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. עבור מי שלא הכירו, הפרטים  2020מאי  ב   28–אבי קורדובה נפטר בד"ר  
החוג   חבר  היה  הוא  הרבה.  יאמרו  לא  הכתובה  הביוגרפיה  של  היבשים 

ועד לפרישתו    1971אביב מאז    לסוציולוגיה ומרצה בכיר באוניברסיטת תל
פעמים  הוא    .2003–ב הפקולטה  אחדות  כיהן  של  ההוראה  ועדת  כיו"ר 

את תוכניות הלימודים של החוג לסוציולוגיה והן  הן  למדעי החברה ועיצב  
  ם הוגי ה, הוא היה מהשבעיםשל הפקולטה. עוד לפני כן, בשנות  את אלה  

תוכנית הלימודים במדעי החברה לבתי הספר התיכוניים, והיה    ם שלבוניהו
ב העליונוחבר  במשרד  ועדות  וההיסטוריה  החברה  מדעי  ללימודי  ות 

אביב תל  האקדמית  המכללה  כשהוקמה  מוריה  – החינוך.  בין  היה  יפו 
את  ועיצב  פרס  מכללת  מקימי  בין  היה  הוא  פרישתו  לאחר  הבכירים. 

 כנית הלימודים בסוציולוגיה שם.ות
תלמידיו הרבים, אבי היה מענקי הרוח של הסוציולוגיה עבורי, ועבור 
היה בראש ובראשונה מורה בחסד עליון,  הוא  לדעת,  יש  הישראלית. זאת  

הייתה מבית מדרשם של אחרים.   אלא שהמשנה שנלמדה בשיעוריו לא 
ה סוציולוגית מקורית ומעודכנת, שמבחינת היקף היריעה  סהייתה זו תפי 

 טואלית וחדות התובנות לגבי החברה בתשל מחשבתו, התעוזה האינטלק 
לי   זכורה  עדיין  העכשווית.  למיטב הספרות התאורטית  זמננו השתוותה 
התכונה, תחושת ההתלהבות האינטלקטואלית, תחושת התגלית, בכל עת 

עוזר הוראה שלו זכיתי פעמיים לסייע  כ שאבי שקד על הכנת קורס חדש.  
ו שהזמן  להעיד  יכול  ואני  זו,  במלאכה  האינטלקטואלי  בעדו  המאמץ 

  , מידת השאפתנות שבה הגדיר את מטרת החקירה   , שהשקיע בהכנת הקורס
בכל המובנים הללו   —  קודמיומתפיסות  תו  סהחדות שבה הבחין את תפי

הכנת הקורס לא הייתה שונה כלל ועיקר מכתיבת מאמר או מסה בתחום 
אחר.  או  זה  ל   סוציולוגי  הביקורתית,  הסוציולוגיה  שהייתה  פני  לפני 
התל האסכולה  והעגה  –שהייתה  הסדורה  המשנה  הייתה  כבר  אביבית, 

הקורדובאית שבאמצעותה תלמידיו זיהו זו את זה ומעל כתפיה הרחיקו  
תאוריה ביקורתית )דהיינו גישה    בין ראות. המיוחד במשנה זו היה השילוב  

פילוסופית רפלקסיבית, שנקודת המוצא שלה היא הכרה בהיסטוריות של  
חקר סוציולוגי )והיסטורי( אמפירי. משנה זו נשאה את חותמו של מוהידע(  

אבי, ראשית משום שהיה איש אשכולות הבקיא הן במורשת הפילוסופית  
והתרבותית המערבית והן בנבכי הספרות הסוציולוגית; שנית משום שהיה  
ושהקפיד   מיותרות,  מטפיזיות  מהתפלפלויות  הנמנע  מעשי,  איש  דווקא 

 

 המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת קולומביה, ארצות הברית פרופ' גיל אייל,  *
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את  לנתב  קבע  פורות;    דרך  אמפיריות  שאלות  אל  )ועמיתיו(  תלמידיו 
ושלישית משום שהיה איש הגות יצירתי, בעל יכולת מופלאה לחבר בין  

 רעיונות פילוסופיים מופשטים ומחקר סוציולוגי אמפירי.  
 

גם הפער שבין המילה  והפער הזה שבין הפרטים היבשים   הוא  בין החוויה הבלתי אמצעית 
. כשאני  (Agamben, 2016)  בין הקול והפער והניגוד שבין האות  הכתובה למילה המדוברת,  

ל שומע את קולו )בדרך כלל קורא בשמי, בנעימה  וונזכר באבי, אני קודם כ  יעוצם את עיני
שיש בה מידה מסוימת של נזיפה, אבל בניגון שמיד מאיין את הנזיפה ומזמין לשיחה(, לפני  

את רואה  הכתובה    שאני  המילה  שבה  חזותיים,  ייצוגים  עתירת  בחברה  חיים  אנחנו  דמותו. 
בין   מצרים,  ללא  לכאורה שלטון  בש שולטת  בחוקים שתוקפם    140–מדובר  מצויצים,  תווים 

נשען על פרסומם ברשומות, או בהספד זה שסריקתו והעלאתו לרשת היא ההבדל שבין קיום  
א רק לכאורה. אנו הסוציולוגים יודעים זאת, או  ונשייה. ועם זאת, שלטון המילה הכתובה הו

לפחות צריכים להיזכר שאנו יודעים זאת. אדם איננו הופך סוציולוג )או שף, או כימאי, או  
. אדם AJS–צייר, או טכנאי( משום שקרא או כתב מאמר סוציולוגי, אפילו כזה שהתפרסם ב

והתשוקה   הטעם  את  רוכש  הוא  כאשר  סוציולוג  ה"אף"  ל הופך  ואת  סוציולוגית  הצטיינות 
כמו אנין טעם המבדיל בין יין   — שמריח הבדלים דקים שבדקים בין גילומים של הצטיינות זו

לא ברמה  ו. אדם הופך סוציולוג בגופו, והחוב שהוא חב למוריו מצוי ברמה זו  חיקויבין  ומשובח  
לא כשאלה של מי צודק    ;נדבר בעוד רגע(  היה, מושגים או תזות )אם כי גם על אלשל תאור 
 אלא ברמה של ההביטוס הסוציולוגי, כשאלה של טעם וריח, צליל וניגון.  ,ומי טועה 

מרקסיסטי  – כתלמידיו של אבי קורדובה למדנו ממנו על מרקס ועל פוקו, על השיח הניאו
לקטואלי והמעמד החדש, אבל בראש ובראשונה למדנו  וביקורת האידאולוגיה, על השדה האינט

בגופו ובקולו. רכשנו ממנו משהו שניתן  אותה  ממנו אנינות טעם סוציולוגית נדירה שגילם  
לתארו רק כמין "תחושת בטן נלמדת" המבדילה באחת, באבחה מיידית של קבס או חדוות  

מטעמים   בין  שלימודיהומעיים,  מי  סוציולוגי.  באושים  פרי  הסוציולוגבין  מסתכמים  י ם  ים 
אותו  שבקריאה או בהקשבה פסיבית לא יבינו זאת, אבל קולו של אבי היה כלי פדגוגי משוכלל )

סיגל, מן הסתם, כבר כשלימד בתיכון אליאנס בצעירותו( שלצידו המילה הכתובה מחווירה.  
דרך המיידיות  דרך הקול למדנו אלף דקויות של אירוניה וגם אירוניה עצמית. ועוד יותר מזה, 

והאיכפתיות של נעימת קולו למדנו איך להיות אירוניים מבלי להיות ציניים, למדנו לאלף את  
יותר,   חשובים  לדברים  ולהכפיפם  ממנו  שרכשנו  הביקורתיים  בכישורים  הטמון  הניהיליזם 

 לערכים אישיים וציבוריים.  
  . מתחיל וחובבן ללא תקנה(, זוכר בדיוק את הרגע שבו הפכתי סוציולוג )גם אם  למשל אני,  
, משוכנע שעתידי בתחום  בתואר הראשון   תלמיד חדש, בשנתי הראשונה הייתי    1986בשנת  

קורס בתאוריות סוציולוגיות קלאסיות אשר הצית את דמיוני  למדתי אצל אבי    .הפסיכולוגיה
לוגיה  ושכנע אותי לשנות כיוון. אין לי ספק שיש עוד רבים וטובים, מבכירי ובכירות הסוציו

חבים   שכמוני  היום,  והישראלית  סוציולוגים  לו  היותם  עובדת  את  שלו  הפדגוגית  לכריזמה 
 וסוציולוגיות. 

אבל טמונה ביחס ובזיקה המקדימה    ,סלי. היא שייכת ליחיד הסגולהקכריזמה היא דבר פרדו 
ו  מצידבין קהלו. הנביא )או המורה( מטיל על קהלו את החובה לציית לו, אבל הקהל  ושבינו  

דורש ממנו להוכיח את סגולתו. כריזמה פירושה היכולת לגלם בגופך ולמצע את הסתירה או  
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. אבי קורדובה  (Bourdieu, 1987; Eyal, 2019b; Weber, 1991)  המתח הזה, לפחות לזמן מה
, הוא החל את הקריירה שלו  הכריזמה משום שהאיש ומשנתו היו מקשה אחת. לדוגמהיה בעל  

באוניברסיטה העברית, אולם    אייזנשטדט כסוציולוג כאחד מתלמידיו המעולים של שמואל נוח  
ב  בברנדייס  הדוקטורט  מן  של    1971–בשובו  והנוקבים  המובהקים  ממבקריה  לאחד  גם  היה 

למדנו ממנו    אייזנשטדטפיו ודיבר על    צההישראלית. כשפ ית בסוציולוגיה  אייזנשטדטהתורה ה
להיות  שאפשר  על התאוריה הפונקציונליסטית, טעויותיה וחסרונותיה, אבל חשוב מכך, למדנו  

ו לחוכמתו  הערצה  פלוגתלמלא  בר  של  בבד    אעמקותו  טעויותיו  ובד  שורשי  את  לחשוף 
ם, בגופו ובמשנתו, את השליחות  גילהוא  והטיותיו; וכגודל ההערצה כן עמקותה של הביקורת.  

מנוסחת לא מבחוץ במחווה כוזבת של שלילת הכול, אלא דווקא  את ש של ביקורת אימננטית, כז
 מבפנים, מתוך עבותות הקשר והחוב למסורות הסוציולוגיות והאינטלקטואליות שקדמו לנו. 
הי ואנשי  האינטלקטואלים  של  סוציולוג  היה  הוא  אחת.  מקשה  היו  ומשנתו  דע,  האיש 

  מונוגרפיותבכמה  ח אבריו. כבר בתחילת דרכו, הן  "ובעצמו היה אינטלקטואל חופשי בכל רמ 
והן בסמינרים לתלמידים    (Cordova, 1971, 1977, 1980; Cordova & Herzog, 1978שכתב )

פיתח   הוא  הפרופיל  מתקדמים,  ולניתוח  האינטלקטואלי  למיפוי השדה  אנליטי מקורי  מודל 
החברתי של מקומם של אינטלקטואלים בחברה. מודל זה אפשר לו למפות ולאבחן את המבנה  

רבותי בשנות העשרים ועד לדור של  כינון המרכז התבשל חיי הרוח בחברה הישראלית, החל  
יתר על כן, המודל חשף את מה שנהוג לכנות "חיי הרוח" כשדה    שים והשבעים. ייוצרי שנות הש 

מי שייך ומי לא, מי    —   מאבק על הכוח להגדיר את צביונה וגבולותיה של התרבות הלאומית
מגרש  גם  של אבי ו מושא המחקר  גם  במרכז ומי בשוליים, מי יותר ומי פחות. השדה הזה היה  

המשחקים שלו. כוחו של המודל שפיתח והדגים בהרצאות מרתקות טמון היה ביכולתו של  
האיש לנוע ללא הפרעה או שמץ של התחסדות מן המרכז אל השוליים ובחזרה. הערצתו ל"חוג  

מרכז התרבות  והפכה אותו ל ורשה," לקבוצת הסופרים שהשליטה את "הנוסח" שלה  –אודסה
ה, הייתה כנה ועמוקה. היה בה ממד של הזדהות עם מושאי המחקר. אבל זה לא  העברית החדש

מנע ממנו להחליף עדשות ולהתבונן בה גם מנקודת ראותם של מי שהוצאו מתחומה וסבלו את  
שהאיש מזדהה עם מושאי מחקרו,  אפשר היה להרגיש  נחת זרועה ואבחת קולמוסה, וגם אז  

 בביוגרפיה שלו ומבין מבפנים את עולמם.  מם את השוליות הטמונה י שהוא חולק ע
אמרתי קודם לכן שהמשנה שנלמדה בשיעוריו לא הייתה מבית מדרשם של אחרים אלא  

ה סוציולוגית מקורית ומעודכנת. אכן, לאורך השנים התגבשו הרצאותיו של אבי לכלל  סתפי 
פחות לא  זו?  משנה  מהי  עצמו.  בפני  העומד  תאורטי  טקסט  בבחינת  סדורה,  מאשר    משנה 

החדש  המעמד  במושג  הכרוכה  תאוריה  המודרנית,  החברה  של  ועצמאית  חדשנית    ,תאוריה 
כלומר המעמד החברתי המורכב ממומחים, מדענים, אינטלקטואלים ופרופסיונלים. אבי נטל  

הניאו מהספרות  זה  מ –מושג  אותו  וניקה  והביקורתית  המתודולוגיים  השמרנית  "זיהומים" 
ים שהועמסו עליו. התוצאה  יהמטענים ההיסטוריים והאידאולוג   והתאורטיים שדבקו בו בשל

הייתה כלי ניתוח מובהק ומקורי להבנתו של סיפור המודרניות ולהתייחסות ביקורתית למסורות  
תאוריה זו  סוציולוגיות שניתחו את המודרניות כפועל יוצא של הקפיטליזם בלבד. יתר על כן, 

חברה בת זמננו, סתירה מבנית שמגיפת הקורונה  ס המרכזי של הקהפרדו את  מאפשרת להבין  
יותר מאי פעם חברתנו היא חברת  כיום  אנו מוצאים ש  גיסא  הנוכחית רק מבליטה ומחדדת: מחד 

ויצרניו   הידע  מידע(, שבה  )או חברת  )ומכאן תלונות  ממלאים  ידע  כמו אלה  תפקיד מכריע 
וצאים שמצבם של הידע ושל  אנו מ  גיסא על "שלטון האפידמיולוגים"(; מאידךהנפוצות כעת  
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הכרזות  ההיודעים הוא רופף, שאנו מצויים בעידן של ספקנות ואובדן אמון במומחים )ומכאן  
ש"המומחים טעו" או אולי אפילו הונו אותנו(, ושנגרע מיכולתן של האוניברסיטאות  התכופות  

או  ל רווחיות  והדיסציפלינות לשפוט את עצמן )יותר ויותר הן נדרשות לעמוד בקריטריונים ש
יישומיות(. מושג המעמד החדש, כפי שאבי פיתחו, מאפשר להסביר סתירה זו באופן סוציולוגי  

  —   וירוסובשם הבשבילנו  מי ידבר    :ולייחס אותה למאבק בין פלגים שונים של המעמד החדש
סטטיסטיקאים? אולי הרופאים  ה ירולוגים או האפידמיולוגים? הפיזיקאים בצוות המייעץ או  והו

הנלחמים בו יום ביומו, או מנהלי בתי החולים ומי שעוסקים בלוגיסטיקה של המערכת בכללה?  
( הנושא  את  שלמדו  השורה  מן  אנשים  או  משפיענים  דווקא  הפלגים  lay expertsאולי   ?) 

ב זה  נאבקים  בכולם ף  וכך מחרי  ,זה השונים  הציבורי  האמון  זאת  .אובדן  התלות שלנו    , ועם 
תלות שמושג המעמד החדש    —  ליברלית–מנגנון מרכזי בחברה דמוקרטית  , שהיאבמומחיות

 רק הולכת ומעמיקה.  — מנסח בבהירות
אבי החל את דרכו   זה לזה.גם לראות כיצד הקורסים שאבי לימד לאורך השנים חברו  קל  

שלון לחשוב על  י נושא הצביע על הכעל ה ל הידע והאינטלקטואלים. בהרצאותיו כסוציולוג ש
בעיות אלו )מקורו החברתי של הידע, מקומם ותפקידם החברתי של אנשי הידע( יחדיו ובאופן  
כי   באבחנה  הריבוד"  של  "הסוציולוגיה  בקורס  הרצאותיו  את  לפתוח  נהג  הוא  שיטתי. 

יפלינה של הסוציולוגיה אלא דרך המלך הסוציולוגית,  דיסצ– הסוציולוגיה של הריבוד אינה תת
על החברה וההיסטוריה. תובנה זו הוליכה ישירות למושג    ראות זווית ראייה כללית ומרחיקת  

ראייה   מזווית  והאינטלקטואלים  הידע  בעיות  את  המנתח  למושג  כלומר  החדש,  המעמד 
למונחים של אינטרסים. לכן  "נגוע" בנטייה לצמצם בעיות אלו  היה  ריבודית. אבל מושג זה  

אבי התעמק במחשבתם של פייר בורדייה ומישל פוקו, והסתייע בתובנותיהם כדי לבנות מושג  
בניתוח המקורות החברתיים  אותו  ליישם  אפשר  יהיה  שרדוקציוניסטי של המעמד החדש,  –לא

והפוס המודרניות  של  מקורית  תאוריה  לנסח  אותו  הוליך  כזה  ניתוח  בזמננו.  הידע  – טשל 
היה בבחינת    שלימדמודרניות. כמו טקסט תאורטי מן המעלה הראשונה, כל אחד מהקורסים  

 לבנה נוספת בבניין תאורטי מרשים.
מקורי, רענן  נראה  הניתוח שלו    ,המעמד החדששנים אחרי שלמדתי מאבי על    32גם היום,  

גישתו של    (,Eyal, 2019a)  ופורה. כאשר כתבתי את הספר האחרון שלי על משבר המומחיות 
אבי הועילה לי הרבה יותר ממרבית התאוריות המודפסות ומתפרסמות חדשות לבקרים. מעבר  

תובנות הספציפיות, מה שמאפיין את גישתו בראש ובראשונה, ומה שהופך אותה  ללטענות ו
המופנמת שבאמצעותה הוא    מהלייחודית ומועילה, הוא ההביטוס הסוציולוגי של מנסחה, הסכ  

התמודד עם שדה רווי טענות סותרות ומאבקים אידאולוגיים )שאותה הוריש לתלמידיו(. יש  
 ,Bruce-Briggs)  מי שהשתמשו במושג המעמד החדש כדי להוקיע את עריצות הידע והיודעים

נדיר לחברה(1979 יש מי שדווקא ראו בו סיכוי היסטורי   ,Gouldner)  קפיטליסטית– פוסט  ; 

ויש מי    (;Konrad & Szelenyi, 1979)  ; יש מי שניסו ליישב ניגוד זה באופן דיאלקטי(1979
מלהשתמש  . אבי נמנע  (Brint, 1985)  שלבסוף הדגישו את חולשתם ושעבודם של המומחים 

ים  י במושג כקיצור דרך למטרה אחרת, כקרדום לחפור בו. הוא חשף את המטענים ההיסטור
והאידאולוגיים שבהם הוטען המושג, אבל לא ביטל אותם אלא הושיב אותם בכפיפה אחת  

זה עם  זה  לחיות  אותם  אובייקטיב   —  ואילץ  כתיאורים  עוד  אלא  ילא  המעמד,  של  ים 
ויצירתו. קו ישר מחבר בין האופן שבו אבי התייחס למסורת    כאסטרטגיות במאבק על עיצובו 

בין האופן שבו עיצב את מושג המעמד  ו(  אייזנשטדטזו של  הסוציולוגית שקדמה לו )כלומר,  
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ניגודים עם  לחיות  בחר  הוא  המקרים  בשני  לתלמידיו.  והנחילו  לבטלם  —  החדש  או    ,לא 
מהם שי  ,להתעלם  לקוות  מתוך  ולהתענג    —  עלמויאו  שנוצרו  והאירוניה  המתח  על  דווקא 

 התנגשותם הבלתי נמנעת. 
אלא שאני יכול לראות בעיני רוחי את אבי    , נהוג לסיים הספד במילים "יהא זכרו ברוך"

לי  זני רוחי?( את ה"שטיפה" שהוא יכין  ולשמוע )באו  אתמכרכם את פניו למשמע קלישאה כז
ה נחוצה. אני לא "זוכר" את אבי, אלא כפי  אם אשתמש בה. ובעצם קלישאה זו כלל וכלל אינ

שאמרתי קודם לכן, אני שומע אותו, כאן ועכשיו. קולו של אבי לא עבר מן העולם אלא שוכן  
המאכלסים את מיטב המחלקות לסוציולוגיה בישראל    ותלמידותיו,   י ובאוזני תלמידיוי באוזנ

עם זה, את העולם הרוחני  זה  בה  אנו דוברים  ש. לקולו אנו חבים את השפה  ובארצות הברית
שאנו חולקים, את התחושה של זיקה אינטלקטואלית מיוחדת במינה הקושרת אותנו על פני  

ואם היה מדובר רק בחוב אינטלקטואלי, דיינו. אלא שזהו רק הצד הגלוי,  יבשות ודיסציפלינות.  
בא שמתנגן  מה  הדברים.  של  לבן,  גבי  על  שחור  ובהירות  והכתוב  חדות  ביתר  אינו  זנינו 

, אלא שיעורי החיים ומוסר ההשכל. לצד ההשכלה התאורטית קיבלנו מאבי  דווקא  ההרצאות
גם שיעורים חופשיים בהוגנות, ישירות, דרך ארץ ומידה בריאה של אירוניה עצמית, ואלו אינם  

זנינו, בעמוד השידרה ומערכת העצבים שלנו.  ודברים שנשכחים וצריך "לזכור". הם חקוקים בא
הקול על האות הכתובה. המילה האחרונה בהספד זה היא בקולו של אבי עצמו, מפיו  זה מותר  

   .י, היו לי חיים ארוכים ומאלפים" י אל תבכו על"שלו, בדברים החקוקים על המצבה שלו:  
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 ידיעת האחר וידיעה עצמית באמצעות האחר: 
 גילוי וכיסוי בסוציולוגיה של התרגום

 * שהרבני–יהודה שנהב

:  הקשרים  בשלושה  זו  בסקירה  נבחנת  התרגום  של  הסוציולוגיה.  תקציר
,  העולמי   בסדר.  האפיסטמולוגי   והסדר  הדיסציפלינרי   הסדר,  העולמי   הסדר

  אירופה   של  פריפריאליות–הסמי  במדינות   חזקה  התרגום  של   הסוציולוגיה 
  מן   נעדרת   היא  הדיסציפלינרי  בסדר.  האנגלית   דוברות  במדינות  וחלשה
 בשדות  סוציולוגים  של  בעבודה  ונוכחת  הסוציולוגיה  של  המרכזית  השדרה

 לימודים,  תרבות  לימודי,  תרגום  לימודי  כמו  מקבילים  ידע
  טווח   פורשת  היא  האפיסטמולוגי  בסדר.  ואנתרופולוגיה  פוסטקולוניאליים

( ומטפורה)  כדימוי   התרגום   מושג  של   היקפו   את   המרחיבים   מסומנים   של
  של  הסוציולוגיה  סקירת(.  כפרקסיס)  האונטולוגי   מעמדו  את   ומחלישים

  דיון   ומזמנת  שלה  המחקר  מושא  ובין  בינה  הומולוגיה  על  מלמדת  התרגום
  בין   וביחסים  ידע  שדות  בין  התרגום  באפשרויות,  בתרגום  הייצוג  בשאלת

