 
קשר אותם למדינה. דור ההורים במעמד הבינוני נבנה ממדינת הרווחה, אך לא כך דור הבנים — 
הסדר הניאו-ליברלי סגר את מרחב התמרון הכלכלי שלו )על כך ראו גם שלו, 2012(. בה בעת 
שינה צמצומה של מדינת הרווחה את מאזן הכוחות המעמדי: העושר התרכז כעת בידי אליטת 
ההון, והדבר החליש לא רק את השכבות המוחלשות אלא גם את המעמד הבינוני )רם ופילק, 
 Grinberg,( פגיעת תהליכי ההפרטה חלחלה אל הדור הצעיר וגרמה לו להרגיש מרומה .)2013
2013(. תחושה זו התעצמה בשל הסברה הרווחת בקרב המעמד הבינוני כי הקושי נובע מהנטל 
שהטילו על תקציב המדינה החרדים והמתנחלים, אם בשל אי-תרומתם של הראשונים לסדר 
הרפובליקני ואם בשל העול הביטחוני-כלכלי שהאחרונים כופים על כלל הציבור. יוקר המחיה 
המאמיר ותחושת התסכול הכלכלי והפוליטי הוציאו את הצעירים לרחובות בתביעה לצדק 

חברתי )ראו גם יונה, 2015; רוזנהק ושלו, 2013(. 
כי המחאה   )2013( ופילק  רם  גם טענתם של  וכך  הכותבים,  זה מקובל על מרבית  הסבר 

ביקשה לקומם את ה"עם" כסובייקט הפוליטי. הם מסבירים:

]המחאה[ ביטאה ניסיון )שלא בהכרח צלח( לחולל שינוי ב"קואליציה המעמדית" בישראל: 
ניסיון של חלק מהמעמד הבינוני להתרחק מאליטת ההון ולפעול למען עצמו, יחד עם השכבות 
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הנמוכות, ועל בסיס פוליטיקה שניתן לכנותה פוסט פוסט-מודרנית, כלומר כזו המייצרת 
סולידריות חברתית-מעמדית שמתקיימת מעבר לפילוג מגזרי-זהותי. )שם, עמ' 25(

רוזנהק ושלו )2013( מסכימים עם אבחנה זו וטוענים כי המוחים הם “דור מעמדי“ )וראו גם 
Grinberg, 2013(. בכינוי זה הם מכוונים לאופן שבו החוויה הדורית של יוזמי המחאה ושל 
המשתתפים הבולטים בה שזורה במיקומם כבני הדור השני של המעמד הבינוני יציר המדינה 
ייחודה של המחאה בכך שהמוחים ערערו על המעבר ההיסטורי מתביעות  )שם(. לטענתם, 
חלוקתיות, שאפיינו תנועות חברתיות קלאסיות, לתביעות זהותיות, שעמדו ביסוד הפעולה 
מתורגמות  חלוקתיות  תביעות  הישראלית  בפוליטיקה  החדשות.  החברתיות  התנועות  של 
חלוקתיים,  במונחים  נוסחו  “התביעות   2011 במחאת  אולם  זהותיות,  לתביעות  כלל  בדרך 
ניסיון לבנות זהות מכילה  אי השוויון הכלכלי הוצג כבסיס בלעדי לפעולה הפוליטית, והיה 
לכאורה שדוחקת הצדה קונפליקטים פוליטיים-תרבותיים ומשמשת בסיס לסולידריות כלל 

ישראלית.“ )שם, עמ‘ 63—64; וראו גם יונה, 2015(.
על הניסיון לייצר קונצנזוס חוצה מעמדות עמד שנהב בביקורת שלו על הסירוב לעסוק 
מאהל  של  ובמנהיגות  המחאה  של  המרכזי  בזרם  מתמקד  שנהב  גם  כאחרים,  בפוליטי. 
רוטשילד — צעירות וצעירים בני המעמד הבינוני שהתקבצו, במודע או בעקיפין, תחת המונח 
“הישראלים החדשים“ )שנהב, 2013, עמ‘ 123(. שנהב טוען כי מונח זה, שקנה לו אז אחיזה, 
העיד על הניסיון להתעלות מעל שיח הזהויות ולשוות לתביעות החלוקתיות של המחאה ממד 
אוניברסלי. סירובם של “הישראלים החדשים“ להיות פוליטיים נועד לכאורה לאחד את העם; 
אולם לא זו בלבד שהמונח הזה הדיר את האזרחים הפלסטינים מהמחאה, גם אם מבלי לציין 
זאת מפורשות )Grinberg, 2013; Gordon, 2012(, אלא שלטענת שנהב הוא גם נעשה על 
בישראל.  והכלכלי  הפוליטי  הסדר  של  האנטי-דמוקרטיים  הממדים  עם  התמודדות  חשבון 
המונח “ישראלים חדשים“ הפנים את השיח האתנו-רפובליקני, ובכך תרם לתיחומו הסימבולי 
של המאבק לשדרות רוטשילד ולדוברים המזוהים עם מאהל רוטשילד )שנהב, 2013(. דוברות 
המחאה מהשוליים — כן, בעיקר נשים — נשמעו במשורה ובאופן מבוקר רק בחלק מהעצרות 
הגדולות )הדרה זו מאפיינת במידה מסוימת גם את המחקר עצמו, אבל ראו הרצוג, 2013; יונה, 

2015; משגב, 2013(. 
חקר המחאה התכנס ברובו להסבר מבני כלכלי-פוליטי, ונטה להבליט את כישלונה. לדעת 
שנהב )2013(, המחאה הסתיימה בגלל אופייה הקרנבלי, ואילו אחרים טענו כי היא הסתיימה 
בגלל סירובה של הנהגת המחאה ללכת עד הסוף ולתבוע שינוי מבני רדיקלי בסדר החברתי 
)רם ופילק, 2013(. בדיעבד, סיומה של המחאה העיד על מגבלותיה בחיבור המאבקים השונים 
שחברו בה )אם כי היו שעמדו על מגבלותיה עוד במהלכה. ראו גרינברג, 2011; לוי, 2011; 
של  הסובלנות  בחוסר  היתר  בין  נתלה  להחיותה  הניסיונות  של  כישלונם   .)2011 ספורטא, 
בדבר  לדבריו של שנהב  יתנגדו  כי מעטים  נדמה  זאת,  עם   .)Rabinowitz, 2014( הממסד 

השפעתה של המחאה על הפעולה הפוליטית: 

לרחובות  הוציאה  היא  היסטורי.  אירוע  היא  בישראל   2011 קיץ  של  המרשימה  המחאה 
מפגינים בהיקף חסר תקדים, סימנה עבור הדור הצעיר אפשרויות לפעולה פוליטית חדשה 
והוכיחה שיציאה לרחובות היא אפשרות אובייקטיבית. היא הציעה רפרטוארים ארגוניים 

לגיוס פוליטי, שהחשוב ביותר בהם הוא הרשת. )שנהב, 2013, עמ‘ 121(
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מילים אלו מבטאות הסכמה רווחת כי המחאה — בישראל וברחבי העולם — לא נכשלה בהכרח. 
היא סדקה את הסדר ההגמוני הניאו-ליברלי, העירה את האזרח הניאו-ליברלי מהאפאתיות 
הפוליטית ששקע בה, ובטווח הארוך יותר אף יצרה אתגר פוליטי לשלטון הימין )למשל עליית 
סיריזה ביוון ומועמדים כג'רמי קורבין בלייבור הבריטי או ברני סנדרס במפלגה הדמוקרטית 
בארצות הברית. ראו Dean, 2009; Grinberg, 2013(. אולם אף שהתיאור הזה נאמן למציאות, 
הוא נוטה להתעלם ממאבקן של קבוצות שוליים מעמדיות, למשל קבוצות של חסרי מעמד 
 .)Sloam, 2014( 2008-אזרחי, משוללי מעמד אזרחי או צעירים, בעקבות המשבר הכלכלי ב
מאבקים כאלה אולי הזכירו לאזרחים כי גם בעידן הגלובלי, שבו הכרעות פוליטיות וכלכליות 

נעשות מחוץ לגבולות המדינה, המאבק על האזרחות עדיין נקבע בגבולותיה. 
תיאור זה מעיד, אם כן, כיצד ביקעה המחאה את שיח הדה-פוליטיזציה, שתרם לשעתוקו 
של הסדר ההגמוני הניאו-ליברלי. מבעד לסדקים הופיע אותו אלמנט של דיצנזוס הטמון בסדר 
הקונצנזואלי וממתין לחשיפתו )Tully, 2008(, וסלל את הדרך למשחק פוליטי שקרא תגר על 
כללי המשחק ועל פרקטיקות השליטה. המשחק נפתח במחאת האוהלים ונמשך אל מה שאני 

מכנה "המחאה שלאחר המחאה", ואל מאפייניה של זו אפנה עכשיו. 

המחאה לאחר המחאה

"אף אחד לא יהיה חופשי עד שכולם יהיו חופשיים!"
)מאהל ארלוזורוב-נמיר, מרץ 2015(

נידרש  המחאה שלאחר המחאה לא החלה בנקודת זמן אחת, ובכל דרך שנבחר לספר עליה 
להסבר בדבר יחסה ל-2011. הנקודה שבחרתי בה היא אירוע שהתרחש בעת שכתבתי דברים 
אלו, במטרה לעמוד עליו כבר בראשיתו, בטרם התרחב, מבלי שיהיה צורך לקלף רטרואקטיבית 
שכבות של פרשנות. האירוע, ניסיון נוסף לחדש את המחאה, התרחש ערב הבחירות לכנסת 
העשרים, מעט יותר משנתיים מאז הבחירות שנערכו בצל המחאה )טלשיר, 2015(. ב-1 במרץ 
2015, קבוצה של כמאתיים אזרחים הקימה אוהלים במורד שדרות רוטשילד, במקום שהחלה 
הולדתו של  ביום  נערך  דירה“,3  לי  ואין   40 “בן  הייתה  האירוע, שכותרתו   .2011 בו מחאת 
יוזמו, שי כהן, חבר הנהלת "כוח לעובדים" — ארגון עובדים דמוקרטי שהתרחבותו מאז 2011 
מעידה על השינוי שעוררה המחאה ביחס כלפי התאגדויות עובדים )ארד, 2015; מורג, 2015(. 
2011 שהתקבצו תחת הססמה  מוותיקי  בין כמה  עוררה התרגשות  החזרה ל"שדרוטשילד" 
"דירות עכשיו: חוזרים לרוטשילד, חוזרים למחאה".4 פעיל המחאה יגאל שתיים אולי אף הפריז 
במשמעותה כאשר התייחס בדף הפייסבוק שלו לכך שבאותו היום נערך גיוס פתע של אנשי 

מילואים לשטחים )גיוס שכנראה תוכנן מראש(:5 

ניצוץ של מחאה, וכבר < ״צה"ל עורך תרגיל פתע גדול בגדה״. הם מ-פ-ח-ד-י-ם, אמר 

ראו בדף הפייסבוק “היום בשש בערב, אספה עממית ברוטשילד“ )אוחזר ב-15 בינואר 2016(.  3

ראו דף פייסבוק בשם זה; אוחזר ב-15 בינואר 2016.   4

פוסט מתאריך 1.3.2015. אוחזר ב-15 בינואר 2016.  5

https://www.facebook.com/events/268293006694931
https://www.facebook.com/events/1088418817838692
https://www.facebook.com/yigal.shtayim/posts/10153198073982578
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פעם ביבי שכעת בדרכו לארצות הברית.

הלוואי ולא ישוב 

ניסיונות קודמים להצית את המחאה, למשל בקיץ 2012, עוררו תגובה אלימה וראש העיר 
הכריז מפורשות שאין לאפשר אותם )Rabinowitz, 2014(. הפעם התקבלה החזרה לרוטשילד 
בזרועות פתוחות; אולי פתוחות מדי, לפי אשר שכטר, שכתב בדף הפייסבוק שלו את הדברים 

הבאים:6 

אז האוהלים שבו לרוטשילד. המחאה החברתית חזרה לרחובות! העם )שוב( דורש! צדק! 
חברתי! הידד! איזו התרגשות! 

אבל רגע, איפה בעצם הפקחים של העירייה? ]...[ וכל המצלמות האלה, לא יודע. משהו 
נראה קצת משונה פה. ]...[ פתאום גילו שהציבור ממורמר, ודואגים לאמץ את המחאה 
הטרייה עוד בחיתוליה ולהעניק לה כותרות ראשיות )כן טמקא ]Ynet[, אני מדבר עליכם(.

אז מה השתנה? מדוע מחאה שבאופן שיטתי דוכאה על ידי גורמים בפוליטיקה ובתקשורת 
פתאום מוצאת את עצמה מחובקת?

ייתכן, וזה רק ניחוש מושכל, שזה קשור לכך שיש החודש בחירות. ושהמפלגה של ראש 
העיר מאוד מאוד רוצה לנצח. ושחלק מכלי התקשורת שנזכרו לשלוח צלמים לרוטשילד, 

איך לומר בעדינות, הם לא בדיוק מעריצים גדולים של ראש הממשלה המכהן.

והמסקנה? עגומה במיוחד. מטרידה. מצערת. כמו בכל רפובליקת בננות, מחאה בישראל 
יכולה להתקיים רק אם יש לה נותני חסות בפוליטיקה ובעיתונות.

אבל לא רק שכטר היה ספקן לגבי "שובה של המחאה". בשנים שחלפו מאז 2011 המחאה לא 
שככה והאוהלים לא נעלמו, אלא רק "נעשו שקופים", כדברי מטבע הלשון שהפך שגור ערב 
ודרך נמיר בתל אביב שוכן מאהל מחוסרי דיור  בחירות 2015. בצומת הרחובות ארלוזורוב 
הנאבקים בעירייה על עצם הזכות להמשיך ולגור באוהלים בגשם ובשמש. ברחבי הארץ קמו 
קבוצות של פעילות הנאבקות על דיור ציבורי. אלה ואלה לא "חזרו" לרחוב כי הם מעולם לא 
עזבו את הרחוב, כפי שאמר פעיל בקבוצת הלא נחמדים באחד הניסיונות לעורר את המחאה. 

בדף הפייסבוק של מאהל ארלוזורוב-נמיר הגיבו כך:7 

המחאה החברתית השנייה: אז הזמנתם תקשורת, הפקתם ארוע מוצלח.

מתחברים  שלא  האנשים  גג.  לקורת  זקוקים  שבאמת  האנשים  את  בבית  שכחתם  אבל 
לוודסטוק שלכם, אלא רוצים מחאה אמתית, שמקווים למקום לגור בו, אפילו לא לדירה 
בבעלותם. בארלוזורוב, בגבעת עמל, בדרום תל אביב, נפגעי הדיור הציבורי, מפוני עמידר 
— אלה הקורבנות הישירים של מדיניות הממשלה. אם אתם רוצים צדק — למה אתם לא 
איתם? למה אתם שוב בלב הבועה היאפית התל אביבית, שוב סביב הסמל של מאבק 
רוטשילד ההוא — סמל של מאהל שלא העיז לחבור למאהלים אחרים )זוכרים את הבעת 

פוסט מתאריך 1.3.2015. אוחזר ב-15 בינואר 2016.   6

הציטוט הוא מיום 1.3.2015 והוא אוחזר לאחרונה בתאריך 12.3.2015, אולם הדף אינו קיים עוד.   7

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205473349847166&set=a.3675296395026.155259.1053421589&type=1
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הגועל של חלק מהם ממאהלים בפריפריה ובלוינסקי( ורצו שכולם יבואו אליהם, כי הרי 
הם היו "הדבר הנכון".

תבינו: אף אחד לא יהיה חופשי עד שכולם יהיו חופשיים! שיהיה לכם בהצלחה, מקווים 
שתוכלו לקנות דירה ושיפתחו לכם העיניים אל מול השקופים!

לבחון את המחאה שלאחר המחאה  לנו  הזה מאפשרות  האירוע  על  השונות  נקודות המבט 
מתוך יחסי הגומלין שבינה ובין מחאת האוהלים. הן מחדדות את הבחנתו של רבינוביץ' באשר 
ופוליטי )Rabinowitz, 2014(. לפי רבינוביץ',  למשמעותה של ההתנגדות כמושג אנליטי 
ובגיבוי התקשורת והמשטרה,  בלימת המחאה ב-2012 בחסות ראש עיריית תל אביב-יפו, 
מלמדת כיצד ניטל העוקץ ממחאת האוהלים בצורתה הקרנבלית הפרפורמטיבית והלא-אלימה 
)שנהב, 2013(. הדיכוי האלים של ההפגנות, שרובן היו סמליות, הוביל גם לקרימינליזציה 
של המוחים — למשל במשפטה של דפני ליף — בעוד ראש העיר שב ומדגיש את מחויבותו 
לחזור  המחשבה  עצם  של  לדה-לגיטימציה  תרם  הדבר  הביטוי.  ולחופש  המחאה  למטרות 
לרחובות. תמיכתו-לכאורה של ראש העיר עיקרה את המחאה ומאבקיה ממשמעותם המיידית 
משום שיצרה ניגוד בין קרנבל מחאת האוהלים, שייצג כביכול דפוס התנגדות לגיטימי, ובין 
הסתעפויותיה של המחאה. חשיפת הניגוד הזה מאפשרת לי ללכת בעקבות רבינוביץ' ולאפיין 

את השחקנים במחאה שלאחר המחאה. 
ב"שיבה לרוטשילד" נשמעו שלושה קולות: קולם של המוחים בשדרה, קולו של שכטר 
המבקר, והקולות ממאהל ארלוזורוב-נמיר. שלושתם שותפים לשיח ההתנגדות של המחאה 
הכלכלית-חברתית של 2011, אולם הם מייצגים גישות שונות להתנגדות. מחאת רוטשילד 
2015 מנסה לחקות את מחאת האוהלים, אך היא מתקשה להסתיר את היותה חלק ממערכת 
בחירות; הפוליטיזציה המפלגתית היא הפיל שבשדרה. שכטר יוצא נגדו — הוא נזעק לחשוף 
הן את הבלוף של ראש העירייה, חבר במפלגת העבודה המבקשת להפיל את נתניהו, והן את 
ערוותה של התקשורת, שנמנעה עד כה מלסקר גילויים של המחאה וחלקה מגלה קו ביקורתי 
כמעט חד-צדדי נגד נתניהו )קשב, 2012(. הקול השלישי, מאהל ארלוזורוב-נמיר, מייצג שיח 
של התנגדות שאינו נכנע לקו המפלגתי המקובל. במהלך מערכת הבחירות התעמתו יושבי 
המאהל עם פוליטיקאים ממפלגות שונות ותקפו את עמדותיהם בסוגיות דיור וכלכלה. הם 
הציבו במרכז השיח את מבנה העומק המעמדי ואת הפער המרחבי הסמלי בין רוטשילד ובין 

האזורים העניים בעיר.8 
אולם תחת שלושה קולות שונים אני רואה שניים בלבד. האחד הוא קולם של מוחי רוטשילד 
ושל שכטר, התואמים את קולה של מנהיגות מחאת האוהלים שדרשה שינוי בשם ה"עם" 
וטענה לסמכות מעצם היותה א-פוליטית. שכטר אינו מתנגד לקול הזה, המאפיין את המעמד 
הבינוני, אלא מבקש להתנער מהלכלוך הפוליטי שדבק בו בתמיכתם של ראש העיר וחלק 
על  במילה  מילה  כמעט  החוזר  ארלוזורוב-נמיר,  קולו של מאהל  נשמע  מנגד  מהתקשורת. 
 Monterescu ;2013 ,הדברים שנשמעו אז במאהלי הפריפריה, לוינסקי, התקווה ויפו )משגב
Shaindlinger, 2013 &(. קולות אלו לא התכחשו לזעקה שעלתה מרוטשילד, אבל דחו את 

גם  עלו  והם   ,)2015( שיין  עמיחי  ארלוזורוב-נמיר  מאהל  תושב  שלו  בבלוג  ביטא  דומים  דברים   8
 .Marom, 2013 בתגובות שהוא קיבץ. ראו גם



־2016  סוציולוגיה ישראלית יז ]2[   39 תשע"ו

המסגרת הא-פוליטית שלה ואת המאמץ להסוות את הקשריה הפוליטיים הרחבים )למשל 
תמיכתה של תנועת דרור ישראל ומעורבותה של חד"ש(. לדידם המחאה היא מעשה פוליטי 
הדורש טיפול בשורש הבעיה: היחסים המעמדיים על גוניהם האתניים והלאומיים. את הקול 

הראשון אכנה כאן "הגמונים", ואת השני "כפיפים".9
קולם של ההגמונים זכה עד כה להצגה נרחבת בעיתונות, בספרות )שכטר, 2012( ובמחקר. 
את דרכם למחאת 2011 היטיב לתאר גרינברג )Grinberg, 2013(. המוחים מהמעמד הבינוני 
הם מי שהוא מכנה "צעירי דור ב'", שהם דור ב' בשוק העבודה ודור "ב' זה בית",10 מי שגילו 
שהסדר הניאו-ליברלי פועל נגדם ומפחית את סיכוייהם להצליח בשוק העבודה והדיור, וכי 
הפוליטיקה של החברה האזרחית עקרה )שם(. לכן, טוען גרינברג, מחאת האוהלים היא המשך 
למחאת הסטודנטים באוהלי המחאה ב-1998: אלה סימנו את אופי הפעולה הפוליטית שתתגלה 
ב-2011. כאז כן עתה, המוחים ביקשו להתעלות מעל השיח האתני-סקטוריאלי המאפיין את 
הפוליטיקה הישראלית )לוי, 2007( ודרשו לדבר בשם קולקטיב ובו יהודים וערבים )אזרחים 
פלסטינים כמובן(, דתיים וחילונים, אשכנזים ומזרחים, גברים ונשים )Grinberg, 2013(; בכך 
הם סימנו עצמם כשחקן הגמוני המדבר למען האינטרסים שלו בשם הקולקטיב כולו )שנהב, 
2013(. כאז כן עתה, המוחים הוצגו בתקשורת כמייצגי הקונצנזוס ונהנו מהכרה, לעתים גם 
מהכרתן של האליטות הכלכליות, עד לרגע שבו האליטה הפוליטית החליטה לשים קץ למחאה. 
סיומה של המחאה, ובמיוחד דוח ועדת טרכטנברג שאמור היה להמציא פתרון לדרישותיה אך 
הפך ברובו לאות מתה, הותירו רגשות תסכול המפעפעים מתחת לפני השטח. התסכול הזה 
תועל בבחירות לכנסת התשע-עשרה להצטרפותם של שניים ממנהיגי המחאה — סתיו שפיר 
ואיציק שמולי — לשורות מפלגת העבודה, ולנסיקתה של מפלגת יש עתיד )טלשיר, 2015(. 

המחאה, שתרמה לעיצוב דפוסים חדשים של פעולה פוליטית, לא תמה עם בחירות 2013. 
האחראים להימשכותה בדרכים אחרות היו לא רק מבין פעילי רוטשילד, "ההגמונים", אלא 
גם מקרב "הכפיפים". כפי שנראה מיד, קולם של אלה, שבמחאת האוהלים נדחק לשוליים, 

לא נדם והוא נשמע כיום ביתר שאת. 

בהיות  “עם“  המושג  של  מהפרובלמטיזציה  לגזור  אפשר  בעיקרה,  האנליטית  הזאת,  ההבחנה  את   9
קולות  של  קיומם  על  להצביע  ההבחנה  של  מטרתה   .)2012 )פילק,  המחאה  של  סובייקט  ה“עם“ 
חלק  הם  וה“כפיפים“  ה“הגמונים“  אחד.  לכאורה  שהוא  מאבק  במסגרת  שונות  ותביעות  שונים 
לקלאו  של  לדבריהם  בהמשך  גראמשי.  של  בלשונו  ההיסטורי  הבלוק  או  הניאו-ליברלי,  מהסדר 
שגם  מכאן  בהן.  מתקיימות  שהן  היחסים  במסגרת  מתכוננות  האלה  הזהויות  שתי   ,)2004( ומוף 
תפקידו ההיסטורי של כל אחד משחקנים אלו מול המצב ההגמוני הניאו-ליברלי אינו מותנה מראש, 
ואילך  שמכאן  בניתוח   .)2012 )פילק,  בעבר  פעולתו  של  והתוצאות  שלו  התביעות  סך  הוא  אלא 
אבקש אפוא לעמוד על פעולתם הקונקרטית של השחקנים האלה, בהנחה שתביעותיהן הפוליטיות 

עשויות לערער את המצב הקיים. 

גרינברג מתייחס למי שמכונים דור ב‘ בשוק העבודה, מי שהתקבלו למקומות עבודה שבהם קיימת   10
עבודה מאורגנת אך הם כפופים להסכמי עבודה מיטיבים פחות מאלה שנהנים מהם בני דור א‘. אלה 

משתייכים בעיניו לאותו דור סוציולוגי שבמחאת האוהלים הפגין תחת הססמה “ב‘ זה בית“.
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לא נחמדים-לא נחמדות

"אנחנו באים מהבטן, מהמעיים הכואבים שלנו. זה מה שמניע אותנו" 
)סילבי, לא נחמדים-לא נחמדות(

קשה למפות את שלל הקבוצות הפוליטיות הפעילות מאז מחאת האוהלים. אחד המאפיינים 
נטולות  גודלן: מדובר בקבוצות קטנות, מקומיות,  הוא  ובעולם,  בישראל  אלו,  של קבוצות 
מוסדות או פעילים מוכרים בציבור. הקבוצות חסרות אידיאולוגיה סדורה, אם כי לפעיליה יש 
עמדות פוליטיות ואידיאות המעוגנות במציאות הפוליטית. הן פועלות לרוב אד הוק ועוסקות 
בנושאים קבועים פחות או יותר. על קיומן אפשר ללמוד ברשתות החברתיות, המשמשות אותן 
לצורכי תקשורת חיצונית ופנימית )Castells, 2012(, אך הן נוכחות גם במרחב האורבני. קבוצה 
אחת שחצתה את מחסום הרשתות החברתיות, התעלמות התקשורת המסורתית והאנונימיות 

הציבורית היא הקבוצה הנקראת לא נחמדים-לא נחמדות. 
מאחורי הקמתה של קבוצת הפעילים "הלא נחמדים" עמדו שלושה פעילים שנפגשו בהפגנה 
הסוערת והאלימה מול בית עיריית תל אביב-יפו בקיץ 2012. כרמן אלמקייס-עמוס הייתה 
מתנדבת בארגון הפמיניסטי-מזרחי "אחותי" עוד לפני מחאת האוהלים, ובמהלכה היא הייתה 
פעילה במאהל לוינסקי; משה כהן היה פעיל דיור ותיק בבת ים, וב-2011 פעל במסגרת פורום 
גוש הפריפריה שאיגד פעילים ותושבים במאהלי מחוסרי הדיור שהמשיכו לעמוד על תלם 
ב"תום" המחאה )פירסט, 2011(; וברק לוי סגל היה פעיל בהנהגת רוטשילד ב-2011, ולאחר 
המחאה התמקד בניסיון לחבר את מחאתם של המוחלשים למרכז על בסיס שוויוני. משה וברק 
היו שותפים )עם אחרים( למאבק למען הקבוצות המוחלשות, הנפגעות הממשיות מהמצב 
הכלכלי, משהבינו כי מחאת האוהלים הסתיימה והגיעה למבוי סתום. הם חברו לכרמן והשלושה 
הפריפריה,  בפורום  כבר  שהתפתחו  מחאה  דרכי  אימצה  הקבוצה  נחמדים.  הלא  את  הקימו 
בהפגנות שהתמקדו בנושאי דיור ציבורי ותקציב — הפורום ארגן, למשל, הפגנות מול ביתו של 
שר השיכון דאז אריאל אטיאס )ש"ס( בנושא הדיור הציבורי, ובמקרה אחר נרשמו חברי הפורום 
לוועידת ישראל לעסקים כדי להשמיע את מחאתם במהלך המפגש השנתי בין הפוליטיקאים 

לאליטה הכלכלית )שם(. 
בקיץ 2011, כאשר תשומת הלב של התקשורת ושל הציבור הופנתה לרוטשילד, המחאה 
בשוליים האורבניים והגיאוגרפיים הייתה משמעותית לא פחות. על פני השטח נשמר שיתוף 
הפעולה בין המאהלים, אך לעתים קרובות גבר הקושי לגשר בין שני העולמות וסופו שמאהל 
רוטשילד ניצב בחזית )משגב, 2013; גטניו, 2011(. כאשר פורקו אחרוני האוהלים בשדרה, אם 
מרצון ואם בכוח, מחוסרי הדיור נותרו ברחוב. בצומת ארלוזורוב, בבת ים, בשכונת ג'סי כהן 
בחולון, ביפו ובמקומות רבים אחרים נמשך המאבק, המשכם של מאבקי דיור שתחילתם עשור 
או שניים קודם לכן. כאשר הנהגת רוטשילד פנתה לדרכה, הלא נחמדים נכנסו לתמונה. ברק 

ראה בפורום גוש הפריפריה מודל לכוח מאורגן שאינו יוצא מעמדת נחיתות:

ההחלטה שלי הייתה שצריך להוביל כוח, לארגן כוח של מעמד מוחלש שמאפיין מאבקי 
שכונות למשל, או דיור ציבורי. לגרום לו להיות כוח דומיננטי כדי שהוא לא יצטרך להגיע 
למקום של "בבקשה תצרפו אותי אליכם", אלא ממקום שוויוני של "הנה אני, שווה כוח 
איקס, הנה אתם שווי כוח גם איקס", ועכשיו אין צד אחד שמשתלט על השני ואומר לו 

https://www.facebook.com/messages/100000343242350
https://www.facebook.com/messages/100000343242350
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"הנה קח, זה גם שידור בטלוויזיה, הנה קח כותרת בעיתון". זה שווה ערך. אני ואתה באותם 
כוחות אז אני לא יכול להגיד לך "הנה אני נותן לך", כי אני לא נותן לך כלום, אנחנו משתפים 

כוחות. וזה צריך להיות מובן תודעתית גם וזה מה שהיה חשוב. )ריאיון, 6.3.2015(11 

כרמן, שהייתה מלצרית בבית קפה בשדרות רוטשילד בקיץ 2011, תיארה את ההבדל בין שני 
העולמות כך:

אני ממלצרת את כל הדבר הזה ]המחאה ברוטשילד[, וזה היה בעיניי איזה סוג של חוויה 
של חבר'ה שבאו לשים אוהלים, מגניב להם, סבבה להם, בערב שותים בירות, משתכרים, 
מסיבות, קרחנות. לא היה שם שום, איזו שהיא הרגשה של אתה נאבק עכשיו על החיים 
שלך או משהו. זה בסדר, הם לא נאבקו על החיים שלהם, הם בסך הכול רצו להוריד קצת 
את השכר דירה בתל אביב, זה לא שאנשים שם היו בלי בית. ואז כשהתקפלו האוהלים 
נשארו שם קבוצה של אנשים שבאמת לא היה להם בית. והם הפכו למטרד כשהם נשארו 

שם. זה כבר לא היה בסדר שהם שם. )ריאיון, 11.2.2014(

הפער בין נקודות המבט ניכר גם בדבריה של הפעילה ריקי כהן-בנלולו, המתארת את כניסתה 
למאבק:

כשיצאה דפני ליף לנאום על הבמות ב-2011 אז אני ראיתי אותה בטלוויזיה, לא ממש הייתי 
אקטיבית ויצאתי, וזה לא דיבר אליי. זה לא דיבר אליי כי זה היה מאוד, מאוד מלמעלה 
ובטח שלא לדבר על הדיור בר השגה, מי בכלל יכול להשיג, מי יכול? אולי מי שאבא שלו 
עוזר לו, גם זה כבר לא נשאר. ואז במקביל פגשתי, נכנסתי דרך הפייסבוק, הייתי חדשה 
בפייסבוק, וראיתי קבוצה של "ישראל יקרה לנו". זה נראה לי נורא למעלה, מאוד מעמד 
ביניים. בסדר, אנחנו מדברים על פסק זמן... זה הצחיק אותי, כי פסק זמן נמצא ברשימת 
האולי שלי, ונכון שהם עושים עבודה מעולה אבל זה עדיין לא דיבר אליי מהבטן. )ריאיון, 

)24.2.2014

לדבריה, גם כשנערכו ניסיונות להחיות את המחאה בשנים הבאות, הפעילים מרוטשילד עדיין 
לא ראו את הפער:

הייתה התארגנות ב-2011 ואחרי זה הייתה התארגנות ב-2012. ]בשנת[ 2013 בכלל זה 
היה על הפנים. עכשיו מתארגנים לקרנבל קיץ שוב פעם. נאבקים ברוטשילד, ושוב פעם 
המסרים לא מחלחלים כמו שצריך. זה לא באמת ידבר באמת, זה עדיין אותה קליקה, ממש. 

אין הפקת לקחים, אין למידה. כדי להבין למה הדברים לא המריאו כמו שהיו אמורים. 

כאשר נשאל משה כהן בריאיון לטלוויזיה )פירסט, 2011( על הכעס נגד "החבורה שהובילה את 
המאבק ברוטשילד", השיב במשיכת כתפיים: "הובילה. וזהו. פשוט הרימו ידיים, אני לא יודע 
איך לקרוא לזה בצורה יפה. נטשו את המאבק". כשנשאל אם הם חשים נבגדים, ענה: "לא, אני 
לא מתייחס אליהם בשיא הרצינות. אני ידעתי שהחלק הזה זה ספין כזה נחמד. ]...[ המאבק 
לא התחיל, זאת אומרת שיש דברים שקורים מתחת לשטח". הוא הסביר כי ההפגנות נגד שרי 
האוצר והשיכון בנושא הדיור הציבורי לא סוקרו כי "זה לא רוטשילד. זה לא מעמד הביניים. לא 

ציטוטי הפעילים המובאים במאמר לקוחים מתוך ראיונות אישיים שערכתי עמם.   11
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מצטלמים טוב, מה לעשות. אנחנו כאלה". אורן פרסיקו )2011( זיהה דפוס דומה בהתעלמות 
ממחאת אוהלים ב-1990, שהחלה בשכונות של המעמדות המוחלשים. 

בשנים ההן, כאשר מחירי הדיור נסקו בעקבות ההגירה מברית המועצות לשעבר, היה משה 
פעיל במחאת האוהלים בבת ים. מאז הוא מנהל מאבקים מקומיים מול העירייה בשמו ובשם 
זוכרים היטב את שורשי הפער בין המוחים  זיכרון ארוך, והם  אזרחים אחרים. לפעילים יש 
ברוטשילד ללא נחמדים. ריקי לא הייתה פעילה קודם ל-2011, אבל היא זוכרת את המאהלים 
בשכונת הקטמונים שבה גדלה: "תמיד היו מאהלים, זה לא שבאה קבוצה והוציאה אוהל ראשון. 
אני זוכרת מאהלים בשנות השמונים ]...[. אבל כנראה שכל האקט הזה, שילד שיש לו הכול 

מחליט שהוא רוצה לגור באוהל, זה עשה את ההרמת גבה. אבל הגבה נשארה ככה". 
אך למרות דברי הביקורת, מחאת האוהלים ב-2011 הייתה נקודת מפנה ברמת המחויבות 
והמעורבות הפוליטית בקרב הפעילים והפעילות. סילבי ביטון, אם חד-הורית מדרום תל אביב, 
הייתה פעילה בשכונת פלורנטין במרבית שנותיה שם. היא נאבקה בעירייה נגד סגירת תחנת 
טיפת חלב ובעד הקמת מועדונים לילדים ולקשישים, והייתה ליו"ר הקהילה. במחאת 2011 
חברה לשולה קשת מתנועת אחותי בהקמת מאהל לוינסקי )גטניו, 2011; משגב, 2013(. כך 

היא מתארת את המפגש שחיבר ביניהן: 

ידעתי מי היא ]שולה קשת[. מישהי מהשכונה שידעה על הפעילות שלי אמרה לי תבואי 
ל"אחותי". והאמת שלא היה לי מספיק זמן להגיע. דיברנו פעם בטלפון והיא אמרה לי 
תבואי, אני צריכה נשים כמוך, את חזקה. את סוחפת. אמרתי לה כן, כן, ולא יצא. שמעתי 
שהיא רוצה להקים מאהל ובאתי אליה ואמרתי לה שלום, אני סילבי. בואי כפרה, בואי. 

והשאר היסטוריה. )ריאיון, 7.3.2014(

ריקי לא מצאה את עצמה בין הקולות שעלו מהזרם המרכזי של המחאה. היא נסחפה למחאה 
במאהל בירושלים, כאשר נתקלה באישה הסובלת ממחלת האנורקסיה ולא אושר לה שימוש 

בקנאביס רפואי:

נשאבתי לתוך זה. באמת ברגע שיצאתי כבר אי אפשר היה לחזור אחורה. ברגע שאתה 
הופך להיות מודע — זה לא שאתה לא מודע, אתה מודע ואתה מבין שאני מהקטמונים, 
הקטנה הזאת, כן יכולה להביא שינוי, כן יכולה לעשות משהו, ושומעים אותי, שומעים 

אותי, וזה מאוד חשוב. 

בקיץ 2011 כרמן נדדה בין רוטשילד ללוינסקי. בבוקר היא מלצרה ברוטשילד ופגשה שם את 
מנהיגי המחאה, ובערב לקחה חלק בפעילות בלוינסקי. המוטיבציה שלה לפעול נבעה, בין היתר, 
מהאופן שבו מאהל לוינסקי ומאהלים אחרים מהשוליים התקבלו במחאה הגדולה, או בעצם לא 
התקבלו בה )יונה, 2015(. שאלתי אותה על ההצטרפות של מאהל לוינסקי להפגנות הגדולות:

כן, כל המאהלים היו באים אבל היו באים בתור מאהלים. ]כל מאהל בא[ עם שלטים משלו, 
ואז כל הזמן היו אומרים שאנחנו הורסים את המחאה. זה כאילו השיח. כל פעם שאתה בא 
עם משהו שלא מתאים להם אתה הורס את המחאה, אתה מבלבל את המחאה, אתה הורס 
את המחאה. כאילו אתם לא הורסים את המחאה בכלל. תביאו עוד איזה הופעה ואז ממש 
הכול פה ישתנה. זה כאילו אתה בא עם שלט על עוני ודיור ציבורי אתה מבלבל, למה אתם 

עושים את זה? אתם הורסים את המחאה. הזוי. 
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הדחיקה לשוליים והצורך בקבוצה שתדבר בקולה דחפו את כרמן להצטרף להקמת הלא נחמדים, 
"להקים את הדבר הזה, להפוך להיות קבוצה שבעצם זה מה שהיא עושה". הקושי של ה"שוליים" 
להציע סדר יום משלהם שיישמע גם במחאה המרכזית ניכר גם במאבק על שאלת הייצוג. לדוגמה, 

כששאלתי את כרמן אם מאהל לוינסקי ניסה לדחוף רגל ולהשתלב ברוטשילד, היא השיבה: 

הם לא ניסו כלום, הם פשוט ביקשו מרוטשילד שלא ידברו יותר בשמם. רוטשילד פשוט 
דיבר וכל הזמן היה אומר המאהלים, המאהלים, ואמרו להם המאבק שלנו ]הוא[ לא דיור 
בר השגה, יש פה אנשים הומלסים, יש פה משפחות שרוצות דיור ציבורי שמגיע להם 
ומחכות בתור. המאבק שלנו הוא ]על[ עוני, הוא ]על[ גזענות. אל תדברו בשמנו. אתם 

רוצים לדבר על זה תגידו מאהל רוטשילד, אל תגידו המאהלים. 

מובחנת  לקבוצה  הפכו  הם   .2012 בשנת  שנמשכו  בהפגנות  משתלבים  החלו  נחמדים  הלא 
ומסומנת, גם באמצעות חולצותיהם השחורות והשלטים שנשאו. נקודת המוצא שבחרו בה 
כיכר הבימה שבהן החלו הצעדות  או  רוטשילד  ולא שדרות  הייתה שכונת התקווה,  במכוון 
הגדולות. ההפגנה הראשונה שכרמן זוכרת התקיימה בשכונת התקווה ביוני 2012 והשתתפו 
בה בין 500 ל-600 איש )דלויה, 2012(. ההפגנה התקיימה במכוון ללא רישיון מהמשטרה והיא 
כללה מצעד לפידים, חסימת כבישים והתחמקויות מהמשטרה. גם סילבי זוכרת את ההפגנה 
הזאת כאירוע מכונן. בעיני כרמן, הנקודה החשובה בהפגנה היה גיוס מפגינים, ובעיקר כאלה 

שלא לקחו חלק במחאת האוהלים: 

לא רק שמצטרפים עוד אנשים; מצטרפים עוד אנשים שלא היו עד עכשיו במאבק הזה, 
שזה מה שחשוב. שלא יצאו עד עכשיו לרחוב, שלא באו לרוטשילד, שלא באו לשום מקום. 

פתאום היה להם ייצוג, הם הרגישו שהם יכולים להצטרף ולבוא. זה מה שהיה מיוחד.

את  שציינו  אלה  והקטנות,  הגדולות  בהפגנות  חלק  לקחו  נחמדים  הלא   ,2012 מקיץ  החל 
המחאה שהייתה ואלה שעסקו במאבק נגד מונופול הגז. בצעדות שהתקיימו במהלך ההפגנות 
בחרה הקבוצה לצעוד במסלול נפרד ולפגוש את המצעד המרכזי, וזאת מתוך רצון לשמור על 
הייחודיות של המאבק ולייצג את מי שאינם מיוצגים. ריקי ראתה בכך ביטוי לצורך לבחון מחדש 
את מהות הבעיה, כאשר שוב ושוב נדחקת הצדה הדרישה לדון בצרכים של המעמד המוחלש:

בשביל לבוא לתת תרופה אתה צריך לבוא ולעשות קודם דיאגנוזה. אתה לא יכול לבוא 
ולעשות דיאגנוזה ולשמוע רק צד אחד ואתה מתעלם בבוטות מצד אחר. אתה עושה בעצם 
מה שהם עושים. אז בגלל זה גם הקשר של בני מעמד הביניים אלינו הוא, אתה יודע, זה 
לא שאנחנו הולכים ביחד. הולכים ברחובות נפרדים ממש, הכי הפוכים. השיח הוא אחר. 
]...[ הם מדברים על יוקר המחייה ובכל זאת ממשיכים לטוס לחו"ל, אנחנו מדברים על 
בתים שאין לילדים, והילדים הולכים לבית הספר ומחכה להם ליד המזכירות פרוסות עם 

שוקולד כי אין להם עם מה להגיע. זה קורה מדי יום והם מתעלמים מזה. 

זמן קצר לאחר כינונה של ממשלת נתניהו השלישית, במרץ 2013, המחאה והזעם הופנו כלפי 
יאיר לפיד שמונה לשר אוצר. בראשית אפריל מחאת הלא נחמדים הפכה להפגנה שבועית 
מתחת לחלון ביתו של לפיד, ששקד על התקציב הראשון של ממשלת "הפוליטיקה החדשה" 

)מאור, 2013(. ריקי הסבירה את המניע להפגנות:

הזעם התגבר. עכשיו אנחנו יודעים במי פוגע התקציב, וזה לא במעמד הבינים אלא בשכבות 
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החלשות, שכבר היום אין להם איך להתקיים. חבל שמקבלי ההחלטות לא השכילו להבין 
שעוד מעט כבר לא יוכלו לעצור את האנשים ברחובות. תהיה כאן שואה כלכלית במדינת 
ישראל. אנחנו רוצים לעבוד ולחיות בכבוד אבל העבודה לא מספיקה. אי אפשר להתייחס 
רק לאוכלוסיה שמשתכרת עשרים אלף שקל ומעלה. יש פה שכבה רחבה שלפי הממשלה 

אין להם זכות קיום. לא נתן שיתעלמו מאיתנו יותר. )דטל, 2013(

ההפגנות, שנערכו בשיתוף עם קבוצות פעולה אחרות כמו המעברה ותושבי שכונת הדרום, סימנו 
את הלא נחמדים כממשיכיה של רוח המחאה. יותר מכך, לאחר שהזרם המרכזי של המאבק פנה 
לסוגיות של שוויון בנטל ודיור בר השגה, הלא נחמדים הציבו על סדר היום את הצורך להמשיך 
את המאבק על סוגיות העוני והקיום בכבוד, הדיור הציבורי וקצבאות הילדים )יונה, 2015(.12 
פינויים מהדיור הציבורי  רק הפגינו. הם לקחו חלק במאבקים למניעת  נחמדים לא  הלא 
ותמכו במאבקים אישיים של נשים וגברים במצוקה. סילבי מספרת כי לאחר הופעתה בתכנית 
טלוויזיה של אמנון לוי שעסקה באזור התחנה המרכזית בתל אביב היא הייתה לכתובת עבור 
אנשים שביקשו את עזרתה. בהפגנה שנכחתי בה מול ביתו של יאיר לפיד עזבו שני פעילים את 
ההפגנה כדי לסייע לאישה שנזקקה לעזרה. נוסף על פעילותן באירועים נקודתיים, המתבטאת 
בעיקר בפייסבוק בקריאות לעזרה ליחידים שנקלעו לקשיים, הלא נחמדות בלטו גם במאבק 
נגד העירייה והיזמים בניסיון לעצור את פינוי התושבים בגבעת עמל, ובתמיכתן בתושבים 
שנותרו ברחוב לאחר הפינוי )מאור, 2014(. במערכת הבחירות לכנסת העשרים סייעו פעילות 
הקבוצה לפוצץ אסיפות בחירות של מפלגת הבית היהודי, ששר הבינוי מטעמה נתפס כאחראי 
לפגיעה בדיור הציבורי. ייחודן של הפעולות הללו, למשל בהשוואה למאבקה של ויקי קנפו 
שעליו לקחו חסות ארגוני חברה אזרחית )Lavie, 2014(, הוא בכוחן של הלא נחמדות לשמור 
על האוטונומיה שלהן גם כאשר בחרו לפעול בשיתוף עם קבוצות אחרות. ההבדל ניכר ביום 
הדיור הציבורי שהתקיים בכנסת ב-27 באוקטובר 2015, כאשר ריקי כהן-בנלולו נשאה דברים 
בוועדות השונות, הן בשם עצמה והן בשם צוות הדיור הציבורי, לצד ארגוני חברה אזרחית ולצד 

נשים דיירות הדיור הציבורי שבאו לייצג את עצמן בקולן.13 

דיון וסיכום: הרחבת גבולות השיח הדמוקרטי
את המחאה אפשר לראות כמשחק אגוני משום שהאזרחים מימשו בה את החירות לערער 
על הפרקטיקות השלטוניות ולחשוף את ההטיה הקיימת בסדר הפוליטי. כל שחקן ממלא 
תפקיד אחר, והמשחק חושף את מקומו של השחקן ביחס לסדר הקיים. המחאה ביטאה 
את קולו של מעמד הביניים, שכוחו נשחק תחת העול הניאו-ליברלי אך הוא עדיין נהנה 

ככלל, ההפגנות הללו לא זכו לכיסוי רחב בתקשורת הממוסדת, בניגוד לכיסוין בעיתונות העצמאית   12
)ראו למשל בארכיון הכתבות על הלא נחמדים באתר מגפון(. ערוץ 10 דיווח עליהן בתכנית "לילה 
כלכלי" בכתבה שכותרתה "האדם האובד במרכז: הרשת גועשת אבל הרחובות קצת פחות — האם 

המחאה תחזור" )הכתבה הועלתה ל-Youtube; ראו גרינברג, 2013(.

על הקשר בין הניסיון האישי, הידע והפעולה כתבה ריקי כהן-בנלולו בדף הפייסבוק שלה בתאריך   13
כהן- ראו  הציבורי  הדיור  יום  לקראת  שפרסמה  לדברים   .)2016 בינואר  ב-15  )אוחזר   14.4.2015

בנלולו, 2015. 

http://tinyurl.com/ntjt567
http://tinyurl.com/riki-knowledge
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עם  מעימות  נמנע  כאן,  שטענתי  כפי  ההגמונים,  של  הזה  הקול  הכוח.  למוקדי  מגישה 
כעיוותן  בעיניו  שנתפס  מה  עם  בעימות  והסתפק  הניאו-ליברליות  השליטה  פרקטיקות 
)טלשיר, 2015(. ההגמונים הם הציבור שבעיניו של יאיר לפיד המדינה שייכת לו, ולדבריו 
זהו “הציבור היצרני והעובד של מדינת ישראל שנותן הכי הרבה ומקבל הכי מעט“ )לפיד, 
2012(. ההגמונים הם אלה “שהתחילו סוף סוף לשאול איפה הכסף“ )שם( ונהו אחרי לפיד 
)2015(, מצע הבחירות של מפלגת יש עתיד מגלם את מטרותיה  בבחירות. לפי טלשיר 
של המחאה ואת השיח החדש שעלה ממנה )ראו גם שמיר, 2015(. אך דרישותיה של יש 
עתיד — בעיקר צמצום חלקם של החרדים, ובמידה מעטה המתנחלים, בתקציב; ושוויון 
בנטל השירות הצבאי — לא היו דרישות חדשות או אוניברסליות. הן שיקפו את תפיסתו 
של לפיד, שכמו אביו לפניו )לוי, 2007( ראה במעמד הבינוני מגזר הנלחם על חלקו בעוגה. 
מנהיגות המחאה אמנם פנתה לדרכי מאבק שונות, אך על אף יוזמות ששומרות על רוח 
לא  ב-2011  לרחוב  שיצאו  המפגינים   — החברתי  והמשמר  המצב  חדר  כגון   — המחאה 
ערערו על פרקטיקות השליטה )Tully, 2008(, ובשם “הפוליטיקה החדשה“ הם שבו אל 
הבינוני[  המעמד  ]של  ל“התנתקותו  המשכיות  לראות  קשה  זאת,  מבחינה  הישן.  הסדר 
מהקואליציה המעמדית עם אליטת ההון ואת חבירתו למעמדות הנמוכים לשם השגת צדק 

חברתי“ )רם ופילק, 2013, עמ‘ 18(. 
אך בעוד ההגמונים הסתפקו בנענוע העץ כדי להפיל את פירותיו לחיקם של מי “שהמדינה 
מי  ניצבו  ומתחתיה  רוטשילד  לצדה של מחאת  נהגו אחרת.  נחמדות  הלא  להם“,  שייכת 
 ,)Lavie, 2014( 2003-שמחאתם נגד הסדר הניאו-ליברלי החלה בצעדתה של ויקי קנפו ב
מי שנמצאים בשולי החברה והקימו אוהלים כבר בשנות התשעים: הכפיפים. לכפיפים לא 
נמצא מקום מתחת לעץ, וכשניסו להשיג דריסת רגל במחאה הגדולה — נדחו, כי מחאתם 
נראתה חשובה פחות או הצטלמה פחות טוב. במקסיקו קראו הזפאטיְסָטס לקבוצות כאלה 
כאן,   ;)Sitrin & Azzellini, 2014( הלב"  נמצא  שבו  למקום  ולשמאל,  "מלמטה  לנוע 

כדברי סילבי וריקי, הן נעות מהבטן אל הלב. 
אצל   )Mouffe, 2000; Purcell, 2013( הפוליטית  התשוקה  את  עוררה   2011 מחאת 
)שנהב,  הפוליטי  את  להסוות  שעמלו  להגמונים,  בניגוד  אך  כאחד.  והכפיפים  ההגמונים 
דחו את  הכפיפים  גם  כמו ההגמונים,  לא חשש ממנו.  2013(, המאבק שעלה מהשוליים 
באי- שראו  ההגמונים,  לעומת  אך  רלוונטית;  שאינה  בטענה  הקיימת  הפוליטית  המפה 
באי- ראו  הכפיפים  הניאו-ליברלית,  בתקופה  שלהם  למצבם  הנוגע  זמני  עניין  השוויון 

השוויון תופעה המתקיימת לאורך זמן ובמרחב מאופיין אתנית. בלשונו של פוקו, המשחק 
הניאו- הפרקטיקות  נגד  המתמשכת  מהפרובוקציה  חלק  עבורם  היה  ב-2011  שהחל 

ליברליות שנישלו אותם מבתיהם ומעבודתם. במאבק הזה על שינוי כללי המשחק מחאת 
רוטשילד לא הוכיחה את עצמה.

אם לשוב למטפורה שהציעה ריקי למעלה, שתי המחאות אכן צעדו ברחובות נפרדים, גם 
נפגעו מאותו סדר הגמוני אך הפגיעה בהם לא  והכפיפים  אם לעתים מקבילים. ההגמונים 
הייתה שווה או אפילו דומה. הפער בין שתי נקודות המבט היה ברור ללא נחמדות עוד בזמן 
במחאת  והפעילות  הפעילים  של  דבריהם  בתקשורת.14  בייצוגן  הפער  גם  וכמוהו  המחאה, 

ראו למשל את הדברים שנשאה הפעילה שירה אוחיון במאהל לוינסקי )אדרעי, 2011(.  14
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על  מעידים  הדברים  ראשית,  אופנים.  בשלושה  הפוליטית  הפעולה  את  מאירים  השוליים 
נגד הרעיון  ועל האופן שבו החיפוש אחר הקונצנזוס ברוטשילד פעל  התשוקה לפוליטיקה 
של "פלורליזם אגוני", שלפיו "המשימה העיקרית של פוליטיקה דמוקרטית אינה לחסל את 
התשוקה בסֵפרה הציבורית כדי לאפשר קונצנזוס רציונלי, אלא להניע את אותה תשוקה לעבר 
תצורות דמוקרטיות" )Mouffe, 2000, p. 103(. שנית, הם מלמדים כי הפעילים מהשוליים 
רק  לא  כי  זאת, מתברר  רוטשילד. מבחינה  העיוורון של מחאת  נקודת  את  בזמן אמת  זיהו 
הסדר הניאו-ליברלי הוא הגמוני )רם ופילק, 2013(, אלא גם הפוליטיקה של המחאה עצמה: 
ומוף,  האינטרסים של המוחים מהמעמד הבינוני מוצגים כאינטרסים אוניברסליים )לקלאו 
Purcell, 2013 ;2004(. לכן הלא נחמדות שמרו על מרחב הפעולה האוטונומי שלהן גם כאשר 
שיתפו פעולה עם מחאת רוטשילד. ולבסוף, התשוקה לפוליטיקה וקיומה של נקודת מבט 
אוטונומית הציבו במרכז השיח והפעילות של הלא נחמדות את שאלת הייצוג על שני היבטיה: 
האחד — מיהו המייצג המוביל את המחאה ומדבר בשמה )למשל מי צועד בראש, אילו שלטים 
נישאים, מי מדבר על הבמות וכדומה(; האחר — מיהם המיוצגים: המעמד הבינוני, המבקש 
לתקן את מצבו, או המעמד הנמוך שגישתו לפוליטיקה חסומה. לכן, כפי שתיארה כרמן, הייתה 

חשיבות רבה לעצם הצטרפותם של מי ש"פתאום היה להם ייצוג". 
אם רואים במחאה שלאחר המחאה את המשכו של המשחק האגוני שנפתח ב-2011, אפשר 
לבחון אותה משני היבטים — כצורות מגוונות של השתתפות של אזרחים וכאתגור הפרקטיקות 
הממשליות )Tully, 2008(. על צורות ההשתתפות נכתב רבות; גוני המחאה והיבטיה השונים 
הניאו-ליברלי שקעו  דרכי פעולה חדשות, לאחר שבתקופת הסדר  הופעתן של  בישרו את 
האזרחים באדישות ובחוסר מעש פוליטי.15 לסיום אתמקד בהיבט השני של המשחק ואשאל 
כיצד המחאה שלאחר המחאה אתגרה את הממשליות הדמוקרטית בישראל ומי לקח בכך חלק. 
אם המוחים כולם תבעו את אותו הדבר — תיקון הדמוקרטיה בשם הצדק החברתי — והכול דרשו 
 ?)Dean, 2009( צדק חברתי בשם הדמוקרטיה, הייתכן שהדמוקרטיה היא גם הבעיה וגם הפתרון
להבנתי, הפער בין מאבקם של ההגמונים למאבקם של הכפיפים מעמיד בסימן שאלה את השיח 
הדמוקרטי-ליברלי שאנו מתמקדים בו כחוקרים וכפעילים פוליטיים )מזרחי, 2011(. בשלהי 
המאה ה-20 היה שיח הזכויות מקור חשוב למאבקים פוליטיים, במיוחד של מי שנשללה מהם 
הגישה לאזרחות )Isin & Nielsen, 2008(. אולם שיח הזכויות מתמקד בזכויותיהן הפוליטיות 
של הקבוצות המוחלשות ובהגנה על קבוצות אלו, במחיר ההתעלמות מההשתתפות הפוליטית 
ומהתנאים לקיומה )Brown, 1995; Geuss, 2001(. גישה המתמקדת בזכויות מובילה למסקנה 
)המוטעית לטעמי( שנגישות לשיח הזכויות וההגנה על הזכויות — הן עצמן יבטיחו למוחלשים 

את היכולת להתמודד עם החסמים המבניים העומדים בדרכם )מזרחי, 2011(. 
כי נקודת מבטם האוניברסלית  מאבקם של ההגמונים אכן מאשש את טענתו של מזרחי 
לכאורה לוקה בעיוורון. אך בניגוד לטענתו, מאבקם של הכפיפים מלמד כי הבעיה אינה בקיומם 
של עולמות משמעות שונים )מזרחי, 2011(. הבעיה, וכאן חשובה ביקורתה של מקניי, היא 
באופן שבו "הדחיקה לשוליים אינה פשוט הפרה גלויה של השוויון, אלא היא שוללת מהיחידים 

דרכי המחאה בישראל דמו לדרכי המחאה במקומות אחרים )Castells, 2012(. הן שיקפו את אי-  15
התאמתן של דרכי פעולה כגון תנועות חברתיות חדשות או ארגוני חברה אזרחית בהקשר העכשווי. 

 .Levy, 2014 ;2015 לדיון ראו
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עצמם את היכולת לדרוש להיכלל" )McNay, 2014, p. 37(. כך למשל אירע בשנת 1990 כאשר 
זוג שנדחה על ידי החברה המשכנת, למרות זכאותו לדיור ציבורי, נטה אוהל בכיכר העירייה 
בתל אביב. פקחי העירייה גירשו את הזוג מהמקום אף שהיה מודע לזכויותיו )רוזליו, 1990(, 
וכך אירע לרבים באותה מחאת אוהלים לא פופולרית. גם ב-2011 התברר כי אף שהתביעה 
לדיור הייתה משותפת להגמונים ולכפיפים, גבולותיה והתנאים לקיומה היו שונים. על כך 

יעידו חסרי הבית שנותרו ברחוב עם תום המחאה. 
מדומה,  אוניברסליות  שזוהי  אלא  פתרון.  באוניברסליות  רואה  הליברלית  הדמוקרטיה 
שמניחה כי הרציונליות של המעמד הבינוני היא נקודת המבט היחידה להבנת המציאות. יתר 
תיאוריית  זאת,  לעומת   .)Mizrachi, 2014( לכול  המתאים  אחד  מודל  מניחה  היא  כן,  על 
הדמוקרטיה הרדיקלית ראתה באוניברסליזציה גורם אשר בשם עקרון הרציונליות הליברלית 
שולל מאזרחים את עוצמתם ומונע מהם לפעול מתוך תשוקה פוליטית במרחב הציבורי. אך 
זו, שביקשה להימנע ממהותנות מעמדית )פילק, 2004(, נותרה חסרה והתקשתה  תיאוריה 
להיתרגם לאלטרנטיבה פוליטית קונקרטית.16 ב-2011 הוגדר מחדש היחס בין ייצוג ומעמד 
)Sitrin & Azzellini, 2014(, כאשר ה"עם" הציע תפיסה אלטרנטיבית של ה"רצון העממי-

לאומי" )פילק, 2004, עמ' 15(. המחאה, שלפחות דובריה הבולטים תבעו להחזיר את מדינת 
הרווחה )יונה וספיבק, 2012(, אתגרה את הסדר הניאו-ליברלי אשר דחה גם את אותו ניסיון 
"צנוע" להכיר — ולו בעקיפין — במקומו של המעמד במסגרת הדמוקרטיה הליברלית )לקלאו 
הייתה  הרווחה  למדינת  החזרה  לכאורה,   .)Marshall, 1998; Ruggie, 1982  ;2004 ומוף, 
עשויה לשמש פתרון אוניברסלי ורציונלי; אלא שההגמונים והכפיפים לא קיבלו פתרון כזה 
כפשוטו. מכאן נשאלת השאלה, ובה אסיים: איזה סדר יום דמוקרטי הציבה המחאה מול הסדר 

הדמוקרטי ה)ניאו(ליברלי?
ההגמונים, בסופו של דבר, ביקשו לאתרג את הסדר הניאו-ליברלי ולהשיבו על כנו. הלא 
 Brown,( נחמדות תבעו סדר שבו החירות אינה נמדדת ביכולתם של יחידים לממש את עצמם
לחירות  זוהי תביעה שמקורה בתשוקה  הבינוני.  פריבילגיה של המעמד  אינה  והיא   ,)1995
פוליטית, ותכליתה מימוש הצרכים של מי שהמדינה הפקירה בשוליים החברתיים והגיאוגרפיים. 
זוהי תביעה לממשליות דמוקרטית הנבנית מיום ליום במאבקים מלמטה בידי סוכנים שרואים 
עצמם כאזרחים שווים, אך גם כשלוחי קהילות הזהות שמהן הם באים )Polletta, 2014(. זוהי 
תביעה שאינה מעוגנת בשיח הליברלי שבשמו השמאל הציוני מתיימר לדבר בזכות ה"מדינה 
הדמוקרטית", אך היא גם אינה נכנעת לשיח הלאומי המדבר כביכול בשם ה"מדינה היהודית". 
זוהי תביעה המאתגרת גם את השמאל הביקורתי, שנואש מלהביא את בשורת הדמוקרטיה 
הליברלית אל הציבור המזרחי המוחלש )מזרחי, 2011(. סדר היום החדש עדיין נדרש לניסוח 
אידיאולוגי, אך בהפקעתן של התביעות לחירות פוליטית ולשוויון מידי השמאל הבורגני, יש 

בו כדי להרחיב את הרפרטואר הדמוקרטי של הדיון על גבולות האזרחות בישראל. 

פרוגרסיביים  פוליטיים  ופעילים  ביקורתיים  שתיאורטיקנים  כך  על  מלינה  למשל,  בראון,  ונדי   16
במשטרים ליברליים מבוססים נטו שלא לכלול את החירות בסדר היום הפוליטי, גם כאשר בעולם 
למושג  עצמו  המשטר  של  הפירוש  את  לאמץ  בחרו  זאת  תחת  חירות.  של  חדשים  רעיונות  עלו 
 Brown,( לאנוכיות  ביטוי  חירות  אחר של  סוג  בכל  ולראות   — חופשית  יזמות  דהיינו,   — החירות 

 .)1995
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הזרם הגורף נקרא אלים / אבל לאפיק המצר אותו / 
איש לא יקרא אלים.

הסופה המכופפת את עצי הליבנה / נחשבת אלימה./ 
אבל מה בדבר הסופה / המכופפת את גבות פועלי-

הכביש?
)ברטולד ברכט, על האלימות, גלות משוררים, 1977(

בכדורגל,  אלימות  של  והפוליטי  החברתי  בהקשר  עוסק  זה  מאמר  תקציר. 
שיש  היא  המאמר  מבוסס  שעליה  הטענה  שלה.  ובהצדקה  באינסטרומנטליות 
מטרה  אמצעים,  בין  הקושרת  נוסחה  באמצעות  בכדורגל  באלימות  להתבונן 
לגנות  נוטים  הפוליטיקאים,  גם  וכמובן  האקדמיה,  מן  החוקרים  והצדקה. 
שורשיה  את  להבין  ומנסים  יותר  זהירים  הראשונים  בכדורגל.  האלימות  את 
ומטרותיה, והאחרונים מבקשים בדרך כלל לחסלה מיד גם אם הדבר כרוך בפגיעה 
במשחק הכדורגל ובקהלו. הטענה המובאת כאן היא שלאלימות בכדורגל יש גם 
פונקציות בעלות משמעות חברתית רחבה שיוצאת מגבולות האצטדיון, וכי לא 
אחת מבטאת האלימות בכדורגל מצוקה חברתית או תביעה פוליטית שיש לה 
פנים מוסריות לכאן ולכאן. המאמר מתמקד בקבוצה של אוהדי בית“ר ירושלים 
שהטביעה את הססמה “מוות לערבים“, ססמה שפירושה למעשה סילוקם של 
הערבים לא רק ממגרשי הכדורגל אלא מתחומי מדינת ישראל היהודית-ציונית. 
“נושאים בשורה“ ומבטאים דעת קהל  עולה השאלה האם אין האוהדים הללו 

רחבה יותר, הרואה בערביי ישראל “זרים על תנאי“ ומחכה לרגע שילכו מכאן.

מבוא
מצב הדברים: כדורגל הוא משחק אגרסיבי מטבעו. כדי להשיג את המטרה — ובכדורגל העכשווי 
המטרה היחידה היא הניצחון — צריך קודם כול להבקיע שערים רבים ככל האפשר, וכמה שיותר 
— יותר טוב. אבל כדי להשיג את המטרה צריך גם לדאוג לכך שהכדור לא ינחת ברשת שלך. שתי 
הפעולות האלה מתרחשות בו-זמנית, ולכן צריך להחזיק בכדור כמה שיותר, כלומר לקחת אותו 
מרגלי היריב. השחקנים נדרשים אפוא להיות אגרסיביים בגוף וברוח: “לשחק חזק“, “לא לוותר“, 
והנשמה  הגוף  את  לתת  מהשחקנים  מצפה  האוהדים  קהל  וכולי.  היריב“  השחקן  על  “להתנפל 
וממה  הזה  נפרד מהמשחק  הוא חלק בלתי  יסופר להלן,  כפי שעוד  וקהל האוהדים,  על המגרש. 

שמתרחש בו.

לשעבר בתכנית למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
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האמצעי  הוא  הגופני  המגע  אגרסיבית.  פיזית  פעולה  היא  השער,  כיבוש  גול,  הבקעת 
המשחק  של  טבעו  בגלל  במשחק.  משתתף  הגוף  כל  הידיים,  למעט  זה:  לעניין  האינסטרומנטלי 
של  החופש  דרגות  את  קובעים  המשחק  כללי  אלים:  לא  אך  אגרסיבי,  להיות  המשחק  הגוף  על 
הגופים המשחקים ואת תחום ההרשאה של האגרסיביות. היחסים בין אגרסיביות לאלימות נקבעו 
כבר בשנת 1848, כאשר התכנסו נציגי בתי הספר האנגליים שבהם היה נהוג לשחק כדורגל כדי 
לקבוע קוד משותף שיאפשר מפגשים בין בתי הספר השונים )Goldblatt, 2006(. הנושא הראשון 
שעלה על שולחן הדיונים היה השימוש בכוח פיזי והגבלתו. חלק מן המתדיינים, שהסתמכו על קוד 
משחק הרוגבי שכבר היו לו מסורת ומעמד )תרתי משמע( באנגליה, תמכו באגרסיביות של הקצה 
לכיוון  להתקדם  משחקן  למנוע  כדי  בשוקיים(  לבעוט  )למשל,  ממש  בכוח  להשתמש  הרשאה   —
 Dunning &( “השער. אבל מכיוון שכדורגל הוא “משחק של ג‘נטלמנים המשוחק על ידי ברברים
Sheard, 1979( נקבעו כללים המצרים את ביטויי האגרסיביות לפני הפס המפריד בין אגרסיביות 
לאלימות. בפרפראזה על פרויד, תרבות המשחק המגולמת בכלליו ובאיסוריו נועדה לרסן את היצר 
ההרסני ובו בזמן להישמר מפני עיקור “עקרון העונג“, שאלמלא כן לא היו למשחק שחקנים ולא 

היו לו צופים. 
הספרות העוסקת בנושא זה בהקשרים שונים נוטה לעתים לטשטש את המבדיל בין אגרסיביות 
ובין אלימות כאילו מדובר באותה התנהגות, אך לא כך הוא הדבר. אגרסיה היא התנהגות פיזית 
אינסטרומנטלית, עקשנית, נשלטת וממוקדת בפעילות ספורט מסוימת בלבד, בלא כוונה תחילה 
ממאפייני  חלק  היא  אגרסיה  אחר,  לשון  הרלוונטיים.  המשחק  כללי  שמירת  ואגב  ביריב  לפגוע 
)ויש הטוענים גם מילולית( המכוונת  המשחק המסוים. לעומת זאת, אלימות היא פעולה פיזית 
 .)Russell, 2008( לפגוע ביריב בהקשר של פעולה ספורטיבית מסוימת ובניגוד לכללי המשחק
אפשר לתאר זאת גם כך: אגרסיה ואלימות נמצאות בשני קצותיו של קו רצוף. כשהקו מתקצר, 
אגרסיבי  להיות  גולף עשוי  באלימות. שחקן  והאגרסיה מתערבבת  הצדה  נדחקים  כללי המשחק 
מאוד במשחקו, אך הוא יסומן כאלים רק אם יפגע במתכוון ביריב או יפריע למשחק שלו. אגרוף 
הוא ספורט אגרסיבי מטבעו, אבל כל עוד הוא מתנהל על פי כללי התחרות )למשל, אסור להכות 
כפי  מאוד,  דק  להיות  עשוי  לאלימות  אגרסיה  בין  הגבול  באלימות.  מדובר  אין  לחגורה(  מתחת 
כללי  ידי  על  כולם  המוגנים  ספורט,  במשחקי  המתרחשים  באירועים  לעתים  להיווכח  שאפשר 

משחק ברורים. 
לאלימות המתרחשת באצטדיון הכדורגל יש הקשר חברתי ותרבותי רחב, ועל כן אפשר להבין 
מדוע האלימות בכדורגל מתקבלת כאיום בקרב חלקים נרחבים בחברה. מרגרט תאצ‘ר, שהייתה 
ראש ממשלתה השמרנית לעילא של בריטניה, התבטאה בחריפות בעניין האלימות בכדורגל האנגלי 
ואף דרשה להטיל עליו מגבלות חמורות, למשל להנפיק תעודות זיהוי לאוהדים ובאמצעותן להבחין 
בין “האוהדים הסוטים“ לאוהדים הנורמטיביים. נימת סלידה מן המעמד הנמוך עלתה מן ההצעה 
הזאת ומאחרות, שכוונו כלפי אזרחים ממעמד ומוצא מסוימים — אזרחים שהרשויות בבריטניה 
סימנו אותם בריש גלי כנושאי נגיף האלימות. למזלו הטוב של הכדורגל האנגלי, רוחו והמסורת 
לפה  הייתה  תאצ‘ר  הגברת  אבל  הסף,  על  הללו  הדרישות  את  לדחות  כדי  דיים  חזקים  היו  שלו 
לחלקים רבים מהמחנה השמרני באנגליה, שראו במשחק הכדורגל איום על הסדר החברתי הנכון 
על פי השקפתם. האלימות שפשתה בכדורגל האנגלי בשנות השבעים והשמונים, כאשר חוליגנים 
הפכו את היציעים ואת סביבת האצטדיונים לשדות קרב, איימה על ממונם של בעלי המועדונים. 
הזיקה המעמדית בין בעלי המועדונים לשלטון של השמרנים בבריטניה התגלתה בתגובת הממשלה, 
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המוטה לטובת הראשונים. כדי להעלים את המומנט המעמדי הוגדרה האלימות כבעיה של החברה 
הבריטית בכללה. סיבותיה — והיו לה סיבות ששורשיהן נעוצות במבנה החברתי האנגלי ובמדיניות 
מקום,  מכל   .)Bebber, 2012( הציבורי  הדיון  מן  הועלמו   — ובהווה  בעבר  הבריטיות  הממשלות 
כאשר הוגדרה האלימות כסכנה לחברה האנגלית הותר למעשה למדינה להשתמש בפררוגטיבה 

שלה: שימוש בכוח כדי לדכא את האלימות בכדורגל האנגלי.
נובעת  אלא  אוטונומית  אינה  הכדורגל  במגרשי  אלימות  כי  הכללית  מההנחה  יוצא  זה  מאמר 
זו  ובעיקר   — בכדורגל  האלימות  כי  הפרטית  ומההנחה  בו,  מתרחשת  שהיא  הרחב  מהקונטקסט 
בדבר  בשאלות  מתמקד  הדיון  האמצעי.  אלא  התכלית  אינה   — האוהדים  קהל  ידי  על  הנגרמת 
מניעיה של האלימות ובפרשנות שמעניקים לה גורמים שאינם נקיים מאינטרסים, בלשון המעטה. 
הוא סובב סביב הסוציולוגיה של האלימות ואף נוגע בהיבטים הפילוסופיים שלה, אך אינו עוסק 
בהיבט הפסיכולוגי של האלימות. על בסיס שתי ההנחות מוצע כאן כי בדרך כלל אלימות במשחקי 
נידון  הזה  ה“משהו“  הכדורגל.  לתחום  שמחוץ  אחר  למשהו  אמצעי  משמשת  בישראל  הכדורגל 

בחלקו האחרון של המאמר.

על האלימות

הפעולה האלימה
הדבר הטריוויאלי ביותר שאפשר לומר בפתחו של דיון העוסק באלימות הוא הקביעה ההיסטורית 
שאלימות מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר לידתה. מתוך כך טריוויאלי גם לשער שלאלימות 
יש פונקציה כלשהי בהקשר של סדר חברתי. להשערה זו יש פרשנויות אחדות, אולם מכל מקום 
האלימות  של  הפונקציונליות  פונקציה.  איזושהי  יש  אכן  לאלימות  כי  להנחה  הייתה  ההשערה 
תיבחן בהמשך הדברים. הדיון במושג האלימות מתמקד בארבעה כותבים — פאנון, בנימין, ארנדט 
מזה  זה  נבדלים  הללו  שהכותבים  אף  מרקס.  של  שמו  את  הנושאת  אחת  ובאסכולה   — וטלמון 
על  והצדקה.  מטרה  אמצעי,  שבין  היחסים  נוסחת  משותף:  מכנה  להם  יש  היבטים,  וכמה  בכמה 
רקע דבריהם תיבחן בחלק הבא של מאמר זה האלימות בכדורגל כאירוע בעל משמעות חברתית-

תרבותית ששורשיה מחוץ לאצטדיון.
אלימות  בכל  ובעצם  אנטי-קולוניאליסטית,  באלימות  כי  מצהיר   — וישיר  בוטה   — פאנון 

שתכליתה שחרור מעול, מוטבעת מלכתחילה הצדקה אפריורית:

ברגע המכריע, הבורגנות הקולוניאליסטית, שהתעטפה עד כה בשתיקה, נכנסת לפעולה. היא 
מבקשת להחדיר מושג חדש, שהוא למען האמת המצאה של המצב הקולוניאלי: אי-אלימות. 
]...[ אי-האלימות היא ניסיון ליישב את הבעיה הקולוניאלית מסביב למפת השולחן הירוקה, 
הכיסאות  להצבת  ממתינים  אינם  ההמונים  אך   ]...[ בלתי-הפיכות,  פעולות  שיינקטו  לפני 
בפיגועים  ופותחים  ליבם  לרחשי  ורק  אך  מקשיבים  אלא  הירוקה  השולחן  למפת  מסביב 

והצתות. )פאנון, 2006, עמ‘ 66(

לפי פאנון, הקולוניאליזם מעצם הווייתו הוא מצב של אלימות, ועל כן בתגובה לקולוניאליזם — 
בצורך וברצון להשתחרר ממנו — הפעולה האלימה היא אמצעי שאינו זקוק להצדקה:

אלא שאלימות זו, כיוון שהיא מלאכתו של העם המיושב, לובשת עבורו אופי חיובי, מעצב. 
הפרקסיס האלים הזה הוא חובק כול. שכן כל אחד ואחת הופכים לחוליה אלימה בשרשרת של 
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ארגון אלים שצץ בתגובה לאלימות הראשונית של הקולוניאליסט. הקבוצות מזדהות זו עם זו 
וכבר מתגבשת אחדותה של האומה לעתיד. המאבק המזוין מניע את העם. כלומר הודף אותו 

בכיוון אחד, חד-סיטרי. )שם, עמ‘ 94(

נטל  זר  שכוח  היליד  של  “המיושב“,  של  אמנציפציה  שחרור,  היא  האלימות  של  הפונקציה  כאן 
ממנו את חירותו האישית והקולקטיבית. יתרה מזו, כפי שמעיר סארטר בהקדמה לספרו של פאנון 
)במהדורת 1961(, את האלימות ייבא הקולוניאליסט, וזו בלית ברירה מציתה תגובת אלימות מצד 
ה“מיושבים“. “למתיישב“, פוסק פאנון, “אין כל ברירה אחרת: שיעבוד או ריבונות“ )שם, עמ‘ 23(.

ושל  האלימות  מושג  של  לקוד  מפתחות  הם  פאנון  של  מדבריו  כאן  המובאים  הציטוטים 
הפרקטיקות הנגזרות ממנו. סארטר כותב כי “פאנון הוא הראשון מאז אנגלס המפנה את הזרקורים 
את  לסמן  אפשר  כה  עד  בידנו  שיש  במה   .)25 עמ‘  )שם,  האלימות“  ההיסטוריה,  מיילדת  אל 
אמצעי  היא  האלימות  בכדורגל:  האלימות  הוא  ענייננו,  של  המרכזי  הפרק  את  שינחו  המושגים 
העשוי לשרת תכלית, והיא מוצדקת בתנאים מסוימים. הקולוניאליזם הצרפתי באלג‘יר יצר תנאים 
שבהם האלימות הייתה לאמצעי, והייתה לה הצדקה מוסרית שאין למעלה ממנה: כאשר “המיושב“ 
יורה באירופי הקולוניאליסט-משעבד — הוא משיג שתי ציפורים במכה אחת, מחסל בו-זמנית את 
המדכא ואת המדוכא: “נותר אדם אחד מת ואדם אחד חופשי; זה ששרד חש בפעם הראשונה קרקע 
לאומית תחת כפות רגליו“ )שם, עמ‘ 32(.1 פאנון כועס. ימיו שלו ספורים. הוא אינו חוקר המתבונן 
מן הצד, אלא נוטל צד מבחירה בחוסר ברירה. אבל הוא אינו רואה באלימות תכלית כשלעצמה. 

משהו יבוא אחריה, והמשהו הזה — השחרור הלאומי — שווה את האלימות.
אף  והצדקתה.  תכליתה  אמצעיותה,  האלימות:  על  הדיון  עומד  שעליהן  הרגליים  שלוש  אלה 
אחת מהן אינה עומדת בפני עצמה. לדעת העוסקים באלימות, לאלימות אין אוטונומיה יחסית. 
אמצעי  שבין  ביחסים  אמיץ  קשר  קשורה  מסוימים  מצב  בתנאי  אלימות  של  במוסריות  הכרה 
ותכלית. מעט מאוד מחברים )למשל סורל; Sorel, 1961( דנים באלימות כתכלית בפני עצמה.2 
הזרם המרכזי של הדיון סובב סביב הנוסחה שלפיה האלימות היא אמצעי להשגת תכלית מוגדרת, 

והיא נתמכת בנימוק מוסרי או בטענה התועלתנית “אין ברירה אחרת“.

מה מקדשת התכלית? 
וולטר בנימין הולך בעקבותיו של מקס וובר ודן באלימות בהקשר של המדינה הבורגנית. המדינה 
זכותה  את  לאשש  כדי  החוק  מוסד  את  והעמידה  האלימות  על  המונופול  את  נטלה,  או  קיבלה, 
להגדיר מצבים המתירים שימוש באלימות וגם לוותר על זכותה להפעיל אלימות במצבים מסוימים. 
בנימין פורש בפני הקורא ביקורת המכוונת כלפי המדינה הבורגנית, המשתמשת באלימות להגנתה 

נשאלת השאלה אם פאנון מתכוון ממש להרג של הקולוניאליסט או שמא זוהי מטפורה לסילוקו   1
בית“ר  אוהדי  מתכוונים  בעצם  למה  המאמר:  בהמשך  כאן  תישאל  דומה  שאלה  אלג‘יר.  מאדמת 

הקוראים “מוות לערבים“?

באלימות  תכלית  שרואים  האנרכיסטים,  נמצאים  לשמה  האלימות  תומכי  בין  היחיד.  אינו  סורל   2
את  שטבע  הוא  האנרכיסט  בקונין  סולידריות.  היוצר  מאחד  גורם  היא  כי  טוענים  למשל  עצמה, 
העיקרון שהמטרה מקדשת את האמצעים וכי כל דבר המקדם את המהפכה מותר וכל מה שמונע 

.)Gabriel, 2011( אותה הוא פשע
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ולטובתה בסיוע מוסד החוק, המוגדר כך כאילו מדובר בערכאה שאין אחרות מעליה.3 האלימות 
נבחנת, מוצדקת או נענשת על פי קביעותיו של המוסד הזה: 

את משימת הביקורת של האלימות ניתן לסכם כהסבר יחסה לחוק ולצדק. ]...[ ברור אם כן 
שהיחסים ההדדיים האלמנטריים ביותר בכל מערכת חוק הם של מטרות ואמצעים, ועוד, שאת 
האלימות יש לחפש ראש לכול רק בתחום של האמצעים, לא המטרות. ]...[ השאלה היא אם 
 Benjamin, 1968,( .אלימות, במקרה נתון, היא אמצעי להשגת מטרה צודקת או לא צודקת

)p. 277

כמה שנים לאחר המלחמה שאלימותה כילתה את בנימין, חנה ארנדט ממשיכה וממקדת את הדיון 
באלימות: 

אמצעים-מטרה,  של  הקטגוריה  ידי  על  נשלטת  אלימה  פעולה  של  העיקרית  הממשות 
האמצעים  ידי  על  הצפה  של  בסכנה  הנמצאת  מטרה  תמיד  היה   ]...[ העיקרי  שמאפיינה 
המצדיקים אותה והנחוצים להשגתה. ]...[ לעתים קרובות האמצעים שנעשה בהם שימוש כדי 
 Arendt,( .להשיג מטרה פוליטית הם רלוונטיים יותר לעתיד העולם מאשר למטרות הרצויות

)1970, p. 4

הן אצל בנימין והן אצל ארנדט, העמדת הדיון באלימות על הזיקה שבין אמצעים למטרה מעלה 
שאלה באשר להצדקת האלימות. ארנדט טוענת כי חוסר הרצון להתייחס לאלימות כאל תופעה 
בפני עצמה, כלומר שלילתה כתופעה בפני עצמה, מחייב את הצדקתה. אי אפשר לתאר אלימות 
הנקייה מכל תלות ולהגדירה “אלימות ]...[ מיוחדת בכך שהיא אינסטרומנטלית באופייה“ )שם, 
אין מעמד  כי לאלימות  יודעת  46(, מכיוון שבלא תכלית האינסטרומנטליות עקרה. ארנדט  עמ‘ 
להכוונה  זקוקה  היא  תמיד  אמצעי,  כל  כמו  מטבעה.  אינסטרומנטלית  היא  “אלימות  עצמאי: 
ולהצדקה מן המטרה שאליה היא מכוונת. ומה שזקוק להצדקה מדבר אחר, אינו יכול להיות מהות 

של משהו“ )שם, עמ‘ 51(.
 ארנדט מבקשת להפריד ברמה המושגית בין אלימות לכוח )power(.4 בכך היא מקנה לאלימות 
מרחב גמיש יותר: גם מצב שבו לא מופעל כוח פיזי עשוי להיות מצב של אלימות. היא מביאה 
לדוגמה )ומקדישה לכך מקום נכבד בכתב היד הצנום יחסית( את טקטיקת מרד הסטודנטים בארצות 
הברית, שלוותה באלימות )בשביתות שבת( אך במרבית המקרים לא בהפעלת כוח. להתעלמות מן 
ההפרדה הזאת יש אל נכון השלכות על הפוליטיקה של הטיפול באלימות: גורמי שלטון מסוימים 
נוטים בכוונה תחילה לסמן כל פעולה של אלימות כפעולה של כוח ובכך לתת לגיטימציה לשימוש 

בכוח כדי להכחידה. על כך כבר עמד פאנון.
טענתה הבאה של ארנדט תשליך על הדיון באלימות בכדורגל: 

אסכולת  על  נמנה  בנימין  השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  נכתב  האלימות  על  בנימין  של  מאמרו   3
 .Jay, 1973 ;2006 ,פרנקפורט; על זיקתם של החברים באסכולת פרנקפורט למרקסיזם ראו בן פורת

כוח “מתאים לא רק ליכולת האנושית לפעול, אלא לפעול יחד. ]...[ הוא שייך לקבוצה ומתקיים כל   4
]...[ הוא באופייה האינסטרומנטלי“  ייחודה של האלימות   ]...[ יחד.  עוד הקבוצה מחזיקה מעמד 
חיינו.  במציאות  נפגשים  ואלימות  כוח  כי  מניחה  ארנדט  כאמור,   .)Arendt, 1970, pp. 44‒46(
להבדיל, גם סורל מוצא לנחוץ להבחין בין כוח ואלימות: “תפקיד הכוח לכפות סדר חברתי מסוים שבו 

המיעוט שולט, בעוד שהאלימות מיועדת להריסתו של סדר זה“ )סורל, אצל טלמון, 1975, עמ‘ 88(.
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ביחס  אפקטיבית  היא  עוד  כל  רציונלית  היא  מטבעה,  אינסטרומנטלית  בהיותה  אלימות, 
למטרה המצדיקה אותה. וכיוון שכאשר אנו פועלים לעולם אין אנו יודעים בביטחון כלשהו 
מה התוצאות האפשריות של מעשינו, אלימות יכולה להישאר רציונלית רק אם היא בוחרת 
מטרות קצרות טווח. אלימות אינה מקדמת מטרות, לא היסטוריה ולא מהפכה, לא קידמה ולא 
)שם,  לב הציבור.  ולהביאן לתשומת  יכולה לספק דרמטיזציה למצוקות  היא  ריאקציה, אבל 

עמ‘ 79(

הדיון מתגלגל למקום שהחל בו: לזיקה שבין אמצעים למטרות ולצורך בצידוק האמצעים, כלומר 
להנחה בדבר קדושת המטרות והצדקתן. הזיקה הזאת עולה גם בדבריו של טלמון: 

קימת צורת אלימות שאינה בת לווייתה של כפיה מגבוה, אלא היא באה מלמטה, וכל עיקרה 
מזיגה של תגובה אינסטינקטיבית ושל גילויי רגש מוסרי כאחד. זוהי תגובת יאוש של “כלו כל 
הקיצין“ נגד מעשי נבלה, עוול אכזרי ועיוות-הדין. תגובת-זעם זו מסוגלת להביא להסלמה — 
ממחאה שבמילים למעשים אלימים ואף להרג. ]...[ האלימות של המאות הקודמות הייתה 
בעיקרה מהסוג של תגובת יאוש או זעם, ואילו בעת החדישה האלימות ה“מתגוננת“ הייתה 
למוקד של אידיאולוגיה ומכשיר בתוך מסכת של תכנון תמורה מרחיקת-לכת. )טלמון, 1975, 

עמ‘ 22( 

גם כאן אפשר לקרוא בין השורות את נוסחת שלוש הרגליים של האלימות: אמצעי, מטרה, הצדקה.
התלהב  לא  הגוף,  ובעל  נלאה  הבלתי  המהפכן  של  האייקונית  לדמותו  בניגוד  מרקס,  קרל 
מאלימות, וזאת בלשון המעטה — גם כאשר היה מדובר במהלך פוליטי, כמו למשל מרידות פועלים 
ואיכרים או הקומונה הפריזאית.5 לשיטתו, לאלימות כשלעצמה אין תכלית. היא עשויה לשמש 

אמצעי רק בתנאים היסטוריים מסוימים מאוד, כאשר המהפכה נזקקת לה ובאין מוצא אחר.
מעמדה המשני )ואולי אף השלישוני( של האלימות אצל מרקס נגזר מן התיאוריה שלו: מכיוון 
ייצור אחד מוליד את החדש, כלומר מדובר בתהליך היסטורי המבשיל מעצמו, אין צורך  שאופן 
באלימות משום שהמהפכה תתרחש מתוך התהליך. האלימות אמנם מלווה את המהפכה:6 מכיוון 
שהמעמד השולט עשוי להשתמש באלימות כדי לשמר את הדומיננטיות שלו, תידרש התערבות 
לכונן  תודעה,  לגבש  הלידה:  לזמן  עצמו  את  להכין  נדרש  הפרולטריון,  העובדים,  מעמד  אלימה. 
סולידריות, להכין כלים ולפעול על פי הנסיבות )Finlay, 2006; Parekh, 1992(. אבל האלימות 

המהפכנית היא אופציה, לא כורח. 
הנוגעת  מסוימת  בתיאוריה  תלויה  האלימות  של  המרקסיסטית  התפיסה  כי  טוען  הריס  ג‘ון 
ל“פעולה השלילית“. לאנשים החיים בחברה יש אחריות לגבי מה שמתרחש בה. את מקרי המוות 
הנגרמים על ידי אדישות והזנחה של החברה או של שליטיה יש לראות כחלק מאלימות אנושית, 

מרי גבריאל, הביוגרפית של המשפחה, כותבת כי כאשר מרקס היה סטודנט צעיר הוא “הלך מכות“.   5
ולכן נשא אקדח  Neue Rheinische Zeitung הוא קיבל איומים על חייו  כאשר שימש עורך של 
על גופו. תגובתו לקומונה הפריזאית הייתה מעורבת: הוא לא ראה בה מפנה היסטורי, אך הילל את 

. )Gabriel, 2011( מחולליה

כאמור, לפי ארנדט )Arendt, 1970( האלימות היא “המיילדת“ של המהפכה, כלומר מסייעת לה אך   6
לא גורמת לה.
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של  המרקסיסטית  התפיסה  אך   .)Harris, 1974( מהפכנים  של  האלימות  פעולות  את  גם  וכך 
האלימות כפי שמפרש אותה הריס בנויה על אחריות חברתית היסטורית כלפי מה שקורה בעולם. 
לה  יש  כן  ועל  אחרת  ברירה  אין  כי  כבאמצעי,  באלימות  להשתמש  צורך  יש  נגזר שלעתים  מכך 

הצדקה מוסרית.7
ממנו  רחוקים  וחלקם  אליו  קרובים  חלקם  יותר,  מאוחרים  מחברים  אצל  כמו   — מרקס  אצל 
מסוימת.  תכלית  לשמש  שנועד  אמצעי  כאל  אפוא  היא  לאלימות  ההתייחסות   — בתפיסותיהם 
או  מותרת  אלימות  שבהם  המרחבים  את  שלהם  המהפכנית  בתיאוריה  מסמנים  ואנגלס  מרקס 
נדרשת. לטענת פינאלי )Finaly, 2006( זוהי “דוקטרינה של התרת אלימות“ הקובעת את המצבים 
כול על  שבהם השימוש באלימות, קרי השימוש בכוח, הוא מוצדק. מרחב הרשאה מוגדר קודם 
ופוליטיות  חברתיות  מטרות  של  למימושן  אמצעי  המהפכנית  האלימות  של  היותה  הצדקת  ידי 
יש   — מעמדית  מלחמה  של  מצב   — כזה  במצב  ותלמידיו,  מרקס  של  הראות  מנקודת  מוצדקות. 
הצדקה לשימוש באלימות, משום שהיא האמצעי היעיל ביותר להקמתה של חברה צודקת, חברה 
קומוניסטית. וחברה קומוניסטית, על פי משנתו של מרקס, היא זו המאפשרת את מימושם של 
כוחות היצירה האנושיים ואת חלוקתם ההוגנת. ההצדקה קיימת מלכתחילה, עוד בטרם התרחשה 
היורשים  גם  וכך  למקור  הנאמנים  יורשיו  טוענים  כך  מרקס,  טוען  כך  המהפכנית.  האלימות 
היא  תיארה ממש(  לא  אגב,  )שמרקס,  הקומוניסטית  החברה  כי  הטוענים  המקור,  המזייפים את 

החברה הצודקת ביותר. השימוש באלימות הוא נכון וצודק, בגלל נחיצותה ובלית ברירה.
לצורך העניין אפשר לחלק את היחס בין אלימות למטרות לשני “מרחבי התרה“. במצב האחד 
השימוש באלימות מותר ונדרש כדי לסלק מצוקה מיידית, למשל שלטון קולוניאלי, או כדי לתקן 
מצב של מצוקה )כפי שנראה בהמשך, כך הדבר בתחום הכדורגל(. המטרה המבוקשת היא מיידית: 
שחרור לאומי או חופש אישי, כלומר שחרור מעבדות. במצב השני המתיר אלימות המטרה אינה 
מיידית ובדרך כלל היא גם עלומה, כמו למשל הקמתה של חברה אידיאלית או הקמתה של מדינת 
הלכה דתית. בהנחה שהשימוש באלימות אינו התכלית, אזי ביסודם של שני מרחבי ההתרה האלה 
פועלת הנוסחה הקושרת בין אמצעי, מטרה והצדקה. בשני המרחבים הללו בעיית ההצדקה אינה 
פתורה. היא מצויה בטקסט ובקונטקסט ולכל מצב מתלווה הפוליטיזציה של הצדקת המטרה: מי 
המצדיקים, מי המתנגדים וכמה כוח יש לכל אחד מן הצדדים, קרי כמה אלימות הם יכולים להפעיל 

כדי להשיג מטרה מסוימת או למנוע את השגתה.

מה יש להם לומר: אלימות בכדורגל
אגרסיה  הזה.8  למשחק  שהתלוותה  האלימות  אודות  על  נכבד  פרק  יש  הכדורגל  של  בהיסטוריה 
אף  )שעל  הציבוריים  הספר  בבתי  והתמסד  שנולד  המודרני,  מהכדורגל  נפרד  בלתי  חלק  הייתה 

חיונית  אלימות  כי  סברו  לא  מרקסיסטים  לאחרונה  שעד  טוענת  ארנדט   .Arendt, 1970 גם  ראו   7
למהפכה; מרקס ואנגלס טענו כי היא נלווית למהפכה או משנית.

התיאור וההסבר לקוחים מההיסטוריה של הכדורגל האנגלי משום ששם נולד המשחק המודרני הזה,   8
שם הוא מתועד יותר מבכל מקום אחר, ומשום שהמודל האנגלי של התפתחות המשחק שימש מקור 
לחיקוי במקומות אחרים. כדורגל ואלימות הלכו )ועודם הולכים( יחדיו בכל מקום בעולם כמעט, 
באופן כזה או אחר, והמשתתפים העיקריים באלימות בכדורגל מזוהים תמיד: קהל, מועדון, מדינה. 

האלימות הנידונה בפרק זה היא זו הניצתת בקרב קהל האוהדים ומופעלת על ידם. 
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כינוים הם למעשה בתי ספר פרטיים ותלמידיהם משתייכים למעמדות הגבוהים דווקא( באנגליה 
במחצית השנייה של המאה ה-19. בשנת 1848 נערך בקיימברידג‘ כנס של ראשי קבוצות הכדורגל 
של בתי הספר השונים. בכנס התעוררה סערה בעניין השימוש בכוח פיזי במשחק, למשל בשאלה 
האם להתיר בעיטה ברגלי שחקן כדי לקחת ממנו את הכדור. ואולם משחק הכדורגל בחצרות בתי 
— התלמידים שלא השתתפו  אלים. הקהל  היה  לא  אגרסיבי מאוד,  אף שהיה  הציבוריים,  הספר 
במשחק — קיבל בתשואות את המשחק התוקפני של קבוצתו, אך הוא עצמו לא התערב. בחוקי 
הכדורגל שגובשו בשנת 1863 לא נאמר דבר על התנהגות הקהל; איש לא העלה על דעתו כי הקהל 

.)Goldblatt, 2006( יהפוך לחלק פעיל של המשחק הזה
ברם, תופעות של אלימות מצד קהל הצופים נצפו כבר בתקופת הינקות של משחק הכדורגל 
אלימות  שאירועי  עולה  לימים  שנכתבה  הספרות  מן  ה-19.  המאה  מחצית  בסביבות  באנגליה 
והפרות סדר המשיכו ללוות את משחק הכדורגל גם לאחר שנת 1863, אז היה הכדורגל למשחק 
ללמוד  שאפשר  כפי  לה.  מחוץ  גם  כך  ואחר  כולה  בבריטניה  אחידים  שכלליו  וממוסד  מקודד 
מהרישומים ההיסטוריים, אלימות בכדורגל אמנם לא הייתה תופעה שכיחה, אך בהחלט גם לא 
 Dunning,( ורישומה  האלימות  של  הגדרתה  הוא  הזמן  במשך  שהשתנה  מה  בשישים.  בטלה 

9.)Murphy, Waddington, & Astrinakis, 2002
הוא  באלימות. מה שידוע  לנהוג  אז קהלים שונים  על הסיבות שהניעו  היום  ידוע  מעט מאוד 
בני המעמדות הנמוכים שניכסו  זה קהל שונה מזה שבבתי הספר הציבוריים —  שבדרך כלל היה 
והקהל  השחקנים  של  ההשתנות  עם  ועממי.  פופולרי  למשחק  אותו  ועשו  הכדורגל  משחק  את 
השתנה גם דפוס ההתנהגות. האגרסיה שהתרחשה על הדשא לוותה לא אחת באלימות מצדו של 
קהל האוהדים )Jones, 1992(. כיום אפשר להניח כי האלימות נבעה ממניעים פנימיים למשחק 
חיצוניים למשחק  וממניעים  או האכזבה מכישלונה  כי קבוצתם תנצח,  — הציפייה של האוהדים 
ששורשיהם בקהילה המסוימת, למשל מתחים בין-קהילתיים שמצאו פורקן במשחק דרבי. מכל 
מקום, האלימות הייתה אמצעי שנועד לשרת מטרה, ועל המטרה הזאת בתקופה ההיא ידוע מעט 
מאוד. אפשר להניח כי לא מדובר באלימות לשמה או בקבוצות מאורגנות המגיעות לאצטדיון כדי 
וזו עשויה  לעורר אלימות, אף שאין להוציא מכלל אפשרות שהיו אנשים שנהנו לבטא אלימות 

הייתה לשמש עבורם מעין קתרזיס.10
ותלמידיו  אליאס  נורברט  מספקים  בכדורגל  האלימות  דבר  על  והיסטורי  יחסית  מקיף  הסבר 
כי  ההנחה  על  מבוססת  פרשנותם  לסטר.  אסכולת  את  שכוננו   ,)Elias & Dunning, 1986(
פוסקים  Quest for excitement הם  בספרם  מסוימת.  מטרה  להשגת  אמצעי  היא  האלימות 

זמן  כעבור  בכדורגל.  כאלימות  פיזיים  אירועים  רק  נרשמו  תחילה   .Young, 2012; 2015 גם  ראו   9
תועדו גם אירועים סימבוליים כגון גידופים בעלי תוכן גזעני. במדינות שונות נחקקו חוקים מיוחדים 
הנוגעים לאלימות במגרשי הכדורגל והמחוקקים בהן נדרשו להגדיר מהם אירועי האלימות שהחוק 

מכוון אליהם.

נשים  בעמידה;  במשחק  שצפו  הנמוכים  המעמדות  בני  גברים  כלל  ההיא  בעת  הכדורגל  קהל   10
בו מושבים  הן צפו בהם מהיציע המקורה שהותקנו  כלל  ובדרך  הגיעו לצפות במשחקים,  מעטות 
אוהדים   — קתרטית  היא  באצטדיון  בכדורגל  צפייה  כי  הסברה  נידונה  בעבר   .)Goldblatt, 2006(
טעונים במתח מפרקים אותו בזמן המשחק, משום שהאצטדיון הוא תחום הרשאה להתנהגות שאינה 
בין  הקושרת  להשערה  באשר  במיוחד  הזאת,  בתיאוריה  המפקפקים  הם  רבים  לו.  מחוץ  מקובלת 

.)Russell, 2008( תסכול לאגרסיה ולפורקן
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וכי  באירועים המספקים התרגשות אמיתית,  ניכר  יש מחסור  כי בחברה המודרנית התעשייתית 
הכדורגל ממלא את החסר הזה ולא בכדי )Elias & Dunning, 1986(. יתרה מזאת, החיפוש אחר 
התרגשות מלווה אצל האוהדים בתפיסה של כללי צדק, בהנחה מקדימה שתחרות כדורגל נשענת 
על כללים הוגנים שאינם מופרים על ידי השחקנים, השופט וגורמים אחרים המעורבים במשחק. 
כאשר האוהדים חשים כי כללי הצדק האלה הופרו, התרגשותם הופכת אלימה במטרה להשיב את 
הכללים הללו על כנם. גם מחברים אלו מניחים כי האלימות בכדורגל איננה אלימות כשלעצמה, 
אלא היא תלויה בסיבות המציתות אותה ומקיימות אותה. ספרות המחקר חלוקה בעניין הסיבות 

הללו ובעניין היותה של האלימות אמצעי לשם השגת מטרה.

טקסט וקונטקסט 
בשנות השישים של המאה הקודמת נוצרה תופעה רחבת ממדים של חוליגניות בכדורגל. התופעה 
התעוררה מתוך התרבות האנגלית ובעיקר מתוך התת-תרבות של הצעירים, למשל הופעתן של 
קבוצות מרדניות ואלימות כמו “גלוחי הראש“ )היילברונר, 2008(, והיא הלכה והתפשטה באירופה 
 — אלימות  שתכליתה  אלימות  היא  הכדורגל  של  בהקשר  החוליגניות  בעולם.  נוספים  ובאזורים 
התנהגות אלימה של קבוצת אוהדים, מנותקת ממהלך המשחק עצמו. האלימות המלווה בתגמולים 
.)Frosdick & Marsh, 2005; Lowles & Nicollls, 2007( רגשיים היא עצמה תכלית החוליגניות

ובמיוחד  המדינה,  ובעיקר   — שהרשויות  אלא  שמם,  את  לעצמם  שהעניקו  הם  החוליגנים 
בריטניה בתקופת שלטונה של תאצ‘ר — עשו שימוש מניפולטיבי בתיוגם של החוליגנים כדי לחזק 
את מעמדן וכדי לבוא חשבון עם גורמים מעמדיים מסוימים )Bebber, 2012(. המדינה הצביעה 
על גורמים מסוימים מן המעמדות הנמוכים, תייגה אותם כמארגנים וכמפעילים של החוליגניות 
באצטדיונים ומחוץ להם ובכך הצדיקה אלימות כלפיהם: המדינה הצדיקה את הצורך להכחיד את 
וממונה  אותו  מגדירה  שהמדינה  חברתי  הסדר  לטובת  )שם(,  החוליגנים  את  כלומר  החוליגניות, 
עליו.11 האלימות של המדינה נחשבת ל“אלימות טובה“, לגיטימית, כי בדמוקרטיה הליברלית רק 

.)Collins, 2008( למדינה יש את הזכות הבלעדית לקבוע מהי אלימות ומי רשאי להפעילה
כצפוי, התעצמות האלימות באצטדיוני הכדורגל משכה חוקרים מדיסציפלינות שונות והמחקר 
העלה כמה נקודות ביקורת באשר למגדירי האלימות ובאשר למדיניות ההתמודדות עם האלימות.12 

כך למשל נטען בעניין תגובת הרשויות בבריטניה: 

לגילויים של  הגיבו  והמשטרה המקומית  הבריטית  מן הממשלה  העדויות תראינה שגורמים 
של  מדיניות  ]ו[החלת  אלימות  של  אווירה  יצירת  באמצעות  חברתית  רצון  שביעות  חוסר 
צעדי דיכוי ]...[ במקום לבחון את השסעים החברתיים שבגללם הופיעה האלימות בכדורגל. 

)Bebber, 2012, p. 2( .הגורמים הללו עשו דמוניזציה לצעירי מעמד העובדים

נולדת בקרב קבוצות של גברים מהמעמדות הנמוכים, עד  לכול היה “ברור כשמש“ שהחוליגניות   11
נשים.  וגם  הבינוני  המעמד  בני  גם  מעורבים  חוליגניות  נוצרת  שבהן  בקבוצות  כי  מצא  שהמחקר 

לתופעה זו יש כידוע גם הסברים פסיכולוגיים )Russell, 2008(, אך הם אינם מענייננו כאן.

מדינות רבות השקיעו מאמץ רב כדי להכחיד את האלימות במשחקי הכדורגל, אבל למרות המאמץ   12
הן  נעלמו.  לא  “אולטראס“,  הגנרי  בשם  המכונות  האלימות,  את  ומנהלות  המציתות  החבורות 
ממשיכות להטריד את סוכני המדינה שתפקידם לשמור על הסדר הקיים, ומבחינתם האולטראס הם 

.)Gunter and Wolki-Schumacher, 2010( בעיה שיש לטפל בה ללא הרף
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מבלי  הכדורגל,  באצטדיוני  אלימות  מעשה  כל  על  “חוליגניות“  ההגדרה  את  החילו  הרשויות 
הדברים  את  לקבל  מיאנו  המחקר  אנשי  ואולם  העושים.  של  ובזהותם  המעשים  בטיב  לדקדק 
ואופני  הגבולות  חוצת  התופעה  של  היקפה   .)2013 )ביירס,  אידיופתיה  אינה  אלימות  כפשוטם. 
האחראים  מניעים  מסתתרים  הזאת  האלימות  מאחורי  כי  חשד  עוררו  הרשויות  של  התגובה 
לתופעה. מכאן נגזר שמשתתפי האלימות אינם סתם ארחי פרחי שואפי קרבות לשמם, וכי ייתכן 
שהאלימות אינה התכלית אלא אמצעי להשגת תכלית.13 החיפוש אחר התכלית הזאת הוליד כמה 

תיאוריות על שורשיה ועל משמעותה של האלימות בכדורגל.
כלפי  ביחס  הפשטניות  המוסכמות  על  לערער  הראשונים  בין  האנגלית,  המורשת  מן  כצפוי 
 Taylor,( טיילור  איין  המרקסיסטית.  האסכולה  מן  חוקרים  היו  האנגלי  בכדורגל  האלימות 
הזדמנות  וחסרי  מובטלים  העובדים,  מעמד  בני  צעירים  של  בתת-תרבות  מדובר  כי  הניח   )1971
לבעלותם  הקהילה  מידי  שלו  והמעבר  הכדורגל  של  מהתמסחרותו  נפגעים  שחשים  למוביליות, 
של בני המעמדות הגבוהים. הצעירים הללו, אוהדים שהכדורגל הוא במרכז חייהם, חשים שהם 
נדחפים החוצה ומאבדים את השפעתם על המועדון. בו בזמן הם חשים שהשחקנים, שבעבר היו 
קרובים להם ולתרבות המעמד שלהם, מתרחקים ומתברגנים.14 האלימות המכונה חוליגניות היא 
בעצם אמצעי של מחאה שמטרתו להשיב להם שליטה על המשחק הזה. המדינה, ובעצם האליטה 
יש  כן  ועל  בסכנה,  הבריטית  החברה  בסכנה,  החברתי  הסדר   — מוסרית  פאניקה  מלבה  השלטת, 
לגייס את הכלים ה“לגיטימיים“ כדי לעמוד בפרץ. אולם לאמיתו של דבר, המדינה יוצאת להגן על 

השיטה הקפיטליסטית.15
ברמינגהם לחקר התרבות,  לצד חברים אחרים באסכולת  וגם  )Hall(, עצמאית  הול  סטיוארט 
מעלה טענות המשיקות לטענותיו של טיילור. גם הול מניח כי האלימות המתרחשת בכדורגל היא 
אמצעי להשגת תכלית )Hall, 1978(. גם הוא סבור שהיא צומחת על קרקע פורייה ושאת תשומת 
הלב יש להקדיש להבהרת הרקע לאלימות והסיבות לה. כטיילור, הוא טוען שתת-התרבות של 
במאבקים  להתמודד  עליהם  מקלה  חייה,  בסגנון  המיוחדת  העובדים,  מעמד  בני  צעירים  גברים 
זו  תת-תרבות  המעמדי.16  ממיקומם  המשתמעת  לכפיפות  הנוגעים  במאבקים  ובמיוחד  בחייהם 
נפגעה מן השינויים שחלו בקונטקסט הפוליטי-כלכלי והיא מגיבה באלימות — במשאב שבו יש לה 
יתרון יחסי. טענה דומה משמיע פורטלי )Portelli(, הקושר את האלימות בכדורגל להתפתחותה 
של תרבות עוני. תרבות זו, שצמחה ליד )היינו, בגלל( המוסדות הנשלטים על ידי המעמד הבינוני, 
העמיקה את תחושות השוליות החברתית, הנחיתות וחוסר האונים. על רקע זה התפתחה תגובה 

 Buford, 1994;( יש לציין כי בקרב החוליגנים יש גם מי שעבורם שהאלימות היא התכלית עצמה  13
Frosdick and Marsh, 2005(, ולכך יש סיבות ששורשיהן נעוצות בפסיכולוגיה, אך כאמור מאמר 

זה אינו עוסק בהן.

בתחילת שנות השישים בוטלה ההגבלה על השכר שנכפתה על שחקני הכדורגל, וכמו כן רוכך סעיף   14
כיום,  עמו.  השתנה  חייהם  ואורח  להאמיר  החל  השחקנים  שכר  למועדון.  אותם  שכבל  ההעברות 
בשנות האלפיים, שחקני כדורגל מהליגה הבכירה באנגליה ובמקומות אחרים נמנים עם העשירון 

העליון של מקבלי השכר.

.Brohm, 1978 על השפעתם ההדדית של הקפיטליזם והספורט ראו  15

ראו Clarke, 1978. החוקר הבריטי אנת‘וני קינג טוען כי באמצעות משחק הכדורגל גברים אוהדים   16
מבקשים  הם  אלימות  באמצעות  זהותם.  את  מאשרים  ובכך  מדומיינים  לאומיים  גבולות  יוצרים 

.)King, 1998( לפרוץ את הגבולות הללו ולהעצים את זהותם
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 )Portelli, המקובלת בקרב צעירים מן המעמדות הנמוכים, שימוש באלימות, כדי שיישמע קולם
)1994. ואכן, על פי הסטטיסטיקה של האלימות בכדורגל בשנות השישים והשבעים, שנות השיא 

 Bebber, 2012;( העובדים  ממעמד  לבן  צעיר  היה  הטיפוסי  ה“פורע“  באנגליה,  החוליגניות  של 
לא  הזאת  התופעה  כאמור,   17.)Dunning, Murphy, Waddington, & Astrinakis, 2002
הייתה ייחודית לאנגליה אלא התפשטה למדינות אירופה ולמדינות נוספות ואתגרה את הרשויות 

.)Frosdick & March, 2005( המוסדיות שם
החוליגניות באצטדיוני הכדורגל וסיקורה התקשורתי הרחב דרבנו חוקרים לברר את מידתה ואת 
השפעתה של האלימות. כמה חוקרים ש“ירדו לשדה“ טענו כי התקשורת מגזימה מסיבותיה שלה 
וכי חלק נכבד ממה שמוצג כאלימות הוא בעצם מצג שווא. פיטר מארש )Marsh, 1978( מכנה את 
התופעה בשם אגרו )aggro(, מלשון אגרסיה: לטענתו, חלק נכבד ממה שנתפס כחוליגניות הוא 
בעצם אילוזיה של אלימות הכוללת ריטואלים המציגים אגרסיה בין אנשים צעירים.18 להתנהגות 

הדמה הזאת יש תכלית שהרשויות אינן רואות, ומבחינתן האגרו היא אלימות לכל דבר.
זמן רב שמשחק הכדורגל, ובעצם האצטדיון, היו  זה  באלימות המילולית והפיזית יש בשורה: 
לאמצעי להעברת מסרים מחאתיים, בדרך כלל פוליטיים. כך היה למשל בספרד בתקופת פרנקו, 
ברוסיה בתקופת סטאלין )בן פורת, 2003( ועוד. לא אחת השתייכותו של מועדון לקטגוריה אתנית 
או לאומית מסוימת מעידה על תפקידו החוץ-משחקי. היותו של אצטדיון הכדורגל תחום הרשאה, 
בזכות ההמון שבו, האנונימיות שהוא מאפשר והרתיעה של השלטונות מלהתעמת עם קהל המונים 

— כל אלה מאפשרים מחאה מסוגים שונים. 
בעצם אין תיאוריה אוטונומית על אלימות בכדורגל. המודלים והמושגים המסוימים המוחלים 
על למידתה נגזרים מתיאוריות של הסוציולוגיה. בהקשר זה, כמו בנושאים אחרים, חוקריה של 
האלימות בכדורגל אינם תמימי דעים באשר לסיבותיה של האלימות ולפרשנות המיוחסת לה. אבל 
יש ביניהם שתי נקודות הסכמה. האחת, שבדרך כלל האלימות בכדורגל אינה התכלית; והשנייה, 
שבדרך כלל שורשיה של האלימות הם מחוץ לאצטדיון והיא מיובאת אליו. על כן ניתן ואף צריך 

להפעיל על חקר האלימות בכדורגל את הנוסחה אמצעי-תכלית-הצדקה.

אלימות שלא לשמה
בכדורגל יש אלימות, סימבולית ופיזית. כמעט בכל מקום בעולם שבו מתקיימים משחקי כדורגל 
באנגליה  למקום.  ממקום  שונים  וגילוייה  שרמתה  אלא  אלימות,  נרשמת  כזה(  מקום  אין  )והיכן 
בשנות האלפיים חלה ירידה דרמטית בשיעור האלימות בכדורגל, לאחר שהרשויות הנהיגו פיקוח 
חמור על קבוצות אוהדים שנחשדו כמציתות אלימות.19 באיטליה, בגרמניה, בהולנד ובבלגיה מקרי 

לבקר  נהגו  לא  גם  ואסיאתיים  שחורים  האנגלית.  בליגה  שחורים  שחקנים  היו  לא  ההן  בשנים   17
באצטדיוני הכדורגל.

נוטים להשתתף באלימות; להפך, הם חרדים מפניה  כי אנשים "רגילים" אינם  רנדל קולינס טוען   18
.)Collins, 2008( ומשתדלים להימנע ממנה

מה שלא הצליחה ממשלת השמרנים בראשות תאצ‘ר לעשות בכפייה מלמעלה, הצליחה לעשות   19
הכדורגל  מועדוני  בניהול  אוהדים  ושיתוף  דיאלוג  באמצעות  בלייר,  בראשות  הלייבור  ממשלת 
מעוררי  אוהדים  ושל  החוליגנים  קבוצות  מנהיגי  של  תנועתם  בחוק  הוגבלה  בעת  בה  בבריטניה. 
מהומות. לכל אלה סייעו שינויים מבניים באצטדיונים: קהל האוהדים נדרש לשבת במקומות ישיבה 

בלבד, האצטדיונים רושתו במצלמות טלוויזיה ונוכחים בהם סדרנים במקום שוטרים.
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ובדנמרק,  בשוודיה  באוסטריה,   — אחרות  במדינות  מהמשחקים.20  בכ-10%  מתרחשים  אלימות 
בצרפת ובספרד, בפורטוגל ובשווייץ — לא נרשמה כמעט אלימות בעלת גוון של חוליגניות. לעומת 
זאת, במדינות הגוש המזרחי לשעבר ובמדינות שנקרעו מהפדרציה היוגוסלבית מתרחשת אלימות 
 Gunter & Wolki-Schumacher, 2010; SIRC,( קשה, חלקה פעולתן של קבוצות ניאו-נאציות

2008(. במדינות דרום אמריקה נרשמת אלימות כמעט בכל סוף שבוע בעונת הכדורגל. 
הסימבולית  האלימות  רבים  במקרים  שונות.  ועוצמות  שונים  גילויים  בכדורגל  לאלימות 
)גידופים, שירי שטנה וכיוצא באלה( בולטת יותר מן האלימות הפיזית. האלימות הפיזית נעה בין 
בשפיכות  להסתיים  שעלולה  אוהדים,  קבוצות  בין  מתוכננת  להתנגשות  למגרש  חפצים  השלכת 
דמים. הסטטיסטיקה על האלימות אמנם אינה יורדת לחקר מניעיה ותכליתה, אבל מעקב מסודר 
לטקסט  הנתונים  בין  מחברים  כאשר  מאחוריהם.  עומד  מה  להבהיר  עשוי  האלימות  גילויי  אחר 
ולקונטקסט אפשר לפענח את משמעותם — מה מניעי האלימות ולאן היא חותרת. ברבות השנים 
הלך והתפתח המחקר בנושא, וממנו עולה כי למעט מקרים מסוימים, האלימות בכדורגל — כולל 
זו המכונה חוליגניות — מבטאת מחאה ומבקשת לתקן מצב, למשל להשיב את הכדורגל לאוהדים. 

בעצם, החוליגנים “נושאים בשורה“ שרבים מן האזרחים הנורמטיביים מסכימים עמה.
הממלכה  של  הרמוס  כבודה  על  להגן  יוצאים  הם  כי  טוענים  למשל,  אנגלים,  כדורגל  אוהדי 
)Perryman, 1999(. הם צובעים את פניהם בצבעי הדגל הלאומי ומתעטפים בדגלים  הבריטית 
שעליהם טבוע הצלב של ג‘ורג‘ הקדוש, פטרונה של אנגליה מימים ימימה. בכל משחק של הנבחרת 
הלאומית של אנגליה מתייצבים “מגני האומה“ כשפניהם להתקוטטות. אין ספק כי מדובר בחבורה 
של אוהדים הששים אלי קרב, אבל כאשר יורדים לשורש העניין ובוחנים את הפרופיל הדמוגרפי 
של האוהדים הללו ואת עמדותיהם מתקבלת תמונה מורכבת, ולכל הפחות מורכבת יותר מן האופן 
הפשטני שבו הם מוצגים בתקשורת. תופעת האוהדים האלימים התעוררה לסירוגין לפני כעשור, 
ומדי פעם היא שבה ומתעוררת. המדינה מנקה עצמה מאחריות לתופעה; החוקרים הביקורתיים 

שואלים מה יש בחברה האנגלית שמעורר תופעות כאלה.
באלימות  מתבלטים  ואלה  גזענות,  לגילויי  כדורגל  בין  הקשר  התחזק  האחרונות  בשנים 
הסימבולית )ההופכת מדי פעם לאלימות פיזית( כאשר שתי קבוצות אוהדים ממוצאים אתניים או 
לאומיים שונים מתנגשות זו בזו במכוון. מה שהחל כגילויי גזענות כלפי שחקנים שחורים בליגת 
הכדורגל באנגליה התעורר במקומות נוספים והופך לתופעה מכוערת ואלימה מאוד.21 מפגש בין 
נבחרות לאומיות של שתי מדינות מן הפדרציה היוגוסלבית לשעבר עלול להתדרדר להתכתשות 
רבתי; בגרמניה, גורמים ניאו-נאציים מתגרים בשחקנים ממוצא תורכי; באוסטרליה סובל הכדורגל 
המקומי מגילויי גזענות על רקע השתייכותם של מועדונים מסוימים לקהילות אתניות שמוצאן 
ממדינות הפדרציה היוגוסלבית. בכל המקרים הללו האלימות הפיזית והסימבולית אינה מתרחשת 

מחוות  )גידופים,  סימבולית  אלימות  כוללת  אלו  במדינות  הנרשמת  האלימות  כי  כאן  לציין  צריך   20
גופניות, גילויי גזענות(, אלימות פיזית )זריקת חפצים למגרש, התקוטטות בין קבוצות של אוהדים, 
פלישה למגרשים(, אלימות בין שחקנים בזמן המשחק )אירועים שאינם שכיחים כיום( וגם אלימות 
המתרחשת הרחק מן האצטדיון, בין אוהדים של שני מועדונים יריבים. בדרך כלל גילויי האלימות 

הסימבולית שכיחים הרבה יותר משאר סוגי האלימות.

התרחשו  כאלה  אירועים  שחורים.  שחקנים  כלפי  גזענות  גילויי  על  מונופול  אין  האנגלי  לכדורגל   21
ומתרחשים במקומות אחרים באירופה ומחוץ לה. אלא שאנגליה היא המודל של הכדורגל המודרני, 

ועל כן כמעט כל נושא הקשור למשחק הכדורגל נידון בהקשר שלה.
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בעיני  ומוצדק  נכון  יפה,  להיות  שעשוי  משהו  להשגת  אמצעי  היא  אלא  גרידא,  האלימות  לשם 
קבוצה חברתית אחת אף שהיא עוול מכוער ושגוי בעיני אחרת. לא זה המקום להסביר ולפרש כל 
אחד מהמקרים הללו, אך כולם שייכים לנוסחה הקושרת בין אמצעי, תכלית והצדקה. הצדקתה של 

האלימות כאמצעי להשגת תכלית היא עדיין שאלת המפתח.
האלימות בכדורגל סובלת מדימוי מוטעה ולא במקרה. למישהו יש עניין להציגה כך. המדינה, 
בגינוי  בכדורגל  האלימות  על  מזנקת  שמרניים,  גורמים  ידי  על  מונהגת  היא  כאשר  כלל  בדרך 
ובחקיקה כאילו מדובר בסכנה נוראה ומיידית לסדר החברתי. האפרטוסים השונים מגויסים להגנה, 
גם החוגים הליברליים מן המרכז ושמאלה מתייצבים לעזרת המדינה, והתקשורת נועצת שיניים. 

כך אומר הול:

החוליגניות  את  ולהגדיר  להציג  בוחרת  העיתונות  שבה  בדרך  גדולה  בעיה  שיש  סבור  איני 
בכדורגל במשך השנים. ]...[ איני מאמין שהחוליגניות תיעלם אם רק העיתונות תסכור את 
פיה או תפנה את מבטה הצדה. אבל אני ]...[ מאמין שהתופעה הידועה כחוליגניות בכדורגל 

)Hall, 1978, p. 18( .אינה סתם סיפור על “חיות פראיות“ כפי שהעיתונות מציגה אותה

לאלימות  לגיטימיות  מספקים  מראש  שנקבע  באופן  והצגתה  האלימות  של  המכוונת  הגדרתה 
שכנגד, זו שמותר למדינה להפעיל. כמה מאות אוהדי כדורגל המכונים חוליגנים, ועמם עוד כמה 
הכדורגל  את  המלווה  האלימות  אבל  להכחידה.  שיש  ממש  של  כסכנה  מוצגים  נספחים,  אלפים 
כבר שנים רבות מתעוררת ושוככת וחוזר חלילה, לא בגלל הכדורגל וגם לא בגלל שהיא תכלית 
המעשה. היא קיימת משום שאצטדיון הכדורגל הוא תחום הרשאה יעיל ונוח במיוחד — מעשים 
היא  אחרים,  אלימות  גילויי  שכמו  משום  קיימת  היא  בתוכו.  מותרים  לו  מחוץ  מותרים  שאינם 
אמצעי להשגת תכלית מסוימת. הצדקתה של התכלית הזאת היא עצם העניין והבעיה: היא תלויה 

במקום, בזמן ובקטגוריות החברתיות המעורבות.

אצלנו בבית
פורת,  )בן  כדורגל  אוהדי  על  מחקר  ועל  בשדה  התבוננות  על  מבוססים  אחריו  והבא  הזה  הפרק 
לה- “קבוצת  כיום  מכנים  שהם  במה  חברים  חלקם  ירושלים,  בית“ר  אוהדי  רואיינו  שבו   )2007

נגד שחקני כדורגל ערבים  פמיליה“; על מפגשים מתועדים עם אוהדי כדורגל שהביעו “מחאה“ 
ונגד ערבים בכלל במגרשי כדורגל בישראל; על דיווחים שבועיים וסיכומים עונתיים מטעם הקרן 
החדשה לישראל, המקיימת פרויקט מיוחד של מעקב אחר האלימות במגרשי הכדורגל; על מידע 
מטעם בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל בעניין התנהגות אלימה )על פי הגדרה( של קהל אוהדים; 
כלפי שחקנים ערבים  יחסם  כדורגל בדבר  ראיונות במדורי הספורט, שבהם התבטאו אוהדי  ועל 
ומועדוני כדורגל ערביים. הממצאים שנאספו כוללים גם התבטאויות של שחקנים ואוהדי כדורגל 
ערבים באשר למעמדם וליחסם כלפי מדינת ישראל בהקשר של הכדורגל, אך אלה נידונים במקום 

.)Ben Porat, 2014( אחר
כאז  כי  לומר  אפשר  ובהווה,  בעבר  בישראל  בכדורגל  האלימות  מצב  את  לתאר  מבקשים  אם 
הערכאה  הייתה  הפוליטיקה  כאשר  בעבר,  הפוליטיקה.  מן  ניזונה  בכדורגל  האלימות  היום  כן 
הדומיננטית בישראל והכתיבה את דרגות החופש של הערכאות האחרות, מה שהתרחש בכדורגל 
הושפע במידה רבה )ואפילו נקבע( על ידי הפוליטיקה, ובכלל זה האלימות שהתרחשה בו. כיום, 
כאשר הערכאה הכלכלית היא הדומיננטית, הכדורגל ממוסחר ועצם קיומו תלוי בכלכלתו — עדיין 
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יש לפוליטיקה השפעה על מה שמתרחש בו ובעיקר על האלימות שבו.22
התרחשו  בעבר  השנים:  במרוצת  השתנו  הישראלי  בכדורגל  האלימות  דפוסי  כי  לציין  ראוי 
מרבית גילויי האלימות בקרב השחקנים, ואילו כיום מתרחשים מרביתם בקרב קהל האוהדים )בן 
האצטדיונים  אל  מיובאת  אלימות  בישראל  גם  מסוימים,  מקרים  להוציא  כן,  כמו   .)2014 פורת, 
ואינה נולדת בהם. על פי המחקרים המעטים שנערכו בישראל בנושא האלימות בכדורגל, הגורמים 
לה הם זהותו הפוליטית של הקהל )הזיקה לאחד מן המרכזים הארציים — הפועל, מכבי או בית“ר(, 
ועודם  שעמדו  הבולטים  הגורמים  הם  אלה  בין-קהילתיים.  ומתחים  לאומית  או  אתנית  שייכות 
 Shihade, ;1987 ,עומדים מאחורי האלימות בכדורגל הישראלי )אמיר וקלאוס, 1981; פרבשטיין
2011(. נקודה נוספת היא כי בהשוואה למתרחש בעולם, רמת האלימות בכדורגל הישראלי נמוכה 
עוד יותר מרמת הישגיה של נבחרת ישראל בתחרויות בינלאומיות. תופעה של אלימות מאורגנת 
בכנופיות במטרה לעורר התנגשות בתוך האצטדיונים ומחוץ להם — כזו הקיימת עדיין במקומות 
שונים בעולם — מתרחשת בישראל בקנה מידה קטן מאוד בשנים האחרונות. מדי פעם, לעתים 
רחוקות, פורצת אלימות אד הוק, אירוע מקומי המקבל תהודה רחבה מאוד יחסית להיקפו ולמה 

שהתרחש בו בפועל.
בעונת הכדורגל נערכים בכל שבת מאות משחקים: מבוגרים, נוער, נערים, ילדים ונשים. בחלק 
קטן מאוד מהמשחקים נרשמים אירועי אלימות )בעיקר סימבולית( שאינם עבירות של שחקנים 
שהתרחשו במהלך המשחק. בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל אמנם עסוקים למדי, אך רק לעתים 
רחוקות הם נדרשים לעסוק באלימות של קהלים כגון השמעת ביטויים גזעניים או השלכת חפצים 
חוק  את  הכנסת  חוקקה  האחרונות  בשנים  בציבור  שנוצרה  המוסרית  הפאניקה  מחמת  למגרש. 
אותם  מגדירים  השונות  הרשויות  שנציגי  אירועים  התשס“ח-2008.  בספורט,  אלימות  איסור 

כבעלי גוון גזעני נידונים בבתי המשפט האזרחיים.
בעשור הראשון למדינה ניזונה האלימות במגרשי הכדורגל משני מקורות: מן הזהות הפוליטית 
של המועדון וממצב סוציו-אקונומי עגום, בעיקר בקרב עולים חדשים. המתחים הפוליטיים בין 
מרכזי הספורט של הפועל, מכבי ובית“ר, שכל אחד מהם היה קשור למחנה פוליטי אחר, באו לידי 
ביטוי במגרש הכדורגל — בדרך כלל באמצעות דיאלוג )אם נכחו באצטדיון אוהדים של הקבוצה 
)ברעם,  היריב  המועדון  של  הפוליטי  הפטרון  כלפי  שהופנו  גידופים,  של  מונולוג  או  היריבה( 
הפוליטי  במחנה  תמיכה  של  אקט  בכך  שראו  משום  גם  בקבוצתם  לצפות  באו  אוהדים   .)2004
שלהם והזדמנות להביע את דעתם ברבים על מה שלא מוצא חן בעיניהם, בלשון המעטה. דוגמה 
לכך הם אוהדי בית“ר ירושלים, שהייתה עדיין בליגת המשנה, ואוהדי בית“ר תל אביב, שהייתה 
שלטון  וכלפי  ההסתדרות  כלפי  זעמם  את  הפנו  הם  העליונה:  בליגה  הבולטות  הקבוצות  אחת 
אז קיפוח  היה  )ואכן  זיקתם למפלגת חרות האופוזיציונית  בגלל  מפא“י, שלדעתם קיפחו אותם 
כזה(. אצטדיון הכדורגל היה המקום שבו ניתן דרור לביטוי תחושות קיפוח ואי-נחת, והאלימות 

המילולית והפיזית היו אמצעי הביטוי.
הקהל של בית“ר ירושלים רכש לו מוניטין של קהל חם ואגרסיבי הנוטה לפרצי אלימות. בגלל 
מקומה של הקבוצה בליגת המשנה בשנים הראשונות למדינה, מעשיו של קהלה לא עוררו רושם 

הכדורגל בישראל של היום עשוי משתי חטיבות שונות: כדורגל מסחרי המקיף את ליגת העל ושתי   22
מינהלת  מנהלת  הראשונה  החטיבה  את  השאר.  כל  את  המקיף  חובבני  וכדורגל  תחתיה,  הליגות 

שהוקמה לשם כך. החטיבה השנייה מנוהלת ישירות על ידי ההתאחדות לכדורגל.
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והתקשורת הכתובה לא הקדישה לו מקום רב במדורי הספורט. קהל אחר שרכש לו מוניטין אגרסיבי 
שאוהדיה  הבולגרית,  העדה  הקימה  הקבוצה  של  הכדורגל  מועדון  את  יפו.  מכבי  של  הקהל  היה 
הקבוצה נמנו עמה. לא אחת יצאו האוהדים להגן על מועדונם. האוהדים הבולגרים ביקשו לומר 
“אנחנו כאן“: מועדון הכדורגל שלהם ייצג תת-תרבות שהקלה את הסתגלותם בישראל. לבולגרים, 
שעלו ארצה כעדה שלמה, היה כוח למחות ולהתנגד. מועדון הכדורגל לא כונן לשם משחק בלבד: 

כאשר הגנו עליו, מילולית ופיזית, הם הגנו על זהותם.
רבים  אלימות  מקרי  הישראלי  בכדורגל  התרחשו  המדינה  קום  לאחר  והשני  הראשון  בעשור 
יחסית, אולם מעט מאוד תשומת לב הוקדשה לזיהוי ולהכרה של המניעים שעמדו מאחוריהם. מן 
המעט שיש בידינו אפשר להניח כי האלימות שניצתה אז בקרב הקהל במגרשי הכדורגל לא הייתה 
אלימות לשמה אלא שימשה אמצעי להשגת תכלית שצדקתה נקבעה על ידי משתתפיה. האוהדים 
לא ביקשו להשיב על כנם את כללי הצדק במשחק, אלא את כללי הצדק מחוץ לו — את הכללים 

שלדעתם עוותו וגורמים להם עוול.

בשם הציונות: לכו מכאן או תמותו

הוא לא נביא, בסך הכול עוד ערבי / יש לו שפם עם פרעושים, והוא מוכר גבינת עזים / פועל 
בניין, גם שהוא צם ברמדאן / ויש לו תעודה כתומה, מוחמד בן זונה / מוחמד מת מוחמד מת 
מוחמד מת ]...[ פה זה ארץ ישראל טועמה / פה זה מדינת היהודים / אני שונא אותך סלים 

טועמה / אני שונא את כל הערבים23

מיובאת  היא  אוטוכטונית.  אינה  הכדורגל  באצטדיוני  האלימות  המאמר,  בתחילת  שנטען  כפי 
אליהם מבחוץ, וגם בישראל היא משקפת שסעים חברתיים המטרידים את החברה הישראלית. את 
הביטוי לשסעים אלו נותנות קבוצות אוהדים אשר באמצעות אלימות מילולית ופיזית מבטאות 

אותם ו“מביאות בשורה“ למגרשי הכדורגל.
בעשורים האחרונים התרבו המקרים שבהם קריאות גנאי והתנכלות פיזית מופנות כלפי ערבים 
במשחקי כדורגל, בעיקר בעת תחרויות בין מועדון כדורגל ערבי למועדון יהודי, ובמיוחד כאשר 
המועדון היהודי הוא זה של בית“ר ירושלים.24 ההקשר הרחב הוא היחסים המתוחים בין יהודים 
הוא  הספציפי  ההקשר  הכבושים.  בשטחים  פלסטינים  וערבים  פלסטינים-ישראלים  ערבים  ובין 
ובני סכנין לליגה הבכירה  עלייתם של מועדוני כדורגל ערבים דוגמת הפועל טייבה, אח“י נצרת 
בישראל, ליגה מתוקשרת מאוד. עימותים בעלי גוון אתני בין יהודים לערבים כבר קרו בכדורגל 

פזמון המושר )גם( על ידי קבוצת אוהדים של בית“ר ירושלים. באשר לפזמונים המבזים את היריב,   23
/ הלכו  בית מפזמון ששרים אוהדי הפועל תל אביב: “בתאונת מטוס קלה  אינה לבד. הנה  בית“ר 
השחקנים וההנהלה / הם התרסקו לתוך הים — הלכו הצהובים לעולמם / ]...[ אני שונא מכבי / אני 

שונא בדם / רוצה שהם ימותו — שונא אותם“.

הדבר נכון גם במקרים אחרים, למשל כאשר המועדון היהודי הוא של בני יהודה או של מכבי תל   24
כי  לציין  יש  כולם.  על  עולה  בית“ר  במשחקי  בישראל  הערבים  של  תקיפתם  עוצמת  אבל  אביב, 
הקהל של בית“ר ירושלים הוא קהל הטרוגני. לה-פמיליה היא ארגון ימני קיצוני הפועל גם מחוץ 
לאצטדיון; יש בקהל הבית“רי מי שמשתף עמו פעולה, למשל בשירה ובקריאות גנאי כלפי ערבים, 

אך יש בבית“ר ירושלים גם מי שמתנגדים בגלוי ובפומבי לגילויי הגזענות מצד האוהדים. 
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הישראלי לפני זמן, אבל הם התרחשו בשוליים ובדרך כלל לא זכו לפרסום רב )בן פורת, 2014(. 
הליגה הבכירה של הכדורגל הישראלי מעניקה לקבוצות אוהדים הזדמנות להפגין את דעתם כלפי 
הקהילה הערבית בישראל. אצטדיון כדורגל דומה ללוח מודעות בעל תפוצה רחבה מאוד: הקריאה 
“מוות לערבים“ גלשה אל מעבר לחומות של אצטדיון טדי בירושלים והועתקה אל קהלים נוספים. 
תחילה געשו התקשורת ודעת הקהל וגינויים נשמעו כמעט מכל עבר, אך לאחר זמן הפכה הקריאה 
לבנאלית: הרי לא באמת מבקשים מוות לערבים. הכוונה היא מטפורית, הכוונה היא שילכו מכאן 

כי “פה זה מדינת היהודים“.
ההתנהגות הזאת של קבוצה מבין אוהדי בית“ר ירושלים זכתה לפרשנויות שונות )רימון-אור, 
והפיזית, את היחס לערבים  2002(. כל הפרשנים מגנים אותה: מגנים את ההתנהגות המילולית 
ואת הגזענות, ומצטטים את דבריו של ז‘בוטינסקי באשר ליחס לערבים שיגורו במדינה היהודית. 

גם חברי לה-פמיליה מצטטים את ז‘בוטינסקי, ציטוטים שהם בוחרים על פי טעמם והשקפתם.25
הול )Hall, 1978( הצביע על התפקיד שממלאת התקשורת. בבר )Bebber, 2012( עומד על 
לפני  מיד,  להכחיד  יש  הכדורגל  במגרשי  האלימות  את  המדינה:  של  האינסטינקטיבית  התגובה 
שתכתים את הסדר החברתי בכתם שאינו יורד בכביסה. המצב נדמה למצב של חירום. במקרה זה 
נועדת לחזק את תחושת  ירושלים מוגדרת כתכלית — היא  אלימותם של קבוצה מאוהדי בית“ר 
הבעלות היהודית על ארץ ישראל ועל מדינת ישראל. מפעילי האלימות אינם מסתירים את כוונתם 
“טיהורה“ של  היא  2007(. המטרה  פורת,  )בן  בין אמצעי למטרה  הזיקה  בעוז את  אלא מפגינים 
מדינת ישראל מערבים, אויביה בכוח ובפועל, כדי לשמר את אופייה היהודי ולהבטיח את קיומה. 
אוהדי  לדעתם של  וגם  לה-פמיליה,  חברי  ולדעת  הצדקתה של המטרה מקדשת את האמצעים, 

כדורגל אחרים, יש להתחיל במגרשי הכדורגל. 

מגני העם, מגני המדינה הציונית?
“בית“ר קבוצה ציונית, זו קבוצה שמייצגת חתך רחב של אוהדים ימניים, בית“ר מזוהה עם הימין. 
אני לא אוהב ערבים, וגם במדינה שלנו לא נראה לי שזה תסריט הגיוני. לא רוצה שחקנים ערבים 
בבית“ר“. הדברים הללו הם אוסף היגדים של אוהדי בית“ר המסומנים כ“קומץ“ שאחראי לאלימות 
זו  כלל  בדרך  הכדורגל.  במגרשי  אלימות  המפעילים  אוהדים  אכן  הם  אלה  “גזענית“.26  המכונה 
אלימות סימבולית המתבטאת בקריאת ססמאות כגון “מוות לערבים“, אך לעתים הם מפעילים גם 

אלימות פיזית כלפי שחקני כדורגל ערבים ואוהדיהם.
ראוי לשים  איננה התכלית אלא האמצעי.  ומפעילים האוהדים הללו  ברם, האלימות שיוזמים 
לב למשפט מפתח המופיע מדי פעם בראיונות עמם: “מדינת ישראל היא מדינה ציונית, בית“ר 
מעלה  הכתובה  העיתונות  ושל  אינטרנט  אתרי  של  בחינה   .)2007 פורת,  )בן  ציוני“  מועדון  היא 
כי הקביעה הזאת משמשת הצדקה להדרת שחקני כדורגל ערבים, מועדוני כדורגל ערביים, קהל 
אוהדים ערבי וכלל הערבים החיים בישראל. אפשר להניח כי כמו החוליגנים האנגלים, המסנגרים 

קבוצת לה-פמיליה קמה בשנת 2005 ויש לה זיקה אידיאולוגית למשנתו של כהנא, אך ההתנהגות   25
האלימה כלפי מועדוני כדורגל ערביים החלה כאמור עוד קודם לכן.

הקומץ הזה הוצג ככנופיה של ריקנים פוחזים נמוכי מצח, ולא היא. מדובר בצעירים בעלי מודעות   26
פוליטית ימנית שעל פי הפרופיל הם רווקים, בעלי השכלה תיכונית או על-תיכונית, בעלי משלח 
יד בסטטוס של מעמד בינוני והכנסה מעל לחציון, בנים להורים מן המעמד הבינוני, וממוצא אתני 

מזרחי או אשכנזי ללא דומיננטיות של אחד מהמוצאים )בן פורת, 2007(.
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על התנהגותם האלימה בטענה כי יש צורך להגן על המלכה ועל אנגליה, גם “הקומץ“ הבית“רי 
סבור שהוא מגן על המדינה הציונית שמשום מה מאפשרת לערבים — שמבחינתו הם אויבי המדינה 

הציונית — לקנות אחיזה במוסדותיה ולערער כך את יסודות מהותה וקיומה.
בישראל  היהודי  הציבור  מרבית  בקרב  הוא.  נהפוך  מסביבתם,  מנותקים  אינם  בית“ר  אוהדי 
מקובלות שתי גישות ביחס לערבים, ושתיהן מחילות על ערביי ישראל את מושג הזר )בן פורת, 
Simmel, 1950 ;2007(. סביב המושג הזה התפתחה הפרקטיקה כלפי הערבים.27 הגישה הראשונה, 

וכפי הנראה הרווחת, רואה בערבים זרים אבסולוטיים שישנם כאן ויישארו עמנו. 
על  לשמור  בזמן  בו  אך  להשתלב  מוסדית,  להתאקלם  רב  מאמץ  עושים  האבסולוטיים  הזרים 
הליגה  במשחקי  ערביים המשתתפים  כדורגל  מועדוני  לכונן  למשל   — מסוימת  עצמאית  מסגרת 
זהותם.  על  השומרים  כאלה  תנאי,  על  זרים  הישראלים  בערבים  רואה  שנייה  גישה  הישראלית. 
מעמדם במדינה הוא אינסטרומנטלי, ובבוא היום וכשיבשילו התנאים לכך ישובו למקום מוצאם, 
לאחת מארצות ערב. הם מכוננים מועדוני כדורגל מוסלמיים המשחקים בישראל, ובכוונה תחילה 
ירושלים,  בית“ר  נוקטים אוהדי הכדורגל של  לליגה הישראלית. את הגישה הזאת  אינם שייכים 
המצפים ליום שבו הערבים ילכו. הם מבקשים לקרב את היום הזה והתנהגותם במגרשי הכדורגל 
היא האמצעי לכך, אולם להלכה ולמעשה הם אינם קומץ חריג בחברה הישראלית; הם רק בוטים 

יותר מאחרים, ישירים יותר ונכונים לעשות מעשה.
במובלע מציבים האוהדים הללו סימן שאלה גדול באשר לכינוי מעשיהם “גזענות“. את הכינוי 
הזה הדביקו להם גורמים אחרים, ולא בכדי: בכך נדחק הצדה הדבר האמיתי — הקונפליקט הלאומי 
הפנים-ישראלי שבו מעמד הקולקטיב של הערבים הישראלים הוא מעמד של דיירי משנה )בנזימן 
ומנסור, 1992(, מי שאין להם זכות בעלות על הבית שבו הם גרים. אוהדי בית“ר אינם מקבלים 
את המונח “גזענות“ לתיאור מעשיהם. מבחינתם המונח הזה הוא פרשנות של אחרים, שמאלנים 
אוהבי ערבים ואנטי-ציוניים. לטענת האוהדים, דווקא ההיבט הלאומי הוא שמטריד ומניע אותם 
להקשיב(.  מוכנות  )שאינן  לרשויות  והן  לתקשורת  הן  חוצות  ובראש  בגלוי  זאת  אומרים  והם 
הכתמתם כגזענים חסרת חשיבות לדידם. הם משוכנעים שהם עושים את הדבר הנכון, דהיינו הגנה 
על המדינה הציונית, ולשם כך כשרים כל האמצעים, גם האלימים. השמירה על טהרת הציונות של 

מדינת ישראל היא ההצדקה האולטימטיבית.
הצדקתה של האלימות הייתה בעייתית ותישאר כזאת, אולם כמו ש“פורנוגרפיה היא עניין של 
גיאוגרפיה“ כך גם תפיסת האלימות באצטדיוני הכדורגל בישראל היא יחסית. להוציא את גילויי 
האלימים  האוהדים  בין  — המרחק  ועוד  הערבי  הקולקטיב  ביזוי  הפה,  ניבולי   — האלימות עצמם 
ובין קהל האוהדים הנורמטיבי, ובעצם המרחק שלהם ממרבית הציבור היהודי בישראל, מצטמצם. 
אם נוציא מהפזמון שלעיל את הפנייה הישירה לסלים טועמה, השורות “פה זה ארץ ישראל / פה 
זה מדינת היהודים“ מציגות בסיס רחב וקונצנזואלי להצדקת האלימות, והנה השרים את הפזמון 

שבים להיות נורמטיביים.
מן הסתם, האלימות המילולית והפיזית כלפי הערבים בזויה כשלעצמה. אבל כאשר מעמידים 
אותה במבחן הנוסחה אמצעי-מטרה-הצדקה מתגלה כצפוי הפן הבעייתי. האלימות אינה המטרה, 
והפוליטית עמלו מאז ומתמיד ההנהגות  כי אם אמצעי להשגת מטרה, שעל הצדקתה המוסרית 

כפי  זו  בקרבנו“.  השוכן  “הגר  כאל  הערבים  אל  להתייחס  נהוג  בישראל  מסוימות  קבוצות  בקרב   27
הנראה הייתה גם תפיסתו העקרונית של זאב ז‘בוטינסקי, בניסוחו שלו.
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משמאל ומימין בישראל. פרקטיקות שונות שימשו גם הן אמצעים להשגת אותה המטרה והיו גם 
הן אלימות במידות שונות: ממשל צבאי, החרמת אדמות, הדרה גלויה וסמויה מתחומים מסוימים 
בכלכלה הישראלית, תחומים האסורים למגורי ערבים. כל האמצעים הללו יושמו משום שהמטרה 
הראויה )בעיני היהודים בישראל( קידשה אותם — משום שההיגד “פה זה מדינת היהודים“ חקוק 

ברשומות הכנסת. 
הערבים  על  ובעצם  הערבים,  הכדורגל  אוהדי  ועל  הכדורגל  שחקני  על  המתגוללים  האוהדים 
בכלל, שואבים את הצדקת האמצעי ממקור רחב יותר, מצדקתה ומבשורתה של המדינה היהודית-

ציונית. ייתכן שצדקתה נישאת “מפי מצורע“, כדברי רחל המשוררת. אך אם האמצעי פסול — מה 
דינה של הבשורה?
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רתם כסלו* ורונן שמיר** 

ט ֲאִני ָהִייִתי ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ָלל י ּכְ ּתִ ׁשְ ּיַ ַאְך ֲאִני לֹא ִהְתּבַ

י ּתִ ַבׁשְ ר ּכָ ַעד ֲאׁשֶ
י ּתִ ֵלב ֶאָחד ָרַכׁשְ
ֲהָלל ת ִמּנַ ל ַהּבַ ׁשֶ

)"הורה נהלל", צבי בן יוסף, תש"א(

תקציר. מאמר זה מציע מבט אמפירי על תהליכים מוסדיים של בניית ריבונות, 
האוכלוסייה  על  מידע  מאגר  של  היווצרותו  דפוסי  אחר  התחקות  באמצעות 
ואחר אופני האכיפה שהתבססו על מאגר זה. מקרה המבחן הוא שדה הכדורגל 
העולם השנייה.  הבריטי במלחמת  לצבא  בפלשתינה-א“י בתקופת ההתנדבות 
מעמדה  לביסוס  תרמו  אזרחית  חברה  ארגוני  שבו  האופן  את  בודק  המחקר 
צבאי,  גיוס  של  מערך  להפעיל  המסוגל  כמעין-ריבון  היהודית  הסוכנות  של 
זה.  במערך  אגודות הספורט  ושל  לכדורגל  ובוחן את תפקידן של ההתאחדות 
במאמר, המבוסס על מחקר ארכיוני, מוצגים דפוסי “השתמטות“ ונתוני המחקר 
וכרטיסי שחקן שימשו אמצעי מעקב שאיפשרו את  כיצד רשימות  ממחישים 

בנייתה של ריבונות מוסדית. 

מבוא
מאמר זה דן בסוגיית גיוסם של יהודים נתיני פלשתינה המנדטורית לצבא הבריטי בשנות מלחמת 
העולם השנייה ובאופן שבו סוגיה זו באה לידי ביטוי בשדה הכדורגל. מקרה המבחן מעניין משום 
לכן,  הפוליטית.  הקשת  קצווי  מכל  וקבוצות  מוסדות  יחידים,  הפגישה  הספורטיבית  שהמסגרת 
הסמכות  לשאלת  באשר  מחקריות  תובנות  להפיק  מאפשרת  שלה  חקירה  מתודולוגית,  מבחינה 
)ובכללה גם מה שכונה "החוגים האזרחיים" או "הסקטור האזרחי",  המוסדית בחברה היישובית 

להבדיל ממפלגות הפועלים, מהסתדרות העובדים הכללית ומשלוחותיה השונות(.
באופן כללי, אפשר לומר שאין מחלוקת באשר למשמעות המושג "תקופת היישוב" ולפירושו כמצב 
של "מדינה בדרך" או "מדינה בתוך מדינה". הסכמה מושגית זו משקפת את התפיסה כי האוכלוסייה 
היהודית )הציונית( גיבשה מערך מוסדי בעל סממנים של ריבונות מדינית: סמכות בת-אכיפה שפעלה 
על בסיס לאומי במרחב גיאוגרפי נתון וכוונה כלפי אוכלוסייה הנתונה למרותו של שלטון קולוניאלי 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  **
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באותו המרחב הגיאוגרפי. לפיכך כונתה אוכלוסייה זו — הן בזמן אמת והן בספרות המחקר — בשם 
"היישוב המאורגן", אם כי לעתים קיימת אי-בהירות רבה באשר לזהות הארגונים, להיקף הסמכות 

הארגוני ולנסיבות שבהן נחשב חלק מהאוכלוסייה למאורגן וחלק אחר לבלתי מאורגן.
מטרת הניתוח המוצע כאן היא לנסות להאיר היבטים מסוימים של האופן שבו מתארגנת ונבנית, 
מקרה  לא-מדינתיים.  בתנאים  מעין-ריבונית  מוסדית  סמכות  הצלחה,  של  אחרת  או  כזו  במידה 
המבחן הולם במיוחד משימה זו, מכיוון שגיוס צבאי הוא אחת הדרישות התובעניות ביותר שיכול 
בשאלת  המתמקדים  וכתיבה  ממחקר  להבדיל  למשל(.  מסים,  גביית  )לצד  לנתיניו  להציב  ריבון 
פוליטית  בפילוסופיה  במשפט,  למשל   — )מדינית(  ריבונות  של  והשלכותיה  היקפה  מהותה, 
ובסוציולוגיה של המדינה — מאמר זה מבקש להתחקות אחר הפרקטיקות הקונקרטיות המופעלות 
בתהליך ההרכבה של סמכות ריבונית. להבדיל מגישות פוזיטיביסטיות המדגישות את כוחו של 
הריבון "להוציא פקודות" )או אפילו להפקיע את תוקפו של החוק; ראו Schmitt, 1985(, המאמר 
אינה  זה  במאמר  לריבונות  ההתייחסות  לכן  ריבונות.  בניית  של  בטכנולוגיות  מתמקד  הנוכחי 
במישור המושגי, אלא היא נשענת על תפיסתה של ריבונות כמערך קונקרטי של יכולות מוסדיות 
שיש לתפעלו, לתחזקו, ולא פחות מכך — להפגינו ללא הרף. בראש ובראשונה, בנייתו ותחזוקו 
של מערך מעין-ריבוני כאמור כרוכים באיסוף שיטתי של מידע על האוכלוסייה, בריכוזו ובעדכונו 
השוטף, בבניית מערך טפסים ורשימות המזרים מידע, הוראות ופקודות ומבטיח מידה כלשהי של 
פומבית  ענישה  באמצעות  כוחו  את  להפגין  אכיפה המסוגל  ובתפעולו של מערך  מוסדי,  תיאום 

)והגדרה קטגורית( של סרבנים, מתנגדים ומשתמטים למיניהם.
סוגיית ההתגייסות לצבא הבריטי, שעלתה לסירוגין על סדר היום הציבורי עם פרוץ מלחמת 
לצבא  ה"התנדבות"  שאלת  בספרות  מכונה  ואילך,  מ-1942  לשיאה  והגיעה  השנייה  העולם 
הבריטי )גלבר 1979, 1981(. המושג "התנדבות" עולה בקנה אחד עם גישות מחקר שלשיטתן 
הסכמה  של  גבוהה  רמה  על  התבססה  הטרום-מדינתית  היהודית  בחברה  המוסדית  הסמכות 
חריגים  ספונטנית של  ענישה  ועל  ומשטור עצמי  וולונטריזם  רבה של  מידה  על  נורמטיבית, 
הננקטת  1995(.1 אולם העמדה  א' שפירא,   ;1981 גלבר,   ;1995 )גורני,  ומשתמטים למיניהם 
משטור  של  כמנגנון  והתנדבות  רחבה  הסכמה  של  קיומן  את  מראש  מניחה  אינה  זה  במאמר 
עצמי המסביר ציות לסמכות מוסדית. ההתנדבות, בהיותה מפתח לפעולה לטובת הקולקטיב, 
מנותחת כאן כמכשיר לבניית סמכות מעין-ריבונית בתנאים של העדר ריבונות מדינית. על פי 
ההיגיון המחקרי המוצע כאן, השתמטות אינה חיצונית למערך הריבוני )או המעין-ריבוני(, אלא 

היא חלק בלתי נפרד ממנו. 
כפי שנראה בהמשך, מקרה המבחן מלמד כי גיוסם של שחקני כדורגל לצבא הבריטי נשען על 
בנייתו של מנגנון גיוס חובה במעטפת של "התנדבות". על בסיס ניתוח המקרה המוצע כאן, המושג 
שיפותח במאמר זה יכונה "התנדבות כפויה": טכניקה מוסדית לבינוי ריבונות בתנאים של העדר 
ריבונות או טרום-ריבונות. בהקשר ההיסטורי הספציפי של החברה היהודית בפלשתינה, מקרה 
הסתדרות  במסגרת  המוסדי  הבינוי  על  הענף  למחקר  שבניגוד  מפני  תוקף  משנה  מקבל  המבחן 
העובדים ומפלגות הפועלים — שהייתה להן יכולת אכיפה משום שיכלו להציע טובין מטריאליים 
היבטים  לנתח  מיעטו  התקופה  חוקרי   —  )1995 שטרנהל,   ;1984 שפירא,  )י'  אותם  למנוע  או 

אך ראו את דבריהם של שטרנהל )1995( וי' שפירא )1984(, שכתבו על עוצמת הריכוזיות הארגונית   1
בחברה היישובית.
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של  מופעים  ולנתח  בפלשתינה  פועלית(  ראות  )מנקודת  "הלא-מאורגנת"  החברה  של  מוסדיים 
הפעלת משמעת מעין-ריבונית על הציבור היהודי בכללותו.2 

יתר על כן, ההתנדבות הכפויה בשדה הכדורגל משקפת תופעה רחבה יותר )שנחקרה אך מעט( 
שאפיינה את היישוב היהודי-ציוני בתקופת המנדט: מידת ההיענות המוגבלת למוסדות הלאומיים 
בתחומי חיים שונים, כגון מיסוי )"כופר היישוב"(, התדיינות משפטית )"משפט השלום העברי"( 
או ריסון עליית המחירים בתחום הדיור )"ספסרות"(.3 במילים אחרות, המחקר מחדד את העובדה 
ובמידה לא  וכפייה  בגיוס משאבי אכיפה  כרוך במאבקים,  ריבונית  בנייתה של סמכות  כי תהליך 
מבוטלת של כישלונות. גם מבחינה זו המאמר מדגיש את היותה של ריבונות תהליך הולך ונמשך, 

לעולם חלקי ולא יציב, המצריך תחזוק פומבי שוטף.

סוגיית הגיוס: רקע כללי 
בספטמבר 1939, מיד עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, החל ביישוב מפקד התגייסות שכלל את 
כל הגברים בגילאי 18—36 )גלבר, 1979(. מהמתפקדים לא נדרש דבר מלבד בדיקה רפואית, אך 
בידי  חיוני  ולריכוז של מידע סטטיסטי  לאיסוף  מנגנון  הוא שימש  רבה.  הייתה למפקד חשיבות 
המוסדות הציוניים, ואגב כך פעל כמפגן של כוח מוסדי הן כלפי הממשל הבריטי והן כלפי הציבור 
היהודי. לימים, המידע שנאסף בו היה הבסיס לצו הגיוס הראשון לצבא הבריטי, שפרסמה הסוכנות 
היהודית. השלטון הבריטי הכיר בסוכנות כגוף היציג של היישוב מכוח כתב המנדט; המגעים בין 
הבריטים לסוכנות בעניין הגיוס לצבא הבריטי החלו ב-1939. בה בעת שקלו הבריטים את אופציית 
הגיוס הישיר, ללא התיווך המוסדי של הסוכנות, אולם זו לא עלתה בקנה אחד עם האינטרס הציוני. 
המוסדות  של  מעייניהם  בראש  עמדה  הבריטי  לצבא  ההתגייסות  לא  המלחמה,  של  זה  בשלב 
הן  המעין-ריבוני  המוסדי  כוחם  את  לבנות  שיסייע  באופן  בתיווכם,  ניהולה  עצם  אלא  הציוניים 

כלפי חוץ )הממשל הבריטי( והן כלפי פנים )האוכלוסייה היהודית(.4
בהסתדרות  והן  היהודית  בסוכנות  הן  החלטות,  והתקבלו  יוזמות  נוסחו  ו-1941   1940 בשנים 
העובדים הכללית, שמטרתן הייתה להוכיח לבריטים את נחיצותם של המוסדות היהודיים בארגון 

ה"התנדבות". במכתב שפרסמה הסוכנות ב-26 בספטמבר 1940 נקבע:

אך ראו גלעדי, 1973.  2

על היחס ל"משתמטים" מלהישמע למשפט השלום העברי ועל היחס לבעלי דירות ה"מספסרים"   3
.Shamir, 1999 בשכר דירה ראו

המאורגן  היישוב  של  והסתייגותו  מהתנכרותו  "רתיעה  עם  התמודדו  ה“ישירים“  המתגייסים   4
וגורשו  ההגנה  מארגון  סולקו  חברתית,  מבחינה  הוחרמו  ]המתגייסים[   ]...[ הזה.  לגיוס  ביחס 
לערוך  הבריטים  את  לשכנע  ויצמן  חיים  של  מאמציו  על   .)192 עמ‘   ,1979 )גלבר,  ממשקיהם" 
כזה  מגיוס  הבריטים  חששות  ועל  יהודיות  ליחידות  כפויה“  “התנדבות  על  שתתבסס  גיוס  תכנית 
 FO  ;WO 32/9502/1  ,)The National Archives of the UK( הבריטי  הלאומי  בארכיון  ראו 
E2726/2062/31. הבריטים חששו בעיקר מהתגובה הערבית ומההשלכות של גיוס יחידות יהודיות 
ההסתדרות  של  המתחזק  ממעמדה  חשש  גם  עולה  הדברים  מן  זאת,  עם  הנאצית.  התעמולה  על 

הציונית בהיותה מוסד מארגן גיוס.



־2016  סוציולוגיה ישראלית יז ]2[   75 תשע"ו

ועדה  ידי  על  מהגיוס  כפטור  שיוכר  מבלי  התחייבותו  אחרי  ימלא  שלא  מי  כל  לראות  יש 
וכו'  המפלגות  סניפי  האגודות,  הארגונים,  כל   ]...[ לאומית.  מחובה  כמשתמט   — מוסמכת 
]...[ יוציאו מתוכם את המשתמטים. ]...[ אגודה שלא תתן יד לפעולה זו תתפרסם אף היא 

כמשתמטת ממלוי חובה לאומית.5 

ניסיון לגיוס על פי  ניהול רישומים,  גיוס,  ההחלטות המעשיות של הסוכנות כללו הקמת ועדות 
ועובדים במקומות  לגייס חברי קואופרטיבים  כדי  מכסות, שימוש בכוח הכפייה של ההסתדרות 
עבודה מאורגנים וניסיון להטיל קנסות על "משתמטים". כבר בשלב זה היו חברי אגודות ספורט 
יעד פוטנציאלי לגיוס. הסוכנות פרסמה הודעה לארגונים שונים, ובהם אגודות הספורט, שלפיה 
"אין להשתחרר ממילוי החובה לעם לפי שיקול אישי בלבד, אלא לפי הכרעתן של ועדות הגיוס 

המוסמכות. ועדות הגיוס תמסורנה תעודות לאלו ששוחררו על ידן מחובת הגיוס".6 
עם זאת, היו בקרב היישוב היהודי חילוקי דעות משמעותיים בנוגע לאופי הגיוס ולהיקפו לאורך 

כל שנות המלחמה )בן אליעזר, 1995(. גלבר מצטט מתוך תזכיר פנימי: 

הגיוס הנוכחי אין לו כל זכות להיקרא בשם זה )גיוס מתוך התנדבות(. מצד אחד הקואופרטיבים 
לזה  לקרוא  בקושי אפשר  ורק  חזק,  די  ציבורי  לחץ  חבריהם תחת  נותנים את  של התחבורה 
התנדבות חופשית. ומצד שני הרחוב משתתף בגיוס לא מתוך רגש התנדבות אלא בתור "חיל 

שכירים" לפי הרצפט האנגלי. )1979, עמ' 245(7 

עם  אחד  בקנה  עלה  שלא  כיוון  אנגלי",  "רצפט  אותו  את  יפה  בעין  ראו  לא  הציוניים  המוסדות 
שאיפתם לשמור על מעמדם כגורם סמכותי המתווך בין הממשל הבריטי לציבור היהודי. הממשל 
נוסף  ריבון  של  בקיומו  כהכרה  כמוהו  כפויה  להתנדבות  הרשאה  שמתן  הבין  מצדו,  הבריטי, 
בפלשתינה — למעשה "קריאת תיגר על מעמדה וסמכותה של ממשלת המנדט" — וניסה למנוע 

מהסוכנות להפוך את הגיוס ה"התנדבותי" לגיוס חובה )גלבר, 1981, עמ' 2(.
חרף ההסתייגות של הממשל הבריטי, ב-2 במאי 1941 פרסמה הסוכנות היהודית צו גיוס 
שחייב את כל הרווקים שגילם 20—30 להתנדב לשירות צבאי והטיל סנקציות על המסרבים 
וועדות גיוס על בסיס מקומי ועירוני.  גיוס  להתגייס. בקיץ 1941 הוקם מנגנון שכלל לשכות 
באביב 1942, כאשר איימה גרמניה לפלוש למצרים וממנה לפלשתינה, נוצר אקלים ציבורי נוח 
להשלטת משטר של משמעת יישובית בנושא הגיוס לצבא הבריטי. בתחילת קיץ 1942 הוצהר 
כי המרכז להתגייסות היישוב יהיה הגוף הביצועי של הסוכנות היהודית לעניין ההתנדבות לצבא 
הבריטי. לקראת סוף יוני של אותה שנה פרסם משה שרתוק )שרת( — ראש המחלקה המדינית 
של הסוכנות היהודית — צו גיוס כללי. במסגרת זו נקבעו קריטריונים לגיוס ולמתן פטור מגיוס, 
ונקבעו סמכויותיהן של ועדות משמעת מקומיות שתפקידן היה לטפל ב"משתמטים". במרכז 
להתגייסות הוחלט גם לרכז את שמות המשתמטים ב"ספר שחור". תקנון משמעת שכלל שורה 
של סנקציות כלפי משתמטים חייבי גיוס פורסם באוגוסט 1942. כמו כן נקבע שלכל מתייצב 

מכתב ששלחה הסוכנות בתמוז תש“א )יוני-יולי 1941, ארכיון לבון, IV-104-113-101(. המכתב   5
מוען “לכל הרשויות המקומיות! לכל ועדות הגיוס! לכל המפלגות, ההסתדרויות והארגונים!“.

פרסום בעיתונות, 16.9.1940, אצל גלבר, 1979, עמ‘ 261.  6

כי הדבר אינו  1, אם  גיוס מס‘  זהו צו  הארכיון הציוני המרכזי, S25/5033. לפי התארוך של גלבר   7
מצוין במפורש.
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נטול אישור רשמי על  נטול תעודה או  הנענה לצו הגיוס תונפק תעודה מתאימה, כך שאדם 
היותו פטור משירות ייחשב משתמט ויהיה חשוף לסנקציות ארגוניות וחברתיות כגון חרמות 
עסקיים וחברתיים, פיטורים, סילוק ממפלגות ומארגונים או פרסום שמות משתמטים ברבים 

)גלבר, 1981(.
יכולת האכיפה של הצו הייתה גבוהה יחסית בקרב חברי ההסתדרות, משום שהיו חשופים 
הסתדרותיים  וארגונים  פועלים  מועצות  של  ולסנקציות  עבודתם  במקום  ישירות  לסנקציות 
הייתה  היהודית  האוכלוסייה  שאר  בקרב  האכיפה  יכולת  אליהם.  זיקה  להם  שהייתה  שונים 
או  לכדורגל  ההתאחדות  באמצעות  שתווכה  סמכות  הפעלת  אלו,  בנסיבות  יותר.  מוגבלת 
באמצעות מועדוני הספורט — במיוחד בכל הנוגע לצעירים בריאים בעלי פוטנציאל לשירות 

צבאי פעיל — הייתה צעד שנועד לתרום לייצובה של רשת סמכות מוסדית מעין-ריבונית. 

כדורגל בפלשתינה-א"י: היבטים ארגוניים
)יהב,  חוקרי חברה אחדים נתנו דעתם לקשר שבין כדורגל ללאומיות בפלשתינה ובישראל 
1994(. המחקר הדגיש את "העוצמה המגייסת של הספורט" )שורק, 2006, עמ' 2(, את תפקידו 
ביצירת זהות קולקטיבית ואת חלקו בעיצוב היחסים בין יהודים לערבים )בן פורת, 2002, 2003; 
Harif & Galily, 2003(. בראייה היסטורית, כותב סמיונוב )1975(, לכדורגל הייתה "משמעות 
עם  אידיאולוגית  הזדהות  ביטאה  לאגודה  הספורטאי  השתייכות  לאומית-חלוצית.  סמלית 
זרם פוליטי-חלוצי. הספורטאי בתקופת טרום המדינה ראה בעיסוקיו הספורטיביים שליחות 

לאומית-חלוצית" )שם, עמ' 26(.
בתקופה זו, שבה חיי היומיום אופיינו ברמה גבוהה של מיסוד פוליטי וזיהוי מפלגתי )הורוביץ 
וליסק, 1977(, גם שדה הכדורגל התארגן באמצעות שלוש חטיבות פוליטיות עיקריות: מכבי, 
ובית“ר.8 אגודות ספורט אלו כרכו יחד ספורט ולאומיות ברמת ההצהרה והמעשה.  הפועל 
ציוניים  לאומיים  ערכים  לייצג  שאפה  העולמית,  מכבי  מהסתדרות  חלק  שהייתה  מכבי, 
כזו  קונקרטית  עולם  להשקפת  קשר  ללא  הציבור,  כלל  על  מקובלים  שיהיו  “א-פוליטיים“ 
או אחרת, וניסתה להימנע מנקיטת עמדה בסוגיות שנויות במחלוקת )קאופמן, 2007; חריף, 
יוסף יקותיאלי, היו גם אלו שיזמו בשלהי שנות העשרים את  2011(.9 אנשי מכבי, בהנהגת 
הקמת ההתאחדות הארצישראלית לכדורגל )Palestine Football Association( כארגון יציג, 
 FIFA — Fédération Internationale( אזרחי ועל-מפלגתי, שיוכל להתקבל לשורות פיפ“א
de Football Association( )שורק, 2006(. תנאי פיפ“א חייבו התאחדויות כדורגל לאומיות 
לייצג את כל התושבים, ללא הבדל דת וגזע. בפגישה הראשונה להנעת תהליך ההצטרפות, 
שנערכה במרס 1928, השתתפו נציגי קבוצות ערביות, יהודיות ובריטיות )קאופמן, 2003(.10 

הזרוע הדתית- ובהן אליצור,  נוספות  יהודיות  אגודות ספורט  באותן שנים פעלו בפלשתינה-א“י   8
ציונית של הפועל. פעילותן אינה נסקרת במסגרת מאמר זה.

שאלת העבודה העברית, למשל, הייתה שנויה במחלוקת: הפועלים תמכו בעבודה עברית טהורה,   9
ואילו בני המושבות — בעבודה ערבית זולה, מטעמים כלכליים )קאופמן, 2007(.