 . שפה–ומטא שפה 

מפתח ,  הידע  של  סוציולוגיה,  תרגום  של  סוציולוגיה:  מילות 
 ייצוג , קולוניאליזם  פוסט, אפיסטמולוגיה 

 מבוא 

הסוציולוגיה של התרגום היא תחום חדש יחסית שצמח לקראת סוף המאה העשרים, כמאה  
התרגום   של  ומרכזיותו  עתיקותו  למרות  המודרנית.  הסוציולוגיה  של  ייסודה  לאחר  שנים 
כמו   לחקירה  הראוי  עצמאי  מוסד  בו  לראות  איחרה  הסוציולוגיה  האנושית,  בהיסטוריה 

הכלכ העיר,  הצבא,  המדינה,  המדע  המשפחה,  או  תרגום(Simeoni, 2005)לה  ספרותי,    —  . 
כמו המשרתים,    —  נתפס כמוסד שקוף, והמתרגמים  —  נוטריוני, דיפלומטי, סימולטני או משפטי 

אמורים להעלים את נוכחותם ולנהוג כאילו היו רוח רפאים.    —  החדרניות ושאר עובדי החצר
אשר הוא אינו מסב תשומת לב לעצמו, כמו חלון הזכוכית שאליו אנו  תרגום נחשב למוצלח כ

לפי אומדנים במערב, רק בשליש  .  שמים לב רק כאשר מתגלים בו לכלוך, שריטות או שברים
מסקירות הספרים המתורגמים מוזכרים התרגום או המתרגם, ובכנסים בינלאומיים משתתפים  

  (.Wechsler, 1998ם )מתורגמנים שלעיתים קרובות נשארים אנונימיי

 

עורך ראשי של סדרת    ;אוניברסיטת תל אביב   ואנתרופולוגיה,  חוג לסוציולוגיהשהרבני, ה–יהודה שנהב  'פרופ  *

 .לתרגומים מערבית במכון ון ליר בירושלים ּבתּוכַ מַ 

  אלכסנדרה קלב על הערות חכמות. תודה לאוהד זלצר זובידה על עזרתו הרבה באיסוף וניתוח הנתונים תודה ל 

 .  ובהבאת המאמר לדפוס 

http://maktoobooks.com/
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גלויים או נסתרים,  הוא מלאכה סיּפיתהתרגום במובנו הרחב   . הוא מתמקם בקווי תפר, 
המתרגמים גם הם אנשי סף, נמצאים בפנים ובחוץ בעת ובעונה  מסומנים או בלתי מסומנים. ו

רב  אחת. באוכלוסיות  ששלטו  חצו  –באימפריות  גבולות  לשוניות  והמתורגמנים  המתרגמים 
פוליטיים וחברתיים. הם היו בדרך כלל בני מיעוטים אתניים, נתינים שהתאזרחו באימפריה,  
או   שבויים  עריקים,  פליטים,  עבדים,  כמו  מפוקפקים,  שנחשבו  טיפוסים  בהם  היו  ולעיתים 

עתיק ועד  בשל כך טענות בדבר חוסר נאמנות מלוות את תולדות התרגום מן הזמן ה  מלחים.
היום. הכובשים הספרדים בדרום אמריקה חוקקו חוקים מיוחדים של נאמנות לכתר הספרדי,  
בארצות   שלהם.  המוסרי"  ה"אופי  על  מבוססים  היו  מתרגמים  של  לבחירתם  והקריטריונים 

אירועי   לאחר  מערבית שהועסקו    11הברית  המתרגמים  במספר  חדה  עלייה  חלה  בספטמבר 
החרדה מחוסר נאמנות ומשיבושי תרגום הביאה לפניקה מוסרית לגבי  בסוכנויות המודיעין, ו

כינתה את פועלם  זהותם. הם הפכו ליעד קל לקרימינליזציה מצד הרשויות ובתקשורת, וזו אף 
 (.  Apter, 2006"טרור תרגומי" )

ות, הקוגניטיביות  הסוציולוגיה של התרגום מפנה את תשומת הלב מן השאלות הלינגוויסטי
בסוכנים,   מתבוננת  היא  והפוליטיות.  התרבותיות  החברתיות,  התופעות  אל  וההרמנויטיות 
הלוקליים   הגבול  באזורי  ובנוכחותם  התרגום  בתהליך  הפועלים  ובמוסדות  במנגנונים 
והגלובליים. הסוציולוגיה של התרגום משיקה לתופעות כמו סוציולוגיה של הגירה, סוציולוגיה  

 ,Chesterman, 2009; Wolfנפליקט, טכנולוגיה, גלובליזציה, או פוליטיקה של זהויות )של קו 

(. יש הרואים בתרגום תחום מצומצם של פעולה פרופסיונלית, יש המתייחסים לתרגום  2007
יבים ורואים בו נייר לקמוס לאפיסטמולוגיה של  של מודלים תרבותיים בין חברות, ויש המרח 

( בכללותה  והחברה  האדם  המרכזיות  Sapiro, 2014מדעי  העבודות  של  ומיון  מיפוי   .)
מראה כי זהו תחום פרגמנטרי שאין לו מרכז כובד מובחן אחד. אפשר    התרגום  של  בסוציולוגיה

 באים: למצוא עיסוק בתרגום בהקשרים ה 
( הלשון  של  )לאטור,  Angelelli, 2014סוציולוגיה  רשתות  של  סוציולוגיה   ,)2005  ;

Buzelin, 2007( הגירה  של  סוציולוגיה   ,)Inghilleri, 2016  עולמית ומערכת  גלובליזציה   ,)
(Bielsa, 2009; Heilbron, 1999; Sapiro, 2015; Simeoni, 2007משפט, חב ,)  רה וזכויות אדם
(Garre, 1999( פרופסיות  של  סוציולוגיה   ,)Dam Vrønning & Korning Zethsen, 2009, 

2010, 2011; Mason & Ren, 2014; Prunč, 2007( סוציולוגיה של ארגונים ,)Buzelin, 2007; 

Czarniawska & Sevón, 2005( סוציולוגיה פוליטית ,)Barret-Ducrocq, 1992  סוציולוגיה ,)
 ;Godayol, 2013)(, סוציולוגיה של מגדר  Bourdieu, 1969, 1996שוויון )–ואי כלכלית, ריבוד

Simon, 1996; von Flotow, 1997; Wolf, 2006)  סוציולוגיה של דת ותאולוגיה ,(Berneking, 

 ,Asimakoulas & Rogers, 2011; Sela-Sheffy & Shlesinger), סוציולוגיה של זהויות  (2016

 ,Prunč(, סוציולוגיה של הידע )Evans & Aceves, 2016)  , סוציולוגיה של טכנולוגיה(2011

2007; Sapiro, 2015; Wolf, 2007פוסט סוציולוגיה   ,) –(  ,Bassnett & Trivediקולוניאלית 

1999; Simon & St-Pierre, 2000( סוציולוגיה של התרבות ,)Tymoczko & Gentzler, 2002 ,)
(, סוציולוגיה של צבא וקונפליקטים  Delisle & Woodsworth, 1995יה של לאומיות )סוציולוג

(Salama-Carr, 2007; Tesseur, 2019)( סוציולוגיה של תקשורת ,Bielsa, 2008  סוציולוגיה ,)
(. אפשר למצוא גם סקירות על  2005( וסוציולוגיה של המדע )לאטור, Spurlin, 2014קווירית )

(, איראן  Lv, 2001; Wei, 2014תרגום שקשורות לסוציולוגיה אזורית, למשל של מזרח אסיה )
(Haddadian-Moghaddam, 2014( מצרים ,)Mehrez, 2012( או אפריקה )Mwaniki, 2013  .) 
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להתמקמות   הנוגעות  מעניינות  עובדות  שלוש  עולות  הזה  הביבליוגרפי  המיפוי  מן 
הסוציולוגיה של התרגום בסדר העולמי, בסדר הדיסציפלינרי ובסדר האפיסטמולוגי. העובדה  
הראשונה היא היעדרם הבולט של סוציולוגים אמריקנים ונוכחותם המינורית של סוציולוגים  

ם מארצות אחרות במערב אירופה. ההיעדר הזה משקף את העניין  בריטים, בהשוואה לסוציולוגי
העולמית. הסוציולוגיה    הלשוניתהשולי בתרגום במדינות האנגלוסקסיות, בהינתן ההגמוניה  

 של התרגום משמשת במקרה הזה סמן של גבול לשוני ופרקטיקה של זהות בתוך הסדר העולמי.  
בסוציולוגי הפעילות  שרוב  היא  השנייה  בתוך  העובדה  מתקיימת  אינה  התרגום  של  ה 

סוציו כמו  לה,  משיקות  בדיסציפלינות  סוציולוגיות  במובלעות  אלא  עצמה  – הדיסציפלינה 
לינגוויסטיקה, לימודי תרגום, אנתרופולוגיה או לימודי תרבות. המובלעות הסוציולוגיות הללו  

ות קונספטואליות  הן טרנסגרסיביות. הן חוצות את הגבולות הדיסציפלינריים ומייצרות לולא
ונקודות התחלה רבות שמקשות להבחין ביניהן. במקרה הזה, הסוציולוגיה של התרגום אינה  

 מסמנת גבול חד אלא משבשת את הטופוגרפיה של הסדר הדיסציפלינרי. 
העובדה השלישית, המתבררת רק מקריאה לעומק בחומרים הביבליוגרפיים, קשורה בסדר  

מ נמתח  התרגום  המטפורית  האפיסטמולוגי.  למשמעות  ועד  המיידית  הלשונית  המשמעות  ן 
  היא .  הזה  הרחב  המנעדאת    משקפת  התרגום  של  הסוציולוגיההמסמלת את התרבות האנושית;  

שנובעות מאופיו המתעתע של מושג התרגום  מגבלות הייצוג    את   פוגשתנמתחת עד שהיא  
 עצמו.  

פעת קצה של סימון הגבול,  בשלושת הסדרים הללו הסוציולוגיה של התרגום מתבררת כתו
טשטושו והתפרקותו. התופעות הללו אינן בלתי תלויות, והן קשורות בפריסה הגלובלית של  

 במאה העשרים, במבנה הידע במדעי החברה ובאפיסטמולוגיה שלו.   מפעל התרגום

 הסדר העולמי 

לראות   אפשר  התרגום  של  הסוציולוגיה  של  העולמי  והמיקום  הדפוס  שורשי  בתהליכי  את 
מיסודו של התרגום בן זמננו. במחצית השנייה של המאה העשרים נולדו פרויקטים בינלאומיים  
של תרגום בהיקפים חסרי תקדים. בפעם הראשונה בהיסטוריה רוכזו אמצעי ייצור )הון, עבודה,  
טכנולוגיה( ואמצעי ייצוג )לשון, סמנטיקה, תחביר( בפרויקטים מדינתיים שנוהלו במתכונת  

. הייתה זו תופעה עולמית חדשה, עם מרכז כובד אמריקני ובריטי  (big scienceמדע גדול )  של
מובהק, של מדע מאורגן, עם תקציבים גדולים וקבוצות אינטרדיסציפלינריות שמאורגנות סביב  

 פרויקטים ולא סביב שאלות דיסציפלינריות.  

ים על ידי בעלות הברית,  במהלך מלחמת העולם השנייה הועסקו אלפי מתרגמים ומתורגמנ
ּבלֶצְ'לי פארק,  הצבא הגרמני והצבא הרוסי. המודיעין הבריטי, למשל, הקים מפעל תרגום ענק ב

ובו עבדו מסביב לשעון כ–צפונית יותר ממיליון  הם תרגמו  עובדים.    550–מערבית ללונדון, 
רכבה במפעל  מילים ביום, משלושים שפות שונות, ופעלו במערכת מאורגנת שנראתה כמו קו ה

לייצור המוני. המתרגמים הבריטים, שרבים מהם היו בלשנים מן האוניברסיטאות המקומיות,  
ניסו לערוך סדר בתוך הכאוס הלשוני וקבעו נהלים של אקוויוולנטיות בתרגום עם קיצורים  
למעלה   האלה  הרשימות  כללו  המלחמה  סוף  עד  למשל,  בהמתנה".  "מילים  של  ורשימות 

מי אלפים  המפעל  מעשרת  של  במעבדות  הולידו  והן  ידוע,  היה  לא  שפירושן  בגרמנית  לים 
גויסו מתרגמים    1945ניב חדש של גרמנית. לאחר כניעתה של גרמניה במאי    ּבלֶצְ'לי פארקב
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באוקיינוס    (Section Interpreter and Translator Alliedלחטיבת התרגום של בעלות הברית )
ו ביפנית  מסרים  יירטו  ואלה  השנים,  השקט,  באותן  ביפן.  מלחמה  פשעי  על  ראיות  אספו 

( החלו  MITוסימנס(, הפנטגון ואוניברסיטאות יוקרתיות )בעיקר    IBMתאגידים עסקיים )כמו  
בשנות   כבר  נבט  המכונה  תרגום  רעיון  מכונה.  תרגום  של  בתחום  שאפתניים  בפרויקטים 

, עם הופעת המחשבים  השלושים, אולם ההתפתחות המהירה התרחשה רק בסוף שנות הארבעים
הראשונים. במהלך המלחמה הקרה כבר הייתה בידי חיל האוויר האמריקני מערכת לתרגום  
מיידי מרוסית לאנגלית. בניגוד למערכות התרגום בזמן המלחמה, שהיו הלכה למעשה מילונים  

רב–דו תחבירי  ניתוח  הבטיח  מכונה  תרגום  החדשות  –לשוניים,  להתפתחויות  בהתאם  לשוני 
 רים בבלשנות. במחק

לאחר המלחמה הקימו בנות הברית מאגר של בלשנים ששימשו גם מתרגמים ומתורגמנים  
  1949-1945על מנת לחקור את עשרות אלפי פושעי המלחמה שהיו במחנות מעצר. בשנים  

הביא   הדבר  רבים.  ומתורגמנים  מתרגמים  הועסקו  ובהם  נירנברג,  באירופה משפטי  התנהלו 
של   שנת  לפרופסיונליזציה  עד  כ  1946המקצוע.  מתורגמנים    200– נערכו  בסיוע  משפטים 

הייתה   נירנברג  משפטי  לאחר  הפרופסיונלית  ההתמסדות  למתורגמנים.  שהוסבו  ובלשנים 
נקודת מפנה: מעבר ממתורגמנים מזדמנים, המגויסים באופן אקראי, לקורפוס של אנשי מקצוע  

ה ובמוסקבה ואחר כך במקומות נוספים.  מיומנים שלמדו בבית ספר למתורגמנות, תחילה בג'נב
למחקרים בתחום הייתה אוריינטציה מובהקת למדעים הקוגניטיביים ולתחומים בבלשנות כמו  

 1פונולוגיה, דקדוק, פערים לקסיקליים או סדירות תחבירית. 
בזמן המלחמה הקרה הפך התרגום לכלי לחימה מרכזי הן בגוש המערבי הן בגוש המזרחי  

(Aronova, 2014)  הפרויקטים הללו, שביססו את ההגמוניה הלשונית של האנגלית וגם של .
הקימה סוכנות   1949הרוסית באותה העת, זירזו את התפתחות העיסוק המדעי בתרגום. בשנת  

, מפעל ענק לבלימת "השטן הקומוניסטי", והדבר הביא לשגשוג  CIA–הביון האמריקנית, ה
חסר תקדים של תרגום ספרותי. הסוכנות גייסה סוכנים בעלי דוקטורט במדעי הרוח ממיטב  

להפעיל   כדי  הברית  בארצות  תרגוםהאוניברסיטאות  של  גלובלית  מאנגלית,  רשת  בעיקר   ,
הפרויקט התרבותי הסובייטי  נְֶטְרן,  קֹוִמיה מעין תמונת מראה של    —  לשפות "פריפריאליות"

יש מאין, מתורגמנים שימשו כמתרגמים ולהפך. רבים היו  העצום באותה עת.   אנשים גויסו 
היו   ואחרים  המועצות,  מברית  או  אירופה  ממזרח  והגיעו  הנאצי  המשטר  של  פליטים 

של    יםארבעה קוורטטתרגמו לרוסית את  הם  אינטלקטואלים מאסיה, אפריקה והמזרח התיכון.  
חוות  .  של אורוול והפיצו אותם באלפי עותקים מעבר למסך הברזל   חוות החיותת"ס אליוט ואת  

אסטונית,    1984–ו  החיות איסלנדית,  אינדונזית,  מלזית,  ערבית,  ובהן  רבות  לשפות  תורגמו 
למשל באנקרה,    —  יוונית, לטבית, פרסית, הינדית, בורמזית ווייטנאמית. חלק מן המתרגמים

נחשדו בהשמטת קטעים שהביעו טינה לקומוניסטים. במובנים רבים    —  בנגקוק, ניו דלהי ורנגון 
  , תוך שימוש בטכניקות של תרגום סימולטני, והמיידית הזאת   המהירה הספרות  שיטת תרגום  
בדרך כלל איטי ומצריך סבלנות לאירוע מיידי באמצעות  שתרגומם  של טקסטים  הפכה תרגום  

 

כי    1 מראה  אני  אחר  לתרגום    הפיצולבמקום  מתורגמנות  הבין  אידאולוגית  הבניה    הפרדה  עלת  מבוססהוא 

ובין    באינטראקציה  שמתרחש אוראלי    דיאלוגבין    מלאכותית בזמן,  ה,  הכתוב  הטקסטסינכרונית  מושהה 

המקצוע.  הספרותי  התרגום  של  בלטיניזציה  מתבטאו שני  בין  האבחנה  כאן  המתואר  ההיולי  הללו ברגע  ות 

 .  2020, שהרבני–שנהבמטשטשת. ראו 
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הון מדינתי, גיוס אלפי מתרגמים וסוכנים, בתי דפוס רבים ברחבי העולם וכתבי עת בעשרות  
וע הצבאות של בעלות הברית במפעל של  הופצו במהירות וביעילות בסימדינות. התרגומים  

מסונכרן.   ספרותי  השנייה,  שכפול  העולם  מלחמת  מאז  שהתחזקה  האמריקנית,  ההגמוניה 
 ;Heilbron, 1999אפשרה פרויקטים שהפכו את האנגלית לשפה המתורגמת ביותר בעולם )

Sapiro, 2014; Venuti, 1995 .) 
הספרים   שיעור  פי  על  לקבוע  אפשר  העולמית  התרגום  במערכת  מיקומה של שפה  את 
שתורגמו ממנה ואליה. הנתונים מלמדים על קשר הפוך בין מידת מרכזיותה של שפה במערכת  

בשנות   לתוכה.  התרגומים  שיעור  ובין  הבינלאומית  מהספרים    45%השמונים,  התרגום 
המתורגמים בעולם נכתבו במקור באנגלית. שיעורי התרגומים מצרפתית, גרמנית ורוסית עמדו  

, ואילו האנגלית חיזקה את מעמדה  2.5%–ירדה הרוסית ל 1989. לאחר 12%–10%כל אחד על 
ה  בשנות התשעים. שפות אחדות תפסו מיקום פריפריאלי למחצ  59%–הדומיננטי וחלקה גדל ל

)איטלקית, ספרדית, פולנית, דנית, שוודית וצ'כית(, ושפות אחרות )למשל סינית, ערבית או  
גדולות. למרות   יפנית( נחשבות לפריפריאליות למרות העובדה שחלקן מייצגות אוכלוסיות 

תרבותיים בכלל ואת מספר התרגומים בפרט )גידול  –שהגלובליזציה הגבירה את החליפין הבין
האנגלית  2000–ל  1980בין    50%של   השפה  מן  הגבוה  התרגומים  משיעור  נובעת  היא   ,)

(Sapiro, 2014  במקביל, תעשיית הספרים הבריטית והאמריקנית מאופיינת במספר נמוך של .)
  4%–ל  2%תרגומים לתוכה. מאז שנות החמישים מספר התרגומים לאנגלית נותר בערך בין  

מהספרים    1.4%תרגומים היוו רק    —  הספרים, ובסוף המאה הוא צנח עוד יותרמכלל תפוקת  
  24%מהספרים שפורסמו בארצות הברית. זאת לעומת    2.1%– בבריטניה ו  2001שפורסמו בשנת  

 (. Büchler & Trentacosti, 2015בגרמניה ) 12.4%בצרפת או  16%באיטליה,   22.9%בספרד, 
כמעט   היעדר  דהיינו  בה,  שפתחנו  הראשונה  העובדה  על  אור  שופכים  הללו  המספרים 
הופיעו   התרגום  מחקרי  האנגלית.  דוברות  במדינות  התרגום  של  הסוציולוגיה  של  מוחלט 

פריפריאליות באירופה, למשל באוסטריה, הולנד, בלגיה ופינלנד, וגם  – לראשונה במדינות סמי
כאשר מתחזקת  זו  מסקנה  המרכזיים    בישראל.  המאמרים  קובצי  שני  את  בוחנים  אנחנו 

 Constructing aשהתפרסמו בשנים האחרונות בסוציולוגיה של התרגום. האחד הוא הקובץ  

sociology of translation  (Wolf & Fukari, 2007  שעורכותיו אוסטריות ואיש מן המשתתפים ,)
כותביו מוצאם באוסטריה, פינלנד, קנדה הצרפתית,    —  דוברת אנגליתבו אינו מגיע מחברה  

הולנד, בלגיה וצרפת. יתרה מזו, הקובץ מתבסס בעיקר על עבודתם של פייר בורדייה, מישל  
כולם סוציולוגים אירופיים. קובץ עדכני יותר הוא    —  קלון, ברונו לאטור או ניקלאס לוהמן

The sociological turn in translation and interpreting studies  (Angelelli, 2014  וכותביו ,)
אחת   משתתפת  גם  בו  יש  ואוסטרליה.  אנגליה  אוסטריה,  סין,  ישראל,  דנמרק,  מאיטליה, 
זה בולט במיוחד לנוכח הדומיננטית של   היעדר  מארצות הברית, שעוסקת בספרות ערבית. 

 ם בכל תחומי המחקר כמעט בתוך הדיסציפלינה.  הסוציולוגים האמריקניי

 הסדר הדיסציפלינרי 

העולם   מלחמת  לאחר  מיד  החל  האקדמית  מהקהילה  הכרה  על  תרגום  חוקרי  של  המאבק 
( אמנם נוסדו בשנות השבעים, אבל מתחת לפני  translation studiesהשנייה. לימודי תרגום )

והשישים, החמישים  בשנות  כבר  הפעילות  החלה  השוואתית    השטח  בבלשנות  בעיקר 
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החלו בלשנים צרפתים לערוך השוואות מלומדות על התרגום בין    1958וסמנטיקה. כבר בשנת  
  Toward a science of translationיוג'ין נידה את הספר  פרסם    1964צרפתית ואנגלית, ובשנת  

(1964Nida,   .)  ,מתרגמים של  מקצועיות   Fédération Internationale desכגון  התאגדויות 

Traducteurs  (, החלו  1959–( או אגודת המתרגמים האמריקנית )שנוסדה ב1954–)שנוסדה ב
ללמד תרגום כתחום מקצועי בפני עצמו. באותן שנים הופיעו קורסים לתרגום באוניברסיטאות  

אלה נראו גם במוסקבה בסוף  אירופיות בז'נבה, פריז, נאפולי, היידלברג, מיינץ ולוון. ניצנים כ
 שנות החמישים.  