הקבוצות הערביות לא יכלו להזדהות עם המטרות הלאומיות של ההתאחדות. גם מבחינה פורמלית   10
לא היה מעמדן שווה — נציג ערבי אחד בלבד ישב בוועידה המייסדת של ההתאחדות )היחס המספרי 
לא שיקף את שיעור הערבים באוכלוסיית המדינה(; לא היו לערבים נציגים במוסדות ההתאחדות 
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בסוף 1928 סופחה ההתאחדות לפיפ“א זמנית, ובקיץ 1929 הצטרפה אליה באופן קבוע )חריף, 
 .)2011

אם כן, מבחינה פורמלית ההתאחדות לכדורגל הייתה גוף אזרחי אוטונומי )וחלק ממנגנון 
מוסדי בינלאומי( שלא היה כפוף לשלטונות המנדט ובוודאי לא למוסדות הלאומיים. עם זאת, 
על פי חאלידי )Khalidi, 2014(, ההתאחדות עברה תהליך “ציוניזציה“ מואץ בשנים שלאחר 
מכן )אף על פי שבליגה שארגנה ההתאחדות ב-1942, מבין 27 הקבוצות ששיחקו, חמש היו 
ערביות — שלוש חיפאיות, יפואית אחת וירושלמית אחת — ומלבדן היו גם קבוצות של הצבא 

האנגלי וקבוצה יוונית לצד הקבוצות היהודיות(.11
תהליך הקמתה של הפועל החל ב-1923, עם הקמת מועדון האגודה בתל אביב, שלא האריך 
ימים. מועדון זה ויתר מועדוני הפועל הראשונים נוסדו כאגודות ספורט לפועלים בתוך מכבי, 
אך התפיסה שלפיה הניטרליות הפוליטית של מכבי מייצגת למעשה עמדה בורגנית הובילה 
להקמת מסגרת ספורט פועלית. במאי 1926 הוקמה ההסתדרות הארצית של הפועל, ארגון 
העובדים  הכללית של  וההסתדרות  לציונות,  סוציאליזם  בין  ספורט מעמדי-לאומי ששילב 
בארץ ישראל לקחה אותה תחת חסותה )בן פורת, 2007; קאופמן, 2007(.12 בפעילויות האגודה 
הונפו דגל ישראל והדגל האדום זה לצד זה והושרו המנון הפועלים העברים והאינטרנציונל 
 SWSI — Socialist( במישור הבינלאומי הצטרפה הפועל לסאס“י .)הסוציאליסטי )יהב, 1994
Workers Sports International(, ארגון שהתנגד לספורט האולימפי בטענה שזוהי מסגרת 
בורגנית ושם לעצמו למטרה לקדם את האינטרסים של הפרולטריון )בן פורת, 2007; קאופמן, 
2003(. כתוצאה מכל אלו, יחסיה של הפועל עם ההתאחדות — ארגון “א-פוליטי“ שנוסד על 

ידי מכבי — היו רצופי מתחים וחשדות ואף כללו הפסקת חברות בה.
לעומת מכבי והפועל, שהוקמו מלכתחילה כאגודות ספורט, בית“ר )שנוסדה בריגה ב-1923( 
נוער פוליטית שבמסגרתה הוקמה גם אגודת ספורט. עד 1935 פעלו אגודות  קמה כתנועת 
ספורט של בית“ר במסגרת מכבי, אך הן עזבו על רקע פרישת הרוויזיוניסטים מההסתדרות 
הציונית ולאחר החלטת מכבי להרחיקם מטקס הפתיחה של המכביה השנייה. אנשי בית“ר ראו 
זו התנכלות פוליטית בלחץ השמאל ותהו אם מכבי עודה “התאחדות ספורטיבית  בהחלטה 

לאומית בלתי מפלגתית“ )רזניק, 2003, עמ‘ 162(.
המאבקים  של  בִצלם  לכדורגל  ההתאחדות  פעלה  יציג  כארגון-על  פעילותה  מתחילת 
הפוליטיים בין מכבי והפועל, ובעוצמה נמוכה יותר גם בִצלם של מאבקים עם בית“ר )בן פורת, 
2002(. היחסים המעורערים בין שתי האגודות הדומיננטיות גרמו לכך שפעילות ההתאחדות 
לא הייתה רציפה. היו שנים שבהן הפועל לא נטלה חלק במשחקי הליגה והיו תקופות שבהן 
התקיים שיתוף פעולה בין המועדונים משנחתמו הסכמים חדשים )קאופמן, 2003(. מתחים 
ומאבקים אלו מצאו ביטוי גם בשאלת ה“התנדבות“ לצבא הבריטי. גילם ומצבם הבריאותי 

אלא בדעה מייעצת; והם שותפו במשחקי הנבחרת רק כשראשי ההתאחדות חויבו בכך )בן פורת, 
2002(, למשל במשחקי נבחרת ארץ ישראל מול הווְנֵדֶרְרס ב-1941 )חריף, 2011(.

שורק )2006( כותב כי למרות שיתוף הקבוצות הערביות והבריטיות, הדומיננטיות הציונית הייתה   11
מוחלטת ובמשחקי הנבחרת נוגנו ההמנון הבריטי והתקווה.

הפועל  הקמת   .1920 בדצמבר  הוקמה  ישראל  בארץ  העברים  הפועלים  של  הכללית  ההסתדרות   12
עלתה בקנה אחד עם מטרתה ועם יעדיה של ההסתדרות, שאחד מהם היה תעסוקתו הספורטיבית 

של הפועל בשעות הפנאי )קאופמן, 1994(.
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של שחקני הכדורגל מיצבו אותם כמועמדים מובהקים לגיוס צבאי. יתר על כן, המועדונים 
שבמסגרתם הם שיחקו היו מוקד ארגוני שאיפשר פיקוח ומעקב אחר השחקנים, וההתאחדות 

לכדורגל — בהיותה ארגון-העל היציג — נתפסה כמקור מוסדי להפעלת סמכות בנושא זה. 

כר הדשא ככר לגיוס צבאי-לאומי
באפריל 1941, עת פרסמה הסוכנות היהודית קריאה להתגייסות לצבא הבריטי, נכללו מכבי 
זו. בספטמבר 1941 חודשה פעילותה  והפועל ברשימת הארגונים שאליהם הופנתה קריאה 
של ההתאחדות, והקבוצות נדרשו לספק למזכירות את רשימת שחקניהן ואת כרטיסי השחקן 
של כל השחקנים הרשומים בהן, לצורך ארגון מחדש של הליגה.13 באוקטובר 1941 פרסמה 
הישוב העברי  "הנהלת ההתאחדות מצטרפת לתביעת  הודעה שלפיה  לכדורגל  ההתאחדות 
להגברת ההתגיסות לצבא הבריטי ומחליטה לתמוך בכל האמצעים שברשותה להגשמת צו 

זה".14
מרותה  את  לחזק  לה  שיאפשר  מתווך  ארגון  מעין  בהתאחדות  ראתה  היהודית  הסוכנות 
באגודות הספורט. כוחה הארגוני של ההתאחדות נבע מהעובדה שהנפיקה וחילקה "כרטיסי 
שחקן", שבלעדיהם לא יכולים היו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה. החלטת ההתאחדות 
"לתמוך בכל האמצעים" בהגשמת צו הגיוס כרכה את הנפקת כרטיס השחקן באישור רשמי 
על כך שהשחקן התייצב בלשכת הגיוס ונרשם כנדרש, או לחלופין שברשות השחקן תעודת 

שחרור מגיוס. 
לקראת קיץ 1942 הודיעה הסוכנות להתאחדות:

בתקף צו הגיוס מס. 2 מטעם מוסדותינו העליונים שנתפרסם ביום 29.3.42 פקע כחן של כל 
תעודות השחרור ותעודות הארכא מחובת גיוס, בלי שום יוצא מהכלל, שניתנו ע"י ועדות 

ולשכות הגיוס שלנו ]...[ ובעליהן חיבים להתיצב בלשכות הגיוס לבירור ]...[ מחדש.15 

פנתה  היא  זו.  חדשה  מדיניות  ומביאה של  כמוציאה  לפעול,  ניסתה  או  פעלה,  ההתאחדות 
עליהם  חלה  הגיוס  שחובת  האגודות,  שחקני  כל  "על  כי  להן  והודיעה  הספורט  לאגודות 
בהתאם לצו המוסדות ושלא שוחררו ע"י ועדות הגיוס הצבוריות"16 לעבור מחדש את הליך 
הרישום בלשכות הגיוס. האגודות גם נדרשו להמציא את כרטיסי השחקן של כל השחקנים 
חייבי הגיוס המשחקים בשורותיהן, כדי שההתאחדות תוכל לבנות רשימת שחקנים מעודכנת 
ולהנפיק "פנקסים חדשים" )כרטיסי שחקן( שבאמצעותם אפשר יהיה לעקוב אחר סטטוס 

בשל הסכסוכים בין הפועל ומכבי נפגמה רציפותה של פעילות הליגה שארגנה ההתאחדות לכדורגל.   13
)קאופמן,  ההתאחדות  בהנהלת  לפריטטיות  הדרישה  רקע  על  הפועל  פרשה  למשל   1931 בינואר 
2003(. גם שנות המרד הערבי )1936—1939( פגעו ברציפותם של משחקי הליגה. באוגוסט 1941 
נחתם הסכם חדש בין האגודות והליגה שבה לפעולה רצופה וסדירה )חוזר מס‘ 1 של ההתאחדות, 

.)IV-244-760 ,ללא תאריך, ארכיון לבון

.IV-244-760 ,חוזר מס‘ 10, 4.10.1941, ארכיון לבון  14

העתק  עם  לכדורגל,  ההתאחדות  אל  היהודית  הסוכנות  של  הגיוס  ממחלקת  מ-19.5.1942  מכתב   15
.)S25/4996 ,למחלקה המדינית של הסוכנות )הארכיון הציוני המרכזי

.IV-244-760 ,חוזר מס‘ 10, 4.10.1941, ארכיון לבון  16
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הגיוס של השחקנים ובלעדיהם תיאסר ההשתתפות במשחקים.17 יתר על כן, תכנית הפעולה 
גיוס  חייבי  כרטיסי שחקן של  לה  להחזיר  דרישה מאגודות הספורט  כללה  של ההתאחדות 
"משתמטים" והקמת מנגנון שתפקידו להנפיק לאגודות רשימות שמיות של שחקנים חייבי 

גיוס, כדי שיוכלו להרחיק "משתמטים" ממגרשי הכדורגל.
נמרץ במיוחד,  כדורגל למנגנון אכיפה  נחשפו אפוא שחקני  בתנאים המוסדיים הקיימים 
הודות ליכולתה של הסוכנות להפעיל עליהם לחץ ישיר באמצעות ועדות הגיוס ולחץ עקיף 
על- כמוסד  עצמה  למצב  שניסתה  ההתאחדות,  וההתאחדות.  הספורט  אגודות  באמצעות 

מפלגתי המשליט את מרותו על האגודות, נדרשה כעת לבנות מסד נתונים ומערכת עדכנית 
ומתעדכנת להנפקת תעודות, אישורים וכרטיסי שחקן. בנייתו של מנגנון סמכות שכזה דרשה 
את שיתוף הפעולה של האגודות השונות, שלכל אחת מהן היה יחס שונה להתאחדות. לפיכך 
אחד התנאים החיוניים לביסוס מרותה של ההתאחדות היה יכולתה להעניק יחס שוויוני פחות 

או יותר לכל אחת מהאגודות.
מבחינת הפועל, התערבות ההתאחדות בענייני הגיוס לא הייתה מובנת מאליה. אנשי הפועל 
סרו למרות ההסתדרות ומעולם לא הסתירו את הסתייגויותיהם מהיותה של ההתאחדות ארגון 
אוטונומי לא-פועלי, הכולל בתוכו אגודות ספורט מזרמים יישוביים שהיו בעיניהם לצנינים. 
סירקין, מוועדת הכדורגל המרכזית של הפועל, הודה כי "בזמנו התנגדתי לכך שההתאחדות 
תכנס לעניני גיוס ותטפל בהם, אולם לפי החלטת מרכז 'הפועל' הוצאנו את העבודה הזאת 

לפועל".18
התערבות ההתאחדות בענייני הגיוס ממילא הקבילה לפעולות העצמאיות שנקט הפועל 
הסוכנות  עם  ישיר  ובתיאום  ההסתדרות  של  מדיניותה  במסגרת  לכן,  קודם  כבר  זה  בעניין 
היהודית. ב-1941 התארגנה אגודת הפועל לשם הרכבתן של רשימות גיוס בקרב חבריה וקיום 

.)IV-244-84 ,מדיניות זו מתבהרת מתוך ישיבת מזכירות מרכז הפועל ב-8.10.1941 )ארכיון לבון  17

4.1.1942, ארכיון לבון, IV-244-668A. סירקין אף הטיל ספק באפקטיביות של כפיית הגיוס   18
סמילנסקי,  הזאת“.  הפעולה  עזרה  לא  השחקנים  של  “להתגייסותם  הזדמנות:  באותה  ואמר 
לא  הכפויה  ההתנדבות  נגד  עקרוניים  מטעמים  ויצא  לעשות  הגדיל  הפועל,  איש  הוא  גם 
לבירור  מיוחד  דין  בבית  להשתתף  ההצעה  את  דחה  הוא  כולו.  ביישוב  אלא  בהתאחדות  רק 
פרשת רחובות )המוזכרת בהמשך המאמר( ונימק: “אני מתייחס בבוז אל המשתמטים מחובת 
ההתגייסות, ובייחוד אלה מתוך ‘המכבי‘ ו‘הפועל‘. אבל אני מתייחס בשלילה אל אמצעי ה]לא 
ברור[, שמשתמשים נגדם, כשהם מחללים את קדושת הרעיון של ההתנדבות. אלה ]לא ברור[ 
ליצור בישוב אוירה של התנדבות ]...[ בכדי לשדר אוירה כזאת — צריכים להָענות ]לא ברור[ 
אלה העלובים והאומללים שלא ידעו, מתוך הכרה ]...[ למלא את חובת ה]לא ברור[ ההיסטורית“ 
)9.11.1942, הארכיון הציוני המרכזי, S37/553(. היו בקרב אנשי הפועל גם מי שהתנגדו לעירוב 
התחומים בין ספורט ועניינים לאומיים, ובכלל זה הגיוס. עמם נמנה סירקין )ישיבת מרכז הפועל, 
18.1.1942, ארכיון לבון, IV-244-668A(. כך אמר גם באר בישיבת ההנהלה המקצועית של 
הפועל, שנערכה ב-4.11.1942: “ההנהלה המקצועית לא צריכה להתעסק בשאלות הפוליטיות 
של הספורט, אלא אך ורק בשאלות הספורטיביות" )ארכיון לבון, IV-244-668A(. במכבי אמר 
דברים דומים בן ציון פט: “אין זה מתפקידו של מוסד ספורטיבי בינלאומי ]הכוונה להתאחדות[ 
IV-244- ,להתערב בעניינים שאינם קשורים בפעילות ספורטיבית“ )24.11.1941, ארכיון לבון

.)668A



אנגלים, ציונים וכדורגל: על התנדבות כפויה ובניית ריבונות 80   רתם כסלו ורונן שמיר

פעולות ״למניעת השתמטות".19 מרכז הפועל ניסה לבנות מאגר מידע ומערך שליטה מרכזי 
ופנה לכל סניפיו המקומיים בדרישה לקבל את כרטיסיהם של השחקנים "אשר לא התגייסו ולא 
המציאו תעודת שחרור מועדת הגיוס במקום".20 שיתוף הפעולה של הסניפים לא היה מלא. 
סניף הפועל בעפולה, למשל, לא הגיב לדרישת ועדת הגיוס המקומית "להפסיק מתן כל עזרה" 
למשתמטים שבשורותיו.21 כשמרכז הפועל ניסה להתערב בנעשה שם ודרש מהסניף בעפולה 
לשלוח "דו"ח מפעולת התגייסותם" של השחקנים, טען הסניף כי אין ברשותו ידע מספיק כדי 
"לסמן ליד כל חייב בגיוס מה מצב התגיסותו".22 עם זאת, מרכז הפועל היה זה שקבע עבור מי 
משחקני הפועל יש לבקש מוועדות הגיוס של הסוכנות פטור מגיוס; מבחינה זו תנופת הגיוס 

סיפקה למרכז הפועל הזדמנות לחזק את אחיזתו בסניפים המקומיים של האגודה.23
אכיפת  את  והגביר  ההתאחדות  עם  פעולה  שיתף  הפועל  וההיסוסים,  ההסתייגויות  חרף 
חייבי- השחקנים  "אם  לסניפים:  הורה  הפועל  מרכז  לדוגמה,  המקומיים.  בסניפים  הגיוס 

הגיוס הכלולים ברשימות שנשלחו לכם ע"י ההתאחדות שוחררו או אינם בגיל הגיוס או שהם 
נשואים וכו' — עליכם להוכיח זאת למזכירות ההתאחדות ע"י תעודות מוסמכות".24 וכן: "על 
כל הקבוצות ]...[ להחזיר להתאחדות את כרטיסי השחקן של כל החברים אשר חובת הגיוס 
חלה עליהם ואשר לא התגייסו ולא המציאו תעודת שחרור מועדת הגיוס במקום. לשחקנים 
המשתמטים לא יורשה מהתאריך הנ"ל להשתתף בתחרויות".25 הנהלת הפועל גם הייתה מודעת 
לצורך לנהל דיונים משותפים עם מכבי; בישיבת מזכירות בנושא זה הוחלט לדון בשאלת הגיוס 

הן עם הסוכנות והן ישירות עם "אנשי המכבי".26
גם ההתאחדות עסקה בחיזוק אחיזתה באגודות, ולפעמים היה נדמה לאנשי הפועל כי הם 
יעד מועדף לשליטה. כך היה, לדעתם, במשחק שנועד להתקיים בין הפועל תל אביב למכבי 
נס ציונה. לשוער הפועל מליקה לא הייתה תעודת שחרור תקפה וערעורו לוועדת הגיוס של 

הסוכנות היה תלוי ועומד. עסקן של הפועל דיווח כי פנה לוועדת הגיוס:

]ביקשתי[ תעודה בשביל מליקה רק ליומיים, כי ביום ב' צריכה היתה להתכנס ועדת הערעורים. 

.IV-244-84 ,ישיבת מזכירות הפועל, 1.9.1941, ארכיון לבון  19

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל לכל הסניפים וקבוצות הכדורגל, 26.10.1941, ארכיון לבון,  20
.IV-244-668A  

מכתב מוועדת הגיוס של הסוכנות בעפולה אל סניף הפועל בעיר, 18.8.1941, ארכיון לבון,  21
.IV-250-51-143B  

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל אל סניף עפולה מיום 4.9.1941 ותשובת הסניף מיום 21.11.1941,   22
ארכיון לבון, IV-250-51-143B. אך במכתב )מתאריך לא ידוע( ששלח סניף עפולה של הפועל אל 
אחד מחבריו בעקבות הודעה מוועדת הגיוס נאמר: “הנך משתמט מחובת הגיוס ]...[ אינך יותר חבר 

.)IV-250-51-143B ,בהתאגדות הפועל“ )ארכיון לבון

בישיבת מרכז הפועל שנערכה ביום 15.9.1941 דווח כי המרכז שחרר “רק שנים מבין כל אלה שבענין   23
.)IV-244-84 ,שחרורם פנו הסניפים“ )פרוטוקול ישיבה, ארכיון לבון

.IV-244-668A ,מכתב, 11.11.1941, ארכיון לבון  24

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל לכל הסניפים וקבוצות הכדורגל, 26.10.1941, ארכיון לבון,  25
.IV-244-668A  

.IV-244-78 ,ישיבת מזכירות הפועל, 4.5.1942, ארכיון לבון  26
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נתקיימה, תעודה  לא  ב'  ביום  הישיבה  זה שוחרר השחקן למשחק.  סמך  ועל  הבאתי תעודה 
נוספת לא קבלתי, נמסרה רק תשובה חיובית בעל פה לחבר מזכירות ההתאחדות סירקין. ביום 

ו' נודע לי שלא ירשו למליקה לשחק.27 

ההתאחדות  אנשי  את  לשכנע  ניסה  מצדו  הוא  כי  דיווח  בהתאחדות,  הפועל  נציג  סירקין, 
לשחרר את השוער מליקה "על יסוד ההודעה בעל פה שניתנה לי בועדת הגיוס, אולם הם לא 
הסכימו". כתוצאה מהתפתחות זו החליטה הפועל תל אביב לא להתייצב למשחק שנקבע לה, 

וההתאחדות, בתגובה שעוררה תרעומת רבה, פסקה ניצחון טכני של 0:3 למכבי נס ציונה.28
עם זאת, התרעומת של אנשי הפועל כוונה לעתים לא רק כלפי ההתאחדות, אלא גם כלפי 
ועדות גיוס מקומיות שפעלו מטעם הסוכנות. כשוועדת משמעת פנימית של הפועל הענישה 
עקב  מקלות  נסיבות  ציינה  היא  גיוס,  חייבי  שחקנים  שיתוף  בגין  לציון  ראשון  הפועל  את 
"הקיפוחים הבולטים מצד ועדת הגיוס בראשל"צ כלפי חברי 'הפועל' בו בזמן שהיא מגישה 
עזרה לארגונים אחרים" ]25 במרס 1942[.29 הפועל גם האשימה את מכבי בהפרות חוזרות 
ונשנות של מדיניות הגיוס: "'מכבי' ת"א הופיע במשחק עם שני משתמטים ומאיים בהופעה 
שתפה  פ"ת  'מכבי-אבשלום'  שלו.  המשתמטים  כל  את  לשתף  ערבית  קבוצה  נגד  הקרובה 

במשחק משתמט אחד".30
סביב  המתהווה  הסמכות  רשת  את  שהרכיבו  השונים  האלמנטים  בין  אלו  כגון  מתחים 
ועדת  מאת  מכתב  רחובות".  ב"פרשת  לשיאם  הגיעו  הבריטי  לצבא  הכפויה  ההתנדבות 
ההתגייסות היישובית ברחובות ופרוטוקול דיון שהתקיים במועצת פועלי רחובות מנהירים 
במידת מה את "המאורעות העגומים שאירעו ]בשבתות[ י"ג חשון וכ' חשון על מגרשי המכבי 
ועדת  31.1942 במועדים אלו ערכה  נובמבר  ובתחילת  והפועל" המקומיים בשלהי אוקטובר 
הגיוס ברחובות פעולה "להשלטת סדר ומשמעת של מלוי חובה בקרב תושבי רחובות" במגרשי 
הכדורגל. בתוקף הוראות שקיבלה ממרכז ההתגייסות היישובי, הודיעה ועדת הגיוס לשני 
המועדונים כי לא יוכלו לשתף בהרכביהם שחקנים "חייבי גיוס" שלא החזיקו בתעודות שחרור 

תקפות וכי חברי הוועדה יגיעו למגרשים ויבדקו את התעודות.
בפרוטוקול מועצת פועלי רחובות נכתב: 

במגרש הפועל היו בין משחקי ]כלומר שחקני[ הפועל 2 משחקים שעניניהם לא היו בסדר. 

.IV-244-668A ,פרוטוקול ישיבה, 4.1.1942, ארכיון לבון  27

שם.  28

פרוטוקול מס‘ 1, מרכז הפועל, ועדת המשמעת הפנימית לכדורגל, 25.3.1942, ארכיון לבון,  29
.IV-244-69  

 .S25/4996 המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,13.4.1942 שרתוק,  אל  הפועל  של  המרכזי  מהוועד  מכתב   30
המחברים מודים לקורא האנונימי על התוספת הבאה: ״במשחקי הגביע של שנת 1942 נפסל הניצחון 
של מכבי ת“א 4-7 בשלב רבע הגמר על קבוצה ערבית בגלל שיתוף שחקנים חייבי גיוס. במקומה 
עלתה לחצי הגמר מכבי חיפה )חיפה עלתה לגמר בעקבות פרישת קבוצה נוספת והובסה בתוצאת 

שיא בכל תולדות משחקי גמר הגביע 12-1 ע“י בית“ר ת"א. 

מכבי  מרכז  להתגייסות,  המרכזית  הלשכה  אל  ברחובות  היישובית  ההתגייסות  מוועדת  מכתב   31
רחובות,  פועלי  מועצת   ;S37/553 המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,26.10.1942 לכדורגל,  וההתאחדות 

.IV-250-63-240 ,12.11.1942, ארכיון לבון
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חברי "הפועל" השתדלו מתוך פטריוטיזם ספורטיבי להשיג היתר למשחקים, ולו היו משיגים 
תעודות שחרור היה הפועל מבחינה פורמלית בסדר. אבל למעשה היה אחרת... וועדת הבצוע 

באה למגרש ושם קרה מה שקרה.32 

בשבת שלאחר מכן, כך עולה ממכתבה של ועדת הגיוס, ביטלו אנשי הפועל את המשחק "בגלל 
ציון היריבה[ לסדר את התעודות". אך באותה שבת התלהטו  יכולתם ]של שחקני דגל  אי 
הרוחות במגרש מכבי המקומית, שאירחה למשחק ליגה קבוצת כדורגל משורות הצבא האנגלי. 
אנשי מכבי "סירבו למלא את דרישת מר אריה חרל"פ מוועדת ההתגייסות להוציא מהמשחק 
שני שחקנים החייבים גיוס". חרל"פ לא ויתר ופנה לבא כוח הקבוצה הצבאית בבקשה שיפסיקו 
את המשחק, ובעקבות כך פרצה מהומה במגרש: "התערבו חברי המכבי בצעקות אלה: 'הוא 
ו'הרביצו בו'".33 במכתבה למרכז להתגייסות היישוב,  שקרן' 'מפריע למחשק' ]כך במקור[ 
להמשיך  אופן  בשום  נוכל  "לא  כי  הגיוס  ועדת  הודיעה  לכדורגל  ולהתאחדות  מכבי  למרכז 
בפעולתה של ועדת הגיוס ברחובות, באם לא יופסקו משבת זו ]...[ המשחקים לכדורגל הן 

בהפועל והן במכבי".
ועדת ההתגייסות היישובית החליטה לסגור את מגרש מכבי לחודשיים ואת מגרש הפועל 
לחודש אחד. הוועדה המרכזית להטלת משמעת, שפעלה מטעם הסוכנות, אף הקימה בית 
דין מיוחד כדי לדון במקרים שבהם הן מכבי והן הפועל שיתפו במשחקיהן שחקנים שלא היו 
ברשותם תעודות שחרור. פרשת רחובות הגיעה לסיומה עם חתימת הסכם בין מכבי רחובות 
ללשכת הגיוס של הסוכנות, שאיפשר את פתיחת המגרש. מכבי התחייבה להישמע לוועדה בכל 
הנוגע לשיתופם של שחקנים חייבי גיוס ואף הסכימה לפרסם במודעות על קיום המשחקים כי 

"רשות הכניסה רק לבעלי תעודות מלוי חובה מטעם ועדת הגיוס".34
הפרשה תורמת להבנת מורכבותה של רשת השחקנים שדרכה ובאמצעותה נטוותה הסמכות 
המוסדית שהתארגנה סביב ההתנדבות הכפויה. הנהלת הפועל צייתה להנהגת ההסתדרות, 
וההסתדרות עצמה הייתה מתואמת עם הסוכנות באשר לסוגיית הגיוס לצבא הבריטי. אך אנשי 

הפועל היו ערים לכך שמצבה של מכבי שונה: 

בדרך כלל היה ברור לנו מהרגע הראשון, שאין לנו לנהל פעולה עצמאית בגיוס חברינו לצבא, 
הואיל וכולם חברי ההסתדרות שכל מנגנונה, השפעתה ומרותה הועמדו לרשות הגיוס לצבא, 
מה שאין כן עם אנשי מכבי... אשר שום מסגרת מחוץ ל"מכבי" אינה יכולה לכפות עליהם את 

הגיוס.35

 .IV-250-63-240 ,מועצת פועלי רחובות, 12.11.1942, ארכיון לבון  32

מכבי  מרכז  להתגייסות,  המרכזית  הלשכה  אל  ברחובות  היישובית  ההתגייסות  מוועדת  מכתב   33
רחובות,  פועלי  מועצת   ;S37/553 המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,26.10.1942 לכדורגל,  וההתאחדות 

.IV-250-63-240 ,12.11.1942, ארכיון לבון

זיכרון דברים בין מכבי רחובות ללשכת הגיוס של הסוכנות היהודית ברחובות, 19.11.1942, הארכיון   34
.S37/553 ,הציוני המרכזי

IV-244-289. מרבית החומר  לבון,  2.11.1942, ארכיון  דף מידע של מרכז הפועל לחברי המרכז,   35
שבכפר  מכבי  בארכיון  הציוני.  ובארכיון  לבון  בארכיון  נאסף  זה  מאמר  מתבסס  שעליו  הארכיוני 
לא  אך  ולאומיות,  ספורט  שבין  היחס  על  עקרוניים  דיונים  המציגים  מסמכים  נמצאים  המכביה 
נמצאו בו מסמכים שהיו עשויים לסייע למחקר הנוכחי. גם בארכיון ההתאחדות לא נמצאו מסמכים 
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כריכת  סמכותה.  את  לאכוף  ביכולתה  אפוא  מוגבלת  ההתאחדות  הייתה  הפועל  מבחינת 
הכדורגל עם סוגיה לאומית שנויה במחלוקת סיפקה למכבי יתרון בלתי הוגן על הפועל על 
כר הדשא: הפועל נאלצה לוותר על שחקנים חיוניים בעוד מכבי ממשיכה ליהנות מכישוריהם 
הספורטיביים של "משתמטים". הקושי לייצב רשת שוויונית התחדד אפילו יותר כאשר היה 

מדובר בשחקני בית"ר.
בשאיפתה להתייצב כארגון סמכותי היונק את מרותו ממעמדה המעין-ריבוני של הסוכנות, 
החילה ההתאחדות את חובת ההתנדבות לצבא הבריטי גם על שחקני הכדורגל של בית"ר. 
באוקטובר 1941 שלחה ההתאחדות לבית"ר מכתב שהתריע בדבר "הפסקת פעולות השחקנים 
החייבים גיוס לצבא הבריטי".36 לפנייתה של ההתאחדות צורפה רשימת שחקני בית"ר חייבי 
הגיוס ומספרי כרטיסי השחקן שלהם. כעבור חודש שלחה ההתאחדות מכתב נוסף באותו עניין, 

ובו מפורט העונש הצפוי לאגודה אם לא תיענה לצו הגיוס היישובי: 

מוסדות ההתאחדות החליטו להפסיק את פעולות הקבוצה לכדורגל שלכם באם לא תמציאו 
]...[ הוא הדין גם במקרה שתשתפו  לנו מיד את כרטיסי השחקן שדרשנו מכם בזמנו. 
זו היא האחרונה  וידידותי(. פניתנו  שחקנים חייבי גיוס במשחקי קבוצתכם )ליגה, גביע 

בענין זה, ואי מלוי דרישתנו יגרור הפסקת פעולת קבוצתכם בלי כל הודעות מוקדמות.37 

בסופו של דבר נקטה ההתאחדות פעולת ענישה והודיעה על הוצאת כמה שחקנים של בית"ר 
תל אביב מרשימת הזכאים להשתתף במשחקים.

אך נראה כי בעניין בית"ר לא הייתה ההתאחדות מתואמת כהלכה עם הסוכנות היהודית. 
ההתאחדות ניסתה לפעול באופן שוויוני כלפי כל מועדוני הכדורגל שפעלו במסגרתה, אולם 
לסוכנות היו יחסים מורכבים עם אנשי ההסתדרות הציונית החדשה )התנועה הרוויזיוניסטית(, 
שבית"ר השתייכה אליה.38 התוצאה הייתה שבית"ר עקפה את ההתאחדות והגיעה להבנות 
הוציאה   1941 במהלך  הפועל(.  עם  לא  )אך  הסוכנות  ועם  הכללית  ההסתדרות  עם  משלה 
ההתאחדות משורותיה שחקנים חייבי גיוס מכל האגודות, אך מדיון במזכירות מרכז הפועל 
מצוידים  כשהם  לפעילות  חזרו  בית"ר  של  המשתמטים  השחקנים  כי  עולה   1942 בתחילת 

בתעודות שחרור שהונפקו להם על ידי הסוכנות.
אנשי  של  טענותיהם  הזדמנויות.  בכמה  הזה  העניינים  מצב  על  תרעומת  הביעו  בהפועל 
האגודה כרכו טיעונים לאומיים עם טיעונים ספורטיביים.39 היו מהם שסברו כי היחס המיוחד 
שמקבלת אגודת בית"ר יצר אי-שוויון ספורטיבי: "חוצפתם עוברת כל גבול", נכתב על אנשי 
בית"ר. "הם מציעים למשתמטי 'הפועל' ו'מכבי' להכנס לקבוצתם ומבטיחים לקבל שחרורים 

רלוונטיים. המידע על מכבי במאמר זה מבוסס על מסמכים שנמצאו בארכיון הציוני. 

16.10.1941, ארכיון מכון ז‘בוטינסקי בישראל, ב10—7/8.  36

16.11.1941, ארכיון מכון ז‘בוטינסקי בישראל, ב10—7/8.  37

המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,13.4.1942( שרתוק  משה  אל  הפועל  של  המרכזי  מהוועד  במכתב   38
נחושה  מצח  בעלי  הנם  ובית“ר  החדשה[  הציונית  ]ההסתדרות  הצ“ח  “אנשי  נכתב:   ,)S25/4996
ויכולים לשחרר שחרורים מטעמי תנועה ו‘טעמים ישוביים‘ לשחקני כדורגל ובאותו זמן להתקיף 

בעתון את הסוכנות על חוסר שחרור אנשיהם“.

באותו מכתב נאמר: “שחרור הבית“רים הכניס דמורליזציה בחוגי הספורט, שעד כה עמדו בתוקף על   39
קיום צו הגיוס של הסוכנות ]...[ וההשפעה החנוכית על הנוער בארץ“ )שם(. 
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מהסוכנות".40 בכך בית"ר גם מעודדת השתמטות ברמה הציבורית הכללית וגם נהנית מיתרון על 
כר הדשא: "קבוצת בית"ר עולה בעזרתם ]של בעלי תעודת פטור[ ]... ו[אין קבוצות 'הפועל' 
אשר חבריהם הלכו לצבא או הוצאו כמשתמטים, יכולות להתחרות בקבוצות בית"ר".41 במקום 
אחר נטען כי "לאחר מו"מ עם מוסדות בגיוס של הרוויזיוניסטים שוחררו בין 19 פעילים גם 
8 שחקני כדורגל, מהטובים בקבוצתם בת"א ובמקומות אחרים. יש מהם כאלה העובדים יחד 
עם שחקנים שלנו אשר הוצאו מקב' ת"א על אי-מילוי חובתם לגיוס".42 מרכז הפועל לא ניסה 
לטפל בעניין באמצעות ההתאחדות, אלא החליט "להביא את ענין שחרורם של שחקני הביתר 

לחברינו בוע"הפ המטפלים בגיוס".43
תגובתה של הסוכנות לפניותיה של הפועל לא הייתה חד-משמעית. הסוכנות השיבה להפועל 
)ולהתאחדות( כי לאחר הוצאת צו הגיוס החדש פקעו כל תעודות השחרור הקודמות, ובכלל 
זה התעודות שניתנו לאנשי בית"ר )ולאנשי ההסתדרות הציונית החדשה בכלל(. המשמעות 
המעשית הייתה כי "יהיה דיון מחודש בכל מקרה", אך בכך לא התחייבה הסוכנות שלא להמשיך 

ולהעניק לאנשי בית"ר יחס מיוחד בהשוואה לאגודות אחרות.44 

רשימות וכרטיסים: ריבונות בפעולה
הסתדרות העובדים הכללית, אגודת הפועל של ההסתדרות, ההתאחדות לכדורגל, אגודת מכבי 
שיזמה את הקמתה, אגודות הספורט וסניפיהן המקומיים — כל אלה פעלו כשלוחות נפרדות 
והיה צורך לחבר ביניהן ולוודא כי הן מתואמות פחות או יותר. אך כדי שתתקיים רשת יציבה 
למקום את האלמנטים  שיוליכו ממקום  חומריים"  ב"שחקנים  צורך  היה  כאלו,  של קשרים 

40  שם. 

ב-Palestine Post מתאריך זה מצוין שרבינוביץ שיחק בעבר בהפועל תל אביב ומשפר מאוד את   41
בית“ר תל אביב לקראת משחקה מול הומנטמן ביירות )Betar will be strong, 1942(. עניין הגיוס 
“אחד  נכתב:  שרתוק  משה  אל  הפועל  של  המרכזי  מהוועד  במכתב  כלל.  שם  מוזכר  לא  והשחרור 
למרץ  מ-27  פוסט‘  וב‘פלסטין  בית“ר(,  )של  זו  ברשת  נתפס  כבר  רבינוביץ,  ‘הפועל‘,  ממשתמטי 
המשוחררים  על  נוסף  מסוריה,  ‘הומנטמן‘  נגד  במשחק  הופיע  הבית“ר   ]...[ הדבר.  את  מזכירים 
גם עם המשתמט הידוע, שלא קבל שחרור, אבא זלינינסקי“ )13.4.1942, הארכיון הציוני המרכזי, 

.)S25/4996

.IV-244-84 ,דברי החב‘ סירקין, ישיבת מזכירות מרכז הפועל, 18.1.1942, ארכיון לבון  42

בישיבה מוזכרת גם “הבועה התל אביבית“. סירקין אומר: “המשתמטים מכל קבוצות ת“א נתכנסו   43
את  בקש  “]גולומב[  וכן  ת“א“;  מ‘הפועל‘  המשתמטים  גם  ביניהם  במשחקים,  להתחיל  והחליטו 
שמות השחקנים של בית“ר המשתמטים מגיוס. הרשימה ]...[ הומצאה לו על ידינו ]אנשי הפועל[ 
בית“ר  שחקני  כל  להופעת  מאד  הופתענו  שבוע-שבועיים  לאחר   .]1942[ ש.ז.  בינואר  ב-26 
המשתמטים עם תעודות שחרור של הסוכנות ]אף שהשמות הועברו לגולומב, איש ההסתדרות[“. 

במכתב המזכירות המדינית של הסוכנות להתאחדות לכדורגל ולמרכז הפועל )26.5.1942, הארכיון   44
הציוני המרכזי, S25/4996( נאמר: “בתשובה למכתבכם מיום 13.4 ע“י מ. שרתוק בנדון שחרורם 
של שחקני כדורגל חייבי גיוס המשתייכים לבית“ר ועוד, הרינו ממציאים לכם ]...[ מכתב מחלקת 
הגיוס שלנו אל התאחדות כדורגל מיום 19 לח.ז. במכתב נקבע שכל תעודות השחרור הוחלו לפי צו 

הגיוס החדש ויהיה דיון מחודש בכל מקרה“.
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הנחוצים למלאכת התיאום הרשתי של המרות המוסדית. השחקנים הראשיים שתיארנו כאן היו 
רשימות ותעודות שנעו משלוחה לשלוחה, והזיקות שהן יצרו בין המקומות השונים הללו בנו 
את רשת ההתנדבות הכפויה לצבא הבריטי בקרב קבוצות הכדורגל: רשימות שחקני הכדורגל 
הרשומים בכל סניף של כל אגודה, רשימות החייבים בגיוס של הסוכנות ובהן נתוניהם האישיים 
וסטטוס הגיוס שלהם, רשימות משתמטים ותעודות שחרור מטעם ועדות הגיוס של הסוכנות.45

הרשימות, התעודות והכרטיסים היו בתנועה מתמדת בין כל הגופים שהשתתפו בבניית 
לכדורגל  ההתאחדות  האגודות,  מרכזי  המקומיות,  הקבוצות  הכדורגל:  בשדה  הגיוס  מנגנון 
וועדות הגיוס והערר של הסוכנות. לעתים כללו הרשימות רק שמות של שחקנים ולעתים 
כללו גם את סטטוס הגיוס שלהם, את גילם, את כתובתם או את מקום עבודתם. לעתים היו 
באופן שוטף:  לעדכנן  צורך  והיה  סטטיות  היו  לא  הרשימות  כך,  או  כך  חלקיות.  הרשימות 
חייבי גיוס נישאו, עזבו את הארץ, חלו, נדרשו לתפקידים מיוחדים, או עברו את גיל הגיוס, 
מאגודה  עברו  או  מפעילות  פרשו  שחקנים  כן,  על  יתר  גיוס.  לגיל  הגיעו  אחרים  ושחקנים 
לאגודה, ושחקנים חדשים הצטרפו לפעילות. כדי לייצב את הרשת, תנועת הרשימות פעלה גם 
כמנגנון של תיקון טעויות, התנגדויות ועררים.46 כפי שאפשר לראות בתמונות 1 ו-2 ברשימת 
השחקנים של מכבי ראשון לציון, במהלך הפצתן של הרשימות לגורמים השונים הן הורכבו, 
שונו ותוקנו, וכל גורם הוסיף, גרע, תיקן והעיר על רשימת הבסיס של חייבי גיוס או פטורי 

גיוס. כך נוצר תהליך משא ומתן שעניינו ייצוב הידע על האוכלוסייה הרלוונטית.

עבודה  במקומות  עובדים  של  למשל  קודמות,  רשימות  של  קיומן  מאין.  יש  התהוו  לא  הרשימות   45
לגיוס שפרסמה  קריאה  ראו  הנתונים.  לבניית מאגר  חיוני  היה  אזרחיים,  בארגונים  חברים  או של 

.S25/5033 ,הסוכנות, 29.4.1941, הארכיון הציוני המרכזי

הכלולים  הגיוס  חייבי  השחקנים  “אם  מקומיים:  לסניפים  הפועל  מרכז  בין  התכתבות  למשל  ראו   46
 — וכו‘  נשואים  שהם  או  הגיוס  בגיל  אינם  או  שוחררו  ההתאחדות  ע“י  לכם  שנשלחו  ברשימות 
בכמה  הפועל  לסניפי  )מכתב  מוסמכות“  תעודות  ע“י  ההתאחדות  למזכירות  זאת  להוכיח  עליכם 
ללשכת  אביב  תל  ממכבי  מכתב  וכן   ;)IV-244-668A לבון,  ארכיון   ,11.11.1941 ומושבות,  ערים 
הגיוס של הסוכנות בתגובה לרשימת משתמטים שהוגשה לה )19.3.1942, הארכיון הציוני המרכזי, 
S37/894(: “כל השמות הנזכרים ברשימתכם בתור משתמטים מהגיוס, מחוץ לח‘ גינזבורג שהנהו 
נשוי טרי ומשוחרר מהגיוס, אינם מופיעים כיום ברשימת חברי אגודתנו ולאנשים אלה אין כרטיסי-

חבר שלנו“ )התאריך הנ“ל הוא התאריך המודפס על המכתב. משום מה, בחותמת “התקבל“ מצוין 
“ברשימתנו  שכן  הגיוס,  לוועדת  הפועל  שמעבירה  נגדית“  “רשימה  וכן   ;)24.2.1942 התאריך 
גיל( ואלה, אחרי שהוכיחו לנו זאת, נשארו בפעולה“.  הראשונה נפלו שגיאות )מצב משפחתי או 
ברשימה המצורפת מפורטים שמותיהם של אלה שחויבו בגיוס “ע“י ועדת הגיוס הצבורית בת“א“ 
ולא עשו כן. היא כוללת 16 שמות, ל-15 מתוכם מצורפת כתובת, ולעשרה מהם מצוין אף מקום 

.)S37/894 ,עבודתם )19.3.1942, הארכיון הציוני המרכזי
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תמונות 1, 2: רשימת השחקנים במכבי ראשון לציון47 

.S37/1780 ,24.3.1943, הארכיון הציוני המרכזי  47
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הגיוס  ללשכת  אביב  תל  הפועל  של  במכתב  למשל,  ניכרת,  רשימות  חילופי  של  ערה  תנועה 
"'הפועל' ת"א הוציא  כי  נכתב  גיוס שהתקבלה מהסוכנות  של הסוכנות. בתגובה לרשימת חייבי 
ושלא  בגיוס  החיבים  חבריו  כל  את  התאגדותנו,  מוסדות  במקור[  ]כך  החלטה  לפי  משורותיו, 
ש"ברשימתנו  ציינה  גם  הפועל  אבל  המוסמכים".  המוסדות  מאת  שחרורם  על  תעודות  המציאו 
הראשונה נפלו שגיאות ]...[ ואלה, אחרי שהוכיחו לנו זאת, נשארו בפעולה", וכן ש"ברור כבר, 
כי החיבים בגיוס אינם ולא יהיו בהתאגדותנו. לא ידוע לנו כלום על האנשים הכלולים ברשימתכם 

הנוספת".48
קרה שאגודה אחת ביקשה מוועדות הגיוס של הסוכנות רשימות של "חייבי גיוס" המשחקים 
רשימות  את  הגיוס  לוועדות  ששלח  לפני  משלו  רשימות  הרכיב  הפועל  מרכז  אחרת.49  באגודה 
השחקנים )שאותן קיבל מסניפים מקומיים( שעבורם ביקש פטור.50 גם ההתאחדות עסקה במשלוח 
גיוס  החייבים  השחקנים  פעולות  "הפסקת  בדבר  אביב  תל  בית"ר  שקיבלה  להודעה  רשימות: 
גילם ומספר כרטיס השחקן שלהם )תמונה  לצבא הבריטי" צורפה רשימה עם שמות השחקנים, 
3(. במקרה אחר שלחה מחלקת ההתגייסות בירושלים מכתב ללשכת ההתגייסות בנס ציונה ובו 
של  בגיוס  מצבם  את  לציין  נבקשכם  פעולתכם.  שבתחום  'מכבי'  חברי  כדורגל,  שחקני  "רשימת 

החברים הנ"ל".51 
המוצר החשוב ביותר שעוצב על ידי תנועת המסמכים בין המוסדות השונים היה כרטיס השחקן. 
כרטיס השחקן גילם באופן חומרי ומוחשי את כריכתה של פעילות ספורטיבית עם כפיפות לריבון. 
באוקטובר 1941 דרשה ההתאחדות לכדורגל מכל האגודות "להמציא לה את כל כרטיסי השחקן 
של השחקנים, חייבי ]ה[גיוס".52 מרכז הפועל פנה בעצמו לכל הסניפים המקומיים ודרש להחזיר 
שחרור  תעודת  המציאו  ולא  התגייסו  לא  "אשר  השחקנים  של  השחקן  כרטיסי  את  להתאחדות 

מועדת הגיוס במקום".53
לפיכך,  המקומיים.  המועדונים  בידי  הוחזקו  לשחקנים  ההתאחדות  שהנפיקה  השחקן  כרטיסי 
מועדונים אלו היו לצומת דרכים מרכזי בתנועת הרשימות והתעודות שנועדה להבטיח כי כרטיסי 
שחקן של משתמטים יוחזרו להתאחדות. את השפעתם המכרעת של סניפים מקומיים על יציבותה 
דנה  הפועל  ועדת משמעת של  הפועל.  מרכז  עליהם  הלחץ שהפעיל  של רשת הסמכות ממחיש 
שמע  לא  הסניף  "ועד  כי  ופסקה  לציון,  ראשון  הפועל  ידי  על  גיוס"  "חייבי  שיתוף  של  במקרה 
ההתאגדותית  המשמעת  ממסגרת  יצאו  הגיוס,  חייבי  אי-שיתוף  על  'הפועל'  מרכז  לאזהרות 
ומתוך כך אנו מציעים למרכז לפטר את ועד הסניף, ולאסור על חבריו הנוכחים להבחר שנית תוך 

.S37/894 ,מכתב מהפועל תל אביב, 25.6.1942, הארכיון הציוני המרכזי  48

ההתאחדות  של  מכתבה  ל“העתק  בבקשה  בעיר  הגיוס  ללשכת  ירושלים  הפועל  פנתה  למשל  כך   49
הא“י לכדור רגל לקבוצת מכבי ירושלים בקשר עם האישור של שתוף שחקניהם חייבי גיוס“ )מכתב 

.)S37/1780 ,מהפועל ירושלים, 18.5.1942, הארכיון הציוני המרכזי

.IV-244-84 ,ישיבות מרכז הפועל מ-1.9.1941 ו מ-15.9.1941, ארכיון לבון  50

.S37/1780 ,מכתב ורשימה, 4.3.1943, הארכיון הציוני המרכזי  51

.IV-244-760 ,חוזר מס‘ 10 של ההתאחדות, 4.10.1941, ארכיון לבון  52

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל לכל הסניפים וקבוצות הכדורגל, 26.10.1941, ארכיון לבון,  53
.IV-244-668A  
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תמונה 3: מכתב מההתאחדות לכדורגל אל בית“ר תל אביב54

שנה אחת".55 מרכז הפועל דרש מהסניפים את שמות החברים שפעולתם הופסקה, "למען יוצאו 
מההתאגדות בעוון השתמטותם",56 וכן הודיע על ניתוק קשרים עם סניפים שלא שלחו למרכז את 

16.10.1941, ארכיון מכון ז‘בוטינסקי בישראל, ב10—7/8.  54

.IV-244-69 ,פרוטוקול ועדת המשמעת הפנימית לכדורגל של מרכז הפועל, 25.3.1942, ארכיון לבון  55

מהמושבות,  מהערים,  המגוייסים  שמות  את  “לפרסם  גם  הוחלט   )15.10.1941( ישיבה  באותה   56
שמות  אלא  משתמטים,  שמות  לפרסם  לא   — הפוכה  פעולה  במעין  וקבוצים“  קבוצות  מושבים, 

ממלאי חובה.
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רשימת המגויסים וחייבי הגיוס שלהם.57 אך גם שליטת מרכז הפועל — ולאחר מכן ההתאחדות — 
בסניפים המקומיים לא הייתה מלאה, והאחרונים המשיכו להיות נקודה חלשה ברשת.58

במקום האחרון ברשת הקשרים הזאת ניצב שופט הכדורגל, שבאישורו את תוקף הכרטיס וידא 
לריבון.59  כנתין הכפוף  זהותו  גם את  ארגונית( אלא  גיל, שייכות  )שם,  זהות השחקן  רק את  לא 
הרשת לא תמיד פעלה ויציבותה כמנגנון ריבוני הועמדה למבחן בכל משחק. בפרשה שבה התברר 
עניין שיתוף שחקנים צ'כים לא-רשומים במשחק בין מכבי נס ציונה לדגל ציון, הודה השופט בן 
והבטיחו  לו את כרטיסיהם לבדיקה בתחילת המשחק  ציונה התחמקו מלהגיש  נס  כי אנשי  יוסף 
להציגם במחצית. הוא אכן קיבל אז 11 כרטיסים, אך לא בדק אם הם מתאימים לשחקנים, כי האמין 

לנציג נס ציונה, ובכלל, הוא נוהג לזהות שחקנים עם כרטיסיהם רק לעתים רחוקות.60
לבסוף, יש לתת את הדעת גם לאופן שבו רשת הסמכות הריבונית שהורכבה סביב ההתנדבות 
הכפויה לצבא הבריטי שימרה וייצרה הבדלים בין האגודות השונות. אין ספק כי מרכז הפועל היה 
ובתחזוקה. אגודת הפועל פעלה לא רק מכוח סמכותה של  השחקן הנמרץ ביותר בבניית הרשת 
הגיבוי  נתנה את מלוא  הגיוס  ישירה להסתדרות העובדים, שבעניין  בזיקה  גם  ההתאחדות, אלא 
לסוכנות היהודית. יתר על כן, נראה כי יוזמות הפועל בנוגע לאכיפת הגיוס חיזקו גם את מעמדה 
של ההתאחדות כסוכנת של הסוכנות היהודית. יכולתו של שחקן הפועל להחזיק כרטיס שחקן חרף 
היותו חייב בגיוס הייתה לפיכך קטנה יחסית לזו של שחקנים באגודות אחרות. כרטיס של שחקן 
בית"ר, לעומת זאת, גילם דווקא את זהותו של המחזיק בו ככזה שיכולתו לקבל פטור מגיוס נובעת 
ממיקומו בשולי הקולקטיב. אגודת מכבי, במערך זה של שונות, התמקמה במרכז: היא לא ניהלה 
מערך רשימות משלה ולא יזמה פעולות כדוגמת הפועל, אך גם לא ראתה בחברותה בהתאחדות 
משום הזדמנות להשיג לחבריה פטור מגיוס. מכבי צייתה להתאחדות ציות פסיבי, ושיתפה חייבי 
גיוס כל עוד כרטיסי השחקן של המשחקים בשורות אגודותיה השונות חמקו ממערך הרשימות 

השחורות.

ראו מכתב מהוועד המרכזי  כן  כמו   .IV-244-84 לבון,  1.9.1941, ארכיון  ישיבת מזכירות הפועל,   57
של הפועל בתל אביב לסניף הפועל בעפולה )4.9.1941, ארכיון לבון, IV-250-51-143B (: “ישיבה 
סניפכם  עם  והספורטיביים  הארגוניים  הקשרים  את  לנתק  החליטה   ]...[ המזכירות  של  מיוחדת 
ובהופעות“, על מנת ש“ישפטו החברים מה עוללה  ולאסור על חבריכם כל השתתפות בתחרויות 

להם הזנחה נטולת-אחריות של מזכירות סניפם“, שלא סיפקה למרכז את רשימות חייבי הגיוס.

סניפים  ישנם  “בינתיים   :)IV-244-81 לבון,  ארכיון   ,17.11.1941( הפועל  מרכז  מזכירות  ישיבת  ראו   58
כל  לא  כי  המתגיסים  רשימות  עדיין  הושלמו  לא   ]...[ בהופעות.  חייבי-גיוס  היום  עד  שמשתפים 
 :)IV-244-67 ,הסניפים נענים ועוזרים במידה הדרושה“. ראו גם חוזר מס‘ 18 )29.10.1941, ארכיון לבון
“מרובים הם חברי ‘הפועל‘ בערים ובמושבות, אשר חובת הגיוס חלה עליהם והם לא מלאו את חובתם 

זו עד היום“.

בתנאים ובמקומות אחרים שבהם מתרחשת ומתופעלת ריבונות, כגון מעברי גבול, ממלא הדרכון   59
אותו תפקיד.

בישראל,  ז‘בוטינסקי  מכון  ארכיון   ,9.1.1941 לכדורגל,  ההתאחדות  של  המשמעת  בוועדת  בירור   60
ב10—7/8. מכל מקום, עמדתנו במאמר זה היא שהריבונות צריכה תמיד להיות מופעלת, ולעולם 

 .)performance( היא עומדת במבחן היומיומי של ביצוע
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סיכום
חוקרים רבים הדגישו את מרכזיותם של מוסדות לאומיים בארגון ובמשמוע של החברה היהודית 
התשתית  לצד  הזאת,  המוסדית-ארגונית  שהיכולת  ספק  אין  בפלשתינה-א"י.  הטרום-מדינית 
בין  בפלשתינה-א"י  שכוננה  המנדטורית  המדינה  במסגרת  הבריטים  שיצרו  המשפטית-ארגונית 
1921 ל-1948, שימשה בסיס משמעותי למוסדות המדינה הישראלית לאחר 1948. חוקרים רבים 
גם הבליטו את השפעתם של מוסדות פועליים על המשמעת הלאומית ואת חולשתם היחסית של 
ארגונים שלא היו חלק מהמנגנון הפועלי-הסתדרותי. מחקרים על הסתדרות העובדים הכללית, 
מועצות פועלים ומפלגות הפועלים חשפו כיצד השליטו אלו את מרותם וביססו את סמכותם לא 
רק על בסיס אידיאולוגי, אלא גם באמצעות הטובין החומריים )תנאים סוציאליים, משרות ומינוף 
תנאי שכר( שהיה ביכולתם להציע ובאמצעות מנגנון סנקציות ששלל הטבות וחסם נגישות לאותם 
טובין חומריים. אך המחקר הסוציולוגי וההיסטורי על פלשתינה-א"י אינו עוסק בדרך כלל בשאלת 
הסמכות המוסדית כלפי החברה היהודית בכללותה — אוכלוסייה שלפחות חלקה כונתה בתקופה 

המדוברת בשם "החוגים האזרחיים" )או "הסקטור האזרחי"(. 
הבריטי  לצבא  הגיוס  בעניין  הלאומיים  המוסדות  מדיניות  שבו  האופן  אחר  התחקה  זה  מאמר 
נבנתה והופעלה בשטח, והמקרה שנבחן הוא שדה הכדורגל. מרבית המחקרים שעסקו בהיסטוריה 
ובסוציולוגיה של הכדורגל בפלשתינה המנדטורית מתייחסים לנעשה על כר הדשא וסביבו כאל 
ראי ששיקף את התנאים החברתיים והפוליטיים של התקופה, ובפרט את טיבם של היחסים בין 
יהודים וערבים ובין יהודים ובריטים )Harif & Galily, 2003(. חאלידי, למשל, כותב במחקרו על 
הכדורגל הערבי-פלסטיני בתקופת המנדט: "במאמר זה אני טוען כי בראי הכדורגל השתקף המצב 

.)Khalidi, 2014, p. 74( "הפוליטי, הכלכלי והחברתי בפלשתינה
זה גורסת כי ההסדרים שתוארו בו לא היו רק שיקוף של  העמדה המחקרית שהוצגה במאמר 
תפקיד  שיחקו  אלו  הסדרים  בפלשתינה;  הכדורגל  שדה  התממש  שבו  הרחב  הפוליטי  ההקשר 
של  גיוסם  בעניין  שהתגבשו  ההסדרים  מעין-ריבונית.  פוליטית  מציאות  של  ובייצובה  ביצירתה 
שחקני כדורגל, על השונות שביטאו ועל יכולת ההתחמקות מהם, שימשו כלי בבנייתו של מערך 
מעין-ריבוני; וריבונות, במאמר זה, נותחה כתוצר חברתי המופיע מתוך פעולתה של רשת שחקנים 
הטרוגנית — שחקני כדורגל, מנהלים ועסקנים באגודות הספורט, שופטים וכרטיסי שחקן, רשימות 
בהתאחדות,  רלוונטיים  גורמים  של  פעולה  והוראות  מידע  דפי  פטור,  ורשימות  גיוס  חייבי  של 
בהסתדרות ובסוכנות, ואף משתמטים ומבקשי פטור. המכשיר שהומשג ותואר במאמר, ששימש 
זה איפשר פעולה  כונה בשם “התנדבות כפויה“. מכשיר  בונת-הריבונות,  חלק מרשת השחקנים 
בסיס  על  משמוע  כטכניקת  פעל  הוא   — הבריטי  השלטון   — הריבון  כלפי  דו-כיוונית:  מוסדית 
התנדבותי, ואילו כלפי האוכלוסייה הממושמעת הוא פעל כמנגנון אכיפה מעין-מדינתי. פעולה 
שהיו  הריבון  כלפי  וההתרסה  החתרנות  את  לרכך  המעין-ריבוני  למערך  איפשרה  זו  דו-כיוונית 
כרוכות בהפעלתה של “ריבונות בתוך ריבונות“, מבלי לוותר על הפעלת טכניקות של כפייה על 

האוכלוסייה העוברת תהליך של משמוע ריבוני. 
למדי,  נוקשה  מפלגתי  מפתח  פי  על  התפלגה  בפלשתינה  הטרום-מדינתית  היהודית  החברה 
שמצא את ביטויו גם בכדורגל, אך בממצא הזה אין רבותא. גם על המחלוקת הציבורית בשאלת 
ההתגייסות לצבא הבריטי כבר נכתב בעבר. אך ממצאי המאמר הנוכחי תורמים להשקפה שלפיה 
מידת ההיענות המצפונית-אידיאולוגית או רוח ההתנדבות היישובית אינן יכולות להסביר היטב 
העובדים  הסתדרות  של  אפילו  או  הציונית  ההנהלה  של  המוסדיות  לציפיות  הציות  רמת  את 
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הכללית. תגובת מועדוני הכדורגל והכדורגלנים באגודות השונות להתנדבות הכפויה אינה מעידה 
כי המחויבות הלאומית גברה על המחויבות הספורטיבית בעת המפגש בין ספורט ללאומיות. כמו 
במילות השיר בפתח המאמר, ניכר כי לבם של כדורגלנים רבים היה מסור למשחק ולא לשירות 
בצבא הבריטי בפקודת המוסדות הציוניים. גם מועדוני הכדורגל היו מחויבים לניצחונות על כר 
גיוס״ בהרכבן  ולא בשדה הקרב. מחד גיסא, לעתים מזומנות עובדת שיתופם של ״חייבי  הדשא 
של קבוצות הטרידה את היריבות משיקולים ספורטיביים )או לפחות מתוך רצון לנצח בכל מחיר(, 
את  לאכוף  המוסדי  הניסיון  גם  גיסא,  מאידך  הלאומיים.  המוסדות  בסמכות  פגיעה  מטעמי  ולא 
ההתנדבות לצבא הבריטי נבע לפחות בחלקו מהרצון להפעיל את מועדוני הספורט כאבני בניין של 

הרכבת מערך ריבוני, ולא רק משיקולים צרופים של תרומה למאבק המלחמתי. 
מקרה המבחן שנדון כאן מלמד שהמוסדות הלאומיים וההתאחדות לכדורגל השיגו את יעדיהם 
רק במידה חלקית, ולפיכך אפשר לכנות את רשת הסמכות שהתהוותה סביב הגיוס בשם "ריבונות 
סדוקה"; אך מבחינות רבות, ולא רק בתנאים של העדר ריבונות מדינית פורמלית, סדקים וחרכים 
גילויים של התנגדות  ריבוני. למעשה, ההתמודדות המוסדית המתמדת עם  הם חלק מכל מערך 

ושל התחמקות ממלאת תפקיד פעיל בהקמה, בתחזוק ובשכלול של המערך הריבוני באשר הוא. 
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אזרחות-צרכנות? אוכל אורגני ותרבות גלובלית בישראל
רפי גרוסגליק*

מובהקת,  אזרחית-צרכנית  כפרקטיקה  מזוהה  אורגני  אוכל  צריכת  תקציר. 
ושל  סביבתי  צדק  של  שונים  היבטים  המקדמת  אכילה  של  כפעולה  היינו 
יומיות.  בפרקטיקות  אתיים  שיקולים  לשלב  והמבקשת  חברתית  הוגנות 
במאמר זה אנתח היבטים של צריכת אוכל אורגני בישראל ושל המשמעויות 
באוכל  הגלומה  ההבטחה  כי  אטען  צרכניו.  ידי  על  לו  הניתנות  הסימבוליות 
האורגני לשילובם של היבטים אזרחיים אתיים בדפוסי אכילה וצריכת מוצרי 
כיצד  מראה  המאמר  הישראלי.  במקרה  למעשה  הלכה  מתממשת  אינה  מזון 
וכיצד  חברתי,  סטטוס  ולהפגנת  זהות  לעיצוב  משמשת  אורגני  אוכל  צריכת 
ניתוח  היא משמשת אמצעי להפגנת פתיחות למגמות תרבותיות גלובליות. 
על  מצביע  אורגני  אוכל  בצריכת  הקשורים  הסוציו-תרבותיים  ההיבטים 
הפוליסמיות הגלומה במושג "אזרח-צרכן" ומראה כיצד המימוש בפועל של 
קוסמופוליטית  צרכנות  על  מבוסס  הישראלית  בתרבות  האזרחות-צרכנות 

יותר מאשר על אזרחות סביבתית-חברתית.

מבוא
אני מת על אוכל אורגני / ותמיד מבקש תוספות לרוב

הם קוראים לי "מר נטורל״ / בדרכי לחנות הטבע שבמורד הרחוב 
אני טועם רק מלח ים בריא / סוכר לבן לא בא אל פי ולא חטיפים

וחבריי תמיד מתחננים / שאקח אותם למסעות מקרוביוטיים מטריפים — כך הם מבקשים
אבל בלילה, הו עם ליל, לבי יוצא אל התיבה / זו הכספת הנעולה

אני מוציא אותה מהארון / בחסות החשיכה 
אני פותח חרישית את הקופסה / מציץ ימינה ושמאלה לוודא שאיש אינו רואה

מוציא משם חופן של טווינקי'ס1 / ונוגס בכל פה
כן, לאור היום אני "מר נטורל״ / וכולי שוחר בריאות

אבל עם רדת הלילה אני מכור לג׳אנק פוד אמיתי / ירחם האל על נפשי 
2)Larry Groce, Junk Food Junkie, 1976(

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת ברנדייס  *
המאמר מבוסס על מחקר שנעשה במסגרת עבודת דוקטור במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה   
מיוחדת  תודה  העבודה.  מנחה  רם,  אורי  לפרופ'  להודות  אבקש  בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת 
בבית  רבינוביץ  דני  פרופ'  של  בתמיכתו  המתקיימת  וחברה,  לסביבה  המעבדה  וחברות  חברי  לכל 
ד"ר  טויל,  יואל  לויכטר,  לנועה  וכן  אביב;  תל  באוניברסיטת  פורטר  ע"ש  הסביבה  ללימודי  הספר 
ופרופ'  גביעון  ליאורה  פרופ'  כץ-גרו,  טלי  ד"ר  שוויד,  אורי  ד"ר  גוטקובסקי,  נתליה  זמבל,  עינת 
עפרה גולדשטיין-גדעוני על ההערות לגרסאות קודמות של מאמר זה. כתיבת המאמר התאפשרה 
הודות למלגת פוסט-דוקטורט מטעם הקרן ע"ש יהונתן שפירא בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

באוניברסיטת תל אביב.
הכוונה לחטיפי עוגיות תעשייתיים המופצים בארצות הברית על ידי חברת Hostess האמריקנית.   1

תודתי לאורי רם על תרגום השיר לעברית.  2
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השיר "נרקומן של ג'אנק פוד" )Junk Food Junkie( חובר על ידי זמר פולק אמריקאי בשם לארי 
גרוס וזכה בזמנו להצלחה מסחרית. בשיר מתוארת צריכת מאכלים אורגניים כפרקטיקה המנוגדת 
המאכלים  לקבוצת  משתייך  גרוס,  פי  על  כך  האורגני,  האוכל  תעשייתיים.  מזון  מוצרי  לצריכת 
הבריאה והמיטיבה. הוא מוצג כאוכל "נאור", כהיפוכו של הג'אנק פוד ה"חשוך", שמוטב שייאכל 
גיבור  שבאמצעותו  הקולינרי  ברפרטואר  מרכזי  כמרכיב  בשיר  מתואר  אורגני  אוכל  רואה.  באין 
ובריאותית,  תזונתית  מודעות  המבטא  טעם  ולהפגין  סביבתו  בפני  עצמו  את  להציג  בוחר  השיר 
ואולי אף לזכות ליוקרה ולסטטוס חברתי גבוה )Bourdieu, 1984; Veblen, 1994(. אולם בשעות 
הלילה — כך מתוודה המחבר — הוא נותן דרור לטעמו האמיתי וחושף את אי-מימושה של הפגנת 

הטעם הבריא והמיטיב שהציג לאור היום. 
גם כיום, 40 שנים לאחר שהושמע לראשונה שירו של לארי גרוס, רבים בעולם המערבי מזהים 
וטבעיות  בריאות  של  היבטים  רק  לא  אך  השיר.  כמאמר  וכבריא,  כטבעי  האורגני  האוכל  את 
מגולמים באוכל האורגני. בספרות המחקר ובשיח הציבורי, הרווח בעיקר בצפון אמריקה, באירופה, 
להשלכות  נגד  תגובות  עם  מזוהה  האורגני  האוכל  אחרות,  מפותחות  ובמדינות  באוסטרליה 
 Whatmore &( המזון  וייצור  החקלאות  בתחומי  הכלכלית  והניאו-ליברליזציה  הגלובליזציה 

 .)Thorne, 1997
המושג "אורגני" מזוהה עם מאכלים ומוצרי מזון שמקורם בחקלאות הנמנעת משימוש בדשנים 
מלאכותיים, בחומרי הדברה, בהורמוני גדילה ובגידולים מהונדסים גנטית. מוצרי מזון המתויגים 
כאורגניים נתפסים כתוצר של שיטות חקלאיות בנות קיימא, המשמרות לכאורה את המשאבים 
הסביבתיים החקלאיים. מוצרים אלו נדמים בעיני רבים ככאלה שמקורם בגידול מקומי או בחוות 
חקלאיות קטנות ובלתי מתועשות. מאז שנות השישים של המאה הקודמת הפך האוכל האורגני 
דימויים  לרבות  המערב,  בארצות  שהתפתחה  הנגד  תרבות  של  ובמשמעויות  בסמלים  לרווי 
באוכל  אנטי-גלובליזציה.  של  דימויים  אף  ולאחרונה  ואנטי-תעשייתיים,  אנטי-קפיטליסטיים 
ושל  התעשייתי  המזון  של  לדימוי  באופיים  המנוגדים  מגוונים  דימויים  אפוא  נטמעו  האורגני 
החקלאות המתועשת והמסחרית )"החקלאות הקונבנציונלית"(, המבוססת על יעילות, תחרותיות 

 .)Belasco, 1993; Guthman, 2002( וסטנדרטיזציה
ביטוי להיבטים הערכיים הגלומים במושג "אורגני" אפשר לראות בהגדרתו המוסדית, שאותה 
עקרונות  ארבעה  כוללת  זו  הגדרה   .)IFOAM( אורגנית  לחקלאות  העולמית  הפדרציה  ניסחה 
מעגלים  על  שמירה  האדם;  ובני  החיים  בעלי  הצמחים,  האדמה,  בריאות  על  שמירה  מרכזיים: 
אקולוגיים והמשך קיומם; הוגנות בין החקלאים, העובדים, המשווקים, הסוחרים והצרכנים; נטילת 
אורגני  אוכל  צריכת  לפיכך   .)IFOAM, 2014ׂׂ( הסביבה  איכות  ועל  הציבור  על  ושמירה  אחריות 
צדק  של  שונים  היבטים  המקדמת  אתית,  אכילה  תרבות  של  להתהוותה  ממשי  כביטוי  נתפסת 
 Goodman,( סביבתי ושל הוגנות חברתית, ואת שילובם של שיקולים אתיים בפרקטיקות יומיות
ומוצרי  המאכלים  שאר  מכל  יותר  מסחרית  ולהצלחה  לפופולריות  זכה  האורגני  האוכל   .)2004
המזון המתויגים כאתיים, מקומיים ואקולוגיים ששולבו בעשורים האחרונים ברפרטואר הקולינרי 

.)Raynolds, 2004( במדינות המערב ובמדינות המפותחות
באופני  צרכניו,  ידי  על  האורגני  לאוכל  הניתנות  החברתיות  במשמעויות  עוסק  זה  מאמר 
ובאופני  המקומית  הישראלית  בתרבות  העולמית  האורגני  האוכל  תרבות  של  השתרשותה 

התייחסותם של צרכני האוכל האורגני לסוגיות חברתיות-סביבתיות כלל-עולמיות. 
דפוסי צריכה הנחשבים אתיים ואלטרנטיביים )כדוגמת צריכת אוכל אורגני, מוצרי מזון מתוצרת 
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תרבותית  מגמה  של  כביטוי  נתפסים  באלה(  וכיוצא  מקומיים  מזון  מוצרי  העדפת  הוגן,  סחר 
רחבה החותרת לכינונה מחדש של חברה עולמית בעלת צביון חברתי ואקולוגי בר קיימא. צרכני 
דהיינו  רפלקסיביים,  כצרכנים  נתפסים  לאקולוגיים  או  לירוקים  לאתיים,  הנחשבים  המוצרים 
כאלה המפגינים גישה ביקורתית כלפי תרבות האכילה המבוססת על מוצרי מזון מהיר, מוצרים 
 Barnett, Cloke, Clarke, & Malpass,( מיובאים, מתועשים ופוגעניים כלפי האדם והסביבה
 .)citizen-consumer( "אזרח-צרכן"  במושג  השימוש  המחקר  בספרות  רווח  לאחרונה   .)2005
סביבתית  אחריות  בין  משלב  הוא  וצרכנות:  אזרחות  של  מנוגדות  אידיאות  יחדיו  כורך  זה  מושג 
 .)Hilton, 2003; Johnston, 2008( ובריאותיות  טבעיות  טעם,  איכות,  ובין  חברתית  והוגנות 
צרכני  את  מתארים  האוכל  של  ובסוציולוגיה  צריכה  של  בסוציולוגיה  העוסקים  רבים  חוקרים 
אוכל  מערכות  של  בכינונן  דהיינו  האוכל,  של  בפוליטיקה  פעילים  כמשתתפים  האורגני  האוכל 
אלטרנטיביות, קהילתיות, מקומיות ומקיימות )Lockie, 2009(. הסוציולוגית רוברטה ססאטלי, 
למשל, הציגה את התרחבות צריכת האוכל האורגני במדינות המערב כפרקטיקה הנובעת אהדדי 
ממניעים צרכניים הדוניסטיים )בריאות, טעם, הנאה( ומתפיסת פרקטיקת הצריכה עצמה כאמצעי 
 Sassatelli,( ייצור המזון העולמי  של פעולה אזרחית המבקשת לחולל תמורות בפוליטיקה של 
2007(; ואילו העיתונאי והחוקר האמריקני מייקל פולאן טען כי פרקטיקות של צריכת מוצרי מזון 
מקומיים ואורגניים מאחדות את האישי עם הפוליטי )Pollan, 2006(. צריכת אוכל אורגני מזוהה 

אפוא כפרקטיקה אזרחית-צרכנית מובהקת.3
במאמר זה אציע שלא להחיל את המושג "אזרח-צרכן" על כל מי שצורך אוכל אורגני. אטען 
כאל  האורגני  האוכל  צרכן  של  הוובריאני(  )במובן  האידיאלי  הטיפוס  אל  ההתייחסות  אף  על  כי 
ממקרה  שעולה  כפי  לפחות  קלושה,  הזאת  ההתייחסות  של  הסוציולוגית  תקפותה  אזרח-צרכן, 
החקר הישראלי. במקום זאת, אציע לבחון את המושג "אזרח-צרכן" כמושג יחסי המתממש על 
ידי שחקנים שונים ובאופנים שונים בתוך שדה האוכל האורגני, הפועל כשדה ייצור תרבותי מובחן 
)ראו  בישראל  האורגני  האוכל  צריכת  בהיקף  העלייה  האם  אשאל  כן,  כמו   .)Bourdieu, 1993(
פירוט להלן( היא ביטוי להתהוותה של אזרחות-צרכנות בתרבות הישראלית ולאימוצם של ערכי 

חברה אזרחית ליברלית ושל דאגה אתית וסביבתית.
ממשית  התנגדות  מבטאת  אינה  האורגני  האוכל  צרכני  של  פעולתם  כיצד  ימחיש  זה  מאמר 
לתרבות הצריכה הגלובלית, ואף אינה מנסה ליצור לה חלופה. צריכת אוכל אורגני בישראל, כך 
אטען, מתארגנת דווקא בתוך מסגרות דיסקורסיביות העולות בקנה אחד עם ההיגיון התרבותי של 

תרבות זו ושל זהויות קוסמופוליטיות המתגבשות לאורה.4

צריכת אוכל אורגני, תרבות קולינרית וזהות קוסמופוליטית בישראל 
בשנים האחרונות ניכרת דרישה הולכת וגוברת למוצרי מזון אורגניים בשוק הסחורות הישראלי. 
שיעור הגידול בצריכת המזון האורגני בישראל עומד על כ-30% בשנה בממוצע. זהו סקטור 

להרחבה על התפתחותו ההיסטורית של המושג "אזרח-צרכן" ולדיון על המתחים הגלומים בו בעידן   3
.Johnston, 2008; Lockie, 2009 הניאו-ליברלי ראו

בפרספקטיבה רחבה יותר, דפוסי צריכת האוכל האורגני בישראל שיוצגו כאן עשויים להדגים כיצד   4
פרקטיקות אלטרנטיביות ומרכיבי שיח ביקורתיים מומרים ונבלעים בתרבות הזרם המרכזי.
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המכירות  סך   2000 בשנת  ביותר.  הגבוה  הוא  אליו  בביקוש  השנתי  הגידול  ששיעור  המזון 
בשוק המזון האורגני בישראל הסתכם בכ-15—25 מיליון שקלים )ביזנס דאטה ישראל, 2005(; 
בשנת 2010 הסתכם סך המכירות בכ-300—400 מיליון שקלים )דברת-מזריץ, 2010(. באותה 
)fast food(, המכונה גם "זלולת"  תקופה צמח בישראל סקטור מזון נוסף — המזון המהיר 
)junk food( והנודע באיכותו הנמוכה, במרכיביו הזולים, בערכו הבריאותי הנמוך ובמפגעים 
הסביבתיים הנגרמים מאופני ייצורו ואריזתו. סקר שנערך בישראל בשנים 2004—2009 מעיד 
על היקף גידול של 40%—50% במכירות מוצרי מזון מהיר בישראל — גידול ממוצע של 10% 
 — במהותן  כביכול  המנוגדות  הקולינריות,  הסוגות  כן, שתי  כי  הנה   .)2011 )וואלה!,  בשנה 

הג'אנק פוד והאוכל האורגני — זוכות לעלות על שולחנם של יותר ויותר סועדים ישראלים.
השינויים הללו ברפרטואר הקולינרי הישראלי קשורים למהפכה בורגנית צרכנית שהחלה מתרחשת 
לאוניברסליזם  לאומית  אתנוצנטרית  מתרבות  למעבר  וכן  עשורים,  כשלושה  לפני  בישראל 
ולגלובליזם תרבותי המתחולל בקרב שכבות מסוימות בחברה הישראלית. במסגרת זו התעצמה 
רם,  )כץ-גרו, 2006;  הקפיטליסטית  הצריכה  תרבות  והתבססה  בישראל  החומרית  התרבות 
2005(. המשכה-היפוכה של מגמה זו הוא דחייתם של מניעי ההישגיות והצמיחה המטריאליים 
לטובת מימוש סיפוקים אישיים, והתהוותה של תרבות פוסט-בורגנית ופוסט-מטריאליסטית 
בישראל )רם, 1999(.5 התפתחויות אלו תרמו לביסוסה של הוויה תרבותית קוסמופוליטית 
בה  פריבילגיות  קבוצות  של  היומיום  בתרבות  זו  הוויה  של  ׁולמימושה  הישראלית  בחברה 

 .)Regev, 2007 ;2003 ,גולדשטיין-גדעוני(
צריכת מוצרים חומריים ותרבותיים בעלי משמעויות ודימויים גלובליים, ובתוך כך צריכת 
מוצרי מזון, היא תחום מרכזי למימוש התרבות והזהות הקוסמופוליטית בת-זמננו )רגב, 2011; 
אפשר  הקוסמופוליטית  להוויה  מובהק  קולינרי  ביטוי   .)Cappeliez & Johnston, 2013
לראות באמריקניזציה של התרבות הקולינרית )Caldwell, 2004; Fantasia, 1995(, ואף 
בהיצף המאכלים המייצגים דימויים אתניים ואקזוטיים הזמינים לאליטות חברתיות במדינות 
המערב )גרוסגליק ורם, Warde, 2000 ;2015(. בחינת דפוסי צריכת האוכל האורגני בישראל, 
שיתוארו במאמר זה, מלמדת כי זהות קוסמופוליטית אינה מעוצבת אך ורק באמצעות צריכת 
מוצרים המזוהים באופן מובהק עם הגלובליזציה של התרבות )היינו, מוצרי-צריכה וייצוגיים 
תרבותיים ואומנותיים המבטאים אמריקניזציה או זרות(, אלא גם באמצעות מוצרים וייצוגים 

של מגמות החותרות לכאורה נגד מגמות תרבותיות כלל-עולמיות. 
והפרספקטיבה הקוסמופוליטיות כמהלך  חוקרים אחדים מתארים את התפתחות הזהות 
אזרחית  חברה  ושל  עולמית  אזרחות  להיווצרותה של  כביטוי  בעיקרו,  ומיטיב  חיובי  שהוא 
 Beck, שאינה מסוגרת בעצמה אלא פועלת במרחבים חברתיים טרנס-לאומיים )ראו למשל
2000(. יש הרואים בהופעתה של תרבות האכילה האתית ובפרוליפרציה של מוצרי צריכה 
)סביבתיים( ביטוי מטריאלי לקוסמופוליטניזם תרבותי חדש,  וכירוקים  המתויגים כהוגנים 
 ;)Morgan, 2010( של הגלובליזציה )sustainable( המייצג את הפנים האנושיות והמקיימות
וכך גם הופעת האזרחות-צרכנות נתפסת כחלק מכוונתם של צרכנים להיטיב עם הסביבה ועם 
דפוסי  בחינת המשמעויות הסוציו-תרבותיות של  ואולם  החברה האנושית הכלל-עולמית. 
צריכת האוכל האורגני בישראל חושפת כיצד ארטיפקטים המייצגים אתיות קוסמופוליטית 

 .Inglehart, 1981 להרחבה על פוסט-מטריאליזם ראו  5
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קוסמופוליטית  אסתטיקה  של  שונות  למגמות  בכפוף  נצרכים  כלל-עולמית  וסביבתנות 
האוכל  צרכני  אחרות,  במילים  ופוליטית.  צרכנית-אתית  כפעולה  ולא   ,)Regev, 2007(
האורגני הישראלי פועלים מתוך כוונה לאמץ מגמות תרבותיות גלובליות המשמשות לסימון 

גבולות חברתיים ולכינון רפרטואר תרבותי-קולינרי קוסמופוליטי, ובכך ניווכח כעת. 

מתודולוגיה
עבודת המחקר שהמאמר מבוסס עליה נערכה בשנים 2009—2012 והיא נשענת על המסגרת האנליטית 
 .)Burawoy, 1998( )extended case method( "והמתודולוגית המכונה "שיטת האירוע המורחב
שיטה זו גורסת כי התבוננות מנקודת מבטם של אינדיבידואלים )התבוננות מלמטה( תורמת תרומה 
משמעותית להבנת תהליכים חברתיים ותופעות רחבות דוגמת הגלובליזציה. שיטת האירוע המורחב 
קוראת למחקר התיאורטי המאקרו-חברתי להישען על מתודות מעוגנות בשדה ולהתבונן בסֵפרות 
חברתיות מגוונות, כגון הסֵפרה הביתית, השווקים, המשקים והחנויות. עבודת השדה האתנוגרפית 
כללה תצפיות שנערכו באתרים שונים בישראל שבהם מוצע למכירה אוכל אורגני. היא כללה גם 
איסוף טקסטים כתובים וניתוח ראיונות. ערכתי 28 ראיונות חצי-מובנים עם צרכנים וצרכניות של 
אוכל אורגני שהעידו על עצמם כי הם צורכים תוצרת מזון אורגנית באופן קבוע וסדיר ושלא מתוך 
הכרח )"הכרח" הוא למשל הנחיה של גורם רפואי(. נוסף על כך קיימתי ראיונות קצרים עם 16 
צרכנים וצרכניות שפגשתי בחוות חקלאיות אורגניות, בחנויות, בסניפי רשתות מרכולים, בחנויות 

למוצרי בריאות, בשוקי איכרים ובשווקים עירוניים. 
מבחינה סוציו-אקונומית, הצרכניות והצרכנים שרואיינו משתייכים למעמד הבינוני והבינוני-

נמוכות  בדרגות  לרבות כאלה המועסקים  ניהולי,  יד פרופסיונלי  אוחזים במשלח  גבוה. מרביתם 
במקצועות חופשיים, כמו עורכי דין, אנשי שיווק ותקשורת, מהנדסים ומועסקים אחרים בתעשיית 
ההיי-טק. אחרים עוסקים במקצועות טיפוליים, במקצועות הריפוי הממסדיים, הרפואה הטבעית 
וההומיאופתיה, במקצועות החינוך וההוראה, באמנות וכדומה. מרביתם מחזיקים בכמויות שוות 
יוצאים מכלל   .)Bourdieu, 1984( בורדייה  ותרבותי, אם להשתמש במונחיו של  הון כלכלי  של 
)בתל אביב, בירושלים(,  וצרכנים צעירים אחרים המתגוררים בערים הגדולות  זה הם סטודנטים 
צרכנים  של  נוספות  קבוצות  שברשותם.  הכלכלי  מההון  יותר  גדול  תרבותי  בהון  המחזיקים 
המאופיינות בהון תרבותי רב מההון הכלכלי שבידם הן קבוצות צרכני אוכל אורגני אנתרופוסופיים, 

שיתוארו להלן. 
דפוסי  יחולקו  בישראל  האורגני  האוכל  צריכת  פרקטיקות  את  המלווה  השיח  את  לתאר  כדי 
צריכת האוכל האורגני בישראל לארבע קטגוריות המבטאות גישות ותפיסות שונות של המושג 

"אוכל אורגני". ארבע הגישות שיוצגו הן: 
האוכל  תרבות  אל  התייחסות   — האורגני  האוכל  של  וקונבנציונליזציה  קומודיפיקציה    )1(
המזון  וממערכת  הקיימת  הקולינרית  התרבות  מן  נפרד  בלתי  חלק  כאל  האורגני 
הקונבנציונלית )Buck, Getz, & Guthman, 1997(. גישה זו מיוצגת כאן על ידי צרכני 

רשת מרכולים אורגניים. 
התייחסות קהילתית-מקומית — גישה המיוצגת כאן על ידי צרכני אוכל אורגני ב"קהילות    )2(

.)CSA( "תומכות חקלאות
הנוהגים  אורגני  אוכל  צרכני  ידי  על  כאן  המיוצגת  גישה   — סביבתית-אורבנית  גישה    )3(

לפקוד את שוקי האיכרים שבאזורים עירוניים. 
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קשירתו של האוכל האורגני להיבטים מתרבות העידן החדש — גישה המיוצגת כאן על ידי    )4(
צרכנים שאימצו פרקטיקות שונות מתוך התפיסה התרבותית האנתרופוסופית.

"כמו בכל סופרמרקט אחר": צרכני המרכולים האורגניים הישראליים
מהרשתות  מהותית  כנבדלות  הממותגות  מרכולים  רשתות  כמה  בישראל  פועלות  כעשור  זה 
בריאות,  טבעיות,  לעצמן תדמית של  יוצרות  הללו  ה"רגילות". רשתות המרכולים  הקמעונאיות 
כי  הללו מראה  ברשתות  הצריכה  חוויית  נתפסת  האופן שבו  ניתוח  אולם  ואורגניות.  אקולוגיות 
של  להמחשתה  ביניהן.  ההבדלים  על  עולה  הקונבנציונליות  המרכולים  רשתות  ובין  בינן  הדמיון 

נקודה זו אבחן את רשת המרכולים "עדן טבע מרקט" ואת המשמעויות שמייחסים לה צרכניה.
הסניף הראשון של הרשת כונה, לראשונה בישראל, "סופרמרקט אורגני". בסמליל של הרשת 
נכתב "עדן טבע מרקט — הסופרמרקט האורגני של המדינה". עדן — כך מכנים את הרשת צרכניה 
ואת הפוסט-פורדיזציה של האוכל האורגני בישראל.  — מסמלת במובהק את הקונבנציונליזציה 
הדבר מתבטא למשל בססמת הפרסום של הרשת: "בעדן טבע מרקט תמצאו מבחר ענק המבטיח 
כי כל אחד ואחד יוכל למצוא בדיוק את המוצרים המתאימים לו. כמו בכל סופרמרקט אחר... רק 

בריא!" )ההדגשות שלי(.
מסע הפרסום של הרשת אף כלל סדרה של פרסומות אינטרנטיות קצרות בהשתתפות ידוענים. 
בריאות!".  איכות....  איזו  מגוון...  "איזה  מכריז:  ג'מצ'י  דורון  העבר  כדורסלן  צולם  מהן  באחת 
הוא  ובריאות"  איכות  "מגוון,  הצירוף  שוב.  עתה  קולע  לסל,  בקליעה  בעבר  שהצטיין  ג'מצ'י, 
 Whole Foods תיאור קולע של האסטרטגיה השיווקית, השאולה מרשת המרכולים האמריקנית
בקרב  נתפסת  מרקט  טבע  עדן  שבו  האופן  את  במדויק  מתאר  גם  והוא   ,)2006 )סיגן,   Market
האוכל  צריכת  לחילוצה של תרבות  פעלה  ואיכות,  מגוון  המדגישה  זו,  דימויים  צרכניה. מערכת 
בכך  מרקט.  טבע  עדן  להופעת  שקדמו  בשנים  בה  שדבק  והתפל  הסגפני  הדימוי  מן  האורגני 
מאפשרת הרשת להוון את פרקטיקת צריכת האוכל האורגני ולהופכה להון תרבותי ואף להפגין 

באמצעותה הביטוס הכולל טעם טוב, יוקרה וטיפוח עצמי.
כך למשל מעידה נועה, בת 41 מגבעתיים: 

מאז שעדן נפתח אני הפכתי לאורגנית של רשתות. מאסתי בבתי טבע, בחנויות מדכאות. אני 
משקיעה הרבה מאוד בבישול. אני מארחת הרבה ומתכננת מראש מה לבשל ואני לא יכולה לסמוך 
על חקלאי שיביא לי ארגז עם מה שהוא גידל ולא עם מה שאני רוצה. ]...[ אני נהנית מהקניות 

ואני רוצה שתהיה לי אפשרות לברור ולבחור את המוצר הכי טוב. זה היתרון הגדול בעדן!

הרצון לברור ולבחור, כפי שנועה מתארת, מבטא את הערך השיווקי שמבליט עיצוב המותג של 
מזון,  מוצרי  עצום של  יש מבחר  אכן  בחנויות הרשת  מגוון!".  "איזה  בקריאה הפרסומית  הרשת 
אורגניים ושאינם אורגניים. סיור במרכול מלווה בתחושה של ביקור ב"סופרמרקט תרבותי גלובלי" 
מרחבי  מיובאים  יבשים  ופירות  תבלינים  קטניות,  מיני  עשרות  ובו   )Mathews, 2000, p. 18(
ומיני קפה, מיובאים אף הם, מוצרי מזון מן המזרח הרחוק וממרכז  הגלובוס, דוכן לחליטות תה 
 Whole Foods( הברית  בארצות  האורגניים  המרכולים  רשתות  שפועלות  כפי  ועוד.  אמריקה 
Trader Joe’s ,Market ודומיהן( כך פועלת גם עדן טבע מרקט: חוויית הצריכה בה מבוססת על 
 Campbell, 1987;( ועל הפגנת שפע המבטא יוקרה ופאר )Bauman, 2011( עקרון הפיתוי שבמגוון
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Veblen, 1994(. כל הצרכנים שרואיינו פוקדים את עדן טבע מרקט דרך קבע, וכולם הזכירו את מגוון 
המוצרים הרחב ואת איכותם. חלקם ציינו כי הם מכירים את רשתות המרכולים האמריקניים שהרשת 
מבקשת להידמות להם, ואף תיארו את חוויית הצריכה בעדן טבע מרקט כ"קפיצה קטנה לחו"ל".

עדן טבע מרקט היא בעיני צרכניה סמן של שפע אמריקאי וגלובלי, לא רק בשל צביונה היוקרתי 
רשתות  את  המאפיינות  ושיווק  ניהול  שיטות  אימצה  שהרשת  משום  גם  אלא  המוצרים,  ומגוון 
 Ritzer,( "הדיסקאונט האמריקאיות. רשתות הדיסקאונט מייצגות בבירור את ה"וול-מארטיזציה
קמעונאות  בתחום  האחרונות  בשנים  שפשטה  עסקים",  לניהול  האמריקנית  "הדרך  ואת   )2010
המזון בישראל: ניצול כוח הקנייה של הרשת למיקוח עם ספקים ולהורדת מחירים, השקת מותגים 
יצירת  והחנויות הקטנות,  פרטיים של מוצרי מזון אורגניים, תמחור נמוך בהשוואה לבתי הטבע 
מבצעים, מועדון לקוחות והנחות מיוחדות. צביון זה של הרשת הביא להשתלבותה במרכזי הקניות, 
שהפכו למקום בילוי מרכזי של בני המעמד הבינוני בישראל )רם, 2005(.6 שמה של הרשת, "עדן 
טבע מרקט", הוא הכלאה בין עברית ואנגלית ועולה בקנה אחד עם שמותיהן של רשתות השיווק 
הגדולות הנושאות שמות לועזיים, השוכנות גם הן באותם מרכזי קניות )מקדונלד'ס, הום סנטר, 

אופיס דיפו, טויס אר אס, שופרסל דיל ואחרים(. 
חשובה,  בישראל  המזון  קמעונאות  בתחום  הרשת  של  פעילותה  כי  טענו  מהצרכנים  חלק 
משום  דווקא  אלא  חברתיים  או  סביבתיים  והיבטים  ערכים  מקדמת  שהרשת  משום  דווקא  לאו 
שהיא תורמת לביסוס המודל הניאו-ליברלי והפוסט-פורדיסטי בתחום האוכל האורגני בישראל 
ובמישורי הצריכה והתרבות. אחד הצרכנים האלה הוא ברוך, מהנדס בן 50 מראש העין, שפגשתי 

באחד מביקוריי בסניף הרשת בכפר סבא: 

קונים שתי עגבניות,  היינו  15—20 שנה  לפני   ]...[ טוב.  לי ספק שעדן טבע עשו משהו  אין 
ויוצאים עם מאתיים שקלים. היום אני מוצא לפעמים ]אוכל[  מלפפון ותפוח בחנויות טבע 
אורגני זול יותר מ]אוכל[ לא אורגני — אז מה רע? גם באמריקה זה ככה. ]...[ התחרות בין 
"עדן" ו"אורגניק" ו"ניצת" ו"קסטל" ]רשתות מרכולים אורגניים מתחרות לעדן טבע מרקט[ 

הורידה את המחירים. הם נאלצו לעמוד בתחרות ואנחנו, הצרכנים, מרוויחים מזה. 

הגברת  בישראל,  האורגניים  המזון  מוצרי  בשוק  האחרונות  בשנים  שחלה  המחירים  ירידת 
התחרותיות בענף וההיצע שגדל — את כל אלה מציג ברוך כגורמים חיוביים, התורמים להרחבת 
ענף החקלאות האורגנית בישראל. יש אף הרואים בשל כך את הצריכה בעדן כפעולה שתורמת 
לחברה ולסביבה. עם זאת, התייחסויות להשלכות שליליות של התבססות הרשת בתרבות הצריכה 
הישראלית נעדרות כמעט לחלוטין מדברי הצרכנים שרואיינו. מעטים מביניהם הלינו על סוגיות 
כגון סגירתן של חנויות קטנות של מזון אורגני שלא הצליחו לעמוד בתחרות, הגברת השימוש ברכב 
פרטי )שכן מרבית חנויות הרשת נמצאות באזורי מסחר מרוחקים ובפרברי הערים( שמשמעותה 
ואי-הנגישות  אי-השוויון  והעמקת   )2010 וורדי,  )רבינוביץ  בישראל  האוויר  זיהום  הגברת  היא 

למוצרי מזון בריאים בשל ההון התרבותי וההון הכלכלי הנדרשים כדי לצרוך ברשת. 
רבים מצרכני הרשת רואים בה אתר מובהק לרכישת אוכל בריא, אולם מניתוח הראיונות עולה 
כי הפרשנות שלהם למושג "בריאות" מתייחסת להיבט בריאותי מסוים מאוד — בריאותו הגופנית 
של הצרכן האינדיבידואל. אגב כך הם מתעלמים מהיבטים בריאותיים אחרים כמו בריאות בעלי 

ובייחוד ראו בעמ' 46.  6
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החיים או בריאות סביבתית.
לפיכך נראה כי ההכלאה בין אזרחות לצרכנות במקרה של צרכני עדן טבע מרקט מורכבת מדפוסי 
היגיון  ידי  על  המובנית  אזרחית-אתית  ומגישה  האישית  הבריאות  מהעדפת  ראוותניים,  צריכה 
צרכני ניאו-ליברלי. באמצעות צריכה סימבולית של "אורגניות" צרכני הרשת חוגגים את הרחבת 
טווח נגישותם התרבותית לתרבויות הטעם הגלובליות. ייצוגי הבריאות הנקשרים למושג "אורגני" 
מבטאים משמעויות אינדיבידואליות, סגנון חיים בריא, אופנתי, מערבי-אמריקני ומעודכן; ואילו 
התייחסויות אתיות למושג "אורגני" מוצגות רק בתוך תפיסה הגורסת כי יש בכוחה של הצריכה 

הפרטית )ה"ירוקה" וה"סביבתית"( לחולל שינוי סביבתי-חברתי מקיף.7

צריכה ישירה מהחקלאי: CSA בישראל
לגידול,  מודל  הוא  קהילה(  נתמכת  חקלאות   ,Community-Supported Agriculture(  CSA
הקודמת  המאה  של  השנייה  במחצית  לראשונה  שהופיע  חקלאית  תוצרת  של  ולצריכה  לשיווק 
בשווייץ, בגרמניה וביפן. על פי המודל, קבוצת צרכנים חוברת לחקלאי ומתחייבת לרכוש ממנו 
את יבוליו באופן קבוע. החקלאי מצדו מבטיח מקומיות, איכות, אמינות וקשר הדוק עם הצרכנים. 
במקומות רבים בעולם נהוג לכנות את אלה האחרונים "חברי קהילה". זהו מודוס אופרנדי המבוסס 
בידי החקלאים בשלבי ההקמה,  כסף  ובו הצרכנים מפקידים סכומי  ותמיכה הדדית  על שותפות 
ואף  ההחלטות  קבלת  בתהליכי  שותפים  החקלאי,  שבגידול  ובהצלחות  בסיכונים  חלק  נוטלים 

.)Hinrichs, 2000( משתתפים מפעם לפעם במלאכות השונות המתנהלות בחווה
תוצרת  מגדלים  בכולן   .CSA-ה בשיטת  הפועלות  חוות  עשרות  כמה  כיום  מצויות  בישראל 
מזון  ומוצרי  פירות  ירקות,  ובו  שבועי  סל  מספקת  הללו  מהחוות  אחת  כל  אורגנית.  חקלאית 
אורגניים לעשרות ואף למאות בתי אב.8 תהליך ההפצה נעשה בדרך כלל באמצעות משלוח ארגז 
ירקות מן החקלאי ישירות אל הצרכנים, בתדירות שנקבעה מראש. ספרות המחקר נוטה לראות 
 CSA-במודל החקלאי והצרכני הזה מודל אלטרנטיבי חברתי, אקולוגי וקהילתי, ולפיכך צרכני ה

מתוארים כאזרחים-צרכנים מובהקים.9
רבים מצרכני המיזמים הללו בישראל מכירים את משמעות המושג "קהילה תומכת חקלאות" 
)CSA(, אך אינם מזהים עצמם כחברי קהילה או כתומכי חקלאות. עבורם זוהי אופציה אחת מתוך 
אחרות שנבחרה לצריכת תוצרת חקלאית אורגנית. כששאלתי צרכנים אחדים כיצד הם תופסים 
את השתייכותם למיזמים החקלאיים, נעניתי: "אנחנו סתם מקבלים הביתה ארגז אורגני ישירות 

 .Carrier, 2010 לפירוט על הפרספקטיבה הסביבתנית הניאו-ליברלית ראו  7

שבועי.  ירקות  סל  קבוע  באופן  המקבלים  אב  בתי  ל-30,000   15,000 בין  בישראל  יש  להערכתי   8
הארגון  באתר  המופיעות  ברשימות  עיון  ועל  חקלאים  עם  שיחות  על  מבוסס  כאן  המוצג  האומדן 
לחקלאות אורגנית, באתרי האינטרנט של החוות ובמידע המופיע באתרי אינטרנט פרטיים דוגמת 
 — CSA-אתר "חיים אורגניים". ראוי לציין כי קיים מודל צרכני אחר הדומה במאפייניו למודל ה
מודל ה"קואופרטיב האורגני", שבו קבוצות צרכנים מתאגדות לרכישה מרוכזת ולחלוקה של מזון 

אורגני יבש ומעובד )גדרון ויוגב, 2010(. 

הסוציולוגית ג'וזה ג'ונסטון )Johnston, 2008(, למשל, מנגידה בין צרכני ה-CSA לצרכני רשתות   9
המרכולים האורגניים וטוענת כי מודל ה-CSA מייצג הכלאה מאוזנת בין ערכי צרכנות ובין ערכי 

אזרחות הגלומים בו. 

http://www.organiclife.co.il/component/option,com_sobi2/catid,124/Itemid,136
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ייתכן שהסיבה לחוסר תחושת הקהילתיות היא האופן שבו פועלות החוות בישראל.  מחקלאי". 
על פי המודל הישראלי, הצרכנים הם למעשה מנויים המקבלים מדי שבוע ארגז ירקות ומשלמים 
תשלום חודשי על כמות הירקות שצרכו. קהילתיות של ממש אינה קיימת, למעט תחושת השיתוף 
לצרכנים.  שולחים  שהמגדלים  שבועי  עלון  ובאמצעות  פעיל  אינטרנט  אתר  באמצעות  המוקנית 
באמצעות  נוצרים  אינם  לצרכנים  המגדלים  בין  והשותפות  הקשר  הגלובלי,  המידע  לעידן  כיאה 
טכנולוגיית הרשת  מידע טקסטואלי.  ובהחלפת  הווירטואלי  פיזי אלא באמצעות המפגש  מפגש 

הגלובלית והאי-מהותית באופייה היא היא המקוממת את תחושת הקהילתיות. 
"מנויים",  לא  ואף  קהילה"  "חברי  הצרכנים  את  מכנים  אינם   CSA-ב והמפעילים  המגדלים 
אלא דווקא "משפחות". מגדלים ומפעילים שראיינתי תיארו את צרכניהם כבני המעמד הבינוני, 
פרברי  השרון(,  וערי  חיפה  ירושלים,  אביב,  תל  )בעיקר  הגדולות  הערים  תושבי  פרופסיונליים, 
הערים או יישובים ומושבים מבוססים. מרביתם המוחלטת של הצרכנים, כך ציינו המגדלים, הם 
בעלי משפחות. חוקרות וחוקרים רבים הצביעו על תפקידה המרכזי של האכילה המשותפת בהבניית 
המשפחתית  הארוחה  כי  טוענת   )Lupton, 1996( לפטון   .)DeVault, 1991( המשפחה  מושג 
באשר  למשפחה  ומטונימיים  אייקוניים  תרבותיים  סמלים  משמשים  המשפחתי  האוכל  ושולחן 
בשנים  להינטש  המשפחתי  השולחן  החל  אחרות,  קפיטליסטיות  בחברות  כמו  בישראל,  היא. 
האחרונות. הסיבות לכך קשורות באינדיבידואציה של חוויית האכילה ובנוהג הגובר לאכול מחוץ 
ביטחון  לחוסר  לירידה בשליטת ההורים,  הוביל  זה  )Warde & Martens, 2000(. תהליך  לבית 
ידע באשר לאיכות האוכל המזין את בני המשפחה שבאחריותם — תחושות המתאימות  ולחוסר 
לתיאורו של הסוציולוג אולריך בק את המצב החברתי הנוכחי כ"חברת סיכון" )Beck, 1992(. על 
רקע זה, הקשר הנוצר בישראל בין היצרן לצרכן ב-CSA הוא קשר עם מישהו "שאפשר לסמוך 
עליו". קשר כזה מאפשר גישה לצרכנות בטוחה במרחב צרכני הנתפס כמאיים וכבלתי אמין. כך 

למשל מתארת ענת, אם לשלושה מהרצליה: 

המפעיל  ]חקלאי  מיוסי  מזמינה  דווקא  אני  ולמה  אורגני  על  מקפידה  אני  למה  יודע  אתה 
כל  מתבצעים  חמש  גיל  שעד  מראים  שמחקרים  קראתי  כי  ירושלים[?  באזור   CSA חוות 
ההתפתחויות במוח של הילד. לכן אני החלטתי שעד שהילדים יהיו בני חמש — אני שומרת 
עליהם. אני מזינה! אני לוחמת! אני לביאה! אני אעשה כל מה שאני יכולה לעשות כדי שיקבלו 
תזונה הכי טובה שאפשר ]...[. אני סומכת על יוסי. הייתי אצלו, ראיתי איך הם עובדים. על 

רשתות השיווק הגדולות, מגה, שופרסל — אני לא סומכת. גם לא על עדן ]טבע מרקט[.

צרכנים אחדים ציינו כי הם מעדיפים צריכה ישירה משום שהם מבקשים לתמוך במגדלים פרטיים 
השרון,  מהוד  צרכנית  הילה,  הולך".  שלי  הכסף  לאן  יודע  "אני  שלהם:  בניסוחם  או  מקומיים, 
כל  "]נוסף על  והוסיפה:  איכות, טעם —  נוחות,   — יתרונות הצריכה הישירה מחקלאי  מנתה את 
אך  עליהם".  סומכת  שאני  לאנשים  הולך  שלי  הכסף  משפחה.  ישירות  מפרנסת  אני  ככה  אלה[ 
כפי שעולה מדבריה, התמיכה במגדלים פרטיים היא מניע משני, ואף הוא נובע מהצורך באמינות 
)"מגדלים שאני סומכת עליהם"(. אמינות מתגלה אפוא כמונח מרכזי בשיחות עם צרכני הקהילות 
אל  והעברתה  היומית  המשפחתית  האכילה  "הפרטת"  תהליכי  עם  בבד  שבד  נדמה  החקלאיות. 
המרחב שמחוץ לבית עולה הדרישה לכך שהאוכל ומוצרי המזון שכן נאכלים במסגרת משפחתית 
ישירות  המגיע  האורגניים  הירקות  ארגז  האפשר.  ככל  אמינים  וממקורות  טריים  בריאים,  יהיו 
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מהחקלאי מצליח לספק כמיהה זו.10
נקטפים  "הירקות  צרכנית:  ובכדאיות  אישי  ברווח  קשורים  הצרכנים  שביטאו  נוספים  מניעים 
באותו יום ומגיעים אלינו טריים"; "זה חוסך זמן, לא צריך ללכת לסופר או לירקן"; "אם באמת 
משתמשים רק בירקות מהארגז זה יוצא אפילו משתלם יותר מלקנות בסופר ופי כמה יותר טרי". 
כמה מצרכני ה-CSA טענו כי פרקטיקת הקנייה ממגדלי ה-CSA מקדמת "מקומיות" ונבדלת 
באופן מובהק מפרקטיקות הצריכה האחרות. אולם דווקא אלה היו צרכנים המחזיקים בהון תרבותי 
"אורגני  הצימוד  בעבורם,  מובהק.   )Illouz & John, 2003( גלובלי  ובהביטוס  קוסמופוליטי 
ומקומי" גובש בעת ששהו תקופה ממושכת בחו"ל. הילה, צרכנית אוכל אורגני מירושלים, תיארה 
האסוציאטיבי  הצימוד  ואת  מקומיים,  ירקות  שבצריכת  והחדשנות  ההרפתקנות  הייחודיות,  את 

שנרקם בזיכרונה בין ירקות אקזוטיים לחוויית השהייה בחו"ל: 

עגבניות  ירקות!  איזה  שם!  לבשל  היה  כיף  כמה  במיוחד.  מדליק  היה  בקליפורניה   CSA-ה
כחולות, תפוחי אדמה סגולים וכל הירקות הכי ביזאריים שגידלו שם היו מגיעים אלינו. למשל 
heirloom tomatoes. מי בכלל ידע מה זה heirloom tomatoes? ]...[ או הירק הזה קייל. 
הפועלת   CSA-ה חוות  של  מ]שם  זה  את  קיבלנו  שנים  אחרי  רק  פה,  סופר-פוד.  נחשב  זה 
באזור לטרון, שממנה היא צורכת מוצרי מזון אורגניים[ ! איזו התרגשות— יש קייל בארץ! זה 

ממש הזכיר לי את קליפורניה. 

הירק המכונה קייל אמנם גדל בחווה חקלאית באזור לטרון, ועל כן נחשב מקומי מבחינה גיאוגרפית, 
אך כפי שעולה מדברי הילה, מקומיותו מגויסת כדי לאשרר את זהותה הקוסמופוליטית. באופן 
זה מצטמצמות שלל המשמעויות הפוליטיות הגלומות במקומיּות שבאוכל האורגני — סביבתיות, 
אנטי-תאגידיות, קהילתיות — והערכים המיוחסים לו הם האיכות שבטריותו והייחודיות שבצריכתו. 
מודל  של  ולהפיכתו  בוטיק"  ל"מזון  האורגני  האוכל  של  להפיכתו  ביטוי  אף  בכך  לראות  אפשר 

ה-CSA בגרסתו הישראלית לסמן של יוקרה. 
אם כן, צרכנים רבים רואים במודל ה-CSA הישראלי ספק אמין של ערכים צרכניים הקשורים 
זהותם  לחיזוק  בפועל  משמשת  זו  קהילתית.  צריכה  ובחוויית  והמשפחתית  האישית  בבריאותם 
הקוסמופוליטית ולהיכרותם עם פרקטיקות המזוהות כביטוי למגמות נגד, כפי שנהוג במקומות 
קהילתיות  בחקלאים,  תמיכה  למשל   — אזרחיים  היבטים  זאת,  לעומת  המערב.  בארצות  שונים 

ממשית והתנגדות להסחרה ולתאגוד החקלאות11 — מופיעים אצלם בדרך כלל כערכים משניים. 

 )Orbanic( אותנטיות עירונית: צרכני שוק אורגני-אורבני
האיכרים  משוקי  אחד  המקומי.  האוכל  ושוקי  האיכרים  שוקי  אופנת  לאחרונה  נפוצה  בישראל 
אך  למכירה  הוצעה  שבו  אביב,  בתל  עירוני  איכרים  שוק  הוא  האחרונות  בשנים  שהוקמו  הרבים 
ודימויים  תדמיות  לשוק  יוחסו  הפעלתו  לסיום  ועד  הקמתו  מאז  אורגנית.  חקלאית  תוצרת  ורק 
ומעתה...  ובפריז  בברלין  קורה באמסטרדם,  "זה  קוסמופוליטיים כאסטרטגיה למשיכת הקונים: 

צרכניות  כי  הן  אף  זיהו   )Cairns, Johnston and MacKendrick, 2013( ועמיתותיה  קאירנס   10
קנדיות מייחסות לאוכל האורגני משמעויות של אמהות ושל גוננות על ילדי המשפחה.

חקלאיים  ומשאבים  נכסים  זה  במקרה  שונים,  בנכסים  עסקיים  תאגידים  לשליטת  היא  הכוונה   11
)קרקע, מים, ידע וכדומה(. להרחבה על המושג תאגוד ראו רם, 2005.
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גם בישראל!" — כך נכתב בשלטי הפרסומת ובעלוני הפרסום שהופצו לקראת פתיחתו של השוק. 
מסמל   —  urban-ו  organic הלועזיות  המילים  של  שילוב   ,Orbanic  — השוק  של  הנבחר  שמו 
אף הוא את כוונת המייסדים להקנות תחושת עדכניות ועירוניות גלובלית. השוק הוקם במתחם 
התחנה בתל אביב )שכונת מנשייה בעבר(, מתחם שעבר תהליכי ג'נטריפיקציה והפך לאתר בילוי 

וקניות המעוצב בסגנון עירוני עדכני ויוקרתי. 
ברחבת השוק פעלו כארבעים דוכנים מעוצבים ונאים למראה. מעל כל דוכן התנוססה תעודה 
מחברת הפיקוח אגריאור,12 המעידה על היותם של מוצרי המזון אורגניים למהדרין. מלבד מוצרי 
המזון הציעו מפרסמי השוק למבקריו להשתתף ב"חוויית צריכה ובילוי", למשל להצטרף לאימון 
וסגנון חיים. במהלך כל שעות הפתיחה  צ'י או להשתתף בסדנאות שעסקו בענייני בריאות  טאי 
את מרבית הדוכנים הפעילו  של השוק בקעה מוזיקת עולם מרמקולים גדולים שהוצבו במרכזו. 

מגדלים מאזורים כפריים ופריפריאליים בישראל. 
אחת המבקרות בשוק סיכמה בבלוג את רשמיה מהביקור בו:

 ]...[ יוגה.  שיעור  כך  אחר  אורגני,  שוק  קודם   ]...[ במיטה,  קצת  עוד  מתפנקת  שישי.  יום 
התחלתי בדוכן "אורגניל'ה". אני זוכה להכיר את בעל הדוכן, החברותי והחייכן ]...[. מתחיל 
שיח אורגני וטעימות של עלי ריג'לה )רגלת הגינה( מזן מיוחד שמגיע מצרפת ומפותח בארץ. 
עלי הריג'לה בריאים ומכילים הרבה אומגה 3, ביחס לעלים ירוקים אחרים. מזמן לא ראיתי 
ואני זוכה להכיר מקרוב "דלעת ספגטי"; דלעת  ריג'לה כזה פריך. לקחתי. החגיגה ממשיכה 
סוכרת  לב,  מחלות  מפני  המגנים  בקרוטנואידים,  עשירה  דלעת  ואצילית.  צהובה  מאורכת, 
ואפילו סרטן. הוספתי לסל האקולוגי שלי. ]בביקור אחר[ משכו את עיניי החצילים הסגולים. 
וכרישה,  קישוא  גם  הוספתי  שלי.  סיציליאנה  בפסטה  משתלבים  הם  איך  דמיינתי  כבר 

שמשתלבים טוב באותה המנה.13 

פריך,  כזה  ריג'לה  ראיתי  לא  )"מזמן  הירקות  של  והקולינריות  הבריאותיות  מעלותיהם  תיאור 
להכיר מקרוב דלעת  זוכה  )"אני  ומקורם  ייחודיותם האקזוטית  3"(, הצגת  מכילים הרבה אומגה 
ספגטי, זן מיוחד שמגיע מצרפת"(, המיקוד בחוויה הגסטרונומית הגלובלית )"פסטה סיציליאנה"( 
ורידוד המשמעות האקולוגית לשימוש בסל בד רב-פעמי ואופנתי )"הסל האקולוגי שלי"( — כל 
אלה מייצגים היטב את המנעד האסוציאטיבי והסימבולי שממנו מורכב ה"שיח אורגני", ולמעשה 

את הפירוש שמייחסים המבקרים בשוק למושג "אורגני". 
הגיאוגרפים בנג'מין קולס ופיליפ קראנג )Coles & Crang, 2011( גורסים כי הענקת שמות 
תואר למרחבים ציבוריים — למשל הגדרתו של אתר שנמכרים בו מוצרי מזון כ"שוק מקומי" או 
כ"שוק אלטרנטיבי", הגדרה הנעשית על ידי יזמי האתר ומפעיליו — היא פעולה המייצרת תחושת 
אוכל  שוקי  של  מיתוגם  ואופנתית.  עדכנית  אלטרנטיבית,  אתית,  צריכה  בתרבות  השתתפות 
היבטים  חשיפת  באמצעות  המזון,  מוצרי  של  דה-פטישיזציה  מחולל  אלטרנטיביים"  כ"אתרים 
זיהוים של היצרנים, האיכרים או המיקום המדויק של אתר  מסויימים מתהליך הייצור — למשל 

אגריאור היא חברה פרטית שהוסמכה על פי חוק לבקר תהליכי ייצור של תוצרת חקלאית אורגנית   12
ומוצרי מזון אורגניים, וכן לאשר את היותם של המוצרים המשווקים אורגניים ולתייגם ככאלה.

הציטוט לקוח מתוך הבלוג של קרן וולקומיר "עלילות עירונית בשוק האורגני"; ההדגשות הן שלי.   13
הטקסט אוחזר ב-2013 אולם כיום האתר אינו זמין עוד. 
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חברתיים  תהליכים  של  הסתרתם  באמצעות  למשל  רה-פטישיזציה,  גם  יוצר  הוא  אולם  הייצור. 
 Orbanic אחרים בתהליך הייצור ותיוג המוצרים כאתיים או כאלטרנטיביים. חוויית הקנייה בשוק
יצרה צימוד דה-פטישיסטי בין הירקות והפירות האורגניים ובין המושג "מקומיות", בעיקר בשל 
המפגש שהתקיים בשוק בין צרכנים ובין מגדלים. אך בה בעת, כפי שמסבירים קולס וקראנג )שם( 
וטוענים במשמעויות  ו"מקומי" מבטאים רה-פטישיזציה  "אורגני"  להלן, הדימויים  וכפי שאציג 

חדשות את המוצרים הנצרכים בשוק.
גם  ששימשו  איכרים  רובם  הדוכנים,  בעלי  עם  לשוחח  מהאפשרות  נהנו  השוק  מבאי  רבים 
Orbanic הייתה  כרוכלים. בניגוד להמולה המאפיינת את שוקי ישראל הגדולים, האווירה בשוק 
רוגעת למדי. נדמה היה כי הן הצרכנים והן הרוכלים נענים לציווי מדומיין המעודד אותם לעסוק 
במקומיות: הצרכנים הרבו לשאול על מקור הגידולים, הרוכלים השיבו ברצון על חוויות מהגידול 
בדימוי  נטענו המאכלים האורגניים  כדי שיחה,  תוך  כך,  באזור הכפרי שהגיעו ממנו.  חייהם  ועל 
משלטי  עבר:  מכל  ונשמעת  נראית  "מקומי"  המילה  כי  הבחנתי  בשוק,  שהייתי  בעת  המקומי. 
אלא  הרוכלים.  עם  השוק  באי  שניהלו  מהשיחות  ואף  בדוכנים  המחולקים  מהעלונים  הפרסום, 
שבאופן פרדוקסלי, הדימוי המקומי חיזק דווקא את משמעותו הגלובלית של השוק. הנה למשל 
טקסט שנכתב במגזין אינטרנטי העוסק בנושאי סגנון חיים )lifestyle(: "השוק האורגני בתחנה — 
לקנות מקומי: מצוידת בעגלת הקניות הדינאמית שלי אני יוצאת לקניות, כמו בכפר קטן באיטליה 
או יוון. סחורה אורגנית טרייה בדוכנים קטנים" )צבי, 2010; ההדגשות שלי(. תיאור זה ממחיש 
בעלת  ואף  תוססת  צעירה,  אופנתית,  הדוניסטית,  ה"מקומית":  הצריכה  חוויית  נתפסת  כיצד 
משמעויות תיירותיות. מרבית באי השוק, שפעל בכל יום שישי בבוקר, הגיעו כמבקרים מזדמנים 
זאת,  עם  אורגני.  במאפה  או  בגבינה  בירק,  בפרי,  לבם  את  היטיבו  אגב  וכבדרך  במתחם,  ובילו 
חלק מהצרכנים טענו כי האווירה בשוק היא "נקייה מדי", "לא אותנטית" ואף "מזוייפת". אף על 
הלכו  החקלאים,  עם  ישיר  ובמפגש  ומתועדים  מפוקחים  אורגניים  במוצרים  התהדר  שהשוק  פי 

והתמעטו בו צרכני האוכל האורגני והשוק חדל לפעול לאחר כשנה בלבד )מטר, 2011(. 
צימוד אסוציאטיבי בין אורגניות לאותנטיות נמצא דווקא בשוקי איכרים עירוניים ותיקים, כגון 
שוק הכרמל בתל אביב ושוק מחנה יהודה בירושלים, ובמיזמי שוק הנמל ושוקי האיכרים, הנתמכים 
על ידי תנועת "סלואו-פוד" העולמית. בשווקים אלו, הזוכים להצלחה מסחרית, האוכל האורגני 
ייצוגים קולינריים של  יוצרים תמהיל  ויחד הם  משולב לצד מיני מאכלים אחרים )לא אורגניים( 

אותנטיות ומקומיות.
אחת מתצפיותיי נערכה בחנות אורגנית שהחלה לפעול בשוק הכרמל בתל אביב. החנות נמצאת 
גבינות  לממכר  וחנות  קפה  בית  ואופנתי,  חדש  זית  שמני  בר  מול  השוק,  של  המרכזית  בשדרה 
בוטיק. בפתחה של החנות הצטופפו צרכנים רבים. ביניהם פגשתי צרכנים אחדים שנהגו לפקוד את 
שוק Orbanic בטרם נסגר. אלה שיבחו את השילוב המתקיים עתה בשוק הכרמל בין אוכל אורגני, 
כ"חוויית  זו  ובחנות  בשוק  הביקור  את  ותיארו  אותנטית  ואווירה  אחרים  ייחודיים  מזון  מוצרי 
צריכה" המשתלבת באורח חייהם העירוניים. עוד טענו כי בעדן טבע מרקט ובדומיה לא תדרוך כף 

רגלם מפני שאלו הם "סופרמרקטים בורגניים", כלשונם.
)אלה  האחרים  האיכרים  ובשוקי  העירוניים  בשווקים  הנמכר  האורגני,  האוכל  שולב  כך 
העירוניים  הצעירים  קבוצת  של  הקולינרי  ברפרטואר  אורגני(,  ושאינו  אורגני  אוכל  המשווקים 
בישראל. קבוצה זו מכונה בספרות המחקר "מעמד הפנאי" )Veblen, 1994(, "בובוס" )בורגנים-
פסאודו- "היפסטרים  או   )Florida, 2002( היצירתי"  "המעמד   ,)Brooks, 2000( בוהמיינים( 
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אנטי-קפיטליסטיים" )Schiermer, 2014(. על אף ההבדלים בין המושגים הללו, נדמה כי כולם 
מתארים את אותה קטגוריה חברתית המאופיינת בביסוס כלכלי, עירוניות, הון תרבותי גבוה וטעם 
המבוסס על בידול סגנוני מתרבות המיינסטרים. בתוך כך האוכל האורגני פועל כמרכיב בכלכלה 
נפרדת  צריכה  חוויית  עירוניים  לצעירים  המציעים  העירוניים,  האיכרים  שוקי  של  הסימבולית 

ושונה מזו שמציעים להם מרחבי הצריכה הסטנדרטיים וההמוניים )המרכולים, למשל(. 
הסוציולוגית שרון זוקין תיארה את הגיאוגרפיה של שוקי האיכרים העירוניים כפרויקטים שבהם 
ג'נטריפיקציה  תהליכי  בהם  ופועלים  אותנטיות",  של  מדבר  כ"נווה  המדומים  מרחבים  מכוננים 
המוצע  האורגני  לאוכל   .)Zukin, 2008( אתניים  ומיעוטים  נמוכות  מעמדיות  קבוצות  להדרת 
למכירה בשוקי האוכל העירוניים הישראליים )שוק הכרמל, למשל( יש תפקיד ביצירת תחושה של 
אותנטיות בגרסתה העירונית-קוסמופוליטית, והוא פונה לקטגוריות חברתיות העוטות על עצמן 
מרכיבי זהות דומים. בתוך כך, האורגניות משתלבת ברפרטואר היאפי העירוני, והיא משמשת סמל 

של בריאות ושל מקומיות ב"שיק" של השוק העירוני האופנתי החדש. 
כי  מראה  הישראליים  האיכרים  בשוקי  האורגני  האוכל  צריכת  של  הדפוסים  בחינת  כן,  אם 
על  המבוססת  ומאזרחות  יאפית  עירונית  מצרכנות  מורכבת  לצרכנות  אזרחות  שבין  ההכלאה 

ייצוגים סימבוליים של קימום יחסי יצרן-צרכן, של לוקליות ושל אותנטיות. 

הרדוף וצרכני העידן החדש בישראל
המשתתפים  קבוצת  היא  אורגני  אוכל  צריכת  עם  המזוהה  נוספת  חברתית-תרבותית  קטגוריה 
בתרבות העידן החדש. קטגוריה זו, שהחלה להתגבש במערב בשנות השבעים והשמונים של המאה 
החדש  הבינוני  למעמד  ומשתייכת   )2009 )שמחאי,  הישראלית  בחברה  היום  בולטת  הקודמת, 
הרואה  בתפיסה  קשורות  החדש  העידן  לתרבות  המשויכות  הפעולות   .)2007 )תבורי,  בישראל 
בעולם על מרכיביו השונים ישות הוליסטית המאופיינת בהדדיות אקולוגית )רוח-מדבר, 2006(. 
ודפוסי  פעולות  והציבורית  הפרטית  חייהם  בשגרת  לכלול  נוהגים  החדש  העידן  תרבות  מאמצי 
צריכה שונים לכאורה מאלה של תרבות הזרם המרכזי. לפיכך הדימויים המיוחסים לאוכל האורגני 

— טבעי, אקולוגי ואלטרנטיבי — הולמים גישה זו. 
בארץ  שונים  ביישובים  נפוצה  וצמחוניים  טבעוניים  אורגניים,  מזון  מוצרי  וצריכת  ייצור 
החוקרת  מכנה  האלה  המקומות  את  והרדוף.  סמדר  נאות  רבדים,  אמירים,  כליל,  יודפת,  דוגמת 
דלית שמחאי "מרחבים אלטרנטיביים", כינוי המעיד על זיקתם החזקה של תושביהם למרכיבים 
שונים של תרבות העידן החדש )שמחאי, 2009(. קיבוץ הרדוף שבעמק יזרעאל הוא אחד מאותם 
מרחבים אלטרנטיביים, ובו בא לידי ביטוי הקשר בין האוכל האורגני ובין אחד מזרמי העידן החדש 

הפופולריים בישראל: האנתרופוסופיה. 
קיבוץ הרדוף הוא מרחב פיזי וחברתי שבו נשזר שיח הקיבוץ הלאומי, הקולקטיבי והאוטופיסטי 
)Spiro, 2004( באתוס העידן החדש הפוסט-מודרניסטי. הקיבוץ הוקם בשנת 1982 על ידי קבוצת 
וחילונים. בעת שביקרו  צעירים, דור שני למתיישבים הציונים בארץ ישראל, מרביתם אשכנזים 
באירופה נשבו בקסמה של התורה האנתרופוסופית, מייסודו של רודולף שטיינר, וביקשו להקים 
קהילה שיתופית הפועלת על פיה. לפי עקרונותיה השיתופיים והקהילתיים התמקדו המייסדים 
"הרוח  את  המבטאים  ומיזמים  יוזמות  באמצעות  הקיבוץ  לחברי  תעסוקה  מקומות  ביצירת 
האנתרופוסופית בעשייה ובחומר" והמוגדרים במונחים של "תיקון" "וריפוי". לצד מפעלי מלאכה 
לייצור סחורות שונות בהיקפים קטנים התפתחה בהרדוף פעילות ענפה של חקלאות ביו-דינמית 
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)הזהה במרבית מאפייניה לחקלאות האורגנית(. 
עצמית  לתצרוכת  אורגניים  מזון  מוצרי  הרדוף  קיבוץ  חברי  יצרו  עשורים  לשני  קרוב  במשך 
באמצעות  אורגן  האורגניים  המוצרים  של  ושיווקם  ייצורם  הישראלי.  בשוק  מצומצם  ולשיווק 
המזון  וייצור  החקלאות  מפעלי  נרכשו   2002 בשנת  הקיבוץ.  חברי  של  שיתופית  בבעלות  חברה 
שבקיבוץ, ואף הזכויות לשימוש במותג "הרדוף", על ידי תנובה — תאגיד המזון הגדול בישראל.14 
קיבוץ הרדוף הפך עד מהרה מסמן של אלטרנטיבה חקלאית למותג הקמעונאי המזוהה ביותר עם 
תעשיית האוכל האורגני המסחרי בישראל. לרשימת המוצרים שעל אריזתם מתנוסס סמל הרדוף 
נוספו דגני בוקר אורגניים, שוקו אורגני, קטשופ אורגני, בשר עוף קפוא מעופות שגודלו במשקים 
מחוץ לקיבוץ, נתחי בשר אורגני שיובאו מוקפאים מארגנטינה, פסטה אורגנית מתוצרת איטלקית 

ועוד. 
עם  המותג  את  מזהים  הרדוף  לקיבוץ  מחוץ  החיים  האנתרופוסופית  התורה  ממאמצי  רבים 
הקיבוץ עצמו, ולא עם תנובה. במסגרת עבודת השדה שנערכה במחקר זה רואיינו צרכנים וצרכניות 
ממקומות שונים ברחבי הארץ המזדהים עם היבטים שונים של התורה האנתרופוסופית ומאמצים 
אותה בשגרת חייהם. רבים מהם, בין שהם תושבי הרדוף ובין שהם מתגוררים במקומות אחרים, 

מספרים כי הם מעדיפים מוצרים מתוצרת הרדוף. כך למשל מתארת דורית:

פירות יבשים אורגניים וקטניות אנחנו קונים ברמי לוי. ]אנחנו[ נעדיף את אלה של הרדוף, 
בכל זאת יש לי שם הרבה חברים. אני עוזרת לקיבוץ ולחקלאות שם ]כשאני קונה מוצרים של 

הרדוף[. זה קצת כמו להתחבר לקיבוץ. 

מרבית הצרכנים שרואיינו לא השמיעו כל ביקורת על מכירת מיזמי החקלאות שהוקמו בקיבוץ 
הרדוף לתנובה, וגם כשנשאלו על כך מפורשות השיבו כי מהלך זה נראה בעיניהם חיובי. כך למשל 

טוענת נרקיס, העוסקת בחינוך אנתרופוסופי:

אני לא חושבת שזה הופך את הרדוף לפחות אורגניים. ]זה[ נראה לי מהלך כלכלי סביר והגיוני. 
]...[ אני חושבת שזה אפילו טוב, כי בעזרת תנובה אפשר להרחיב את הנגישות לאוכל בריא 
יותר. אבל האמת היא שיש בארץ דברים שמטרידים אותי הרבה יותר. למשל החינוך, שזה, 

אגב, עוד נושא שהרדוף מצטיינים בו.

בישראל  החינוך.  תחום  הוא  בישראל  האנתרופוסופיה  של  לפופולריות  המרכזי  המנוע  ואכן, 
הפועלים  ספר  ובתי  ילדים  גני  בהם  למדי,  ומשגשגים  רבים  אנתרופוסופי  חינוך  מיזמי  פועלים 
האנתרופוסופית  החינוך  במערכת  ולדורף".  "שיטת  המכונה  האנתרופוסופית  החינוך  בשיטת 
תזונה,  לימודי  כוללת  הלימודים  תכנית  וגם  לתלמידים  המוגש  לאוכל  רבה  לב  תשומת  מופנית 
החינוך  במערכת  התפריט  בניית  על  וממונה  סינית  לרפואה  מומחית  דליה,  ובישול.  חקלאות 

האנתרופוסופית הפועלת בקיבוץ באזור השפלה, מסבירה: 

בגן האנתרופוסופי הדגש הוא על בישול עצמאי. הם מבשלים לעצמם ולא קונים את האוכל 
מחדר האוכל בקיבוץ. ]...[ האוכל שבגן הוא לא אורגני במאה אחוז, אבל הוא צמחוני וכולל 

 Apax( משנת 2008 עבר חלק מהשליטה בתנובה לידי קרן ההשקעות הבינלאומית אייפקס פרטנרס  14
הרב-לאומית,   )Bright Food( פוד  ברייט  לחברת  חלקה  את  זו  מכרה   2014 בשנת   .)Partners

שמרכז פעילותה בסין.
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רק דברים בריאים. ]...[ אין לנו בעיה שזה לא אורגני במאה אחוז. אחרי הכול זה אוכל בריא, 
מזין, צמחוני, מחזק ומטפח. 

החינוך  לתחום  בניגוד  כן,  כמו  וצמחונות.  בריאות  של  מושגים  אפוא  מיוחסים  האורגני  לאוכל 
האנתרופוסופי, שבו ניכרת פעולה קולקטיבית של הקמת מוסדות חינוך והשתתפות התנדבותית 
האנתרופוסופי  התרבותי  הרפרטואר  האישי.  המישור  אל  "מופרט"  האוכל  תחום  ההורים,  מצד 
בישראל כולל פעילות שיתופית מועטה בתחום ויש כיום מעט מאוד התארגנויות לצריכה, ייצור 

או גידול של אוכל אורגני. 
רבים  של  האכילה  והרגלי  הישראלי  האנתרופוסופי  הקולינרי  הרפרטואר  של  גיבושו  תהליך 
ממאמצי התורה האנתרופוסופית מבוססים על צרכנות בין-תרבותית )Howes, 1996(, היינו על 
ולימוד מקצועי  גופניות  חוויות, התנסויות  רעיונות,  אינדיבידואלים עם  והיכרויות של  מפגשים 
התורה  ממאמצי  רבים  לעיל,  שתוארו  בקטגוריות  צרכנים  כמו  אחרות.  תרבויות  אודות  על 
האנתרופוסופית גיבשו את הרגלי האכילה שלהם ואת התפיסות כלפי מזונם בעת שביקרו בחוץ 

לארץ. כך למשל מתארת גילה, בת 49 מקיבוץ הרדוף:

התחלתי בלימודי הומיאופתיה בברלין. ]...[ בארץ זה ממש לא תפס. דיברתי על אקולוגיה 
וחשבו שהפכתי למכשפה. ]...[ אחר כך נסעתי לסן פרנסיסקו. כולם סביבי התעסקו באוכל, 
עברתי  סינית,  ברפואה  המשכתי  לארץ  כשחזרתי  נפלא.  היה  זה  כאלה.  ובדברים  בריאות 
 ]...[ כזאת.  לטנטית  אאוטסיידרית,  הייתי  זמן  המון   ]...[ עצמה.  בסין  השתלמות  תקופת 
היום זה לגמרי נהייה מיינסטרים, לאכול בריא, להיות ירוק, אקולוגי. אבל אני עסקתי בתזונה 

ואקולוגיה כבר לפני שלושים שנה. 

רודולף  שייסד  הרוח"  "מדע  באנתרופוסופיה,  חשוב  מרכיב  היא  גילה,  שמציינת  כפי  אקולוגיה, 
אקולוגית  מערכת  כאל  החקלאית  המערכת  אל  המתייחסים  אנתרופוסופיים  רעיונות  שטיינר. 
שלמה עולים בקנה אחד עם שיח האקולוגיה של תרבות העידן החדש. שיח זה מבוסס על הרעיון 
הטבע  עם  בהרמוניה  שחיה  חברה  של  לכינונה  ולחתור  ולשימורו  לטבע  לדאוג  מחויב  האדם  כי 
)שמחאי, 2009(. אפשר היה לצפות שתתגבש פעולה אלטרנטיבית בתחומי האקולוגיה, ובמרכזה 
יעמוד האוכל האורגני וישמש דוגמה מוחשית המגלמת היבטים חברתיים וסביבתיים גם יחד. אלא 
שבמרכז שיח העידן החדש נמצאת "הטרנספורמציה האישית" )שם, עמ' 97(. שינוי החברה )או 
שינוי העולם( קשור בראש ובראשונה בשינוי האישי, שכן האדם והיקום משולבים זה בזה ויוצרים 
באופן אינטגרטיבי את "הכול" )שם, עמ' 92(. לפיכך, דאגה לסביבה אמורה להיות שזורה באופן 
הדוק בטרנספורמציה אישית. אולם דבריה של סיוון, צרכנית אוכל אורגני מתל אביב המגדירה 
מניעיה  עם  נמנים  אינם  סביבתיים  או  אקולוגיים  היבטים  כי  מלמדים  אנתרופוסופית,  עצמה 

המרכזיים: 

אורגני.  קונה  אני  למה  על  חושבת  הזמן  כל  לא  אני  הרגל.  מתוך  אורגני  קונים  פשוט  אנחנו 
תראה, אתה שואל על אקולוגיה ועל סחר הוגן והכול מדבר אליי, אבל זה לא נמצא בתודעה 
אורגני,  יהיה  שזה  חשוב  כול  קודם  הצמחונות.  הוא  הבסיס  הבסיס.  לא  זה  שלי.  המעשית 
גופנית.  וגם  רוחנית  גם  אותך  שמזין  חיים...  מלא  אוכל  שיהיה  מעובד,  לא  ובריא,  צמחוני 
יותר  הרבה  אני  מבחינתי,  אבל  חשוב.  שזה  בטח   — וקומפוסט  מיחזור  של  הנושא  כל   ]...[
מתייחסת לתזונה עצמה. זה השיקול העיקרי. ]...[ זה אולי נשמע כזאת קלישאה, אבל אני 

באמת מאמינה שהכול מתחיל אצלנו בגוף. 
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התורה  מאמצי  של  הטעם  בתרבות  משוקע  האורגני  האוכל  של  היותו  את  מבהיר  זה  תיאור 
האנתרופוסופית. מדבריה של סיוון, ומדברי מרואיינים אחרים, עולה כי משמעותו המרכזית היא 
מיועדת  תועלתנית,  היא  הצריכה  פעולת  אינדיבידואליסטית.  וגופנית"  רוחנית  "הזנה  ביצירת 
לתיקון הגוף ומתכתבת עם תפיסות ואמונות הטבועות בתרבות העידן החדש. זאת ועוד, הפרשנות 
הניתנת לביטוי "אוכל מלא חיים", בתוך ההתייחסות למרכיביו התזונתיים )בלשונה של סיוון — 
של  בערכן  ממעיטה  גופנית"(,  וגם  רוחנית  גם  האינדיבידואל[  ]את  אותך  ש"מזינים  המרכיבים 
אמצעי  האורגני:  האוכל  של  בפועל  המשמעות  נחשפת  כך  וסביבתיות.  חברתיות  משמעויות 
לטרנספורמציה אישית, לחיבור בין הגוף והנפש הפרטיים, ומקור אספקה של "אנרגיות חיוביות" 

ו"הזנה אנרגטית" אישית. 
והנמנעות מאמירה  ובבריאותו  בפרט  האורגני, הממוקדות  לאוכל  המיוחסות  אלו,  משמעויות 
אמירה  נעדרת  זו  תרבות  החדש.  העידן  תרבות  מאפייני  את  תואמות  קולקטיבית,  פוליטית 
הצריכה  בזרם המרכזי של תרבות  מודגשת ההשתלבות המעשית  ובמקומה  לעומתית מפורשת, 
)שמחאי, 2009(. הסוציולוג הבריטי סטיב ברוס טוען שתרבות העידן החדש מתאפיינת בברית בין 
)"אחר" במובנו הרחב,  זמננו למקומו של האחר  ובין דאגות בנות  וקידוש עצמי  אינדיבידואליזם 
לרבות הטבע והמודעות אליו( )Bruce, 1996(. אם נשתמש בטרמינולוגיה שהציע ברוס, אפשר 
של  לשילובו  שהובילה  הבין-תרבותית  והחוויה  לאורגני,  המובהק  הבריאותני  היחס  כי  לסכם 
האורגני בתפריט האנתרופוסופי המקומי, ממחישים את מרכזיות האינדיבידואליזם וקידוש העצמי 
במישורים המהותיים של פרקטיקת הצריכה; ואילו הדאגות לאחר — לסביבה הפיזית והאנושית, 

כלומר לממד האזרחי שבהכלאה אזרח-צרכן — נותרות במישורים ההצהרתיים והסימבוליים.

סיכום
סביבתי  צדק  של  אתיות  תפיסות   — בצרכנות  נכרכת  אזרחות  שבהם  באופנים  דן  זה  מאמר 
והוגנות חברתית נשזרות בהיבטים הקשורים בסגנון חיים ובהעדפות טעם. בשיח האקדמי הוצגה 
האזרחות-צרכנות כמגמה חברתית המבטאת תגובה לאי-השוויון החברתי, להתדלדלות משאבי 
הסביבה הטבעית ולשינויי האקלים שהועצמו עם התבססותו של המשטר הניאו-ליברלי הגלובלי. 
מאמר זה בחן את הדרכים המרובות והמגוונות שבהם מתממש המושג "אזרח-צרכן" בפרקטיקות 
מבנית  גלובליזציה  כי תהליכים של  נוכחנו  בישראל.  אורגני  אוכל  ואכילת  צריכה  יומיומיות של 
ותרבותית, המיוחסים בדרך כלל להופעתו של המטבח הגלובלי ולהתפשטות תרבות המזון המהיר 
ותרבות הצריכה המערבית, מופנמים ונטמעים דווקא בתחום האוכל האורגני, האמור לייצר ערכים 

ביקורתיים של מקומיות ושל התנגדות לגלובליזציה.
בעלי  חומריים  באובייקטים  שימוש  כיצד  מראה  בישראל  האורגני  האוכל  של  הצריכה  בחינת 
הלכה  פועלים  לגלובליזציה(  חלופה  המייצגים  כאלה  )היינו,  ואלטר-גלובלי  הוגן  סביבתי,  דימוי 
הוגנת,  או  סביבתית  בהכרח  שאינה  גלובלית,  צריכה  תרבות  של  להשתרשותה  דווקא  למעשה 
ומאפשרים לכונן זהויות קוסמופוליטיות ולעגן הביטוס גלובלי בתרבות הישראלית. הביטוס זה 
מבוסס על נגישות למרחבים חוץ-ישראליים, על דימויים וידע המתגבשים תוך כדי פעילותם של 
של  סלקטיבית  בחירה  ועל  מערביים(,  )בעיקר  גלובליים  תרבותיים  במרחבים  חברתיים  סוכנים 
מנהגי צריכה וייצוגים סימבוליים מהמרחבים הללו )Illouz & John, 2003(. נמצא כי המרכיבים 
צרכנות  ערכי  של  שונות  כתצורות  לרוב  מנוסחים  האורגנית  מהאידיאה  המחולצים  העיקריים 
גלובלי  הביטוס  של  להבניה  ומשמשים  אישית(  ובריאות  עצמי  טיפוח  )למשל  קונבנציונליים 
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אזרחיים  היבטים  האוכל.  של  והקפיטליזציה  הגלובליזציה  נגד  מהותית  ביקורת  ללא  ולהפגנתו, 
אמנם עולים אף הם בשיח הצרכני, אך אלה מבוטאים בעיקר במישורים הרטוריים והסימבוליים 

ואינם מתגבשים לכדי מניעים ראשיים ומהותיים המנחים את פרקטיקות הצריכה השונות. 
כפי  בישראל,  האורגני  האוכל  בשדה  הצרכנים  של  ההתארגנות  אופני  את  ממפה   1 תרשים 

שהוצגו לעיל. 

תרשים 1: התארגנות הצרכנים בשדה האוכל האורגני הישראלי

 

הדיאלקטיקה  את  ההולמים  צריכה  דפוסי  שני  חושף  הצרכנות,  ציר  בתרשים,  האופקי  הציר 
בפעולתן  המקדמות  צרכנים  קטגוריות  נמצאות  הימני  בצדו  הגלוקליזציה.  לעידן  האופיינית 
רעיונות צרכניים גלובליים — קטגוריות המיוצגות על ידי צרכני המרכולים האורגניים ועל ידי צרכני 
שוקי האיכרים. רעיונות אלו הופכים את האוכל האורגני למרכיב בגרסה הישראלית של תרבות 
קולינרית חדשה הרווחת בקרב בני המעמד הבינוני והגבוה במדינות המערב. תרבות זו מבוססת על 
עיסוק אינטנסיבי באכילה כחוויה צרכנית ותרבותית וכפעילות פנאי מרכזית, המאופיינת בחיפוש 
עוסקים  שאנו  ובהקשר  ארטיזנליים,  מקומיים,  אותנטיים,  ייחודיים,  מזון  ומוצרי  מאכלים  אחר 
בו כאן — אורגניים )Johnston & Baumann, 2009(. בצדו השמאלי של הציר האופקי נמצאות 
צרכנות  ופוסט-מודרניסטית של  גלובלית  גרסה  התהוותה של  את  המבטאות  צרכנים  קטגוריות 
מקומית. אלו מיוצגות על ידי צרכני העידן החדש — מאמצי האנתרופוסופיה, המתארים העדפה 

למוצרי הרדוף — וצרכני ה-CSA, הנוהים אחר דימויים של מקומיות. 
הציר האנכי משקף היבטים אזרחיים שעל פיהם אפשר לארגן את תפיסות צרכני האוכל האורגני. 
היבטים אלו מבטאים ניסיון להשתייך לחברה האזרחית הקוסמופוליטית, המבקשת להתמודד עם 
האתגרים של חברת הסיכון הגלובלית )Beck, 1992(. לכאורה, התמודדות זו נעשית באמצעות 

אזרחות )סימבולית/רטורית(
אינדיבידואליסטית 

אזרחות )סימבולית/רטורית( המבטאת
קהילתיות ואותנטיות 

צרכנות מקומית 
)מדומיינת(

צרכנות
גלובלית

צרכני המרכולים
האורגניים

צרכני העידן החדש
)אנתרופוסופיה(

 ,Orbanic צרכני שוק
צרכני אוכל אורגני
בשווקים עירוניים

CSA צרכני
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בשדה  מופיעים  אלה  אך  חברתי.  וצדק  אחריות  הוגנות,  קיימות,  סביבתיות,  של  ערכים  אימוץ 
האוכל האורגני הישראלי בעיקר במישורים הרטוריים והסימבוליים. גם כאן, כמו בציר הצרכנות, 
מתקיימת חלוקה ניגודית: בחלקו העליון של הציר האנכי נמצאים מי שלתפיסתם עצם הצריכה 
של אוכל אורגני היא פעולה אזרחית. קטגוריית צרכני האתרים ההמוניים — המרכולים האורגניים 
תורמים,  נוהגים  שהם  הצריכה  שדפוסי  משום  וכמשחררת  כערכית  פעולתם  את  תופסים   —
לדעתם, להורדת מחירי המוצרים האורגניים, להנגשתם ולעידוד הייצור ה"ירוק" והמקיים. במובן 
זהה לקטגוריית צרכני העידן החדש, הרואים בשינויו האישי של  זה קטגוריית צרכני המרכולים 
ייאסף למסה קריטית שתחולל שינוי מקיף  כל אינדיבידואל פוטנציאל מצרפי שבסופו של דבר 
)שמחאי, 2009(, או בלשונם — "השינוי מתחיל בתוכי". בחלקו התחתון של הציר האנכי נמצאות 
יחסי  וקימום  אותנטיות  קהילתיות,  של  ערכים  "אורגני"  למושג  המייחסות  צרכניות  קטגוריות 
המתהווה   ,)authentic self( עצמי-אותנטי  לכינון  משמשים  אלו  ערכים  עקא,  דא  יצרן-צרכן. 
חצי  בהפניית  הכרוכה  רפלקסיבית  צריכה  לכינון  ולא   ,)Douglas, 1997( צריכה  חוויית  בתוך 
ביקורת נגד חוסר צדק סביבתי וחברתי. דומה אפוא כי כלל צרכני האוכל האורגני שרואיינו מבנים 
את משמעותו של המושג "אורגני" באמצעות הקישור אורגני-גלובלי, על תצורותיה השונות של 
הגלובליות, ומזניחים קישורים אפשריים אחרים כדוגמת אורגני-מקומי, אורגני-סביבתי, אורגני-

הוגן וכיוצא באלה.15 
ליברליות  אזרחיות  תפיסות  כיצד  מבהיר  כאן  שהוצג  האורגני  האוכל  צריכת  דפוסי  ניתוח 
פעולות  של  הפרטתן  על  נכתב  רבות  החומרית.  ובתרבות  צריכה  בדפוסי  מתגלמות  וסביבתיות 
אזרחיות ועל התקתן של פרקטיקות אתיות וביקורתיות מהמישורים החברתיים-פוליטיים אל תוך 
השוק )Bauman, 2009(. כתוצאה מכך נוצרת הכלאה בין צרכנות, הקשורה בדרך כלל במימוש 
עצמי ומבוססת על הפגנת טעם והעדפות אסתטיות, ובין אזרחות — הפונה דווקא אל הציבורי ואל 
הפוליטי והתובעת צדק חלוקתי. הכלאה זו מעוררת אמביוולנטיות רבה )Trentmann, 2011(. יש 
אף השואלים האם בעידן הניאו-ליברלי הנוכחי, המאופיין בהתפוררותו של מוסד האזרחות, עדיין 
 Devinney,( אפשר לפעול פעולה אזרחית כלשהי במנותק ממישורי הצריכה והכלכלה החומרית
Auger, & Eckhardt, 2010(. המקרה שהוצג כאן ממחיש את מגוון המופעים האמפיריים שבהם 
נשזרים ערכים אזרחיים אתיים עם אלה הצרכניים, ומראה כיצד מנוהלים המתחים הנוצרים בין 

השניים בהוויה החברתית-תרבותית הישראלית. 
סביבתיים  ערכים  )למשל  בישראל  אתיים  ערכים  של  שוליותם  את  לייחס  נהוג  הזה  בהקשר 
וגילויים אחרים של ערכי הוגנות חברתית( לעיסוק המתמשך בסוגיות הקשורות בלאומיות ציונית, 
בביטחון ובצמיחה כלכלית )נאמן-אברמוביץ' וכץ-גרו, 2006(. ואולם מחקר זה מלמד כי מגמות 
ואקולוגי  תרבותי-אתי  שיח  פי  על  ומעוצבות  בישראל  נקלטות  לסביבה  דאגה  של  תרבותיות 
וקידומה של  הוגנות חברתית  דוגמת צדק סביבתי,  ליברליים  אזרחיים  היבטים  גלובלי.  שמקורו 
אלטר-גלובליזציה )קרי, תרבות המציגה אלטרנטיבה לגלובליזציה( משולבים בתרבות החומרית 

ונגישה לכלל האוכלוסייה עשויה להיווצר  כי לדעתי מערכת מזון הוגנת, סביבתית, בריאה  אציין   15
מתוך משא ומתן מתמשך בין יצרנים, צרכנים ומשווקים על המשמעויות הרבות הגלומות באידיאה 
האורגנית, ובכללן המשמעויות שצוינו כאן, הנעדרות לרוב משיח צרכני האוכל האורגני בישראל. 
ובצריכת  ייצור  בדפוסי  שינויים  שיקדמו  קולקטיביות  פרגמטיות  פעולות  גם  לסייע  עשויות  לכך 

מוצרי מזון קונבנציונלי.
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בישראל ובדפוסים שונים של פרקטיקות צרכניות, אך כפי שנוכחנו הם משמשים בעיקר לעיצוב 
זהויות תרבותיות ולמיצוב חברתי דווקא במובן הצרכני הקונבנציונלי. 

מההיבטים  בהכרח  נגזר  אינו  בישראל  האורגני  לאוכל  הנקשרים  והייצוגים  הדימויים  מערך 
הצריכה  פרקטיקות  זאת,  במקום   .)IFOAM, 2014( "אורגני"  במושג  הגלומים  האזרחיים 
התרבות  משדות  שנלקחו  ובייצוגים  בדימויים  קשורות  האורגני  לאוכל  המיוחסות  והמשמעויות 
החומרית הפוסט-מודרנית והגלובלית: ייצוגים אמריקניים, דימויים מתרבות העידן החדש, פולחן 
אופנתיות  ומקומיות  קהילתיות  סימבולית,  סביבתיות  הגוף,  וטיפוח  הדיאטות  תרבות  העצמי, 
והאזרחיים הרחבים  הזנחת ההיבטים האתיים  כל אלה מיוחסים לאוכל האורגני אגב  ואורבניות. 

יותר. 
"זהות  למושגים  מרחיבה  משמעות  מבטאת  האורגני  האוכל  צריכת  כי  המחקר  מן  עולה  עוד 
 Illouz & John,( "ו"הביטוס גלובלי )Regev, 2007( "קוסמופוליטית", "אסתטיקה קוסמופוליטית
2003(, מושגים המזוהים בדרך כלל עם אימוץ דפוסי תרבות המשקפים תהליכים מבניים ותרבותיים 
גלובליים כשלעצמם. חקר אופני צריכת האוכל האורגני בישראל מראה כי זהות קוסמופוליטית 
מופגנת גם באמצעות אימוץ אלמנטים תרבותיים המתיימרים להציג דווקא ביקורתיות והתנגדות 
הגבולות  סימון  פעולות  ואת  השיח  תוכני  את  מפרט  כאן  שהוצג  הניתוח  גלובליים.  לתהליכים 
הסימבוליים המתקיימים בשדה האוכל האורגני ובשיח הצרכני האורגני. יתרה מזו, הוא אף מצביע 
על השפעתו הלגיטימציונית של שדה האוכל האורגני בכללותו )ואולי אף על השפעתם של שדות 
אתיים, סביבתיים ואלטרנטיביים אחרים בעלי מאפיינים דומים לאלה של שדה האוכל האורגני( 

על שיח הגלובליזציה והקפיטליזציה בישראל. 
לסיכום אפשר אפוא לחזור ללארי גרוס, מיודענו זמר הפולק המכור לג'אנק פוד שהוזכר בפתח 
הדברים, ולומר לו: אתה יכול לאכול ג'אנק פוד גם שלא בהיחבא. ממילא בישראל דפוסי צריכת 
אוכל אורגני וג'אנק פוד אינם כה שונים זה מזה. הנה, אפילו רשת מקדונלד'ס — הסמן המובהק 
של האמריקניזציה והגלובליזציה בישראל )עזריהו, Ram, 2004 ;1998( — מתהדרת כיום בתדמית 
אתית  מבחינה  בישראל".16  הבריאות  מהפכת  את  ה"מובילה  היא  שהיא  ומתעקשת  בריאותית, 
אופן: קוסמופוליטי  בדיוק באותו  וסימבולית השיח הצרכני הישראלי מכונן את האוכל האורגני 

ובריא. לארי היקר, אל לך לאכול לבדך בלילה, בחושך. אתה רשאי לצאת לאור)גני(. 
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"שוברי החומות": פיקוח, גבולות והמערכה על 
"הסלולרי הכשר" בחברה החרדית

חננאל רוזנברג,* מנחם בלונדהיים** ואליהוא כ“ץ***

תקציר. “הסלולר הכשר“, טלפון נייד שאינו מאפשר גישה לאינטרנט, פותח 
על ידי מנהיגי הקהילה החרדית בניסיון למנוע את חשיפת המשתמש לתכנים 
“אסורים“. תהליך הביות של הטלפון הנייד נידון במחקר בהרחבה, אך מאמר 
בחסימת  להסתפק  שלא  החרדי  הציבור  מנהיגי  של  בהחלטתם  מתמקד  זה 
הטקסט  הודעות  ערוץ  את  גם  גורף  באופן  לחסום  אלא  באינטרנט  הגלישה 
המערכה  מובילי  עם  ראיונות  באמצעות  הכתובים.  המסרונים  ואפליקציות 
וניתוח תוכן של דיונים בפורומים חרדיים באינטרנט המאמר בוחן את מהותה 
הסלולרי.  בטלפון  הכתובה  התקשורת  בתצורת  הטמונה  האיום  תפיסת  של 
על  המאיימים  המתירניים,  התכנים  לבעיית  בניגוד  כי  לטעון  מבקשים  אנו 
גבולותיה  על  מאיימים  המסרונים  ערוצי  הקהילה,  של  החיצוניים  גבולותיה 
ומכאן  המעמדית,  ההיררכיה  של  הפיקוח  יכולת  ועל  הקהילה  של  הפנימיים 

נובעת חסימתם. 

מדיה חדשים וקהילות דתיות 
התקשורת  אמצעי  שמציבים  באתגרים  עוסקים  רבים  חוקרים  האחרונות  השנים  עשרים  במהלך 
לטכנולוגיות  הדתית  הקהילה  של  השמרני  אופייה  בין  המפגש  דתיות.  קהילות  בפני  החדשים 
לדרך  המנוגדות  ולדעות  מתירניים  לתכנים  המאמינים  את  החושף  לאינטרנט,  ובפרט  החדשות 
 Barzilai-Nahon & Barzilai, 2005;( המאמין  של  הדתי  בעולמו  כפגיעה  נתפס  חייהם, 
 Barker, 2005;( וכאיום על ההיררכיות המסורתיות של הקהילה )Rosenberg & Rashi, 2015
אולם  האינטרנט,  כלפי  ומסויגת  נוקשה  לגישה  מביאים  אלו  חששות   .)Campbell, 2007b
מוחלטת  דחייה  מאפשרות  אינן  הקהילה  בני  של  היומיום  בחיי  מספקת  שהרשת  ההזדמנויות 
רבות מתרחשים תהליכים מגוונים של  לכן בקהילות דתיות   .)Campbell, 2006a( של המדיום 
ביות טכנולוגי )Silverstone, 2006(, שמשמעותו התאמת המדיום, תכניו ופרקטיקות השימוש 
האמיש  קהילות  בקרב  למצוא  אפשר  לכך  דוגמאות  הקהילה.  של  הייחודי  ולאופייה  לצרכיה  בו 

בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל; המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית    *
בירושלים

המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים   **
המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים  ***

 .The Enhancing Life Project באמצעות  טמפלטון,  ג‘ון  מקרן  מענק  בסיוע  נכתב  זה  מאמר   
העמדות המובאות כאן הן עמדות המחברים, ואינן משקפות בהכרח את עמדותיה של הקרן.
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 Katz & Lehr,( )Hutterites( בקנדה  )Rheingold, 1999( וקהילות ההוטרים  בארצות הברית 
הקהילה  שבן  הבעייתיים  התכנים  בשל  לאינטרנט  הגישה  תחילה  נאסרה  אלו  בקהילות   .)2012
עלול להיחשף להם, אולם לאחר זמן התירו מנהיגי הקהילות את השימוש ברשת, לצורכי עבודה 
בלבד ואגב הגבלתם של מרחבי הגישה למדיום )כגון איסור על גישה לאינטרנט בבית(. במקרה של 

ההוטרים הוטמעה גם מערכת טכנולוגית לסינון אתרים )כץ, 2015(. 
זו  קבוצה  לאינטרנט. התבדלותה של  ביחסה של החברה החרדית  למצוא  דומה אפשר  תהליך 
 Sivan,( מובלעת“  כ“תרבות  העצמית  והגדרתה  השמרניים  ערכיה  הישראלית,  החברה  מכלל 
1995( מעצבים יחס מורכב כלפי טכנולוגיות תקשורת חדשות )Rashi, 2011(. עמדתם הרשמית 
של מנהיגי הקהילה החלה בשלילה גורפת ובהצגת האינטרנט ככלי משחית ומטמא העלול לחשוף 
את המשתמשים בו לתכנים אסורים )הורביץ, 2000(. אולם לאורך זמן יתרונותיו של האינטרנט 
והתלות הגוברת בו לא איפשרו שמירה על חזית אחידה, ולמרות העמדה הרשמית האוסרת על כך 
 Campbell & Golan, 2011;( התקיימה דיפוזיה אטית אך מתמידה של הרשת לתוככי הקהילה
Cohen, 2011(. בה בעת החלו להישמע קולותיהם של רבנים בכירים המתירים במוצהר שימוש 
באינטרנט מסונן לצורכי פרנסה וכדומה )ויסברג, 2012(. כמו בקהילות האמיש וההוטרים, נראה 
 Livio & Tenenboim( כי גם כאן המניע הכלכלי הוא שגרם לפריצת האיסור שהוטל בתחילה

 .)Weinblatt, 2007
ואכן, מחקרים אחרונים מראים של-62% מהציבור החרדי יש גישה כלשהי לאינטרנט )לב און 
יומיומית,  2014(; 32% מהציבור מחוברים לאינטרנט בקביעות ו-23% מדווחים על גלישה  ומן, 
אין  זאת  עם   .)2012 וגרשון,  )דרור  הפרטי  בביתם  וחלקם  העבודה  במקום  הקיים  בחיבור  חלקם 
דרך  זאת  עושים  המשתמשים  מקרב  כמה  כלומר  לאינטרנט,  החיבור  לסוג  באשר  נתונים  בידנו 
כדוגמת  כאלה,  רבים  סינון  שירותי  )קיימים  הקהילה  בני  עבור  שפותחו  ייעודיים  תוכן  מסנני 
“רימון“, “אתרוג“, “נתיב“, “נט-צח“ ו“מורשת“(, וכמה גולשים בחיבור לא מסונן. יש הטוענים כי 
הדיפוזיה של האינטרנט לקהילה היא גורם מרכזי בתהליך המודרניזציה שעוברת החברה החרדית, 
בהיחלשותה של ההנהגה הרבנית ובצמיחתו של מעמד ביניים חרדי חדש המעורה בתרבות ובהוויה 

הישראלית )זיכרמן וכהנר, 2012(. 

הסלולרי הכשר
 .)Campbell, 2007a( כמו האינטרנט, גם הטלפון הנייד עורר יחס דואלי בקרב קהילות מסורתיות
ולהעמקת  הדתיים  החיים  להרחבת  החדש  במדיום  להשתמש  החלו  דתיות  קבוצות  אחד,  מצד 
 Campbell, 2006b; Ho,( מערכות היחסים בין חברי הקהילה ובין מנהיגים דתיים לקהילותיהם
Lee & Hameed, 2008(. אולם מצד שני הטלפון הנייד נתפס כמאיים על גבולותיה של הקהילה 
הדתית, ועם התפתחותם של הטלפון החכם והאינטרנט הסלולרי גדל הסיכוי שהמשתמש ייחשף 
לתכנים לא רצויים )Katz, 2006(. ואכן, גם במקרה זה הפעילו קבוצות דתיות כדוגמת האמיש 
בני הקהילה להחזיק  ביות האוסרות על  2015( פרקטיקות  )כץ,  וההוטרים   )Rheingold, 1999(
טלפון נייד בבעלותם הפרטית, מגבילות את השימוש בו לנציגים מטעם הקהילה או דורשות את 

נוכחותם, ומתירות שימוש בהקשרים ספציפיים כגון נסיעה עסקית לעיר. 
לטלפון  החרדית  הקהילה  מנהיגי  של  התנגדותם  בבסיס  גם  עומד  הפוגעניים  התכנים  איום 
הסלולרי, התנגדות שלוותה בקמפיין ציבורי נרחב וטעון )רוזנברג וראשי, 2014(. בתחילת הדרך 
בקהילה  מיותרות  שיחות  על  כסף  ובזבוז  יוצר  שהמכשיר  תורה“  “ביטול  כנגד  טענות  נשמעו 
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הרבנים  ועדת  הוקמה   2005 שנת  בראשית  אולם  רב.  בקושי  מתפרנסים  חבריה  רוב  שממילא 
לדון באיום הסלולרי  ועסקנים חרדים שהתכנסו  ציבור  רבנים, אנשי  לענייני תקשורת — קבוצת 
בהדגישם שהמאבק איננו נגד הטכנולוגיה עצמה, אלא נגד הנגשתם היתרה של תכנים האסורים 
למשתמש. הקמתה של ועדת הרבנים זכתה לתמיכה חסרת תקדים מצד הרבנים הבולטים ביותר 
מכל גוני הציבור החרדי: ליטאים )הזרם הירושלמי והבני-ברקי(, חסידים, העדה החרדית, חרדים-

ספרדים ואף רבנים מהזרם החרדי-לאומי )Rashi, 2012(. הנחת המוצא של פעולת הוועדה הייתה 
שהמכשיר הסלולרי מסוכן אף יותר מהאינטרנט שכן ניידותו וממדיו הקטנים מאפשרים לנטרל את 
יכולת הפיקוח החברתית על הפרט, העלול להסתיר את השימוש האסור מעיניהם של הסובבים 

 .)Deutsch, 2009( אותו
קטגוריות  את  החדש  המדיום  על  מחיל  התכנים  פריזמת  דרך  הסלולרי  האיום  על  המבט 
ומסרטים  מתמונות  החשש  הביתי:  והאינטרנט  הטלוויזיה  פיתויי  על  שהופעלו  ההתייחסות 
של  הגורפת  לשלילה  בניגוד  אולם  האישי.  בטוהר  ולפגיעה  לחטא  האדם  את  להוביל  העלולים 
ההנהגה  בפני  חדש  אתגר  הציבו  הסמארטפון  ולאחריו  הסלולרי  הטלפון  והאינטרנט,  הטלוויזיה 
נכללת  איננה   — הקולית  השיחה  דהיינו   — הנייד  הטלפון  של  העיקרית  הפונקציה  שכן  החרדית, 
הערכי  לעולמה  החדש  המדיום  להתאמת  ומתן  משא  של  מורכב  תהליך  חייב  המצב  זה.  באיום 
של הקהילה )Campbell, 2007a; Rashi, 2012(. דרישותיה של ועדת הרבנים לענייני תקשורת 
הביאו את חברות הסלולר בישראל לייצר ולשווק סלולרי כשר, מכשיר “מעוקר“ שאינו מאפשר 
סימן  המכשיר  גבי  על  מוטבע  זה  מלבד  וידאו.  ושירותי  כתובות  הודעות  שליחת  תוכן,  שירותי 
הכשרות של הוועדה, ולמספר הטלפון נוספת קידומת של שלוש ספרות המזהות את קו הטלפון 

ככשר ומאפשרות לנמען לדעת אם המחייג אליו שייך לקהילה החרדית.

רק לדיבור, לא לכתיבה
ההתמקדות הרטורית של מנהיגי המאבק בסכנת האינטרנט הסלולרי ובחשיפה לתכנים הנתפסים 
כפסולים הובילה את מרבית החוקרים להציג את תהליך הביות של הסלולרי הכשר דרך פריזמה 
התוכן  שירותי  בעיית  לנטרול  שננקטו  באסטרטגיות  התמקדו  בנושא  המחקרים  מרבית  ואכן  זו. 
והגלישה באינטרנט )Campbell, 2007a; Deutsch, 2009( ובניתוח הרטוריקה בקמפיין ההסברה 
שליווה את הטמעת הסלולרי הכשר )Campbell, 2006b; Rosenberg & Rashi, 2015(. אולם 
לעומת הדגשתו של איום התכנים הפוגעניים לא ניתנה תשומת לב מספקת לממד נוסף במאבקם 
 SMS של מנהיגי הקהילה נגד הטלפון הסלולרי: חסימה מוחלטת של ערוצי הטקסט — הודעות
זכה  לא  המסרונים  על  המאבק  הווטסאפ.  כדוגמת  מסרונים  אפליקציות  מכן  ולאחר  כתובות 
מערוץ  המוחלטת  ההינזרות  של  והמשמעויות  המניעים  נבחנו  ולא  החוקרים  של  לבם  לתשומת 
התקשורת הפופולרי הזה. ואולם חסימתה של אופציית ההודעות הכתובות בסלולרי הכשר איננה 
תוצאה שולית החוסה בצלו של של המאבק באיום התכנים של הטלפון הנייד. כאשר בוחנים את 
נתפס  הכתובות  ההודעות  שערוץ  מתברר  תקשורת  לענייני  הרבנים  ועדת  של  פעילותה  ראשית 
כאיום המרכזי שבגינו החל הקמפיין למען הסלולרי הכשר )לווינסון, 2005(. ריאיון שערכתי עם 

הרב בלוך, מחברי הוועדה ומראשוני היוזמים של הסלולרי הכשר, מתחזק את הטענה הזאת: 

כל הסיפור של הסלולר הכשר התחיל עוד לפני שהיה דור 3 וגלישה אינטרנטית, אלא ]היה[ 
וקבלה של הודעות כתובות. ברגע שהתחלנו לעלות על  רק מכשיר פשוט שאיפשר שליחה 
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הנושא, מיד הבנו שצריך להכניס כוחות משותפים ומהלך דרמטי לטווח לא קצר. ראינו לאן 
הטכנולוגיה הולכת, ויצאו עם מסר אחד: תנו לנו את המכשיר רק לדיבור, הכי פרימיטיבי.