  1972הכינון של התחום המכונה "לימודי תרגום" מיוחס למאמרו של ג'יימס הולמס משנת  
The name and nature of translation studies  (Holmes, 1988  הולמס עמד מאז .)בראש    1964

מחלקה ללימודי תרגום באוניברסיטה של אמסטרדם. המחקרים שהנחה והקורסים שלימד הפכו  
של   הלשונית  בהשוואה  אז  התמקדו  התרגום  לימודי  עולמי.  למרכז  המחלקה  ואת  אותו 

 הטקסטים ובשליטה הפדגוגית על שקילות )אקוויוולנטיות( בין יחידות תרגום.  
קורת על ההטיה הלינגוויסטית בתחום, חלה בשנות התשעים תפנית שכונתה  בעקבות בי

לימודי   בתוך  אלא  בסוציולוגיה  התרחשה  לא  זו  תפנית  בתרגום".  הסוציולוגית  "התפנית 
 ,Toury, 1995( וגדעון טורי )Even-Zohar, 1990התרגום עצמם. מחקרים של איתמר אבן זוהר )

לסוציולוגיה של נורמות ומערכות,    שימושית( מישראל הובילו תפנית מלינגוויסטיקה  1999
השפה   של  והפילוסופיה  הבלשנות  מן  יסוד  הנחות  אימוץ    הפרספקטיבה   ומןתוך 

האמריק – הפונקציונליסטית המד  ,יתנסטרוקטורליסטית  בחקר  הפרספקטיבה  ע.  בעיקר 
ההולנדי   התאגיד  ידי  על  נתמכה  בתרגום   John Benjamins Publishingהסוציולוגית 

Company  ,שהחל לפרסם סדרת ספרים ביוזמתם של חוקרי תרגום מישראל, בלגיה, גרמניה ,
 פריפריאליות נוספות. – אוסטריה, ספרד, אירלנד, צ'כיה ומדינות סמי
התפתחו חלה  תרגום  ללימודי  בשפות  במקביל  העניין  לספרות.  אמריקניות  במחלקות  ת 

המשטרים   מן  שנמלטו  אירופיים  אינטלקטואליים  בזכות  אלו  במחלקות  התחזק  זרות 
הטוטליטריים. הן הקימו סדנאות לתרגום ודרשו לימוד שפות זרות, תחילה באייווה ואחר כך  

התרבו "התפנית  התחוללה  השוואתית  בספרות  נוספים.  ובמוסדות  בתרגום  בפרינסטון  תית" 
(Lefevere & Bassnett, 1990  שהרחיקה את העיסוק בתרגום מן הפרספקטיבה הלשונית ומן ,)

 הסוציולוגיה הפונקציונליסטית של המדע, אל הספרות ולימודי התרבות.  
תרבות בלימודי  תפניות אחדות  עוד  מכן התחוללו  השנים שלאחר  התפנית    —   בעשרים 

התפנית  ה הטקסטואלית,  התפנית  הרפלקסיבית,  התפנית  הפרפורמטיבית,  התפנית  פרשנית, 
המרחבית,– הפוסט התפנית  ) קולוניאלית,  החזותית    —   (Bachmann-Medick, 2016התפנית 

פתחו  והביאו לגרסאות נוספות בחקר התרגום מחוץ לסוציולוגיה הממוסדת. תפניות אלו לא רק  
תחומי לימוד חדשים לתרגום, אלא גם הביאו לתובנה כי לאובייקטים בחקר התרבות יש אופי  
התרגומית   בתפנית  לוותה  תרגום  בלימודי  התרבותית  התפנית  כתרגום(.  )תרבות  תרגומי 

הפוסט  התפנית  תרבות,  התרגומית  –בלימודי  בתפנית  לוותה  תרגום  בלימודי  קולוניאלית 
פוסט הביאו  קולוניא–בלימודים  הללו  ההכפלות  פרדוקסלי,  באופן  הלאה.  וכך  ליים, 

 לאיזומורפיזם בכותרים, גם בשל צורכי השיווק והלגיטימציה של הוצאות הספרים. 
מלמדת שהתרגום   והאירופית  האמריקנית  בסוציולוגיה  הבולטים  העת  סקירה של כתבי 

הקשורים לסוציולוגיה  אינו משמש נושא מרכזי למחקר. כל הפריטים הביבליוגרפיים החשובים  
( התפרסמו  Angelelli, 2014; Millán & Bartrina, 2013; Wolf & Fukari, 2007של התרגום )
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, כתב העת  Annual Review of Sociologyמחוץ לסוציולוגיה הממוסדת. בכל שנותיו לא פרסם  
האמריקני המרכזי הסוקר תחומים בתוך הסוציולוגיה, מאמרי סקירה על תרגום, למעט אחד 

( מכונה  תרגום  העת  Evans & Aceves, 2016בנושא  בכתבי  עצמה  על  חוזרת  זו  תופעה   .)
 American–ת בהבולטים בסוציולוגיה הן בארצות הברית )מאמר אחד בעשרים בשנים האחרונו

Sociological Reviewב מאמר  אף   ;–American Journal of Sociology  עת בכתבי  והן   )
ב מאמרים  )שני  ּבְשפה  מתמחים  שאינם  באנגלית  מרכזיים   British Journal of–אירופיים 

Sociology ומאמר אחד ב–European Journal of Sociology)  . 
ההזנחה הכמעט מוחלטת של תרגום כאובייקט מחקר בסוציולוגיה הבריטית והאמריקנית  
הצרפתית,   בסוציולוגיה  האחרונים  בעשורים  תרגום  בלימודי  הגוברת  להתעניינות  מנוגדת 

(. עבודה לא מעטה נעשתה  2005ובמיוחד בעבודות של פייר בורדייה וברונו לאטור )לאטור,  
שדה, הביטוס, אוטונומיה, הון סמבולי, הון    —  לייבא ללימודי התרגום את מושגיו של בורדייה

. התעניינות זו  (Inghilleri, 2005; Prunč, 2007; Sela-Sheffy, 2005; Simeoni, 1998)תרבותי 
 Actesבאה לידי ביטוי למשל בגיליון מיוחד על תרגום שהתפרסם בכתב העת שייסד בורדייה  

de la recherche en sciences sociales,    היילבורן  יוהן  ספירו וג'יזל  בעריכת  בגיליון מיוחד
(Heilbron & Sapiro, 2002  העת כתב   .)The Translator    גיליון שלם    2005בשנת  הקדיש

הכותרת    ,לבורדייה  .  Bourdieu and the Sociology of Translating and Interpretingתחת 
 Translating and Interpreting as a Social  וכותרתשכנס בינלאומי  בפריז    באותה שנה התקיים

Practice    במטרה לנסח עקרונות לסוציולוגיה של התרגום. המאמרים מן הכנס התפרסמו בספר
Constructing a sociology of translation (Wolf & Fukari, 2007 .שהוזכר לעיל ,) 

ה  תחומית למדעי החבר–הציעה גישה בין של ברונו לאטור  רשת –השחקןתאוריית בד בבד, 
טכנולוגיה  של  תאוריה  ה.  ולימודי  ברשתות  ולאשחקנים,  מתמקדת  אנושיים  – "פעילים" 

אשר זהותם ותכונותיהם מוגדרים על פי אסטרטגיות המיקום שלהם ופעולת התרגום    ,אנושיים 
על    ,אנושיים זוכים ליחס שווה –המעניקה להם משמעות משותפת. השחקנים האנושיים והלא

– ברור שלאטור לא התעניין בתהליכי העברה בין  (.2005,  )לאטור פי עקרון הסימטריה הכללית
ב תלשוני ראה  הוא  ל   "תרגום".  חלופית  בין  "תנועה "מילה  ולהיברידיות  לטרנספורמציה   ,

   .התרבות והטבע
נוכחותם הבולטת של שני הסוציולוגים הצרפתים הבכירים בתחום, הסוציולוגים    למרות

 translation)כמו לימודי תרגום   בתחומים,  ההגמונית  לסוציולוגיה   מחוץ פועלים  ם  התרגו  של

studies)קולוניאליים. הם יוצרים מובלעות  –, ספרות השוואתית, לימודי תרבות ולימודים פוסט
 Translation Studies  ,Translation and Interpretingסוציולוגיות שניכרות בכתבי עת כמו  

Studies  ,Target  ,The Translator  ו–Theory and Practice in Language Studies  בסופו של .
דיסציפלינרי, כזה שמשלב יותר  –דבר, הסוציולוגיה של התרגום לא התארגנה כתחום אינטר

שימוש   תוך  מחדש  לאתחול  פעם  בכל  שזוכה  משוכפל  כשדה  אלא  אחת,  מדיסציפלינה 
שונות:   ,  sociology of translation studies  sociology of translationבטרמינולוגיות 

translation sociology  ,socio-translation studiesהכולל    . היו שהציעו לכנות את התחום בשם
ˮtranslator studies“ (Chesterman, 2009 .) 
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 הסדר האפיסטמולוגי 

של    ההאפיסטמולוגי  האחד הוא  ., בהקשר של מאמר זה, יש שני רבדים סדר האפיסטמולוגיל
טווח  ו   ם רלוונטייסמיוטיים    מונחיםמשפחה שלמה של    —  שלותרגום וריבוי המשמעויות  ה מושג  

רמת  הוא    שניה של מסומנים המרחיבים את היקפו המטפורי ומחלישים את מעמדו האונטולוגי.  
הדיון,   של  את    אשרהניתוח  התרגום  הפרקסיסמצמצמת  שלו   של  האידיאלי  הטיפוס    ואת 

 . מתודולוגי   לאינדיבידואליזם

 האפיסטמולוגיה של המושג 

או פעולה בתוך השפה    , המעבירה משמעות משפה לשפהיש הרואים בתרגום פעולה לשונית  
פה, בסדר עוקב או סימולטנית, בצורה  –עצמה. התרגום כפעולה לשונית מתממש בכתב או בעל

תרגום לא רק כפעולה  את המדויקת או חופשית, באופן ישיר או מתווך. יש המרחיבים ורואים 
ת: טקסטואליות, חזותיות, קוליות,  של המרות לשוניות אלא גם כהמרות בין צורות ייצוג שונו

וכדומה. עם    דיגיטליות  לתנועה  התרגום  התייחס מושג  רחב  ותרבותי  היסטורי  במובן  ואכן, 
עצמות או   —  מיוחסת להעתקת שרידי קדושים  translationמשמעות מרחבית. המילה הלטינית  

ות של העתקת  ולפני העידן המודרני היו למונח משמעוי  ממקום למקום,  —  חלקי גוף אחרים
בין שדות ידע   חומר או שבויים ועבדים ממקום למקום, ואפילו של הפצת רעיונות ואידאולוגיה

גאוגרפיים.  מרחבי,    ומרחבים  תרגום  של  כתהליך  נתפסת  עצמה  התרבות  תרבות  בלימודי 
ול"טרנס" יש משמעות של תנועה, מעבר או הגירה. הדבר מתבטא ברעיון של "תרבות כמסע"  

(Clifford, 1997  )"( וכן במושגים של עיצוב תרבותי מחדש של נופים פוליטיים )"מיפוי תרבותי
ובניית "מרחב שלישי". תפנית זו מן הפעולה אל הדימוי כרוכה בקפיצה אפיסטמולוגית, משום  

(.  Bachmann-Medick, 2016)  אנליטית  קטגוריה  של   לרמה  האובייקט  מרמת  עובר  התרגוםש
אחרים השפה היא מטפורה  ובמקרים  השפה היא המקור והמכשיר של התרבות,    ואל  במקרים

 (. Cronin, 2000; Vieira, 2000לתרבות בכללותה )
סמנט  מושגים שמצויים בתחומים  בתרגום  בין  הקושי  בוויכוח  למשל  התברר  שונים  יים 

אנתרופולוגיות פמיניסטיות בשנות השמונים שנסב על התרגום של מושגי הטבע, התרבות  
וההון לחברות אחרות. משנות השלושים ואילך אנו מוצאים בספרות הסוציולוגית תרגום בין  

האנתרו של  המחקר  אובייקטי  בין  לאבחנה  שהקביל  ל"גזע",  "אתניות"  פולוגיה  המונחים 
(. התרגום מכליא שדות סמנטיים שונים  McKee, 1993התרבותית והאנתרופולוגיה הפיזית )

להפוך את התרגום לאובייקט  אפשר  האם    .ומעלה שאלות חריפות על ייצוג, אותנטיות וסמכות
 יציב ולגדר את גבולותיו? 

ה של  המלך  בדרך  התרגום  תחום  לשוליות  נחשבת  בניגוד  האנתרופולוגיה  סוציולוגיה, 
או, ליתר דיוק, למדע התרגום של תרבויות זרות: "תרגום הוא אחד הדברים    —  למדע התרגום

אמונותיהם   על  הבנה  לקוראים  לתת  כדי  מאליו  כמובן  עצמם  על  לוקחים  שהאתנוגרפיים 
-Asad, 1986; Bachmann. וראו גם  Asad, 1995, p. 326)ומנהגיהם של עמים לא מוכרים"  

Medick, 2016.)    .תמלול אינטראקציה,  הערות,  רישום  שפות,  לימוד  מצריכה  האתנוגרפיה 
ישירה ל"תיאור  המאמץ להפוך ממצאים למובנים דורש תרגומים מסוגים שונים.   באנלוגיה 

( כדי לאפיין תהליכי  Appiah, 2000הגדוש" של גירץ, אּפיה טבע את המונח ״תרגום גדוש" )
בשעה   גלובליים.  או  מערביים  ולא  מקומיים  תרגום  מושגי  גם  הכוללים  עשירים,  הקשר 



 ידיעת האחר וידיעה עצמית באמצעות האחר  שהרבני – יהודה שנהב     24
 

לחיי שהאנתרופולוגים שפה  בין  בקשר  עוסקים  )הלינגוויסטים  התרבותיים  (,  Gal, 2015ם 
האנתרופולוגים התרבותיים רואים בשפה ובתרגום הן מושגים לשוניים, הן מושגים חברתיים  
קונקרטיים והן מושגים מטפוריים. ג'יימס קליפורד הציע למשל לבחון במונחי תרגום תופעות  

(. הומי באבא ורוברט יאנג אימצו  Clifford, 1997כמו הגירת עבודה, תיירות, גלות ופליטות )
את המטפורה של התרגום התרבותי כדי לחשוב על ההיבטים הגלובליים של זרימת מהגרים.  
קליפורד גירץ וויקטור טרנר רואים במעשה התרגום של האנתרופולוגיה התרבותית העברה  

 קטיקות זרות.  מקיפה של דרכי מחשבה, השקפות עולם ופר 
  על   ומבוסס   תרבותית   מתווך  ילידיות  תרבויות   על  שלהם  שהידע   מודים   האנתרופולוגים

  מבחינה   שווה  בסיס  על  מוצבים עדיין    והיליד  האנתרופולוג  רבים  במקרים  אולם,  שוויון–אי
אסד מזכיר לאנתרופולוגים כי הביטוי "תרגום תרבותי" שימש בכתבים    טלאל  .אונטולוגית

דרכי   להבהיר  כדי  אלא  לשוניים  עניינים  לבאר  כדי  לא  החמישים  שנות  מאז  אתנוגרפיים 
( היעד  לקהל  מוכרות  שאינן  תרבותי"  (Asad, 1986מחשבה  "תרגום  כי  הדגיש  הוא   .

כלומר תרגום מושגים ילידיים למושגים המקובלים בשפתם של    —  יתבאנתרופולוגיה הקלאס 
הוא מושג שכולל בתוכו יחסי כוח. זה מחזיר אותנו לטענה על חוסר האיזון בכוחות    —   החוקרים 

השלישי העולם  חברות  של  שהשפות  מכיוון  תרגום,  עבודת  החברות    —  בכל  כמובן  ובהן 
מסורתי באופן  למדו  החברתיים  המערב    —  שהאנתרופולוגים  לשפות  ביחס  יותר"  "חלשות 

היא   גם כאשר האנתרופולוגים מחזיקים ביחסיות תרבותית,  כלומר,  )בעיקר אנגלית, כיום(. 
מבוססת על אפיסטמולוגיה קאנטיאנית של היות "הדברים כשלעצמם", כלומר על אונטולוגיות  

ן האקוויוולנטיות  זהות. כדי לעקוף את המכשול הזה האנתרופולוגיה נדרשת לעקוף את רעיו
 Viveirosעצמו, שמבוסס כביכול על ייצוג אובייקטיבי משותף של העולם באמצעות השפה )

de Castro, 2015)( אולם תרגום בין עולמות מושגיים לא מותאמים .incommensurable דורש )
כלומר שפה שמחוץ לשפה– מטא מן השפה של    —  שפה,  למשל השפה של החוקר, להבדיל 

נחקריו. מבט רפלקסיבי על תרגום מחייב דין וחשבון על השפה ועל מבנה הכוח בצורות הייצוג  
שלה. כל אפשרות אחרת מחליפה את ידיעת האחר בידיעה עצמית או בידיעה עצמית באמצעות  

 האחר. 
האנתרופול  על  רוזמן  ואברהם  רובל  פולה  של  החשוב  התרגום,  הקובץ  של  וגיה 

Translating cultures: Perspectives on translation and anthropology  (Rubel & 

Rosman, 2003  בשנת כינוס שהתקיים  של  תוצר  הוא  כל  1998(,  במקרה  או שלא  במקרה   .
בקש לשרטט  הכותבים בקובץ הם אמריקנים, אחדים מהם אנתרופולוגים בולטים. הקובץ מ

טריטוריה אנתרופולוגית של התרגום תוך הבחנה בינו ובין מחקרי התרגום. הטענה המרכזית  
העולה מן הקובץ היא כי להיות בתרגום הוא מאפיין מהותי מכריע של התרבות עצמה, וכזה  

 הוא גם מצב הידע הנוכחי במדעי החברה והרוח. 

גי   אינדיבידואליזם מתודולו

שבה    התרגום  של  הסוציולוגיה  שלנקודת העיוורון האפיסטמולוגית  הציטוט הבא מדגים את  
אני מבקש לחתום את המסה הזאת: האינדיבידואליזם המתודולוגי שהוא הנחת יסוד כמעט  
מקרים   של  קטן  מספר  למעט  אגפיה,  כל  על  התרגום  של  הסוציולוגיה  של  קבועה 

בספר יסוד  (.  Koskinen, 2006באנתרופולוגיה, בעיקר באתנוגרפיות של התרגום )ראו למשל  
 כי: ( Chesterman, 1997, p. 194על התרגום, למשל, קובע אנדרו צ'סטרמן )
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Language is individual, translation is a personal act. I myself must take 

responsibility for what I say and how I say it, and to whom I choose to speak. 

[...] There can be no passing the buck: the translated text is mine, with my name 

on. I am not anonymous… 

 ,Wolf)שכפלה מיכאלה וולף את אותה אמירה על הסוציולוגיה של התרגום  לספרהבהקדמה 

2007, p. 1 :) 

The act of translating, in all its various stages, is undeniably carried out by 

individuals who belong to a social system; on the other hand, the translation 

phenomenon is inevitably implicated in social institutions, which greatly 

determine the selection, production and distribution of translation and, as a 

result, the strategies adopted in the translation itself. 

ה  כאשר  גם  אחרות,  כפעולה  במילים  מנוסח  הוא  והחברתי  המוסדי  בהקשרו  מוצב  תרגום 
( פים  אנתוני  דומה,  באופן  אינדיבידואלים.  ידי  על  במאמר  Pym, 1998שנעשית  מציין   )

 individual“מתודולוגי חשוב שהסוציולוגיה של התרגום מעתיקה את המבט מן הטקסט אל  

figures of translators”ה כתב  ונוטי    The Translatorעת  .  לורנס  של  המכונן   Theוספרו 

translator’s invisibility  (Venuti, 1995  מסגירים את הנחת היסוד המקובלת בלימודי תרגום )
אינדיבידואל   "אינדיבידואליזם מתודולוגי", שלפיו  של  העיקרון  התרגום,  ובסוציולוגיה של 

ם"( מפרש בגפו את טקסט המקור, שולט בפרשנות הטקסט וכותב אותו מחדש.  )"שם המתרג
התרגום,   בחקר  פסיכולוגיסטי  בשיח  גם  ביטוי  לידי  באה  התרגום  של  האינדיבידואליזציה 

כמו   מושגים  ביגמיה  שכולל  ופיצוי,  חוב  ואבל,  מלנכוליה  ושנאה,  אהבה  ובגידה,  נאמנות 
 . ופוליגמיה 

פייר   של  התיאורטית  תפיסתו  עם  לאהיר  ברנאר  שקיים  מהוויכוח  גם  נובעת  זו  מסקנה 
בפרט   התרגום  של  ובסוציולוגיה  בכלל  בסוציולוגיה  המחקר  אובייקט  לגבי  בורדייה 

(Inghilleri, 2005  .)  לאתגר הייתה  החברה  למדעי  בורדייה  של  העיקריות  התרומות  אחת 
  סובייקט דיכוטומיות של   — יכוטומיות מסורתיות הנובעות מהמסורת הפילוסופית המערביתד

של   המרכזיות  המטרות  אחת  ואוניברסליזם.  רלטיביזם  ואמפיריזם,  רציונליזם  ואובייקט, 
מפעולות   ולא  חברתיות,  מפרקטיקות  המורכבים  חברה  חיי  לבחון  הייתה  בורדייה 

א בורדייה  מבחינת  לא  אינדיבידואליות.  קונבנציונליות,  רגילות,  בדרכים  "פועלים"  נשים 
באמצעות   אלא  אפשריות,  של משמעויות  בעולם  ושימוש  מיוחד  ידע  של  מעשה  באמצעות 
פרקטיקה חברתית. מבחינת בורדייה, החברתי לא נגזר מאגרגציה של פרטים. החברתי מקדים  

קו בסוציולוגיה  חברותו  דרך  תמיד  נצפה  והאינדיבידואל  הפרט,  כלשהי  את  לקטיבית 
(Bourdieu, 1977, p. 86  גם אם האינדיבידואל משוקע בפרקטיקות שנובעות מן ההביטוס .)

שלו, גם אם הוא נשא של תרבות ומרחב, המודל האידיאלי של הפועל נותר בסופו של דבר  
 האינדיבידואל.  

וגיה ברמה של האינדיבידואל, כזו ששמה  לעומת בורדייה, לאהיר מציע במפורש סוציול
בספרו   מתבטאות.  הן  שבהן  הסיטואציות  ומגוון  הנטיות  ריבוי  על   La culture desדגש 

individus  (Lahire, 2004 לאהיר )    מזמין אותנו לקרוא מחדש את מושג האינדיבידואל הכלוא
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ברשת הצפופה של ההביטוס, כפי שמציע בורדייה. הוא מבקר במיוחד את עמדתו האוניברסלית  
של בורדייה וטוען כי יחידים יכולים להיעזר במגוון עצום של נטיות )דיספוזיציות( המאפשרות  

הסוציו שלהם.  החברות  של  יותר  מובחנת  את  ראייה  מאוד  מדגישה  לאהיר  של  לוגיה 
הסובייקטיביות של האדם ומבקשת לתפוס את הריבוי שביחיד. תאוריה זו אמנם מדברת על  
היחיד המרובה, ולאהיר גם מדגיש שאין מדובר באינדיבידואליזם מתודולוגי )שהוא יחיד בלתי  

פוס האידיאלי  הטימחובְרת(, אולם עדיין המודל של המתרגם נשאר בגוף של אינדיבידואל.  
משתקף   אינדיבידואלים    ,למשלבבירור,  הזה  למתרגמים  ומופנים  שמיועדים  הדרכה  בספרי 

(Kearns, 2008)  ספרי הדרכה    793יש  באיחוד האירופי ובשלוחותיו  שנמצא למשל    2017. בשנת
כאינדיבידושפות,    24–בלמתרגמים   מתרגמים  הדרכת  על  מבוססים  )כולם   ,Łobodaואלים 

2017.) 
קיים קשר הדוק בין האפיסטמולוגיה של האובייקט והאינדיבידואליזם המתודולוגי. כאשר  

לשוני בהקשר החברתי שלו, הטיפוס האידיאלי של המתרגם הוא  –האובייקט הוא תרגום בין
רבות, שפותחה בתגובה לתפיסה  האינדיבידואל. גירץ ניסח זאת במפורש בגישתו הסמיוטית לת

אינדיבידואליים   במוחות  קיימות  היו  שפות  כי  קוגניטיביים  אנתרופולוגים  בקרב  הרווחת 
(.  Goodenough, 1965כמערכת עקרונות מארגנים ליצירת התנהגות הולמת בתוך התרבות ) 

השחקנים של  טיבם  את  מתאר  לאטור  כאשר  זאת,  ברור    לעומת  תרבותית,  ברשת  השונים 
שהאינדיבידואל כבר אינו במרכז. גם באנתרופולוגיה התרבותית וגם באתנוגרפיות על תרגום  

 .  (Koskinen, 2006אנו מוצאים התייחסות ליחידת ניתוח אחרת )
ההיסטוריה  המודל של המתרגם כאינדיבידואל הוא הטיה של מדעי החברה המודרניים.  