המהלך  ומורכב.  חריג  כצעד  נתפסה  הכתובות  ההודעות  את  לחסום  ההחלטה  כיצד  מתאר  בלוך 
החל כאשר היו בציבור החרדי כ-290,000 מכשירים סלולריים, וחסימת המסרונים חייבה החלפה 
של המכשירים כולם עד האחרון שבהם. יתרה מזו, ערוץ ההודעות הכתובות היה פופולרי ביותר 
דווקא בקרב הציבור החרדי. בסקר שנערך בתחילת 2005 התברר שהחרדים היו צרכני ההודעות 
הכבדים ביותר בישראל: כ-50% מהם נהגו לשלוח הודעות כתובות על בסיס קבוע, לעומת 40% 
מכלל הציבור )קליאן, 2005(. הסבר אפשרי לפופולריות של המסרונים הוא עלותן של ההודעות 
הכתובות, הנמוכה יחסית לזו של שיחות קוליות )Frehner, 2008(, גורם רלוונטי במיוחד בציבור 
זה המשתייך ברובו לשכבות כלכליות חלשות יחסית. הסבר נוסף הוא המבנה החברתי של הקהילה 
החרדית, המתאפיין בקשרים חברתיים ומשפחתיים מסועפים ובמעבר מהיר של מידע בין חברי 

הקהילה. 
חריגות המהלך משתקפת בתגובות הרבות שעורר, המביעות חוסר אמון בסיכויי ההצלחה של 
אנשי  המערכה  של  הראשונים  בחודשים  התבטאו  כך  המסרונים.  חסימת  בשל  דווקא  הקמפיין 

עסקים חרדים, עיתונאים מהמגזר ואף רבנים: 

“הציבור החרדי התרגל ל-SMS“, אומר עסקן חרדי, “אני לא רואה את הציבור נגמל מזה כל 
כך מהר. הניסיון לגמול אותו בכפייה לא יילך. ]...[ הם נכנסים למאבק חסר תקדים, שלא היה 
גזירה שאין  “זו  “ההודעות הכתובות השתרשו“, אומר עיתונאי חרדי.   ]...[ כמותו מעולם.“ 
הציבור יכול לעמוד בה“. איש עסקים חרדי מתעשיית היהלומים אומר כי “יש אלפי חרדים 
זו  בטלפון.  מדברים  לא  כבר  בהודעות.  רק  מתכתבים  היום  כל  וכולם  היהלומים,  בתעשיית 
שדרה של אנשי עסקים, מעמד הביניים של החברה החרדית. מישהו מהם יוותר על ההודעות 

הכתובות? איזה שטויות. פשוט בדיחה.“ )לווינסון, 2005(

מאז ועד עתה, במשך עשר שנות קיומו של הסלולרי הכשר, נעשו ניסיונות רבים לבטל או לצמצם 
את האיסור הגורף על ההודעות הכתובות, אך ללא הצלחה. גם בסמארטפונים הכשרים, מכשירים 
ממיטב הדגמים החדישים, הותרו לשימוש נגני המוזיקה, מצלמת הסטילס והווידאו — פונקציות 
והקבלה של  אולם השליחה  ומגוון אפליקציות שימושיות,   — הישנים  שהיו חסומות במכשירים 
לוי  “רמי  2013(. חברת הסלולר  )גרינברג,  ווטסאפ עודן חסומות  ואפליקציות כדוגמת  מסרונים 
טקסט,  אפליקציות  עם  אך  סלולרית  גלישה  ללא  כשר  סמארטפון  מכשיר  שמציעה  תקשורת“, 

נתקלת במאבק עיקש מצד ועדת הרבנים לענייני תקשורת )טוקר וזיו, 2013(. 
מהי הסיבה לטאבו שהוטל על ערוצי הטקסט ועל אפליקציות המסרונים? בפראפרזה על דברי 
המרכזית  מהשפעתו  החוקר  של  דעתו  את  מסיחה  המדיה  בתוכני  שההתרכזות  נראה  מקלוהן, 
לב  תשומת  את  הסיטו  הסלולרית  שבגלישה  הפוגעניים  התכנים  שלנו,  במקרה  המדיום.  של 
אילו  לבחון  הנוכחי מבקש  המחקר  זאת  לאור  יוצרות.  מהאיום שפלטפורמות הטקסט  החוקרים 
להיאבק  החרדית  ההנהגה  החליטה  שבעקבותיהם  הסלולריים  הטקסט  מערוצי  עולים  איומים 
למען חסימתם המוחלטת. שאלה נוספת שתיבחן היא כיצד התקבל והתפרש צעד החסימה בעיני 
הציבור החרדי, והאם היו קולות שהתנגדו למהלך. לבסוף נבחן מה אפשר ללמוד ממערכה זו על 
נקודת הממשק שבין טכנולוגיות תקשורת חדשות וחברות מסורתיות, וספציפית — על תפקידו 

של הטלפון הסלולרי בהקשר זה.



“שוברי החומות“ 120   חננאל רוזנברג, מנחם בלונדהיים ואליהוא כ“ץ

מתודולוגיה
זה  מהלך  נתפס  שבו  האופן  על  והן  ומניעיה  הוועדה  עבודת  על  הן  מקיפה  תמונה  לקבל  כדי 

 :)Fontana & Frey, 1998( והתקבל בפועל השתמשנו במתודות מחקר משולבות
)א( ראיונות חצי-מובנים — שמונה ראיונות עומק: שניים מהם נערכו עם חברים בכירים בוועדת 
הרבנים לענייני תקשורת שיזמו והובילו את המערכה; שני ראיונות נערכו עם רבני קהילות חרדיות 
בירושלים; וארבעה ראיונות נוספים נערכו עם רבנים בישיבות לבני נוער ולצעירים חרדים. את חברי 
הוועדה ראיינו בניסיון להבין את נקודת מבטם על המניעים העומדים מאחורי חסימת ערוצי הטקסט, 
כפי שעלו בדיוני הוועדה. רבני הקהילות, ובייחוד המחנכים בישיבות, הם העומדים בסופו של דבר 
בפני הציבור ומסבירים את החלטותיהם של גדולי הדור לקהל הרחב, מבוגרים וצעירים, ולפיכך 

האופן שבו רבני הקהילות תופסים את האיום הסלולרי יאפשר לנו הבנה מעמיקה של הסוגיה.
)ב( ניתוח תוכן של תגובות גולשים בשני אתרים חרדיים מרכזיים:

• אתר הפורומים החרדי בחדרי חרדים — אשכולות דיונים העוסקים בסוגיה זו שהתנהלו 	
אשכולות   21 בחרנו  בנושא  שעסקו  האשכולות  כלל  מבין   .2012—2005 בשנים  באתר 

פעילים יחסית, שהדיון בהם זכה להתייחסות מציבור הגולשים.
• הכשר 	 הסלולרי  בנושא  לכתבות  גולשים  תגובות   — השבת  כיכר  החדשות  פורטל 

והסמארטפון הכשר שהתפרסמו בפורטל בשנים 2009—2014.
• הלכי 	 על  ללמוד  בניסיון  הטמון  המתודולוגי  האתגר  הבנת  מתוך  נבחרו  המחקר  כלי 

תחת  נתונים  אינם  שנבחנו  האינטרנט  אתרי  שני  אידיאולוגית.  סגורה  בקבוצה  הרוח 
פיקוח רבני ישיר )כהן, 2013(, וכפי שציינו חוקרים קודמים, הפורומים באתר בחדרי 
חרדים הם הפופולריים ביותר בקרב גולשים חרדים, הנוטים לגלוש בפורומים ייחודיים 
האתר  תוכני   .)Campbell & Golan, 2011; Baumel-Schwartz, 2009( למגזר 
בחדרי חרדים פתוחים לציבור הרחב, מלבד כמה קבוצות סגורות שהמבקשים להצטרף 
גם  כך  למגזר.  שייכים  אכן  הם  אם  לבחון  שמטרתה  מדוקדקת  בדיקה  עוברים  אליהן 
פורטל החדשות כיכר השבת, שנחשב לאתר האינטרנט המצליח ביותר בציבור החרדי 
חתרניים  נחשבים  האתרים  שני   .)2013 )כהן,  גלובס  העיתון  ידי  על  נרכש  ולאחרונה 
למחצה ופעילותם ללא פיקוח רבני הביאה בעבר להחרמתם, אולם בסופו של דבר לא 
נפגעה מכך פעילותם. נראה שהאנונימיות שמאפשרים הפורומים והטוקבקים באתרים 
אלה מעלה על פני השטח קולות אותנטיים שספק אם אפשר יהיה לשמעם בראיונות 
עומק או בקבוצות מיקוד )McKenna, Green & Gleason, 2002(. אמנם יש לשים 
לב לכך שהתגובות אינן משקפות את כלל הציבור החרדי, שכן לחלקים גדולים ממנו אין 
גישה לאתרים אלו, אולם למרות זאת נראה שבחומר הרב שנאסף אפשר לזהות מגוון 
קולות שגם אם אינו מייצג את הציבור כולו, הוא רחב דיו כדי להמחיש את מורכבות 

הסוגיה והשלכותיה. 

האיום השקט של ההודעה הכתובה
חברי  הכתובות?  ההודעות  נגד  החרדית  ההנהגה  של  מתפשר  הבלתי  למאבק  המניעים  מהם 
ועדת הרבנים לענייני תקשורת שהתראיינו למחקר הציגו שלוש בעיות מרכזיות שהתעוררו עם 
התבססותו של ערוץ תקשורת זה: נגישותם של שירותי תוכן, פריצת גבולות בין-מגדריים ועקיפת 
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הפיקוח על הפצת מידע )זו האחרונה תידון בפרק הבא(. 
בעיית שירותי התוכן מהותה הודעות טקסט מסחריות שנשלחו למכשיריהם של המשתמשים 
וביניהן הופיעו הפניות למספרי טלפון המספקים שירותי שיחות ארוטיות. ההודעות הפוגעניות 
בטהרתו  לפגום  ועלול  רבים  ומבוגרים  נערים  ברשתו  המפיל  חמור  כאיום  הציבור  בפני  הוצגו 
בעיה  לפתור  היה  שאפשר  מודה  המרואיינים,  אחד  בלוך,  הרב  אולם  החרדי.  הבית  של  ובערכיו 
שנים  כעבור  בחוק  נקבע  שאכן  )כפי  מסחריות  כתובות  הודעות  של  נקודתית  חסימה  בעזרת  זו 
אחדות(. חסימה כזאת איננה מסובכת מבחינה טכנולוגית, ובעיה כזאת לא הצריכה מאבק חריף 
כל כך הכולל איסור גורף של כל ההודעות הכתובות. ואמנם, כאשר פנו חברות הסלולר לוועדת 
ובכך לחסום את  בין המספרים הכשרים בלבד  הרבנים בהצעה לאפשר משלוח הודעות פנימיות 

אופציית ההודעות המסחריות, הוועדה דחתה את בקשתן )גור, 2008(.
הבעיה השנייה שעמדה בבסיס ההחלטה לחסום את המסרונים, בעיה שנתפסה כחמורה הרבה 
יותר וכבלתי ניתנת לפתרון ללא חסימה מלאה, היא מה שכינה הרב בלוך “קשרים לא כשרים“ בין 

גברים לנשים: 

בין  להיאמר  ניתנים  שלא  שדברים  רצינו  שלא  הייתה  הכתובות  בהודעות  הבסיסית  הבעיה 
להישבר  הייתה שמשם מתחיל  ההבנה  הצניעות.  בגלל  כתובים,  במסרים  יעברו  לבנות  בנים 
לא  כלי שאני  איזה  יש  ופתאום  טוטלית  יש הפרדה   3 מגיל  החרדי  בציבור  הדיסטנס, שהרי 
צריך להיחשף איתו למין השני והוא עוזר לשבור את הכללים הללו. פתאום התחילה תופעה 
של קשרים לא כשרים. יש אנשים שאין להם את האומץ לדבר, אבל לעשות את הניסיון בכתב 

— זה כן. זה היה בתחילת הדרך של הוועדה ומזה הכול התחיל.

הנורמות הקפדניות של ההפרדה המגדרית יוצרות שני מחסומים בפני היתכנות של “קשר אסור“: 
מחסום פסיכולוגי, הנובע מהטמעת האיסור ומתחושת בושה טבעית המתלווה לפנייה או לשיחה 
עם בן המגדר השני, ומחסום חברתי הנובע מהפחד להיתפס בקשר מעין זה — מצב העלול לגרום 
הודעות  באמצעות  התקשורת  מהקהילה.  נידויו  כדי  עד  לעתים  אדם,  של  בשמו  קשה  לפגיעה 

סלולריות כתובות מאפשרת למשתמש לעקוף מחסומים אלו ולקיים קשר עם בני המגדר השני.
הבושה שבפנייה  הנובע מתחושת  הפסיכולוגי  את המחסום  מרכך  כתובות  בהודעות  השימוש 
ולא פורמלי  בניגוד לשיחה הקולית, ההודעה הכתובה היא ערוץ תקשורת א-סינכרוני  האסורה. 
הטקסט  ערוץ   .)Reid & Reid, 2004( ווקאלית  אנונימיות  וגם  ויזואלית  אנונימיות  המאפשר 
האינטראקציה  המשתמש.  של  האני  בהצגת  גבוהה  משחקיות  וביכולת  נמוכה  בחשיפה  מאופיין 
 )Yoon, 2003( באמצעות ההודעה הכתובה מנכיחה את תחושת האינטימיות הקיימת בין חברים
 .)Grinter & Eldridge, 2001; Ling & Yttri, 2002( אך גם יוצרת אווירה אינטימית בין זרים
עם  בבד  בד  ואינטימיות  קשר  מאפשר  אישי  גוון  בעל  אך  א-סינכרוני  כתוב  ממשק  בין  השילוב 
יותר  גבוהה  בכך מאפשר הערוץ תעוזה  לה לשם הצגתו העצמית.  נזקק  תחושת מרחק שהאדם 
טלפון  שיחת  כגון  מתווכת  קולית  בתקשורת  מאשר  יותר  ואף  פנים  אל  פנים  בתקשורת  מאשר 
במערכות  דומיננטי  לערוץ  הכתובה  ההודעה  את  הופכות  אלו  תכונות   .)Cho & Hung, 2011(
בתחילתם  בעיקר  רומנטיים,  בקשרים  מרכזי  מקום  תופסים  המסרונים  ואכן  המינים,  בין  יחסים 
)Byrne & Findlay, 2004; Crystal, 2008(, כאשר מחסומי בושה או נורמות חברתיות נוקשות 
עלולות לעכב את היווצרותו של קשר מסוג זה )Lin & Tong, 2007(. עיקרון זה רלוונטי אף יותר 
אצלם  להסתגרות,  נטייה  ובעלי  מאופקים  אנשים  בקרב  למשל  ספציפיות,  אוכלוסייה  בקבוצות 

.)O’Connell, 2010( הופך השימוש בערוץ הטקסט לפרקטיקה מועדפת
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במובן זה, להודעות הכתובות יש פוטנציאל גדול במיוחד בהפחתת החסם הפסיכולוגי וביצירת 
קשרים זוגיים בקרב משתמשים מהציבור החרדי. בקהילה החרדית ערוץ זה אינו משמש רק דרך 
קלה יחסית לפנות לבני המגדר השני — אפשר לומר שללא הערוץ הכתוב, מפגש מסוג זה כמעט 

אינו יכול להתרחש: 

כאחד שהשתמש גם ב“טרף“ ]טלפון לא כשר[, חוויית התקשורת ב-SMS הרבה יותר נחמדה. 
אין את המחויבות שיש בשיחה קולית. ה-SMS מקל מאוד מבחינה פסיכולוגית את הקשר 
בין בחור לבחורה ומספק כלים להעברת מסרים שלעתים לא היו נאמרים בצורה קולית לטוב 
ולמוטב. לדוגמה, אחד מתנדנד ]בחור ישיבה “מקולקל“[ מקבל מספר ]של בחורה[ מחברו 
המתנדנד ושולח לה SMS ‘‘היי, מה קורה?“... מה אכפת לו? אם הלך — הלך. לא הלך? פדיחה 
קטנה ולא יותר. אותו אחד לא היה מעז לעשות דבר כזה בשיחה קולית יזומה )ריאיון עם הרב 

עקיבא, רב קהילה בירושלים(

עמדה דומה מביעה שושי, גולשת בפורום בחדרי חרדים. כאשר נפוצו שמועות שהוועדה עומדת 
להתיר לחברות הסלולר לייצר דגמים חדישים התומכים בהודעות כתובות החל דיון סוער בפורום, 
ומרבית הכותבים יצאו נגד חסימת המסרונים וטענו שאינם מבינים את הסיבה לאיסור. בתגובה 
לכך תקפה שושי את ההיתממות של הגברים בפורום, כדבריה, ותיארה את ההשלכות האפשריות 

של ביטול העכבות הפסיכולוגיות )Hasinoff, 2013( שערוץ המסרונים מאפשר: 

איזה היתממות שלכם פה, משקרים על עצמכם ועלינו. מה אתם לא יודעים למה אסרו את 
ה-SMS? באמת שלא? אני בתור אישה שבמסגרת עבודתה היו לא מעט שידעו על הטלפון 
שלי, גם באקראי וגם אנשים לא דתיים, קיבלתי לא אחת ולא פעמיים הצעות ב-SMS, כמה 
פעמים התחילו איתי דרך SMS, או שזה היה כאילו בטעות ששלחו הודעה לראות איך אני 
מגיבה, או סתם הודעה ולראות אם אני “זורמת“ ומשתפת פעולה או ששלחו הודעה שפשוט 
נעלמו   ,SMS דרך  שניסו  אלה  וכל  כשר,  לסלולר  עברתי  והנה  שלהם.  הכוונות  על  מעידה 
להם... להתקשר הם לא מעזים. יש גבול. אז תודה לרבנים שאסרו את זה. הם יודעים בדיוק 
 SMS אין  הנשים  לכם? שלנו  כשר... מה מפריע  ללא  לכם? תעברו  נח  לא  אוסרים.  הם  מה 

ואתם לא יכולים לשלוח הודעות? )שושי, בחדרי חרדים, 9.4.2011(1

מאפשרת  גם  היא  כך  הפסיכולוגי,  המחסום  עם  ההתמודדות  על  מקלה  הכתובה  שההודעה  כפי 
 Cho( הפומביות  מחסום  החרדי:  המשתמש  בפני  הניצב  חברתי  מחסום  של  אפקטיבית  עקיפה 
תקשורת  למסוף  גישה  מחייב  אינו  הוא  פרסונלי.  מכשיר  הוא  הנייד  הטלפון   .)& Hung, 2011
קבוע ופומבי ואינו חשוף לסביבתו )Levinson, 2006(. זאת בניגוד לטלפון קווי, שהמשתמש בו 
חשוף ליתר בני הבית )Hijazi-Omari & Ribak, 2008(, ולטלפון ציבורי העומד במרחב פומבי. 
הטלפון הנייד מאפשר לקיים תקשורת מאדם לאדם ולא ממסוף למסוף וממילא מאפשר שיחות 
אישיות ללא פיקוח חברתי )Ling, 2004(. בחברה החרדית הדברים קיצוניים עוד יותר, שכן בני 
הקהילה מתגוררים במרחב פומבי שמעטים בו החללים הלא-מנוטרים )פרידמן, 1991(. המרחב 
האינטימי של הפרט נתון גם הוא לפיקוח הדוק יותר מזה המקובל בכלל החברה )לב און ונריה-

נוער, אשר בדרך כלל לומדים בישיבות  ובני  בן שחר, 2009(. הדבר בולט במיוחד בקרב צעירים 

באתר  בתגובותיהם  המופיעים  באתר,  הכותבים  כינויי  הם  הציטוטים  לצד  המופיעים  השמות   1
ובדיונים בו ונגישים לכלל הציבור.
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הכוללות פנימייה, לינה משותפת, חדרי לימוד כלליים ושירותים משותפים. במרחב מעין זה כל 
סטייה מהתנהגות נורמטיבית מנוטרת על ידי החברים ולעתים על ידי המחנכים או ה“משגיחים“ 
בישיבות. שיחה קולית בטלפון הציבורי או בטלפון הנייד לנמען “אסור“ עלולה לעורר את תשומת 
לבה של החברה הסובבת, בעיקר אם היא נעשית בסתר, בשעות מאוחרות או במרחק מהמרחב 
המשותף ובתדירות מחשידה. לעומת זאת, אופייה השקט של ההודעה הכתובה מאפשר להרחיב 
 Levinson, 2006; Reid &( את פעילות התקשורת בהקשרים שבהם לא הייתה זמינה קודם לכן
Reid, 2004(. הודעות הטקסט מצמצמות את ממד הפומביות של פעולת התקשורת ומתוך כך גם 

את פוטנציאל הניטור שלה:

בישיבה ובבית הבחורים נמצאים תמיד בסביבה של אנשים אחרים: רבנים, הורים וחברים, כך 
שאם ישמעו אותו מדבר הרבה, או אפילו מתבודד ברחוב ליד הישיבה ומדבר בלי סוף, יבינו 
מיד שמשהו לא בסדר הולך שם. אבל בהודעות כתובות אפשר לנהל קשר שלם בהסתרה, גם 
בישיבה וגם בבית. הוא יכול לשכב במיטה, להרים את השמיכה מעל הראש ולשלוח הודעות 
בלי שאפילו אח שלו שישן באותו החדר ישים לב )ריאיון עם אלחנן, רב בישיבה בבית שמש(

אלחנן מתאר את אופיין השקט של הודעות הטקסט, המאפשרות הן תקשורת בין-אישית רציפה 
והן הסתרה חברתית )“silent orality“ כהגדרתו של סופר; Sofer, 2010(. מחקרים רבים מתארים 
הנתונים  נוער  בני  בקרב  בעיקר  מאפשר  הסלולרי  שהטלפון  אמנציפציה  כחוויית  זו  פרקטיקה 
להגבלות או לפיקוח )Hijazi-Omari & Ribak, 2008; Ling, 2004; Ribak, 2006(. כך למשל 
של  קפדני  מפיקוח  היתר  בין  הנובעת  משיכה  למסרונים,  יפניים  צעירים  של  המשיכה  מוסברת 
המבוגרים במרחבים מנוטרים — בבית, בבית הספר ובמרחבים ציבוריים — שבהם בני הנוער שוהים 
)Ito & Okabe, 2003(. המרחב המפוקח מונע קיום שיחות אינטימיות בין זוגות וחברים, ואילו 
הודעות הטקסט מאפשרות ליצור מרחב פרטי וחוויה של חופש גם במקום הנתון לפיקוח תמידי 
 Ling,( צעירים  בקרב  בעיקר  פופולרי  כערוץ  נתפסים  המסרונים  כך  בשל   .)Goggin, 2004(
בגילאים  בעיקר  רלוונטית  חברתיים  או  סמכותיים  פיקוח  מגורמי  השחרור  חוויית  שכן   ,)2010
נוער  לבני  רק  לא  רלוונטי  הטקסט  הודעות  של  המשחרר  האפקט  החרדית,  בחברה  ואולם  אלו. 
אלא גם למבוגרים. יתרה מזו, ההחלטה הראשונה של וועדת הרבנים לענייני תקשורת, שנתקבלה 
ב-18.12.2004 ותקפה עד היום, הייתה ממילא לאסור באופן גורף על בני נוער חרדים את השימוש 
בטלפון הסלולרי ואף בסלולרי כשר )Rashi, 2012(, ולפיכך חסימת ההודעות הכתובות בסלולרי 
הכשר מיועדת בעיקר לציבור המשתמשים הבוגרים: “הסכנה אורבת לא רק לפתחם של הילדים 
וצעירי הצאן. אין אדם בכל גיל שהוא, ומכל חוג שהוא, שיכול לקום ולהכריז ‘לי זה לא יקרה‘. לא 

קיים דבר כזה!“ )הרב יצחק זילברשטיין, מתוך חוברת ההסברה “הסלולר מזוית יהודית“(
פיקוח  של  מציאות  יוצרים  בישיבה,  המשותפים  המגורים  כמו  חרדיות,  בשכונות  המגורים 
חברתי מתמיד. בהיותה קבוצה החרדה לגבולותיה החברה החרדית מפעילה מערך פיקוח חברתי 
הדוק. על פי הכטר )Hechter, 1987( עצם החברות בקבוצה בעלת רמה גבוהה של ציות ומחויבות 

יוצרת תלות המאפשרת פיקוח חברתי הדדי: 

לא  אחד  אף  נשים,  עם  קשר  העולם,  כל  של  לאף  מתחת  סמוי  קשר  לקיים  אפשר   SMS-ב
רואה ולא שומע. זה נכון לישיבה, אבל גם בתור מישהו נשוי שרוצה “לנוח“ מהקשר שלו. אני 
אישית לא מאמין בזה, מי שרוצה לחטוא — חוטא. לדעתי זה מתאים יותר לבני 13—14, אבל 
זהירות, כי בשיחה  זה דבר מחייב, צריך משנה  זה רלוונטי לכולם. שיחה  על פי רוב הרבנים 
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אתה יותר חשוף, זה יותר מגביל אותך. אבל לקבל הודעה אפשר מתי שתרצה, אף אחד לא ידע 
שקיבלת, ולהחזיר הודעה אפשר אפילו בשירותים. אתה לא על הרדאר של אף אחד. שיחות 

טלפון ידלפו מהר מאוד החוצה. )ריאיון עם יעקב, רב בישיבה בירושלים(

חופש  של  מידה  מאפשר  הסלולרי  הטלפון  של  ניידותו  הדוק,  לפיקוח  נתונה  שאיננה  בחברה 
ופרטיות באמצעות הבחירה של סיטואציית השיחה )Geser, 2003; Puro, 2002(, אולם בחברה 
החרדית חופש זה מתאפשר רק באמצעות הבחירה של תצורת התקשורת. עצם הצורך בשימוש 
בקול הופך כל שיחה לפומבית, וממילא לקלה יותר לפיקוח, ואילו המסרון יוצר מעקף ומשמש 
בין  ומאפשרת מפגש   )Vincent, 2003( ילך  וירטואלית“ שהולכת עם האדם באשר  כ“קפיטריה 

גברים ונשים בחברה האוסרת כל מגע מסוג זה. 

רכילות וחתרנות: ההודעה הכתובה כרשת חברתית להעברת מידע
הבעיה השלישית שהניעה את הוועדה לאסור את השימוש בהודעות כתובות קשורה לפוטנציאל 

הפצת המידע ההמונית שערוץ זה מאפשר: 

חוץ מעניין הקשרים האסורים ראינו שהתחיל גם קטע של רכילות. רכילויות, חדשות ושמועות 
התחילו לעבור ב-SMS ואז אמרנו: זה מה שאנחנו צריכים? עוד כלי אלקטרוני כדי להעביר 
ביהדות  קטן  הכי  חוג  וכל  קשה  עובד  השטן  החרדי,  בציבור  חיכוכים  חסרים  ולא  רכילויות? 
 .SMS החרדית מפוצל לשניים... המציאות הזאת מלבה את עולם הרכילות והכול עבר דרך
ופתאום אדם יכול בלחיצה אחת לשלוח את כל הרכילות לשלושים חברים שלו. הוא לא צריך 

להדפיס נייר ולשלוח. )ריאיון עם הרב בלוך(

בעיית ההפצה הבלתי נשלטת של המידע באמצעות מסרונים איננה מסתכמת באיסור ההלכתי על 
רכילות אלא קשורה למעגלי פיקוח רחבים יותר. דוסון )Dawson, 2000( מדגיש שהרתיעה של 
חברות שמרניות מאימוץ בלתי מבוקר של טכנולוגיות תקשורת חדשות נובע מהאפשרות להפיץ 
בעזרתן בקלות מידע “מוטעה ומטעה“ על ידי יריבי הדת או על ידי חברי הקהילה עצמם. בחברה 
החרדית תקשורת ההמונים נתונה תחת פיקוח הדוק של רבני הקהילה ומנהיגיה. גלישה באינטרנט, 
צפייה בטלוויזיה, קריאה בעיתונים והקשבה לערוצי רדיו השייכים לציבור הכללי — אסורים, ואילו 
נציגים  הכוללות  “ועדות השגחה“  לפיקוחן של  נתונים  ובעיתונות המגזרית  ברדיו  הנישה  ערוצי 
מטעם הרבנים היושבים דרך קבע במערכות החדשות. תפקידן של ועדות הפיקוח אינו רק להתוות 
קו המתעלם מנושאי מין, פשע ותרבות ישראלית אלא גם להבטיח את התגייסות המדיה למגמה 
האידיאולוגית והפוליטית שקובעים הרבנים )קפלן, 2006(. אמצעי התקשורת הבין-אישיים כגון 
הטלפון הקווי והטלפון הסלולרי בגרסתו הראשונה לא יצרו כל בעיה, אולם כניסתה של פונקציית 
ההודעות  אפליקציות  ובייחוד  הטקסט,  הודעות  המשחק.  כללי  את  שינתה  הכתובות  ההודעות 
דוגמת ווטסאפ, נמצאות על הגבול שבין תקשורת בין-אישית ובין תקשורת המונים, שכן בניגוד 
לשיחה קולית, המוגבלת על פי רוב לשני משתתפים, להודעה הכתובה יש תפוצה בלתי מוגבלת. 
היא מהירה, זמינה ובמיוחד בלתי ניתנת לפיקוח. קלות ההפקה וההפצה של המידע הופכים כל 

משתמש לעיתונאי פוטנציאלי שאינו נתון לפיקוחן של ועדות ההשגחה. 
בין- חברתיות  רשתות  של  בנייתן  את  מאיצים  הטקסט  ערוצי  כיצד  מראים  מחקרים  ואכן, 

מעצימים  כך  ומתוך   )Rheingold, 2002( המשתמש  של  החברתי  ההון  את  מעצימים  אישיות, 
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בכמה  שנערך  מחקר   .)Campbell & Kwak, 2010a( והפוליטית  האזרחית  מעורבותו  את  גם 
ובין פעילות פוליטית, קשר  ממדינות אירופה מצביע על קשר חיובי בין שליחת הודעות טקסט 
שאינו קיים בשיחות קוליות )Ling, Yttri, Andersen & Diduca, 2003(. כהן, למיש ושכטר 
)Cohen, Lemish & Schejter, 2008( הראו כי בישראל שימשו המסרונים כלי מרכזי לארגון 
התנגדות ומחאה אזרחית בהפגנות בתום מלחמת לבנון השנייה. היו שחלקו על ייחודו של המסרון 
במעורבות החברתית של המשתמש )Campbell & Kwak, 2010b(, אולם גם אלה הסכימו כי 
כמו השימוש באינטרנט גם השימוש בטלפון נייד לצורך העברת מידע מוביל למעורבות אזרחית 

ופוליטית, ואופיו הפרסונלי של המכשיר אף מעצים אפקט זה.
בחברה החרדית התממש הפוטנציאל העיתונאי של המסרונים כאשר החלה להתפתח תופעה 
של שימוש בהודעות כתובות להעברת מידע חדשותי ורכילותי הנוגע לפוליטיקה פנים-חרדית, 

חלקה באופן ספונטני וחלקה באופן ממוסד: 

 .SMS מהודעות  שלו  המקצועי  המוניטין  את  בנה  ברק,  מבני  חרדי  עיתונאי  גרנביץ‘,  חברון 
גרנביץ‘ מפעיל את שירות ה“חברונייעס“ ]“חדשות חברון“[, בו מקבלים מאות חרדים תאבי 
באיזה  החל  החרדית,  החברה  של  הקלעים  מאחורי  המתרחש  על  שוטפות  הודעות  רכילות 
אדמו“ר נחקר במס הכנסה, עד העסקן שרכבו נשרף במסגרת סכסוך פנימי בין חסידים. בקרוב 
ייאלץ גרנביץ‘ להיפרד ממכרה הזהב הפרטי שלו ולהמיר את שיווק הרכילות בשיווק מכשירי 
מירס חרדי בגוש דן, שאמורים — אשרי המאמין — לעקור מהשורש את השימוש במסרונים. 
“יש אנשים חדורי אמונה שבטוחים שתוך חודשיים כל הציבור החרדי עם מירס כשר“, אומר 

גרנביץ‘, “אבל אני פסימי למרות שאני משווק את המכשיר“. )לווינסון, 2005(

הרשת  של  התבססותה  עם  חדש.  לשיא  זו  תופעה  הביאה  הווטסאפ  אפליקציית  של  הופעתה 
להעברת  שנועדו   — במאות  שמדובר  הטוענים  יש   — רבות  קבוצות  נפתחו  הסלולרית  החברתית 
מידע חדשותי ורכילותי בין חברי הקהילה במגזר החרדי )קליין ואוריך, 2014; פלד, 2014(. המאבק 
של מנהיגי הקהילה לחסימת ערוצי המסרונים בהקשר הזה אינו אלא גרסה חריפה יותר של שני 
מאבקים נוספים שהתנהלו באותה עת: המאבק נגד אתרי אינטרנט ופורומים חדשותיים המנוהלים 
בידי חרדים )Campbell & Golan, 2011( והמאבק נגד “קווי הנייעס“, כינויים של שירותי טלפון 
המספקים למתקשר תוכן חדשותי מוקלט )icast(. בניגוד למערכות העיתונים הרשמיות, קווים 
אלו — וכמוהם גם אתרי האינטרנט החרדיים — אינם עוברים צנזורה של ועדות ביקורת וממילא 
מגבירים את זרימת המידע ומגדילים את נגישותו של מידע לא מפוקח במגזר. בשנים האחרונות 
ניסתה הוועדה לחסום את הסלולרי הכשר למספרי התוכן של קווי הנייעס בטענה שהועלתה גם 
בנוגע למסרונים, ש“קווי חדשות אלו משדרים בנושאים האסורים על ידי הרבנים, כאלו העוסקים 
בסיקור מריבות, לשון הרע ורכילות“ )אהרון, 2009(, אולם מערכה זו עדיין נמשכת. ברם, הסכנה 
הטמונה במסרונים חמורה יותר מזו הטמונה באתרי האינטרנט ובקווי החדשות, שכן אף שבערוצים 
אלו אין מנגנון פיקוח רשמי יצרני התכנים שלהם מודעים היטב לגבולות “דמוקרטיזציית המידע“ 
במגזר החרדי ומתווים לעצמם נורמות של פיקוח עצמי; מנגנון כזה איננו קיים בתעבורת המידע 
במסרונים )Campbell & Golan, 2011(. מבחינה זו הניסיון לחסום את ערוצי הודעות הטקסט 

נועד לשמר את הטלפון הנייד כמדיום בין-אישי ולמנוע ממנו להפוך למדיום המוני:

אם אדפוק על השולחן בבית הכנסת איצקוביץ בבני ברק או בזופניק בירושלים ואשאל “מי 
למרות  יודה,  לא  אחד  אף   — כיכר השבת?“  החרדי  האינטרנט  באתר  ביקר  האחרונה  ביממה 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3056119,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3056119,00.html
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שיכול להיות שלצורך אינפורמציה שלו והתאווה שלו לנייעס ]חדשות[ הוא נכנס לשם. אבל 
סלולר היה אצל כל אחד ביד בלי שום בושה וכל המידע עבר בלי הגבלות. ה-SMS הוא משהו 

קבוצתי ורצינו שהטלפון יישאר בין-אישי. )ריאיון עם הרב בלוך(

קולות המתנגדים
הקמפיינים הפומביים נגד חדירתם של הטלוויזיה והווידיאו לבית החרדי התקבלו בהסכמה ציבורית 
מלאה. המערכה נגד המחשב והאינטרנט נחלה הצלחתה חלקית בלבד, אך גם במהלכה לא נשמעו 
בפומבי קולות התנגדות )Barzilai-Nahon & Barzilai, 2005(, כנראה בשל תיוגה כמאבק נגד 
“הרס החינוך“ של בני הנוער, נושא המצוי בקונצנזוס רחב בציבור החרדי. לעומת זאת, ההחלטה 
זוהי  רבה.  בהתנגדות  התקבלה  כתובות  הודעות  של  ולשליחה  לקבלה  הנייד  הטלפון  את  לחסום 
תופעה חריגה מאוד משום שנורמת הצייתנות לרבנים ולמנהיגים נתפסת כערך דומיננטי וכתמה 
 .)Hechter, 1987( ובייחוד בשיח הפומבי בו ,)פסיכו-חברתית מרכזית במגזר החרדי )ברזילי, 2003
קולות המתנגדים החלו להישמע כבר בחודשים הראשונים לפעילותה של ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת, ובאופן חריג אף נשלחו לוועדה עצומות אחדות בבקשה שלא לחייב את הציבור כולו 

בחסימה המדוברת:

עצומה נגד חסימת SMS במירסים החדשים:

חברים יקרים! 

בעד  לעצומה  מצטרף  אני  “גם  במילים:  זאת  שיציין  דלהלן  לעצומה  להצטרף  שמעוניין  מי 
הודעות כתובות במסלול הכשר“. 

לכבוד ועד הרבנים לענייני תקשורת:

הננו מאוד שמחים על ההתפתחות המרנינה ומעוניינים להצטרף לתכנית החדשה והכשרה של 
אין למכשירים הללו אפשרות  לנו שלצערנו  נודע  רבותינו שליט“א.  כהוראת  “מירס“  חברת 
לשליחת הודעות כתובות. לכן אנו פונים אליכם בתחנונים ובבקשה שלא תעשו אותנו חלילה 
יכול  הציבור  שאין  גזירה  היא  זו  גזירה  כי  שליט“א.  רבותינו  לדעת  מצייתים  שאינם  לכאלו 
מיחיד  לפחות  אזי  קבוצתיות  הודעות  לא  אם  כתובות,  הודעות  תאפשרו  אנא!  בה.  לעמוד 

ליחיד. למען הצלחת העניין. 

ועל זה באנו על החתום: )הרשל-תמים, בחדרי חרדים, 10.3.2005(

פנייתם של הכותבים “בתחנונים ובבקשה... אנא!“ מדגישה את הבנתם שפנייה זו היא חריגה. כך 
גם הפתרון שהם מציעים: “תאפשרו הודעות כתובות, אם לא הודעות קבוצתיות אזי לפחות מיחיד 
נוסח הדברים מראה כי הכותבים מבליטים את הבנתם באשר לאיום הנובע מפוטנציאל  ליחיד“. 
הפצת המידע של הערוץ ואולי אף את הזדהותם עם המניעים לחסימה, ומכאן הצעתם ל“סיכול 
בולטת במיוחד על רקע התגובה בפורומים לאיסור על הגלישה  זו  הממוקד“ של הבעיה. עמדה 
הסלולרית. בניתוח כל 21 אשכולות הדיון המרכזיים העוסקים בסלולרי הכשר באתר בחדרי חרדים 
ובסריקה של מאות טוקבקים באתר החדשות כיכר השבת נמצאו תגובות בודדות בלבד נגד חסימת 
המכשירים הסלולריים לגלישה באינטרנט או לשירותי תוכן, ולעומת זאת נמצאו תגובות רבות — 
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ולעתים תוקפניות — נגד איסור השימוש במסרונים. 
ההודעות  של  הרבה  לחיוניותן  הנוגע  הפרקטי  בהיבט  שהתמקדו  היו  המתנגדים  קולות  מבין 
הכתובות בחיי היומיום. לעומתם היו שציינו במפורש שאינם מבינים מהי הסיבה לאיסור והביעו 
ספק אם הצעד אכן נובע מאיום ממשי. לדברי גולשים לא מעטים, ההסבר ההגיוני היחיד “לאיסור 
לצורך  הרבנים  ועדת  חברי  של  כלכליים  לאינטרסים  קשור  במסרונים  השימוש  על  האבסורדי“ 
בידול הסלולרי הכשר מיתר המכשירים שהיו קיימים בשוק ושלא כללו חסימה מוחלטת של ערוצי 
הטקסט. לטענתם, האינטרס הכלכלי של העסקנים גרם להונאת הציבור, והרבנים שאינם בקיאים 
על  שהאיסור  טענו  רבים  גולשים  כי  לציין  חשוב  המהלך.  על  ידם  סמכו  החדשות  בטכנולוגיות 
המחזיקים  חרדים  כפולים“:  “מכשירים  של  הנפוצה  לתופעה  שגרם  זה  הוא  במסרונים  השימוש 
משתמשים  הם  שבו  שברשותם,  הכשר  המכשיר  על  נוסף  מסרונים  הכולל  רגיל  טלפון  מכשיר 

בפומבי.
ועדת הרבנים  לצד הטיעונים הקונספירטיביים אחדים מהגולשים התמקדו בחששות שהציגה 
בערוצי  החבויה  הסכנה  מידות  של  השוואות  לעתים  נערכו  כך  לצורך  נגדיים.  טיעונים  והציגו 
שלו,  הפומביות  מידת  הערוץ:  למאפייני  מפורטת  התייחסות  אגב  ואסורים,  מותרים  תקשורת 
חרדים  בחדרי  בפורום  וכדומה.  המתחייבת  התעוזה  מידת  המוען,  של  ההסוואה  יכולת  זמינותו, 
התנהל דיון בנושא )תחת הכותרת “גירושין מזעזעים בעקבות SMS“( בין תומך בוועדת הרבנים 
כזה  לקשר  ובחורה  בחור  בין  טקסט  הודעות  באמצעות  תקשורת  הושוותה  ובו  לה,  מתנגד  ובין 

המתנהל בדואר רגיל:

למה לא לאסור כתיבת מכתבים? הרי כמו SMS זה לא מרעיש ואף אחד לא ישים לב שבחורה 
בחדרי  )חצרוני,  הסלולר...  כמו  הפילה“  חללים  ל“רבים  להביא  יכול  זה  וגם  לבחור,  כותבת 

חרדים, 15.1.2008(

התכתבות בדואר רגיל לא מאפשרת את אותה סימולטניות ומהירות של התקשורת ולא אותה 
רמה של דיסקרטיות. אני כמעט בטוח שהורים חרדים שיגלו בתיבת דואר של הדירה מכתב 
פרטי המופנה לבת שלהם יתעניינו מה זה וממי זה, או על ידי פתיחת המכתב או על ידי חקירת 

הנערה. )אבוד בגולה, בחדרי חרדים, 16.1.2008(

חסימות אלטרנטיביות
בעקבות התגברות קולות המתנגדים, ולאחר שנחשף שגם רבני הציבור היו חלוקים בנוגע לחסימת 
המסרונים )אהרון, 2009(, הועלו אופציות אלטרנטיביות אחדות לפתרון הבעיה. אחד הרעיונות 
היה להחליף את החסימה הגורפת בפיקוח על תוכני ההודעות. מאחר שבלתי אפשרי לאשר כל 
 — החרדי  במגזר  אינטרנט  ספקי  המשמשת  באסטרטגיה  להשתמש  הוצע  פרטני,  באופן  הודעה 
ככאלה  אותם  מגדירה  רבנים  שוועדת  כשרים  אינטרנט  אתרי  רשימת  כלומר  לבנה“,  “רשימה 
המותרים לגישה )כהן, Campbell & Golan, 2011 ;2013(. ברוח זו הועלתה הצעה להגדיר כמה 
בדרך  “אני  אליך“;  אחזור  בשיעור,  “אני  )כגון  מראש  קבוע  נוסח  בעלות  טקסט  הודעות  עשרות 
הביתה“ וכו‘(, וכך לאפשר שימוש בערוץ המסרונים ובה בעת להבטיח שליטה ופיקוח מקסימליים. 
הרעיון הועלה בוועדת הרבנים וקיבל את אישורם של הרבנים הבכירים, אולם בסופו של דבר נדחה 
בשל התנגדותן של חברות הסלולר מטעמים טכניים. ההצעה נידונה גם בפורומים החרדיים ברשת 
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והתקבלה בדעות חלוקות. היו שראו בכך צעד של התחשבות בצורכי הקהילה, אך היו שקיבלו את 
ובשל  הציבור  בהתנהלות התקשורתית של  הגלויה  ובציניות בשל השליטה  בביקורתיות  ההצעה 

הניסיון לפקח על תוכני התקשורת, שבמובן מסוים הוא בוטה יותר מחסימה כוללת של הערוץ:

מחברות  אחד  ע“י  תושק  ממש  בקרוב  הכשרים:  הפלאפונים  לבעלי  משמחת  בשורה 
הסלולאריות הגדולות חבילת הודעות מוכנות מראש )תבניות( כגון: אני במנחה, אני לא יכול 
לדבר, אני בישיבה, נדבר בערב, וכו‘ וכו‘. יש לציין שפריצת דרך זו היא באישורה של וועדת 
הרבנים לענייני תקשורת. ברוך ה‘ שהרבנים שיושבים בוועדות למיניהם התחילו להבין שהם 

צריכים לבוא לקראת כולם. )אנושי, בחדרי חרדים, 11.1.2011(

האם הם יתירו את המלה “אשה“ בתבניות? )תמניא_אפי, בחדרי חרדים, 11.1.2011(

חרדים,  בחדרי  )הנדסאית,  שיחות?  של  תבניות  לנו  יקבעו  בעתיד  אולי  נורא...  נשמע  זה 
)11.1.2011

)כנרת  מזמן...  כבר  תבניות  פי  על  בלחיות  מיומנים  אנחנו  כך...  כל  הזוי  לא  זה  הנדסאית, 
מתוקה, בחדרי חרדים, 11.1.2011(

יכולים אינשי דלא מעלי  רבותי פרצה חמורה! איך אפשר להתיר לכתוב “אני במנחה“, הרי 
]אנשים לא טובים, לא ישרים[ לסכם ביניהם קודים ובחור יכול לכתוב זאת לבחורה וכוונתו 
משהו אחר, וזה ממש סכנת כליה לכל הדור... ואיך אפשר בלי הסיסמא המנצחת “ורבים חללים 

הפילה“ כפי שמזהירים אנשי חינוך מרכזיים ומטורפים? )ירקוני, בחדרי חרדים, 11.1.2011(

הדיון הציני של הגולשים אינו עוסק בשאלת סמכותה של הוועדה אלא באופיו של הפיקוח. נראה 
כי המעבר של הוועדה מניסיון לשלוט בתצורת התקשורת לניסיון לשלוט בתוכן התקשורת נתפס 

כנלעג, שכן הוועדה אינה מבינה שאין ביכולתה לשלוט בממדי הקידוד והמשמעות של השפה. 

דיון
במאמר זה ביקשנו לבחון את המניעים שעמדו בבסיס ההחלטה לחסימת ערוצי המסרונים בסלולרי 
הכשר ולתאר את ההתנגדויות שחולל המהלך בקרב חברי הקהילה החרדית. התמודדותה של חברה 
שמרנית החשה מאוימת על ידי טכנולוגיה חדשה נתפסת בדרך כלל כקרב על גבולותיה החיצוניים 
של החברה, החוצצים בינה ובין החברה החילונית המודרנית. התמודדות זו נגזרת מניסיון לקיים 
היררכית,  סמכות  כזאת:  חברה  של  הקהילתית  האידיאולוגיה  בבסיס  העומדים  חברתיים  מבנים 
מונופול ידע והסתגרות תרבותית. מרכיבים מסוימים במערכה למען הסלולרי הכשר אכן נובעים 
מגלם  הנייד  הטלפון  מפני  הראה שהחשש  זה  אולם מחקר  הקהילה.  חומות  על  האיום  מתפיסת 
בתוכו איום כפול הנובע לא רק מתוכני התקשורת, החוצים את גבולותיה החיצוניים של הקהילה, 
כי בניגוד לאיסור  אלא גם מתצורת התקשורת המערערת את גבולותיה הפנימיים. טענתנו היא 
על הגלישה הסלולרית, האיסור הגורף על שימוש בהודעות טקסט ובאפליקציות מסרים לא נבע 
מתפיסת איום הנוגעת לגבולות החיצוניים המגדירים את הקהילה החרדית אלא ליכולת הפיקוח 

על הגבולות הפנים-קהילתיים, המאותגרת על ידי הערוץ החדש. 
האופי  התקשורת:  טיב  את  המעצבות  המסרונים  ערוץ  של  תכונות  משתי  נובע  זה  אתגר 
האינטימי של האינטראקציה ודפוסי הפצת הידע. אופיו האינטימי של המסרון מעצב מחדש את 
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הגבול הבין-אישי באינטראקציה בין אדם ואדם, ובמקרה זה את המחסום הנפיץ שבין המגדרים. 
טומן  המסרונים  ערוץ  ומפוקחים,  ברורים  מגדריים  וגבולות  איפוק  ריסון,  על  המבוססת  בחברה 
בחובו פוטנציאל לערעור עכבות מוסריים ומאפשר אינטראקציה תקשורתית בעלת גוון אינטימי.2 
תכונתו השנייה של הערוץ, הקלות שבהפצת הידע, נוגעת לגבולות בין הפרט ובין הקבוצה ולאתגר 
שמציב הטלפון הנייד בנוגע לשליטה על בלעדיות המידע והפיקוח על הפצתו בקהילה. יחסה של 
החברה החרדית לאיומים אלו חושף זווית ראייה חדשה על האופן שבו הפרקטיקות היומיומיות 
לטכנולוגיה  שלהן  התגובה  אסטרטגיית  על  משפיעים  שמרניות  חברות  של  הסמכותני  והמבנה 
חדשה )Campbell, 2010(. נראה כי חברות מסורתיות, שמרניות והיררכיות נוטות לחוש מאוימות 
מהעברת מידע פנים-מגזרי לא מנוטר לא פחות מאשר הן חשות מאוימות מחשיפה למידע חיצוני. 
מקוונות  דתיות  קהילות  של  בהיווצרותן  הדנים   ,)Campbell & Golan, 2011( וגולן  קמפבל 
הפועלות באינטרנט, טוענים כי ה“מובלעות הדיגיטליות“ שבהן פועלות קהילות אלו נוצרות מתוך 
רצון להשיג שליטה חברתית על אופי המידע המופץ ומניסיון ליצור מתחם נטול סיכונים במרחב 
הווירטואלי המסוכן. בהיבט זה הטלפון הנייד מאיים יותר מהאינטרנט, משום שבהעדרה המוחלט 

של יכולת פיקוח הוא מאפשר ליצור רשתות חברתיות ולהפיץ בהן מידע לא מנוטר. 
החשש הכפול מההודעות הכתובות מדגים את שני צדי הדיון בנוגע לתפקידו של הטלפון הנייד 
בבנייתם של קשרים חברתיים: אלה הטוענים שעיקר כוחו הוא ביצירת קשרים חדשים או בהעמקת 
קשרים רופפים )Boase & Kobayashi, 2008; Wilken, 2011(, ואלה הרואים את תפקידו העיקרי 
 Campbell & Russo, 2003;( בהעמקתם של קשרים קיימים וביצירתה של רשת חברתית פעילה
Habuchi, 2005; Ling, 2008(. יכולתן של הודעות הטקסט לנטרל את אפקט הפיקוח של הקבוצה 
מאפשר למשתמש הבניה חברתית מחודשת, הן של קשרים חדשים שלא היו בהשגתו קודם לכן והן 

בניצול רשתות חברתיות קיימות לצרכים חדשים כגון העברת מידע לא מפוקח. 

אופי הביות ומאפייני הקהילה
ולעתים  מבייתות  מסורתיות  קבוצות  כיצד  ממחיש  הכשר  הסלולרי  של  המקרה  כי  אפוא  נראה 
הבין-אישית  האינטראקציה  באופי  לשליטה  להגיע  כדי  תקשורת  ערוצי  לחלוטין  חוסמות  אף 
ובאופן הפצת הידע. התגובה — ביות או דחייה — נגזרת כאמור מאופייה של הטכנולוגיה ומשתנית 
דחה  וההוטרים,  האמיש  קהילות  כמו  החרדי,  הציבור  האיום.  תפיסת  פי  על  לקבוצה  מקבוצה 
לחלוטין טכנולוגיות תקשורת “מוטות תוכן“ כגון טלוויזיה ווידאו. גם בעניין האינטרנט התקיים 
ולאחר  הבעייתיים,  התכנים  בשל  החדש  המדיום  נאסר  בתחילה  דומה:  תהליך  אלו  בקהילות 
הגבלות  מגוון  ובהינתן  עבודה  לצורכי  ורק  אך  ברשת  השימוש  את  הקהילות  מנהיגי  התירו  זמן 
והתאמות. אולם בכל הנוגע לטלפון הנייד ממצאי המחקר מציגים הבדל חשוב בין הקהילות. שורש 
ההבדל טמון כבר בגישתן כלפי הטלפון הקווי: לעומת החברה החרדית, שאימצה את הטלפון הקווי 
המצב  האמיש  אצל  ובייחוד  ההוטרים  אצל   ,)Deutsch, 2009( התנגדות  ללא  וכמעט  במהירות 
לשימוש  הקווי  הטלפון  הכנסת  על  אסרו  והאמיש  עליון,  כערך  נתפסה  הקהילתיות  שונה.  היה 
הפנים-קהילתיים  הקשרים  של  המסורתי  האופי  על  כמאיים  נתפס  החדש  המדיום  שכן  בבתים 

מעניין לראות כי מנהיגי דת מוסלמים תפסו את האפקט החברתי של הודעות הטקסט באופן שונה   2
לגמרי, וראו בערוץ זה מדיום הפוגע בקשר הישיר והאינטימי בין חברי הקהילה. לדבריהם תופעה 
זו היא סימפטום להשפעת התרבות המערבית, הגוררת שינוי עמוק המתרחש במערכות היחסים 

.)Campbell, 2006b; Hussain, 2013( הבין-אישיות הראויות בין חברי הקהילה
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ההפרעות  בשל  הביתית  באינטימיות  כפוגע  נראה  הטלפון   .)Zimmerman-Umble, 1996(
התמידיות לאינטראקציה המשפחתית ובשל היותו ערוץ המאפשר לפרט לטפח ולהעמיק קשרים 
הקהילה  חברי  עם  אינטימי  בקשר  כרצוי  להתמקד  במקום  גיאוגרפי,  בריחוק  הגרים  חברים  עם 
את  התירה  האמיש  וקהילת  ביות  תהליך  עבר  הטלפון  זו,  עמדה  התרככה  השנים  עם  הקרובה. 
השימוש בו רק בתאי טלפון הממוקמים במרחבים ציבוריים. התנגדות דומה התעוררה בקהילות 
אלו עם הופעתו של הטלפון הסלולרי )עוד לפני הופעתו של הטלפון החכם(, שכן אופיו הפרסונלי 
מעצים את יכולות התקשורת האישית והשליטה האישית בה על חשבון הקשרים האינטימיים עם 
הנייד במסוף תקשורת  בניגוד לטלפון הקווי, חוסר התלות של הטלפון  והמשפחה.  בני הקהילה 

.)Rheingold, 1999( מונע כל אפשרות לפיקוח חברתי על המשתמש
חופש  המאפשר  תקשורת  כערוץ  נתפס  הנייד  הטלפון  החרדית  הקהילה  בקרב  גם  כי  ראינו 
מפיקוח חברתי ומתוך כך מאיים על האופי המסורתי של הקשרים הפנים-קהילתיים. אולם מהות 
האיום הפוכה לגמרי. האמיש פסלו את הטלפון הקווי ואת הטלפון הסלולרי בהיותם טכנולוגיות 
את  רואה  החרדית  הקהילה  ואילו  הקהילה,  חברי  בין  האישיים  הקשרים  באינטימיות  הפוגעות 
דרכי  גם  לפיכך  מדי.  אינטימיים  קשרים  יצירת  המאפשרת  כפלטפורמה  דווקא  המסרונים  ערוץ 
ביות לטלפון הסלולרי  וההוטרים הפעילו פרקטיקות  ההתמודדות של הקהילות שונות. האמיש 
 Silverstone,( במרחב  בחפץ  השימוש  דרך  ביות  הקווי:  הטלפון  על  שהופעלו  לאלו  הדומות 
Hirsch & Morley, 1992( והפיכתו של הטלפון הנייד ל“מדיום מסופי“ באמצעות היתר ממוקד 
לשימוש בסלולרי בהקשר גיאוגרפי שאיננו המרחב האינטימי של המשפחה, למשל ברכב העבודה 
או בביתו של אחד ממנהיגי הקהילה )כץ, 2015(. הקהילה החרדית נקטה פרקטיקת ביות שונה: 
חסימה טכנולוגית של ערוץ המסרונים. אך למרות הבדל זה, שתי האסטרטגיות — צמצום מרחב 
השימוש וצמצום תצורת השימוש — מייצרות אפקט זהה: הפיכת הטלפון הסלולרי למעין טלפון 

.)Gilard, Wale & Bow, 1998( קווי, דהיינו מדיום פומבי, חשוף ומפוקח ככל האפשר
בנמקה את חסימת המסרונים:  ועדת הרבנים  לאיום השני שהציגה  נוגע  נוסף להשוואה  גורם 
אנטי- מתפיסה  כחלק  זו  בעיה  מוצגת  האמיש  בקהילת  הלא-מפוקח.  המידע  תפוצת 

אינדיבידואליסטית ומתוך החשש להרס הקהילתיות. הטלפון, ובעיקר הטלפון הנייד, מאפשרים 
הפצת רכילות שעלולה לפרום את היחסים הבין-אישיים בתוך הקהילה ולפגוע בגיבוש הקהילה 
ההנהגה  אצל  התפיסה  זה  במקרה  גם   .)Rheingold, 1999; Zimmerman-Umble, 1996(
החרדית הפוכה, והחשש הוא דווקא מפני קהילתיות עודפת. המרחב הווירטואלי מאפשר לחברי 
חיי  שאיננו  היברידי,  שלישי,  מרחב  במעין  להשתתף  לאינטרנט  הגישה  בעלי  החרדית  הקהילה 
הקהילה הנתונים תחת כללים נוקשים אך גם איננו מורד בגלוי נגד נורמות אלו. הפורומים ואתרי 
החדשות המגזריים באינטרנט מאפשרים שיח פוליטי פנים-קהילתי ער ופתוח, גישה למידע וחופש 
עורכי האתרים  מינימלית של  וצנזורה עצמית  סינון  גם  אך  רגישים,  בנושאים  חומרים  בהעלאת 
ומנהליהם )Campbell & Golan, 2011(. ערוץ המסרונים משמש גם הוא בסיס להיווצרותו של 
כל אפשרות לפקח  ואין  יותר  גדול הרבה  כזה, אך פוטנציאל ההתרחבות של המרחב הזה  מרחב 
ולשלוט עליו. חסימת המסרונים הטרימה את האיסור שהוטל על השתתפות ברשתות חברתיות 
כגון פייסבוק, איסור שנבע גם הוא מהחשש מפני תפוצה חופשית של מידע פוליטי וחברתי לא 
מפוקח ומהפוטנציאל לקשרים אסורים בין גברים לנשים )כהן, 2013(. חשש זה מאפיין קהילות 
החברה  של  ההיררכי-סמכותני  המבנה  על  ערעור  מידע  של  חופשי  במעבר  הרואות  מסורתיות 
)Campbell, 2007b(. אולם מתברר כי גם בעניין זה הקהילות המסורתיות שונות זו מזו: האמיש 
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 ,)Rheingold, 1999( בייתו את הטלפון הקווי ואת הטלפון הנייד באופן שיהפוך למכשיר קהילתי
ואילו החברה החרדית מבייתת את הטלפון הנייד כדי לשמרו כמכשיר אישי המאפשר דיבור בלבד.

הבדלים אלו מדגישים את הצורך להגדיר במדויק את תפיסת האיום כאשר עוסקים ביחסי קהילות 
דתיות ומדיה — האיום שהקהילה מזהה לא רק במדיום הטכנולוגי אלא גם במגוון האפליקציות 
שהוא מאפשר, ואף בהיבטים ספציפיים של כל אפליקציה על פי תכונותיה הייחודיות. יתר על 
כן, קבוצות חברתיות מפיקות משמעויות זהות מיישומים שונים של המדיום. בחברה המערבית 
הנעורים  תרבות  של  הניידות  חוויית  באמצעות  שחרור  המבטא  מכשיר  נחשב  הנייד  הטלפון 
המתוחמת  החרדית,  בחברה  אולם   ;)Katz & Aakhus, 2002; Ling, 2004( הפוסט-מודרנית 
גיאוגרפית בשכונות מגורים ובמוסדות חינוך הנתונים תחת פיקוח מתמיד, חווית הניידות איננה 
מתאפשרת וחוויית השחרור מושגת באמצעות אפליקציית המסרונים, המאפשרת “אתגור שקט“ 
 Hijazi-Omari( של הנורמות החברתיות במרחב הסטטי ובחדרי חדרים ומשמשת לא רק צעירים

Ribak, 2008 &( אלא גם מבוגרים. 
בקהילה החרדית,  לבחון את המגמות החדשות המסתמנות  צריכים  בתחום  מחקרים עתידיים 
בעניין  הדיונים  ואת  הכשר  הסמארטפון  של  ביותו  סביב  המתמשך  ומתן  המשא  את  ובעיקר 
תהליך  של  מגמה  מציינות  אלו  התפתחויות   .)2013 )אברבך,  והאסורות  המותרות  האפליקציות 
ביות מתמשך שגם הוא, כמו במקרה האינטרנט, מונע על ידי לחץ של אנשי עסקים המעוניינים 
שימוש  על  האיסור  שבו  האופן  הוא  לבחון  שיש  נוסף  היבט  עבודה.  לצורכי  אלו  בטכנולוגיות 
במסרונים משפיע על קבוצות ייחודיות שבשל מגבלות מסוימות משתמשות דווקא בערוץ הזה. 
 Pilling & Barrett,( שמיעה  לקויי   ,)2012 וכהן,  )רוזנברג  דיבור  לקויי  כיצד  מראים  מחקרים 
2008( ואנשים הסובלים מחרדה חברתית )Pierce, 2009( רואים במסרונים אופציה למעקף קשיי 
התקשורת וכלי חשוב להתמודדות אפקטיבית עם הלקות. הרב בלוך, חבר ועדת הרבנים לענייני 
וחירשים  שמיעה  לקויי  בקרב  המסרונים  חסימת  שיצרה  הבעיה  את  בריאיון  תיאר  תקשורת, 

ולקונפליקט שנוצר בעקבות זאת:

היה סיפור לא פשוט עם החירשים, כל התקשורת שלהם היא דרך מסרונים. היו כבדי שמיעה 
חוג החברים שלהם  כל השנים  רגיל.  בסלולר  אישור מרבנים להשתמש  צריכים לקבל  שהיו 
קטן, והיו צריכים לאשר להם להחזיק מכשירים לא כשרים. וגם כאן תמיד הקפידו שזה לא 
“שמעיה“  לארגון  קשור  אני  כי  מאוד,  הפריע  זה  אישית  לי  גלישה.  אפשרויות  עם  מכשיר 

שמסייע ללקויי שמיעה.

הרב בלוך ציין שלאחר פנייה לרבנים ניתן היתר מיוחד לקבוצה זו להחזיק ברשותם טלפון סלולרי 
לא כשר, אולם יש לזכור כי עדיין לא יכלו לשלוח מסרונים לחבריהם ולבני משפחותיהם מתוך 
הקהילה החרדית, שכן אלה המחזיקים בסלולרי כשר אינם יכולים לקבל את הודעותיהם. מציאות 

זו מן משפיעה מן הסתם על עולמם החברתי, וישנה חשיבות לבחון היבט זה באופן ממוקד.
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תקציר. במחקר זה נבחנו היחס של נהגים ישראלים לתופעת הנהיגה התוקפנית 
ראיונות   106 נרטיבי המתבסס על  ניתוח  לחוקי התנועה.  בנוגע  ועמדותיהם 
פתוחים מעלה ארבעה ממצאים בולטים: )1( באופן עקרוני נהגים מגלים יחס 
חיובי כלפי החוק, אף שהם רואים הצדקה לעבור עליו בנסיבות מסוימות. )2( 
עבירות על החוק מנומקות בצורך לשמור על הסדר ומוצגות לעתים כפעולה 
קודים  משקף  אחרים  נהגים  כלפי  נהגים  של  יחסם   )3( והכרחית.  הגיונית 
חברתיים המוכרים מהקשרים חברתיים אחרים, ותכליתו למנוע מצב הנתפס 
נציגי  כלפי  ביקורתית  עמדה  מציגים  נהגים   )4( צודק.  בלתי  או  הוגן  כבלתי 
מחקר  מקצועית.  יושרה  בחוסר  או  יעילות  בחוסר  לדעתם  הפועלים  החוק, 
זה תורם להמשגה של תוקפנות בנהיגה מנקודת ראותם של הנהגים עצמם, 
ובהקשר של מגמות חברתיות כלליות המאפיינות את החברה בישראל. הבנה 
תיאורטית טובה יותר של עבריינות בכביש עשויה לתרום להתערבות יעילה 

יותר במטרה להקטין את התופעה.

מבוא
והמחקרי.  הציבורי  בשיח  קבוע  נושא  ומשמשת  בישראל  רווחת  תופעה  היא  תוקפנית  נהיגה 
מתאונות  ניכר  שחלק  בכך  בהתחשב  מאליה  מובנת  נראית  זו  לתופעה  שניתנת  הלב  תשומת 
הדרכים, מעבירות התנועה ומהאלימות בכבישי הארץ מקורן בביטויי תוקפנות של נהגים )טאובמן 
לפעולת  המתלווה  הדחק  מתחושת  נגזרות  והן   )2015 וקוזלובסקי,  שמוע-ניר   ;2004 בן-ארי, 
הנהיגה )Shamoa-Nir & Koslowsky, 2010(. ואולם בתוך המולת השיח והקריאות החוזרות 
ונשנות לפעול לשיפור המצב, מפתיע לגלות כי במחקר הסוציולוגי בישראל אין כמעט התייחסות 
בוחנים  אנו  ובמסגרתו  על החסר שנוצר,  לענות במשהו  ניסיון  הוא אפוא  זה  זו. מאמר  לתופעה 
תפיסות סובייקטיביות ופרשנויות של נהגים ישראלים בנוגע להתנהגות הכביש האופיינית להם 
הנהגים את  כיצד תופסים  אנו מבקשים לענות על ארבע שאלות מרכזיות:  ולאחרים בסביבתם. 
תרבות הנהיגה בישראל? כיצד הם מתמודדים עם מצבים של תוקפנות מצד נהגים אחרים? כיצד 
מתייחסים הנהגים לחוקי התעבורה, וכאשר הם בוחרים להפר אותם — כיצד הם מנמקים זאת? 
כיצד תופסים הנהגים את תפקידם של שוטרי התנועה ואת תפקודם? אנו טוענים שנהגים מבטאים 
עמדה דיאלקטית כלפי החוק ונציגיו: מצד אחד רואים הנהגים חשיבות בשמירה על החוק ומצפים 
לאכיפה יעילה שלו, ומצד שני הם מבקשים לעצמם שיקול דעת בנוגע לגבולות הציות ומבקשים 

לנהל משא ומתן עם בעלי סמכות האכיפה. 

החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית צפת   *
החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית צפת   **
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נהיגה היא פעולה אנונימית מטבעה. היא איננה כרוכה במפגש ובדיאלוג, ולכאורה היא אמורה 
להיות פעולה טכנית ותכליתנית. ואמנם, ההתייחסות לנהיגה ולתוצאותיה מוצגת בפנינו על פי 
רוב באמצעים סטטיסטיים: מספר כלי רכב, מספר תאונות, מספר הרוגים, מספר הרשעות וכיוצא 
באלה. עם זאת, נושא ההתנהגות בכביש זכה למחקר מעמיק מפרספקטיבה פסיכולוגית, מחקר 
 Dukes, Clayton,( הבוחן נושאים כגון מאפיינים אישיותיים, עמדות והתנהגויות בקרב נהגים 
Jenkins, Miller, & Rodgers, 2001; Shinar, 1998(. כמו כן פותחו מודלים שונים שבודקים 
 Factor, Mahalel,( אינטראקציות ותקשורת בין נהגים לשם הבנת המכניזם של תאונות דרכים
Yair, 2007 &(. הדגש על מחקרים סטטיסטיים ומדעיים איננו מקרי. יש לו אוריינטציה יישומית 
והוא משמש בסיס לקבלת החלטות בהקשרים של תכנון סביבתי, מדיניות אכיפה, תכניות חינוך, 
אוזן  ולהטות  שונה  פרספקטיבה  להציג  מבקשים  אנו  זה  במאמר  ועוד.  תקשורתיים  קמפיינים 
לנהגים עצמם. מטרתנו היא להבין את חוויותיהם ואת הפרשנות שלהם לחוויות אלו טרם קידודן 
למשתני מחקר ולקטגוריות מדידות. אף שאין זו מטרתו הראשונה של המאמר, לא מן הנמנע שגם 
תוקפנות  של  התופעה  ולצמצום  יותר  יעילה  להתערבות  לבסוף  יתרום  זה  מסוג  איכותני  מחקר 

בקרב נהגים. 

אינטראקציה בזמן נהיגה
ה-20,  והתעבורה במחצית הראשונה של המאה  אף ההתפתחות המהירה בתחומי התחבורה  על 
לכך  הסיבה  השבעים.  שנות  עד  לפחות  מפותח  בלתי  נותר  אלו  בתחומים  הסוציולוגי  המחקר 
נעוצה ככל הנראה בתפיסה שלפיה הכביש איננו מקום כשלעצמו, קרי אתר בעל גבולות מוגדרים 
המזמן יחסים סדירים בקרב אוכלוסייה מובחנת, אלא מרחב “שום-מקומי“ שכל תכליתו לקשר 
מחקרים  ואולם   .)Augé, 1995; Dalakoglou, 2010; Merriman, 2004( שונים  מקומות  בין 
דפוסים  משעתקים  שונות  בתרבויות  בכביש  השימוש  שאופני  כך  על  עמדו  אנתרופולוגיים 
מראה  למשל   )Hiebert, 1976( היברט  תרבויות.  באותן  מקובלות  הנחשבות  ונורמות  חברתיים 
שבארצות הברית נהוגה חלוקה קפדנית של מרחב התנועה, היוצרת דיפרנציאציה בין משתמשי 
הדרך השונים — הולכי רגל, רוכבי אופניים, מכוניות פרטיות, כלי רכב ציבוריים; ואילו בהודו לא 
מתקיימת חלוקה כלל. ההבדל באופן ארגון המרחב, טוען היברט, מגדיר את מידת האינטראקציה 
חברתיים  ליחסים  הנוגעים  תרבותיים  הבדלים  ומסגיר  אופייה  ואת  הדרך  משתמשי  בין  הרצויה 

ולמרחב אישי. 
התמונה המוכרת של כביש עמוס מכוניות המזדחלות לאטן זו בצד זו או חולפות ביעף זו על פני 
זו משקפת לדעת רבים מציאות האופיינית לעידן המודרני, מציאות שבה המונים החולקים מרחב 
 .)Katz, 1999( משותף נותרים ספונים במעין בועה משל עצמם, מנוכרים, אדישים וזרים זה לזה
וכים כל העת באמצעות תקנות  ואמנם חוויית הנהיגה מושתתת על יחסים אימפרסונליים המתוּ
זה.  כביכול במצב  וסנקציות מחמירות, שתכליתן לדכא את פוטנציאל האנומיה המובנה  ברורות 
נתפסת  אלא  בלבד  פרקטי  נובעת משיקול  איננה  פרטית  מכונית  על  מכיוון שבעלות  מזו,  יתרה 
במושגים של חופש ושחרור ממגבלות, נדמה שתרבות נהיגה המושתתת על אידיאות מעין אלו 
 .)Virilio, 1995 ;1996 ,מקדשת אינדיבידואליזם קיצוני והעדר רגישות לצורכי האחר )גור-זאב
נהגים כלפי מי שמונעים מהם הלכה למעשה  זה אפשר לצפות להתנהגות תוקפנית מצד  במצב 
לממש תשוקות בלתי רציונליות הנתפסות כזכות בסיסית, או מעכבים אותם מלממשן. במאמרו 
ומסביר  הזה  הטיעון  את   )Dannefer, 1977( דנפר  מחזק  נהגים  בין  אינטראקציה  על  החלוצי 
שכן  נורמות,  של  חצייה  מעודדת  הנהגים  בין  פיזית  להפרדה  והן  תנועה  לחופש  הן  שהשאיפה 
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נהגים יכולים לחמוק ביתר קלות מעימות ומסנקציות חברתיות )ומכאן ההבדל בין עקיפה של פקק 
תנועה בשולי הכביש ובין הידחפות לתור בבנק(.

פתוח  שאיננו  שרירותי  סדר  להשליט  נדרשת  החוק  מערכת  מדוע  ברור  אלו  דברים  רקע  על 
למשא ומתן ואשר מגדיר מעמד שוויוני של כלל הנהגים. אבל ברור גם שהחוק, מפורט ומפורש 
ככל שיהיה, איננו יכול להסדיר כל סיטואציה המתרחשת בזמן נהיגה, ולפיכך לשון החוק עצמה 
מציגה הנחיה כוללת לנהגים לנהוג על פי תנאי הדרך ולהפעיל שיקול דעת. נהגים נתבעים להפעיל 
שיקול דעת בסיטואציות שגרתיות על בסיס פרשנות סובייקטיבית ועל סמך ניסיון מצטבר, למשל 
כשהם מעריכים מהירות ומרחק בעת עקיפה, מפעילים צופר, משתלבים בתנועה ושומרים מרחק. 
פעולות אלו ורבות אחרות מתאפשרות לא רק הודות לניסיונו של הנהג אלא גם הודות למסרים 
קודים  על  המתבססת  אינטראקציה  בסביבתו.  אחרים  נהגים  עם  מחליף  שהוא  ועקיפים  ישירים 
קצרים המועברים באמצעות מערכות הרכב )צופר, הבהוב אורות, איתות וכיוצא באלה(, באמצעות 
כזאת  אינטראקציה   — ידיים  בתנועות  או  הצומת(  לתוך  אטית  גלישה  )למשל  עצמו  הרכב  כלי 
 :)Goffman, 1966( גופמן  ארווינג  בלתי ממוקדת“ שטבע  “אינטראקציה  עונה על ההגדרה של 
אחד  בקנה  עולות  תמיד  לא  אלה  מעין  פעולות  תנועה.  אגב  תקשורת  שמאפשרת  אינטראקציה 
עם לשון החוק, אבל יש בהן היגיון שפעמים רבות הוא “טבעי יותר“ מציות עיוור לחוקי התנועה 
)Dannefer, 1977, p. 35(. ההיגיון החברתי הזה שמתקיים מעל לתקנות הפורמליות, בין שהוא 
מתקבל כטבעי ובין שהוא מוליד אי-הבנות וקונפליקטים, הוא שמזמן ניתוח סוציולוגי של נהיגה.

בלתי  דפוסים  כמה   )Jonasson, 1999( יונסון  איתר  סואנים  בצמתים  תצפיות  על  בהתבסס 
הגוף  שלפיה  תפיסה  ההמשכיות“,  “חוק  למשל  כך  מקובלות.  כנורמות  המתקבעים  פורמליים 
הנמצא במגמת תנועה יש לו זכות קדימה על פני גופים הנמצאים במגמת האטה או כאלה שאינם 
זזים כלל, ו“חוק התחרות“ או הקדימות, שלפיו במקום שבו מתחייבת עצירה הראשון להגיע הוא 
גם הראשון להמשיך. נורמות אלו, שיונסון מכנה אותן “ריטואלים של נימוס“ או של “התנהגות 
נכונה“ )שם(, אינן מתגבשות בכביש דווקא אלא מתורגלות דרך שגרה בחיי היומיום. כך למשל 
נוהג מי שמבקש להשתלב בזרם הולכי רגל מבלי לעכב את מהלכם, וכך גם מי שמכבד את זכות 
העולה מהתצפיות של  Sheller, 2004(. ממצא מעניין  )שם;  לפניו  בתור  למי שהמתין  הקדימה 
יותר  קטלניות  רוב  פי  על  הן  מרומזרים  בצמתים  המתרחשות  שתאונות  הוא  זה  בהקשר  יונסון 
שרמזורים  משום  וזאת  תנועה,  בכיכרות  או  מרומזרים  שאינם  בצמתים  המתרחשות  מתאונות 

תכליתם לייתר את האינטראקציה בין נהגים. 
למרות  בסיסי,  פעולה  שיתוף  ביניהם  מקיימים  הכביש  משתמשי  יונסון  של  השקפתו  לפי 
לעתים  שנודעות  הפטאליות  התוצאות  וחרף  ביניהם  הנוצרים  נמנעים  הבלתי  הקונפליקטים 
לקונפליקטים אלו. בניגוד לתפיסה שלפיה יחסים אימפרסונליים מערערים את הסדר החברתי, 
טויסקאליו  קאלה  העירונית,  ההוויה  של  לטיבה  בנוגע  זימל  גיאורג  של  להגותו  ובהמשך 
של  יעיל  לניהול  תורמת  דווקא  אנונימיות  לטענתו  הפוכה:  תפיסה  מציג   )Toiskallio, 2002(
למצוא  ואף  לחפש  משמע  כסוכנים,  לפעול  אדם  לבני  מאפשרת  האנונימיות  הציבורי.  המרחב 
לעצמם מידה של חופש פעולה בתוך הסדר הקיים ולנוכח הנורמות והחוקים ששולטים בו. בהקשר 
זה טויסקאליו מנתח את התנהגות הכביש כדוגמה לפרקטיקה יומיומית של התנגדות, כפי שניסח 
אותה מישל דה-סרטו: “יש ומזדמנת ליחיד עמדת כוח זמנית ולכן מעשית, כלומר ‘ניצחון שקט‘, 
מקומי ורגעי, של החלש על שלטון הסטנדרטיזציה“ )שם, עמ‘ 172(. הנה כי כן, עבירות תנועה 
באשר הן, לרבות ביטויי תוקפנות, אינן מוצגות כאן בבחינת דיספונקציה, אלא כדיאלקטיקה בין 
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ביטוי  קרי,  סוכנות.  לא פחות, של  ובין הערך, החשוב  וסמכות מוסכמת  ערכים של סדר חברתי 
אישי שהוא עצמו פרי אינטראקציה בין שותפים-מתחרים.

אגב נהיגה נהגים שואבים מידע על נהגים אחרים ושולחים בעצמם סימנים על זהותם שלהם 
בעזרת נתונים כגון סוג כלי הרכב, אופי הנהיגה, תוספות ייחודיות לגוף הרכב, מדבקות הנושאות 
מסרים שונים ועוד. על פי דנפר )Dannefer, 1977( אלו הן אינטראקציות תלויות זהות שמטרתן 
לסווג נהגים אנונימיים לקטגוריות חברתיות מוכרות ובכך להפוך את חוויית הנהיגה לפרסונלית 
יותר. אך מלבד ההשערות באשר לקשר שבין קטגוריות זהות ובין אופן הנהיגה )איך נוהג זקן, איך 
כזו או  נהגים שאיננה תלויה בזהות  בין  כי קיימת מידה של אמון בסיסי  נוהג צעיר(, דנפר טוען 
זהות אוניברסלית ומגלים אחריות הדדית, לאו דווקא  נהגים חולקים ביניהם מעין  אחרת )שם(: 
בשם שמירה על החוק אלא לשם שמירה על ביטחונם שלהם ושל אחרים. מרכיב בסיסי זה של 
אמון נותר מטושטש רוב הזמן ועולה לתודעה רק באותם מקרים קשים )שמפתיעים תמיד ברגע 
התרחשותם( שבהם האמון מופר, כלומר כאשר נהג פועל לפתע באופן הפוך ממה שהיינו מצפים. 
בין  ואמנם, חרף שיעור התאונות הגבוה, עובדה היא שמרבית המפגשים הכוללים אינטראקציה 
נהגים עוברים ללא פגע, אפילו כאשר הם מולידים קונפליקט ותסכול. אפשר אפוא שיש אמת 
בטענה כאילו שיתוף פעולה בין נהגים ומחוות של הדדיות )בניגוד למחוות של תוקפנות( מתקבלים 
כמובן מאליו ואינם מוערכים נכונה בקרב חוקרים )Jonasson, 1999(. עם זאת, מכיוון שהתנהגות 
כביש משקפת תפיסות ונורמות תרבותיות ייחודיות לכל חברה, אפשר שנהיגה תוקפנית תימצא 
אופיינית במקומות מסוימים ולא באחרים. לפיכך ראוי להפנות מבט ממוקד יותר לנהיגה בישראל.

נהיגה תוקפנית וכיבוד החוק בישראל
בהיבטים  כה  עד  התמקד  תוקפנית,  נהיגה  ובכללן  התנועה,  עבירות  בתחום  בישראל  המחקר 
פסיכולוגיים, ארגוניים או טכניים. היבטים סוציולוגיים של התופעה זכו לתשומת לב פחותה. אף 
שניתוח סוציולוגי חסר לעתים ממד יישומי ברור, שאותו מבקשים מחקרים אחרים לספק, בחינת 

התופעה מנקודת המבט של הנהגים עשויה לתרום מבחינות תכנוניות, חינוכיות ואחרות. 
כפי שטענו כאן קודם, את תרבות הנהיגה יש לראות בהקשר רחב. נהיגה בכלי רכב פרטי לא 
הייתה תופעה רווחת בישראל מאז ומתמיד. היא הפכה כזאת עם התרחשותו של שינוי בתפיסות 
חברתיות, כלכליות ורעיוניות, שהביא עמו גם שינוי הדרגתי באורחות החיים. במובן זה הגידול 
המתמדת  והירידה  הפרטיות  המכוניות  בעלי  בשיעור  האחרונים  בעשורים  שחל  המשמעותי 
בשיעור המשתמשים בתחבורה הציבורית משקפים ומכוננים אידיאות המאפיינות חברות צרכניות 
בעידן הפוסט-תעשייתי.1 במאמר ביקורתי על הכלכלה הרציונלית של תאונות הדרכים כותב אילן 
גור-זאב )1996( כי צריכת מכוניות ונהיגה בהן הפכו תכלית בפני עצמה, שאין בה משום סיפוק 
צורך ממשי של היחיד או של החברה. לדבריו, “הנרקיסיזם הכלוא במרחב הפנימי של המכונית, 
את  מבודדים  ו‘יוקרה‘,  ‘חוויה‘  רגעי  של  כמוקד  הרכב  החיצוני,  העולם  על  השליטה  ואשליית 
התשוקה לנצחיות ואת המחויבות של הנאורות לאוטונומיה ולכושר רפלקטיבי ובאים במקומם“ 

)שם, עמ‘ 150(.

מנתוני הלמ“ס )2013( עולה כי שיעור כלי הרכב הפרטיים בשנת 2012 עמד על כ-90% מכלל כלי   1
הרכב בישראל, ואילו שיעור כלי הרכב הציבוריים עמד על 1.2% בלבד. לשם השוואה, בשנת 1990 היה 
שיעור כלי הרכב הפרטיים 79% מכלל כלי הרכב ושיעור כלי הרכב הציבוריים — 1.7%; בשנת 1960 

עמד שיעור כלי הרכב הפרטיים על 34% בלבד, ואילו שיעור כלי הרכב הציבוריים עמד אז על 7%. 
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הצרכני  הקפיטליזם  תרבות  כלפי  קונספטואלית  כעמדה  אמנם  מתנסחת  גור-זאב  של  טענתו 
אולם היא נקשרת במישרין לתהליכים המתרחשים בחברה בישראל. באשר לשאלת החינוך לנהיגה 

אחראית גור-זאב מביע עמדה פסימית:

המגמות הראשיות שיש להביא בחשבון הן הלגיטימציה של התפוררות “החברה“ ]הישראלית[ 
לאין ספור קבוצות )שהשיח הרב תרבותי נותן להן לגיטימציה ומצפין את מהותן האמיתית(; 
העדר ספירה ציבורית הן במובנה כמרחב משותף והן במובנה כשיח שבו יש מקום לסולידאריות, 
לדיון רציונלי פתוח לכל; מרחב חופשי ממניפולציות, שהסובייקט האוטונומי יכול לממש בו 

את מהותו כחבר פעיל בחברה בעלת מחוייבות הומניסטית. )שם, עמ‘ 162(

לא, מסיק  ותו  “אחר“  אלא  עמו  להזדהות  אובייקט שאפשר  בזולתם  רואים  אינם  נהגים  עוד  כל 
גור-זאב, ימשיכו תאונות הדרכים והחינוך למניעתן לתפקד כשני איברים משלימים של “חרושת 

המוות הנקראת גם קידמה טכנולוגית או התפתחות כלכלית“ )שם, שם(. 
אף שכאמור אין בידינו מחקר סוציולוגי קודם על תרבות הנהיגה בישראל, הטענות בדבר שחיקת 
המרכיב הסולידרי בחברה הישראלית והתגברותן של מגמות אינדיבידואליזציה, סקטוריאליזציה, 
 Azaryahu, 2000; Dowty,  ;2005 רם,   ;2004 )אלמוג,  היטב  מוכרות  ותחרותיות  ליברליזם 
2004(. בהקשר הצר של התנהגות הכביש אקלים חברתי מעין זה עלול להתממש כתחרות פרועה 
להבטיח  שתכליתן  מגבילות  תקנות  תחת  החותרת  ממשיות,  או  מדומיינות  יתרון,  עמדות  על 
אינם  בו  וזלזול  החוק  כלפי  אינסטרומנטלי  שיחס  אפשר  זאת  עם  לכול.  וביטחון  זכויות  שוויון 
תופעה חדשה אלא נטועים עמוק בהיסטוריה ובתרבות הישראלית. ואמנם, חיבורים אחדים כבר 
פיו  על  לפעול  ובחובה  החוק  בערך  זלזול  של  מבוססת  חברתית  כנורמה  שנדמה  מה  על  עמדו 
)Rattner, Yagil, & Pedahzur, 2001(. שפרינצק למשל מתאר נטייה מושרשת זו לאי-לגאליזם 
כ“אוריינטציה שאיננה רואה בכיבוד החוק ערך בסיסי, אלא צורת התנהגות מסויימת שניתן, או 
לא ניתן, להתנהג לפיה על פי שיקולים של כדאיות“ )שפרינצק, 1986, עמ‘ 22(. גם גד יאיר מדבר 
על גישה שכבר הפכה ציווי בקרב ישראלים “לסרב פקודה“: “כאשר התרבות אומרת שהכל חפיף, 
גם נהלים וחוקים נתפסים כהמלצה בלבד. ואם נהלים הם חפיף, אזי אפשר ליזום, לפרש, לשנות, 

לאלתר, לגוון ולפרוץ מסגרות“ )יאיר, 2011, עמ‘ 134(. 
ועל  פראייר  המושג  מרכזיות  על  שעמדו  בחיבורים  למצוא  אפשר  האי-לגאליזם  לתופעת  הד 
 .)Bloch, 2003; Bloch & Lemish, 2008 ;1993 ,היותו אתוס בחברה הישראלית )רוניגר ופייגה
שיעברו  נועדו  “חוקים  שלפיה  בתפיסה  קשורה  פראייר  המושג  שמרכזיות  מסכימים  החוקרים 
עליהם“ )אילן, 2007(, תפיסה המעדיפה את הרווח הפרטי ואת זכות היחיד על פני טובת הכלל. 
יסודי  שינוי  על  מלמד  חברתית,  התנהגות  המכונן  פראייר,  המושג  כי  הכותבים  מסכימים  עוד 
הקרבה  המקדשת  מתרבות  מעבר  קרי  השנים,  לאורך  המקומית  בתרבות  שחל  הערכים  בסולם 
את   .)2000 למיש,   ;2003 אליעזר,  )בן  פרטיים  אינטרסים  המקדשת  לתרבות  הקולקטיב  למען 
התבלטותו של המושג הזה בהתנהגות הכביש אפשר להבין מבחירתם של רוניגר ופייגה לפתוח 
את הדיון החלוצי שלהם על “תרבות הפראייר“ בציטוט מפיה של עולה חדשה המתוודעת לתרבות 

הישראלית דרך חוויית הנהיגה:

קשה לי עם המנטאליות הישראלית, עם חוסר הסבלנות של האנשים, עם הצעקות, עם נהגים 
להשתלב,  למישהו  לתת  בתנועה,  גם  לתת.  נורא  קשה  לישראלים  מטורפים.  כמו  שנוסעים 
קשה להם לתת בלי לצפות למשהו בחזרה, הם מרגישים שאסור להם “לצאת פראייר“. )רוניגר 

ופייגה, 1993, עמ‘ 118(



־2016  סוציולוגיה ישראלית יז ]2[   143 תשע"ו

מונעת  בישראל  הרווחת  החברתית  שהאינטראקציה  להסיק  אפשר  כאן  שנצטט  המחקרים  מן 
ממאבק מתמיד על זכויות ונגד האפשרות שזכויות אלו יופקעו על ידי אחרים. מדובר אפוא ביחסים 
הנוטים כמעט בהכרח להקצנה, חסומים בפני משא ומתן קונסטרוקטיבי ומתאפיינים ב“תקשורת 
אנטיסוציאלית ודיספונקציונאלית“ )Bloch & Lemish, 2008, p. 242(. בעניין זה טוענת תמר 
כתריאל )1999( כי השיח המקובל בחברה הישראלית נשען על דפוס שהיא מכנה “כסאח“, דפוס 
אלה  הן  המחקרים,  להעיר שמרבית  ראוי  זאת  עם  הדדיות.  יחסי  לשבירה של  הפועל  תקשורתי 
תפיסתו,  ועל  פראייר  המושג  משמעות  על  שעמדו  אלה  והן  לאי-לגאליזם  הנטייה  על  שעמדו 
להבין  כדי  די.  אין  שבכך  אלא  מלמעלה.  התרבות  את  כביכול  המבנה  המוסדית  ברמה  התמקדו 
 Hobsbaum,( את האידיאולוגיות הפופולריות הבלתי כתובות, כפי שכינה זאת אריק הובסבאום
1990(, יש להבין כיצד מסבירים הנהגים את התפיסות, את המוטיבציות ואת ההתנהגות של עצמם.

התרבות  לבני  ייחודית  משותפת  שפה  מייצרים  “פראייר“,  כמו  בתרבות,  פנימיים  מושגים 
הרצפלד.  מייקל  האנתרופולוג  שטבע  מושג  תרבותית,  אינטימיות  של  ממד  בה  יש  כך  ומשום 
על  כבוד  לאזרחים  המציעות  לכאורה  לאומיות  תכונות  “אותן  לתיאור  הרצפלד  את  משמש  הוא 
דרך ההתרסה אל מול המוסריות הפורמלית והרשמית“ )Herzfeld, 1997, p. 3(. עמדה זו יכולה 
לסייע להבנת היחס האמביוולנטי כלפי החוק והיא מאפשרת לחשוב מחדש על הקביעה שחוקים 
 Rattner, Yagil, & Pedahzur,( ופדהצור  יגיל  רטנר,  זה מזכירים  במובן  נועדו לעבור עליהם. 
שבו  האופן  על  מלמדת  היא  ולמעשה  חריגה  תופעה  איננה  לחוק  גמישה  שהתייחסות   )2001
פועל החוק בחברה ליברלית. גם גד יאיר מוצא היבט חיובי ב“חפיפניקיות“ הבלתי פורמלית של 
שאחרים  למקום  רעננה  פרספקטיבה  להביא  לנו  המאפשר  יוצר  “כוח  אותה  ומגדיר  הישראלים 
המונחה  “אזרח  כי  וקובע  באי-לגאליזם  דן  שפרינצק  ואילו   ,)134 עמ‘   ,2011 )יאיר,  בו“  נתקעו 
על פי אוריינטציה זו לא יהיה בהכרח אויב מערכת החוקים של המשטר ]...[ אלא יאופיין על ידי 
גישה אינסטרומנטאלית לחוק“ )שפרינצק, 1986, עמ‘ 22(. לפיכך אפשר להסיק שאי-ציות לחוק 
איננו מלמד בהכרח על התנערות עקרונית משלטון החוק אלא מעיד על משא ומתן המתקיים בתוך 

גבולות ההסכמה. 
הרחבה  בחברה  הרווחות  ומנטיות  ממגמות  תלושים  אינם  נהיגה  שדפוסי  לטעון  אפוא  אפשר 
הדרכים  תאונות  שיעור  את  להפחית  שמטרתם  פרויקטים  זו  מסיבה  בתוכה.  המתנהל  ובשיח 
מכוונים להביא “לשינוי תרבות הנהיגה בישראל“.2 אולם לשם כך יש להבין טוב יותר את אותה 
כפי  ואכן,  ציבור הנהגים.  ואת ההתנהגות של  “תרבות“, משמע את התפיסות, את המוטיבציות 
שנציג מיד, המחקר הנוכחי תומך בממצאים קודמים שלפיהם ציבור הנהגים בישראל מכיר בערך 
החוק ואף שואף לאכיפה יעילה שלו. לכן מן ההכרח להבין את ההיגיון הדיאלקטי המאפשר לכבד 
את החוק ובה בעת לחוש כי לגיטימי להפר אותו בנסיבות מסוימות. דיאלקטיקה זו עשויה להיות 
סובלנות  חוסר  גם  אך  כמו-משפחתיים  יחסים  בה  בישראל, שיש  מאפיין של התרבות העממית 
)סמוחה, 2006(. חנה הרצוג לכדה את הפרדוקס הזה באמירה ש“מעטים בני הלאומים שקל כל כך 
לקרוא להם להתגייס להגנת המולדת וקשה כל כך לגייסם להתעניין בשיפור איכותה של החברה 
לומר  אפשר  אופן  באותו   .)135 עמ‘   ,1993 ופייגה,  רוניגר  )אצל  להגן“  יזדרזו  קיומה  על  אשר 

כך למשל עמותת אור ירוק, ששמה המלא הוא “עמותת אור ירוק: העמותה לשינוי תרבות הנהיגה   2
בישראל“.
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ברחבת  אותך  ולקלל  ברמזור  לך  לצפור  בכביש,  אותך  לחתוך  ימהרו  שבהן  התרבויות  שמעטות 
החנייה אך ייאותו להושיט עזרה אם תעמוד בצד הכביש או תבקש הכוונה ליעד כלשהו.

שיטת המחקר
 71 המחקר נערך בשנת 2012 והוא מתבסס על ראיונות עומק בקרב מדגם נהגים אקראי הכולל 
גברים ו-35 נשים, רובם המוחלט ילידי הארץ. הראיונות נערכו על ידי סטודנטים בשלב מתקדם 
מרואיינים  לאתר  והתבקשו  בהתאם  שתודרכו  ההתנהגות,  למדעי  בחוג  הראשון  התואר  של 
פוטנציאליים.3 המדגם תואם אפוא במידה רבה לפרופיל של הסטודנטים המראיינים ולפיכך הוא 

איננו מדגם מייצג של החברה הישראלית.4 
גילם הממוצע של הנהגים עמד על 29 שנים )SD=6.73( וטווח הגילים נע בין 18 ל-63. מבין 
הנהיגה  נוצרים. מספר שנות  או  מוסלמים  ערבים  ו-9%  דרוזים   15% יהודים,   76% המשתתפים 
ל-45 שנים.  בין שנה אחת  נע  והטווח   ,)SD=9.73(  8.26 הוא  הממוצע של המשתתפים במחקר 
כ-50% מבין המשתתפים היו מעורבים בעבר בתאונת דרכים כנהגים, לפי ההתפלגות הבאה: 48% 
נזק, 22% מהנהגים היו מעורבים בתאונה עם נפגעים ו-2% היו  מהנהגים היו מעורבים בתאונת 
מעורבים בתאונה קטלנית. היתר לא ציינו את סוג התאונה שהיו מעורבים בה. רוב הנבדקים קיבלו 
דוח תנועה, ומתוכם כ-10% קיבלו דוח על מעבר באור אדום, כ-5% קיבלו דוח על ביצוע עקיפה 
מסוכנת, כ-10% קיבלו דוח על נהיגה בנתיב השמאלי שלא לצורך עקיפה, כ-40% קיבלו דוח על 
נהיגה מעל למהירות המותרת, כ-21% קיבלו דוח על אי-ציות לתמרור עצור, כ-5% קיבלו דוח 
על אי מתן זכות קדימה, כ-1% קיבלו דוח על אי שמירת מרחק, כ-1% קיבלו דוח על נסיעה אטית 

בכביש מהיר, כ-1% קיבלו דוח על סיבוב במהירות גבוהה וכ-2% קיבלו דוח על צפירה.
לפי  נבנה  הראשון  הנוסח  שלבים.  בשני  שנבנה  חצי-מובנה  ריאיון  באמצעות  התבצע  המחקר 
מחקרים מקובלים בספרות )Wolcott, 1994( וכלל שאלות סגורות וכמה שאלות פתוחות כלליות. 
 30 כלל  הסופי  הנוסח  מתוקן.  שאלון  נוסח  ונבנה  אחדות  הערות  התקבלו  ראיונות  עשרה  לאחר 
שאלות פתוחות הנוגעות לנהיגה ולחוקי נהיגה ו-14 שאלות סגורות, מתוכן 5 שאלות רקע ו-9 
שאלות הקשורות לנהיגה ולביצוע עבירות תנועה. השאלות הפתוחות התחלקו לארבעה אשכולות 
והערכה אישית של  המייצגים ארבע תמות מרכזיות במחקר: הערכה כללית של תרבות הנהיגה 
ודרכי  בכביש  וקיפוח, הערכת הסכנה  הכרוכות בתחושות תסכול  סיטואציות  כישוריו,  הנהג את 
“תאר/י  כך:  נוסחו למשל  בכביש. שאלות פתוחות  החוק  ולנציגי  לחוק  והיחס  התמודדות עמה, 
לי בבקשה תופעות או מקרים המצליחים להרגיז אותך בזמן נהיגה“, “תן/תני לי דוגמא למקרה 
שבו נהג אחר לקח את זכותך. כיצד הרגשת? כיצד הגבת?“, “האם מלווה אותך תחושה של סכנה 
כן,  ביציאה לכביש? מדוע?“, “האם יש מקרים בהם את/ה מרשה לעצמך לעבור על החוק? אם 
איזה?“. שאלות מעין אלה תכליתן לעודד את המשיבים לשתף בחוויותיהם ולתאר באוזני המראיין 

כל הסטודנטים משתייכים לחוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית בצפת.  3

מידת  על  בכללותה אפשר שהיא משפיעה  הישראלית  מייצג את החברה  איננו  העובדה שהמדגם   4
בקרב  סטריאוטיפיות  תפיסות  התבלטו  למשל  כך  אחרים.  לעומת  אחדים  נושאים  של  הבולטות 
הסיכום.  בפרק  נידון  זה  נושא  האחרת;  הקבוצה  בני  של  הנהיגה  לאופי  באשר  וערבים  יהודים 
הלא- ולייצוג  הגליל  תושבי  הם  והמרואיינים  המראיינים  שמרבית  לעובדה  קשור  שהדבר  ייתכן 

פרופורציונלי של מרואיינים מהמגזר הדרוזי. 
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עקרונות  על  אפוא  נשענים  המחקר  ממצאי  משמעות.  כבעלי  תופסים  שהם  ספציפיים  מקרים 
המחקר הנרטיבי, המניח שתיאור של אירועים בעת ריאיון הוא תהליך שבמסגרתו הדובר מברר 
ומבהיר גם לעצמו פרשנות סובייקטיבית של חוויות קודמות )אבו רביע-קווידר, 2010(. במובן זה 
שחזור של מקרים קונקרטיים מזמן לנהגים אפשרות לנסח תפיסות עקרוניות ולהקנות משמעות 

 .)Toiskallio, 2002( להתנהגות הכביש של עצמם ושל אחרים

ממצאים
פרק הממצאים מתחלק לארבעה תתי-פרקים, על פי שאלות המחקר: 

חוויית הנהיגה הכללית ותפיסת תרבות הנהיגה במדינת ישראל. . 1
התמודדות אישית עם נהגים עבריינים )נהגים רשלנים או לא זהירים ונהגים תוקפניים(. . 2
התייחסות לחוק ונהיגה על פי החוק )הקפדה על חוקים, מצבי חריגה מן החוקים, סיבות . 3

לביצוע עבירות תנועה(. 
עמדות כלפי שוטרים )תפקוד שוטרים, התמודדות בסיטואציה של קבלת דוח(.. 4

חוויות הנהגים ועמדתם כלפי תרבות הנהיגה בישראל
בעייתית  מציאות  ומתארים  בישראל  הנהיגה  מתרבות  רצון  שבעי  אינם  המרואיינים  מרבית 
המתאפיינת בחוסר סבלנות, בתוקפנות ובנהיגה רשלנית ומסכנת חיים. נהג מס‘ 95 מסכם זאת כך: 

מעידות  בכבישים  שקורה  מה  של  התוצאות  במיוחד.  מלבבת  לא  בישראל  הנהיגה  תרבות 
בצפצופים,  ביטוי  לידי  בא  זה  סבלנות.  חסר  רגוע,  אינו  הישראלי  הנהג  ראשית,  עצמן.  על 
תהיה  הסיבה אשר  תהיה  אדיבות.  חוסר  עקיפות,  במחטף של  נכון  יותר  חטופות.  בעקיפות 

)לחצים, מצוקות וכד‘( זה עדיין לא מצדיק התנהגות כזאת. 

לכל אחד  לתת  צריך  לא  האנשים.  לא  נוהג,  והאגו  גרועה  הנהיגה  “תרבות  מוסיף:   101 מס‘  נהג 
הנהגים,  בקרב  כאמור  הרווחת  זו,  השקפה  טמבל“.  נהג  בגלל  מסתבך  טוב  נהג  לפעמים  רישיון, 
מובילה חלק מהם לעמדה של הזרה, משמע אימוץ פרספקטיבה חיצונית למתרחש. נהג מס‘ 64 
אחרים  בנהגים  מתחשבים  לא  משתוללים,  הם  תרבותית.  לא  ]הנהיגה[  “תרבות  אומר:  למשל 
שנוהגים כחוק“. כאשר הדובר מתייחס לציבור הנהגים במונח “הם“ דומה שהוא מבקש להוציא 
דומה:  עמדה  משקפים   102 מס‘  נהג  של  דבריו  מתייחס.  הוא  שאליה  התרבות  מכלל  עצמו  את 
גועל נפש. כל אחד חושב שמותר לו לעשות כל מה שהוא רוצה בכביש“.  “הנהגים חיות, ממש 
תהליכים אלו של הזרה באים לידי ביטוי לא פעם בייחוס תרבות הנהיגה הקלוקלת למגזרים שונים 
בחברה הישראלית. נהגת מס‘ 59 למשל טוענת ש“תרבות הנהיגה בישראל לא טובה, לגברים אין 
טיפת סבלנות על הכביש, במיוחד אם הם רואים שהנהגת היא אישה“. נהגת מס‘ 2 אומרת: “אני 
נוהגת בעיר חיפה שבה חמישים אחוז מהנהגים הם ערבים. הערבים הינם חסרי תרבות נהיגה ולכן 
הנהיגה שלי צריכה להיות זהירה שבעתיים“. לעומתה נהג ערבי )מס‘ 25( דווקא בוחר לראות את 

התופעה כקשורה לגיל: 

אני רואה בנהגים שתי קבוצות: הקבוצה הראשונה היא הגיל המבוגר שנוהגים בזהירות ואחריות, 
מוותרים על זכותם רק כדי להתרחק מהבעיות ונוהגים לפי החוק. הקבוצה השנייה, הגיל הצעיר, 
נוהגים בלי אחריות, בלי זהירות ובמהירות. ]...[ יש חלק מהם שנוסעים בלי רישיון ובלי ביטוח 

וזה סימן לחוסר אחריות, ]...[ ]הם[ מזיקים בכביש וזה עושה תאונות דרכים.
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בניגוד לנהגים המוציאים את עצמם מהכלל או משליכים התנהגות שלילית על ציבורים שונים 
אני  “כאשר   :6 מס‘  נהג  למשל  כך  הבעייתיות.  מן  חלק  להתנהגותם-שלהם  המייחסים  רבים  יש 
מתעצבן אני ממהר ואין לי שליטה על מהירות האוטו. אני מתחיל לצפצף ואני לא יכול להתרכז 
ומתחיל לחתוך בכביש“. נהג מס‘ 13 מבטא עמדה זהה: “כאשר אני מאבד את הסבלנות אז אני 
נוהג אחרת ובחוסר זהירות, נוהג במהירות ובחוסר אכפתיות ולא דופק חשבון לאף אחד, נוהג כמו 
]כאילו[ שהכביש לפני ריק ואין נהגים אחרים בכביש“. בקרב הנהגים המודים בהתנהגות תוקפנית 

יש המוצאים צידוקים ונימוקים להתנהגות זו. אחד מהם הוא נהג מס‘ 92: 

הזאת.  להיתפס לתרבות  גם  אני מרשה לעצמי  אז  בעבודה  אני  זה תלוי. אם  אני?  נהג  איזה 
כשאני עם הרכב המשפחתי או עם המשפחה, אז אני נוהג כראוי. אבל גם עם משפחתי לפעמים 
קורים מקרים שאני מרגיש שצריך לחנך איזה נהג שחותך אותי או משהו כזה... כשאני מאבד 

את הסבלנות אני נוהג בצורה יותר מהירה, נצמד לרכבים מאחור. 

נהגת מס‘ 104 מבטאת עמדה דומה: “אני לא מאבדת סבלנות בדרך כלל, אך לא נותנת לעקוף אותי 
לנהגים חוצפניים שנדחפים. כולם ממהרים בכביש, צריך סבלנות“.

רבים מבין המרואיינים העידו על שינוי בהרגלי הנהיגה כתוצאה מחוויות שזומנו להם בכביש. 
נהג מס‘ 5 למשל מגדיר את עצמו “נהג טוב יחסית שהתדרדר עקב המצב בכביש“, ומסביר: “אני 
רואה כמה אנשים עושים שטויות בכביש, עושים פרסות איפה שאסור, הרגל תמיד על הגז במקום 
לנסוע בזהירות. אז לצערי אני לומד מהם ונהיה חוצפן כשהם חותכים ולא אכפת להם שזה הזכות 
שלי והם לא מתייחסים“. מנגד ישנם כאלה שהעידו דווקא על מגמה הפוכה. נהג מס‘ 25 )אותו נהג 

שהבחין בין נהגים צעירים למבוגרים( מסביר: 

הוא מרגיש  אז  צעיר שראה אותם  נהג  ויש  במכוניות שלהם  נהגים מתחרים  אם קבוצה של 
שחסר לו משהו והוא מתחיל לעשות כמוהם. ]...[ בהתחלה הייתי נוהג כמו הצעירים בגלל 
שהייתי עסוק בעבודה וקצת לחוץ. ]אחרי ש[ראיתי הרבה תאונות על הכביש, פחדתי ולמדתי 

להפסיד מהחיים דקה ולא להפסיד את החיים בדקה. היום אני נוהג באחריות ואני נהג זהיר. 

גם נהגת מס‘ 2 מזהה נהיגה אחראית עם תהליך של התבגרות: 

הטרי  מהרישיון  שמתלהבים  הצעירים  כל  כמו  פראית,  נסיעה  עד  מהירה  נהגת  הייתי  בעבר 
שבידם. דאגתי להראות נוכחות בכביש והייתי מהבהבת כשחשבתי שלא נוסעים מספיק מהר. 
אבל פעם אחת קיבלתי דוח על מהירות גבוהה, התבגרתי ותרבות הנהיגה שלי השתנתה לחלוטין.

הכביש כשדה קרב

הם  כי  בראיונות  מאשרים  הנהגים  רוב  בישראל,  הנהיגה  תרבות  את  השלילית  הערכתם  לאור 
מקבלים את הדימוי של הכביש כשדה קרב. מכיוון ש“הרבה נהגים חושבים שרק הם בכביש“ )נהג 
מס‘ 1( ונוהגים “כאילו החיים שלהם לא מעניינים אותם“ )נהג מס‘ 41(, יציאה לכביש “היא סכנה 
שצריך לברך הגומל שניצלת“ )נהגת מס‘ 104(. עם זאת, בניגוד למה שאפשר היה לצפות, נהגים 
התופסים את הכביש כשדה קרב לא מדווחים על פי רוב על תחושת סכנה. לעתים הנהגים עצמם 
מבחינים בפרדוקס הזה, כפי שעולה בבירור מדבריו של נהג מס‘ 86: “לא, לצערי אני לא מרגיש 
שהכביש מסוכן. זה גורם לפעמים לא להבין את המעמד של איפה אני נמצא ועד כמה זה לא פשוט 

בימינו לחזור הביתה בריא ושלם מנסיעה בכביש“.
סקטורים  עם  למפגש  פעם  לא  הסכנה  תחושת  נקשרת  כאן  גם  הקודם,  מהסעיף  שעלה  כפי 
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מסוימים. נהגת מס‘ 59, למשל, הסבירה שהיא חשה סכנה “רק בתקופות מסוימות ובשעות לילה 
מאוחרות, במיוחד בימי שישי ומוצ“ש כשכל הנערים יוצאים לשתות“. נהג מונית בן 59 מצפת טען 
שתקופת “בין הזמנים“ היא “הזמן הכי מסוכן לעלות על הכביש, כשכל החרדים יוצאים לחופשה. 
הם לא נוהגים כל השנה ואז עולים על הכביש עם רכב של תשע, עשר נפשות ואין להם מושג ]איך 
לנהוג[“. במקרים אחרים נקשרת תחושת הסכנה לנהיגה בתנאים ובאזורים לא מוכרים. כך למשל 
נהגת מס‘ 100, שאמרה: “אני לא מרגישה סכנה כשאני נוהגת בגולן, אבל כשאני אמורה לנסוע 
למרכז בכבישים שאני לא מכירה ויש שם מחלפים גדולים אני חוששת“. גם נהג מס‘ 105 הודה כי 

“לפעמים מלווה אותי תחושת סכנה כשאני יותר במרכז“.

התמודדות עם נהגים תוקפניים ועבריינים
מדברי  אולם  ומסוכנים,  מפתיעים  מצבים  עם  להתמודד  הנהגים  את  מאלצת  בכביש  הנהיגה 
בהכרח  נובע  הדבר  אין  שלוותם  את  ומאבדים  סבלנות  מאבדים  הם  כאשר  כי  עולה  המרואיינים 
מהתנהגויות תוקפניות או עברייניות, אלא לעתים ממצבים שנדמים כטעויות לא מכוונות. למרות 

זאת, בחלק גדול מהמקרים נהגים מפרשים מצבים אלו כפרובוקציה מכוונת ומגיבים בתוקפנות:

הדבר שמוציא אותי מדעתי זה נהגים שנוסעים לאט, ולא זו בלבד אלא גם לא מאפשרים לך 
לעקוף מאחר והם נוסעים בצד שמאל של הנתיב. בדרך כלל כשאני נתקל בסיטואציה כזאת 
אני צופר ומהבהב עם האורות, וכשזה נמשך יותר מדי זמן, אני גם מכה על ההגה ומקלל... ואם 
אני מצליח לעקוף בסופו של דבר אז אני גם מחזיר לו וחותך אותו, כדי להפחיד אותו, שיסטה 
מעט לשוליים. או כשאני עובר לידו, אני מסתכל עליו ומסמן לו עם הראש תנועה של “תהיה 

בריא מי נתן לך רישיון“. )נהג מס‘ 92(

של  סבלנותם  לאיבוד  ביותר  השכיחים  הגורמים  הם  עיכוב  של  ותחושה  אטית  שנהיגה  מתברר 
נהגים. כדברי נהגת מס‘ 106:

מי מרגיז אותי? נהגים שנוסעים לאט מדי ולא זזים לשוליים כשיש מקום, משאיות שנוסעות 
חדות  פניות  פונים  שפתאום  החלטיים  לא  נהגים  כשצריך,  לשוליים  יורדות  ולא  מדי  לאט 
בכביש, אנשים שיוצאים ממקומות בלי להסתכל אם יש אנשים בכביש... כשרכב מעכב אותי 

אני מעשנת סיגריה ומתעצבנת ואם יש אפשרות עוקפת אותו ובנוסף מקללת. 

גם כאן חוזר על עצמו הזיהוי בין דפוס ההתנהגות המרגיז ובין שיוך הנהג לסקטור חברתי. כך אומר 
נהג מס‘ 6: 

וואו. נשים! נשים שנוסעות לאט. ]מרגיזות אותי[ כי הן תוקעות הרבה מכוניות מאחוריהן. 
]...[ ערסים שעוצרים באמצע  לאט,  בצד השמאלי  נשים, אנשים שנוסעים  רק  לא  זה  טוב, 
הרחוב, אתה צופר להם אלף פעם והם לא זזים. אנשים מבוגרים שעושים טעויות בכביש ואז 
מתחילים לצעוק עליך... יש עוד... חרדים בבני ברק שקופצים לכביש, אנשים שחותכים לי 

את הנשמה ונעמדים לפניי. נדחפים מה שנקרא.

לא להיות פראייר

מלחמה, ממש מלחמה. חיי נהגי המשאיות בסכנה, כל טעות עולה ביוקר, לא חסר מקרים שבהם 
כמעט קרה אסון. אבל אני אדם מאמין שאלוהים שומר עלינו... אני מרגיש יום-יום פחד מוות 

להיות על הכביש או אפילו כהולך רגל ולא רק נהג. כל אחד רוצה שהנהג האחר יוותר לו. 
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דברים אלו, שאמר נהג משאית )נהג מס‘ 32(, יוצרים זיקה בין הדימוי של הכביש כשדה קרב ובין 
המשמעות המרכזית השמורה למושג הפראייר, המתבטאת בחוסר נכונות לוותר. הרלוונטיות של 
כקונספציה שבאמצעותה הם מפרשים את  והן  הנהגים  בחיי  כחוויה מרכזית  הן  מושג הפראייר, 
זכו  או שבהן  זכויותיהם  לכאורה  נרמסו  בסיטואציות שבהן  מנטייתם להתמקד  החוויה, משתקף 
לכאורה ליחס מזלזל מצד נהגים אחרים.5 תשומת לב רבה מופנית בעת הנהיגה להימנעות ממצבים 
כאלה, בניסיון “לא לצאת פראייר“ ולתבוע אפילו בכוח את מה שנדמה לנהג כזכותו. עיקרון זה 

נזכר בדבריו של נהג מס‘ 13: 

בפקק  כשעמדתי  גם  פראייר.  מרגיש  אני  תנועה,  במעגל  קדימה  זכות  לי  נותנים  לא  כאשר 
וניסה  נהג  בא  ואז  לחנות  עמדתי  פעם  בכעס.  המקרים  לשני  הגבתי  ימין.  מצד  אותי  ועקפו 
לגנוב לי את החנייה, צפרתי לו וחזרתי במהירות לחנייה שלי. גם במעגל תנועה כשהזכות היא 

שלי, נהג שבא להיכנס, הגברתי את המהירות ונכנסתי לפניו. 

כמעשה  אותם  המעכבת  אטית  נהיגה  מפרשים  נהגים  מדוע  יותר  טוב  להבין  אפשר  זה  בהקשר 
תוקפני וכעלבון אישי. “פעם הייתי באיזה פקק בדרך למקום חשוב והייתי לחוץ בזמן“, משחזר נהג 
מס‘ 16, “ופתאום מישהו שחנה בצד יצא מהחנייה והשתלב בפקק תוך כדי שלוקח לי את התור ]ו[

זה עצבן אותי, ועוד יותר הרגשתי פראייר שהוא התקדם בפקק והצליח להשתלב ואני התעכבתי“. 
נדמה שבחלק מן המקרים מתלווה לעמידה על הזכויות צורך בפיצוי רגשי, כפי שמתאר נהג מס‘ 

61: “הייתי באמצע עקיפה ומישהו אותת לי לחזור, אך המשכתי בעקיפה. הרגשתי גאווה“.
היא  שכן  חברתיים  ליחסים  נזק  גורמת  ולמיש,  בלוך  טענו  פראייריות,  של  במושגים  חשיבה 
)Bloch & Lemish, 2008(. מדובר הלכה למעשה  מבוססת על תפיסה של משחק סכום אפס 
בתחושה מתמדת של תחרות על עמדות ומשאבים ובעמדה בלתי מתפשרת ביחס למה שנתפס 
כניסיון לפגיעה אישית. “כשנהג מונית יורד לשוליים כשהכביש פקוק בכדי ]לעקוף ו-[ להידחף 
בסוף השיירה, אני אף פעם לא נותן לו להיכנס“, מסביר נהג מס‘ 3 את ההשקפה הזאת, ומוסיף: 

“אני לא מוכן לצאת פה פראייר!“. נהגת מס‘ 59 מספרת על אירוע דומה: 

עמדתי ברמזור יחסית די הרבה זמן )רמזור קצר( ולא הסכמתי לתת לנהגים אחרים להשתלב. 
חשבתי שזה לא פייר לתת להם להשתלב בגלל שהם באו מהצד ועקפו כביכול את התור, לכן 
ייכנסו. הרגשתי טוב עם עצמי. זה לא הפריע לי, אבל  נדבקתי לרכב שהיה לפני בכדי שלא 
המחשבה שהם עקפו את התור ורצו להידחף זה דבר שעצבן אותי ולכן לא נתתי להם להשתלב. 

בשני המקרים האלה עמדו הנהגים על משמרתם ונמנעו ממה שאכן עלול היה להפקיע את זכותם 
ולעכב אותם. ואולם מעבר להיבט האינסטרומנטלי, שני הדוברים חושפים את ההשפעה הרגשית 
הנגזרת מתחושת הפראייר )נהגת מס‘ 59 במפורש טוענת שלא העיכוב עצמו הפריע לה, כי אם 
ובכבודם  בזכותם  פגיעה  שחווים  נהגים  מדוע  להבין  אפשר  זאת  לאור  ההגינות(.  חוסר  תחושת 
נוטים לפעולה שיש בה משום איזון של המשוואה ושיקום של תחושת הפגיעה. נהג מס‘ 9 למשל 
וחתכתי  במהירות  נהגתי  התעצבנתי,  תנועה,  לי  ועשה  מישהו  אותי  וחתך  נסעתי  “פעם  מתאר: 
הציטוט  את  יותר  טוב  להבין  גם  כך אפשר  לי“.  כמו שעשה  תנועה  אותה  את  לו  והחזרתי  אותו 
שהובא קודם מפי נהג מס‘ 92, על הצורך לפנות לנהג שעיכב אותו ו“לסמן לו עם הראש תנועה 

המושג פראייר זוהה כמושג חשוב כאשר עלה מפי הנשאלים בראיונות המקדימים. לאור זאת הוצגו   5
קונקרטיים שבהם  והם התבקשו לתאר מצבים  בו,  כמה שאלות ספציפיות העוסקות  למרואיינים 

קיבל המושג משמעות עבורם. 
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של ‘תהיה בריא, מי נתן לך רישיון‘“. תחושת העלבון הצורבת ביותר שמורה למי שזכותם נפגעה 
ולא ניתנת להם האפשרות לתבוע אותה מחדש ו“לחנך“ את הנהג הפוגע. מקרים כאלה לא דווחו 
כמעט, או משום שנהגים מצליחים על פי רוב להימנע מהם או משום שהם מעדיפים שלא לספר 
שלו  חברים  עם  צעיר  נהג  אותי  עקף  אחת  “פעם   :18 מס‘  נהג  מתאר  כזה  אחד  מקרה  עליהם. 
והתחילו ללעוג לי. היה לו מרצדס ולא יכולתי לעקוף אותו ]בחזרה[, זה דפק לי את היום והרגשתי 

שאני הולך להתפוצץ“.
חשוב להעיר כי אף שכל הנהגים מכירים במושג הפראייר כמסגרת ניתוח רלוונטית, מרביתם 
 )32 מס‘  )נהג  המשאית  נהג  נוספת  פעם  שאומר  דברים  זה.  בנושא  ביקורתית  חשיבה  מגלים 

משקפים עמדה זו: 

המקצוע שלנו מלמד אותנו איך להתמודד עם כל סיטואציה. אנחנו חיים על הכביש, אנחנו 
במקרה  הישרדות.  במלחמת  אנחנו  התנועה.  ומשטרת  הפרטיים  הרכבים  נהגי  עם  במלחמה 
אחד התלבש עליי נהג צעיר, עקף אותי לאחר נסיעה ארוכה בפס לבן, הוא עקף אותי והתחיל 
לא  ואני  הכבישים  את  מכיר  אני  אבל  מטבע,  באותו  לי  מחזיר  הוא  כאילו  לאט  לאט  לנסוע 
פראייר וכדי להיפטר ממנו נכנסתי לאחת מתחנות דלק, תדלקתי ושתיתי קפה וחזרתי לכביש 

בשלום ועם הרגשה טובה שנפטרתי ממנו. 

דברים אלה מעניינים מכיוון שהם מלמדים על תפיסה הפוכה של מושג הפראייר, או מה שאפשר 
לכנות “פראייר לכאורה“. במקרה זה דווקא הימנעות מפעולה ולא התעקשות עליה הם שקונים 

לנהג את התחושה שאיננו פראייר. נהג מס‘ 74 סיפר על המקרה הבא: 

היה מקרה אחד שחזרתי מחתונה של המשפחה של אשתי, היינו עם הילדים מאחורה ובדרך 
הביתה היה נהג לא זהיר וקלטתי אותו מרחוק. בדיוק כשהגענו לכיכר בתוך העיר הוא נכנס 

לכיכר וגנב לי את זכות הקדימה. אני האטתי ונתתי לו להיכנס. 

כשנשאל אם המקרה גרם לו להרגיש פראייר ענה הנהג: “גם אם הרגשתי קצת פראייר עשיתי זאת 
לסכן  מאשר  פראייר  לצאת  מעדיף  אני  באוטו.  איתי  היו  והילדים  אשתי  מזה,  חוץ   ]...[ בשמחה. 

אותם“.
אבל כאמור, מקרים אלה הם בבחינת היוצא מן הכלל, שכן ברוב המקרים הניסיון לשמור על 
תחושת עליונות מנבא תגובה מיידית של הנהגים לנוכח הפגיעה בזכויותיהם. במצבים אלה מבקש 
הנהג הפגוע לחנך את הנהג הפוגע “וללמד אותו קצת נימוס ודרך ארץ“ )נהגת מס‘ 46(. או כפי 

שמבטא היטב נהג מס‘ 54: 

לא הייתי מוכן להמתין הרבה זמן לנהג שנוסע מאוד לאט בגלל שהוא נהנה מהנוף ולא מתייחס 
לצפירות שלי. ]ובמקרה אחר[ להמתין יותר מדי זמן בצומת לנהגים שיש להם זכות קדימה 

והם מנצלים אותה עד תום ללא התחשבות בזמן הרב שאני ממתין. 

כשנשאל כיצד הוא נוהג להגיב ענה הנהג: “במקרה הראשון אני מאט את הרכב עד לעצירה מוחלטת 
ומאלץ את הנהג שמאחורי לעצור ליהנות מהנוף. במקרה השני אני נדחף ולוקח את הזכות שלי. 
 16 נהג מס‘  דבריו של  גם  לנהג המעצבן“.  היצירתיים שאני מעביר  נהנה מהפתרונות  אני תמיד 

מתארים נהיגה אטית המשמשת כעונש כלפי נהג תוקפני: 

פעם באתי להשתלב בכיכר ואני עומד כמו ילד טוב ומחכה להשתלב פתאום ראיתי שמישהו 
מנסה לחתוך אותי ולהיכנס לפניי, אז התקדמתי עוד יותר ונכנסתי לפניו. הוא צפר לי. והיה 
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לאט  יותר  נהגתי  בכוונה  אז  לאט,  נוסע  אני  כאילו  סתם  לי  וצפר  אותי  שעצבן  מישהו  עוד 
ועיכבתי אותו כתגובה וכשהוא רצה לעקוף אותי לא נתתי לו והאצתי.

ביחס  הוא תחושה של עליונות מוחלטת  נהגים  מרכיב שעשוי לעמעם את תחושת הפגיעה של 
לנהג האחר, מה שמאפשר להם לנהוג בסלחנות אפילו כאשר נדמה להם שזכותם נפגעה. דוגמה 
זכות  נתתי  “פעם   :5 נהג מס‘  לנשים.  גברים מתייחסים  באופן שבו  לא פעם  לכך אפשר למצוא 
קדימה לנהגת שחתכה אותי למרות שזה היה הזכות שלי אבל ויתרתי לה כי היא הייתה עם ילדים 
באוטו וראיתי שהיא לחוצה, והנהגים שהיו אחרי צפרו לי שיצאתי פראייר“. ממושבו שמאחורי 
ההגה מפרש אפוא הנהג את מכלול העמדות של משתתפי האירוע. על פי פרשנותו, האם שילדיה 
את  השקול.  )הגבר(  הנהג  עמדת  את  למלא  לו  איפשר  והדבר  לחץ,  מתוך  פעלה  באוטו  ישבו 
הצפירות של הנהגים האחרים, שככל הנראה ראו את כלי הרכב ה“חותך“ אך לא הבחינו בנהגת 
הלחוצה שבו, מפרש הדובר כצפירות אזהרה לנוכח הסכנה “שייצא פראייר“. סלחנות מתנשאת 
כלפי נשים באה לידי ביטוי גם בדבריו של נהג מס‘ 35: “אני מבין בנות, מה אני אעשה? הן ככה... 
אני סבלני כלפיהן. כמו שילד קטן יפיל משהו אני לא אצעק עליו, זה לא אשמתו, ככה הוא ואותו 

הדבר נשים בכביש“.
סוגיה אחת שלא התבררה דיה בראיונות היא מתי ועד כמה תובעות נשים את זכויותיהן בזמן 

נהיגה. מורכבות הנושא מוצגת בסיפורה של נהגת מס‘ 100: 

אבל  שלפניי,  ברכב  ונגעתי  המרחק  את  נכון  הערכתי  לא  וכנראה  בכרמיאל  לחנייה  נכנסתי 
נגיעה כזאת ]של[ כלום, וכמובן עצרתי ויצאתי החוצה. ברכב השני היו אימא ובת והבת רצה 
עלי,  אבו  והאבא  כלום...  היה  לא  האוטו,  על  סימן  אפילו  היה  ולא  האבא  את  להזעיק  מיד 
איש משטרה לשעבר, “נגעת לי ותראי ויש פה“ וכל מה שהיה על האוטו האשים אותי... אני 
צילמתי במצלמה כדי להראות לביטוח ואמרתי שאני לא עשיתי כלום... הוא רצה את פרטי 
הביטוח ואני עמדתי על שלי בנועם וברוגע ושלווה נתתי לו את הפרטים. אבל בסוף לא היה 
כלום והוא לא הפעיל את הביטוח. אני חושבת שעמדתי מולו יפה כשהוא פתח פה וצעק ואני 

נשארתי מאוד רגועה ושלווה. 

מצד אחד נראה שדוגמה זו היא הוכחה לשיח הפטריארכאלי בישראל, שכן האם והבת העבירו מיד 
את הטיפול לידי אב. מצד שני הדוגמה מבטאת עמידה איתנה של הדוברת, שלא נאלמה בסופו 

של דבר בפני הסמכות הגברית )שמודגשת במקרה זה בהיותו של הגבר איש משטרה לשעבר(.

התייחסות לחוק וחריגה ממנו 
חיובית  עקרונית  להם עמדה  ויש  חוקי התעבורה  בחשיבות  מכירים  עולה שהנהגים  מהממצאים 
כלפי החוקים וכלפי הצורך לציית להם. עם זאת, נראה שקיימת לגיטימציה בקרב הנהגים לחרוג 
מעט ממגבלות החוק במצבים שבהם הדבר נראה להם הגיוני או נדרש. עמדתם היא כזאת בעיקר 

כאשר מדובר במהירות הנסיעה המותרת. כך למשל אומר נהג מס‘ 57:

יישוב, לא בשעת עייפות ולא בשעת לחץ, אני לפעמים עלול לנהוג בלי חגורה.  בתוך 
לעתים נדירות אני עלול לנהוג במהירות מופרזת, כשתנאי הכביש מאפשרים זאת. בכלל 
הייתי שמח אם לא הייתה הגבלת מהירות. אני חושב שהגבלת מהירות היא הדבר שהכי 
קל לאכוף אותו למרות שבאמת נהגים יודעים לנהוג במהירות שתואמת את תוואי הדרך 

גם בלי השלטים והחוק. 
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נהג מס‘ 88 אמר ש“יש כבישים שאני מגדיל את מהירות הנסיעה בהם במסגרת הנורמלי“ ונהג מס‘ 
97 אמר שהוא מרשה לעצמו לחרוג מהגבלת המהירות “כשאני ממש ממש לא צופה שום סכנה 

וכשאני בטוח שגם מפכ“ל המשטרה וגם השופט העליון היו נוהגים כך“.
ממנו  לחרוג  האפשרות  ובין  החוק  של  קבלה  בין  סתירה  מוצאים  אינם  שהנהגים  אפוא  דומה 
במסגרת הנורמה והמוסר. עמדה דואלית זו מתנסחת לעתים כפרדוקס, כפי שעולה מדבריו של 
מעל  נוהג  אני  לפעמים  לאשתי.  גם  מעיר  ובנוסף  החוק  פי  על  נוהג  אני  “תמיד   :101 מס‘  נהג 
“האמת, מה שאני  לחוק:  ביחסו  יותר  ביקורתית  35 מבטא עמדה  מס‘  נהג  המותרת“.  המהירות 
לו  ציות  באי  לנהוג  האזרח  ]על[  כופה  החוק  אבל  טובה,  הכי  היא  בישראל  שהנהיגה  זה  חושב 
הגיוני.  לא  וזה  אותם  מגביל  החוק  וככה  מאוד  מהר  ונוסעים  לחוצים  בישראל  האנשים  כי   ]...[
במדינות אחרות אין חוק כזה“. גם נהג מס‘ 6 מסכים שחוקי המהירות “צריכים טיפה להיות יותר 
כלפי  אומרת  זאת  הענישה,  שיטת  עם  להחמיר  ש“צריך  מדגיש  הוא  בעת  בה  אבל  מציאותיים“ 

נהגים שיכורים, אנשים שמסכנים חיים, ששמים פס על החוק“.
במדינת  התעבורה  שחוקי  הנהגים  מרבית  טענו  ישירות  נשאלו  כאשר  לעיל,  האמור  למרות 
ישראל נדרשים ולא הצביעו על חוקים שנראים להם מיותרים מיסודם. “כל חוק נכתב בדם ואחרי 
מחשבה“, טען נהג מס‘ 74, ונהג מס‘ 11 הוסיף ש“בכל חוק יש תועלת מצדיקה ]ו[לפי דעתי גם 
יותר טוב אם מגבילים את גיל הנהיגה ומוסיפים עוד חוקים“. אם כן, נראה שממצאים אלו מציגים 

עמדה של מורכבות החורגת מנטייה בסיסית לאי-לגאליזם. 

עמדות כלפי שוטרים: שיח בלתי פורמלי
כלפי  לעמדותיהם  בזיקה  עומדות  המשטרה  כלפי  הנהגים  של  שעמדותיהם  עולה  מהראיונות 
החוק, שכן השיח הפנימי של הנהגים על חובותיהם וזכויותיהם בנהיגה מקבל פעמים רבות ביטוי 
ממשי במפגשיהם עם שוטרי תנועה. עם זאת, ביחסם כלפי השוטרים מתגלה ערעור בוטה יותר 
לשמירה  כאמצעי  בו  ומכירה  החוק  את  המקבלת  העקרונית  העמדה  רקע  על  הנורמטיביות.  של 
הנהגים מבקרים את תפקודה של משטרת התנועה.  חיי האזרחים, מרבית  ולהגנה על  על הסדר 
נראה כי הם חשים שהמשטרה אינה מטפלת כראוי בנהגים בעלי דפוס נהיגה עברייני שמסכנים 
נהגים אחרים, ותחת זאת נטפלת לאזרחים שעוברים עבירות שאינן חמורות, לעתים אף בתום לב. 
לטענתה של נהגת מס‘ 106 “השוטרים היו צריכים לתפוס את הנהגים שמסכנים את הכבישים“, 
וטענה זו אופיינית למרואיינים. הפרשנות שמציע נהג מס‘ 1 כאילו “המשטרה מנסה לגבות כספים 

יותר מאשר לאכוף חוקים“ גם היא טענה שכיחה. נהגת מס‘ 2 מרחיבה: 

משטרת התנועה באופן כללי עוצרת בעיקר את הנהגים הטובים והאטיים ולהם נותנת קנס על 
נהיגה של טיפה יותר מהמותר, ומי שטס לא עוצרים אותו. דבר נוסף, המשטרה עומדת במקום 
שנוח לה ולא במקום שצריך אותה. דוגמה לכך ראיתי בעיניי כאשר אני עמדתי לפני רמזור 
התפרצה  השמאלי  ומהנתיב  אנשים  שעצרה  ניידת  עמדה  מקום  באותו  הכביש  לצד  אדום, 
לכביש מכונית ועברה באור אדום. המשטרה לא הגיבה והמשיכה בשלה, ]כלומר[ לעצור את 

אלה שנוסעים 2—5 קמ“ש מעל המותר.

במדיניות  אלא  בכביש  השוטר  של  תפקודו  באופן  דווקא  לאו  בעייתיות  מזהים  מהנהגים  חלק 
ובהנחיות הניתנות לשוטרים. נהגת מס‘ 10, למשל, אומרת: “אני חושבת שמשטרת התנועה יכולה 
וצריכה לעשות הרבה יותר עם אנשים שנוהגים שיכורים ומבצעים עבירות תנועה, לא רק בלקיחת 
רווחי,  להיות  הפך  שהעסק  לי  “נראה  חדש“.  רישיון  ו)ש(יעשו  רישיונם  את  לשלול  אלא  הרכב 



תרבות נהיגה בישראל: סגנון נהיגה ויחס לחוקי התעבורה 152   ליפז שמוע-ניר ואורי דורצ'ין

שהשוטר צריך לתת כמה שיותר דוחות“, אומר נהג מס‘ 11 ומוסיף ש“צריך להשקיע יותר בשוטרים 
ובמקצועיות של השוטרים“. עמדה חריגה מבטא נהג מס‘ 21, שאומר כי “המשטרה עובדת ונוהגת 
כחוק, ולפחות ממה שאני רואה בשטח המשטרה צמצמה את כמות תאונות הדרכים“. אולם גם 

דובר זה מדגיש ש“יש בעיניי מקום להחמיר בחוקים ובעונשים“.
כאמור מרבית הנהגים רואים לנכון לשלב בין חוקים ברורים, אכיפה יעילה וענישה מחמירה ובין 
הפעלת שיקול דעת וגמישות מצדם של השוטרים. דבריו של נהג מס‘ 26 נותנים ביטוי לרעיון זה: 
“שהשוטרים יפסיקו להיטפל ולחפש את האנשים הפשוטים שעושים עבירות תנועה שלא מסכנות 
אדם רק כי ‘כך כתוב בחוק‘. אני חושב שחוק זה דבר הגיוני ומתוך כך הוא גם צריך לבוא לידי ביטוי 
בדרכים ובמצבים הנכונים וההגיוניים“. הטון המריר משהו של הדברים חוזר על עצמו בדבריהם של 
נהגים רבים, ודומה שמשקף עמדה של תסכול ואפילו חוסר אונים שחש האזרח לנוכח מה שנראה 

בעיניו כשרירות לב מצד איש החוק. דבריו של נהג מס‘ 40 מחדדים את התחושה הזאת: 

הנהגים הישראלים נהגים מצוינים אבל לשוטרים אין תרבות )ו(הם מתנהגים בחוצפה לנהג. 
למשל, באחד הימים ]...[ רכב שנסע לפניי נפלו ממנו ארגזים, אז לקחתי שמאלה ולא שמרתי 
על הנתיב הימני ונתנו לי דוח למרות שראו שהארגזים נופלים. השוטרים המתנדבים הם אפילו 

אנאלפביתיים וכשהם על המדים אי אפשר לדבר איתם.

הנה כי כן, לא רק שרירות לב והעדר שיקול דעת מצד השוטרים מייצרים תסכול אצל הנהג, אלא 
גם עמדת העליונות המוחלטת השמורה ללובשי המדים והעובדה ש“אי אפשר לדבר איתם“ )לא 
“אמיתיים“, שרק המדים מבדילים אותם  מי שאינם שוטרים  לחינם מתייחס הדובר למתנדבים, 
מהאזרח הרגיל(. נקודה זו משיבה את הדיון למושג הפראייר שכן נוכח אנשי החוק, במיוחד כאשר 
פעולתם נראית שרירותית ובלתי צודקת, אין לאזרח היכולת לקיים משא ומתן ולתבוע מחדש את 
וכינוים בשמות גנאי יש בהם מעין  זכותו ואת כבודו. אפשר שהפחתה ממעמדם של המתנדבים 
פיצוי. דוגמה נוספת אפשר למצוא בסיפור הבא של נהגת מס‘ 43. תגובתה של הנהגת משקפת 
רמה גבוהה של תסכול וזעם, המוליכים לעמדה בלתי מתפשרת במטרה לאזן את יחסי הכוחות בכל 

מחיר חרף החיץ שהחוק מציב בין אזרח לשוטר: 

השוטרים צריכים להפסיק לעצור מכוניות סתם ]אלא[ רק אם יש סיבה, וגם אז צריך להקשיב 
ולא לתת דוח על כל דבר. לפעמים אפשר להעיר את תשומת הלב של הנהג ולהסביר. פעם 
אחת כשעצרו אותי השארתי לשוטר את הרישיונות, סגרתי את הדלת של האוטו ואז בכוונה 
האוטו,  את  לו  לפוצץ  יכולה  לא  שאני  ]ש[חבל  הרגשתי  לבן.  בפס  שלו  הפנים  מול  עקפתי 

הייתי עושה זאת בשמחה אם התורה הייתה מתירה.

ביחס  “רק   :9 מס‘  נהג  ענה  התנועה  שוטרי  של  תפקודם  את  לשפר  היה  רצוי  כיצד  כשנשאל 
נעוץ  החוק  נציגי  כלפי  נהגים  יחסם של  להבנת  מכאן שהמפתח  בהם“.  תלוי  זה  ובהבנה שלהם. 
לא  ו“השוטר   )5 מס‘  )נהג  אותי“  הבין  “השוטר   ,)43 מס‘  )נהגת  להקשיב“  “צריך  כגון  בביטויים 
היה מוכן לשמוע אותי“ )נהג מס‘ 32(. ציטוטים אלו מסגירים שאיפה של הנהגים לזכות להבנה 
אחרות,  במילים  שבהתנהגותם.  ההיגיון  את  להסביר  להזדמנות  הפחות  לכל  או  השוטרים,  מצד 
הנהגים מצפים לאפשרות לקיים משא ומתן שיאפשר להם מוצא של כבוד מהסיטואציה. לדוגמה, 
“שוטר ויתר לי על עקיפה במקום אסור בגלל ששכנעתי אותו שזה לא באשמתי“ )נהג מס‘ 59( או 
“קיבלתי דוח על דריכה על קו לבן, דבר שלא היה ולא נברא; בסוף השוטר לא ביטל אך המיר אותו 

בסעיף עבירה אחר“ )נהג מס‘ 67(. 
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לא  הנהגים  מרבית  לחוק,  בניגוד  שיטתי  באופן  הנוהג  ממיעוט  שלבד  מעידים  אלו  ממצאים 
מתאפיינים בנטייה לאי-לגאליזם אלא בציפייה לשיח בלתי פורמלי עם אנשי החוק, כזה שיאפשר 

פתרונות גמישים ויצירתיים. 

דיון
במחקר זה בחנו מאפייני התנהגות בקרב נהגים ואת יחסם לחוקי התנועה. שלא כמחקרים אחרים, 
אשר בחנו את תחום הנהיגה בישראל באמצעות מדידות אמפיריות, המחקר הנוכחי בדק מאפייני 
התנהגות כביש בכלים איכותניים ומנקודת ראותם של הנהגים עצמם. המחקר מציג היבטים שטרם 

הוקדשה להם תשומת לב מספקת ומעגן אותם בהקשר מקומי וחברתי רחב יותר. 
אינטראקציה בין נהגים נוטה מטבע הדברים להיות תמציתית ומתבטאת על פי רוב בסדרה של 
סימנים ופעולות. דפוס זה מתחייב כאמור מהנסיבות המיוחדות לכביש )המהירות שבה מתרחשת 
בעל  להיות  ואף שהוא עשוי  דיאלוג(,  מיצירת  מנועים  והעובדה שנהגים  נהיגה  בזמן  התקשורת 
הדברים  מצב  תוקפנית.  התנהגות  גוררים  ואלה  וכעס  תסכול  יוצר  הוא  פעם  לא  חיובי,  אופי 
האובייקטיבי בכבישי ישראל, שבהם צפיפות כלי רכב גבוהה ותנאי הדרך גרועים, תורם לדפוס 
האינטראקציה הזה ומחמיר אותו. לאור כל זאת דומה שיש מקום להמשיג ולברר את סגנון הנהיגה 

התוקפני המאפיין נהגים בישראל באופן שיוסיף על המחקר שנעשה עד כה.
מהמחקר עולה שנהיגה תוקפנית מתפרשת בקרב המרואיינים כחלק ממנטליות או מתרבות 
הרווחת בישראל, תרבות שהם נוטים לבקר אף שהם רואים עצמם חלק ממנה. בהקשר החברתי, 
התייחסות לכביש במושגים כגון “ג‘ונגל“ או “שדה קרב“ מתקשרת לכאורה למגמה של פיחות 
ברמת הסולידריות החברתית והעדפת טובת היחיד על פני טובת הכלל. ואמנם, כפי שציינו, 
בשני העשורים האחרונים מתמקדים מחקרים רבים בתהליכי השינוי שחלו בחברה בישראל 
ומדגישים מגמות כאלה. מחקרים אלו מדגישים במיוחד את היחלשות האתוס הקולקטיביסטי 
 Dowty,( יוקרה ועל משאבים  ואת התחלקות החברה הישראלית לסקטורים המתחרים על 
Gutwein, 2001 ;2004(. אבל לצד הנטייה הרווחת לעיסוק בקונפליקטים על רקע סקטוריאלי 
ואידיאולוגי נזנח המאבק על אינטרסים אישיים שאינם מתקיימים בזיקה לשייכות קבוצתית 
זה היא עבודתה של לינדה-רנה בלוך, המתמקדת במושג  יוצאת מן הכלל בהקשר  כלשהי. 
הפראייר כאתוס חברתי, או ליתר דיוק אנטי-חברתי, אשר מגדיר את יחסי הפרט והחברה 
בישראל )Bloch, 2003(. אימוץ של מושג הפראייר בקרב הציבור, טוענת בלוך, שולל תקשורת 
קונסטרוקטיבית. זוהי פרספקטיבה חברתית “המתעלמת מזכויותיו ומצרכיו של האחר ומתממשת 
בערכים שעיקרם ]...[ חוסר התחשבות בחוקים, אינדיבידואליזם קיצוני, תחרותיות פרועה 
וגבריות מוגזמת“ )Bloch & Lemish, 2008, p.241(. אף כי ממצאינו אינם תומכים בקביעה 
נחרצת זו, הרי שהמושג פראייר מתגלה כמושג מרכזי ורלוונטי בניתוח הראיונות ובזיהוי סגנון 

נהיגה ייחודי לנהג הישראלי.

“לא להיות פראייר“ ותחושת שליטה
ממצאי המחקר מצביעים על כך שנהגים רבים נוטים להגיב באופן אמוציונלי במצבים שבהם נהגים 
אחרים פעלו באופן הפוגע בזכויותיהם, לפי דעתם. מקרים כאלה נחווים כפגיעה כה חמורה עד כי 
הם מצדיקים תגובות בוטות נגד הנהג הפוגע, גם במחיר של ביצוע עבירות תנועה. את הממצא הזה 
אפשר לבחון בראי המושג פראייר ולהשתמש במסגרת פרשנית רווחת המניחה כי המצב הבסיסי 
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הוא מצב תחרות וכי כלל השותפים באינטראקציה רואים בו מצב פוטנציאלי של הפסד או קיפוח.
נהגים להשיג תחושת  ייתכן שדפוס התגובה הזה מתקשר לשאיפה המוכרת בקרב  ועוד,  זאת 
 Ellwanger & )לדוגמה,  נידון רבות בספרות  בנהיגה  שליטה. ההיבט הפסיכולוגי של השליטה 
Pratt, 2014( ונמצא כי הוא משפיע על סגנון הנהיגה )Stephens & Ohtsuka, 2014(. מהראיונות 
עולה כי נהגים נוטים להעריך את עצמם ואת הנהגים אחרים על פי התנהגויות שמבטאות שליטה: 
נהיגה  מצבי  עם  התמודדות  ואילו  מיטבית,  לא  שליטה  על  מעידה  דרכים  בתאונות  מעורבות 
מלחיצים מבטאים שליטה גבוהה בכלי הרכב. ואולם יהיו כישורי הנהיגה טובים ככל שיהיו, לנהגים 
יכולת השפעה מוגבלת על האופן שבו אחרים נוהגים ומתנהגים בסביבתם. מבחינה זו אפשר להבין 
נובעת  חוויית הפראייריות  פראייר:  החוויה באמצעות המושג  בוחרים להמשיג את  נהגים  מדוע 
מפעולתם של נהגים אחרים, אבל מכוונת לאופי התגובה של הנהג הרואה עצמו נפגע. הראיונות 
ולהשיב  במהירות  להתעשת  צורך  מבטאים  הנהגים  שליטה  על  איום  של  שבמצבים  מלמדים 
לעצמם את ההשפעה על ההתרחשות. לפיכך השאיפה “לא לצאת פראייר“, כפי שהנהגים עצמם 
מגדירים זאת, תכליתה לצמצם ככל האפשר את התלות באחר ולגלות עצמאות בקבלת ההחלטות. 
לכאורה נראה שמגמה זו גוררת בהכרח הקצנה של עמדות ושל התנהגויות, אולם כפי שהראינו, 
מתבטאת  השליטה  תחושת  והבלגה.  לאיפוק  דווקא  לעתים  מובילה  ולשליטה  ליוזמה  השאיפה 
בין השאר בשליטה ברגשות, שכן כפי שהציעו המרואיינים, נהג טוב הוא נהג השולט ברגשותיו, 
כזה שלא יתפתה לנקום גם כאשר הוא מרגיש עצמו פראייר. תגובות אלו טומנות בחובן חידוש 
באשר להמשגת הפראייר בכביש, שכן אין המדובר כאן ב“פעולה אינסטרומנטאלית אלימה ללא 
חובה מוסרית, ללא ריסון וללא דרך ארץ“ המזוהה לעתים קרובות עם דפוס חשיבה כזה )גור-זאב, 

1996, עמ‘ 161(.
)טאובמן  תוקפני  הוא  בישראל  המקובל  הנהיגה  סגנון  כי  שטענו  קודמים,  מחקרים  כמו  שלא 
בן-ארי, 2004; שמוע-ניר וקוזלובסקי, 2015(, מחקר זה מציג תמונה מורכבת יותר שיש בה משום 
חידוש. מממצאי המחקר עולים שני סגנונות נהיגה האופייניים לנהגים ישראלים, סגנונות שבמבט 
זכויותיהם בכביש ולא לוותר למי  זה. האחד הוא נטייה חזקה לתבוע את  זה את  ראשון סותרים 
שמנסה לכאורה לרמוס אותן; נטייה זו מובילה כמעט בהכרח לגילויי תוקפנות ולביצוע עבירות 
נהגים  של  נטייתם  הוא  לתוקפנות,  הנטייה  עם  בבד  בד  מממצאינו  הנגלה  השני,  הסגנון  תנועה. 
ישראלים לגלות הבנה ואדיבות כלפי נהגים אחרים ובתנאי שפעולה זו תתפרש, על ידם לפחות, 
של  ואסטרטגית  סובייקטיבית  פרשנות  הנהגים  מציגים  זה  במובן  בחירה.  מתוך  סיוע  כמתן 
בכבוד  פגיעה  ושל  חולשה  חוויה של  וממיר  באופן שפוטר אותם מתווית הפראייר,  הסיטואציה 
בחוויה של ביטחון עצמי ושליטה. נהג הצופר בחוסר סבלנות ומקלל את סביבתו, אך בה בעת מוכן 
לסייע לנהג אחר הנתון במצוקה, מציג דפוס פעולה פרדוקסלי לכאורה שקשה ליישבו בגבולות 
ההיגיון. ואולם רגישות לנקודת המבט הסובייקטיבית של נהגים מאפשרת להגיע לרובד שמעבר 
להתנהגויות הנצפות ולהבין כיצד דפוסי תגובה ופעולה שבמבט ראשון סותרים זה את זה נובעים 

מעמדה פרשנית בעלת היגיון פנימי קוהרנטי.

משמעות החוק: שיח חובות-זכויות גמיש
ממצא חשוב נוסף מצביע על כך שמרבית הנהגים מגלים יחס חיובי כלפי החוק. זהו ממצא מעניין 
כמו  אותו.  מפרים  הם  כאשר  גם  להתנהגותם  מוצא  נקודת  בחוק  רואים  המחקר  משתתפי  שכן 
ביחסם כלפי נהגים אחרים, גם כאן הסתירה היא למראית עין בלבד. אנו טוענים שעבירות תנועה 
מתפיסה  אלא  בו,  וזלזול  החוק  תחת  חתירה  של  יסודית  עמדה  מתוך  נובעות  אינן  נהיגה  בזמן 
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נהגים עשויים  ובין מרכיב מופשט של צדק. במילים אחרות,  בין רוח החוק  המזהה פער אפשרי 
שלא לציית כאשר הם חשים שזכויותיהם נפגעות ומבקשים להגן על עצמם מפני אי-צדק שיש 
בו לעתים סכנה מוחשית. במקרה כזה הם מפרשים את אי-הציות כפעולה שתכליתה שמירה על 

עקרון השוויון הבסיסי בין משתמשי הדרך.
זהו ממצא משמעותי, שכן בניגוד לעבירות פשיעה קלאסיות, עבירות תנועה — לרבות כאלה 
המסכנות חיים — מתבצעות על בסיס יומיומי על ידי אנשים הנחשבים נורמטיביים. חשיבה עצמאית 
והתעלמות מתקנות התקבעו כנורמה בתרבות הישראלית. יאיר )2011( טוען שמבחינה היסטורית 
התגבשה גישה זו בעידן שבו נדרש היישוב היהודי )ולאחריו המדינה הצעירה( לפעול בהעדר תכניות 
ומשאבים ובניגוד לגורמי סמכות חיצוניים. על אף המציאות שהשתנתה, מסביר יאיר, תחבולנות 
ואלתור השתרשו כאתוס חברתי שיש בו אלמנטים הרסניים — העדר תכנון, אי קבלת מרות, לקיחת 
סיכון — אך גם אלמנטים קונסטרוקטיביים כגון יצירתיות ויוזמה. גישה זו עשויה להסביר את הנטייה 
הרווחת בקרב נהגים לפעול על פי “חוקים אישיים“ מטעמי נוחות )טאובמן-בן ארי, 2005(. ממצאי 
מחקר זה אמנם מצביעים על מגמה כזאת אבל מלמדים שחריגה מהחוק נעשית לעתים מתוך תחושה 

של פגיעה בזכויות הנהג או במצבי חירום שבהם חש הנהג כי נשקפת לו סכנה.
מחוויית הנסיעה בכביש, וגם מאופן השתקפותה בראיונות, עשוי לעלות רושם של העדר חוק, 
העומק  ניתוח  ואולם   .)22 עמ‘   ,1986( יעשה“  בעיניו  הישר  “איש  אותה  כינה  ששפרינצק  גישה 
של הראיונות מלמד שלא מדובר בעבריינות לשמה ובוודאי לא בעבריינות בעלת גוון אידיאולוגי 
נדמית  זו  התייחסות  החוק,  כלפי  גמיש  יחס  מגלים  אכן  נהגים  כאשר  תיאר.  מהסוג ששפרינצק 
בעיניהם מוצדקת ואף הכרחית משיקולים של זהירות ושל שמירה על סדר הנדמה הגיוני, שוויוני 
וצודק יותר. במילים אחרות, עבירה על החוק לא נעשית בהכרח כתגובה רגשית אלא מתוך שיקול 

רציונלי ומתוך האופן שבו הנהג מפרש את הסיכונים ואת יחסי הגומלין בינו ובין נהגים אחרים.

יחס כלפי נציגי החוק
דפוס ההתייחסות האמביוולנטי כלפי החוק מכתיב גם את היחס אל נציגי החוק, אלה שתפקידם 
וסמכותם לאכוף אותו. דומה כי נוסף על המתח הקבוע המתקיים בין היחיד להתארגנות החברתית 
בכבישים, המיושמת בחוקי התעבורה )Freund & Martin, 2009(, נהגים ישראלים מושפעים 
מהנטייה לאנטי-היררכיה ולשוויוניות, שהיא מאפיין מרכזי של התרבות בישראל )יאיר, 2011(. 
נטייה זו נטועה עמוק בהיסטוריה היהודית ארוכת השנים של הימצאות בעמדה של כפיפות וקשורה 
גם לתגובת הנגד של האידיאולוגיה הציונית, שדגלה ביחסים שוויוניים, ישירים ובלתי פורמליים 
)Katriel, 1986(. חשוב לציין, כפי שעושה יאיר, שהגישה השוללת היררכיה מוצאת לגיטימציה 
הוא  בצה“ל  המוערך  “המפקד  לפיכך  ומשטרה.  צבא  כגון  במהותן  היררכיות  שהן  במערכות  גם 
מפקד שמדבר בגובה העיניים, שמצדיק את פעולותיו בכוח שכנוע ואינו מסתפק בחלוקת פקודות 

מגבוה“ )יאיר, 2011, עמ‘ 146(.
ביקורת  ואף  החוק  נציגי  כלפי  נהגים  של  ביקורתית  התייחסות  מעלה  הראיונות  ניתוח  ואכן 
הציפייה שחוקי  נמצא שלצד  כלפיהם.  מופנית  זו  כאשר  אכיפה  מדיניות קשיחה של  על  כללית 
התנועה ייאכפו בקפדנות למען הסדר הטוב והבטיחות, נהגים תובעים לעצמם מידה מסוימת של 
חופש לפעול בניגוד לחוק במצבים שבהם חריגה זו נדמית בעיניהם מוצדקת. במצבים אלו מצפים 
הנהגים מנציגי החוק להיות גמישים ולמעשה דורשים את הזכות לשאת ולתת על אופני הפרשנות 
בכבישים,  הקשה  המציאות  לנוכח  תסכול  מבטאות  אלו  שציפיות  לטעון  אפשר  לחוק.  הראויים 
 Freund &( הנהג  של  ולאינסטינקטים  לאינטואיציה  לעתים  המנוגדים  לחוקים  ציות  הדורשת 
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נהגים  המשיבים  בקרב  יש  הללו,  מהכבלים  להשתחרר  השאיפה  שבשל  ייתכן   .)Martin, 2009
שראו בגורמי האכיפה מכשול לנהיגה נכונה ובטוחה.

סיכום
הכביש הוא מרחב קולקטיבי המשמש מוקד לתפיסות סותרות: הוא מזמן חוויה אינדיבידואלית 
המגובה באידיאות של מימוש עצמי ובדימויים של חופש תנועה, אולם גם תובע מכלל הנוכחים 
להתקיים  יכולה  איננה  הנהיגה  ששגרת  אלא  מתפשרות.  ובלתי  מחמירות  לתקנות  להישמע  בו 
באתרי הקצה הללו, והיא אכן איננה מתקיימת בהם. שני קצותיו של הציר, זה שבו הנהיגה היא 
את  לסדר קשיח, מטשטשים  כפוף  האינדיבידואל  הנהג  וזה שבו  קיצוני  לאינדיבידואליזם  ביטוי 
מרכיב האינטראקציה המתקיימת תדיר בין נהגים. במאמר זה הראינו כי נהגים נוטים על פי רוב 
של  ביקורתית  תפיסה  בין  בכללים,  להתחשב  ההכרח  ובין  פעולה  לחופש  שאיפתם  בין  לשלב 
החוק ובין היכולת להפעיל שיטור עצמי. דווקא הדגשת ממד הסכנה, קרי אפיון של נהגים אחרים 
וסובלנות. מסקנתנו  לחידוד הצורך באחריות אישית  ושל הכביש כשדה קרב, משמשת  כפראים 
היא שבניגוד לנטען במחקרים קודמים, נהגים מגלים מידה רבה של רפלקסיביות בנוגע לשאלות 

של סדר, צדק ויחסי גומלין הדדיים. 
הדיאלקטיקה שבין כיבוד החוק וזלזול בו ואף היחס האמביוולנטי כלפי נהגים אחרים משתקפים 
מדברי הנהגים ומהאופן שבו הם מפרשים את התנהגותם בכביש. תובנות אלו התאפשרו הודות 
למחקר הנרטיבי, ואפשר שלא היה אפשר להגיע אליהן באמצעים אחרים כגון ניתוח ההתנהגות 
הנצפית בלבד או באמצעות שאלונים. מבחינה יישומית ממצאי המחקר תורמים להבנה טובה יותר 
של התנהגות הכביש ושל תופעת אי-הציות לחוק, ולפיכך עשויים לסייע בגיבוש מדיניות ציבורית 
בנוגע לטיפול בתאונות דרכים. עם זאת חשוב להזכיר היבטים שעלו במהלך המחקר ומסתמנים 
כנושאים הראויים למחקר המשך. נושא אחד כזה הוא האופן שבו נכרכת התנהגות כביש בתפיסות 
סטריאוטיפיות באשר להבדלים בין המינים ובין נהגים יהודים לערבים. כך למשל ההבחנה שערכו 
חלק מהנהגים ומהנהגות בין “נהיגה גברית“ ל“נהיגה נשית“: כדאי לבחון כיצד קשורה הבחנה זו 
למצבי תחרות ותוקפנות, או להבדיל — לביטויי סובלנות ונימוס. קיימים סקרים ומחקרים שתיארו 
הבדלים התנהגותיים בין נהגים ערבים ליהודים )טאובמן בן-ארי, 2004; פקטור, מהלאל ורפאלי, 
2016(, אולם לא ניתן בהם ביטוי מספק לעמדות הנהגים עצמם. נושאים אלו ואחרים, שעל אחדים 
תחת  הנהיגה.  בתחום  הסוציולוגי  במחקר  שגלום  הפוטנציאל  את  משקפים  כאן,  הצבענו  מהם 
התפיסה הרואה בכביש שום-מקום )non-place(, אנו מציעים להמשיך ולחקור אותו כמוקד של 

פעילות יומיומית ואינטנסיבית שבה לוקחים חלק כלל מרכיבי החברה הישראלית. 
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ביקורות ספרים
הקדמה מאת אינה לייקין

מדור ספרות בגיליון הנוכחי מארח שולחן עגול העוסק בספרה החדש של תמר אלאור, סנדלים: 
בספרה  לדון  שונים  דעת  מתחומי  חוקרים  מארבעה  ביקשנו  ישראלי.  סגנון  של  אנתרופולוגיה 
של אלאור מנקודת המבט שלהם. לפורמט זה כמה יתרונות על סקירות הספרים המוכרות היטב 
לקוראי כתב העת. ראשית, מטבעו, שולחן עגול מאפשר ביקורת רב-קולית ולכן מעמיקה יותר 
לפן ההיסטורי  ושושנה-רוז מרזל מתייחסים  היילברונר  עודד  סנדלים,  על הספרים. במקרה של 
בספרה של אלאור. הם דנים בספר הן בהקשר של ההיסטוריה של האופנה והן בזה של ההיסטוריה 
כלפי  הספר  של  לגישה  בסקירותיהם  מתייחסים  שמיר  ורונן  וולנשטין  מיה  הארצישראלית. 
התרבות החומרית ודנים באפשרויות שגישה זו מעמידה בפני תחומי דעת שונים במדעי החברה. 
יתרון שני של פורמט הסקירות הזה הוא העמדתו של הספר בהקשר הרחב יותר של שדה המחקר, 
פורמט  כמו  לבסוף,  בדיסציפלינה.  המשמעותיים  הפרסומים  על  מחודשת  חשיבה  המאפשרת 
יסייעו  כאלה  עגולים  ששולחנות  מאמינים  אנחנו  הקודם,  בגיליון  שחנכנו  האנליטיות  הסקירות 

להעשרת הדיון הסוציולוגי בישראל, שאותו כתב העת משרת.

אינה לייקין 
עורכת מדור ספרות
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החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *

סימפוזיון לכבוד הספר 
סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי

מאת תמר אלאור

תמר אלאור. סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי. תל אביב: 
עם עובד. 2014. 160 עמודים

להבין את הזהות הישראלית דרך סנדליה
מיה ולנשטין*

כדי  קטן  מוזיאון  להקים  "נמרוד"  הסנדלים  חברת  לאנשי  אלאור  מציעה  בספרה  הפרקים  באחד 
לתעד את פועלם. הם נענים לבקשה ואוספים תמונות וגזירי עיתון ויוצרים מיני-מוזיאון המציג 
כיצד  תמהה  אלאור  המפעל  של  חשיבותו  לאור  בישראל.  נעליים  הכנת  של  שנה  משבעים  יותר 
הדבר לא נעשה קודם לכן. הספר של אלאור דומה למוזיאון הזה: זהו תיעוד אנתרופולוגי היסטורי 
של תרבות מקומית ארצישראלית שאנשיה היו עסוקים כל כך בהקמתה עד ששכחו לעצור, לתעד 
ולנתח. ספרה של אלאור עוסק בשלושה יצרני נעליים בישראל, נמרוד, נאות ושורש, המייצרים 
החפץ  מושגים:  שני  באמצעות  הסנדלים  את  מנתחת  היא  כ"ישראליים".  שנתפסים  סנדלים 
)הסנדלים(, שבתוכו טמון הטקסט המוצפן של התרבות, והסגנון )תנכ"י( – המאפיין הצורני של 

החפץ, שגם לו משמעות תרבותית. 
הסגנון  משמעות  מה  היא  המקומיים  החפצים  עם  מהמפגש  העולה  האנתרופולוגית  השאלה 
המדבר  יושבי  עבורנו,  התנ"כי  הסגנון  משמעות  מה  או  המקומית,  האוכלוסייה  בעיני  המקומי 
המודרניים. כדי לענות על שאלה זו אנחנו מוחזרים אל תנועת הכנענים המרדנים ואל פסלו של 
נמרוד, אל סנדלים בעלי רצועות אורך מאזור מסופוטמיה ואל סנדלים בעלי שתי רצועות רוחב 
שאנו מכירים כיום כסנדלים התנ"כיים. כאן אנחנו נתקלים בתובנה מעניינת: בשנת 1950 לערך 
עשו אנשי חברת נמרוד מהלך שיווקי מכוון ומבריק ל"החזרת המסורת", חיקו את סגנון הסנדלים 
הצליח,  הרעיון  כ"אותנטיים".  מחדש  אותם  ושיווקו  יהודה  מדבר  באזור  מקובל  שהיה  המקומי 
המוצר הפך ללהיט בקרב ישראלים ותיירים כאחד והם נהרו לרחוב דיזנגוף לרכוש אותו. ישראל 
 Israel: A country that takes( "שווקה בעולם כ"מדינה שלוקחת את הסנדלים שלה ברצינות
its sandals seriously(. מותגים נוספים כמו שורש ונאות צמחו כאן וישראל של 1960 הפכה 
מקושרת רעיונית עם ישראל התנ"כית, ה"כנענית", דרך הסנדלים. המעניין הוא שעבודת החידוש 
התרבותית הזאת התקבלה בעוצמה רבה לא רק אצל תיירים אלא גם אצל הישראלים עצמם, שרצו 
להשתחרר מהסגנון האירופי הבורגני. למעשה המציאו אנשי נמרוד יש מאין את הסגנון הישראלי 
ואם  הילידית.  העברית  ולתרבות  ההיסטורי  הכנעני  למרחב  כמקושרת  הישראליות  את  והגדירו 

השייכות עוברת דרך הטריטוריה, אך הגיוני שהחפץ המקושר לכך יהיה סנדלים. 
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בהמשך הספר מתגלה כי הזהות הישראלית ממשיכה ומתפתחת ועמה הסנדלים. הם ממשיכים 
ומלווים את הישראלי בנדודיו, גם בעת חיפושיו ב"טיול הגדול" בחו"ל. סנדלי השורש הפכו לסמן 
זיהוי ולסמל סטטוס של הישראליות אצל הנוודים החדשים, התרמילאים בהודו ובדרום אמריקה; 
אלו הם סנדלים היי-טקיים חסרי תפרים המאפשרים חוויית טיול חלקה ומתקדמת. סנדלי טבע 
נאות מלווים את המהפכה הפמיניסטית עם הסלוגן "את הכי יפה כשנוח לך". הישראליות של טבע 
2005, בהתנתקות  ולנינוחות. בשנת  לנוחות  מוכנה  והיא  ומן המלחמות  הנדודים  מן  נאות שבעה 
הציוני-הדתי,  המגזר  מסוים,  מגזר  של  מייצגים  להיות  הופכים  התנ"כיים  נמרוד  סנדלי  מעזה, 
שבו מיוחסת לסנדלים אלו משמעות אזרחית וצבאית המסמנת פעולה פוליטית; אלו הם סנדלים 
המבקשים לדבוק באדמה. מסקירתה של אלאור נדמה שגם אם הישראליות משתנה, מתפתחת, 
מושפעת מהמתרחש בחו"ל ומפתחת תגובות נגד מקומיות – הסנדלים נותרים לצדה כחפץ המסמל 
לתרבות  היהודית,  לתרבות  לאדמה,  מזיקה  המורכבת  חדשה  זהות  היא  הישראליות  שורשיות. 
מייצגים  הסנדלים  הזה.  פוסק  הבלתי  ההיסטרי  החיפוש  את  מרגיעים  והסנדלים  ועוד,  הצבאית 
"יש" פיזי כלשהו עבור זהות חסרת ביטחון ולכן הישראלים אוהבים לשאת על רגליהם את הדימוי 

הזה: אני נועל סנדלים תנ"כיים, משמע יש גושפנקא להיותי "ישראלי". 
מה בין נעליים לתיאוריה אנתרופולוגית? דרך סנדלים אלאור מנסה להכיר לקהל דוברי העברית 
את המתודה של אנתרופולוגיה חומרית. על כך מעיד הפרק התיאורטי הסוקר כיצד אנתרופולוגים 
וחוקרי תולדות האמנות התמודדו במהלך השנים עם יצירותיו של האדם – כליו, אמנותו וחפציו. 
חומרית  לאנתרופולוגיה  המחלקה  החומרית:  התרבות  לחקר  מוקדים  שלושה  בעולם  יש  כיום 
UCL, בראשותו של דניאל מילר, העוסקת בעיקר בלימודי צריכה של חפצים כגון  באוניברסיטת 
טים  של  בראשותו  בסקוטלנד,  אברדין  באוניברסיטת  לאנתרופולוגיה  המחלקה  ואייפון;  ג'ינס 
אינגולד, המתמקדת בטכניקות ייצור של חפצים בשילוב גישות אקולוגיות, כגון שזירה, שתילה 
הידועה   ,)Science and Technology Studies( והטכנולוגיה  המדע  לימודי  וגישת  וקדרות; 
בעיקר בשל ברונו לאטור, ג'ון לו, מישל קאלון ואחרים, המייחסים לחפצים סוכנות. חוקרים אלו 
מתמקדים ב"רשת" הנוצרת בין בני האנוש לחפצים שנוכחותם נתפסת כפוליטית, משמע ככזאת 
אלו עברה  לאורן של אסכולות  תיאורטית,  האירועים החברתי. בהסתכלות  על מהלך  המשפיעה 
דתיות  ספרדיות  ונשים  חרדיות  נשים  כמו  מושתקות  אוכלוסיות  לדובב  מניסיון  בספריה  אלאור 
)אלאור,  גילויו  או  הגוף  כיסוי  ביגוד,  של  לבישה  דרכי  אפיון  דרך   ,)2006  ,1998  ,1992 )אלאור, 

2010(, אל האסכולה האנתרופולוגית המתחדשת: דיבוב החפצים עצמם. 
מאז  עסקו  הפולקלור,  ולימודי  הארכיאולוגיה  ואחיותיה,  האנתרופולוגיה  כי  להזכיר  חשוב 
כי המגמה הרווחת במחקר הייתה עליונות הטקסט על החומר.  נדמה  זאת,  מתמיד בחפצים. עם 
שהטכנולוגיה  ייתכן  בחומר?  המתמקדת  אנתרופולוגיה  של  הזאת  המחודשת  לתחייה  הביא  מה 
שנכנסת יותר ויותר אל חיינו ודורשת מאיתנו להתמצא ביחסי אדם-מכונה ולהרגיש בנוח עמם; 
ייתכן שעליית תרבות ה"מייֵקרים", המעצבים, המתכנתים ואנשי המקצוע האמונים על האנשתה 
של הטכנולוגיה. כל אלה גורמים לנו במדעי החברה לנסות להבין מהו החומר ולשאול האם יש בו 
מן האנושיות, האם החומר הוא כלי פתוח שאנו ממלאים אותו בשאיפות ובצרכים שלנו או שהוא 

קופסה אטומה, ובעיקר – האם יש לו קיום בלעדי האנושי. 
תוביל  שהאתנוגרפיה  לאן  "לכי  בגישה  דוגלת  אלאור  בסנדלים  גם  הקודמים,  בספריה  כמו 
אותך". היא מתארת בספרה השתלשלות אירועים בלשית כמעט המבהירה לקוראים באופן יפהפה 
עסק,  לבתי  אותה  לוקח  הסנדלים  בעקבות  אלאור  של  המסע  האנתרופולוגי.  הגילוי  תהליך  את 
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היא תיאור של תהליכי העבודה  כאן  נוספת  פנינה  ועוד.  ללימודי סנדלרות בבצלאל  לארכיונים, 
אנו  כאן  בורסקאי לקניית עורות.  כיתתי אצל  ביקור  של מעצבי אופנה צעירים בבצלאל, הכולל 
למדים על תהליכי המחשבה המוטמעים בסטודנטים: הרעיון עצמו חשוב, אבל הוא חייב ללכת 
יד ביד עם הביצוע – התוצאה צריכה להיות אסתטית. במידה רבה, מתוך תיאור האינטימיות שבה 
הסטודנטים לעיצוב טקסטיל מתייחסים לחומרים שלהם, אלאור מבהירה לקוראים את החשיבות 
שבקרבה האנתרופולוגית לחומר ולא רק למילים. בהתחקות אחר החפץ אלאור פונה לא רק לנועלי 

הסנדלים, לא רק ליוצרי המותג של הסנדל התנ"כי, אלא גם ליוצרי החומר הפיזי עצמו. 
לבסוף, מבנה הספר, היוצר הפרדה בין הפרקים הסיפוריים יותר לפרקים התיאורטיים, מאפשר 
גם לקוראים שאינם נמנים עם החוגים האקדמיים במובן הצר לדלג על פרקים עיוניים יותר וליהנות 
שנושא  גם  מה  יותר,  רחב  לציבור  האנתרופולוגיות  התובנות  בפתיחת  מבורך  צעד  זהו  מהספר. 
הסנדלים מוכר וקורץ לקוראים רבים שאינם קהל היעד המסורתי של ספרי עיון. "ספר על נעליים" 
יכול להיות אקסצנטרי ונהדר דיו כדי להדביק עוד כמה קוראים בחדוות הגילוי האנתרופולוגי של 

משמעותם של חפצים. 
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סנדלים, היסטוריונים ותרבות חומרית
עודד היילברונר*

מחקרה של חוקרת התרבות והסוציולוגית תמר אלאור על הסנדלים הוא תרומה חשובה ומקורית 
לתחום המחקר של התרבות החומרית, ההולך ומתפתח בשנים האחרונות. יתרה מזו, לצד מחקריהן 
פורצי הדרך של ענת הלמן )2011(, עפרה טנא )2014( ואורית רוזין )2008(, סנדלים הוא תרומה 
של ממש לחקר ההיסטוריה והתרבות הישראליות, הן מבחינת הנושא והן מבחינת המתודולוגיה. 
את מחקרה של אלאור אפשר לבחון מדיסציפלינות שונות, ואני מבקש להאיר אותו מן ההיבט של 
היסטוריית התרבות החומרית ומן ההיבט הישראלי. בספרה היא מנסה להבין כיצד ניתן ללמוד מן 
הסנדל על ההיסטוריה של הסגנון הישראלי, ובכלל על עלייתו של מושג הישראליות ועל השינויים 

שעבר במהלך ההיסטוריה הישראלית הקצרה.
זר להיסטוריונים. שדות הידע שנגזרו  עד לאחרונה המונח "תרבות חומרית" היה במידה רבה 
)cultural turn(, שחל בעולם האקדמי בשנות השמונים,  מן המפץ המכונה "המפנה התרבותי" 
היו רבים ומגוונים ופתחו פתח למפנים נוספים, וביניהם המפנה הלשוני, המפנה הוויזואלי ומפנה 
הזיכרון. המפנה החומרי החל להתפתח בעיקר מן המחקר האנתרופולוגי בזכות חוקרים כארג'ון 
אפדוראי )Appadurai, 1986( ודניאל מילר )Miller, 1991(, שלהם אלאור חבה את עבודותיה 

ובמיוחד את מחקרה זה.
אינה  חומרית  תרבות  ראשית,  אחרת.  מוגדר  המונח  דיסציפלינה  בכל  חומרית?  תרבות  מהי 
ההיסטוריה,  בחקר  חפצים.  של  ארכיאולוגיים  או  כימיים  פיזיים,  ובביטויים  באספקטים  עוסקת 
תרבות חומרית )חקר חפצים ואובייקטים(1 מעידה על התקופה, על זהות החברה והפרט העושים 
בחפץ שימוש, ובעיקר על שינוי ועל המשכיות בחברה לאורך זמן. ההיסטוריונית קרוליין בינום 
)Bynum, 2011( חוקרת את תפקידי החפצים ואת משמעויותיהם בעיני המשתמשים בהם; בחקר 
האנתרופולוגיה תרבות חומרית מעידה על החברה המשתמשת בחפצים, על אופני צריכתם ועל 
הריטואלים האישיים והקולקטיביים המלווים את השימוש בהם. אלאור עושה שימוש היסטורי 
ואנתרופולוגי במונח ומבקשת להבין מדוע הסנדלים קיבלו ערך מסוים ברגעים היסטוריים חברתיים 
מסוימים בישראל. היא חושפת את הרקע התרבותי לערך שקיבלו הסנדלים ברגעים ספציפיים 
בישראל. לשם כך היא אורגת אותם לתוך מערכת רחבה של חפצים, מוסדות, ארגונים ודמויות 

שאליהם הם נקשרו, ואחר כך היא בוחנת את המשמעויות השונות של הסנדלים בהקשרים אלו.
החברה  חקר  מתחום  בעיקר  כאלו,  דוגמאות  שופע  החומרית  התרבות  של  ההיסטוריה  מחקר 
האירופית. פטריק ג'ויס עשה זאת לאחרונה כאשר ארג את התרבות החומרית במשרד הדואר הבריטי 
במאה  הליברלית  המדינה  מושג  לתוך   – נייר  מספרים,  טלגרף,  מכונת  חבילות,  בולים,  הכוללת   –
דוגמה  הוא   )Christian materiality( נוצרית  חומריות  בינום  של  ספרה   .)Joyce, 2013( ה-19 
ומופת למחקר היסטורי של תרבות חומרית בימי הביניים )Bynum, 2011(. דוגמה מודרנית יותר 

היחידה ללימודי תרבות, שנקר  *
איני מעמיק כאן בהבדל בין חפץ )thing( לאובייקט )object(. בהשפעת הגותו של מרטין היידגר   1
חומרית  ישות  בו,  משתמשת  או  שיצרה  החברתית  לסביבה  מתקשר  חפץ  כי  בקצרה  רק  אומר 
המתקשרת למשתמשים בה. אובייקט הוא הדבר עצמו, הפיזיות, העיצוב, הממדים – ישות חומרית 

.(Heidegger, 1970) נוכחת שאנו אומרים אמירה על נוכחותה הפיזית
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הוא מחקרה האחרון של ג'ודית פלנדרס על הבית האירופי )Flanders, 2014(, שבו היא מצביעה 
על תהליכי שינוי מבית מגורים )house( לבית )home( באמצעות בחינה של חפצים מפנים הבית. 
גם  ועוד.  בית  בגדי  ומגבות,  אגרטלים, מצעים  כלי מטבח,  צעצועים,  להיות  יכולים  כאלה  חפצים 
רשימה סתמית כזאת של חפצים מצביעה על ההבדל בין משמעותם בעבור אלו המשתמשים בהם 
בבית לעומת המשמעות שייתנו להם אלו המשתמשים בהם למשל בבית מלון או במקום מגורים 
כיצד  מראה  אלאור  אך  אמריקאי,  או  גרמני  אנגלי,  אדם  גם  לנעול  יכול  הסנדל  את  אחר.  ציבורי 
ישראלי שנועל את הסנדל מעניק לו משמעות ייחודית. בהצביעה על כך היא מעמידה את מחקרה 
בתנאי הראשון והחשוב למחקר התרבות החומרית: אלאור מעניקה לסנדלים משמעות רב-תחומית 
לפי תקופות ואתרים שונים ועבור בני אדם שונים הרוכשים סנדלים, מוכרים אותם, נותנים אותם 
במתנה, צורכים ומייצרים אותם. סנדל אינו רק אובייקט )thing(, אלא גם ובעיקר עצם בעל משמעות 

שנותנים לו ישראלים על פי האופן שהשתמשו בו, על פי האופן שעיצבו את זהותם בעזרתו.
אנתרופולוגים  של  משאלותיהם  שונות  לחפצים  בנוגע  שואלים  שהיסטוריונים  השאלות 
וסוציולוגים. לדוגמה, בנוגע לאביזרי בית ישאלו ההיסטוריונים: כיצד אפשר למקמם על ציר זמן 
שיש  מאלו  שונים  היו  בעבר  החפצים  האם  בהם?  בשימוש  ושבר  המשכיות  נקודות  ולמצוא  ארוך 
בבית כיום או דומים להם? ואם אפשר לאתרם, האם תפקידם והשימוש בהם היו שונים מאלה של 
קווי  ומהם  לנו על האנשים שהשתמשו בהם בעבר  דומים להם? מה חפצי הבית אומרים  או  היום 
הדמיון והשוני בין זהותם של האנשים הללו לזהותם של המשתמשים בחפצים כיום? כיצד החפצים 
בני אדם? חפצי הבית מלמדים רבות על מעמדם של האישה  בין  לנו על מערכות היחסים  רומזים 
ושל הילד בבית, ומכאן על שינויים ועל המשכיות במושג הילדות וביחסי מגדר בעבר ובהווה. עבור 
ההיסטוריונים, חפצים אינם רק עדויות היסטוריות אלא כלים שבעזרתם אנשים עיצבו את חייהם 

ואת זהותם.
במחקרה  ההיסטוריונית  כובע  את  גם  כאמור  חובשת  בהכשרתה,  אנתרופולוגית  אלאור,  תמר 
ובחברות  בעיצובי הסנדלים השונים  ועל הדמיון שניכרים  היא מצביעה על השוני  על הסנדלים. 
ההנעלה שעיצבו אותם )נמרוד, שורש, נאות(. היא עומדת על התפקידים השונים שהיו לסנדלים 
ולחברות ההנעלה במהלך השנים ועל חלקם בעיצוב הטעם הישראלי, ואף בוחנת את האדם שנעל 
את הסנדלים ואת יחסיו עם סביבתו הקרובה ועם הנוף והחברה הישראליים. חברת נמרוד החלוצית 
הביאה את הסנדל מהכפר אל העיר ואל הבורגנות הזעירה הישראלית; חברת שורש ייצרה סנדל 
שאימצו בהתלהבות הישראלי הליברל, איש ההיי-טק והמטייל בעולם, ולצדם גם המתנחל ואיש 
הציונות הדתית; וחברת נאות העתיקה את סנדלי החברה הגרמנית בירקנשטוק וייצרה סנדל נוחות.