,  ותנועה במרחב  שנעשו תוך כדי דיאלוגשל העת העתיקה וימי הביניים גדושה במפעלי תרגום  
תרגומי המלך ג'יימס,  כמו    —  חלק מן המפעלים הללובתנאים של ריבוי לשונות ודיאלקטים.  

בי הקודש ההינדיים או מפעלי התרגום של המלך אלפונסו העשירי  התרגומים הסיניים של כת
העסיקו מתרגמים שעבדו    — עשרה בטולדו, שם התגבשה המסורת האנדלוסית–במאה השלוש

ושותפויות שפעלו בטכניקות של חלוקת עבודה ודיאלוג הדדי,  בצוותים היברידיים, משפחות  
ואלי בתרגום הסתמן במערב באמצע המאה  המפנה האינדיביד  ערבי פורה.– לרבות דיאלוג יהודי

קלאסית. על הרציונל למפנה זה מלמד מניפסט יוצא  – עשרה, עם צמיחת המסורת הניאו–החמש
לאונרדו ּבְרּונִי, המזכיר הפוליטי של פירנצה, שהיה מתרגם    1426דופן לזמנו שפרסם בשנת  

אינדיבידואל כמלאכה  את התרגום  לראשונה  הגדיר  ברוני  חופשי  והיסטוריון.  תרגום  ית של 
)במקום תרגום מילולי( שנועד לקוראים מונוגלוטים ומבוסס על עקרון ההאחדה: האחדה של  
שפות שונות לשפה אחת, האחדה לקסיקלית בתוך שפת היעד, והאחדה של ריבוי הגרסאות  
לגרסה אחת, אשר מחליפה את המקור. התפנית האינדיבידואלית בתרגום הייתה חלק בלתי  

מן   כאינהנפרד  אוטונומית,  כיחידה  האדם  על  ומהמחשבה  הרנסנס  של  – אינדיבידואליזם 
עם המודל האינדיבידואלי של  דיבידום המודע לעצמו. הדגם האינדיבידואלי התפתח בד בבד  

עשרה היה כבר אפשר למצוא את –במאה השמונההפרוטסטנטיות ואחר כך בעידן הנאורות.  
נטי מאחד, מתנוססת על עמודי הכריכה לצד זו של  האוטוגרפיה של המתרגם, כקריטריון קוהר 

 כחלק מהכלכלה של זכויות יוצרים ותעשיית הספרים. המחבר, 
  —  האינדיבידואליזם המתודולוגי הביא לצמיחתו של טיפוס אידיאלי של "מתרגם יחיד"

הוא   האינדיבידואל  אליאס.  נורברט  שניסח  כפי  אמיתי",  עצמי  עצמי,  עם  לבד,  "היות  של 
את הקליפה החברתית ואת התהליכים  חברתי מוכלל, המשקף תרגום של יחיד ומסתיר  סימבול  
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בתוכם משוקע  שהוא  והפוליטיים  הבודדההיסטוריים  האדם  של  הפופולרי  הדימוי  כמו   .   —  
הדגם סותר את המציאות הסוציולוגית של עבודתו. אנשים רבים    —  המתרגם כרובינזון קרוזו

מעורבים בתהליך התרגום, אולם הם מוסתרים תחת האוטוגרפיה של "שם המתרגם", הנתפס  
 כפונדקאי יחיד של טקסט המקור ובעל המונופול על הפרשנות שלו.  

 תרגום היום

של מפעלי תרגום גדולים    סנס הרנ הכשל של האינדיבידואליזם המתודולוגי ניכר במיוחד לאור  
בצוותים ובמוסדות התובעים רמות ניתוח ופרשנות שונים, למשל ברמה  ופרויקטים של תרגום  

במאי   כמו  הם  המתרגמים  הפרופסיונלי  בהקשר  פרופסיונלית.  קהילה  העומד  של  הקולנוע 
ת התרגום  . פעולומאחוריו מציצים עוזר במאי, תאורן, מקליט, צלם, מאפר וכיוצא באלה  ,בחזית

  את מה שמתרחש מאחורי הקלעים של התרגום.   מגלה   ה אינוהיא    המתרגם  שםמאחורי  מתחבאת  
דיאלוג  תרגום  מפעלי  כיום  יש  בעולם  שונים  רשתייבמקומות  במודלים  המתקיימים    ם. יים 

–לאומית ורב–חברים ברשת רב  , למשל,המתרגמים האירופיים של הסופר היפני הרוקי מורקמי
באינטרנט ואינה כרוכה בהשתתפות של המחבר או  כמעט  באופן בלעדי    לשונית שמתקיימת 

מדינות מאז השקתו בשנת    120–מבקרים מ  60,000–המו"ל. הבלוג של מתרגמי מורקמי משך כ
בעבר קבוצת חוקרים שמכונה "אסכולת  אימצה  . מודל דומה של צוות תרגום הטרוגני  2013

( גג אחת  École Superieure d’Interprètes et de Traducteursפריז"  קורת  (, המכנסת תחת 
מתורגמנים ומתרגמים לעבודה משותפת. כך גם קבוצה של מתרגמים איטלקים אשר עבדה  

  מכתוַבעל תרגום כמה טקסטים מן הרנסנס לצרפתית; או סדרת    2000–1987שנים  בבמשותף  
צוותים מערבית לעברית. דרך הדיאלוג התרגומי נחשפות    באמצעותהמתרגמת  הישראלית,  

 ח, קולוניאליזם ותרבות, פוליטיקה ופואטיקה.  ושאלות סוציולוגיות על שפה וכ
נעשים  תרגומים    כיום כמו  רבים  ובינלאומיים  בינלאומיים  בארגונים  שונים,  במוסדות 

האו"ם,   או  האירופי  דבהאיחוד  מדינות  של  ממשלתיים  רב–ומוסדות  או  לשוניות  –לשוניות 
חברות רבובשירותים הציבוריים של   מעסיק  תרבותיות. האיחוד האירופי לבדו  –מדינות עם 

מתרגמים  מתרגמים,    2,000כמעט   של  חוץ  מיקור  כולל  אינו  והוא  ומאמיר  הולך  והמספר 
י  המנסחים, בין השאר, את ההודעות של הארגון ביותר מעשרים שפות. התרגום באיחוד האירופ

אינו יכול לעבור רדוקציה לרמת האינדיבידואל, שכן זהו תהליך קולקטיבי שאת חוקיו וכלליו  
, החסרה  גישה מוסדית. תופעה זו מצריכה  (Koskinen, 2008הסוציולוגיים מנסחים בזמן אמת ) 

 בתורת התרגום ובסוציולוגיה של התרגום.  
יולוגי של התרגום מתרחש  לצד הרנסנס הרפלקסיבי בפרקסיס ובחקר הסוצ נוסף על כך,  

בהם המתרגם  ש  ,למידת המכונה והבינה המלאכותית של השתכללות  לא פחות  תהליך עוצמתי  
ההופכת    רשת, במונחים של לאטור(,–מכונה )או שחקן–חלק מרשת אדםאינו סוכן חברתי אלא  

להנכיח את  כאן תפקידה של הסוציולוגיה של התרגום הוא  את המתרגם והתרגום שוב לשקוף.  
הז סוציולוגיים    אתהשקיפות  ומבנים  רשתות  מוסדות,  לקבוצות,  הניתוח  רמת  את  ולהעתיק 

מחייב    .חדשים בתהליכים  הדבר  החברתייםםההיסטורייהכרה  משוקע    ,  שבהם  והפוליטיים 
 התרגום. 
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  כינונו של הקו השחור:
 החרדית בסוציולוגיה של ישראלשאלה ה

 *נסים ליאון

  של   בסוציולוגיה   בולט   מקום  החרדים  חקר  תופס  האחרונות  בשנים:  תקציר
  אני   זה   סקירה   במאמר.  הישראלית  החברה  של  התפתחותה  ובחקר  ישראל
, בישראל  החרדית  החברה  בחקר  אחדות  יסוד  עבודות  אל  לחזור  מבקש

 אחר  התחקות.  הסוציולוגית  בדיסציפלינה  שנכתבו  מחקרים  אל  במיוחד
 באו  שבה  והחברתית  הפוליטית   למציאות  התייחסות   מתוך,  טענותיהם 

 בין   אנליטית   החוצץ  מדומיין"  שחור   קו"   כונן  כיצד  להבין  מסייעת,  לעולם
  וגי אידאול  מאתגר   החרדים  הפכו  כיצד;  הכללית   החברה  ובין "  החרדים"

  מעשי  למחקר  ומושא  פוליטי  לאתגר,  יחסית   שולי,  עיוני  למחקר  ומושא 
  המגמה   כה  עד  פגשה  לא  זה   כיצד  גם  להסביר  עשויים  הדברים   ייתכן .  בולט

 לא  וכיצד ,  החרדית  החברה   חקר  את  הישראלית  בסוציולוגיה   הביקורתית 
  המדינה   ובין   החרדים   בין   המתנהלים  הכוח   יחסי   בשיטתיות   כה  עד  נדונו 

 . אותם החוקרים והמוסדות

,  חשד  של  סוציולוגיה,  לומדים  חברת,  המהפך ,  חרדים:  מפתח  מילות
 חרדופוביה 

 
שנים בי  קיננה  שלפנינו  המאמר  לראחדות  כתיבת  בהזמנה  תחילתה  מכל י.  באחד    יאיון 

שניים האחרונים בחברה החרדית. המזמין  או  תמורות המתרחשות בעשור  שעסק ב   התקשורת
כתיאר   חרדים" אותי  לענייני  הזה"מומחה  התואר  מנוחה.    ",מומחה"   , .  חוסר  בי  עורר 

  " מומחה " כשהמדובר ב  בוודאי   —   תדיר בחשד, ובצדק בו  הסוציולוגיה שממנה באתי מביטה  
ו לתיוג  המועדת  אנושית,  כלשהו  ללקבוצה  למנגנון  אותי  שייך  כמו  המומחה  תג  החלשה. 

הנדוס חברתי. אכן, עסקתי ועודי עוסק  ללשליטה ומקור  לשמש    יםהוא מספק יכולששהנתונים  
ובתוכה    —   במשך קרוב לשני עשורים בשאלות סוציולוגיות, עיוניות ביסודן, שהחברה הדתית

יכולה לשמש אתר אפקטיבי לבדיקתן. אך האם זה הופך אותי ל"מומחה לענייני   —  החרדית זו 
ון בקשר שבין מומחיות אקדמית  חרדים"? עבודות ביקורתיות, המעוררות זה שנים ארוכות די 

התהוות מחקר  הביאו אותי לתהות על  מדיניות ושליטה פוליטית,  ובין  בתחומי מדעי החברה  
כיצד הפך במשך    ועל התהוותם של החרדים כקבוצה מובחנת. החרדים בישראל כנושא מובחן

לנושא    , תחומי מחקרשמעסיקה מגוון    ,השנים חקר החברה החרדית מסוגיה עיונית ביקורתית 

 

 אילן–בר  אוניברסיטת, ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה מחלקהנסים ליאון, ה 'פרופ *

של גרסאות מוקדמות ומתקדמות של המאמר    רביםה  מבקריםלו, למבקרות  קוראיםלקוראות ול  לב   מקרב  תודה 

טובי, קימי קפלן, חזקי שהם, אסף שרעבי, שלמה גוזמן כרמלי, יהודית  –קרבאל, מיכל  קלב   סנדרה אלכובהם  

 .  פלדמן נטעחסידה, חיה גרשוני ו
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  ? דיון ביקורתי ומבט רפלקטיבי אשר אין בה  בעל משקל מעשי המזין שדה שלם של התמחות  
הפיכתם  בכי מקור הדבר בתגובה המתפתחת לפוליטיזציה של החרדים ו  אטעןהבאים    בעמודים
ם  הודפוס חיי,  כוח. פריצתם הפוליטיתבעל  בשוליים הפוליטיים של ישראל לגורם  מגורם ש

לבעיה  לאומי  בפסיפס העוד אחת מהקבוצות  מ את החרדים    כו הפ   , המנוגד לדפוס הדומיננטי
מגויסים   ומדיניות  ידע  שגופי  איתהללאומית  בחברה  התמודד  המעשי  המחקר  כי  אטען   .

בישראל עםהחרדית  גבולותיו  אחת  שלא  מטושטשים,   ,  העיוני  פעיל    המחקר  לשחקן  היה 
משמש כקו גבול  ה  ,הקו השחור.  חברהכלל הדמיוני החוצץ בין החרדים ל  " קו שחור"בשרטוט  

ההיבדלות  ,  אנליטי  אתוס  את  מצהירים  ש משקף  החרדיתבעליו  הוא    חברה  בבד  מספק  ובד 
 בליט אותו.  מנושא פרדוקס: הרצון לטשטשו  נפרד. הוא גם מומחיות  תחום לגיטימציה ל 
בשלל תחומים כמו רפואה    ,בחרדים במישרין ובעקיפין כיום    ים עוסקרבים מאוד  מחקרים  

( וזיכרמן,  ו)מרגלי  (, משפטיםIvry, 2013ומדעי הבריאות  )טיקוצ'ינסקי,  2018ת  (, היסטוריה 
2016( בלשנות   ,)Assouline, 2010)  ( אלו    (.Guzmen-Carmeli, 2020ופולקלור  מחקרים 

כללית ברובם  משרתים   ושאלה  ביסודה,  אינטלקטואלית  מתיימרים,  לפחות(   אינם    )רובם 
דיון  לצד זאת, ה  לכוון את החברה החרדית ליעד כזה או אחר.המבקשות    למסקנות מעשיות

יחסית  בעיקר בדרישה לדיוק היסטורי  התמקד  . עד כה הוא  בחקר החברה החרדית מצומצם 
מוסדות   של  כגון ההיסטוריה  והתפתחותה,  החרדית  בתולדות החברה  חוסרים שונים  ומילוי 

פחות  (, ו2016,  קרנצלרהנוגעות להבניה של מומחיות בנושא )ת  ושאלב(, ו2003החינוך )קפלן,  
המחקר.  מרכיבים  ב של  אל  לפיכך,  האפיסטמולוגיים  לחזור  מבקש  אני  זה  מאמר  במסגרת 

יסוד   החרדית,  אחדות  עבודות  החברה  אל  בחקר  בדיסציפלינה  במיוחד  שנכתבו  מחקרים 
באו    שבהתוך התייחסות למציאות הפוליטית  מ  ן,הסוציולוגית בישראל. התחקות אחר טענותיה

אידאולוגי   מאתגר  החרדים  הפכו  כיצד  להבין  תסייע  לאתגר  ומושא  לעולם,  עיוני  למחקר 
מעשי.    ומושאפוליטי   חשיבות  למחקר  זה,  של  יש    תמיוחדבהקשר  המשנה    1977למהפכי 

יוני למעשי,  בין הע   החיבורלהבהיר את    יוכלועל חקר החברה החרדית. הדברים    השלכותיהםלו
להסביר כיצד זה לא פגשה  שיוכלו  כמעט דרך קבע. זאת ועוד, ייתכן  נעשה  בחקר החרדים  ש

עד כה המגמה הביקורתית בסוציולוגיה הישראלית את חקר החברה החרדית; כיצד לא נדונו  
 בין המדינה והמוסדות החוקרים אותם. ות יחסי הכוח המתנהלים בין החרדים ושיטתיב עד כה 

 שאלת ירושליםו  שנהמהפכי המ 

התזות הגדולות שהתפתחו ביחס לחברה החרדית בישראל נגעו בעיקר לתמורות שהתרחשו  
בשנים האחרונות  על הפיצולים והגוונים בה. חוגים אלו מכונים  אגודת ישראל,  מפלגת  בחוגי 

התפתחות חקר הזרם המרכזי בחברה  ב  חשוב. אירוע  "הזרם המרכזי " בשיח הציבורי והאקדמי  
מנהיג    עם עליית הימין בראשות  , 1977במאי    17–חילופי השלטון הדרמטיים בית היה  החרד

. שמואל נח אייזנשטדט תיאר את  "המהפך"זכה לכינוי  שאירוע  —  לשלטון הליכוד מנחם בגין 
הפוליטי נוטרל תפסו מקום בולט    ןבו קבוצות שהיו מודרות מהמרכז או שכוח שהמהפך כאירוע  

מהפכי  " היו למעשה    ה(. אל2004)אייזנשטדט,    , ולעיתים אף הובילו אותהבהנהגתה של ישראל
מתמשכת על דיוקנה הפוליטי והחברתי של    ההשפעאירועים שהייתה להם  שרשרת    ",משנה 

 (. בין מהפכי המשנה בלט המקרה של החרדים.  2009ישראל )ליאון, 
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העשורים   בשני  אידאולוגית.  תמורה  של  בעיצומה  ישראל  אגודת  את  תפס  המהפך 
הראשונים לקיומה של המדינה היה הזרם המרכזי בחברה החרדית נתון בעמדה של מחויבות  

היהודית.   למדינה  רוח    ואולםהצהרתית  לנשוב  החלה  השבעים  שנות  קורתית  ביבתחילת 
שהיה    ,הצבאבהשפעת  ראשית    —  (2017)הלוי,    זו הליטאיתבבהנהגה הרוחנית החרדית, בעיקר  

תקופת שגשוג    בהשפעתה של  שניתו   ;החרדיהנוער  למיתוס חדש ומסעיר בקרב הנוער, גם  
ע קצרה,  כלכלית   נוסף משבר פוליטי  מה חשיפה מואצת לתרבות המערב.  ישהביאה  כך  על 

פתרונות   של  קידומם  יהודי   הלכתייםסביב  מיהו  דוגמת  שבסוגיות  ההנהגה  הובילה  בהן  , 
אולטרה עמדה  )   החרדית  בין  2020,  הלוישמרנית  החיבור  הוא  (.  כי  מה שהחרדים התרשמו 
התרבותי   הרסן  הנהגתה  הובין  התרת  את  השבעים  שנות  לאורך  הוביל  ההלכתי  הרסן  תרת 

, ההצטרפות לקואליציה  ברםהמבדל על פני המשותף.  להעדיף את  הרוחנית של אגודת ישראל  
מהחברה   החרדית  ההיבדלות  מגמת  גברה  אחד  מצד  מעברית.  במציאות  אירעה  בגין  של 

(.  1991שאביה )פרידמן,  הכללית, ומצד אחר גברה התלות הפוליטית של החרדים במדינה ובמ
בכל הנוגע   יחסיתריכוזיים  שהיו   ,של הכוחות הסוציאליסטיים ם  התאפשר עם ירידתהפרדוקס  

ליברליים   כוחות  ועליית  המדינה,  הפוליטי.  שלהנהגת  הימין  הוביל  השבעיםב אותם  ,  שנות 
דאולוגי שהוביל אותן במשך שני  אליטות בחברה בישראל החלו להיפרד מהקו האיבשעה ש
המחייבת "היבדלות  אידאולוגית בחידוש עמדה החלה (, האליטה החרדית 2006רם, א' דורות )

הזרם המרכזי בחברה החרדית  הזנת    ,(. עם זאת2002,  בראון)פוליטית והתבצרות תרבותית"  
במשאבי מדינה חשפה את המפלגות החרדיות לאחריות השלטונית ולפוליטיזציה מוגברת של  

 הנהגתן.  
תמונת העתיד האפשרית של חברה חרדית  על ממנה ביקשו חוקרים ללמוד ש אחת הזירות 

שפעה  ההדיון ב  הייתה עיר הבירה ירושלים. במהלך שנות השמונים החלחזקת ופוליטית  מת
לדחוק   בירושלים  העדתיתהאת  הצידה  החרדית  )- שאלה  הבירה  במערב  למשל  ראו  מזרחית 

סוגי 1987חסון,   החרדית  (.  ההשפעה  היום  ית  סדר  על  העיר  כאשר  עלתה  כי  הבינו  פרנסי 
לא   בירושלים  החרדים  דמוגרפי. שאלת מקומם של  לפני מהפך  עומדת  המערבית  ירושלים 

חדש היית עניין  וה  לפעם  ,  קיבלה  מפעם  הציבוריהיא  בשיח  החוגים  ב  למשל  —   הד  מאבקי 
(. ואולם  2003החפירות הארכאולוגיות בה )פייגה,  בעניין  הקנאים על שמירת השבת בעיר או  

, ובעיקר אחרי הפיכתם של החרדים לגורם פוליטי בעל משקל הצובר  1977–אחרי המהפך ב
החרדית מקור לחרדה    ההדמוגרפי   יתלמשאבים, הפכה סוגי ובוודאי גם גישה  והון שלטוני    ידע

 לעתידה החילוני והמודרני של עיר הבירה.  חששו אשר   ,חרדים בירושלים–בקרב לא
נוספה מסוף שנות השבעים   אוכלוסייה  גם  הגידול הטבעי באוכלוסייה החרדית, שאליה 

את החרדים מקבוצה בולטת בפסיפס    ךצא מזרחי, הפהולכת וגדלה של חוזרים בתשובה ממו 
העירוני לקבוצה שעתידה של העיר, על תרבותה ועל מרקם חייה העדין, תלוי בה יותר ויותר.  

השינוי הצפוי והצמיחה שורה של  לגבי  חרדית שיקפה את הלך הרוח  –העיתונות המקומית הלא
את הדיון בחרדים בעשורים הבאים. היא גם הביאה  שהיו עתידים ללוות  כותבים ועיתונאים  

להתגייסותם של מכוני מחקר בעיר, מהם בחסות האוניברסיטה העברית, שביקשו להבין את  
ולהציע ת ומידע  ידע  לצבור  להווה  והמתרחש,  כך  ופתרונות  תסריטים  וכניות  לעתיד. לשם 

גאוגרפ  החברה,  ממדעי  מומחים  של  שורה  וכלכלנים  גויסה  סטטיסטיקאים  סוציולוגים,  ים, 
אלה   המחקר.  שתוצאותיהם  עיוניים  דיונים  ערכו  מאוניברסיטאות  העיר,  עתיד  אודות  על 

 המלצות יישומיות.   אף יכללוחלקם וניירות עמדה ב יתפרסמו בתוך שנים אחדות 
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וצה אידאולוגית שבשוליים לקבוצה  של החרדים מקבהפיכתם  בין  והחיבור בין אירועי המהפך  
פוליטית הארוגה ביחסי השלטון, כשהמקרה של ירושלים הופך למעין מקרה מבחן, היה קריטי  
ובעיקר בשנות   והאקדמית בחברה החרדית בשנות השמונים  להאצת ההתעניינות הציבורית 

מומחים   בשיח הציבורי והצמיחהנרחב  הפכה מקור לדיון    "מי הם החרדים "התשעים. השאלה 
(. תשובות תיאוריות מפורטות  Heilman, 1986למשל  ראו  לנושא הן בישראל והן מחוצה לה )

המכר  –ברבהן סוכמה  הבולטות שבסיפקו הבנות ראשוניות ומסודרות יחסית. אחת  לשאלה זו  
בעיתון    " כתב לענייני חרדיםהוגדר כבר באותה עת כ" אמנון לוי,    (, שכותבו,1989)לוי,    החרדים
המחנה  , שבהן  1988–. המכירות לא היו מנותקות מתוצאות מערכת הבחירות הכלליות בחדשות
לוי  הגדיל  החרדי   בו.  הרבים  הפנימיים  הפיצולים  למרות  הפוליטי  כוחו  תמונה  הציג  את 

ית  י רווהיררכית וכיתתית,  וקים משל עצמה,  ח לפי  רחוקה המתנהלת  –חברה קרובהשל  אקזוטית  
קבוצות, אך יודעת להציג חזית אחידה  – , מפולגת לתתיאותהקונפליקטים היסטוריים המפצלים  

הספר תיאר את החרדים כחלקת  יתרה מזו,  .  לה  חוץשמעולם  הבכל הנוגע להתמודדותה עם  
אפשר לומר כי הספר,    ארץ לא ידועה ומסגר את החרדים כמי שמצויים באזור קרוב אך רחוק.

היותו פופולרי, היה בבחינת פריצת דרך של ממש, אך לא בחקר החברה החרדית כי אם  על אף  
  ,בחברה הכללית ו  את החברה החרדית בפני קוראי: הוא חשף  בכינונו של נרטיב הקו השחור 

ו  לוי לנושא הזה שוב ושוב במהלך שנות עבודתמאז חזר  ובד בבד תרם לחציצה בין החברות.  
מכר: משהו בחרדים מושך  –מה הפך את ספרו לרבהבין  העיתונאית והטלוויזיונית. דומה כי הוא  

הלא העין  והדתית–את  החילונית  לע   —  חרדית,  מציצנית  בדחייה  יסקרנות,  המהולה  תים, 
 ובאימה.  

בשנות השמונים היה נתון  גם בשיח האקדמי.  התבטאה  הדינמיקה של כינון הקו השחור  
  ,גאוגרפיה וסוציולוגיה  , ים בישראל בידי שתי דיסציפלינות במדעי החברה תחום חקר החרד 

בלטו   ברובראשו  מאוניברסיטת  חוקרים  מנחם –שני  והסוציולוג  יוסף שלהב  הגאוגרף  אילן, 
בחברה  כי חלה תמורה  השניים  אותו עשור טענו  פרידמן. כבר בתום המחצית הראשונה של  

לחברה המבקשת    היא הפכה  התכנסות חברתיתבומחברה הממוקדת בהתבצרות דתית  :  החרדית
ולהשפיע באמצעות תנועה אל מחוץ למחוזותיה המבודלים. את   כינו  הזאת  מגמה  הלשרוד 

התרכזו  השניים    , (. עם זאת1985)שלהב ופרידמן,    " התפשטות תוך הסתגרות"שלהב ופרידמן  
הדינמיקה: ההסתגרות. שלהב הדגים את הדינמיקה של  משני מרכיבי  ניתוח אחד  ב בתיאור ו

התארגנות אחר  התחקות  באמצעות  החרדית  חרדיות    ןההסתגרות  קהילות  של  הגאוגרפית 
)שלהב,   זאת  ותיאר   , בירושלים והשלמה  היבדלות  של  מורכבת  ותרבותית  חברתית    כתנועה 

היצי1991 מגמת  כי  טען  הוא  וה(.  החרדים  של  החוצה  הלא  מגעאה  החברה    —   חרדית–עם 
השלמה הנדרשת לשרידות דפוס ההסתגרות בתוך מציאות מרובת אוכלוסין  ן הן מעין  מטרותיה

זיהה בכל זאת בדינמיקה פונקציונלית זו מקור לתמורה    ,לעומתו  ,ומעוטת משאבים. פרידמן 
ת חרדיות מחוצה לה: הפיכתה  קהילומ בישראל חברה החרדית את ההמייחדת פנימית מהותית  

 (.  1991לחברת לומדים )פרידמן, 
  לרגעתזת חברת הלומדים היא מהחשובות והמובילות בחקר החברה החרדית בישראל עד  

אלימ   ן שלכתיבת החרדיתולים  החברה  בחקר  יסוד  בספר  סוכמה  התזה  החרדית:    ,.  החברה 
  נח . המו (1991)פרידמן,    בראשית שנות התשעיםפרסם  פרידמן  ש   ,ותהליכים מקורות, מגמות  
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  , הוויית חיים, תהליך היסטורי ואתוס מכונן. לטענת פרידמן  " לכד בשתי מיליםחברת לומדים"
ערכי  ו  החרדים לשקם את קהילותיהם באמצעות בנייתו של אתוס חינוכי ניסו  אחר השואה  ל

העולם  מתוך רצון לשמר את    ,ם בעולם לימוד התורה הלאורך חיימשתקעים  הגברים  שלפיו  
)ושהיה   שאול,    ראוולשקמו  כלל2015גם  חיים  דפוס  לכדי  הוגשם  זה  רצון  בזכות  –(.  חרדי 

  " תורתו אומנותו"שהסדר מכסות הלומדים,  הסכים הליכוד   :התנאים הפוליטיים שיצר המהפך
, כל עוד הם למספר מצומצם של מועמדים לשירות חובה  בצבא   שירותהאת  עד אז  שדחה    —

גיל הפטור הקבוע בחוק יפנה את מקומו לדחיית שירות    —  לומדים במסגרות מסודרות עד 
התוצאה הייתה  לטענת פרידמן,  (.  2010גורפת לכלל תלמידי הישיבות החרדיות )ברק ארז,  

בה סקטור מתרחב של לומדים,  שיש  מחברה  כמעט,  בן לילה    ,כת החברה החרדית בישראלהפי 
לומדים  חברת  שהיא  לחברה  ואברכים  ישיבות  הכולל    .תלמידי  אל  מהישיבה  הלימוד  רצף 

תקן   לתו  הפך  של  לאברכים  תרבותי  לתסריט  חרדיים,  גברים  ראוי  עבור  נכון,  חרדי  קיום 
ולהמן  )זיבצנר  חברתית  פלדמן,  2014,  ומתוגמל  ה(2015;  הפכה  חברה  .  שדרת  החרדית  את 

מגוף אמורפי לגוף מוביל שיש לציית לו    —  "גדולי התורה" מי שמכונים    —  ההנהגה הרוחנית
תלויה יותר ויותר במערכת הפוליטית המספקת לה את התשתית  , ונעשתה  (2017)שטמפפר,  

 (.  1991הכלכלית והמשפטית הנחוצה למימוש אורח החיים הזה כמורטוריום מתמשך )פרידמן,  
כתרבות  מתנהלת  החברה החרדית  גרסה כי  תאוריה עיונית בולטת שהייתה לתזה מתחרה  

)סיון,   המחקר  1991מובלעת  את  למשוך  ניסתה  זו  תזה  המחקר  על  (.  אל  מהמקומי  חרדים 
דתיותוראתה  ההשוואתי   תרבות  בקבוצות  את  נגד – שמרניות  תיארה  היא  החרדית  .  החברה 

מובלעת בתרבות  המחזיקה  מובלעת  תאם    , כחברת  זיהו  והדבר  שחוקרים  מה  את  אנליטית 
  ", חברת לומדים כמו המונח ": היבדלות פיזית ותרבותית.  החברה החרדית  כמאפייני היסוד של

המונח   מובלעת" גם  ו  " תרבות  אלגנטי  לשון  למטבע  החברה  להיה  בחקר  יעיל  עבודה  כלי 
 החרדית בישראל.  

בעוד המונח "תרבות מובלעת" זכה לשימוש אנליטי רב משום האפשרויות ההשוואתיות  
שהיו בו, המונח "חברת לומדים" שיקף מציאות היסטורית וסוציולוגית קונקרטית שעניינה גם  
את הדיון הפוליטי בחרדים. באופן מוזר מאוד, המונח "חברת לומדים" העניק הן לחרדים והן  

. בעיניים חרדיות המונח תיאר את הגשמתו של אידיאל דתי,  משותףן  למתעניינים בהם טיעו
חרדיות, בעיקר מצד מבקרי דפוס ההסתגרות בתחומי מה שתואר  –אם לא לאומי; בעיניים לא

"חברת הלומדים"   הייתה  כך  כחברת לומדים, המונח תיאר בעיה חברתית, אם לא לאומית. 
ת שניּות הקו השחור. מחד גיסא, הוא העניק  למונח יסוד בחקר החברה החרדית המקפל בתוכו א

  עוגן להבנה כוללת של החברה החרדית מבחינה עיונית; מאידך גיסא הוא הציב מטרה מעשית 
 שימור או ביטול של מציאות זו.  —

היו  תחילת שנות התשעים היו מי שביקרו את תזת חברת הלומדים. מבחינה עיונית, כבר ב
ניתוח היסטורינשענת  מותיים אלא  נתונים כשטענו כי אינה נתמכת ב  מי שביקר    כללי;  על 

והתשעים   אין מדובר  היה  במרחב החרדי  בערים  בשנות השמונים  כי  יכול להתרשם בקלות 
עתידים    תזת חברת הלומדיםהוכחה ותיקוף כמותי של  תעשייה זעירה.  או  בחברה נטולת מסחר  

גורמים ממשלתיים  של  טתית  עבודה מסודרת ושיב  ,רק לקראת שנות האלפייםהיו להיעשות  
פרידמן התמקדו  ו של  (. אך זו לא הייתה הביקורת היחידה. טיעוני2020וחוקרי מדיניות )חסידה,  

ופחות בשאלת    —   הנהגה, אברכים, שיח למדני  —   לא מעט במרכיב הגברי בחברה החרדית
הקדיש  הוא    ת בחברת הלומדיםלתפקידה של האישה החרדי  ; מקומה של האישה בהסדר זה
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השגת ההסדר המשפחתי הנדרש  למאמר קצר. הוא ראה בה גורם פונקציונלי מסייע וחשוב  
גורם שווה ערך מבחינת חלוקת הרווחים  והיא  האישה מפרנסת,  והגבר לומד    —  חברה ה  לשימור
(. אך דומה כי התיאור הזה היה חסר את הדינמיקה  1988לומדים )פרידמן,  השל חברת    יםהרוחני 

. כך למשל האנתרופולוגית תמר אלאור  ובוודאי את נקודת המבט הנשית על המציאות  , גופא
מכר  – , שהיה לרבמשכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיותחשפה בחיבור אתנוגרפי נדיר,  

בן שחר,  –חרדיות נושאות )וראו גם נריהנשים  ש את המחיר האורייני והתרבותי  (  1992)אלאור,  
2008) . 

מחקריו של עמירם גונן  הייתה  עבודה ביקורתית חשובה אחרת על תזת חברת הלומדים  
בין המציאות בקהילות החרדיות  ו(. גונן השווה בין המציאות החרדית בישראל  2005  ,2000)

אך    ,התפתחה כחברת לומדיםאכן  בישראל החרדיות    ן:במערב ועמד על השוני הבולט ביניה
. טענה נוספת  ה כזאתחבראינה נוחה לפיתוחה של  התפתחה במציאות שהיא  מחוץ לישראל  

ממשלות ישראל לשנות את חברת הלומדים    ן שלאולי אין ביכולתשעלתה מעבודתו הייתה כי  
המדינה    ,ישירות  וחרדיות  להציב  יכולה  בהחלט  אך  חרדים  של  לקליטתם  נוחים  תנאים 

 המבקשים לעזוב את חברת הלומדים ולהצטרף אל "חברת העובדים".  
נוספת   קפלןהציגו  ביקורת  קימי  של  כי  מחקריו  שטען  משקפת,  הלומדים  חברת    תזת 
למשל האתוס    ,על חשבון אתוסים אחרים בחברה החרדית ומתבטאת    ליטאי –בעיקרה אתוס חרדי

כי    "החרדיות"להציב במוקד המחקר לא את  בחר  קפלן  גם  אלאור,  כמו  .  (2015)וסרמן,    החסידי
הלך  כי אם את    ,תרתי משמע  ,לא את האידאולוגיה המנוסחת מלמעלה  ";החרדים"אם את  

ו  יהחיים, את הריתמוס. את מקומה של הפרקטיקה האליטיסטית, כלומר הלימוד, תפסו במחקר 
של קפלן סוגיות "עממיות" יותר החוצות את חיי החברה החרדית באשר היא והמשקפות את  

החרדיים החיים  של  קולקטיבי,    :הריאליזם  זיכרון  דרשנות,  ופופולרית,  פורמלית  תקשורת 
שאלת מעמדם של חוזרים בתשובה )קפלן,    ,דות חינוך, ביקורת עצמית מסרים תורניים, מוס

2007 .) 
חברת  "את המונח  שטבעה  של פרידמן, בעיקר זו  היסטוריות  – סוציוכך או אחרת, עבודותיו ה

אחרות  "הלומדים  עיוניות  ועבודות  וסרמן,  ,  למשל  )ראו  אותה  ביקרו  או  גישתו  את  שחלקו 
, (Schifmann & Finkelman, 2014; Stadler, 2007;  2010; ליאון,  2013; כהנר וזיכרמן,  2015

חקר החברה החרדית לאחר המהפך. תזת חברת הלומדים הייתה למעין  היו היסודות העיוניים ל
החברה  לאפיין את   וניסשנכתבו בעקבותיה או בתגובה לה  עבודות סינדרום תאורטי: רבות מה

תופעה  .  של החרדיםבאשר לאורחות חייהם  כוללת  ולנסח חוקיות    החרדית או סקטורים בתוכה
עיוניות    שורה העלתה    זו שאלות  לחרדים  על  של  שיוחס  הייחודי  החיים  הפיקה  אורח  ואף 

ל מעשיות  פוליטיותתובנות   ויותר  יותר  חיוניות  שהפכו  כפריצתו  נוכח  ,  היה  שנראה  מה 
" של  והופעתה  השחור  הקו  של  המשתררת המעשית  השחקנים  (1998)דן,    "החרדיות  אחד   .

 .  , על דיוקנה החידתיש"סהחשובים בתהליך זה היה מפלגת  

 חידת ש"ס 

היא פרק חשוב בתולדות המפלגות החרדיות, אך היא גם פרק חשוב בתולדות המפלגות    ש"ס
במטרה לשמש בית פוליטי למי    1984–הוקמה במזרחית  –העדתיות בישראל. המפלגה החרדית
"ה כונו  הלומדים  חברת  הכוחות  שבתחומי  לאחד  ש"ס  הפכה  עשורים  שני  בתוך  ספרדים". 
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, שעד אז  לא תאמה את הדיוקן הסוציולוגי של החרדיות היא    הפוליטיים המבוססים בישראל. 
(. היא גם חרגה  1991אירופית במהותה )פרידמן,  –מזרח תופעה  בדרך כלל בידי חוקריה כתוארה  

והצליחה במקום שמפלגות עדתיות    לגות עדתיות וחרדיות שקדמו להמהמסלול המוכר של מפ
. הופעתה  חרדיכשלו בו בעבר. היא נשענה יותר ויותר על ציבור מזרחי שומר מסורת שאינו  

לא  ת הן ביחס לחקר החרדים והן ביחס לחקר המזרחים.  ואת נקודות המבט הרווח אפוא  טלטלה  
)פלד,   כאניגמה  כחידה,  אודותיה  על  שנכתבו  החשובים  החיבורים  באחד  תוארה  היא  בכדי 

2001.) 
של   האלקטורליות  הצלחותיה  התעצם  עם  ל המחקר  ש"ס  נחלק  והוא  בה,  שני  העוסק 

היה פתוח  מזרחית ו  הפוליטית שלה כתנועה עדתית  שאלת התשתיתנסב סביב  האחד  .  מסלולים
(. המסלול השני  2001ביקורתיות )פלד,  לבתחום מדעי החברה  נחשבו  באותה עת  שלעמדות  

ניתוח הרקע ההיסטורי להתפתחותה של ש"ס והשפעתה כתנועה דתית. מסלול  ב עסק בתיאור ו
  , דעי היהדות והסוציולוגיה של החברה החרדית זה נקשר במידה רבה בתזות הגדולות של מ

אפשר לומר כי כבר    ,(. בכל הנוגע למסלול הראשון2006לעיל )רביצקי,    תיעליהן כבר עמדש
כוחה   סוד  את  לפענח  שביקשו  מחקר  לעבודות  מקור  ש"ס  הפכה  התשעים  שנות  מתחילת 

מחקרים אלו לא  אך    .(2001; פלדמן,  2003; טסלר,  1992האתני )ראו למשל הורקין,  הפוליטי  
המפלגה   נגד  אם  אישום,  כתב  כמעין  עובדו  הם  פענוח;  הדורש  חידה  לכתב  מענה  רק  היו 

)שטרית,    ,מזרחית–החרדית לעין  בלט  הדתיים  למעשיה  החברתיות  הצהרותיה  בין  שהפער 
ש"ס הוצגה כתוצר של מדיניותה הכלכלית והחברתית.    ה שלהופעת  —  (, ואם נגד המדינה2004

המקדמות    ,תנועות דומות לה בעולםאשר כמו , מהפכני ש"ס תוארה ככוח דתי פונדמנטליסטי 
  המתמשכים של   הצמחה על גלי הריאקציה העממית האותנטית לחטאי  ,זהות פוליטיקה של  

היו מי שביקשו לראות  לפיכך  שוויונית.  –הדרה אתנית וחלוקת עבודה מעמדית לא  ה:ההגמוני
  (. המסגור הזה, 2001תנאים החברתיים )לוי ואמריך,  כאשר ישתנו הבה פנטום פוליטי שייעלם  

, שלל  שש"ס צמחה ממנה  שחסר את האבחנה בין המרכיב הפוליטי לדתי בחרדיות המזרחית
עומק היסטורי. כך הוחמץ מיצוי הפוטנציאל  שיש לה  תנועה דתית  בה  את האפשרות לראות  

 של המחקר הביקורתי העוסק בש"ס. 
אבחנה זו נמצא במחקרים שהתמקדו בשאלת מקורותיה ההיסטוריים והתרבותיים  מעט מ

התרחקות    אך ההתמקדות בסיפורה הפנימי של החרדיות המזרחית באה על חשבוןל ש"ס.  ש
בתיאור   הרצוי  הכיוון  על  שהורה  מי  התפתחה.  שמתוכם  המבניים  בתנאים  ביקורתי  מדיון 

הוקדש  (  2001)ספרו על החברה החרדית  מפרק  ש   , הסיפור הדתי החריג של ש"ס היה פרידמן
חרדי. שאלתו   לציבור שאינו  חרדית  הנהגה  בין  החיבור  על  תהה  פרידמן  נכחה  זו  לתנועה. 

(. דשן  1994דתיותם של המזרחים )דשן,    אפיוןבשעסק  פרסם שלמה דשן,  ש י  ט במאמר פרוגרמ
קן את  התכוונו לת מוביליה  מפני ש   ,ש"ס כאירוע בעל משקל היסטורי  ה שלהציג את הופעת

המתונה   מהדרך  החורגת  חרדית  בדרך  המזרחים  של  למזרחים  דתיותם  ייחסו  שחוקרים 
שביקשו למלא את   , . בשלב זה התפצל המחקר בין עבודות מחקר היסטוריותכאקסיומה כמעט

וביץ,  הור;  2000בראון,  חלל הידע על אודות המקורות ההיסטוריים של החרדיות המזרחית ) 
שביקשו להבין את המסר החרדי שבשמו פעלה    , בין עבודות סוציולוגיות ואתנוגרפיותו( 2000

ההשפעה   ואת  בישראל  של  ש"ס  המזרחים  של  הדתיים  החיים  אורחות  על  ורבניה  פעיליה 
 (. Lehmann & Siebzehner, 2006; 2001פלדמן,  ;2010, ליאון ;2006)אלאור, 
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מאיץ בחקר החברה החרדית. לכך  ש"ס הפכה לגורם  אך מה שחשוב לענייננו כאן הוא ש
  הכוחות על    1977של הפוליטיקה שלאחר  היו שתי סיבות. ראשית, משום שהתחוורה השפעתה  

למשל    ראובמאה העשרים ואחת )  ישראל  שלהעתידי    דיוקנההמאבק על  את  שעיצבו  החדשים  
  המחקר של    לחוקיות  בקלות  נההתמיי  לא  כאמור"ס  שש   משום,  שנית (.  2004,  קימרלינג

  דיוקנה כי    נדמההיה  התבססותה של ש"ס    טרםתזת חברת הלומדים.  שהתרכז עד אז ב  ,בחרדים
של החברה החרדית, האתני וההיסטורי כאחד, ברור. והנה התברר כי ש"ס יכולה    הסוציולוגי

התאורטית   בחוקיות  להתחשב  לא  כלומר  השחור,  הקו  את  ולטשטש  שורותיה  את  להרחיב 
אי את  הגביר  והדבר  לה,  טען  שהמחקר  ביחס  – וההיסטורית  והחברתית  הפוליטית  הוודאות 

  מספרש  ממפלגה.  התשעים  שנות  של  ירותהבח מגמה זו השתקפה היטב במערכות  לחרדים.  
חד  נדטיםמה הבחירות  ספרדית  ישראל  אגודת  מעין ,  ספרתי–שלה  במערכת  ש"ס  הגיעה   , 
היא הצליחה  (.  Tepe & Baum, 2008)  "ליכוד עם כיפה "נציגים והייתה למעין    17–ל  1999–ב

  מאופציה   החרדיות  את  ולהפוך,  שוליה   את  להרחיב,  החרדית  החברה  שורות  אתלהגדיל  
פוליטית   לאופציה  טבעי  דמוגרפי  בגידול  תלויה  שהתפשטותה  מסוגרת  אידאולוגית 
שהתפשטותה היא פונקציה של פעילות דתית אקטיבית. ש"ס הוצגה כאיום מעל שורת דימויים  

- רזשל ערכים ליברליים שהמרכז הפוליטי בישראל אחז בהם ודימה עצמו כסוכנו המקומי )
כבר למחרת הבחירות הללו דרשו קובעי מדיניות יותר מידע,  (.  2006; ח' רם,  2000קרקוצקין,  

יותר מחקר ויותר הבנה באשר לחרדים המזרחים ולהשפעתם האפשרית על עתידה של ישראל.  
בכלל. הרצון הפוליטי לבלום את ש"ס בישר את    החידה של ש"ס הייתה גם לחידת החרדים

מאחורי   המדומה של החרדים.  או  הממשית  הפוליטית  לבלום את השפעתם  הרצון הפוליטי 
עלתה    —  (2001הפחד מש"ס, שליווה את ש"ס בשנות התשעים )הלמן ולוי,    —  הש"סופוביה

קבעה למערכה זו הייתה שאלת הגיוס לצבא,  ופרחה החרדופוביה, הפחד מהחרדים. החזית שנ 
 והמחקר על החרדים התגייס אליה. 

 בחקר החרדיםהגיוס שאלת 

של   המשנה  מהפכי  של  הסימנים  צעירים    הסדריהיה    1977אחד  של  הגורפת  הגיוס  דחיית 
חרדים. הסדרים אלו עוררו במשך השנים תרעומת רבה בקרב חוגים חילוניים ודתיים כאחד.  