סקרנות  העבר.  מן  חיים  לאורחות  באשר  הציבורית  הסקרנות  את  מספק  אלאור  של  מחקרה 
עמוקה זו באה לידי ביטוי בתצוגות מוזיאונים, בסדרות טלוויזיה ובסרטי קולנוע רבים המשחזרים 
תצוגות  בעבר.  חיו  כיצד  לנו  להראות  מנסים  חפצים  ובאמצעות  העבר  מן  ותהליכים  אירועים 
התכשיט";  של  "ההיסטוריה  או  היהודי"  הבגדים  כ"ארון  ישראל,  במוזיאון  שהוצגו  היסטוריות 
כ"ווטרלו"  גרמניות  סדרות  השחור";  "הפתן  או  דאונטון"  כ"אחוזת  בריטיות  טלוויזיה  סדרות 
או "האמהות שלנו, האבות שלנו" – כל אלו הקפידו לשחזר דפוסים של השקפות ושל אורחות 
חיים בני התקופה ואף שכרו צוותי היסטוריונים לשחזר את חפצי התקופה ואת אופני השימוש 
בהם. ההכרה במחקר הבינתחומי ובהיותו הדרך היעילה ביותר עבור ההיסטוריון )ולא רק עבורו( 
להבין את העבר יצרה לאחרונה שיתופי פעולה בין היסטוריונים, מדענים, אנשי טכנולוגיה, אוצרי 
חיי  יחד  המשחזרים  וטקסטיל,  אופנה  וחוקרי  אנתרופולוגים  חזותית,  תרבות  חוקרי  מוזיאונים, 
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עבר. דוגמה לכך היא התערוכה "קיצור תולדות האנושות" שהוצגה במוזיאון ישראל.
אופנה  חוקרת  היסטוריונית,  אנתרופולוגית,  כסוציולוגית,  כוחה  את  בספר  המראה  אלאור, 
וחוקרת תרבות חזותית הבקיאה גם בתחום הטכנולוגיה, מאמצת את כלי העבודה החשובים ביותר 
של ההיסטוריון – הצגת שאלות ביקורתיות בנוגע לעבר ולהווה וזיהוי קווי המשכיות וקטיעות. 
אלאור שואלת על אופני הייצוג של סנדלים ועל השפעתם ביצירת גרסאות שונות לעבר, ומבררת 
את  מאפיינות  בהן  מתלבטת  שאלאור  השאלות  נעלמו.  ואחרים  נשתמרו  מסוימים  דגמים  מדוע 
רק  לא  רלוונטית  חומרית  תרבות  כי  ההכרה  ואת  החומרית  התרבות  במחקר  הביקורתית  הגישה 
לחוקרים אלא לציבור הרחב כולו. אלאור מציעה לנו לחשוב על עצמנו "דרך סנדלים" – מה היינו 

ומה עשינו בעבר ולאן הגענו בעזרת הסנדלים.
כחוקרים מוכשרים רבים אחרים בעשורים האחרונים גם אלאור מושפעת מזרמים פוסט-מודרניים 
ובעיקר מזרם הדה-קונסטרוקציה והפוסט-סטרוקטורליזם, שאיבדו את אמונם במילה ובטקסט, 
או נכון יותר – שרואים במעמד הראשוני שניתן לאלה בעבר הונאה, הסחת דעת או כלי המעצב את 
יחסי הכוח והשליטה. לצדם של זרמים פוסט-מודרניים, המפרקים היררכיות ושואלים שאלות על 
מקומן ועל תקפותן של היררכיות היסטוריות מוכרות ומסורתיות, אפשר לראות כיום היסטוריונים 
וסוציולוגים שכאמור לא זו בלבד שהם עוסקים בתחומים שנתפסו בעבר כלא רלוונטיים לתחום 
המחקר ההיסטורי המסורתי; הם אף יוצאים ממגדל השן ועוסקים בתחומי מחקר "לא-אקדמיים" 

– כאוצרים, כיוצרים של תוכניות טלוויזיה, בקידום שחזור ושימור של אתרים.
ולכן אין זה פלא כי במחקרים היסטוריים רבים, ואף במחקר הסנדלים של אלאור, חפצים מחליפים 
את המילים ואת הטקסטים; הם גיבורי הנרטיב ולעתים אף מייחסים להם תכונות על. קבוצת חוקרים 
שכינס כתב העת American Historical Review דנה ביעילות השימוש בתרבות חומרית לשם 
הבנת העבר. בהשפעת המסה של וולטר בנימין "יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני" הם ציינו 
כי יש חשיבות עצומה לחפצים מתקופות קדומות יותר מהתקופה המודרנית מכיוון שהם "עתיקים 
משפחתית,  מבחינה  ומלוכדים  לזה  זה  קרובים  שהיו  אנשים  אותם  שייצרו  מפני  ובעיקר  יותר", 
דתית או אזורית; זאת בניגוד לחפצים שיוצרו בייצור המוני על ידי מקבץ פועלים שנזדמנו לבית 
החרושת בגלל שכר או תנאי עבודה. לטענתם, ה"קדושה" )aura( שניחן בה החפץ העתיק נאצלה 

.)AHR Conversation, 2009( לו מן הקדושה המיוחסת למלאכת היד שיצרה אותו
החפץ מעצב יחסי כוח או מעוצב על פי יחסי כוח שאינם בהכרח מתאימים להיררכיות המוכרות 
לנו. במקרה של הסנדל מדובר באימוץ או בדחייה של אופנת לבוש, המעידים על תמיכה במיתוס 
הצבר או על דחייתו. בתחום הידע של מפנה הזיכרון, העוסק באופני פירוק, עיצוב והבניה מחדש 
הוא  )Assmann, 2011(, מחקר התרבות החומרית  והחברתי  הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי  של 
אחד הנושאים הפופולריים ביותר כיום בקרב קהילות הסוציולוגים וההיסטוריונים. הוא משמש 
לדוגמה  כך  ווויזואליים.  לשוניים  כתובים,  ומקורות  סיפורים  עדויות,  של  ולאישוש  להוכחה 
מאששת אלאור את הסיפורים הפופולריים מתחום האופנה על השפעת צורות התנהגות ולבוש 
בצורתם  התנ"כיים  הסנדלים  כי  מסבירה  היא  בספרה  בישראל.  הצבר  חיי  על  מרכז-אירופיות 
המוכרת כאן נוצרו על ידי מקומיים במרכז אירופה, בעיקר בגרמניה ובצ'כיה, ונקראו "סנדלי ישו": 
"סנדלרי הקיבוצים שהיגרו ממרכז אירופה הפכו את הסנדל בעל שתי רצועות הרוחב לדגם הייצור 
העיקרי" )עמ' 152(. אם כן, כציונות עצמה, גם הסנדלים הצבריים, מהות הישראליות עד העשורים 
האחרונים )למשל אצל שרוליק של דוש(, מקורם במרכז אירופה ובמזרחה. סנדלי הברית החדשה 
הפכו לסנדלי התנ"ך. האין זו דוגמה מצוינת לכך שתרבות חומרית מאששת הנחות פופולריות על 
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השפעות אירופיות על הציונות, על דימוי הצבר )אלמוג, 1997( ועל תוכני התרבות הישראלית?
כאנתרופולוגית.  והן  כהיסטוריונית  הן  הסנדלים  למחקר  ניגשת  אלאור  כיצד  מראה  זו  דוגמה 
ידוע  נושא  על  חדשות  שאלות  של  הצגתן  לאופן  מצוינת  דוגמה  הוא  מחקרה  כהיסטוריונית, 
ומוכר כישראליּות. מחקר הסנדלים סיפק לה הזדמנות לגלות תחומים ועולמות חדשים כאופנה, 
החוקרת  כאנתרופולוגית  ההיסטורי.  המחקר  במרכז  היום  הנמצאים  תחומים  וטעם,  אסתטיקה 
התנהגות אנושית באמצעות חפצים, אלאור מבינה שהמשמעויות של החפץ הן תמיד רב-ממדיות 
ומורכבות משכבות רבות המתייחסות לבני אדם ולחברה, לאסתטיקה, למיניות, לתרבות, לכלכלה, 

לטכנולוגיה ולאידיאולוגיה. השילוב בין היסטוריה לאנתרופולוגיה מגיע בספרה למיצוי מושלם.
ככל מחקר חלוצי וחשוב בתחום מחקר חדש יחסית, בעת קריאת ספרה של אלאור אי אפשר 
להתעלם מכמה בעיות מתודולוגיות בולטות, והראשונה בהן היא מגבלות החומר. מחקר התרבות 
החומרית של העבר מתבסס על חפצים ששרדו. ואולם רוב החפצים לא שרדו, והיכולת לשחזרם 
מוגבלת עד מאוד. לפיכך איננו יודעים עד כמה החפצים שברשותנו מייצגים תקופה או חברה. נוסף 
על כך, החפץ שברשותנו אינו מעיד תמיד על הקשרו ההיסטורי. מה הפך דווקא אותו לבעל משמעות 
עבור המשתמש בו בתקופה מסוימת? פעמים רבות בספר נראה כי אלאור מתבוננת בסנדלים ממבט 
עכשווי וכופה עליהם תכונות וייצוגים שלא ברור אם ייחסו להם בני התקופה שנעלו אותם. בינום 
מכנה זאת "התעלמות ההיסטוריונים מן התיאוריות שבני התקופה ייחסו לחפצים. ]...[ כיצד גישות 
בנות זמנן השפיעו על אלו שעיצבו ]את החפצים[ וכיצד אלו האחרונים עוצבו על ידי החפצים. אלו 
עדויות שחוקר בני זמננו לא יכול לספק" )Bynum ,2011, pp. 280–281(. אף אם היו ברשותה של 
אלאור סנדלים ישנים של יצרניות עבר שונות )כמו נמרוד ושורש(, הרי אין ביכולתה להימנע מפירוק 

ההקשר ההיסטורי של החפץ, שהוא אחת הבעיות במחקר תרבות חומרית.
כבני אדם,  הזמן. שלא  פני  היא המגבלה הקונספטואלית. חפצים הם גשר על  הבעיה השנייה 
ויותר.  שנים  מאות  לשרוד  יכולים  חפצים  מוגבלים,  שחייהם  כתובים,  כמסמכים  או  כתמונות 
)"ביוגרפיה"(  חיים  אורך  יש  לסנדל  להווה.  עבר  בין  להפריד  קשה  החומרית  התרבות  במחקר 
כמעט בלתי מוגבל, שעשוי להתחיל לפני אלפי שנים. ולכן שאלות כגון מי הם בעלי הסנדלים, מה 
עבר עליהם במהלך השנים וכיצד השתמשו בהם לאורך תקופות ארוכות, תעלומות שבהקשרים 
אחרים היסטוריונים ששים לפצח בעזרת מקורות מסורתיים, יכולות להיות בעיה במחקר התרבות 
החומרית, שכן קשה לשחזר את כל מהלך חייו של הסנדל. מסיבה זו מחקר התרבות החומרית חייב 
להשתמש גם במקורות מתחום התרבות החזותית, הטקסטואלית או הטכנולוגית בת התקופה. יש 
היגיון בבחירתה של אלאור לארגן את ספרה בעיקר סביב שלושה יצרנים שעיצבו במאה ה-20 את 

הזרם המרכזי של הסנדל הישראלי, אולם בכך היא מחמיצה את הביוגרפיה המלאה של הסנדל.
 Henare,( לדברים"  מבעד  "לחשוב  אלאור  של  יכולתה  על  להעיב  כדי  אלו  בהערות  אין 
כי הימנעותה  לזכור  יש  ומעורר מחשבה.  ולארוג סיפור חלוצי   )Holbraad, & Wastell, 2007
מלומר דברים מפורשים על "ציונות, חלוציות, קיבוצים, צבריות נשאפת" )עמ' 123( ועל סנדלים 
ששימשו כוח מלכד בישראל הוותיקה אינה מונעת מהקוראים להעלות מחשבות על הישראליות 

של פעם, שאלאור כנראה מבכה את שקיעתה.
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התכנים של הסגנון: סנדל ואידיאולוגיה
שושנה-רוז מרזל*

בספרה סנדלים: אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי תמר אלאור מגוללת את סיפור הסנדל התנ"כי 
זו ברצוני להראות כיצד  ימינו. בסקירה  ועד  מראשית דרכו בארץ, בשנות השלושים והארבעים, 

הוטען הסנדל הזה בתכנים אידיאולוגיים )Marzel & Stiebel, 2015( מאז ועד היום. 
צודקת אלאור כאשר היא מתארת את התפתחות הסנדל הארצישראלי כיצירתם של עולים 
מאירופה אשר רצו לחזור, גם באמצעותו, אל מקורות התרבות העברית הכנענית והישראלית. 
הם חזרו אחורה בזמן ובעיני רוחם התקשר הסנדל ישירות לימי התנ"ך ולעת העתיקה של 
המזרח הקדום. בבת אחת הם דילגו על כאלפיים שנות היסטוריה ומיקמו את הארצישראליות 
דיוק.  חוסר  נפל  בידיעותיהם(  )או  בזיכרונם  אולם  העתיקה.  בעת  ה"מקורי"  סגנונה  ואת 
סנדלים כאלו ואחרים ננעלו באירופה לאורך כל ימי הביניים )Bossan, 2012(. הוכחה אחת 
מיני רבות לכך מצויה למשל בסנדל שנעלו הנזירים והנזירות של המסדר הפרנציסקני. מסדר 
זה נוסד באיטליה בשנת 1210 על ידי פרנציסקוס מאסיזי )1182–1226(. עם היווסדו נקבעו 
נזיריו, ובכללן סנדל עור בעל שתי רצועות וללא אבזם. לבוש הנזירים  הוראות הלבוש של 
מכאן  וצניעות.  פשטות  והדגיש  תקופה  באותה  נהוג  שהיה  הלבוש  על  הושתת  האירופיים 
אפשר להסיק שסנדל זה כבר שימש קודם לכן באוכלוסייה האירופית. באמצעות לבוש זה 
מהבלי  התרחקות  סגפנות,  כדי  עד  פשטות   – המסדר  של  ערכיו  את  לבטא  הנזירים  שאפו 
העולם הזה והתמקדות במטרות המסדר. כאשר התקרר כדור הארץ והחל העידן הקרוי "עידן 
הקרח הקטן", שנמשך מסוף המאה ה-14 ועד לסוף המאה ה-17 בערך, הורשו הנזירים להוסיף 
גרביים ללבושם אך לא לשנותו )Cottaz & Tilke, 1990(. בדוגמה זו ברור לחלוטין המניע 

האידיאי לעיצוב בגדי הנזירּות, ובכללם הסנדל התנ"כי.
 במאה ה-20, בפלסטינה-א"י, ביטאו הסנדלים כבר בתחילת דרכם את רוח הפשטות ועמה 
ערכים של שוויון, אחדות וסולידריות. הם תאמו את רוח הסוציאליזם של אותם ימים, של 
התנועה הקיבוצית ושל ההתיישבות העובדת בכלל )אלמוג, 2004(. פריטי הלבוש האחרים 
הנהוגים היו באותה רוח. הגברים לבשו את "חליפת" החלוץ או הפועל העברי: מכנסי חאקי, 
לפעמים קצרים, חולצת עבודה פשוטה וכובע. הסנדלים השלימו את המראה. הנשים לבשו 
 .)1996 )רז,  סנדלים  נעלו  הן  וגם  קצרים,  לפעמים  ומכנסיים,  חולצה  או  פשוטות  שמלות 
ידי עירוניים תומכי אותה אידיאולוגיה,  המראה הסגפני והאנטי-אופנתי הזה אומץ גם על 
בדרך כלל אנשי צווארון כחול אך גם אנשי צווארון לבן שהזדהו עם ערכי תנועת העבודה. עם 
זאת חשוב להזכיר שלא כל אוכלוסיית היישוב התלבשה כך. עוד בטרם קמה המדינה נחשבה 
ונשים כאחד – הפגינו סגנון  תל אביב בירת האופנה של פלסטינה-א"י, ותושביה – גברים 

לבוש מתוחכם, אירופי ומעודכן מאוד, שלרוב לא כלל את הסנדלים הללו.
הפשוטים  הסנדלים  זכו  הצנע,  מדיניות  המדינה  על  שהושתה  בעת   ,1959–1949 בשנים 
וטף. אף שגם אז לא היו כל תושבי הארץ שותפים לאתוס של  גברים, נשים  לעדנה בקרב 
עבודה ופשטות בצדה )למשל חובבי האופנה התל-אביביים, בני עדות המזרח, חרדים ועוד(, 

בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים  *
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בזיכרון הקולקטיבי מהשנים האלה נצרב הלבוש הפשוט הכולל סנדלים תנ"כיים. המהפך של 
1977 הביא לסיום ההגמוניה של מפלגות השמאל ובראשן מפא"י, ששלטו ביישוב ולאחר 
מכן במדינה במשך כחמישים שנה. המהפך הביא עמו רוח חדשה בכל התחומים וגם בתחום 
האופנה, כפי שמציינת אלאור )עמ' 66(. המהפך גרם לשינויים מרחיקי לכת ובעקבותיהם 
הסנדל אמנם לא חוסל אך חנו עומעם והשימוש בו הצטמצם. השינוי הפוליטי, שביטא גם 

שינוי אידיאולוגי, הביא במהירות רבה גם לשינוי בהעדפות האופנה של הישראלים. 
הציונות הדתית אימצה כבר בתחילת דרכה חלק לא מבוטל מערכי תנועת העבודה. תנועת הנוער 
שלה, בני עקיבא )שקמה בשנת 1929 מתוך תנועת הפועל המזרחי(, חרטה על דגלה את הססמה 
"תורה ועבודה". חניכיה, הבנים והבנות, לבשו את החולצה הכחולה, מכנסי חאקי או חצאית כהה 
וסנדלים תנ"כיים. תנועת ההתנחלות שצמחה מתוך הציונית הדתית אימצה את הלבוש האזרחי 
הפשוט, שכלל את הסנדלים התנ"כיים. גם המתנחלים בחרו בסנדל זה כביטוי לקשר שלהם לארץ 
וגרביים  ישראל ולסגנון הפשוט, הנקי מהתקשטות יתר. חלקם אף בחרו להמשיך ולנעול סנדלים 
גם בחודשי החורף. כפי שמציינת אלאור, גם בקרב המתנחלים התפתחו הסנדלים ועם הזמן הוחלפו 

סנדלי העור בסנדלי שורש באותו סגנון ועם אותה משמעות אידיאית.
הסנדלים התנ"כיים היו מזוהים כל כך עם המדינה ועם ערכיה שעד שנת 2010 ניתנו בבקו"ם לכל 
מתגייסת זוג סנדלים כאלה, בגרסה מעודנת. בשנת 2010 הוחלפו הנעליים שסופקו עד אז לחיילות 
בדגם חדש של נעלי שלושת-רבעי סגורות )גרינברג, 2010(, ולא סופקו עוד סנדלים. מאז שנת 2012 

הצבא מאפשר לחיילות לנעול סנדלים בקיץ:1

חיילת רשאית לנעול סנדלים מעור או דמוי עור שצבעם שחור, ללא קישוטים, בעלי רצועה 
אחת מלפנים אחידה ושלמה או רצועה אחת מלפנים המחוברת בשני חלקיה באבזם או צמדן 
)"סקוטש"(, וכן רצועה נוספת הרוכסת על הקרסול ונסגרת באמצעות אבזם או צמדן )סקושט" 
]כך במקור[(. גובה עקב הסנדלים יהיה שני ס"מ, לכל היותר. חיילת הנועלת סנדלים אינה 
ניפק  חייבת ללבוש גרביים. האמור אינו מתייחס לחיילות שגויסו החל מדצמבר 2005, להן 

הצבא סנדלים )מפורט בטופס 1004(, אלה מחויבות בנעילת הסנדלים שנופקו להן.

פריט  זהו  מזו,  יתרה  ישראלי.  לסגנון  כביטוי  הסנדלים  את  בתארה  אלאור  צודקת  כן,  אם 
הלבוש היציב ביותר וגם ה"ישראלי" ביותר, ולכן טוב שבחרה בו. לכל אורך ההיסטוריה שלו 
בעיקר,  המידות; התמקדות  טוהר   – בו  הגלום  האידיאולוגי  כחוט השני הממד  עובר  בארץ 
כלומר התגייסות למען מטרה נעלה כגון יישוב הארץ, גאולת הקרקע, יישוב יהודה ושומרון 
ועוד; ערכי עבודה, בעיקר עבודת כפיים; שוויון אזרחי; פשטות הליכות, צניעות והסתפקות 
במועט; יחסים בלתי פורמליים; רוחניות. לא מדובר כאן רק בנוחות או בהתאמה לאקלים 

הישראלי, אלא בסגנון המוכפף לאידיאולוגיה.
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מחשבות על סנדלים: בעקבות תמר אלאור
רונן שמיר*

קרוב לאדמה
לרעיון  כראיה  להתעקש על החומר, להשהות את המעבר לרעיונות, לדחות את השימוש בחפץ 
או כגילום אידיאי – כך מבהירה תמר אלאור את שיטת התחקותה אחר סנדלים. אפשר להקצין 
את הניסוח המעודן והמדויק הזה. אפשר למתוח את הגישה החומרית לגבולות יכולתה: הרעיון 
והדימוי אינם מצויים שם קודם, ככוחות נתונים )אם כי עלומים( הדוחפים והמאפשרים מימושים 
וביצועים והפגנות חומריות. האובייקטים אינם מייצגים רוח שהייתה שם קודם, אלא הרעיון הוא 
אפקט של חומר והגילום האידיאי הוא תוצר של הצורה החומרית. אין זה היפוך היוצרות עצמו,  
לא  תנועה.  לדבר,  דבר  של  חיבור  גלם,  חומרי  תפעול,  שימוש,  בפרפורמטיביות:  העניין  אלא 
מטריאליזם מרקסיסטי אלא מטריאליות אמפירית. גם אצל דירקהיים הטוטם אינו רק מייצג את 
אחדות השבט אלא גם מייצר אותה בכל פעם מחדש; התנועה סביב הטוטם יוצרת לכידות. ההליכה 

בסנדלים, כפות הרגליים בתוך הסנדלים, יוצרות גם הן משהו.
אם כן, נתעקש. מה עושים הסנדלים? סוליה ורצועות, כאלו המותירות את כף הרגל מסונדלת 
הגוף  קצה   – דורכת  היא  שעליה  באדמה  נוגעת-לא-נוגעת  משוחררת,  אך  נעולה  נושמת,  אך 

כמושא לעניין אנתרופולוגי: 

נעה  והאחרת  הרגל  חובקת את קשת  רצועות, האחת  הייתה שתי  ביותר  הטכניקה הפשוטה 
מן  היוצאות  רצועות  שתי  או  האצבעות,  לשאר  הבוהן  שבין  הארגונומי  המרווח  אל  ממנה 
המרווח הזה אל צדי הקשת, שאנו מכנים היום נעלי אצבע או כפכפים. פעם קראו להם נעלי 
אילת או סנדלי גומי. זו הייתה הצורה השלטת של הסנדלים במרחב המסופוטמי, הארצישראלי 
והמצרי. ואולם הסנדל המזוהה עם ישראל, הנקרא סנדל תנ"כי, הוא דווקא בעל שתי רצועות 
רוחב מאובזמות. גם סנדל זה מותיר את מרב כף הרגל חשופה, אך הוא בעל אחיזה טובה יותר 

ומאפשר גם לגרוב גרביים. )אלאור, 2014א, עמ' 239–240(

גרביים?
בסנדלים?  הולכים  מתי  מקום?  לכל  למכולת?  למסעדה?  לטיול?  לים?  בסנדלים?  הולכים  לאן 
קורה  ומה  קצרים?  מכנסיים  סנדלים?  כשנועלים  לובשים  מה  בלילה?  או  בבוקר  בחורף,  בקיץ, 

לסנדל, ולאדמה, ולגוף, כשגורבים גרביים על רגליים מסונדלות? 

היא  העשרים  המאה  של  והשישים  החמישים  בשנות  זו.  מפעולה  יימנע  המצוי  הישראלי 
לסנדלים  מתחת  בגרביים  ביותר  השכיחים  המשתמשים  כיום  "גלותיות".  עם  מזוהה  הייתה 
הם חברי המגזר הציוני הדתי, גברים ונשים )בעיקר גברים(, המבקשים לסמן כך הקפדה יתרה 
והם  הצניעות,  בתעשיית  מחמיר  לטיפול  זוכים  והׂשער,  האצבעות  הגוף,  קצה  צניעות.  על 

מופרדים מן הסביבה על ידי כיסוי. )אלאור, 2014א, עמ' 240(

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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אפאדוראי, מזכירה אלאור, מתייחס לחפצים כאל אינפורמנטים. והאדמה, מה יש לאדמה להגיד? 
החומריות שלה?  מה הטמפרטורה שלה?  בלטות?  חול? אספלט?  דורכים?  האדמה שעליה  מהי 
מידת החספוס שלה? זווית השיפוע שלה? מה עושה ההליכה בסנדלים לאדמה? אילו עקבות היא 
משאירה? האם מדרכה של הרגל המסונדלת מסמן תביעת בעלות שונה מזו של המגף? האם אפשר 

לחקור את הסנדל מבלי לברר למי האדמה שייכת? 
ברונו לאטור מציע לשאול את השאלה הטיפשית: "איפה" הסנדלים? אלאור יודעת שהסנדלים 
יודעת שיצעדו בהם, היא בטוחה שלמסונדלים יש הרבה מה לספר,  נועדו לכפות הרגליים, היא 
היא יכולה אפילו לשער מה אומרים הסנדלים לאדמה. אבל היא רוצה לענות דווקא על השאלה 
"איפה הסנדלים?". היא עונה באמצעות שיטת מחקר מודעת לעצמה, חד-משמעית: בסנדלריות, 

בחנויות, במפעלי הייצור שלהם ובמודעות הפרסומת עליהם; ולא רק על הרגליים.

חומר, צורה וסגנון
אלאור כותבת שהיא רוצה להניח חומרי גלם על שולחן העבודה )בעצם על הרצפה(, בסדר 
מסוים. כך גם בארכיאולוגיה: גם לה עניין ארוך שנים באיסוף של כדים ושטיחים, חפצים 
לפיצוח  מפתח  ישמשו  שבתורם  וסגנון  דפוס  לאתר  הוא  המאמץ  לבוש.  ופריטי  יומיומיים 
הקודים התרבותיים של חברה זו או אחרת; הצורה והחומר הם שיקוף של מרקם חברתי, זהות 
ייחודית או אפילו דפוס אוניברסלי. הסגנון יוחס לעתים למה שאי אפשר היה להסביר במונחים 
פונקציונליים. ארכיאולוגים אחרים ביקשו דווקא לברר מהי הפונקציה של הסגנון והתייחסו 
לחפץ כאל צורה המשדרת אינפורמציה חברתית. גם בארכיאולוגיה התרחקו לבסוף מהמחשבה 
שסגנונם של חפצים רק משקף "משהו שקיים שם לפני החומר" ואשר מתקיים באופן עצמאי 
ונפרד ממנו )זהות קולקטיבית, למשל(. גם בארכיאולוגיה נעו מדיבור על שיקוף לדיבור על 
סגנון כצורה חומרית של התערבות והשתתפות, על החומריות המסוגננת בחפצים כסוג של 
דיבור שמקשיבים לו, או כשפה שיודעים, או לא יודעים, לכתוב ולקרוא בה. חומרים, חפצים 
ואובייקטים מטופלים כשחקנים המתערבים ביחסים בין בני אדם, משנים אותם, מאתגרים 
אותם, מבלבלים אותם. וגם בארכיאולוגיה נעו מהמישור הנראה לעין של החפץ – הנמכר, 
המוצג, הנמצא בשימוש – לטיפול באופן שבו מופקים חומרי גלם, בטכנולוגיות ייצור, במעגלים 

הבלתי נראים לעין המשתתפים בעיצוב ובסגנּון החפץ. 
סנדלים. כפכפים. מנעלים מינימליסטיים. טובים במיוחד לאזורים חמים. חסכוניים בעור, 
גומי ועץ ולכן גם, לעתים קרובות, זולים. אלאור עוקבת אחר העוסקים במלאכה, יצרנים ויזמים, 
מפעלים המסתפקים בחומרים פשוטים, זמינים, זולים, וסנדלרים המרוחקים ממעגלי הייצור 
האירופיים. היא מוצאת אותם בתל אביב, בנהריה, בקיבוץ נאות מרדכי ובטירת הכרמל. אלאור 

מבקשת לבחון כיצד אנשים נוצרים על ידי מה שהם יוצרים. 
אלאור יוצאת לדרכה, נחושה שלא ״לגלוש מיד למתחמים המתבקשים מאליהם: ציונות, 
חלוציות, קיבוצים, אקלים, ילידות מדומיינת, צבריות נשאפת וכו׳״ )2014א, עמ' 235(. ההיגיון 
שלה פשוט: המעבר המהיר מהחפץ למשמעות ינהיר שוב ושוב את מה שכבר ידוע, והסנדלים 
רק יצטרפו לשורה ארוכה של אובייקטים וארטיפקטים שסמליותם מוליכה לאותו מקום ידוע 
מראש )ולרשימת הפרסומים של החוקרת(. אלאור נצמדת לסנדלים, או ליתר דיוק לצורתם 
של הסנדלים: ״צורת שני פסי הרוחב נצרבה בזיכרון הצורות המקומי כצורה הנכונה״ )2014א, 
עמ' 240(. במקום ובזמן אחר התחקתה אנתרופולוגית אחרת אחר האופן שבו פעילות של 
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זכויות נשים מפיג׳י השתתפו בחיבורו של מסמך עמדה בכנס בינלאומי, אספו טיוטות, סידרו 
זו, חיברו והשמיטו משפטים בתוך "צורת הסוגריים" שהתירה זאת. בפיג׳י  זו על גבי  אותן 
עצמה התחקתה האנתרופולוגית אחר מסורת החליפין והמתנה הכרוכה באריגתם של מרבדים 
צבעוניים ובמנהג של הנחת מרבדים זה על גבי זה כדי ליצור מגוון רחב של מרקמים וצורות. 
היא הקבילה בין שתי צורות הפעילות, זיהתה תבניות שחזרו על עצמן והבינה את מסמך העמדה 

כמכשיר אסתטי שהורכב בדרכי אריגה.
אבל מתי נדע לומר שדפוס צורני או תבנית כלשהי התגבשו לכדי סגנון? ויותר מכך, שהצורה 
"נצרבה כצורה הנכונה"? סגנון מתגבש מתוך יציבותם של חומרים, חיבורים וצורות, אך אין די 
ביציבות גרידא. על היציבות להיות גמישה דיה כדי לאפשר וריאציות ואלתורים וקשיחה דיה 
כדי שאפשר יהיה להמשיך לזהותה. אם המושג "דפוס" מתאר חזרתיות פסאודו-מכנית, המושג 
"סגנון" מתאר חזרתיות אורגנית, כזאת המאפשרת גם חידוש. אלאור מוצאת סגנון בצורתם 
של הסנדלים: אופנות מתחלפות, טכנולוגיות ייצור חדשות ואפילו תשוקות מעודכנות, היא 
כותבת, המשיכו להכיל את הצורה ולייצר אותה שוב מחומרים חדשים. והסנדלים, מסוגננים 
בצורה הנכונה, השתתפו בכינון אדם מקומי, או ליתר דיוק איפשרו את אותם היחסים בין אדם 
לאדמה שיצרו את אותה מקומיות. ורק אז, צמוד לאדמה, מרשה לעצמה אלאור לאפיין את 
נוגעת  הצורה הנכונה כ"צורה של המצב החלוצי": ״דמות גברית ישראלית כמעט עירומה; 
באוויר החם והלח, נצרבת בשמש, חשה את חום החול או האספלט בשולי סוליית הסנדלים 

שלה״ )2014א, עמ' 240(.

ישראליות של המצב החלוצי
קריאת הכיוון החומרית היא תמיד גם קריאת כיוון לחקירתן של אידיאות. אי אפשר לצפות 
מגישה חומרית שתפתור אחת ולתמיד את סיבתיותו של היחס בין חומר לאידיאה, אבל נפלא 
לגלות שעיון בחפצים בשיטה שנקטה אלאור מאפשר לחקור את הפרפורמטיביות של הדימוי. 

תהליך הייצור החומרי מאפשר, גם אם לא ממציא, את נוכחותן של האידיאות. 
ב-1986 אצרה שרה בריטברג-סמל את התערוכה "דלות החומר כאיכות באמנות הישראלית". 
רפי לביא, במכנסיים קצרים ובכפכפים, משרבט בגיר על לוחות דיקט, היה לארכיטיפ של סגנון 
ישראלי באמנות. דלות החומר גאלה חומרים מסוימים מעליבותם ומיצבה אותם מחדש )אלאור 
טוענת כי המיצוב הזה מבטא בוז לקישוטיות(. הדיקט, כמו תריס הפלסטיק, כמו הכפכפים, 
שידרו אינפורמציה חדשה ושרטטו זהות ומקום ותביעות בעלות. ציירים, ציירות ואוצרת יצרו 

עתה את האידיאה "דלות החומר", שלכאורה הייתה שם תמיד. 
שסיפורם  מסבירה  אלאור  מהדמיון.  הרפה  שלא  דנציגר  של  נמרוד  בעיקר  זה  היה  אבל 
וכיצירת אמנות, ״כמפתח לצורות  של הסנדלים מאשר את מיקומו של נמרוד, כמיתולוגיה 
המקומיות״. בריטברג-סמל כתבה על אגריפס של אריה ארוך לעומת נמרוד של דנציגר: ״עד 
שלא לבש את פרצופו הניצי, האכזרי, האדנּותי, הלא-יהודי במופגן, שהרכיב לו דנציגר על גוף 
עדין וענוג, לא ידעה התנועה הכנענית איך לחלום את עצמה באופן ויזואלי״, כתבה )בריטברג-

סמל, 1988(. ולא רק התנועה הכנענית; היא מוסיפה שנמרוד הופיע כהצעת זהות לעבריות. 
אך לנמרוד אין רגליים. הפאשיזם שלו, מעירה בריטברג-סמל, נמצא בפנים, בצוואר, בחזה 
המתוח. גם אלאור יודעת שלנמרוד אין רגליים. אבל, היא כותבת, "ארשה לעצמי להניח שבין 
המבקרים הרבים שפקדו את התערוכה ]שבה הוצג נמרוד[ היה גם סנדלר תל-אביבי אחד, 
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שנולד בהולנד לפליטים יהודים מפולין״ )2014ב, עמ' 13(, ואשר חודשים אחדים לאחר מכן 
רשם חברה בשם נמרוד בע״מ. היה זה רוזנבליט הסנדלר, אם כן, שנתן לנמרוד רגליים, חיבר 

אותו לאדמה וצייד אותו בסנדלים שהפכו לסגנון הישראלי דל-החומר. 
הסנדלים שאלאור מוצאת בין נאות מרדכי לתל אביב לא רק הוליכו ממקום אחד למשנהו 
את הצורה של המצב החלוצי, את מה שהיא מכנה "הדימוי הפרפורמטיבי" של הישראליות 
הזאת. האנשים שייצרו את הסנדלים הללו פעלו כיוצרי תרבות; היצרנים של סנדלי נמרוד בנו 

מצב וצורה תרבותית לא פחות מיצירת האמנות של דנציגר. 

סנדלרות כאנתרופולוגיה יישומית
אם הסנדלרים יוצרים תרבות, אפשר גם להניח שהם אנתרופולוגים, או לפחות מקשיבים להם. 
קלרק׳ס היא יצרנית נעליים וותיקה ומוכרת באנגליה. בראשית שנות האלפיים הזמינה קלרק׳ס 
את שירותיו של אנתרופולוג יישומי על מנת שיבהיר לה את הדפוסים המשתנים של נעילת 
נעליים בקרב האנגלים. האנתרופולוג נצמד למטיילים, להולכי המדרכות, למבלים בפארקים 
ולנוסעים ברכבת. הוא שאל אותם על הרגלי הנעילה שלהם, התבונן בדפוסי תנועתם של נשים 
וגברים ואפיין עבור קלרק׳ס את סגנון ההנעלה שמותג כ-active footwear. החברה, מצוידת 
בידע האנתרופולוגי, פיתחה סוליות חדשות מחומרים עמידים לבוץ ולמים, הוסיפה מדרסים 

בולמי זעזועים ופישטה וביטלה נעליים עם שרוכים. 
אני מנחש שגם יצרני הנעליים של אלאור היו רגישים לרוח התקופה, ולמדו שכוחו של הסנדל 
הוא באופן שבו ביטא את רוח החלוציות. כשאלאור שוחחה עמם, הם יכלו מן הסתם לשאוב 

עידוד מהזיהוי של מוצריהם עם הישראליות ולדבר בשמה בעת ובעונה אחת.
 .)McCarthy, 2015( אנתרופולוג יישומי עומד במרכזו של רומן חדש של תום מקארתי 
האנתרופולוג, שכיר בחברת ייעוץ וחסיד של קלוד לוי-שטראוס, נדרש לייעץ לחברת הג׳ינס של 
לוי שטראוס, הלהוטה ללמוד על רוח התקופה. הוא מתעד בקפידה עשרות וריאציות של סגנון 
קרעים וקפלים אצל לובשי הג׳ינס וכותב עבור הלקוח דוח עב כרס. לקוראי הספר הוא מספר: 

גנבתי מושג מהפילוסוף הצרפתי דלז: עבורו, "הקפל" מתאר את האופן שבו אנו בולעים 
את העולם שמסביב, מסובבים אותו ואז מהפכים אותו שוב, ובעשותנו כך – מעצבים את 
הזהות שלנו. הוצאתי את כל הזבל המהפכני )דלז היה שמאלני( וגם לא נתתי לו קרדיט. 
חברות הנעלה והלבשה גדולות לא רוצות לשמוע על טיפוסים כאלו. עשיתי דבר דומה 
נוסף, באדיו: מחזרתי את מושג "הקרע" שלו, שבר פתאומי בזמן,  עם פילוסוף צרפתי 
וגם כאן הוצאתי את כל המטען הרדיקלי   ]...[ ויישמתי אותו, כמובן, לקרעים בג׳ינס. 

)באדיו הוא מאואיסט(.

בסנדליו,  אידיאה שתתגלם  חושב  הנעליים  יצרן  אולי טמון הפרדוקס האנתרופולוגי:  וכאן 
ופעולת הייצור שלו לא רק מאששת את אותה אידיאה אלא בעצם יוצרת אותה. אולי כך גם 
עם האנתרופולוגיה. גם אלאור מעידה שבחירתה המחקרית והמתודולוגית בסנדלים איננה 
"סגנון ישראלי".  זיהוי ראשוני כלשהו של משהו שאפשר לכנותו  תמימה. היא נשענה על 
ואפשר שהמבקרים יגידו שזו ישראליות הגמונית, פרי המצאתה ודימויה העצמי של האליטה 
האשכנזית ואידיאות הצבר והחלוץ שלה, אידיאות שהתממשו בין השאר בדלות חומר רוויית 
סטטוס של יוקרה. וכך ממשיך ומהרהר האנתרופולוג היישומי של מקארתי על דרכו להזין 
תיאוריה מתקדמת למכונה התאגידית: ״המכונה יכלה לבלוע הכול, להכיל הכול בצורה חלקה, 
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כמו נול אריגה ענק שאורג מחדש כל אריג למה שהגיבור שלי ]קלוד לוי-שטראוס[ היה מכנה 
 the( 'או, אם לא זה, אז אולי סתם 'הדפוס של השליט )master pattern( 'בשם 'דפוס שליט

pattern of the master(״. 
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לאומית ושותפות יהודית-ערבית. ירושלים: מכון ון ליר בירושלים 

והוצאת הקיבוץ המאוחד. 2015. 365 עמודים

מיכל גבעוני*

כמנהג הימים האלה, השואה והנכבה, כרך המאמרים שערכו בשיר בשיר ועמוס גולדברג, נתקל עם 
צאתו לאור בקבלת פנים בריונית. ו' החיבור שבכותרת הספר הספיקה כדי להקים עליו את תנועת 
״אם תרצו״ ותומכיה, והם הצליחו לעורר שערורייה קטנה סביבו בתואנה המופרכת כי הספר עורך 
השוואה בין רצח העם היהודי ובין אסון הגירוש, העקירה והגלות הפלסטיני. בתגובה להאשמות, 
המגנים על הספר ביקשו להבהיר שהשואה והנכבה כלל אינו עוסק בבחינת האירועים ההיסטוריים 
שנודעו לימים בשמות הללו, אלא מתמקד רובו ככולו בעבודת הזיכרון המסוכסכת שהפכה אותם 
לטראומות לאומיות מכוננות. אף שתגובה זו מדויקת, אחת ההשלכות המצערות שלה היא ריכוך 
האיום שהספר מציב לסדר היום הפוליטי של הימין ולסטטוס-קוו האתנוקרטי בישראל-פלסטין. 
השואה והנכבה הוא ספר חשוב מכיוון שהוא מציע דיון ישראלי-פלסטיני ראשון מסוגו – נוקב, 
מתוח ומפולג – בנושא שכל עיסוק בצדק מעברי בישראל-פלסטין עתיד להידרש לו. עורכי הספר 
מבקשים לבחון כיצד אפשר להפגיש את הטראומות הלאומיות של השואה והנכבה, שסבוכות זו 
בזו ממילא, כך שישמשו משאב לפיוס ולחיים משותפים. מאמרי הספר מציגים קשת של עמדות 
ולנחיצות של השימוש בזיכרונות הטראומטיים כמצע משותף להכרה פוליטית  ביחס להיתכנות 
הדדית, עמדות שנעות בין תמיכה מפוכחת בשימוש כזה ובין הסתייגות ממנו ודחייה שלו. הספר 
איננו מציע תשובה חד-משמעית לשאלה אם אפשר לסתת עתיד פוליטי שוויוני בישראל-פלסטין 
מחורבות שני העברים הטראומטיים; הישגו טמון בוויכוח שהוא מחדד בין תפיסות ואבחנות שאינן 

מתמפות בהכרח לפי החלוקות הצפויות בין יהודים לערבים ובין שמאל לימין. 
השואה והנכבה החל את דרכו כפרויקט שנועד להניח יסודות לשיח משותף ליהודים ולפלסטינים 
אזרחי ישראל בנושא השואה. המסגור מחדש שעבר הספר, מחיבור בעל מוקד אחד לחיבור בעל שני 
מוקדים )עמ' 7(, מגלם בזעיר אנפין את ההיסט הפוליטי שעורכיו מבקשים לעודד. המודל הדו-

לאומי של הזיכרון שהם מציעים כחלופה למציאות שיחנית שבה זיכרונות לאומיים מתחרים זה בזה 
ומדירים זה את זה מבוסס על כמה טיעונים שלובים ועל כמה מקורות השראה תיאורטיים. עורכי 
הספר גורסים שעברים טראומטיים אינם חייבים לפעול בפוליטיקה ככוחות מנוגדים; שהם יכולים 
לתפקד כאמצעי תרפויטי המעודד הכרה באחר ומחזק במקביל את הזהות העצמית; ושזיכרונות 
לאומיים כאובים עשויים לספק את התשתית הרגשית הנחוצה ליצירת סֵפרה ציבורית שתכנס יחד 
יהודים ופלסטינים כשותפים לוויכוח. הטענה הראשונה מתכתבת עם ספרו של מייקל רוטברג על 
״זיכרון רב-כיווני״, שם תיעד רוטברג את הזיקות בין זיכרון השואה למאבק נגד הכיבוש הקולוניאלי 
וערער בהצלחה על התפיסה התחרותית של הזיכרון הקולקטיבי.1 הטענה השנייה נסמכת על מושג 

המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
 Rothberg, M. (2009). Multidirectional memory: Remembering the holocaust  1

.in the age of decolonization. Stanford: Stanford University Press
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הפוסט-סטרוקטורליסטית  לכתיבה  במענה  קפרה  לה  דומיניק  שפיתח  האמפתית״  ״הטלטלה 
האחר,  של  לטראומה   )50 )עמ'  ]ה[מבוקרת״  ה״פתיחה  את  מאמצת  היא  וטראומה.  עדות  על 
שטלטלה שכזו אמורה לאפשר בהימנעותה מהפיתוי הכפול לנכס את האחר מתוך הזדהות איתו 
או להתעלם מסבלו.2 הטענה האחרונה, המניחה שמרחב אזרחי ישראלי-פלסטיני לא יוכל להתכונן 
רק באמצעות הסדרים מוסדיים, מבוססת על התיקונים שהציעו הוגים מהזרם הרב-תרבותי למושג 
הספרה הציבורית של יורגן הברמאס, ועל האבחנה )בלשונם של בשיר וגולדברג( שלשם קיומה 
של ספרה כזאת ״צריכה להתקיים איזו תחושת ׳אנחנו׳, חלקית ככל שתהיה, שעל בסיסה מנהלים 

חברי הקבוצה את הוויכוח ביניהם״ )עמ' 19(. 
צפופה  רשת  טווים  ארוכות,  או  קצרות  מסות  לצד  אקדמיים  מחקרים  הכולל  הספר,  מאמרי 
דו-לאומית  מחשבה  לבסס  הפתיחה  מאמר  מבקש  שעליהם  הטיעונים  סביב  וסייגים  תהיות  של 
להתהוות  יכולה  הדדית  הכרה  אם  השאלה  ועולה  שבה  הספר  לאורך  טראומטיים.  עברים  על 
בתנאים המשמרים את הפריבילגיות המשטריות של קבוצה אתנית אחת. בין שהכותבים מתנגדים 
ובין שהם מתייחסים  וההסתגרות שהן מעוררות  כלפי הטינה  ומביעים הבנה  לפריבילגיות הללו 
לרגשות הללו כאל שורש הבעיה, כותבים רבים מתייחסים בספקנות לאפשרות קיומו של דיאלוג 
על סבל בישראל-פלסטין בנסיבות הפוליטיות הנוכחיות. מיה כהנוב, שליוותה קבוצת אנשי חינוך 
יהודים ופלסטינים שהתכנסה כדי לדון בשואה במסגרת מכון ון ליר, מראה למשל שהבנת עמדותיו 
של הצד האחר אינה מעודדת התקרבות אלא גורמת להעצמת חרדות ולהתבצרות בעמדה לאומנית 
או לחילופין מובילה לשחזור של החוויה הטראומטית ולהיאטמות מתגוננת. סלמאן נאטור מזכיר 
וכי  התיכון״  במזרח  המאבק  לב  אינה  הפלסטינית  הנכבה  או  היהודית  השואה  בעניין  ש״העמדה 
זכויות  על  קיום,  על  אדמה,  ״על  המאבק  כשייפסק  רק  להסתיים  יוכל  הנרטיבים  סביב  המאבק 

צודקות ועל רווחת החיים של הפרט והכלל, הערבים והיהודים״ )עמ' 145(.
מאמרים אחרים מזהים את הדבקות בטראומה הלאומית כפתולוגיה שממנה צריך אחד הצדדים 
גבריאל  המשותף.  הפוליטי  קיומם  את  מחדש  לבנות  העמים  שני  שיוכלו  לפני  בנפרד  להיפטר 
מוצקין סבור שעל הפלסטינים לקבל ״את כורח מציאותה של 1948״ ולהפסיק לטפח את התקווה 
לחזור לאדמתם כדי שיוכלו ״לחיות לגמרי בהווה״ )עמ' 184, 188(. לעומתו, אמנון רז-קרקוצקין, 
שמצביע כמו כותבים אחרים בספר על האינסטרומנטליזציה הציונית של השואה ועל החרדתיות 
חרדתם  של  המוכחש  למקור  מבט  להישיר  שנדרשים  אלו  הם  שהיהודים  סבור  מטפחת,  שהיא 
פחד  מאותו  להשתחרר  רק  לא  יאפשר  רז-קרקוצקין,  פי  על  כזה,  מהלך  והפליטים.  הנכבה   –
משתק אלא גם למנוע את הבלעתה של השואה בנרטיב היסטורי של קדמה, שממעיטה בערכה 
של השואה בכך שהיא מייחדת אותה. מכיוון אחר, מאמריהם של איסמאעיל נאשף ושל מרזוק 
אלחלבי מחדדים את החשש כי מחשבה דו-לאומית על טראומה עלולה לשמר את מערך היחסים 
הקולוניאלי כל עוד תיטה לאשש את מנגנון החיקוי שמוביל את הנכבש להבין את עצמו במונחיו 
של הכובש. שינוי פוליטי בישראל-פלסטין, כך משתמע מעמדתם, אינו אמור לטפל בהתכחשות 
את  מאפשרות  שיחד  מרובות  ״דינמיקות  באותן  נאשף,  שכותב  כפי  אלא,  האחר  הצד  של  לעבר 
אזהרה   .)303 )עמ'  ובתוכו״  )כשלילה(  מולו  אל  הציוני,  הפרויקט  בצל  הפלסטיני  האתר  הופעת 
דומה מפני הפנמה נמהרת של הנחות היסוד של הפוליטיקה של ההכרה מופיעה גם במאמרו של 
הראות  מנקודת  הקורבן,  הקורבנית;  המנטליות  של  ההרסני  האפקט  מפני  המתריע  שגיב,  אסף 

לה קפרה, ד' )2006(. לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה. תל אביב: רסלינג.  2
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מצד  בהכרה  תלוי  שאינו  אוטונומי,  תהליך  לעבור  ש״צריך  זה  הוא  מבטא,  שהוא  הניטשיאנית 
התוקפן״ שכן ״ביטול הצורך באישור כזה הוא אקט השחרור האמתי״ )עמ' 349(.

התרבותית  היצירה  של  האמיצים  מהשוליים  הלקוחות  דוגמאות  כמה  כוללים  הקובץ  מאמרי 
לשזירה אינטרטקסטואלית של זיכרונות שואה ונכבה. כזאת היא למשל כתיבתו של אבות ישורון, 
שעליה נסוב מאמרו של חנן חבר, וכך גם תרגומיו של אנטואן שלחת ליצירות הנוגעות בשואה. 
אולם הדוגמאות הנדירות הללו מדגישות ביתר שאת שטלטלה אמפתית בקנה מידה משמעותי 
ולא בתחילתו. במציאות  פיוס אמיתי  לנוכח אסונו של האחר תוכל להתקיים בסופו של תהליך 
שבה יהודים אוסרים על פלסטינים לציין את יום אסונם כיום אבל ושבה סבלות הנכבה אינם באים 
לכלל חתימה בשל סחיטתו עד דק של זיכרון השואה, ו' החיבור הסובכת את העברים הטראומטיים 

של שני העמים נראית חבוטה וצייתנית מתמיד. 
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חנה ארנדט. המצב האנושי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 2013. 374 עמודים

אודליה חיטרון*

חמישים וחמש שנים חלפו מאז פרסומו הראשון של The human condition, באנגלית ובהוצאת 
אוניברסיטת שיקגו, ועד שראה אור תרגומו העברי. קריאה מחודשת בו מדגישה את החותם העמוק 
שהותירה ארנדט על התיאוריה והפילוסופיה הפוליטית, ולא פחות מכך את מידת הרלוונטיות של 
הגותה גם ל"כיכר העיר" של היום – מתחריר ועד הרשתות החברתיות. הדבר נכון במיוחד לדיון 

שהיא מובילה במושג ה"פוליטי" ובפעולה הפוליטית. 
מעברו  כנמצא  היווני(  הקלאסי,  )במובנו  הפוליטי  את  שהבינו  אחרים  רבים  הקדימה  ארנדט 
ראו  ככולם  רובם  העכשווי.  המצב  של  ובניתוחו  באפיונו  ועסקו  אפיסטמי  שבר  של  ה"אחר" 
עליו  ומכסה  הפוליטי  את  הממיר  מה  דבר  איונו,  את  אלא  הפוליטי  של  המשכו  את  לא  באחרון 
למשל(.  רנסייר,  בפי  ו"פוסטפוליטיקה"  אגמבן  אצל  החירום"  "מצב  פוקו,  בפי  )"ביופוליטיקה" 
אצל ארנדט קשורה הבחנה זו בהתמוטטות הגבול בין התחום הפרטי לתחום הפומבי, ובהמשגתה 
ואופיר  אזולאי  שמציינים  כפי  הזו.  ההתמוטטות  את  המנקזת  גורפת  כקטגוריה  ה"חברתי"  את 
בפתח הדבר שלהם למהדורה העברית, הבחנתה בין החברתי ובין הפוליטי הייתה המקור למרבית 
אי-ההבנה בהתקבלות המצב האנושי, והיא עוררה ביקורת רבה יותר מכל רעיון אחר המוצג בספר. 
 – שלה  הבניין  שאבני  מורכבת,  מטריצה  של  העכשווית  תצורתה  הוא  הארנדטי  ה"חברתי"' 
הם  אלו  בהתאמה(.  ו-5   4  ,3 )פרקים  הספר  של  ליבתו  את  מרכיבות   – ופעולה  מלאכה  עבודה, 
כבסיס  ארנדט  את  משמש  אפיונם   .)vita activa( המעש  חיי  של  היסודיים  התחומים  שלושת 
המודרנה  דרך  העתיקה,  העת  למן  ביניהם,  היחסים  ופילוסופית של השתנות  היסטורית  לבחינה 
ועד ימיה שלה – בחינה שבתורה מאפשרת לה להעמיד ביקורת על המצב האנושי בן זמנה ולתאר, 
באורח נבואי כמעט, את המתווה להתפתחותו העתידית. באמצעים של חזרה והבדל, התפתחות 
גם לאפיין את המצב האנושי  לגולל התפתחות היסטורית אלא  רק  וקיטוע, ארנדט מבקשת לא 

בכללותו, על הקטגוריות הקבועות שמהן הוא עשוי ועל אופני השתנותן. 
העבודה )labor( מוקדשת לוויסות, לשימור ולדומינציה של הקיום במובנו הבסיסי ביותר. היא 
מובנת כשם פעולה בלבד, היינו כמה שמסמן את הפעילות התהליכית לבדה, שכן תוצאותיה של 
העבודה נתונות בהשתנות מתמדת של ייצור וכיליון, המשועבדת למעגל החיים בטבע; המלאכה 
)work( מופקדת על היצרנות )fabrication( ועל היצירתיות )creativity( ומובנת הן כשם פעולה 
 .)artefact( "והן כשם עצם, שכן היא מכוננת את העולם החומרי, המלאכותי והעמיד של ה"דברים
גם תנאי  היא  ולפיכך  נפרד מהטבע,  כדבר מה  מייצרת את העולם האנושי  היא  וכתוצר  כתהליך 
30(. בראש הפירמידה  )עמ'  גרידא"  חייתית  "מכל סביבה שהיא  ראשון להבחנת הקיום האנושי 
 .)interaction( ניצבת הפעולה – הזירה שבה מייצרים בני האדם משמעות באמצעות אינטראקציה
הפעולה מושתתת על עיקרון של פלוראליות והיא מבטאת תלות משולשת בין היכולת לפעול, 

ההיות אנושי וההיות פוליטי. 
בעולם העתיק נשמרה ההיררכיה בין מרכיבי חיי המעש, ועמה גם ההבחנה בין התחום הפרטי 

תלמידת דוקטורט במחלקה לשפה וספרות רומאנית, האוניברסיטה החפשית של ברלין   *
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– המשועבד לטבע, לשימור החיים הביולוגיים ולתביעותיהם – ובין התחום הציבורי, שבו ייצגה 
האפשרות להשתתף בזירה האזרחית את מעלתו הגבוהה ביותר של החופש. העבד, שהופקד על 
העבודה, היה משולל לשון ולכן משולל גם יכולת לפעול,1 אך עם זאת שחרר את אזרחי הפוליס 
מהכרוך בהיותם בריות המותנות בתנאי הטבע )conditioned selves( ואיפשר מימוש של עקרון 
החירות בְסֵפרה הציבורית. לעומת זאת, בעולם המודרני השתנה באופן רדיקלי היחס בין מרכיבים 
 )homo faber( "אלו. עקרונות הנאורות, הרציונליזם והמחשבה המדעית איפשרו ל"אדם העושה
לממש את תשוקתו להמיר את התלות בטבע ובעולם – "מתנת-החינם משום מקום" של הקיום 
)self-conditioned(. אך "כמו באגדות", כותבת  30( – בתנאים מלאכותיים שיצר בעצמו  )עמ' 
ארנדט, "התגשמות המשאלה מתחוללת ברגע שבו אין היא יכולה אלא להביס את עצמה" )עמ' 
32(: השאיפה לחמוק מהמצב האנושי הובילה לניכור מהעולם ויצרה נתק בין הידע המעשי ובין 
גורף מתנאי החיים  מזו, האפשרות לשחרור  יתרה  ולדבר אותו.  האפשרות להבינו, לחשוב עליו 
הובילה, באופן פרדוקסלי, ליצירת מובן של שוויון הדומה יותר לִנרמול, שכן הוא מבוסס על זהות 

 .)peer( ולא על שווי מעמד )בין קבוצות גדולות )אינטרס משותף, דעה המוסכמת על הכול
זוהי נקודת המעבר אל מה שארנדט מכנה ה"חברתי" – חברה עכשווית המתהווה מתוך הכפלת 

מודל משק הבית הפרטי ליצירת חברת המונים, המבוססת על ביורוקרטיה ועל קונפורמיות:

הפרטי  את  הופכת  אינה  שלם,  עם  של  כביכול,  הקסמות,  אותה  הפרטי,  של  הרחבה  אותה 
לפומבי ]...[ אלא להפך, משמעותה היא שהתחום הפומבי נסוג כמעט לגמרי והגדולה פינתה 
את מקומה לקסם; שכן, אף שהתחום הפומבי עשוי להיות גדול, אין הוא יכול להיות מקסים, 

בדיוק מפני שאינו יכול להעניק מחסה ללא רלוונטי. )עמ' 82(

הפוליטי  את  מנכס  שתיהן,  את  מחליף  ולכן  לציבוריות  פרטיות  בין  הגבול  את  מביס  החברתי 
ומכסה עליו. באין פלורליות או אחרּות מתרוקנת מתוכנה האפשרות לפעולה או לאינטראקציה, 
במובנן היווני. הדבר מוביל את ארנדט, הנשענת על שני המובנים של המילה condition, להבנה 
שה״מצב״ הנוכחי הוא, בפשטות, ״תנאי״ לא מספק עבור ההיות אנושי. עצם כתיבתו של המצב 

האנושי, כיצירה )work( וכפעולה, יש בה מידה של התנגדות למסקנה זו. 
יש לשבח את אריאלה אזולאי ועדי אופיר על תרגומם העשוי לעילא, המשקף היכרות מעמיקה עם 
מחשבתה של ארנדט, ולא פחות מכך – רגישות לכוחה ולמגבלותיה של העברית בהעמדת מקבילה 
לאינפורמציה  מקור  בה,  השימוש  באופן  ובפרט  בשפה,  רואה  ארנדט  שלה.  המושגי  ללקסיקון 
מלאכה  עבודה,  בין  ההבחנה  ובראשונה  )בראש  התיאוריה  של  ולרוויזיה  האנושי"  ה"מצב  על 
לשפות  ועד  מלטינית  החל  בשפה,  עבורן  שונים  מסמנים  של  קיומם  מעובדת  שאובה  ופעולה 
האירופיות המודרניות(. בכך היא מעמידה קושי תרגומי לא מבוטל. מלאכת המחשבת של אזולאי 
ואופיר מתמודדת עמו ברהיטות ובעקביות, ומאפשרת להעביר לעברית את הצלילות והקפדנות 
נטייתה  עם  גם  בהצלחה  מתמודדות  הערותיהם  באנגלית.  ארנדט  של  כתיבתה  את  המאפיינות 
להישען על כפלי משמעות כבסיס לפרובלמטיזציה מושגית ולפרקטיקה של חישוף המבוססת על 

אטימולוגיה, שהמעבר לשפה שמית מביס לא פעם. כן ירבו תרגומים כאלה. 

ארנדט מעמידה את הדיבור לא רק במרכז חיי העיון, כמקובל, אלא גם במרכז חיי הפעולה. הדבר   1
נובע מהתנגדותה לעליונות האפלטונית של חיי העיון על פני החיים הפוליטיים; חיי העיון, עבור 

ארנדט, הם תנאי הכרחי, אם כי לא מספק, לחיי הפעולה.
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והאזרחי של הצבא בארץ,  ועל התפקיד החברתי  כי הכול כבר נאמר על השירות  נדמה  לפעמים 
אולם בספר זה אריקה וייס מצליחה להאיר את הסוגיה הזאת באור רענן. וייס בוחנת את הנושא 
מתוך התמקדות בסרבני המצפון בישראל וספרה מתבסס על מחקר אתנוגרפי שהיא ערכה בשנים 
"פרופיל  של  הנוער  וקבוצת  לשלום"  "לוחמים  סרבנות,  תומכי  ארגונים  שני  בקרב   2009–2007
חדש". על בסיסו של מחקר זה היא דנה באתוס החיילּות ובאופן שבו המדינה מייצרת מנגנוני גיוס 
מרצון דווקא בקרב צעירים המשתייכים לקבוצות העילית ההגמוניות. לאור מרכזיותו של מיתוס 
העקדה היא חוקרת את הפרדוקסים המובנים לתוך שירות צבאי שמוכתב בכפייה, אבל מתבסס 
הלחצים  על  המשמעות,  הבניית  מנגנוני  על  עומדת  היא  מרצון.  התגייסות  על  למעשה  הלכה 
החברתיים ועל ההיבטים הבין-דוריים שמשחקים תפקיד מרכזי בהטמעת הצורך להתגייס מרצון, 
שבין  היחס  אודות  על  מקיפים  תיאורטיים  דיונים  ונגיש  קולח  כתיבה  בסגנון  כך משלבת  ובתוך 

ריבונות לאזרחות ועל סובייקטיביות ליברלית, הקרבה, מוסר ושייכות.
מבחינות רבות הספר מצטרף לספרות הענפה העוסקת בהבניית זהות ואזרחות בהקשר הליברלי; 
תרומתו הייחודית היא נקודת המבט של וייס, המתמקדת בהסדרה של מבני יחסים בין המנגנונים 
הדכאניים של המדינה והמערכים המאפשרים את הגיוס מרצון של אזרחיה. כמו כן, מקרה המבחן 
של השירות והסירוב לשירות בישראל מאפשר לוייס לפתח דיון מורחב בתפקידו של המצפון בתוך 
מערכים אלו ולחשוף את המורכבות הכרוכה בהקרבה הוולונטרית הנדרשת מאזרחים במשטרים 
ליברליים. וייס מציבה את המצפון במרכז תהליכי הבניית הזהות האזרחית; ההתמקדות במצפון 
שלפיה  המודרנית,  הסובייקטיביות  של  האינהרנטית  הכפילות  על  רעננה  פרספקטיבה  יוצרת 
הסובייקט הוא בה בעת גם מקור הסמכות לריבונות וגם הנתין שלה. הניתוח שוייס מציעה מעשיר 
את העיסוק ההגותי בסתירות האינהרנטיות למושג האזרחות ובקונפליקטים הפנימיים להבנייתה. 
בתוך  הסרבנות  פעולת  של  הייחודי  למיקום  באשר  חשובות  תובנות  מעלה  גם  וייס  לכך,  מעבר 
מרחב הקיום האזרחי, ובפרט בהקשר הישראלי. לטענתה, המשגתו של השירות הצבאי כהקרבה 
בארץ היא שמאפשרת למעשה את פעולת הסרבנות המצפונית ומתווה את צורות הופעתה של 
זו. עם זאת, היא מראה שהקישור הייחודי של המעמד החיילי לריבונות מאפשר לייצר  סרבנות 
שיח סרבני שחותר תחת האינדיבידואציה של עמדת הסירוב, במיוחד עבור פעילים בארגון כמו 

"לוחמים לשלום" שמבססים את סרבנותם על ההון החברתי שלהם כחיילים קרביים לשעבר.
שהיא  כפי  האזרחות  בהבניית  הדיון  את  למקד  לוייס  מאפשרת  בסרבנים  ההתמקדות  כאמור, 
האתנו-מעמדיים  להיבטים  מאוד  מודעת  וייס  ואכן,  הגמוניות.  לקבוצות  ביחס  ביטוי  לידי  באה 
המאפיינים את נחקריה. היא בוחנת את מנגנוני הגיוס המכוונים כלפי קבוצות העילית בישראל 

ופליאואקולוגיה,  ארכיאולוגיה  לגיאוגרפיה,  וביה"ס  חברתי  וצדק  סכסוכים  יישוב  לחקר  המכון   *
אוניברסיטת קווינס, בלפסט
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לייצר  נדרשות  אלו  שקבוצות  להמשגות  מרכזיים  במוסר  והעיסוק  ההקרבה  שאתוס  וטוענת 
היא  כי  עצמה  על  מעידה  וייס  זאת,  עם  גיוס.  בפני  העומדים  להן,  המשתייכים  הנוער  בני  אצל 
הנמצאות  קבוצות  אודות  על  מייצרת  שהיא  התמונה  כי  נדמה  ואכן  הישראלית,  לחברה  זרה 
בחוסר  אף  ולפעמים  גסות  מכחול  במשיכות  אחת  לא  מאופיינת  שלה  המחקרי  למרחב  מחוץ 
מנגנוני  בין  הדיפרנציאציה  את  בבחינתה  לדוגמה,  הישראלית.  לקוראת  לצרום  העלולים  דיוקים 
ההזדהות עם המדינה, המתרחשים ברבדים השונים של החברה הישראלית, היא אינה עומדת על 
היא  לשוליים.  שמודרים  מי  אצל  דווקא  ובהזדהות  להשתייכות  בשאיפה  הכרוכות  המורכבויות 
תפקיד  משחקים  הגיוס  של  הכפויים  וההיבטים  השירות  כלפי  התועלתנית  שהתפיסה  קובעת 
מרכזי יותר אצל קבוצות מוחלשות ואף טוענת שברבדים חברתיים אלו נמצא עמדות ציניות כלפי 
האידיאולוגיה של המדינה, טענה שאינה עולה בקנה אחד עם הפופולריות של עמדות לאומיות 
במובהק ואף לאומניות דווקא בקרב מגזרים מוחלשים בחברה הישראלית. במקום אחר היא מציינת 
את ההתיישבות המסיבית של חרדים בהתנחלויות בגדה ותולה אותה במוטיבציות דתיות וברצון 
להתקרב למקומות קדושים, ולא בתהליך המונע בראש ובראשונה על ידי צורך כלכלי. ואולי צורם 
מכול הוא הקישור שהיא עושה שוב ושוב בין מוצאם ה"אירופי" של נבדקיה האשכנזים ובין ערכים 
של ליברליות ומסורות אתיות אירופיות. היא מציינת קישור זה כנובע בטבעיות ממוצאם ואינה 

רואה אותו מתווך על ידי ההבניה של הזהות האשכנזית בישראל. 
אך מלבד כל זה, נדמה כי חולשתו המרכזית של הספר היא בכך שאינו ממצה דווקא את הסוגיה 
שאמורה לעמוד בלבו – הסרבנות בישראל. מספרה של וייס אנחנו לומדים מעט מאוד על תנועת 
הסרבנות המפותחת והעשירה בישראל, שההיסטוריה שלה ענפה והתפתחה בה חשיבה מורכבת 
כל התייחסות לתנועת  הניתוח עצמו חסר  אזכור במבוא של הספר,  וסירוב. למרות  אזרחות  על 
הסרבנות בכללותה ולאופן שבו היא איפשרה ועיצבה את פעולותיהם של נבדקי המחקר של וייס. 
וייס ערכה את מחקרה בקרב שתי קבוצות – "לוחמים לשלום" וקבוצת הנוער; אולם קבוצות אלו 
נמצאות בפריפריה של אקטיביזם הסרבנות בישראל והתמונה שמצטיירת על תנועת הסרבנות היא 
חלקית, בלתי מייצגת ומוטה. אילו הייתה פעילותן של הקבוצות הללו ממוצבת יחסית להקשר 
הרחב יותר של סרבנות בספר ייתכן שהבחירה בהן לא הייתה מעיבה על המחקר. אולם וייס נוטה 

להציגן כמייצגות את הסרבנות הישראלית בכללותה. 
היסטוריה  בעלת  בסביבה  פועלים  הישראלים  הסרבנים  בספר,  המצטיירת  לתמונה  בניגוד 
ומערכי יחסים קונקרטיים. סביבה זו אוצרת בתוכה לא רק ניסיון פרקטי בהתמודדות עם הצבא 
להסבר  זוכה  שאינה  מסיבה  הסרבני.  האקט  של  הפוליטיות  של  רבדים  רבת  המשגה  גם  אלא 
השיח  ומקהילת  הפוליטי-ארגוני  מההקשר  לגמרי  כמעט  בניתוחה  מתעלמת  וייס  הצדקה,  או 
הממשית שבתוכה מופיעה הסרבנות בישראל.1 כפי שמציינת רלה מזלי )תכתובת אישית, 2014(, 
מקימת ארגון "פרופיל חדש" ומהקולות החשובים בארץ בשיח הסרבנות הישראלי, בעת עריכת 
המחקר הסרבנות בישראל לא הייתה תנועה אחידה וקוהרנטית וכך היא גם נכון לעת כתיבת שורות 
וביניהן  אלו. היא כוללת רשתות שונות של קשרים חזקים ורופפים, של התארגנויות פורמליות 

לסקירה מקיפה של תנועה זו בראשית שנות האלפיים ראו אלגזי, ג' )2004(. הקשיבו לקול הסירוב.   1
בתוך ד' חנין, מ' ספרד וש' רוטברד )עורכים(, משפטי הסרבנים: התובע הצבאי נגד חגי מטר, מתן 
קמינר,שמרי צמרת, נעם בהט ואדם מאור )עמ' 11–35(. תל אביב: ידיעות אחרונות )זמין גם באתר 

מכונת קריאה; אוחזר ב-15 בינואר 2016(. 

http://readingmachine.co.il/home/books/book_462_168/article_600
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בראש ובראשונה "יש גבול", "פרופיל חדש" ותנועת "לוחמים לשלום", אבל גם התארגנויות חצי-
שמיניסטים  ומכתבי  מילואימניקים  מכתבי  וחותמי  לשעבר  סרבנים  עם  סרבנים  של  פורמליות 
ואקטיביסטים שאינם מקושרים  אקטיביסטיות  לתמיכה של  שזוכים  עברו,  ומשנים  אקטואליים 
מבחינה  הומוגנית  או  לכידה  ואינה  מבוזרת  אמנם  הזאת  הקהילה  )שם(.  הארגונים  עם  רשמית 
רעיונית, אך יש לה שורשים עמוקים בשמאל הישראלי. תלישת פעילותם של הסרבנים ממסגרות 
האקטיביזם, החשיבה והדיון המפרות אותם יוצרת מצג שווא כאילו הרעיונות ומבני הניתוח שהיא 
אף  ספונטניים,  חשיבה  תוצרי  שהם  או  בהן,  שצפתה  מהסיטואציות  נובעים  נחקריה  אצל  מזהה 
שלמעשה הם פרי של המשגות ותהליכי מחקר, חשיבה וניתוח מבוססים וארוכי ימים. מתוך כך, 
גם הניתוח שבספר אינו חושף את התלות הקונקרטית של הופעת רעיונות אלו אצל נחקריה במבני 

הייצור והעברת הידע של אותם ארגונים ורשתות פעילים שנותרים מחוץ לספר. 
כתוצאה מכך, באופן כמעט בלתי נמנע, הסרבנות מופיעה אצל וייס כאילו נוצרה בקרב הסובייקט 
ששייכות  סוגיות  כך  כל  מדגישה  היא  מדוע  מסביר  אולי  זה  וקהילתי.  פוליטי  בוואקום  הבדיד, 
המשמוע  מנגנוני  על  המדינה  מול  ומצפונו  היחיד  את  שמעמידות  סובייקטיפיקציה,  לתהליכי 
והכפייה שלה, במקום לראות את הסרבנות בהקשרה הפוליטי. לדוגמה, בחירה פוליטית מובהקת 
פטור מהשירות  לקבל  לאפשרות  )בניגוד  הסרבנית  בפעולה  המדינה  הכרת  על  ההתעקשות  כמו 
הצבאי(, התעקשות הנובעת מטעמים אסטרטגיים, מוצגת בספר כמונעת משיקולים המוכתבים 
)"בנאיביות", ככתוב בעמ' 16( על ידי מבנה האישיות של הפעילים. כתוצאה מכך הדיון הפוליטי 
עצמו זוכה למשניות תמוהה בחקירה המוקדשת לאקטיביזם פוליטי. אולי כל זה נעשה מתוך רצון 
לשמור על האותנטיות של קולות הסרבנים שהיו מושאי מחקרה, אבל אגב כך וייס מלמדת אותנו 
מעט מאוד על הסרבנות בישראל. הניתוח שלה עורך למעשה אינדיבידואליזציה ודה-פוליטיזציה 

של האקט הסרבני, במעין שכפול מטריד של יחס המדינה עצמה והצבא כלפי סרבנות. 
בדיון  במלואם  מופיעים  שלה  הניתוחיים  והכישורים  וייס  של  המחקרי  החוזק  זאת,  לעומת 
הסלון  במפגשי  הווידוי  סיטואציות  של  הניתוח  היא  לכך  דוגמה  שלה.  האתנוגרפיים  בחומרים 
למבעי  באשר  אפשריות  שאלות  גם  המעלה  וחדשני  מרתק  ניתוח  לשלום",  "לוחמים  שעורכים 
הפנינים  הן  אלו  אינטראקציות  של  והמורכבויות  הדקויות  כללי.  באופן  ווידוי  עדות  של  הביצוע 
וייס  כאשר  כן,  כמו  יותר.  רחב  מקום  זה  מעשיר  לדיון  הוקדש  שלא  וחבל  שבספר,  האמיתיות 
מנתחת את הכרוך בבחירה המצפונית בסרבנות היא מצליחה שלא ליפול לשתי מלכודות שכיחות: 
יכולה לייצר תהייה  כזו שהייתה  היא אינה מציגה רציונליזציה אינטרינזית לגמרי של הסרבנות, 
מדוע סרבנות איננה תנועת המונים בישראל; היא גם אינה מחלישה את הטיעונים המצדיקים את 
הסרבנות באופן שהיה מרוקן עמדה זו מתוכן ומנגף את יכולת ההצדקה. על אף חולשותיו הספר 
מעלה תרומה חשובה לדיון על מערך היחסים בין היחיד, החברה והצבא בישראל והוא יתרום רבות 

לחוקרים ולתלמידי מחקר בתחום.
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מרב מאק )עורכת(. שבויים. ירושלים: מכון ון ליר בירושלים ומרכז זלמן שזר. 
2014. 289 עמודים

ניצן רותם*

קריאה בכתבי אמיל דורקהיים מבהירה כי אחד ממנועי הסוציולוגיה הוא הרצון לפענח את המתח 
ואתית  מחקרית  שליחות  זוהי   .)Durkheim, 1964a, 1964b, 1973( לחברה  יחיד  בין  המתמיד 
תחושות  מפורר  ומה  הזדהות  ולקהילות  פעולה  לקבוצות  אנשים  קושר  מה  להבין  שמבקשת 
הפרט  חיי  בין  הסתירות  את  שמעדנים  מנגנונים  אחר  עקב  דורקהיים  ונאמנות.  השתייכות  של 
אסופת   .)Durkheim, 1952( התאבדות  שיעורי  כמו  אמפירי  ידע  בעזרת  הציבור  להתנהלות 
מרתקים  בוחן  מקרי  הם  משבי  ושיבה  שבי  שגם  מגלה  מאק,  מרב  בעריכת  שבויים,  המאמרים 

לניתוח המאפיינים העכשוויים של המחויבות החברתית והשתנותם בראי ההיסטוריה.
והניתוק  הכניעה  השונים:  פניה  על  השבי  תמונת  את  מלווה  לחברה  יחיד  בין  הטעון  הקשר 
הפדיון,  את  שמלווים  והוויכוחים  האופוריה  בכישלונם,  גם  והמתן,  המשא  מגעי  מהקולקטיב, 
ברכיבים  לראות  יכול  אנתרופולוג  )רה-אינטגרציה(.  מחדש  החבירה  קשיי  על  השיבה,  ואחרית 
הללו שלבי מעבר, שצירופם מסבך את הדיון הציבורי על גבולות ההשתייכות ועל מחיריה. הספר 
הראשון  חלקו  אליה.  שמתלוות  ובחובות  בהשתייכות  לדיון  חשובה  מורכבות  מוסיף  שבויים 
כיבוש,  בין-תרבותיים של  ואזרחים בצמתים  לוחמים  ובוחן שבי של  לזווית ההיסטורית  מוקדש 
גלות, לוחמה ומסחר. חלקו השני עוסק בהווה הישראלי ופורש התמודדויות פרגמטיות, פואטיות 
ריבוי המבטים סביב  והן בנפש הפרט. מאק אוספת את  ואתיות עם השבי, הן בעשייה המדינית 
ונקודות מפנה, ומציגה שינויים מרחיקי לכת ביחס ללוחמים שנשבו: לא עוד  תמה של תמורות 
פדיון, עם תפיסתם כשלוחות  נטישת משמרת הקרב, אלא מאמצי  על שום  וגינוי  עורף  הפניית 

מעונות של הקולקטיב.
המאמרים בשער ההיסטורי כמו מלקטים בשֹורות מוקדמות של הומניזם, עוד טרם היותו. איוון 
שבויים.  כלפי  הצלבנים  בעמדות  וה-13  ה-12  במאות  שחל  הכביר  המפנה  את  מדגימה  פרידמן 
יחס חומל.  הנוצרים  והודות למפגש עמם, אימצו  שלוש מאות שנה אחרי עמיתיהם המוסלמים 
שקשה  לאכזריות   – האויב  שבויי  של  המוני  ורצח  ראוי,  למעשה  הפך  שנשבו  צלבנים  פדיון 
להצדיקה. החוק, המדיניות והדימוי הפואטי – אולי מתוך השפעה הדדית של פוליטיקה וספרות 
– חדלו להציג את השבויים הנוצרים כפחדנים הראויים לגורלם המר, ושקדו על עיצובם כדמויות 
שביו.  מצוקת  את  לציבור  תיווך  מהכלא  ובמכתביו  חברתית,  פעולה  יזם  עצמו  השבוי  הרואיות. 
תפניות אלו מעצימות את היחיד, ואף את המוסדות שפועלים לשחרורו. יובל רוטמן, במאמר פרי 
עטו, מתאר כיצד בעת העתיקה ובימי הביניים חדל פדיון השבוי להיות עיסוק פרטי של המשפחה, 
והפך לחובת הקהילה הדתית. עם הזמן, כאשר השתייכות דתית נקשרה בהשתייכות מדינית, הפך 
גידולו, והשבתו  הפדיון לחובת הישות הפוליטית. השבי לא נתפס כנתק סופי של השבוי מבית 

אישרה את הלכידות הקהילתית. 