כפר הוצגו  ובסולידריות  הם  החוק  בפני  השוויון  ביסודות  הפוגעות  פוליטיות  יבילגיות 
גיוס החרדים הוליכו להקמת שורה של ועדות ציבוריות  הנוגעות להחברתית. עתירות משפטיות  

בראשות שופט בית המשפט    —  את החשובה שבהן, ועדת טל  (. 1993כהן,  ;  2010)ברק ארז,  
במטרה למצוא הסדר חוקי. בתום    1999–הקימה ממשלת ישראל ב  —   העליון בדימוס צבי טל 

בה יוכלו תלמידי  שתונהג שנה    23, ובגיל  23-18הגיוס לבני  ה לדחות את  ועדה  דיוניה המליצה
מוד במסגרות חברת הלומדים או  ולבחור אם להמשיך לל   ישיבות חרדיות להכריע על דרכם 

. חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם,  ( 2000לצאת לתעסוקה )ועדת טל,  
חילונים וחרדים  . ואולם  2003–התבסס על המלצות ועדת טל ונכנס לתוקף ב  2002–התשס"ב

בו תיקוני הכניסו  ושוב,  ביקורת שוב  ופנו  כאחד מתחו עליו  . בפברואר  בעניינו   לערכאותם 
אינו חוקתי, אינו  כי  בנימוק    (,למטולא מרוב שינויים)שהפך בינתיים    פסל בג"ץ את החוק  2012
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כשל.  ויישומו  ה  1מידתי  ונופלות  יה  מאז  קמות  שבגינו  בוער  פוליטי  לנושא  החרדים  גיוס 
מסעות  ממשלות סביבו  אייקוני שאפשר לבנות  נושא  המתבססים על  ,  מהירים  אלקטורליים 

יש לציין כי השימוש הזה גם שימר את    .שימוש פוליטי בקו השחור החוצץ בין "הם" ל"אנחנו" 
   עבודת ההתגייסות החרדית הפוליטית.

אלא גם סוגיה  אזרחי  שאלת הגיוס אינה רק עניין  הייתה הראשונה שהכירה בכך ש ועדת טל  
עדה השתכנעה כי חברת הלומדים היא מלכודת עוני. שנת ההכרעה הייתה אמורה  ו כלכלית. הו

חוקי.  באופן  לפרוץ את המלכודת ולאפשר לצעירים חרדים להשתלב בשוק התעסוקה הישראלי  
הנגזרת הכלכלית של חברת הלומדים אמנם לא הייתה עניין חדש; פרידמן עצמו העלה את  

על כך בוועדת טל עצמה. ואולם בניגוד למרכיב    הנושא בהזדמנויות לא מעטות ואף העיד
ייב  האזרחי בשאלת הגיוס, שנשען לא מעט על ניתוח האידאולוגיה החרדית, המרכיב הכלכלי ח 

של נתונים    מסד נתונים ברור ומעודכןפנייה למתודה כמותית בחקר החרדים והתבססות על  
יה במידה רבה למהפכה בחקר  כביכול היה זה אך שינוי מתודי, אך השינוי הזה ה.  כמותיים 

החרדים. ההיררכיה בתחום התהפכה: את מקומו של המחקר העיוני תפס מעתה המחקר המעשי,  
ובראשו מחקרי המדיניות. שאלת גיוס החרדים הפכה לשאלת גיוס המחקר על חרדים לצרכים  

 מעשיים. 
המחקר   הסתמך  ארוכות  שנים  הבמשך  תאורטיועל  היסטוריות,  עבודות  על  ת  חרדים 

שעלו   העיוניות  התובנות  להבני  ממנו ואתנוגרפיות.  מעט  לא  ותרמו  מאוד  חשובות  ית  היו 
.  מגויסת –החרדים במחקר ולכינונו של הקו השחור, לפחות בצורתו האנליטית, הסקרנית והלא

היה   כזה,  אחד  למנוע  או  חדש,  עתיד  לתכנן  כדי  את  אך  לתרגם  ואת  הצורך  העיוני  עולם 
לשם כך    .מעריכי תקציב ומימוןומעצבי מדיניות  והכמותית של    המעשית  תםשפתובנותיו ל

מעורבות יותר  שנעשו  אלו נמצאו בשתי זירות  , וגיוס משאבים מסיבינדרשו מקורות מימון ו
משרדי ממשלה  הייתה  . זירה אחת  כחברת לומדים  בשאלת עתידה של החברה החרדית בישראל

ישירות בליבת החיים של חברת הלו  נגע  יומם  משרד החינוך, הרווחה,  , בעיקר  מדים שסדר 
אמריקה,   בצפון  בעיקר  התפוצות,  יהדות  הייתה  שנייה  זירה  והביטחון.  הכלכלה  התעסוקה, 

זו–יצרנילשינוי  להביא  שהנהגתה ותורמיה הגדולים לחברה החרדית ביקשו   .  כלכלי בחברה 
בניוכאן התבלטו   ו   הפדרציה היהודית  חרדים  אף כמה  יורק, ארגון הג'וינט הוותיק  תורמים 

  הביאה לשטף של מחקרהתגייסות לפתרון שאלת חברת הלומדים  . הגדולים לעולם הישיבות
החרדית.    העוסק את  בחברה  לקדם  כדי  שגייסו  במשאבים  חוקרים  השתמשו  בעבר  אם  אך 

מחקריהם העיוניים במטרה להבין את מפת הזהויות הישראלית שלאחר המהפך, הרי הפעם  
לא רק עיון, אלא גם ואולי בעיקר כלים ורעיונות שיאפשרו הכוונה    —  תהייתה הדרישה קונקרטי
 מעשית של המציאות.  

היו בין    שבאוניברסיטה העברית,  דוגמת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות  ,מכוני מחקר 
החרדית. בלטה בהקשר זה סדרת מחקריו  ת הלומדים  תמורה בחברכי חלה  הראשונים שטענו  

חרדיות ובשוק  –ות השתלבותם של צעירים חרדים בצבא, במפלגות לאשל יוחאי חקק על אוד
ייעודית   תוכנית מחקר(. המכון הישראלי לדמוקרטיה יזם  2005  ,2004  ,2003התעסוקה )חקק,  
החרדי,   מחקרים  לנושא  שורת  הפיקה  האזרחייםוזו  צדדיו  האקדמיים  על  הכלכליים,   ,

ב  )מלחי,  והאידאולוגיים. מחקרים אלו עסקו למשל  חרדים בצבא  חיילים  (,  2017שילוב של 

 

 .  1877/14. ראו בג"ץ 2017–סופית בהחוק נפסל  1



 כינונו של הקו השחור  נסים ליאון     42
 

השתלבות  ב,  (2016)מלאך,    ובחסימתו בפניהם  עסוקה תשל חרדים וחרדיות בשוק ה   ם שילובב
דפוסי הנהגה  וב(,  2017לבינסון,  –גברים ונשים ממוצא חרדי בלימודים אקדמיים )קלעג'י ובראון

(. במהלך העשור  2011לנוכח התמורות בתמונת המציאות )בראון,  בחברה החרדית  ואזרחות  
המכון   חוקרי  פרסמו  אלהאחרון  בנושאים  וחיבורים  מחקרים  עמדה,  ניירות  גולת  ו עשרות   .

לראשונה זה שנים ארוכות מאגר גמיש  שסיפק  הכותרת הייתה פיתוחו של שנתון סטטיסטי  
כמותי של  ונגיש   )מלאך  יםנתונים  בישראל  החרדית  החברה  מכון  (2017ואחרים,    על  גם   .

ירושלים הוותיק, שבמסגרתו התפרסמו מחקרי יסוד על אודות החרדים, הקים מחדש מערך  
כתב  )  כתב עת ייעודי לענייני החרדיםייסד  מחקר ודיון. מוביל המיזם, עמירם גונן,  מסודר ל 

עודד הקמת מאגר מחקרים בנושא ועקב מקרוב אחר השתלבותם    (,העת לחקר החברה החרדית
ו צעירים  בטכניון  של  נאמן  שמואל  מוסד  הישראלית.  האקדמיה  במוסדות  חרדים  צעירות 

  למשל גל ראו  התגייס אף הוא לדיון בעתיד השתלבותם של צעירים חרדים בצבא ובאקדמיה )
שעסקו בפיתוח שיטתי של תמונת המצב הסטטיסטית    ,(. מכון טאוב ומכון שורש 2012,  ואחרים

ישראל החברה  הקד  ,של  של  עתידה  לשאלת  מקום  ויותר  יותר  הם  אף  האחרון  בעשור  ישו 
הביאו  דוד,  –(. חוקרי מכון שורש, ובראשם הכלכלן דן בן2019;  2016למשל רגב,  ראו  החרדית )

בישראל החרדים  של  הדמוגרפית  ההשפעה  את  החרבראו  ו  בחשבון  המפתח  חינוך  את  די 
  ת עבודהמעשית של  רוח  (. ה 2011דוד,  –)ראו למשל בן  לעתידה של ישראל כמדינה מודרנית 

גם   ייעודילהקמתו  המחקר הביאה  חרדי  מכון מחקר  .  המכון החרדי למחקרי מדיניות  —  של 
את התמורות  ששיקפו נתונים כמותיים אספו, תיעדו וניתחו  אנשיו, מהם חרדים ומהם שאינם,  

במיפוי הצרכים הנדרשים    והמכון החרדי היה התמקדותהבחין את  בחברה החרדית. מה שאולי  
 לשינוי דפוסי חיים שמקורם אידאולוגי.  , בניגוד למכני מחקר אחרים, שחתרו לחברה החרדית

הוא  מהיר.    ם בופרסומיה קצב  שעשיר  ו עשור התפתח שדה מחקר ענף, גדוש  כ בתוך    ,אם כן
עיקר בשאלות מעשיות הנוגעות לשילוב או חסימה של חרדים בחברה הרחבה בזירות  התמקד ב

ומגדר.   תמורות  דיון בהתאפשר  תחום המגדר  דרך  חיכוך מרכזיות: אקדמיה, צבא, תעסוקה 
, בהיותו  החרדיםעל  חקרי המדיניות  מתחום  ב.  הבאאתייחס בפרק  ולכך    ,משפחה החרדית ב

אם  אבל    ,נטילת קרדיט ומאבקים על יוקרה, חשיפה ציבורית  שדה ידע מתפתח, ניטשו אמנם  
על  שנה של מחקר מעשי    15– כי לאחר כנראה בבירור  צד הפוליטי של הדברים  ל לרגע  נניח  

באה מה  אך  מבעבר.  גדושה  סטטיסטית  בתמונה  מחזיקים  אנו  החרדית  לטענות  חברה  שר 
 התאורטיות? 

ים  מתוך מערכת הנתונים החדש בכל זאת תזה עיונית חדשה  אחד הניסיונות הבולטים לגזור  
על תמורות בחברה החרדית הוא עבודתה של הגאוגרפית לי כהנר. כבר בתחילת העשור הנוכחי  

מתפתחת בחברה החרדית שדרה הולכת    2003, כי מאז  חיים זיכרמן   ,טענו היא ושותפה למחקר
שממשיכים לחיות בגבולות החברה  ", אנשים  םמודרנייחרדים  "של מי שהם מכנים  ומתרחבת  

מתנהלים   אך  רבהגמישבהחרדית  ליותר    ות  מקצוע,  ביחס  רוכשים  הלומדים:  חברת  הסדרי 
נובעת    םשל אותם חרדי  " מודרניות " (. ה2013  רוכשים תארים, יוצאים לעבוד )כהנר וזיכרמן,

בשלל זירות, מקצועות    םהשתלבות מעולם שמחוץ למובלעת החרדית ו עם ההמוגבר  מגעם  מ
כמובן בשעה שקמות  רחוקים מהם. תהליך זה מתרחש  נדמה כי הם  ואופקים שבעבר )הקרוב(  
וחוץ ממשלתיות  וחרדיות – יוזמות  חרדים  להכשרת  אקדמיות  ,  ממשלתיות  מכללות  נוסדות 

במערכות    ושאלת שילובם של חרדים  ות ייעודיות להכשרתם לשוק העבודה,ותוכניות אקדמי
לסוגיה ערה שנוכחת בשיח הציבורי. השניים  הופכת    —  יחסיתשולית  שהייתה    —  התעסוקה

https://machon.org.il/
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חרדיות  מכון הישראלי לדמוקרטיה תחת הכותרת  ב סיכמו את התזה במחקר מדיניות שהתפרסם  
התפרסם המחקר  שכאשר  . מובן  (2013)כהנר וזיכרמן,    רנית: מעמד ביניים חרדי בישראלמוד

ביקורת כפולה, אם מצד מי שביקש ראיות כמותיות ואם מצד מי שביקש לראות  מיד  הוא עורר  
חברת הלומדים. ואולם  שעודנו   ,מוקד החיים החרדי של פריפריה חברתית   ם המודרנייבחרדים 

עוד ועוד נתונים שלימדו על מגמה  משנאספו    ,זמן כעבור  התזה של כהנר וזיכרמן התאמתה  
  2003–והראו כי מאז השינויים הכלכליים שאירעו בל  קבועה ועקבית בחברה החרדית בישרא

הישראלי  הצטרפו   התעסוקה  גברים ונשים  לשוק  ואם ,  גם  ייעודיות  הכשרות  באמצעות  אם 
 (.  2017באמצעות רכישת תואר אקדמי )מילצקי, 

ביטוי בשיח הציבורי)כהנר עבודת מחקר  לאחרונה ערכה   קיבלה  ה מפת  המציע   (שכבר 
הנתונה   החרדית  החברה  להבנת  חדשה  מודרנית למציאות  מתארתתמורה  כהנר  השתלבות    . 

;  2017כהנר, מלאך וגוברת של נשים וגברים בשוק התעסוקה, גיוס לצבא ואינדיבידואליזציה ) 
שהתבסס    —  המתבססת על מחקר עומק כמותי בחקר החברה החרדיתלטענתה,  (.  בדפוסכהנר,  

יש לתת את    —  עד כה על טיפולוגיות היסטוריות של חלוקה בין ליטאים, חסידים וספרדים
ללחצי התמורה המודרנית. מצד  החברה החרדית  הדעת לטיפולוגיה חדשה המושפעת מתגובות  

ומצד    ,כנגד התמורות   ה בצר את דפוסיחברת הלומדים ולעל  אחד כוחות שמרניים מנסים להגן  
  וזהות שייכות  חדשה של  וליצור מערכת  גבולותיה  מנסים להגמיש את    "מודרניים" אחר כוחות  

שלחלקו יש    ,מגוון זהויות מסורתיותהמחזיק ב ציבור רחב  שני אלה עומד  לנוכח התמורות. בין  
הנר מספקת מבט חדש  עבודתה של כזיקה לעמדות מודרניות.  ולחלקו  זיקה לעמדות שמרניות  

סביב   להבנותו  או  אותו  לשקף  ומאפשרת  החרדית  בחברה  המרכזי"  "הזרם  מה שמכונה  על 
מאז עבודתו של פרידמן לא התפרסמה  כוחות השינוי המאתגרים את דפוס חברת הלומדים.  

החברה החרדית  עורכת בתיאור  בסדר הטיפולוגי שהיא  כל כך  בולטת  ותזה סוציולוגית כוללת  
למשל    ,בחרדים  יםהמדינה העוסקמוסדות  של    תםעבודכל כך במהר  ואשר הוטמעה    ,הישראלית 

 במשרדי המועצה להשכלה גבוהה. 
  טיפולוגית חיפוש אחר חוקיות  דהיינו, ה  —   תזת חברת הלומדים   סינדרוםכעת התברר כי  

  במישורי   קשבאף זוכים ל  תוצריוש  אלא  ,ליחונס    שטרם  רק   לא  —  חברה החרדיתב  מכלילה
של המחקר המעשי על    ביקורתי  בניתוח ו  יהצ רפלקב  הצורך   חשףנ. בד בבד  והמדיניות   העשייה 

ותוצריו החרדית  לאי   "ביקורתי   ניתוח "ב .  החברה  רק  מתכוון  ניצול    תםחשיפני  דפוסי  של 
  . בהכוונתה של החברה החרדיתמדינתית כזו או אחרת  אידאולוגיה    תהטמעשל  בתעסוקה או  

עלולים לשמש    סטטיסטי של ידע    והבניה   אנליטיות בו קטגוריות  שהאופן  ת  לבחינגם    כוונתי
כ משמשים(  כבר  לברר    למדיניות  לגיטימציה)ואולי  יש  והשלכותיה  טיבה  שאת  פוליטית 

(Kravel-Tovi, 2016  .) והמוסדי   המחקרי   הידע   של   האפיסטמולוגיה   ביקורת  ,אחרות  לים יבמ  
של הקו השחור, אם הבנתו  ל  תשתיתלכל הפחות לספק    יכולהבו    השימושנוכח  ל  החרדים  על

החרדים.    של  לא למחיקתו, ולהראות כיצד הוא משמש כמוצר פוליטי ואידאולוגי להבדלתם
 אני מבקש להרחיב מעט בדברים אלו בשני הפרקים החותמים את המאמר. 

 סוציולוגיה של חשד הדרישה ל

בחברה החרדית והמחקר העוסק בה גובר גם החשד כלפי מחקר זה, אך  עם התגברות העניין  
ב בעיקר  ניכר  הוא  עתה  חרדיים  לעת  וחיבורים  ריאקציונרייםחוגים  קונטרסים  פמפלטים,   .
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. חלק מהחומרים הללו,  בעניינה   המחקראת  חוקרי החברה החרדית ומבקרים את  שכותביהם  
תאוריות    על היכרות בלתי אמצעית עם   בין לשון אקדמית לחרדית, מלמדים שסגנונם קושר  

המעשי המחקר  זה  ופעילות של  בתחום  דמויות  בכך  .  ועם  הודאה  עולה  מחלקם  אחד,  מצד 
שהמחקרים בהחלט משקפים את המתרחש בחברה החרדית. מצד אחר, הביקורת בהם מתייחסת  

לדידם אלו  ממחקרים  העולות  המסקנות  בחברה    —  אל  חלקים  שבעיני  חיים  אורחות  שינוי 
מקודשים.   ואף  עקרוניים  הם  אקדמיהחרדית  לנימוס  הדרישה  את  לרגע  נשהה  ייתכן  אם   ,

הביקורת    2נתרשם דווקא מהמאמץ הביקורתי החרדי המפנה את נקודת המבט אלינו החוקרים. ש
  יםאת האינטרס ביטוי בניסיון למפות את המחקר המעשי בחברה החרדית; לחשוף  ידי  באה ל

מדינתי    יםהעומד   יםהפוליטי מאמץ  משרת  הזה  המחקר  כי  לטעון  ובעיקר  המחקר;  מאחורי 
לפיכך מכאן    יש לברר.והפוליטי  שאת פשרו האידאולוגי    ,לשינוי אורח החיים החרדי פטרוני  
תמורהואילך   כוחות  שני  על  להתעכב  מבקש  משולב    אני  שלהם  האפיסטמולוגי  שהמערך 

המדינה  :  אמורה לחשוד בהםהייתה  מגמה ביקורתית במחקר  ולכן    לת כוח,באינטרסים ובהפע
 ושוק העבודה.  

בעיקר לפקידות הגבוהה, לאנשי תכנון וכלכלה, למכוני מחקר  כאן  כוונתי    "מדינה " במונח  
לנסות  ולמעשה לכל מי שמבקש    ה של ישראל,מדיניותומנסחים את  קבלני משנה  כהמשמשים  

חברה ישראלית חדשה עוד יותר. אין בידינו מחקר על הניסיון  להנדס חברה חרדית חדשה וו
העוסק שיטתיים  מחקרים  בידינו  אין  של    יםהזה.  פוליטית  בסוציולוגיה  או  באנתרופולוגיה 

ואולי מדויק יותר    ,תהמדינה והחרדים. רוב המחקרים ממוקדים באינטרס של החרדים והחרדיּו
הזה האינטרס  של  בהבניה  הם ממוקדים  כי  ראיונות  הם  ;  לומר  נתוני  אל  ושוב  חוזרים שוב 

ת, אל מסדי הנתונים הכמותיים, אל משחקי רגרסיות או דפוסי תמות,  העומק עם חרדים וחרדיֹו
שכבה המנהלת את חוקי המשחק, הבונה  בלכל הפחות,  תאורטי  ,  ביקורתי  אין עיסוקשאך כמעט  
סטטיסטיים  הגדרות   פוליטיונרטיבים  וכוח  תוקף  להם  אין    —   ומעניקה  עיסוק  גם  המדינה. 

החרדיתהשכבה  ב בחברה  יצר  הזה  שהתהליך  בעלי    —   מקבילה  מתווכים,  עסקנים,  שכבת 
תלות  יצרו  בהקשרים מסוימים אף  ושהפכו גם הם להיות בעלי אינטרסים    —  עמותות וכן הלאה

ובכר  בהםהמדינתיות  של המערכות   על  הנפוצה  . ההישענות  (2020כהן,  – )ראו למשל אסבן 
החרדי   לעניין  כמומחית  והצגתה  זו  משכבה  המגיע  ואיכותני  כמותי  מוצגת  אינה  מידע 

ההסתמכות  מספקת  תוביקורתיב הסוציולוגיות  –הלא.  הנחותיה  על  המדינה  של  ביקורתית 
ט בין החברה החרדית  שכבה זו כמו מעבה את הקו השחור המשורטוהאינטרסים הפוליטיים של  

 כללית.  חברה הל
חזן  –חקריה של לטם פריעל פוטנציאל הניתוח הביקורתי בחקר מדיניות אפשר ללמוד ממ

העוסק  רק לשיח החרדי  לא  חזן נותנת מקום  –( על מדיניות החינוך בחברה החרדית. פרי2013)
ולהציף  של מערכת החינוך החרדית  ו ההגדרות  של    יתןמנסה להבין את הבני היא גם    ;חינוך ב

המדינה  שהלגיטימציה  ן, למשל  סוגיות רגישות שביקורת אקדמית אינה יכולה להתעלם מה
כלפי שכבת  מסוימת  לאפליה האתנית במערכת החינוך החרדית. התייחסות חשדנית  מעניקה  

דווקא  עסקי  גוף  של  המדיניות  במחקרי  למצוא  אפשר  חברת  המתווכים  מדיניות ,    אגורא 

 

ברחוב החרדי, למשל בחוברת שכותרתה  2 המחקר  "  ביקורת כזאת הועלתה בחוברות לא חתומות המחולקות 

מידע  ( או בחוברת שכותרתה "תשע"ט)אלול    "כך משתלטים מוסדות האקדמיה על הציבור החרדי  : המזעזע

 .(תשע"טתמוז  ,  3, גיליון  " )חוליותבארץ הקודש  —  החרדי  —  עדכני על מהלכי השלטון לחילון המיליון השביעי
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וגופי מדינה(,  אותם  ש  )העוסקת במחקר מדיניות ובהפקה של ניירות מידע לקובעי מדיניות 
(.  2018)ראו למשל הורוביץ,    בישראל  המובילים  המדיניות  מיועצימוביל וכותב נרי הורוביץ,  

את  המדינה תופסת    בהש  הדרך  כלומרים,  הפוליטיקה של יחסי המדינה והחרד  ,ואולם לרוב
דרך  עודם נבחנים  . יחסי חרדים ומדינה  כמעט  מטופלתאינה   החברה החרדית ופועלת בנושא,

עד כמה החרדים    :(2016המתח האידאולוגי וההיסטורי השורר בין החרדים למדינה )ליאון,  
מה מקומם במוסדות פטריוטיים. יוצאת דופן בהקשר   מזדהים עם המדינה, מה יחסם לציונות,

חקר  ב, מי שהפך לאחד החוקרים המובילים  (2013)  זה היא עבודת הדוקטור של גלעד מלאך 
ניתוח  באמצעות  חרדים שלא  למדינה  הביחס  להתבונן  מדיניות חרדים. אך גם עבודה זו נוטה  

אלא דווקא דרך שאלות    , י הכוח המתפתחים בין המדינה לחרדיםביקורתי של הקטגוריות ויחס 
בעודנו   ,. אם כןת הישראליהחברה שילובם של החרדים בכלל על הנוגעות לחסמים מדינתיים 

נתונים  על  בשאלות  מתבוססים   פענוח הטיפולוגיה החרדית החדשה,  ובאינטגרציה  וחסמים, 
  —   המציאות  ת יותר באחד הצדדים הפעילים בהנדסאיננו מפתחים דיון ביקורתי יותר וחשדני  

 המדינה.  
שוק התעסוקה בכל הנוגע  את  והוא שוק התעסוקה. אנו חוקרים הרבה    ,יש צד נוסף לדברים

תרבותי  –או של מעסיקים ומעסיקות במפגש הרב  ים חרדיועובדים  להתמודדויות של עובדות  
  ביקורתית. נוקטים כמעט גישה  אולם איננו  ,  (Wasserman & Frenkel, in pressהמרתק הזה )

חרדיות.   הנוגע למחקר על תעסוקת נשים  מנקודת  הדבר בולט במיוחד בכל  זה סוד כי  אין 
טוענים   רבים  חרדיותשהמבט העסקית  עובדות  כלא אחת  מתוארות  הן    ; טוב להעסיק נשים 

 ( הבית  לפרנסת  וחרדות  במועט  שמסתפקות  יש  (.  2018,  ואחרים  קסירקלינר  צייתניות  כאן 
יש לתהות מדוע נשים    ו, אך מעבר לכך,ניצול התלות של נשים אלכמובן להתייחס לסכנה שב 

מגברים יותר  התעסוקה  לשוק  מגיעות  תחזוקת   .חרדיות  היא  חברת    ה שלהתשובה המוכרת 
חברת הלומדים מתירה לנשים חרדיות לרכוש השכלה    ,הלומדים. כפי שכבר הראתה אלאור

תן  השכלובתנאי ש  ככל האפשר  סגורים תרבותיתמפוקחים ו מתקדמת, בתנאים  ואפילו השכלה  
)אלאור,   הלומדים  חברת  תחזוקת  את  אך  1992תשרת  איש האם  (.  והתפתחות  ית  קריירה 

במונחים  אידאולוגית? מחקרים מראים בבירור כי נשים חרדיות חושבות יותר ויותר    ות מקובל
אך מה    ,(2017קלעג'י וכהן,  ;  2017)ראו למשל נוביס דויטש ורובין,    של פיתוח אישי ויזמות
מה כלל  בדרך  מכוונ שנשמט  עם מחקרים  היומיומית  התמודדותן  הוא  הללו  האינטגרציה  י 

נשים  מעדיפים  מעסיקים  ואולי  .  כל מה שִמספרים אינם יודעים לספר  —  רכילות, תיוג וסימון
מנעד של  נושאות    הן  הקשורות במעמדן המוחלש?   סיבותמחרדיות על גברים, בדיוק מאותן  

וחסמים ש פוטנציאל    יש בהן   מעסיקיםי  בעינ  ;קיים אולי במקרה של גברים אינו  אפשרויות 
. זו כמובן תפיסה גברית במובהק. ולכן, לצד השאלה  לנצלן , כלומר קל יותר  התעסוקה גמישל

שוק  לעמוד גם על אופן הבנייתן ב החשובה כיצד נשים חרדיות מתמודדות עם שוק העבודה יש  
לא רק של הערכים החרדיים אלא  ושל שימור,    נות של שינוי אלא כסוכ  נותלא כסוכ   —  העבודה

 גם של מאזני הרווח וההפסד של המעסיקים.  
הממוגדר   המודרני,  החרדי  התעסוקה  שוק  של  ביקורתי  בניתוח  הטמון  הפוטנציאל  על 

משתי   ללמוד  אפשר  והשוק,  המדינה  שהתפרסמו  עבודותבחסות  היא  בולטות  האחת   .
ים חרדיות בסניף חברת הייטק בעיר  השתלבותן של נש להתייחסותו הביקורתית של גדי אלגזי  

נשים חרדיות  כי  טען אלגזי    " לעיןימטריקס בב "(. במאמרו  2006מודיעין עילית )אלגזי,    תהחרדי
בשוק העבודה הישראלי וקשר בין הגיון הקו הירוק להגיון הקו השחור, בין ההתנהלות  מנוצלות  
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בין האינטרסים הלאומיים הרחבים של המדינה. עבודה  וליברלית הצרה של מעסיקים  –הניאו
דומה, אך אמפירית יותר, היא של מיכל פרנקל וורדה וסרמן על ההבניה של נשים חרדיות  

ותיארו כיצד מדיניות התעסוקה  עובדות  חרדיות  נשים    40ראיינו  פרנקל ווסרמן  טק.  יבענף ההי 
מווסתת את  , אך בה בעת  ן להתפרנסלנשים חרדיות לשדרג את יכולתכיום    תהלאומית מאפשר

 (.  2017ראו גם גרשוני ולרנר, ; וFrenkel & Wasserman, 2016יכולתן להתקדם מקצועית )
  , חרדים וחרדיות לגורם סביל מדי  ךהופ  ואינהניתוח הביקורתי  לשאול אם  כמובן  אפשר  

תיאר בעבר כסינדרום  מה שדני רבינוביץ'מלכודות הוויכוח המוכר סביב  אם אין אנו נופלים ל
חומות" נשים  )רבינוביץ',  המסע המפותל להצלת  זו שאלה לגיטימית(1995"  המענה לה  ו  , . 

להסב את תשומ אני מבקש  עתה  לעת  ל הת  מורכב.  לכך שיש  בישראל  לב  רב  מחקר  ניסיון 
מבחין   מחקר  של  ב בהתפתחותו  והעוסק  יהודית  מיעוט  עםיחסיבקבוצת  ושוק    ה  המדינה 

על  התעסוקה המחקר  וצפון:  ערב  ארצות  הסוציולוגים   יוצאי  בלשון  שמכונים  מי  אפריקה, 
לאלה  ות  מזרחים עסק לא מעט בשאלות דומעל  המחקר    ,. בתחילת הדרך"מזרחים " הישראלים  

אם  , ואינטגרציהו  קליטהעל  המחקר בחברה החרדית. אלה היו מחקרים  המעסיקות כיום את  
בין המתרחש בפועל.  והיו בהם ביטויי ביקורת הם נגעו למרחק שבין דרישות המדינה או החברה  

הפערים התרבותיים בחברה. לאחר מכן  בהינתן  הם גם תמיד קראו לרגישות ולהבנה תרבותית  
כל  , ואשר העמיד לבחינה ביקורתית את  שבמידה רבה נמשך עד היום   ,יקורתי יותר הגיע גל ב

(. סיפורם של  2002, ואחרים אתניות )חברלמדינה   ם ביןיחסיוה הקטגוריות, ההנחות, המונחים 
  והשתלבותם במערכות חיים שונות,  םיהת יותרבו של  המזרחים החל להילמד לא רק בהקשר  

ת שלה.  בחינה ביקורתית של האינטרסים של המדינה, של דובריה, של הפקידּומתוך  אלא גם  
תים  ילע ו  ,מחיר לא פשוטמהלך הביקורתי  כך גם בכל הנוגע לשוק התעסוקה. אני מודה שהיה ל 

ך נכון לעתה, מהלך ביקורתי דומה חיוני לחקר  . א(2017)מזרחי,    התאוריה גברה על הריאליה
 , אם לא לבטל אותה. את האפיסטמולוגיה של הקו השחור אתגר במטרה להחברה החרדית 

 : בין חרדופוביה לערובופוביה וםכסי

סובל   החרדית  החברה  מחקר  כי  נטען  לאחרונה  שהתפרסמה  דוקטור   בעבודת 
המחקר על חרדים, כך נטען  (.  2016נצלר,  התמחות יתר בחקר חרדים )קר   —   " חרדיולוגיה"מ

משמש כסוכן ידע  הוא  בד בבד  ו  ,מאופיין ברצון עז להפוך את הנושא הזה משולי לבולט   שם,
ל של  השותף  חדשתיוג  אינו  זה  דפוס  קבוצות    מושאו.  על  האקדמי  הידע  של  בסוציולוגיה 

חקר החברה הישראלית  דומה לזו של קרנצלר על  . פרשנות ביקורתית  המועדות לתיוג והחלשה
ערביי  לתייחס  מעל ההבניה של הידע המזרחני ה בעבודתו  הסוציולוג גיל אייל  כבר ביטא בעבר  

האסלאם,   ארצות  וליוצאי  אייל "המזרחים"ישראל  של  לטענתו  המזרחני  יל  ,.  חלק  היה  דע 
וכמו היה שותף להנצחת    ו, בהבניית עמדתם המוחלשת מעמדית ותרבותית של ציבורים אל

 (.  2005הסטיגמטיזציה שהוטלה בהם )אייל, 
–סוציו  בתוך הקשרמקד את התפתחות חקר החרדים בישראל  לבמסגרת מאמר זה ניסיתי  

והפוליטיזציה של החרדים. אפשר    1977–תה התגובה למהפך ב. בהקשר זה חשובה הייהיסטורי
החברה   חקר  בהתפתחות  חשוב  פרק  ובהישרדותה  ש"ס  של  החידתית  בהופעתה  גם  לראות 
החרדית. בוודאי יש לתת את הדעת על התגייסות המחקר האקדמי להתמודדות עם שאלת גיוס  

פי העתידי של ישראל. כל  החרדים לצבא ועם שאלות רחבות יותר הנוגעות לדיוקנה הדמוגר
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הם   "מי  הכללית  מהשאלה  החרדית  החברה  בחקר  שהתרחש  מהמעבר  גם  מנותק  אינו  זה 
החרדים?" לשאלות מעשיות כמו לאן מועדות פניה של החברה החרדית וכיצד אפשר לגייסה  

 לצרכיה של מדינת היהודים. 
חן בפרט, אך  אפשר להבין מדוע החברה החרדית משמשת מוקד למחקר בכלל ולמחקר מוב

הסיבה אינה בהכרח אינטלקטואלית גרידא. היא אינה מסתכמת בתהייה על אופני התמודדותה  
שמרנית עם מציאות מודרנית משתנה. הסיבה לעניין המחקרי  –של חברה מסורתית אולטרה

 בחברה החרדית קשורה גם בשאלה פוליטית שחשיבותה גדלה והולכת מאז אירועי המהפך  
, כפי  ניהול אורח חיים יהודי תקיןל ופסים עצמם כמרכז ריבוני בכל הנוגע  רדים ת. ח 1977–ב

(. הנכחתם של החרדים  2018שמיכאלה ניות תיארה לאחרונה במונח "ריבונות שכנגד" )ניות,  
של   וניתוחו  בין תיאורו  נעה  ישראל  סטיגמ יהודי המיעוט  בסוציולוגיה של  למבט    י ט חשוף 

ובין סוציולוגיה שעוסקת במה שאפשר לכנות "שוליים יהודיים ריבוניים".  במדינת היהודים  
סוף החרדים מחזיקים בזהות האתנו כל  היהודית, גם אם הם  –סוף  לאומית של קבוצת הרוב 

", כתב משה רוסמן  "חרדיםחלוקים על דרכה הדתית. יהיו אף מי שיתארו עמדה זו כריבונית.  
יבספרו   " הודית? היסטוריה  את  ,  ולנתק  היחידים  האמיתיים  כיהודים  עצמם  להגדיר  יכולים 

)רוסמן,   זה"  בשם  לעצמם  הקוראים  האחרים  כל  עם  עמ'  2010הקשרים  זו  (.  44,  אפשרות 
מאתגרת את התשתיות האידאולוגיות והתרבותיות של המפעל הלאומי היהודי המודרני, ובד  

ים ולקובעי המדיניות את חשיבותם של החרדים והחרדיּות הן לעתידה  בבד מבהירה לחוקר 
 הדמוגרפי של ישראל והן לזהותה. 

האוכלוסייה החרדית  בהינתן התנאים הנוכחיים שבהם נכתב מאמר זה,  הכול מסכימים כי  
רחוקה  זו תהיה  של ישראל. ואם אוכלוסייה  ה  עתיד הדמוגרפימרכיב מפתח בהופכת להיות  

עתידה של ישראל כמדינה מפותחת ומתקדמת מבחינה כלכלית לוט    ,מודרניות ממשאביה של ה 
בחינת  שילובם בשוק העבודה, מחקר על   — מחקרים העוסקים בחרדים ,בערפל. כתוצאה מכך 

לצה"ל דרכי   חרדים  צעירים  של  בפני    ,גיוסם  החסמים  הלומדיםבחינת  מחברת    —  הוצאתם 
דבר יכול להסביר את התפתחות חקר החרדים,  ת. האסטרטגיעניין שיש לו משמעות  מוצגים כ

הפחד מהשתלטות החרדים והניסיון העיוני והמעשי    —  ה"חרדיולוגיה", כמענה לחרדופוביה
המניע של  ם  ומנהאאך יש ללכת צעד נוסף ולתהות:  .  להבין מי הם ומהן אפשרויות השפעתם

המניע הוא  שמא  או  ישראל?  ב מודרניזציה  ה עתיד  מחקרים אלו, בעיקר במסלול המעשי, הוא  
העמדה  מאגר היהודי הזמין האחרון לביצור  כהחרדים    ת עתיד החברה היהודית בישראל, או ראיי

ערבופוביה,    אוליעומדת    רדופוביהמאחורי הח   האם  ?הודי בישראלהיההגמונית של האתנוס  
ישראל  מגידולה של האוכלוסייה הערבית ומכוחה הפוליטי הגובר בכנסת  היהודי  כלומר הפחד  

האחרונות?  חילונים    .(2011)ח'מאיסי,    בשנים  בקרב  דמוגרפי  פחד  מעוררים  החרדים  האם 
ציוני? האם יש קו מחבר בין  –ודתיים ליברליים ובה בעת משקיטים את השד הדמוגרפי הלאומי

הלאומי הכלכלי?– ההיגיון  ההיגיון  ובין  ס  ציוני  להזין  יכולות  אלו  חדשה  שאלות  וציולוגיה 
וביקורתית יותר בחקר החברה החרדית בישראל; סוציולוגיה פוליטית שראוי שתגלה רגישות  

מורחקת מהמרכז ובין דיון בקבוצה ריבונית שמגויסת  קבוצה סטיגמטית  מחקר על  בין  למתח ש
  להישרדות קבוצת הרוב. סוציולוגיה כזאת יכולה לסייע גם לסוציולוגיה הביקורתית לדלג מעל 
בסוציולוגיה   לחרדיולוגיה.  כמניע  והגלויה, המשמשת  הסמויה  החרדופוביה,  משוכותיה של 
חקר   של  האפיסטמולוגיה  ובביקורת  ניצול  יחסי  בבחינת  יעסוק  הביקורתי  הניתוח  כזאת 
החרדים. היא תציב את חקר החרדים בתוך הדיון הרחב יותר של הסוציולוגיה של ישראל; היא  
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וון של הזהות הישראלית החדשה אלא גם בבחינת האינטרסים של  תעסוק לא רק בשאלת הגי
היהודית של   הזהות  ליבת  ואף עסקיים, המבקשים לבצר את  פוליטיים  ביורוקרטיים,  כוחות 
ישראל מול תהליכי הגיוון האתניים והלאומיים של מעמד הביניים, והמשתמשים לצורכיהם  

 בהבלטתו או בטשטושו של הקו השחור.  
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  וסתירות בפוליטיקה אתגרים: מקומית לא מקומיות
 הבוחרים בחיי פשטות בישראל  של האלטרנטיבית

 ** לוי–אורנה ששון *,עינת זמבל

הסאב  .תקציר את  המאפיינים  באתגרים  עוסק  זה  פוליטיקה  –מאמר 
מתוך  פרטית ויומיומית  פונים לפעילות פוליטית  ה אזרחים  הסביבתנית של  

הפוליטית  תם  מתמקד בפעולפוליטיקה המדינתית. המאמר  הניכור כלפי  
משיקולים  ישראלים  של   מרצון  פשטות  של  חיים  באורח  הבוחרים 

סביבתנים,  סביבתיים.   עבור  המרחב  של  בחשיבותו  הכרה  אנו  מתוך 
 והבוחרים בפשטות תופסים את המרחב וכיצד תפיסות אלת כיצד  ואלוש

פעול את  עם הפוליטית   תםמעצבות  מראיונות  שעלו  ממצאים  ניתוח   .
שתפיסתם הפוליטית מגלמת מתח  אנשים הבוחרים בחיי פשטות מראה  

והביתית.  בין  אינהרנטי   המקומית  הגלובלית,  מרחביות:  רמות  שלוש 
הפעולה   לרמה הגלובלית,תודעתם הפוליטית מתייחסת  בעוד שמצאנו ש

בין    מתמקדת כלשלהם  הפוליטית   דומסטיות.  ובפרקטיקות  בבית  כולה 
מההקשר  תקת  הפוליטיקה שלהם נותרת מנו   ,שתי הרמות המרחביות הללו

ממנה  המקומי ונעדרים  אי,  כמו  וסוגיות  ישראליים  פוליטיים  –נושאים 
לגישתם של הבוחרים בפשטות,  .  שוויון מעמדי, אתני, מגדרי או לאומי

–אנו טוענות שזוהי דהולכן    "מקומי" יכול להתקיים בכל מקום בעולם,ה
. על רקע הדיון  לא מקומית"פוליטיזציה של המרחב המקומי, או "מקומיות  

בסאב הכרוכים  את  –במתחים  מציג  המאמר  הסביבתנית,  פוליטיקה 
 המורכבות של הפרטת הפוליטי בעידן של סיכונים סביבתיים. 

ית,  טיב: פשטות מרצון, סקאלות מרחביות, פוליטיקה אלטרנמילות מפתח
 צריכה פוליטית, סביבתנות 

 
אילן; ובית הספר למדעי ההתנהגות,  –מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר"ר עינת זמבל, הד  *

 המרכז האקדמי פרס 

 אילן–מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ברלוי, ה–אורנה ששון 'פרופ **

 הסוציולוגית  באגודה  יכהוצר  תרבות  קהילת  של  הכתיבה  סדנת  במסגרת  הוצגה  זה  מאמר  של  מוקדמת  גרסה 

  הערותיהן   על  קפלן  ולדנה  וייס  לאריקה  ובמיוחד  ו,קריאת  על  הסדנה  לחברי  להודות  ברצוננו(.  2017)

  שלוחה  מיוחדת  תודה.  והמועילות   הטובות  הערותיהם  על  המאמר  לשופטי  להודות  ברצוננוכמו כן  .  המעניינות

  ועל   המחכימות  הערותיה  על  ,המאמר  גרסאות  של  היסודית  הקריאה  על  קלב  אלכסנדרה  העת  כתב  לעורכת

 . העריכה  שלבי לאורך בינינו המפרה  שיח–דוה
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 מבוא  

קיימא המבוססת על תכנון סביבתי(    )חקלאות בתממתכננות הפרמקלצ'ר  טליה שניידר, אחת  
 במילים אלו:  גן עדן בפתח הביתפותחת את ספרה   מה בישראל,המוכרות והמוערכות בתחו

עוסקת במה שמקומי, והעברית היא בוודאי "הלחם המקומי" שעל טעמו    הפרמקלצ'ר
גדלתי. הנביאים וחז"ל דיברו שפה שאני מבינה, לכן זה הגשר דרכו אני בוחרת לומר  

שאר בבית אך לדעת את העולם כולו. עושרן של  ידברים כלל עולמיים אלה, וכך לה 
ר בהן הריח האהוב עלי, הריח  המילים וניחוחן עתיק היומין מושכים אותי כי עוד נות 

העמוק של אדמה וטחב ירוק. זה עבורי הריח של הבית, והפרמקלצ'ר מכירה בסביבת  
,  2004הבית את המוקד הדינמי ליצירת שינוי כלכלי, סביבתי, חברתי ומנטלי )שניידר,  

 (. 6  עמ'

עולתה של פוליטיקה סביבתנית אלטרנטיבית,  הציטוט של שניידר הוא דוגמה קלאסית לאופן פ
אותה פעולה פוליטית שמתרחשת מחוץ לזירות הפוליטיות המסורתיות: לא פעילות מפלגתית  

פרלמנטרית המתבססת על שביתות או הפגנות במרחב הציבורי,  – בכנסת, וגם לא פוליטיקה חוץ
גינון  ות ומקומיות כמו  אלא פעולה פוליטית ששואפת לשינוי גלובלי דרך פרקטיקות יומיומי

 , החלטות על צריכת מזון, או בחירת כלי האוכל בגני הילדים.  קיימא בחצר הבית בר
באורח חיים של "פשטות מרצון"  ות הפוליטיות של אנשים הבוחרים  סבתפי עוסק  מאמר זה  

(voluntary simplicity / simple living  ,) כלומר חיים של צמצום צריכה, העדפת ייצור עצמי  
ה מקומית.  יחזור, קומפוסטציה וקני והקפדה על פרקטיקות סביבתיות כגון מ    ,על פני רכישה

של  פעולה הפוליטית  שניידר מדגישה את אחד מעקרונות המפתח המארגנים את הבציטוט,  
האנשים הבוחרים בחיי פשטות: הפיכת הבית והסביבה המקומית לזירה שבה יתחולל שינוי  

ועולמי אזורי  מידה  קושרת  .  בקנה  שניידר  הפרמקלצ'ר,  לשיח  אופיינית  הממד  בין  בצורה 
 קשר ישיר וכמעט סיבתי.  כי יש ביניהם   ההמקומי, ומניח לממד הגלובלי 

דבריה של שניידר מהדהדים את טענתו של אולריך בק בדבר החשיבות של פוליטיקה  
(. החברה העכשווית, טוען  Beck, 1997פוליטיקה )– המתרחשת בבית, שאותה הוא כינה סאב

פוליטיקה   באמצעות  לפתרון  ניתנות  שאינן  גלובליות  סביבתיות  בסכנות  מאופיינת  בק, 
 ( כזאת  סיכון  בחברת  אי  (Beck, 1999מדינתית.  חשים  רבים  בפוליטיקה  –אזרחים  אמון 

פוליטיקה, כלומר לחיפוש אחד דרכי פתרון פרטיות ויצירתיות לשינוי  –המסורתית ופונים לסאב
 פוליטי. אם כן, בק מצביע על הקשר בין סיכון ברמה הגלובלית ובין פעולה פוליטית פרטית.  