עמיתת מרטין בובר במדעי הרוח והחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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גבולות  מבצרת   – למדינה  ממשפחה   – השבויים  פדיון  על  שמופקד  הקולקטיב  התרחבות 
אחד  הנוספים:  ההיסטוריים  המאמרים  בשלושת  שעובר  ממוטיב  זאת  מסיקה  אני  קהילות.  בין 
הנימוקים המרכזיים להצלת השבוי הוא החשש שהשהות בשבי האויב תידרדר לכדי המרת דת. 
מאק, שעוסקת בהתמודדות סוחרי ג'נובה עם סוגיית השבויים, מציינת שאחת ממטרות מסע הצלב 
החמישי למצרים הייתה שחרורם של אלפי נוצרים שנשבו. המסע היה פרי השתדלות האפיפיור, 
שירא מהתאסלמות של שבויים החפצים לשפר את מעמדם. במאמר אחר מציג יוסף יצחק ליפשיץ 
את עמדת המהר"ם בנוגע לפדיון שבויים, וקושר בינה ובין החשש שהשבויים ימירו דתם. הרב, 
שהיה מנהיג מרכזי של יהודי אשכנז במאה ה-13, התיר לפדות שבויים במחיר מופקע. לטענתו 
של ליפשיץ, בניגוד לחכמי המשנה, שיכלו להקשות על תנאי הפדיון, המצב הפוליטי בימי הביניים 
לא איפשר לקולקטיב את הפריווילגיה להקריב יחידים לטובת הכלל. במאמר נוסף העוסק בעולם 
היהודי מפרשת שגית מור טקסטים תלמודיים שעוסקים בבדיקת תומתן של נשים יהודיות שנפדו. 
בשלושת  נאמנות".  "מבחני  מכנה  היא  בשבי  התנהגותן  על  העדויות  ואיסוף  הנשים  חקירת  את 

המאמרים נהדפת האפשרות של פתיחות בין-תרבותית.
לקורא  מציג  השני  ושערו  הקולקטיבית,  הדאגה  גילויי  בניתוח  מסתפק  לא  שבויים  הקובץ 
בהשלכות  דן  לפידות  אלעד  רצוצה.  החברתית  והמשענת  פגיע  להיות  שב  האדם  דעיכתם:  את 
הבעייתיות של השתלבות המשפט בעיצוב אמות המידה החברתיות. לדידו, "המשפט הבין-לאומי 
ההומניטרי" לא משקף עליית מדרגה מוסרית, אלא ממסד את האלימות. הֲאָמנות ההומניטריות 
מסקנתו  ניסוח  והתליינים.  הקורבנות  מסורת  את  ומנציחות  הזרוע  כוח  עליונות  עם  מסכינות 

מטלטל: כולנו נותרים "אסירי המלחמה", לא רק השבויים. 
המוסדות מאכזבים, ומאכזב גם היחיד, מלמד העיון של חנן חבר בהשבוי של ס' יזהר ובמושג 
האחריות אצל ז'אק דרידה. הסיפור של יזהר מתרחש במלחמת השחרור. קבוצת חיילים עוצרת 
ליווי הרועה  ומכה אותו. אחד החיילים, אשר מופקד על  רועה ערבי, חוקרת אותו  בשרירותיות 
באדישות.  או  בעדריות  ולא  באנושיות  לנהוג  וכך  לפקודות  בניגוד  לשחררו  אם  מתלבט  השבוי, 
הסיפור אמנם מסתיים מבלי שהחייל מכריע, אך ממילא הפנייה להגות של דרידה מוליכה למבוי 
לקחת  אפשר  שאי  בכך  להתנסות  רק  אפשר  אחריות,  לקחת  אפשר  אי  דרידה  לשיטת  סתום. 
משתמש  לא  חבר  אך  ישועה.  מבטיחה  לא  ביחיד  החברתית  המחויבות  תליית  כלומר  אחריות; 
המוסרי  האונים  אין  את  כורך  אלא  מוסריות,  בדילמות  מהכרעה  יזהר  את  לפטור  כדי  בדרידה 

במנגנונים שמנרמלים את הכיבוש והלחימה. 
)לומסקי- הללו  המנגנונים  אחד  הוא  הפצעתו,  את  מציגה  ליבליך  שעמיה  הטראומה,  שיח 

דיסציפלינריים  ידועה מתחומי הפסיכולוגיה, חוצה קווים  ליבליך, חוקרת   .)2008 ובן-ארי,  פדר 
כאשר היא עומדת על שינוי שחל בשיח על השבי. בעבר כללה חוויית השבי פטריוטיות לאומית, 
מתפוגגים  היום  בתלאות.  העמידה  עם  אישית,  הישג  תחושת  ואפילו  קבוצתית  סולידריות 
המוטיבים החיוביים, ובמקומם עולה הסבל האישי כפתולוגיה מתמשכת, רחוקה ממרפא ומקץ. 
ליבליך מדגישה שבשנות השמונים של המאה ה-20, כאשר ראיינה את שבויי מלחמת ההתשה, 
"איש לא דיבר על השבי כעל טראומה!". היא תולה את שיח הטראומה לא רק בהזדקנות שבויי 
שנות השישים והשבעים, אלא גם במגמות חברתיות עכשוויות של פיצול חברתי, פקפוק בהנהגה 
וציפייה לפיצויים. חשוב להוסיף ששיח הטראומה משנה את המחויבות החברתית: הוא משליט 
ומוחק  פורמלית,  הכרה  לכדי  הלאומית  הגורל  שותפות  את  מצמצם  השבי,  פדויי  על  פסיביות 
דרישות פוליטיות להפסקת מעגלי האלימות. שני הצדדים שיכולים לגלות מחויבות – גם היחיד 

וגם החברה – ממעטים לבטא פעולה חברתית.
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שמכרסם  כמושג  מתגלה  השבי  נחוצים:  אנליטיים  כיוונים  מספק  השערים  שני  של  המכלול 
וחפות מפשע. האויב  אויב, חירות, קדמה אנושית, מרטיריות  יציבות, כמו  בקטגוריות שנדמות 
הוא פיתוי, חירות היא מצג שווא, פני האנושות אינם משתפרים, מרטיריות היא לא תולדה של 
בחירה והתנדבות, וגם רעיון החפות מפשע אינו חד-משמעי. עוד מכרסם השבי במובנּות מאליהם 
משבי  השבים  ודמויות  מור  של  במאמר  היהודיות  השבי  פדויות  והבית.  ההשתייכות  מושגי  של 
מדומיינת.  ארץ  כברת  הוא  שהבית  מציעות  במאמרו,  מנתח  כהן  ש'  שאורי  עגנון,  של  בסיפורת 
מור אף מבהירה שהיחס המוסדי לשבוי איננו אחיד, ושהמשפחה והקהילה אינן תמימות דעים. 
מנהיגי הציבור עלולים לחנוט את משפחת השבוי כסמל חי לסולידריות קהילתית, ולהותיר נשים 
עגונות וילדים נטולי רכוש, או להתעקש ולפדות אדם מעורער, שהמשפחה כלל אינה מעוניינת 
בהשבתו. ולבסוף, גם מושג הנאמנות ניזוק, במקרים שבהם האויב דואג לחיי השבוי – כרכוש יקר 

ערך לחליפין עתידי – ואילו חברת המוצא מנסה לחסלו. 
הקובץ מספק דה-קונסטרוקציה מרהיבה. לכן, לצד תרומה לתחומי עיון שונים, כמו היסטוריה 
מופעי  על  הספר,  בכוח  הישראלית.  לחברה  מתנה  הוא  שבויים  המיליטריזם,  חקר  או  חברתית 
גם  הוא  שבויים  ולהסעירו.  הציבור  את  לנחם   ,)2012 )שנהב,  מעלה  שהוא  וההפקרה  ההשגחה 
מתנה לסוציולוגיה של הפוליטיקה ושל המוסר. המידע על היחס לשבויים, שמקיף מאות ואלפי 
בדבק  עוסקים  הקובץ  מאמרי  והחברה.  היחיד  שבין  בזיקות  תמורות  על  לעמוד  מאפשר  שנים, 
החברתי בעיקר דרך מושג האחריות, כמו אחריות ממשלת ישראל במאמר של רונן ברגמן, אחריות 
הציבור הנוצרי במאמר של מאק, ואחריות הסופר במאמר של חבר. כיוונים אלו חשובים, אך הדגש 
על הצלחה או כישלון במעמד צד אחד אינו תואם את התובנות העשירות שהשדה האמפירי של 

השבי מעניק לשאלת המחויבות.
תכני השבי והשיבה מחדדים את מרכיבי המשא והמתן בין היחיד והחברה. אחד התנאים לדיאלוג 
בין השניים הוא מתן ייפוי כוח לאדם השבוי. תרבות המערב העכשווית עוסקת בהרחבה בדמות 
השבוי ומקצה לו כמה אפיקי תגובה למצבו. השבוי יכול, לדוגמה, להתנער מצייתנותו. קל לציין 
מקרים קיצוניים של עריקה וחבירה לאויב, אך השיבוש ביחסי היחיד והחברה ניכר גם בדוגמאות 
מינוריות. אמנת ז'נבה, למשל, מתירה צנזורה על מכתבי השבוי. הצנזורה היא כפולה, גם מטעם 
הכוח שמחזיק בחייל וגם מטעם הכוח ששלח אותו לקרב, דהיינו הבית. בדיקת מכתבי השבוי גם 
ושהשבוי  מאליה,  מובנת  להיות  חדלה  המוצא  לחברת  שההשתייכות  מרמזת  שלו  צבאו  ידי  על 
להדביק  עלול  ואף  סובל מטראומה,  הרעיון שהשבוי  גם  מדינתו.  לסכן את  כגורם שעשוי  נתפס 

בה את בני משפחתו, פוגם בהרמוניה הלאומית: לא אדם פסיבי שב לקהילה, אלא אדם לא צפוי.
הפוטנציאל המסכסך של השבויים וכוח השבי להוביל לשינוי פוליטי ניכר גם במאמרי הספר. 
והשבי  הכיבוש  היתקלויות  מהמציאות.  תלוש  היה  לא  לדוגמה,  דת,  מהמרות  האפיפיור  חשש 
ערבבו בין דתות ותרבויות והשפיעו על מנהגיהן, ומפגש הנצרות עם האסלאם אכן צמצם את הרג 
השבויים. כמעט נדמה שמפגשי המלחמה האלימים מולידים סולידריות אורגנית, דהיינו שיתוף 
ומסורות. מאק, בהקדמת העורכת העשירה, ממריאה  גישות  ריבוי  גורל מתוך  ושותפות  פעולה 
עם האפשרות הזאת, כשהיא מאתרת "תקווה מסוימת, שלאחר השחרור השבוי יהיה ]...[ שגריר 

לשלום והשבי צורה של דו-קיום" )עמ' 38(. 
עם התקווה הזו כדאי לחזור לדורקהיים ולשליחות שהניעה את כתיבתו המוקדמת. דורקהיים, 
תועלתניות.  שוק  בתשובות  הסתפק  לא  לשקמה,  ואף  החברתית  הלכידות  את  לשקף  ששאף 
בתקופתו, התיעוש והעיור בללו אוכלוסיות וחילקו מחדש את התפקידים החברתיים, והוא חשש 
דורקהיים התעקש שהחיים החברתיים תלויים  יערערו את תחושת ההשתייכות.  אלו  ששינויים 
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ביחס רגשי לקולקטיב, ומחקריו בחנו סנטימנטים ציבוריים והציעו רפורמות לשיפורם. בעבודתו 
שונות  מתוך  גם  סולידריות  טיפוח  אחר  והתחקה  המודרני  המגוון  עם  התמודד  הוא  המוקדמת 
חברתית. בעבודתו המאוחרת הוא ביכר תשובה נגישה יותר, ואולי מעניינת פחות, והציג מחויבות 
הקולקטיב  חברי  את  שמלהיטים  טקסים  כמו  משותפת,  ומפעולה  הומוגני  מקולקטיב  שנולדת 
)Durkheim, 1975(. מאז זמנו של דורקהיים לא הפכה החברה אחידה יותר, כך שהשגת מחויבות 
חברתית – דווקא במרחב שמאופיין בריבוי תרבויות – נותרה חידה אקטואלית. לכך נוסף הדגש 
התיאורטי על יכולת היחיד להשפיע על התנאים החברתיים. בשל ההתפתחויות הללו, האסופה 
שבויים אוצרת מידע יקר מפז, משום שהיא מציגה את ההסתגרות הקבוצתית ואת מחיקת היחיד 
כמהלכים לא מוחלטים. האסופה כמו מזמינה מהסוציולוגיה צירים אנליטיים שמקדמים מונחים 

של מחויבות הדדית על פני אלו של אויבות מטפיזית, טוטליות מוסדית ומשמוע היחיד. 
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עיון בספרות המחקר העוסקת בהמרות של העצמי מלמד כי המושג טעון קונוטציות דתיות ומשמש 
בעיקר לתיאור של המרות דת, או מה שמקובל לכנות בעברית ״חזרה בתשובה" ו״חזרה בשאלה״. 
ההנחה הרווחת בספרות היא כי המרה פירושה ראורגניזציה רדיקלית של זהות, משמעות, חיים. 
מחדש״,  ״לידה  בהמרה  הרואה   )1958( ג'יימס  ויליאם  של  הקלאסי  לתיאורו  מרמזת  זו  הגדרה 
מטפורה ששומרת על יציבות תיאורטית ואמפירית עד היום. עיון נוסף בספרות על המרות דתיות 
מלמד על יציבותו של ״מודל השלבים״. מודל ״התפתחותי״ זה מתמקד בתיאור שלבי ההמרה, למן 
הופעת הספקות ועד לרכישת העצמי החדש. בסיסו של המודל הוא סובייקט שחווה תהליכים של 
"Ebaugh, 1988( "becoming an ex(. הלוגיקה הפנימית של מודלי השלבים הרווחים מדגישה 
זו הפכה למובן  )חילונית(. ליניאריות  את התנועה הליניארית מזהות אחת )דתית( לזהות שנייה 

מאליו שיש לבחון אותו כדי להבין את המורכבות של חקר ההמרות, דתיות ושאינן דתיות. 
של  ומורכב  עשיר  תיאור  מציע  הוא  ביותר.  חשוב  דורון  שלומי  של  ספרו  זאת  כל  רקע  על 
ו"חזרה  בתשובה"  "חזרה  דתיות:  המרות  של  סוגים  בשני  הקשורים  הפנומנולוגיים  התהליכים 
בשאלה". זהו למעשה המחקר הראשון שעורך השוואה בין סוגי המרות אלו. עושרו של התיאור 
בבסיסם  העומד  הליניארי  התיאור  של  ואפיסטמולוגית  פנומנולוגית  פרובלמטיזציה  מציע 
בתהליכים  מורכב  דיון  מאפשר  דורון  של  ספרו  דתיות.  בהמרות  העוסקים  רבים  מחקרים  של 
פסיכולוגיים ותרבותיים הכרוכים בהמרות, שלא נדונו עד כה בספרות המחקר: חוויות פנומנולוגיות 
של לימינליות כרונית; דיאלקטיקה של שני סוגי עצמי – עצמי עבר ועצמי הווה, עצמי ״אמיתי״ 

ועצמי ״כוזב״; ייסורי המרה; ״כישלונות״ של המרה, או המרות שאינן ליניאריות.
את מטרת הספר מנסח המחבר כך: ״בספר זה אני מבקש להרחיב את המבט מעבר להמרה ולפרש 
תהליכי שינוי זהות דתיים בישראל כשתי תופעות, שבמרכזן פירוק והרכבה )לעתים בו בזמן( של 
רובדי זהות שונים: אישי, משפחתי וקהילתי; ניתוק, מעבר ושילוב״ )עמ' 18(. מחקרו מבוסס על 
אתנוגרפיות עשירות – במקוואות, בכינוסים של חוזרים בתשובה ושל חוזרים בשאלה, בסמינרים 
משתי  ומרואיינות  מרואיינים   87 עם  עומק  ראיונות  על  בשאלה;  חזרה  ושל  בתשובה  חזרה  של 
הקבוצות )43 חוזרים בתשובה ו-44 חוזרים בשאלה(; ועל ניתוח חומרים כתובים – חוברות הנחייה 

וספרי הדרכה, אתרי אינטרנט, יומנים, ספרים, עיתונות, עלונים, מאמרים ומחקרים אקדמיים.
וסקירה"(  מושגים  המחקר,  )"שדה  הראשון  החלק  עיקריים.  חלקים  לשלושה  מתחלק  הספר 
תיאור  גם  בו  ויש  המחקר  שיטות  ואת  השדה  עבודת  את  מתאר  הראשון  פרקים:  שני  כולל 
רפלקסיבי של החוקר על מיקומו בשדה. הפרק השני מציג את המושגים התיאורטיים, סוקר את 
התרבות  בשדה  להמרות  ההתייחסויות  את  ומתאר  דתיות  בהמרות  העוסקת  האקדמית  הספרות 
האחד  פרקים.  שני  הוא  גם  כולל  הדתית"(  הזהות  )"שינוי  הספר  של  השני  חלקו  הפופולרית. 
המרכזי.  הממצאים  פרק  הוא  והשני  הדתית,  הזהות  שינויי  של  המרכזיים  המאפיינים  את  מציג 

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה  *
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בחלק השלישי )"קשיי קליטה והרצון להשתייך"( נבחנים קשיי הקליטה של חוזרים בתשובה ושל 
החוזרים בשאלה בחברה החדשה.

הדתית  הזהות  שינוי  מוצג  שבו  הראשון  בפרק  לבו.  גם  הוא  הספר  של  והאמצעי  השני  חלקו 
כתהליך שמתגבש ומשתנה לאורך שנים רבות. מתוארים בו ההבדלים שבין כניסה לחברה סגורה, 
המבוססת על רמת קהילתיות גבוהה, ובין כניסה לחברה פתוחה שרמת הקהילתיות בה נמוכה. בפרק 
השני בחלק זה, שכותרתו ״שינוי זהות דתית והתהליך הטקסי״, מובא עיקרם של ממצאי הספר. 
באמצעות סיפורי החיים של המרואיינים והמרואיינות המחבר בוחן טקסי הגדרה אישיים ואשרור, 
מושגים של לימינליות ולימינואידיות ותיאורים פנומנולוגיים של ניתוק, מעבר ושילוב. הוא מתאר 
כיצד שינוי הזהות שעוברים ה״חוזרים בתשובה״ וה״חוזרים בשאלה״ מלווה בטקסים שהוא מכנה, 
בעקבות ואן גנפ וטרנר, ״טקסי מעבר״ בעלי מבנה עומק תלת-שלבי – ניתוק, מעבר ושילוב. במילים 
אחרות: ״השוני ]בין הקבוצות[ ניכר בפרטי הטקס אבל לא בתבניתו. העולם החילוני והעולם החרדי 
מייצגים תפיסות תרבותיות שונות, ובכל זאת ההמרה מחילוניות לחרדיות ולהפך, מייצגת תהליך 
כי אצל קבוצת  גם  ועוד, הממצאים חושפים  זאת   .)128–127 )עמ'  דומה בשתי הקבוצות״  מבני 
וסמלי  הדתיים  הפומביים  הטקסים  האישיים,  ההגדרה  טקסי  לצד  בולטים,  בתשובה"  ה״חוזרים 
הלימינואידיות.  וסמלי  האישיים  ההגדרה  טקסי  בולטים  בשאלה"  ה"חוזרים  בקרב  הלימינליות. 
סמלי הלימינליות מופיעים בקהילה טוטלית שבה רמת הקומיוניטס גבוהה. סמלי הלימינואידיות, 

לעומת זאת, מופיעים בחברה פתוחה ומרובת סדרי שיח ותחת התרופפות תחושת הקומיוניטס. 
דורון משתמש בביטוי ״טקסי הגדרה אישיים״ לתיאור טקסים פרטיים שעורך היחיד כדי להפגין 
את זהותו הפרטית לאחר שינוי באחד הסטטוסים שלו. על רקע זה הוא מתאר בפירוט רב מגוון 
טקסים אישיים מסוגים שונים בכל אחד משלבי ההמרה )ניתוק, מעבר ושילוב(: שינוי לבוש, שינוי 

שם פרטי, אימוץ חפצים שונים, השתתפות בסדנאות חברות מחדש ושינוי של תפיסות זמן.
שני הממצאים העיקריים במחקרו של דורון מציתים את הדמיון הסוציולוגי באופן מיוחד. האחד 
מלמדנו כי התכנים של שני תהליכי ההמרה אולי שונים, אולם צורתם דומה. מתוך כך אפשר ללמוד 
על "מטה-תבנית סטרוקטורלית" )עמ' 245( ועל הכינון התרבותי של המרות זהות. הממצא השני 
קשור במושגים לימינליות ולימינואידיות, ובעיקר במיסוד של לימינליות או של "זהות לימינלית 
מחקרים  דורשות  והן  חשובות  המושגים  שני  בין  הללו  ההבחנות   .)280 )עמ'  וקבועה"  ממוסדת 

עתידיים נוספים שיבחנו את החוויות הפנומנולוגיות שלהם. דורון מתאר כיצד 

זהות ה'חוזר' שאמורה להיות זמנית ולהיעלם בשלב השילוב בחברה החדשה אינה נעלמת ואף 
הופכת לזהות לימינלית ממוסדת וקבועה, הן בעולם החרדי )בגלל חשש מכניסת החילוניות 
החילוני  בעולם  והן  ה'אחר'(,  ואי קבלת  כוח ההרגל  על  והרצון לשמור  ה'חוזרים'  באמצעות 
)בגלל נתק חד, לרוב, מבני המשפחה והקהילה החרדית. כמו כן תחושת בדידות פיזית ונפשית 

בעולם החילוני(. )עמ' 280–281( 

מה שיכול להרחיב את התיאור הזה בעתיד הוא ניסיון מחקרי מכוון לזיהוי הרפלקסיביות העצמית 
את  למעשה  חושף  דורון  של  התיאור  כרוניות.  לימינליות  זהויות  מאיוש  הנדרשת  היומיומית 
חוסר היכולת )המבנית והאישית( להיפטר מהתזכורת הטמונה בתיאור "לשעבר", או ממה שאיבו 
באילו  אלו,  תזכורות  מופיעות  כיצד  לבחון  ראוי  זהות".  של  "שאריות  מכנה   )Ebaugh, 1988(

הקשרים הן מופיעות וכיצד מתמודדים עמן הסובייקטים לאורך שנים.
)חזרה  ההמרות  סוגי  שני  בין  הצורני  הדמיון  וכן  מוסדית  לימינליות  לגבי  דורון  של  התיאור 
בתשובה וחזרה בשאלה( יוצר, להערכתי, מרחב ייחודי לדיון תיאורטי ואמפירי בביטוי הסוציולוגי 
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 Grathoff,( את המושג הזה הציע ריצ'רד גראטוף .)symbolic type( "החשוב "טיפוס סימבולי
1970( והוא זכה לפיתוח ייחודי של האנתרופולוג דון הנדלמן )Handelman, 1998(. לפי גראטוף, 
במובן  לתמוך  טיפוסיות  סכמות  של  כישלונן  או  החברתי  הסדר  ערעור  רקע  על  מופיע  המושג 
מאליו, ומכאן ביציבותם של עולמות החיים. במילים אחרות, יש בכוחו של הטיפוס לבצע סינתזה 
מחדש של אי הסדר. הדבר נעשה בעיקר משום יכולתו לשמש כגבולות חברתיים ומכאן יכולתו 
לאכוף ניהול "נורמלי" של המציאות. הנדלמן מדגיש כי אחד המאפיינים המרכזיים של המושג הוא 
סגירותו של הטיפוס. מאפיין זה יכול אולי להסביר את הדמיון הצורני בין הטיפוסים הסימבוליים 
או  קבועה  )לימינליות  חדש  חברתי  מיקום  של  הכינון  ואת  ובשאלה  בתשובה  ה"חוזרים"  של 
ממוסדת(, שנתגלו במחקרו של דורון. מחקרו החשוב חשף קטגוריית חיים ייחודית – "אנשי סף" 

)liminal personae( )עמ' 128( – שראוי להמשיך ולבחון אותה בהקשרים אחרים. 

מקורות
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לימור מעודד דנון. איזה מין גוף? ההשפעות של תהליך המינגוף על 
חייהם של אינטרסקסואלים. תל אביב: רסלינג. 234 עמודים

רפי גרוסגליק* 

הספר איזה מין גוף? דן באינטרסקסואליות )בין-מיניות( בישראל. הספר, העוסק באינטרסקסואליות 
כבתופעה ביולוגית וחברתית, בוחן מהם המצבים הגופניים הנכללים בהגדרת האינטרסקסואליות 
ובודק כיצד הם מאתגרים את הנורמה המינית-גופנית. מפרספקטיבה סוציולוגית הוא מציג את 
אופני ההתמודדות עם מצבים גופניים הכוללים את הימצאותם של איברי מין פנימיים, בלוטות 

מין, כרומוזומי מין ואיברי מין שאינם זכריים ואינם נקביים, או שהם גם זכריים וגם נקביים.
האינטרסקסואליות  בעניין  והטיפולי  הרפואי  המקצועי  השיח  של  בניתוח  נפתח  הספר 
בתוך  חוויותיהם.  ומתוארות  לאינטרסקסואלים  הורים  של  קולם  מובא  בהמשכו  בישראל. 
כך נערך דיון נוקב באשר למקומם של הורים בתהליך ההתמודדות עם ילדים שנולדו בגוף 
ההורים  בין  לאינטראקציה  ובאשר  הנורמלי,  הנקבי  או  הזכרי  מהגוף  חורגים  שמאפייניו 
למערכת הרפואית. החלק הארי של הספר מציג את סיפוריהם של אינטרסקסואלים בישראל 

ומתמקד בחווייתם הגופנית הסובייקטיבית, באירועי הילדות שלהם ובהתבגרותם. 
בהסתמך על ראיונות עם אנשי טיפול ועם אמהות לילדים ולבוגרים אינטרסקסואלים, וכן 
על סיפורי מקרה של בוגרים אינטרסקסואלים, מעודד דנון מצביעה על הסודיות האופפת את 
הגוף האינטרסקסואלי. הסוד מתקשר למדיניות הטיפול של המומחים והמטפלים ולשיתוף 
הפעולה בינם ובין ההורים, במטרה להסתיר את מאפייני הגוף האינטרסקסואלי. הסוד הוא גם 
נחלתם של האינטרסקסואלים עצמם, שפעמים רבות מבקשים להסתיר את מאפייני גופם. 
הספר מתאר באופן מעניין במיוחד את מרכזיותו של הסוד בתהליך הביו-חברתי המנרמל, את 
השפעתו של הסוד על חייהם של אנשים החווים גוף כזה ואת האופנים השונים שבהם הגוף 

עצמו חותר לעתים תחת הסוד.
אני סבור כי הסוד אינו רק ממצא אמפירי העולה מעבודת השדה של מעודד דנון. קריאת 
הספר כולו נדמית בעיניי כפרויקט רב-ממדי של חשיפת סודות, של גילוי, של הוצאה לאור 
של סוגיה מוסתרת ומוטמנת. הספר פותח צוהר למתח הקיים בין הגוף ובין הסוד. הוא מציג 
בעת  בה  מבטאת  הזאת  המבט  נקודת  אך  זה,  מתח  ומנהיר  אנליטית  מחקרית  מבט  נקודת 
חמלה ואמפתיה להווייתו של אדם השרוי במתח שכזה. בתוך כך, חשיפת הסוד עצמו, כפי 
שהיא נעשית מעל דפי הספר, תורמת לפירוקו של המתח שבין סוד לגוף. אפשר להניח כי 
שהם  המצב  על  תיאורטיות  תובנות  רק  לא  מפיקים  הספר  את  הקוראים  אינטרסקסואלים 
מתמודדים עמו אלא גם אפשרות להישיר מבט אל גופם, ובכך אולי לקבל את עצמם ללא 
אשמה וסבל. קריאת הספר עשויה לתרום לאינטרסקסואלים לתבוע את ישותם, את הזכות 

להיות מה שהם, ולא לטבוע בסחף החברתי המנרמל. 
נקודת חוזק מרכזית בספר היא מה שאני מכנה "חשיפת סודות והעברתם בין שדות". הכוונה 
היא כמובן לשדות של ידע במובנם הבורדיאני. כך למשל, מתוך תיאור המנגנונים החברתיים-

המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת ברנדייס  *
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תרבותיים המאפשרים את תהליך הנרמול הביו-רפואי, מעודד דנון חושפת היבטים בעייתיים 
רבים ביחס להשלכות הגופניות, החברתיות והרגשיות של התהליך; היבטים הנתונים תמידית 
להסתרה בשיח ובפרקסיס המתקיימים בשדה הרפואי הפרופסיונלי. הפרק העוסק במומחים 
ובמטפלים באינטרסקסואליות בישראל מפנה זרקור מחקרי סוציולוגי, פרשני וביקורתי על 
סוגיה שנידונה עד כה אך ורק בתוך שדות ידע רפואיים. מעודד דנון מחלצת את הידע על 
אינטרסקסואליות ומעבירה אותו משדה הידע והשיח הביו-רפואיים לשדה הסוציולוגיה. בכך 
היא הופכת את הסוגיה המורכבת הנידונה בספר לנגישה – הן לקוראים המורגלים בקריאת 
הן  וגוף,  מיניות  מין,  של  הסוציולוגיה  של  הענפה  בספרות  בקיאים  אינם  אך  סוציולוגיה 
זו עולה בקנה אחד עם  לקוראים המשתייכים לדיסציפלינות אחרות והן להדיוטות. תרומה 
דבריו של פייר בורדייה, שטען: "הסוציולוגיה לא הייתה שווה שעה של מאמץ אילו הייתה 

צריכה להיות ידע של מומחים השמור למומחים".1 
ואם כבר הזכרתי את בורדייה, אצטט אמירה נוספת מפיו, הממחישה נקודת חוזק נוספת 
הרגילה[.  ]שבשפה  המלאכותית  האוטומטיות  את  לשבור  הסוציולוגיה[  "]על  הספר:  של 
להציב מילה מסוימת במקום מילה אחרת, פירושו לבצע לעיתים קרובות שינוי אפיסטמולוגי 
מכריע".2 ההמשגה והשיום של המנגנונים החברתיים המתוארים בספר מתגלים ככלים יעילים 
מאין כמותם לחולל שינוי אפיסטמולוגי אצל הקורא ולהדגיש את הטענה הביקורתית המוצגת 
ומופיע בספר  זה חוזר  ו"גוף". מונח  בו. הנה למשל המונח "מינגוף", הלחם המילים "מין" 
כירורגית",  "התערבות  מין",  לשינוי  "ניתוח  )למשל  שגורים  ביו-רפואיים  מונחים  ומחליף 
"פעולה גינקולוגית", "התמודדות עם הפרעה בהתפתחות המינית", "איבחון-עיצוב-מעקב" 
לגרום לקורא להבין שאין מדובר בפרוצדורה רפואית  כדי  בכך  די  כי  דומה  וכיוצא באלה(. 
חברתיים  מנגנונים  מסתתרים  הרפואיים  הטיפול  תהליכי  מאחורי  וכי  קונפליקטים,  חסרת 
ותרבותיים רבי עוצמה ורוויי סתירות פנימיות, הפועלים לכינון מין טיפוסי ונורמלי לכאורה 
בגוף. דוגמה זו היא רק אחת מתוך רבות לכך שהמחקר הסוציולוגי הנפרש לאורך הספר שואב 
אף ממקורות פוקויאניים מובהקים ופועל לחשיפת מערכים של תרבות ידע וכוח, המבקשים 

שליטה על המצב הגופני ה"בלתי נורמטיבי". 
לאינטרסקסואלים  הורים  של  אלה  בעיקר   – המקרה  וסיפורי  הראיונות  תיאור  כי  אציין 
ושל אינטרסקסואלים – מוצגים בספר ברצף בזה אחר זה. אפשר אמנם לראות בכך חיסרון 
מסוים, שכן לא מוצגת כל הבהרה בנוגע למכנה המשותף של סיפורי המקרה ואף חסר הסבר 
באשר לתרומתו של המקרה האחד לעומת האחר. אך בפרק המסכם )"חשיבה על הסובייקט 
הגופני הייחודי"( מעודד דנון מבהירה כי "תפיסת הסובייקט הגופני כייחודי מאפשרת חשיבה 
הומניסטית חדשה, אשר לפיה כל סובייקט גופני נושא ומגלם בתוכו ידע שונה, הן מטריאלי-

גופני והן חברתי" )עמ' 206(.  גם בפרק המבוא היא מציינת: "הייחודיות היא האוניברסאליות, 
המיניות-מגדריות  הנורמות  על  מחדש  לחשוב  הקוראים  את  מזמינים  המקרה  סיפורי  ולכן 
שכולאות ומנרמלות את גופינו" )עמ' 13(. לפיכך, באמצעות האופן שבו הספר ערוך – דהיינו 
הצגת תיאורי המקרה בזה אחר זה אגב התעלמות מההתניה המדעית לקטגוריזציה, למסגור 

ולקטלוג – טענתה של מעודד דנון מקבלת משנה תוקף.

בורדייה, פ' )2005(. שאלות בסוציולוגיה. תל אביב: רסלינג )עמ' 23(.  1

שם, עמ' 47.   2
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ספר מרתק זה מותיר מקום לשאלות נוספות הקשורות בסוגיה הנידונה ואשר לא ניתן להן 
מענה. יש בו למשל התייחסות מועטה בלבד להשוואה בין הקשרים תרבותיים פרטיקולריים 
על  לשאול  מקום  יש  עוד  התהליך.  של  אוניברסליים  הקשרים  ובין  המינגוף  תהליך  של 
אודות הדמיון והשוני שבתהליך המינגוף שחווים אינטרסקסואלים מהקטגוריות החברתיות 
כי  ועוד. בשם הטענה  והשכלה שונות  קבוצות מעמד  דרוזים,  יהודים,   – בספר  המתוארות 
ההשוואה  בנקודות   – ובצדק   – דנון  מעודד  מטפלת  לא  האוניברסאליות"  היא  "הייחודיות 
הללו. אפשר להבין זאת, אך דווקא בגלל העניין הרב שהסוגיה מעוררת ובשל חשיבותה דומה 

כי יש מקום להרחיב על כך במחקרי המשך.
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Emanuel Marx. Bedouin of Mount Sinai: An Anthropological 
Study of Their Political Economy. New York and Oxford: Berghahn 
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עארף אבו-רביעה*

ספר ייחודי זה, שנכתב בידי עמנואל מרקס, מבוסס על תקופה ארוכה של מחקר אתנוגרפי מעמיק 
שערך המחבר בקרב הבדואים באזור הר סיני: בשנים 1972–1982 הקדיש פרק זמן כולל של 12 
חודשים לעבודת שטח במקום. מרקס מציין שמחקרו עוסק בתמה מרכזית אחת: האופנים שבהם 
משתקפות כלכלה ופוליטיקה גלובלית ומקומית במנהגים החברתיים של הבדואים ובהתנהלותם. 

לצד זאת הוא מדגיש כי הספר בוחן נושאים כלכליים ופוליטיים מזווית אנתרופולוגית.
כיצד התגלגל  במבוא מרקס מסביר  והסיכום.  המבוא  על  נוסף  פרקים,  הספר מחולק לשבעה 
לעריכת מחקר בקרב השבטים הבדואיים באזור הר סיני וכיצד הספר הלך והתעצב. הפרק הראשון 
שהבדואים  בלבד  זו  לא  כי  מראה  מרקס  העירוניות.  מול  הנוודות  מושג  של  בהתפתחותו  עוסק 
באזור הר סיני נוטלים חלק בסדר חברתי אורבני – תהליך העיור שלהם אף משתקף במבנה הכלכלי 
הייחודי והמורכב של החברה הבדואית. הפרק השני עוסק בניתוח הכלכלה הפוליטית של חברות 
בדואיות ומציג דיון תיאורטי מקיף בנושא. בפרק זה מראה המחבר כי הבדואים הם יצרנים יעילים 
ביותר של מגוון מוצרים רחב ובהם מוצרי בשר, חלב, עורות וצמר, והם תורמים תרומה חשובה 
לכלכלה הלאומית במדינותיהם. בתמורה למוצרים שהם מפיקים מחיות המשק שלהם הבדואים 
רוכשים מוצרי יסוד כדוגמת דגנים, מוצרי צריכה שונים הנחוצים לסגנון חייהם הייחודי וסחורות 
אחרות כגון נשק ותכשיטים. הפרק השלישי עוסק בנאות המדבר. הוא דן בהשפעות הסביבתיות 
המחיה  בסביבת  לשלוט  הבדואים  של  ובמאמציהם  הבדואית  האוכלוסייה  על  סיני  הר  אזור  של 
שלהם. מרקס טוען למשל כי בעת שהבדואים נוטעים מטעים בהרים, הם מדגישים את חשיבותה 

של העבירות יותר מאשר את חשיבות זמינותם של אדמה פורייה או מים. 
להשיג  הבדואית  בחברה  המתמשך  בניסיון  כך  בתוך  ועוסק  עבודה  במהגרי  דן  הרביעי  הפרק 
ובין ביטחון חברתי. בפרק מתואר כיצד תופעת מהגרי העבודה הביאה לשינוי  איזון בין הכנסות 
כולל בקרב הגברים הבדואים, שתהליך זה עיצבם מחדש כפרולטריון קוסמופוליטי. מהגרי עבודה 
שלהם  והחברתי  המשפחתי  מהחוג  ממושכים  זמן  לפרקי  מופרדים  המוכרת,  מסביבתם  מוצאים 
וממוקמים מחדש בדרגה נמוכה מאוד ולא בטוחה בכלכלת המדינה המארחת. מהגרי העבודה אף 
עובדים  שהם  מאחר  קשים.  בתנאים  לחיות  ונאלצים  והמעסיקים  השלטונות  לגחמות  חשופים 
יציבות  להם  מאפשר  שאינו  ובתחום  שלהם  המוצא  מסביבת  גיאוגרפית  המרוחקת  בסביבה 
בסביבתם  חברתי  ביטחון  של  רשתות  בכינון  רבים  מאמצים  משקיעים  הבדואים  תעסוקתית, 
הביתית. אף שמהגרי עבודה ממלאים זה עשורים תפקיד חשוב בחיי החברה הבדואית, הבדואים 
מוסיפים לעסוק במשלחי יד אחרים כדוגמת חקלאות זעירה, מלאכת יד, מסחר והברחות. מהגרי 
וברשת  בשבט  העבודה  במעגל  להיספג  מהרה  עד  שבים  בערים  עבודתם  את  המאבדים  עבודה 
דימוי  כיצד, אם בכלל, הושפע  יבקשו לבחון  כי מחקרים עתידיים  הביטחון המשפחתית. אפשר 

הגבריות הבדואית מהנתיב המעגלי מן השבט אל העיר ובחזרה. 

המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
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הפרק החמישי בוחן את הסחר הבלתי חוקי בסמים. הוא סוקר כיצד נעשו הבדואים מעורבים 
בסחר הבינלאומי בחשיש בשנות החמישים של המאה ה-20; מדוע נפסק הסחר בסמים במהלך 
הכיבוש הישראלי בסיני, שהחל ב-1967; וכיצד חודש הסחר לאחר שחצי האי סיני הושב לריבונות 
מצרית ב-1982. עם השבת סיני למצרים, בתי ההארחה הבדואיים – שעסקיהם פרחו קודם לכן 
הבדואים,  מהגברים  מעטים  רק  העסיקה  המצרית  המדינה  לקוחותיהם.  מציבור  חלק  איבדו   –
החשיש,  סחר  חודש  מהרה  עד  ואולם  הכלכלי.  במצבם  מהירה  להידרדרות  הובילה  זו  ומציאות 
הפעם במתכונת שונה מבעבר. כדי להגדיל רווחים לא הסתפקו עוד המבריחים הבדואים בהברחת 
החשיש לעמק הנילוס אלא מכרו את הסמים גם מקומית, לתיירים ולבני החברה הבדואית. כתוצאה 
מכך הפכו בהדרגה מבריחים וגברים אחרים לצרכני סמים )אגב כך, מעניין לציין כי מרקס רומז 
שתופעת צריכת הסמים בקרב הבדואים בסיני רווחת אצל גברים בלבד(; התפתחות זו ממחישה 
אותו(.  לטעום  סופו   – רעל  שמכין  )מי  ביד'וגה"  אל-סם  "טבאח'  העתיקה  הערבית  האמרה  את 
נוספים  אסורים  לחומרים  אותה  והרחיבו  שאת  ביתר  בסיני  פעילותם  את  חידשו  הסמים  ארגוני 
החלו  הסמים  הברחות  על  נוסף  ואופיום.  מריחואנה  הרואין,  קוקאין,  אקסטזי,   – מהחשיש  לבד 
להבריח לסיני גם סחורות אחרות כגון יהלומים וכלי נשק. ארגונים חמושים הקימו רשתות הברחה 
עצמאיות או השתלטו על רשתות קיימות במטרה לממן את פעילותם שכוונה נגד תיירים, מחנות 
צבא מצריים, תחנות משטרה ומתקני ממשל אחרים. פעילות זו כללה מתקפות טרור על בתי מלון 

בטאבה, בשארם א-שייח' ובדהב.
הפרק השישי עוסק בסוחרים נודדים ובהשפעתם על אורח החיים הבדואי. הוא בוחן כיצד הסוחרים 
הנודדים מאזור אל-עריש משמשים צינור אספקה לבדואים ומספקים את מרבית מוצרי היסוד שהם 
נזקקים להם, ובכללם חיטה ותירס – מוצרי המזון הבסיסיים של הבדואים. מאחר שהסוחרים מאל-

עריש הם פלאחים, הבדואים רואים בהם זרים ו"אחרים", נפרדים ונבדלים מהם לחלוטין. 
הפרק השביעי, שכותרתו "לדמיין עולם חברתי מאורגן", דן בטקסי עלייה לרגל. הבדואים בדרום 
השבט,  בני  הם  שמשתתפיהם  טקסים  לרגל:  עלייה  טקסי  של  סוגים  שלושה  בין  מבחינים  סיני 
המוסלמית.  הדת  בני  כל  הוא  שקהלם  וטקסים  סיני,  דרום  שבטי  בני  של  בהשתתפותם  טקסים 
בפרק מתוארים טקסים אישיים תקופתיים של עלייה לרגל לקברי קדושים וכן טקס העלייה לרגל 
השבטי המתרחש אחת לשנה, ובו מתכנסים האנשים סביב קברו של הפטרון הקדוש של השבט, 
לרגל לקברו של פטרון קדוש משמש כטקס מעבר אישי.  רוח השבט. טקס העלייה  המגלם את 
הוא מתחיל בסביבה המוכרת – השבט, ונמשך במסע ליעד מרוחק – הקבר הקדוש. הטקס מעגלי 
והוא מסתיים עם שיבתו של העולה לרגל אל השבט, נקודת המוצא המקורית, לאחר שעבר שינוי 
פנימי. בטקסים השבטיים משמשים קברי הקדושים סמל לבעלות שבטית. הדבר מצביע על כך 
העולמות,  שני  בין  לתווך  הקדוש  של  תפקידו  שמימית;  להגנה  זוכות  טריטוריאליות  שזכויות 

הארצי והשמימי, שיחדיו יוצרים את מכלול חייהם של הבדואים. 
מטקסים אלו עולה דימוי של עולם מאורגן ובעל צדק חברתי, ולטענת מרקס הם יוצרים חיבור 
החוויה  ונבדלות.  מרוחקות  חברתיות  לרשתות  המשתייכים  אנשים  בין   – זמני  אם  גם   – רחב 
ביטוי  מוצאת  בהם  הקשורים  ובמנהגים  לרגל  העלייה  בטקסי  המגולמת  החברתית-תרבותית 
במגוון דרכים: חוויה קהילתית משותפת של הממד הרוחני של הטקס, חידושם של קשרי ידידות 
מהעבר, מסחר, עריכת שידוכים ומאפיינים נוספים של תקשורת בתוך רשתות חברתיות מגוונות. 

בתוך אלו בולט מקומן של נשים, כפי שמשתקף בערוצים להחלפת מידע "גלוי" ו"סמוי". 
על  מבוסס  והוא  קתרינה,  סנטה  באזור  לכת שהתרחשו  מרחיקי  בשינויים  עוסק  הסיכום  פרק 
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הפכו  באזור  הבדואיים  הכפרים  כי  מצא  מרקס   .2009 בשנת  במקום  המחבר  של  הקצרה  שהותו 
למעשה לעיר סנטה קתרינה, בראשותו של אחד מזקני שבט ג'באליה הבדואי. בעיר ניכרה תנופת 
פיתוח ונבנו בה בנייני ממשל ותחנת משטרה, תשתית של טלפוניה, בית חולים קטן, מרכז קניות 
וספקים  חנויות  בעלי  תפסו  מאל-עריש  הסוחרים  של  מקומם  את  רבות.  וחנויות  מלון  חדש, 
והם  בבית  נשארו  הגברים  מרבית  קבע.  בתי  בנו  אף  מהבדואים  רבים  מקומיים.  ולא  מקומיים 
איבדו חלק  רבות  נשים  בגלל שלא שולבו בתהליך הפיתוח.  או שהם מובטלים  באזור  מועסקים 
משמעותי מהעצמאות שנהנו ממנה בעבר והשינוי ניכר גם באופן לבושן. התיירות ממלאת כעת 
תפקיד משמעותי בכלכלה המקומית. מנזר סנטה קתרינה נעשה לאתר תיירות בינלאומי והוא כולל 
בית הארחה. בדואים מקומיים הקימו בתי הארחה נוספים, אך רובם אינם עושים חיל. סחר הסמים 
התחדש ביתר עוז; נראה כי חשיש הוא הסם הנצרך ביותר בקרב המצרים וגם בקרב התיירים בסיני. 
עשוי  הוא  פסטורליים.  נוודים  על  האתנוגרפי  למחקר  חשובה  תרומה  הוא  מרקס  של  מחקרו 
לשמש כלי מועיל לחוקרים ולסטודנטים העוסקים בשבטים הבדואיים במזרח התיכון ואף לחוקרים 

בתחומי הכלכלה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. 
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קרן פרידמן-פלג. העם על הספה: הפוליטיקה של הטראומה בישראל. 
ירושלים: מאגנס. 2014. 167 עמודים

לאה דוד*

את  פורמת  בישראל,  הטראומה  של  הפוליטיקה  הספה:  על  העם  בספרה  פרידמן-פלג,  קרן 
גבולותיה הסגורים של הקהילה הטיפולית בישראל בכוונה לחשוף "כיצד נכרכות שאלות קליניות 
146(. היא  )עמ'  זהות קבוצתית ביחסי הכוח"  ומניעה בשאלות פוליטיות של  של אבחון, טיפול 
בטראומה  מדובר  כאשר  למטופל  מטפל  הטיפולי בין  החוזה  משתנה  שבו  האופן  את  לנו  מציגה 
פרידמן-פלג,  של  לדבריה  הקולקטיב.  בתוך  נטמע  והיחיד  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  רקע  על 
 .)17 )עמ'  הסכסוך"  של  בהקשר  בטראומה  העיסוק  של  השתרשותו  על  "לעמוד  נועד  המחקר 
בין האבחנה הפסיכיאטרית  הספר מגולל את תהליך ההתפתחות המסועף של החיבור ההדרגתי 

של פוסט-טראומה ובין השיח על השתייכות לאומית בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 
נקודת המבט האנתרופולוגית של פרידמן-פלג מספקת גם את הקרבה הנדרשת אל שדה המחקר 
על  הרבים בשיח  והאינטרסים  השיחים  הסוכנים,  את  למפות  אפשר  שדרכה  הפריזמה  את  וגם 
טראומה לאומית. נקודת מבט זו משמשת את פרידמן-פלג לניתוח מוקפד ושופע של מקרה הבוחן 
פוליטי.  וכוח  פוליטי  ממד  מקבלת  פוסט-טראומה  של  הקלינית  האבחנה  כיצד  להבין  בניסיונה 
לעתים עולה תחושה שהקרבה לנחקרים מונעת מהחוקרת להשמיע ביקורת בלב שלם; אך למרות 
זאת, המחקר האתנוגרפי המוצג בספר מדגים היטב כיצד יש לערוך מחקר אנתרופולוגי אמין, חוצה 
גבולות של זמן ומקום, ואף כיצד אפשר לבודד תופעה תרבותית כלשהי ולמקמה בתוך הקשרים 
פוליטיים וחברתיים. העושר האתנוגרפי, הציטטות המגוונות, האפיזודות הקצרות המתארות את 
הדינמיקות והמתחים המשתנים בין הסוכנים השונים – כל אלו עוזרים לקורא להרכיב אט אט את 

הפאזל שדרכו מצטיירת תמונת חיבורה של הטראומה לסכסוך הלאומי.
שמונת פרקי הספר מציגים נתיבים שונים לגיוס המסגרת האינטימית של מושגים ופרקטיקות 
הישראלי-פלסטיני.  הסכסוך  מערך  בתוך  היישר  ולשילובה  בה  לטיפול  פוסט-טראומה,  לאבחון 
לסכסוך  טראומה  שבין  החיבור  במיסוד  דנה  פרידמן-פלג  שבהם  הראשונים,  הפרקים  שלושת 
רקע  על  טראומה  )נפגעי  נט"ל  ארגון  כגון  בשטח,  הבולטים  הסוכנים  אחרי  עוקבים  לאומי, 
רבים:  וניגודים  מורכבות  השטח  פני  אל  המעלים  לטראומה,  הישראלית  והקואליציה  לאומי( 
הללו  הארגונים  בתוך  למקומי.  האוניברסלי  ובין  לפוליטי  הקליני  בין  לקולקטיבי,  האישי  בין 
אנשי  טיפול,  אנשי  בין  רבים  במתחים  מלווה  הלאומית"  "הטראומה  של  ההשתרשות  דינמיקת 
פרסום ותורמים בעלי אינטרסים שונים. כל אלה הופכים את ההגדרה הקלינית לפוסט-טראומה 
ל"מסגרת פרשנית המאופיינת באיכויות גבוהות של נזילות, גמישות ועמימות נוחה לתפעול נוכח 
הנסיבות המשתנות של הסכסוך" )עמ' 17(. פרידמן-פלג מראה באופן משכנע כיצד מתפתח הדיון 
שבין "הברוקרים השונים של טראומה" )עמ' 54( סביב השאלה למי יש זכות להשתייך אל קבוצת 
הסובלים, ש"באה לידי ביטוי באמצעות שימוש במונח קורבנות" )עמ' 60(, וחשוב מכך – מי זכאי 

לטיפול ולחיבוק לאומי וכיצד נוצר הקרב על סיווג הסבל ומיונו. 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  *
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בארבעת הפרקים הבאים עוסקת פרידמן-פלג ב"אופן בו מתקיימים תהליכי אבחון, טיפול 
הללו  הפרקטיקות  את  למפות  מנסה  היא   .)18 )עמ'  שונים"  בהקשרים  טראומה  של  ומניעה 
המתפתחות בזירות שונות ומגוונות. הפרק הרביעי עוסק בארבע פרקטיקות מקצועיות – טיפול, 
תיעוד, מחקר וחיפוש – שהופעלו על חיילי צה"ל בניסיון "להפסיק להתייחס לטראומה כאל 
רוב  של  מאפיין  בה  ולראות  להתחיל  אלא  קליניים  תסמינים  שפיתחו  מעטים  של  פתולוגיה 
מוחלט" )עמ' 72(. הפרק הבא מציג כיצד גבולות הטראומה הלאומית התרחבו מ"הגרעין הקשה", 
דהיינו מי שחוו את הטראומות בפועל, לעבר המשפחות, ובראש ובראשונה לעבר נשותיהם 
של הגברים הסובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומטית בדרגות קושי שונות. באמצעות פסיפס 
אתנוגרפי מדוקדק, פרידמן-פלג מראה כיצד הנשים רוכשות בהדרגה הגדרות טיפוליות, מייחסות 
אותן לעצמן ומתמקמות באמצעותן במעגל הטראומה הלאומית. הפרק השישי עוסק באיתור 
הפרקטיקות הטיפוליות ובהרחבתן לעבר קבוצות סיכון העלולות להיחשף לאירועים העשויים 
להביא לתוצאה פוסט-טראומטית. הפרק מפנה מבט אל המתח הקיים "בין הממד האוניברסלי 
בפרק מתואר   .)115 )עמ'  לבין הממד הפרטיקולרי"  עיסוק הטיפולי בטראומה  המאפיין את 
הקושי של קהילות מסוימות, כגון הקהילה הדרוזית בדלית אל-כרמל או הקהילה הבדווית בבאר 
שבע, להסתגל לשיטות טיפוליות; קושי זה נובע לא רק מההתנגשות שבין דת ללאום אלא גם 
מהמבנים החברתיים הקיימים, הנשענים על היררכיות בין-דוריות ומגדריות. בפרק השביעי 
מתוארות שלוש פרקטיקות טיפוליות – ניידת טיפול עבור משפחות במצוקה נפשית חריפה; 
חדרי שלווה לילדים בבתי ספר יסודיים; וסדנאות לפיתוח חוסן למורים, להורים ולתושבים. 
הפרקטיקות האלה, המנסות לייעל את הידע מקצועי ומייבאות אותו אל תוך הקהילה, מצביעות 
על ביסוסה של ההנחה שאפשר לרכך את הטראומה העתידית, גם אם לא למנוע אותה לחלוטין. 
כך, על פי הספר, הטראומה הלאומית הופכת למסגרת פרשנית שדרכה אפשר להדק שוב את 

הקשר שנפרם – הקשר הבלעדי בין הטראומה כמושג תרפויטי ובין הסכסוך הלאומי. 
ואף  עמום  תיאורטי,  תוקף  לקבל  הזה  המרתק  המחקר  אמור  היה  שבו  האחרון,  הפרק  דווקא 
הידע  נדידת  על  הדיון  את  למנף  אפשר  היה  כי  נדמה  החמצה.  של  תחושה  בו  ויש  מעט  מאכזב 
והפרקטיקות הטיפוליות של הטראומה ולעסוק לא רק בשדה הפרטיקולרי של הסכסוך הישראלי-

החיבור  מה  כי  תיאורטיות שהפרקטיקות האלה מעלות.  ובשאלות  במסקנות  גם  אלא  פלסטיני, 
לאומיות  על  לאום?  מדינת  על  ישראל?  על  לנו  אומר  הישראלי-פלסטיני  לסכסוך  טראומה  בין 
בתחום  החוקרים  מחשובי   1,)Alexander( אלכסנדר  ג'פרי  של  האחרון  בספרו  ולאומנות? 
להיות  "במקום  חברתיות,  טראומות  להבין שההבניות של  נטען שחשוב  הרפואית,  הסוציולוגיה 
תיאורים של מה שהתרחש, מהוות בעצם טיעונים של מה שהיה צריך להיות ומה שצריך לקרות 
ולהבנות  זכויות  להשיג  ניסיון  תמיד  היא  החברתית  הטראומה  כלומר,   ;)4 עמ'  )שם,  בעתיד" 
של  בספרה  בישראל.  החברה  של  העתידי  החזון  מהו  השאלה  עולה  מכאן  חברתיות.  היררכיות 

פרידמן-פלג שאלה זו אינה נשאלת כלל.
סביב  גומלין  יחסי  רשת  של  המקומית  התפתחותה  את  לזקוף  "יש  כי  מסיקה  פרידמן-פלג 
שמציאות  משמעות  עולמות  שני  לבין  הקלינית  ההגדרה  בין  לקשר  בטראומה  הטיפולי  העיסוק 
החיבור  את  קידמה  נט"ל   .)147 )עמ'  והקהילתי"  הליברלי  בהם:  משוקעת  הישראלית  החיים 
נפגעי  לקהילת  טיפוליות  פרקטיקות  כשהנגישה  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  ובין  טראומה  בין 

Alexander, J. (2012). Trauma: A social theory. Cambridge: Polity Press  1
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הטראומה על רקע לאומי, כחלק מן האג'נדה המוצהרת שלה. אך דווקא החיבור הזה אינו מיצג 
כאן כוח ליברלי שנלחם למען ה"אדם האוניברסלי" )עמ' 148(, כפי שטוענת פרידמן-פלג, אלא 
להפך: ההגדרה הקלינית של פוסט-טראומה, שבמקורה "נטועה בידע מדעי הנתפס כאובייקטיבי 
וניטרלי" )עמ' 148(, מתחברת בישראל לטראומה על רקע סכסוך לאומי ואתני ומתאפיינת דווקא 
כאנטי-ליברלית ופרטיקולרית. מהן ההשלכות של צמצום שכזה של פרקטיקות אוניברסליות – 
שאלה זו, כך נדמה, הופכת את ישראל לזירת מחקר נהדרת וייחודית. זאת ועוד, מתוך כך יש עוד 
לשאול כיצד הצמצום הזה משפיע על הלאום, על הזהות הלאומית ועל השיח הפוליטי של הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני.
הספר קריא מאוד, נכתב בשפה ברורה וסוחפת והוא בהחלט עשוי לעניין קהלים רבים, מכיוון 
שהנושא רלוונטי מתמיד; כל מי שחי את המציאות הישראלית ימצא בו עניין, ובעיקר מי שעוסק 
לסטודנטים  במיוחד  לסייע  יכול  הספר  ובפסיכולוגיה.  תרבות  בלימודי  רפואית,  באנתרופולוגיה 

לאנתרופולוגיה ולשמש להם מדריך לכתיבה ולפרשנות לאחר עבודת שדה. 
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מאירה וייס. על גופתם המתה: כוח וידע במכון הלאומי לרפואה 
משפטית. תל אביב: רסלינג. 2014. 221 עמודים

עדי פינקלשטיין*

כביר.  באבו  משפטית  לרפואה  במכון  העוסק  אנתרופולוגי  מחקר  הוא  המתה  גופתם  על  הספר 
"המכון ]...[ הוא טרמינל של גופות שיש לזהות ולבדוק אותן" )עמ' 9(, כותבת המחברת, מאירה 
ובמתים,  במוות  הספר  של  שעיסוקו  שחשבו  למי  ואולם  הספר.  של  הראשונות  בשורות  וייס, 
וייס  שמתארת  המת  והגוף  במכון  נוכח  אינו  המוות  הדבר.  כך  שלא  מתברר  הקריאה  במהלך 
בחיים  אם  כי  המוות,  שלאחר  חיים  ורוח,  נשמה  של  מיסטיים  בחיים  המדובר  אין  חיים.  שוקק 
בכינונו  לרפואה משפטית  ופוליטיים. הספר מתאר את תפקידו של המכון  חברתיים, תרבותיים 
גבולות  של  הסף  כשומר  אחת  ובעונה  בעת  מתפקד  "המכון  הישראלית:  בחברה  המת  הגוף  של 
הקולקטיב הישראלי וכמיקרוקוסמוס של החברה הישראלית כולה" )שם(. פעילותו נוגעת בלבם 
של קונפליקטים חברתיים רבים ומשעתקת את הגבולות המוחשיים והסמליים שבין יהודים ללא-

יהודים, פלסטינים לישראלים, חיילים לאזרחים. 
הדר  סגן  של  היותו  על  ההכרזה   – איתן"  "צוק  במבצע  שהתרחשו  הטרגיים  מהאירועים  כמה 
גולדין חלל צה"ל ועל היותו של סמ"ר אורון שאול חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע – ממחישים 
הלכה למעשה את מקומו של השיח על הגוף המת בלב לבם של החיים בישראל ואת תפקידו של 
המכון לרפואה משפטית בכינון השיח הזה )אפרתי, 2014(. מצד אחד הם מדגימים את תפקידה 
של העבודה המדעית לספק אמת אובייקטיבית על הגוף המת, "אמת טהורה" המנותקת מהקשר, 
ובמקרה זה – זיהוי של גופות החיילים. מן הצד האחר הם מעידים על כך שהמדע, שנציגתו כאן 
היא הרפואה המשפטית, לעולם פועל בתוך הקשר כלשהו – צבאי, פוליטי, מדיני, דתי, חברתי 
ותרבותי )Latour, 2004( – ושאותה "אמת" נטועה בשיח, מעוצבת על ידו ומעצבת אותו )פוקו, 

.)2008
אקדים ואומר שגם סקירה זו אינה אובייקטיבית. אני זוכרת היטב את קולה של וייס כשחלקה 
מעבודת  ראשונים  רשמים  האלפיים,  שנות  בתחילת  העברית  באוניברסיטה  תלמידיה  איתנו, 
זוכרת  אני  במכון.  סיור  ערכנו  הקורסים  אחד  במסגרת  משפטית.  לרפואה  במכון  שערכה  השדה 
הזכוכית  צנצנות  את  שתגיע,  הבאה  לגופה  לי,  היה  נדמה  כך  "ממתינה",  בחצר,  האלונקה  את 
ואת המחנק שחשתי  הדחוס  האוויר  את  ארוכות,  על אצטבות  הניצבות שורות-שורות  הגדולות 
ב"לב המאפליה" )עמ' 16(. אני זוכרת את ההקלה כשהסתיים הסיור, שער הברזל נסגר מאחורינו 
ויכולתי שוב להסתנוור מאור השמש. כמובן, אין בחוויה הפרטית להעיד במאום על עבודת המכון, 

אלא אולי רק על התפיסות התרבותיות הרווחות לגבי הרפואה המשפטית, שעליה כותבת וייס: 

]...[ ]היא[ נצבעת בצבעים  רובנו איננו מכירים את עולם המושגים ושיטות העבודה שלה. 
בוחנת  שהיא  הסוגיות  רוב   ]...[ גופנית.  באלימות  האינטימי  עיסוקה  בשל  גם  "אפלים" 

החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי החיים והבריאות, המרכז האקדמי לב; תוכנית אדם ורפואה, בית   *
הספר לרפואה, האוניברסיטה העברית 

תודתי לצביקה אור על הערותיו המועילות.   
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ממוקמים  המתים  שחדרי  לכך  הסיבה  שזו  יתכן  קולקטיבי.  או  אישי  אנושי,  לרוע  קשורות 
תמיד במרתפים, מבודדים מכל עין ציבורית בוחנת )שם(. 

 2002–1995 השנים  בין  במכון  שערכה  אנתרופולוגית  שדה  עבודת  על  מבוסס  וייס  של  ספרה 
בקירוב, עבודה שכללה תצפיות ממושכות, ראיונות וניתוח מסמכים. שבעת פרקי הספר מדגימים 
מתאר  הספר  חברתיים.  תהליכים  בו  שנפגשים  צומת  משמש  המכון  כי  המרכזית,  הטענה  את 
כיצד ממיון הגופות שהגיעו למכון ומהטיפול בהן נוצרת עבודת גבולות, קרי כינון גבולות הזהות 
נבחר"  "גוף  שקיים  טענתה  את  ומפתחת  ממשיכה  וייס  הישראלית.  החברה  של  הקולקטיבית 
מבחינה  והמושלם  השלם  האשכנזי,  ההטרוסקסואלי,  הגברי,  היהודי,  הגוף   –  )Weiss, 2002(
רפואית וגופנית. לטענתה, החברה הישראלית מאדירה את הגוף הנבחר ומדירה את הגוף האחר 
הגופים,  של  ההיררכיה  את  ומשעתקת  מבטאת  במכון  הגבולות  עבודת  הפלסטיני(.  )לדוגמה, 
שבראשה עומד החייל. הגבול המרכזי המתואר בספר הוא בין יהודים ללא-יהודים. נושא זה נדון 
בפרק השני, המתאר כיצד תפקד המכון כשומר על הזהות הקולקטיבית-יהודית בזמן אינתיפאדת 
אל-אקצא ובזמני הפיגועים, ובפרק הרביעי, המתאר את הקונפליקט בין ההנחיות ההלכתיות ובין 
ההנחיות המדעיות בכל הנוגע לזיהוי חלקי גופות של חיילים. גבול נוסף שמתארת וייס עובר בין 
פרקים  במכון.  האיברים  קציר  שעניינו  השישי,  בפרק  בהרחבה  נדון  זה  נושא  לאזרחים.  חיילים 
אחרים עוסקים בפרשת ילדי תימן, שעלתה לכותרות בשנים 1996–1998 )הפרק החמישי(, ובקשר 

שבין המכון ובין אלימות פיזית בהקשרים משפחתיים ופוליטיים )הפרק השביעי(. 
הפרק השלישי, הקצר ביותר מבין השבעה, מרתק ומטריד בעת ובעונה אחת. הוא מתאר כיצד 
של  "כשליחיו  ההיא(  בעת  אותו  תפסו  לפחות  )או  הציבורי  תפקידם  את  תופסים  המכון  אנשי 
המקצועית.  עבודתם  את  מעצבת  זו  תפיסה  וכיצד   )89 )עמ'  הישראלי-יהודי-ציוני"  הקולקטיב 
וייס, גופתו של  הפרק עוסק בנתיחת גופתו של יצחק רבין, שנרצח בשנת 1995. כפי שמתארת 
רבין המשיכה לחיות גם כאשר פסק לבו מפעום: "אחת התופעות המעניינות בהקשר זה היא שבד 
בבד עם מותו הפיזי, נדחה מותו החברתי של רבין, נעלמה קבורתו" )עמ' 85(. הראיונות שקיימה 
עם אנשי הרפואה המשפטית ממחישים כיצד עיצב האתוס התרבותי של "הגוף הנבחר",  "שרבין 

ייצג אותו באופן אידיאולוגי" )עמ' 89(, את ההחלטות הרפואיות שהתקבלו במכון בזמן אמת.
וייס מגיעה למסקנה שבמדינה דמוקרטית נחוץ מכון לרפואה משפטית כדי  בסופו של הספר 
להגן "על 'החיים החשופים' של 'הגוף האחר'" )עמ' 187(. אולם היא מדגישה כי דווקא בשל כך 
חזק  גוף מקצועי,  היותו  על  ולהקפיד  האפלה,  לתחומי  מחוץ  המכון[  ]את  אותו  להוציא  "עלינו 

ושקוף" )שם(. 
השדה  עבודת  של  הסבוכה  בדרכה  וייס  של  צעידתה  משנה:  עלילת  שזורה  הספר  לאורך 
האנתרופולוגית. היא נעה עקב בצד אגודל בין הרצון לדעת, להבין את הסיפור שבמוקד ולהפוך 
את הזר למוכר, לעתים עד כדי הזדהות עמו, ובין ההזרה מהמוכר לצורך ניתוח והסקת מסקנות. 
)חזן, 1992(, מוכרת היטב לעוסקים במחקר  וחוזר חלילה  תנועת המטוטלת הזו, בין הזר למוכר 
אתנוגרפי. האנתרופולוגית נדרשת להתמודד עם המתח שעלול להיווצר בין מחויבותה האישית 
ובין חובתה המקצועית, ובנסיבות מסוימות גם הציבורית. עם השנים  והמוסרית לאינפורמנטים 
עמם;  התיידדה  ואף  מקצועית  אותם  ולהעריך  אמון  בה  שנתנו  האינפורמנטים  את  להכיר  למדה 
זה  תהליך  בפניה.  שנחשפת  המציאות  של  והסתירות  המתחים  את  לחשוף  מחויבת  היא  אולם 

 .)Weiss, 2001( מערער לעתים על גבולות ומוסכמות חברתיים, שלא פעם הם בבחינת טאבו
המחברת מסיימת את ספרה באמירה כי "...גם אני לימדתי את הסטודנטיות והסטודנטים שלי 
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הסיפור  אינו  מהגרסאות  מרכיבה  שהאנתרופולוגית  ושהסיפור  כול,  היודע  המספר  להיות  שלא 
השלם, ובודאי שאינו הסיפור ה'אמיתי'" )עמ' 186(. את התובנה הזו, שלמדתי ממנה, אני נושאת 
עמי עד היום. אולם היא גם שואלת אם טענה זו היא מקלט לפחדנים והכשר להימנעות מפעולה. 
כאשר מתבוננים בשינויים שהתחוללו במכון לרפואה משפטית מאז החלה וייס את מחקרה ועד 
היום,1 נראה שלאקטיביזם הפוליטי פנים רבות )הרצוג, 2009( ושלמחקר אקדמי יכול להיות מקום 

בעיצוב פני החברה ומוסדותיה, ואולי אף צריך להיות לו תפקיד כזה. 

מקורות
הארץ.  חייל.  של  מותו  לקביעת  השיטה  שלבי  גופה:  בהעדר  באוגוסט(.   3  ,2014( ע'  אפרתי, 
http://www.haaretz.co.il/news/politics/. מתוך:   2014 בספטמבר  ב-11  אוחזר 

.premium-1.2395807
הרצוג, ח' )2009(. מהו פוליטי: מבטים פמיניסטיים. תיאוריה וביקורת, 34, 155–163. 

חזן, ח' )1992(. השיח האנתרופולוגי. תל אביב: משרד הביטחון.
פוקו, מ' )2008(. הולדת הקליניקה: ארכיאולוגיה של המבט הרפואי. תל אביב: רסלינג. 

Latour, B. (2004). How to talk about the body? The normative dimension of 
science studies. Body & Society, 10(2–3), 205–229.

Weiss, M. (2001). ‘Writing culture’ under the gaze of my country. Ethnography, 
2(1), 77–91.

 (2002). The chosen body: The politics of the body in Israeli society. Stanford, 
CA: Stanford University Press.

תפקידיו  שני  לגבי  מחדש  חשיבה  של  בתהליך  המכון  נמצא  האחרונה  בעת  וייס,  שמציינת  כפי   1
העיקריים: זיהוי גופות וקביעה של סיבת המוות. לעניין זה ראו הערה 131 החותמת את הספר.

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2395807
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2395807


ביקורות ספרים 204   אלעד בן אלול

יונתן ונטורה. חפצים: עיצוב תעשייתי בישראל. תל אביב: רסלינג. 2014. 
257 עמודים

אלעד בן אלול*

סטודיות  מעניק תמונה מפורטת של  בישראל  תעשייתי  עיצוב  חפצים:  ונטורה  יונתן  ספרו של 
העיצוב המתועש בישראל ונקודות הממשק שלהם עם האנתרופולוגיה, התרבות החומרית וחקר 
הצרכנות. מחקרו של ונטורה, ולצדו עבודתה של תמר אלאור )שגם הנחתה את עבודת הדוקטורט 
שלו( על הסנדל הישראלי והתפתחותו מאז תקופת התנ"ך )El Or, 2012(, מסמנים התעוררות 
של חקר התרבות החומרית באנתרופולוגיה הישראלית ומשרטטים את האופן שבו מושגים כמו 
"טעם" ו"סגנון" נפגשים עם חפצים, אידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות, מציאות כלכלית, דיאלוג 

מקומי וגלובלי, היסטוריה ופונקציונליות של הגוף. 
כמו אלאור, גם ונטורה מתמקד בעיקר בצד היצרני של לימודי התרבות החומרית.1 הוא משתמש 
בראיונות עם מעצבים ומנהלי מוצר, בתצפיות ובתחקירים בסטודיות ובחללי ההפקה כדי לחשוף 
בניגוד  זאת  כלשהי.  תרבותית  או  אידיאולוגית  תפיסה  משקפים  הייצור  שלבי  שבו  האופן  את 
בגלגולם  או בתים  בגדים, תמונות  כמו  רבים של תרבות חומרית המתמקדים בחפצים  לחוקרים 
 Douglas & Baron,( היומיום  בחיי  בהם  משתמשים  "רגילים"  אנשים  שבו  ובאופן  הצרכני, 
Miller, 2001 ;1979(. במילים אחרות, ונטורה מתבונן בחפצים בדרך המזכירה את קרל מרקס, 
שגרס שמבחינה סוציולוגית המשמעות העליונה של העולם החומרי טמונה בתהליכי ייצור והפקה 
)ובעקבות הניתוק בין היצרן לצרכן – גם ביחסי הניצול הנלווים להם(. מבחינה אנתרופולוגית, אופן 
ההתבוננות הזה ממשיך את המסורת האתנוגרפית הבוחנת תהליכי ייצור כגון אריגה, שזירה, פיסול 
ובישול בתרבויות שונות. אנתרופולוגים אחרים, דוגמת דניאל מילר )Miller, 2005(, מבקרים את 
הם  היצרני;  בהקשר  הגל(  אותה  שהגדיר  )כפי  בהחפצה  האנתרופולוגיה  של  היתרה  התמקדותה 

קוראים להתבוננות במונח דווקא מצדו הצרכני, שבעיני מילר מייצג אמת רלוונטית לא פחות. 
אך עיקר התיאוריה שפורש ונטורה טמון בנקודה החדשנית ביותר בספרו. הוא מציע להוסיף 
צלע שלישית לחקר מערכת היחסים ההיררכית, הדיכוטומית לעתים, בין יצרן לצרכן – המעצב. 
המורכב  תהליך  הוא  חפצים  של  מתועש  ייצור  קודמות,  תיאורטיות  לתפיסות  בניגוד  לטענתו, 
משלושה שחקנים – יצרן, צרכן ומעצב – החולקים ביניהם כוח כלכלי-תרבותי ומשפיעים על חייהם 
של אינספור צרכנים. על פי ונטורה, המעצב התעשייתי הוא גורם מתווך בין היצרן )או "הלקוח", 
לו  מאפשרת  הזו  והלימינלית  הייחודית  עמדתו  )"המשתמש"(.  לצרכן  בספר(  מוגדר  שהוא  כפי 
לאזן בין עולמות שונים ואידיאולוגיות שונות, ובעיקר בין עולמו הכלכלי, האסטרטגי והשיווקי 
של הלקוח ובין הצרכים הפיזיים, התרבותיים והאסתטיים של המשתמש )שאותם, למרבה העניין, 
המעצב לומד לעתים באמצעות אתנוגרפיות יישומיות(. יתרה מזאת, מקצוע העיצוב התעשייתי 
הוא כוח יצרני המתווך בין אמנות ויצרנות, רגש וחזותיות, נשמה ופונקציונליות; על פי ונטורה, 

אלו הם בדרך כלל כוחות דיכוטומיים. 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב   *
את לימודי התרבות החומרית אפשר לחלק למחקרי צרכנות ולמחקרי יצירה.   1
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הספר מחולק לשלושה חלקים עיקריים. הוא פותח בסקירת ספרות המציגה גישות סוציולוגיות 
ביקורתיות לחפצים ולצרכנות לצד גישות אנתרופולוגיות לתרבות חומרית. אחריה ונטורה פונה 
משתתפת  תצפית  על  תעשייתיים,  מעצבים  עם  ראיונות  על  מתבססת  זו  עצמה.  לאתנוגרפיה 
בשלושה סטודיות לעיצוב בישראל ועל ניתוח חזותי של חפצים שונים. לבסוף נפרש דיון מעמיק 
בתפקידו של המעצב כסוכן חברתי שיכול לשנות תפיסות ותהליכים באמצעות החפצים שהוא יוצר. 
ונטורה משרטט את דמותו של המעצב התעשייתי כאיש מקצוע היברידי – נגר וצייר, אומן ואמן, 
פועל ואל )במילותיו של הכותב(. המעצב התעשייתי מאתגר את הדואליזם של דקארט, המסמן חיץ 
בין גוף לנפש ובכך בין מדעי הרוח, האמנות והיצירתיות למדעים המדויקים, למלאכה וליצרנות. 
ואינפורמטיביים  ערכיים  פערים  על  לגשר  נדרשים  הם  כיצד  חושפים  בספר  הנזכרים  המעצבים 
שמשמשים  מהנדסים,  עם  שלהם  הייחודית  היחסים  מערכת  על  מספרים  הם  הלקוח;  ובין  בינם 
לעתים "מבוגר אחראי" ומציבים גבולות טכנולוגיים לשאפתנותם היצירתית. ונטורה אינו מעוניין 
בסיפוריהם האישיים של המעצבים או בעמדתם כשחקנים בעלי אפיון אתני, מגדרי וחברתי-כלכלי 
מובהק, אלא במלאכתם המקצועית בלבד. איננו זוכים להכיר היבטים אחרים בחייהם של המעצבים 
ולהבין את תפיסת עולמם הרחבה – מה שקורה מחוץ לכותלי הסטודיו נותר מחוץ לאתנוגרפיה. 
גם מערכות היחסים בין המעצבים עצמם אינן נידונות. הספר מתמקד בדיאלוגים של המעצב עם 
החפץ, עם הלקוח ועם המשתמש. החלטה זו מכוונת את עבודתו של ונטורה אל האנתרופולוגיה 
בעיות  בהיבטים המקצועיים של העיצוב התעשייתי, מעלה  הוא מתמקד  והארגונית:  היישומית 
ואתגרים ואף מציע פתרונות פוטנציאליים ליחסים המורכבים שבין הלקוח למעצב. מסיבות אלו 
ספרו של ונטורה יכול לפנות לסטודנטים לעיצוב תעשייתי, לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אך גם 

למעצבים עצמם ולאנשי מקצוע שונים מעולם העיצוב, הייצור והפיתוח. 
לפי ונטורה, עיצוב תעשייתי מסתמן כמהלך תרבותי המתבסס על תבניות חברתיות ומקצועיות, 
או "טקסים" מקצועיים, כפי שהוא מתאר למשל בדיון על השימוש במודלים ובסקיצות. המעצב 
פועל מתוך שפה קיימת אך גם שואף לחדש ולרענן אותה באמצעות תרומתו היצירתית. דוגמה 
מעניינת לאותה שפה חזותית עולה בדיון על צבעים שמשתתפים בו מעצבים מסטודיו המתמחה 
מבפנים;  וצהוב  מבחוץ  שחור  צבועים  התיקים  מצלמות.  לנשיאת  המשמשים  תיקים  בעיצוב 
ברחבי  צלמים  של  המקצועית  בשפה  לדבר  מהשאיפה  נובעת  ונטורה,  מסביר  בשחור,  הבחירה 
העולם, אך הבטנה הצהובה מפגינה מעין סלנג המייחד את הסטודיו מול אחרים. השפה המקצועית 
של המעצב אינה אוטונומית אלא קשורה לסטודיו מסוים; היא משמשת סממן היכר וגורם מאחד 

ומייחד המשייך את המעצב לקהילה המקצועית שמתוכה הוא פועל. 
 – המעצבים  עם  האתנוגרפית  משהייתו  שעלו  נוספות  סוגיות  בוחן  ונטורה  המסכם,  בדיונו 
למשל, את התמודדותם עם גופו של המשתמש האחר, בעיקר משתמש בעל מוגבלויות פיזיות, 
ואת נקודת המפגש הטעונה הנוצרת בין גוף לטכנולוגיה. טענתו המרכזית היא שעיצוב הוא מעשה 
אנתרופולוגי המציב את המשתמש )או האינפורמנט( במרכז. עיצוב טוב, בדומה לאנתרופולוגיה, 
דורש אמפתיה והקשבה, התייחסות שווה לאחר ומעורבות אינטלקטואלית. אין זה מקרה שיותר 
אתנוגרפים  מעסיקות  דיגיטליים,  מוצרים  המעצבות  כאלו  בעיקר  ופיתוח,  עיצוב  חברות  ויותר 
עולמם  ואת  העולם  ברחבי  משתמשים  של  צורכיהם  את  להבין  כדי  יישומיים  ואנתרופולוגים 
את  מתאר  בישראל,  החומרית  התרבות  חקר  מבשורת  חלק  שהוא  ונטורה,  של  ספרו  התרבותי. 
וניצול  כוח  יחסי  על  לערער  חברתיות,  תפיסות  לשנות  האנתרופולוג  ושל  המעצב  של  כוחם 
באקדמיה  מעורבותם  מתוך  וכלכליים  סביבתיים  גופניים,  אסתטיים,  ערכים  לחברה  ולהנחיל 
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וממקומם כיועצים וכחוקרים בארגונים ציבוריים ומסחריים. אם נשוב למאבק הפנימי של התרבות 
החומרית בין חקר צרכנות לחקר יצרנות, בניגוד למילר, שקרא להוסיף ולערוך מחקרים צרכניים, 
ונטורה קורא דווקא להוסיף ולערוך מחקרים על תהליכי ייצור ועיצוב. אך אולי החשיבות הגדולה 
ביותר של ספרו טמונה דווקא בנקודות שבהן ונטורה נעזר בדמותו של המעצב כדי לטשטש את 

הדיכוטומיה בין צרכנות ליצרנות ובין אומנות לאמנות. 
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