כיצד   שאלנו  זו  פרספקטיבה  המרחבמתוך  את  תופסים  בפשטות  וכיצד    הבוחרים 
את   מעצבות  ה  הפוליטית.  תםפעול תפיסותיהם  הפוליטיים  מחקרנו  ובשיח  בפעולה  תמקד 
. המחקר מפרספקטיבה מרחבית חשף  מקומית והביתית ה  הגלובלית,בשלוש רמות מרחביות:  

את הסתירות והמורכבות שעומדים בבסיס הפעולה הפוליטית של הבוחרים בחיי פשטות. ניתוח  
קיימים  ת אינם מ  פוליטיקה ויחסים פוליטייםמרחבי של פעולה פוליטית יוצא מתוך הנחה כי  

)פורטוגלי,   סיכה"  "ראש  עמ' 2000על  מת 214  ,  ב(, אלא  פירחשים  ממשי,  חברתי,  זמרחב  י, 
התכנים   את  המעצב  וסמלי  הפוליטיותרבותי  המרחב ים הפרקטיקות  בישראל  נושא    .  הוא 

והריבוניים של    הגדרת הגבולות הטריטוריאליים  כגון  ות טעונות במיוחד,פוליטימחלוקות  ל
גם מאבקים על זכויות אדם (.  Livio, 2015כיבוש )ו סוגיות של צבא, ביטחון, מלחמות  והמדינה  
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 ,Misgav & Hartalאו זכויות חברתיות ופוליטיקה של זהויות מעוצבים מתוך הקשר מרחבי )

פעול(.  2019 שכן  ייחודית,  משמעות  למרחב  יש  בפשטות  הבוחרים  הפוליטית    תםעבור 
קשורים במקרים רבים לשאלות של אדמה,  ואלה  מתמקדת רובה ככולה בנושאים סביבתיים,  

 (. 2012 טבע ומקום )שני,
הפוליטיות הבולטות של המרחב בישראל, מחקרנו מעלה כי    ואולם למרות המשמעויות

הבוחרים בפשטות בישראל תופסים את המרחב המקומי כבעל ערך סביבתני טהור ומתעלמים  
 ,Beck)בהמשך לטענותיו של בק  , אתניות, מגדריות ולאומיות מקומיות.  סוגיות פוליטיות מ

פוליטיקה סביבתנית מדגיש את חשיבותה של  – על סאבהקיים  , המחקר  על חברת הסיכון (  1999
עומד על הסתירות והפרדוקסים הגלומים בפעולה ברמה    אינואולם  ,  הפעולה ברמה המקומית 

ש.  וז אף  כי  מראות  הפוליטיים  אנחנו  בפשטות  רעיונותיהם  הבוחרים  לרמה  של  מתייחסים 
. בין  לה בבית ובפרקטיקות דומסטיות שלהם מתמקדת כל כוהפעולה הפוליטית  הגלובלית,  

המקומי  הפוליטי  מנוטרלת מההקשר  שתי הרמות המרחביות הללו הפוליטיקה שלהם נותרת  
התייחסות למקום ספציפי. לגישתם של הבוחרים בפשטות, "המקומי" יכול להתקיים בכל  ומ

   יש לראות בה "מקומיות לא מקומית". ,לטענתנו  ,לכן  .מקום בעולם
סקירה של תפיסות הפוליטיקה   הבוחרים  עליהן אנחנו מסתמכות בהגדרתנו את  שאחרי 

פוליטיים  בפשטות נציג  כצרכנים  בעקבות  ,  המרחב  בתפיסות  בשינויים  העוסקות  תאוריות 
גלובליזציה המאמרתהליכי  של  השני  בחלק  ב   .  המחקר  נדון  רמות  ביחס  ממצאי  לשלוש 

זה   מאמר  החותם  בדיון  שונות.  פוליטיקה  את  בחן  נמרחביות  של  הייחודיים  האתגרים 
 אלטרנטיבית בהקשר הישראלי שלה.  

 פשטות מרצון כצריכה פוליטית

את הצריכה שלהם,  ככל האפשר  פשטות מרצון היא אורח חיים שהבוחרים בו מבקשים לצמצם  
( Etzioni, 1998עציוני )אמיתי  מוניטרית שהיא.    פעולההימנעות מוחלטת מכל  לעיתים עד כדי  

הגדיר פשטות מרצון כבחירה חופשית באורח חיים של הגבלת הוצאות על טובין או שירותים,  
לצד חיפוש ואימוץ של מקורות לא מטריאליים למשמעות ולשביעות רצון. במאמר זה אנחנו  

פשטותמתמקדות   בחיי  הבוחרים  לקבוצה    בישראלים  מקש השייכים  הבחין  בוצות  עציוני 
. חברי קבוצה זו מבקשים לפרוש ממרוץ החיים  holistic simplifiers  אותה כינהומתונות יותר 
מקיימים אורח חיים אדוק ביותר המבוסס  . לשם כך הם  דרכים שונותבו  בדרגות   , הקפיטליסטי

הקיימות,   עקרונות  נוקשות  על  החלטות  פי  על  לצריכהומתנהלים  ובעיקר    יומיומית  ביחס 
"הדאגה לסביבה  כאלה שבהן  סביבתית,  אמנם יש קבוצות המאופיינות בזהות  ממנה.  להימנעות  

ידידותית   ושהתנהגות  מיקומו החברתי,  ואת  נעשית מרכיב מרכזי בתפיסת הפרט את עצמו 
שמייחד  , אולם מה  (35  , עמ' 2015  ,שפי וזרדז– סלע)   לסביבה טבועה בשגרת חייו כטבע שני"

  הסביבתניות   הפרקטיקות ת הבוחרים בפשטות אינה הזהות הקולקטיבית )הסביבתנית( אלא  א
קף התופעה בישראל,  יאין נתונים מדויקים לגבי האמנם  הרבות, שהם שומרים עליהן באדיקות.  

במידה  זה  כמאוכלוסיית העולם המערבי מאמצים אורח חיים    20%– כ  2012– מחקר מלפי  אך  
שיעורAlexander & Ussher, 2012)י  כלשה  אם  הצריכה    (.  לאלו  מצמצמי  דומים  בישראל 

מערביות הוא(  שבמדינות  כך  אכן  אם  ברור  של  שלהעריך  אפשר  ,  )ולא  הבוחרים  הקבוצה 
אנשים.  ה  בפשטות  אלפי  כמה  מונה  זה,  מחקר  במוקד  העומדת  לחקור אדוקים,  את    בחרנו 
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הקבוצה האדוקה ביותר מכיוון שהיא מהווה סמן קיצוני של קבוצות גדולות יותר של מצמצמי  
צריכה, ולכן היא יכולה לשמש כמקרה מבחן ייחודי של ביטויי פוליטיקה אלטרנטיבית ושל  

 משמעותם.  
של   חיים  באורח  בחירה  של  הפוליטיות  למשמעויות  באשר  ויכוח  מתנהל  החוקרים  בין 

מרצו רבים פשטות  שבחירה    ן.  אינדיבידואלים  כזאת  טוענים  של  אישיים  משיקולים  מונעת 
 Alexander, 2011; Alexanderשמאסו בקרייריזם ומבקשים לחיות חיים מלאים ורגועים יותר )

& Ussher, 2012; Elgin, 2010; Grigsby, 2004; Maniates, 2001.)    האופי על  הדגש 
פוליטית  –של פשטות מרצון הוביל לטענה שזוהי פרקטיקה אסקפיסטית וא  האינדיבידואליסטי 

רואים בתופעה  אמנם  (. אחרים  Maniates, 2001)של ממש  יכולה להביא לשינוי  היא אינה  ולכן  
למימושו משום   מספיק  עושים  אינם  התנועה  טוענים שאנשי  אך  פוליטי,  שאינם  פוטנציאל 

הבוחרים  מעורבים בתהליכים פוליטיים של קביעת מדיניות. לגישתם, כל עוד  ואינם    אחדיםמת
עסוקים בעיקר בהחלטות על צריכה יומיומית, אין משמעות פוליטית לאורח החיים    בפשטות
( המחקר  (.  Alexander, 2011; Grigsby, 2004; Maniates, 2001שלהם  עמדת  ולבסוף, 

הן נובעות ממניעים של צדק סביבתי או  כאשר  גם  ת,  שפרקטיקות צרכניוהביקורתית גורסת  
ה פי  על  פועלות  ניאוי חברתי,  למשל  –גיון  כך  הפוליטי.  המרחב  את  המצמצם  רפי  ליברלי 

( כי  2016גרוסגליק  טוען  מקומי  (  אוכל  דווקאצריכת  וסטטוס    עשויה לשמש  טעם  להפגנת 
 & DuPuisבאופן דומה, מלאני דופווי ודייוויד גודמן )להתבדלות מעמדית וגלובלית.  וחברתי  

Goodman, 2005  )את האינטרסים  בעיקר  ת משרתות  שמדגישות מקומיּו  טוענים כי פרקטיקות
   אינן פוליטיות במהותן.הן של קבוצה צרה ואליטיסטית, ולכן  

,  מזהים את עצמם ואת אורח חייהם כפוליטיים   אף שרק לעיתים רחוקות הבוחרים בפשטות 
בפשטות מרצון מקרה מובהק של צריכה  ( שיש לראות  Zamwel et al., 2014טענו במאמר קודם )

ראשית, הראינו שהמניעים לפעולתם קשורים תמיד לשאיפה לתיקון    :סיבות, מכמה  פוליטית
ם האישיים, ולכן השיח שלהם פוליטי במהותו. שנית,  העולם חברתי וסביבתי ולא לתיקון חיי

ולבסוף,   יטיים.מתוך מניעים פול   הם מאמצים אורח חיים הוליסטי ובלתי מתפשר של פשטות
מידת  ות מודל לחיקוי בסביבתם. אף שקשה למדוד את  יהם שואפים להשפיע על אחרים ולה

נמדדת על פי הכוונה והפרקטיקה  כעשייה פוליטית  , חשיבותה  צריכה פוליטיתההשפעה של  
אם כן לשינוי    מכוונות  הבוחרים בפשטות  פרקטיקות הצריכה של  ולא על פי עוצמת השינוי. 

, באמצעות דרכים אלטרנטיביות לעשייה  סדר החברתי הכלכלי והסביבתי הקייםכולל של ה
 .  פוליטית

לפיה המעשה  ש ה תפיסהמסתמכת על  הגדרתנו את הבוחרים בפשטות כצרכנים פוליטיים  
צפויים   במקומות  מתקיים  )מפלגות  פחות  הפוליטי  המסורתית  בפוליטיקה  הנהוגים  מאלו 

חברתיות( או  פוליטיות   פורמלייםומשתמש    ,תנועות  לא  פוליטיים  הבחירה  את    .בערוצים 
המאפיינים של חברת הסיכון. בק טען  אפשר להסביר בעזרת  בצריכה כערוץ פעולה פוליטית  

עם תרחישי האסון  אזרחים רבים חשים שממשלות אינן יכולות להתמודד    ,כי בחברת הסיכון 
רוצים לחולל  שהקבועים והגלובליים המאפיינים את החברה של ימינו. כתוצאה מכך, אזרחים 

יצירתיות  בדרכים  לפעול  יבחרו  כאמור    ,שינוי  כינה  .  (Beck, 1997)פוליטיקה  –סאבשהוא 
(, Beck, 1997; 1999הפוליטי )חברת הסיכון הובילה לאינדיבידואליזציה של המעשה  כלומר,  

באופן דומה,  דפוסי הצריכה היומיומיים.  ב  ים בשינוי  הבוחרים בפשטות זו מתבטאתבמקרה של  ו
  עלו  life politics(, בדיוניהם על  Bennet, 1998( ולאנס בנט )Giddens, 1991אנתוני גידנס )
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lifestyle politics,   יום כגון  מ טוענים כי יש לראות משמעויות פוליטיות בפרקטיקות של חיי היו
,  זווכדומה. לשימוש בכסף, לפי גישה    האופנ בחירות הקשורות לחוויות פנאי, בחירות בידור,  

(, ופעולת צריכה היא פוליטית אם ”voting with your dollar“וליטית )יש תמיד גם משמעות פ
בחירה  פירושה  (. צריכה פוליטית  Micheletti et al., 2006כוונות לשינוי פוליטי )מנחות אותה  

ה או  מסוימים  במוצרים  צרכנים  פרקטיקוישל  את  לשנות  מטרה  מתוך  מאחרים,  ת  מנעות 
מבוססת על ערכים ותפיסות של צדק והגינות    כזאתהפעולה של ארגונים או של השוק. צריכה  

הקשורים   כלכליים  נושאים  על  הפרט,  למשל  או  אתייםללרווחת  לנושאים   או  נושאים 
עשי  זוהי  פוליטית  יסביבתיים.  הה  על  להיות  המבוססת  יכולות  יומיומיות  שפעולות  אמונה 

 ;Micheletti et al., 2006)   מאשר פוליטיקה ממוסדת  פוליטיות השגת מטרות  ביעילות יותר  

Stolle et al., 2005  .) 

 מרחב ופוליטיקה 

בין התמודדות עם איומים גלובליים, מבליט  והדיון של בק, הקושר בין דפוסי צריכה פרטיים  
. ואכן,  בו מתרחשת הפוליטיקהשאת השינוי שחל בעשורים האחרונים בתפיסה של המרחב  

ההבנה שהמרחב איננו רק "רקע לבן" לפעולה, אלא יש לו כוח גם לעצב או להבנות כל פעולה  
ברים על המפנה  במחקר העכשווי, עד שיש המדרבה  , מקבלת תשומת לב  ופוליטית  חברתית

 (. Fuller & Lӧw, 2017המרחבי במדעי החברה )
הגלובלית, המקומית והביתית.    1: לשלוש רמות  ותנהוג לנתח את מושג המרחב בהתייחס

  איך אנשים תופסים את המרחבספרות המחקר העוסקת בקשר בין מרחב לפוליטיקה שואלת  
תחושה  מכוננת  הפעולה הפוליטית שלהם ואיך היא  באיזה מרחב ממוקמת    ,בשלוש רמות אלו

כי הגלובליזציה הביאה לצמצום המרחבים הגאוגרפיים  נטען  ,  הגלובליתרמה  לגבי השל מקום.  
מושגים   כמובן(.  מטפורי  )כמו  )באופן  והמרחב  הזמן  (  time-space compressionדיחוס 

(Harvey, 1990( או כיווץ המרחב )shrinking space( )Castells, 1997  )  את התפיסה  משקפים
רוברטסון  שרולנד  ,  ו(. לפי תפיסה זsingle placeשל אנשים רבים את העולם כמקום אחּוד )

(, גורל  Robertson, 1992)  (global unicityאו  global onenessאותה "אחדות גלובלית" ) נהי כ
ו אחד  גורלהאנושות  הגלובליזציה  הם  העולם  לתהליך  מתייחסים  יותר  עכשוויים  חוקרים   .

)והשלכותיו על תפיסות המקום מתוך התאוריה של     ( planetary urbanizationעיור פלנטרי 
(Brenner, 2014; Wilson & Bayón, 2016מגה של  אינטגרציה  זו,  תאוריה  לפי  ערים,  –(. 

על לוגיסטיקה  של  וההתפשטות  –התפתחות  גבולות  חוצות  תחבורה  מערכות  לאומית, 
כל    תתהליך זה של האחדמטרופולין אחד גדול.  האגרסיבית של סחורות הפכו את העולם ל 

)כפר,  ההיישוב  צורות   עירישוב,  י מקומיות  ו עיירה,  תרבויות  האחדתן  (  מיוחס  השל  עולם 
הניאו הקפיטליזם  של  המושג  – לדורסנות  מאסי  דורין  ש  ,global sense of placeליברלי. 

(Massey, 1991  ,הציעה כבר בתחילת שנות התשעים )  טשטוש ההבדלים בין  את  גם הוא  ביטא
יכול להסביר את התחושות  הוא  שונים בעולם בעקבות תהליכי גלובליזציה והגירה, ו  מקומות 

אל חוקרים  כמו  הגלובלית.  בעיר  המתגוררים  אנשים  מקום  ושל  תפיסת  על  המצביעים   ,
גלובלית, גם גידנס טען שבעקבות תהליכי האחדה עולמיים אנשים איבדו את הקשר למקום  

 
 במחקר הגאוגרפי נהוג לדבר על "סקאלות" גאוגרפיות שונות. 1
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( הקונקרטי  תחושת  ג'ושוע  ו  ,(Giddens, 1990הגאוגרפי  של  אובדן  על  הצביע  מאיירוביץ' 
 no sense of place (Meyrowitz, 1985 .)הוא כינה  תופעה שמקום, במיוחד בקרב מהגרים, 

במציאות   פגה.  לא  הספציפית  המקום  תחושת  של  שחשיבותה  מראים  חוקרים  ואולם, 
ימינו   של  ותביעות  אפשר  הפוליטית  לאומיים  קונפליקטים  של  בהקשר  זאת  לראות 

. כך למשל  מחשיבותם מאבדים    ואינםשאינם נדחקים לשולי סדר היום הציבורי    ,טריטוריאליות 
הכוהמאבקים  התביעות   של  או  הקטלונים  מוגדרת  של  בטריטוריה  עצמית  להגדרה  ורדים 

(Harff & Gurr, 2018  ותביעותיהם הפוליטיות של הפלסטינים עולות מתחושות ברורות של ,)
ים עקובים  תים במאבקי(. תביעות פוליטיות אלו, המתבטאות לעYiftachel, 2006קשר למקום )

ה של הדיון על מרחב, היא הרמה המקומית. בישראל, כאמור, יש  ימדם, מתרחשות ברמה השני 
למקום, לקרקע ולטריטוריה משמעות רבה ומתקיימים סביבם מאבקים פוליטיים אלימים על  

לדוגמ ושליטה.  הגדרה  זהות,  )טובי  ,  ה שייכות,  והעוסק  ,(2007פנסטר  בשייכות  זיכרון  בת 
של  משמעויות  קישור בין  ( שפירושו  spatialization)  "רחובמ  " הפלסטיניים, מציעה את המושג  

ארז  בי וויעק חיים  הנצחה.  בלתחושות של שייכות לאומית, דרך דיון בזיכרון והפיזי  מרחב  ה
טריטוריאלית"   צפדיה "זהות  המושג  את  המחזיקה  ש  ,בוחנים  כ"זהות  מפרשים  הם  אותו 

(. בניתוח  46עמ'  ,  2004יעקובי וצפדיה,  בתחושת בעלות על מרחב ועל טריטוריה לאומית" )
ות  מברית המועצלישראל  לא מכבר  מראים כי מהגרים שהגיעו    הם  של תושבי שכונה בלוד

צפדיה   פנסטר,  לאומיים. מחקריהם של  מאפיינים  זהות טריטוריאלית בעלת  אימצו תחושת 
את   ומדגישים  בישראל  ומרחב  לאומיות  פוליטיקה,  בין  הקשר  את  היטב  מדגימים  ויעקובי 

   בין אדם לטריטוריה.שחשיבותה של תחושת המקום בקשר 

ס אקולוגיים,  היבטים  בוחן  מקומיות  של  במשמעות  אחר  שלה  דיון  ואתיים  ביבתיים 
(Hinchliffe, 1996; Seyfang, 2007  ,בהקשר זה .)  רוד( הופקינסHopkins, 2010  מציע להבחין )

, שהוא מונח  לוקליזציהבין  ומשל,  סוגיות מקומיות המתמקדות במ המונח לוקליזם, שעניינו  בין  
על  רחב   של  המורה  בסוגיות  עיסוק  תוך  הגלובליזציה(  למגמות  )בניגוד  במקומי  התמקדות 

( עצמית  ודיּות  מקומית  צריכה  מקומית,  עבודה  אנו  (self sufficiencyקיימות,  זה  במאמר   .
 עוסקות במושג לוקליזציה כפי שהופקינס מפרש אותו. 

הקושרים בין סביבה, פוליטיקה ותחושת  אחדים  בישראל נכתבו בשנים האחרונות מחקרים  
( טוען כי במאבק בין מפוני גוש קטיף שביקשו להתיישב בחבל לכיש  2012שני )לירון  המקום.  

השתמשו  ו זו  ליוזמה  שהתנגדו  הסביבה  ארגוני  המרח בין  של  שונה  במסגור    —   בהצדדים 
מסגרו את  ארגוני הסביבה  , ואילו  קשר אל "המקום המוחשי"טענו כי יש להם  המתיישבים  

בהצגת   להתיישבות  כדוגמ התנגדותם  הטבע  חדשה.    השמירת  דני  לציונות  דומה,  באופן 
– ש תפיסות אתנוארגוני הסביבה להדגי   נטועל גדר ההפרדה  הראה כי בדיונים  (  2006רבינוביץ )

טען כי נרטיבים  (  Greenspan, 2005, ואיתי גרינשפן )לאומיות לצד תפיסותיהם הסביבתיות
סביבתיים הן של ארגוני סביבה יהודיים והן של ארגונים פלסטיניים בישראל מעוצבים לאורו  

הישראלי הסכסוך  ומזכיר– של  חוזרים  אלו  מחקרים  לנו  פלסטיני.  רווי  ים  תמיד  שהמרחב 
 משמעויות פוליטיות. 

ורבינוביץ',   לשני  דהמראה    שנהביהודה  בניגוד  של  יחס  ודה–דווקא  – פוליטיזציה 
(.  2003 , שנהב) סלילת כביש חוצה ישראל שיח שעסק ב בניתוחו את ה ישראליזציה של המרחב 

שאפיין את הצידוקים לסלילת כביש זה כפה על המרחב היגיון  ליברלי  –, השיח הניאולדבריו
ליברלי  –לא פוליטי. שנהב טען שגם התומכים וגם המתנגדים לכביש חיזקו את השיח הניאו
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מעמדי. "שפת  – יהודי ואתנו– ובכך סייעו לטשטש את היותו שיח פנים  ,)הלא פוליטי, לכאורה(
ישראליזציה  – ם משום שהיא מאפשרת דההנדל"ן", טען שנהב, "נתפסת כשפה אוניברסלית ג

של הדיון המרחבי. דיון זה יכול היה להתקיים באותו אופן גם בשכונות המסופחות לאזורים  
עמ'   ,2003שנהב, " )' דיון במקום שאין לו מקום'האורבניים בצפון אמריקה ולכן יש לראות בו 

 " עומד במרכזו של הניתוח שנציע בהמשך המאמר. (. הדיון ב"מקום שאין לו מקום9
ה לניתוח  השלישית  הרמה  הבית.    פעולהלבסוף,  היא  מרחבית  מפרספקטיבה  הפוליטית 

חוגי  ב  או   חינוך ביתילמשל בהבית משמש פעמים רבות לכלכלה אפורה, לעשייה פוליטית )
ראווה( )צרכנות  מעמדית  ולעשייה  מגדרית,    ,בית(  לעשייה  שימור וכמובן  זה    ובכלל 

גיל  פטריארכיה והתמקחות  ה (  Valentine, 1999ולנטיין )איתה. בהקשר של חברת הצריכה, 
( צריכה"  "אתר  בבית  לראות  אנשים  consumption siteמציעה  שבו  ומתן  (  משא  עורכים 

ו לגבי    החלטותומקבלים   כאתר  קונפליקטים  הבית  של  חקירה  מורכבות.  צרכניות  פשרות 
טובין ורעיונות.  ובין  שבין אנשים  פוליטיים  על היחסים ה עשויה ללמד  צריכה, טוענת ולנטיין,  

  ,(Hinchliffe, 1996הינצ'ליף )תפיסה אחרת של הבית כמוקד של עשייה פוליטית מציע סטיב 
כי  ( וטוען ”think globally, act locally“"חשבו גלובלית, פעלו לוקלית" )  ה מסיס הבוחן את ה 

  , והסיסמה מכוונת כביתו של הצרכן האינדיבידואלבסיסמה זו מתפרשת    בבריטניה הלוקליות
תפיסה  להתחיל בבית.    עליהשבמקום ש"העזרה לכדור הארץ" תתחיל בשכונה או בקהילה,    לכך

של   הפוטנציאל  את  מדגישה  שחורג  זו  פוליטיקה מסוג  מתרחשת  לזירה שבה  להפוך  הבית 
מגבולות ההשתתפות הפוליטית המסורתית. באופן דומה, ומתוך החשיבה הפמיניסטית שרואה  

( טוענת כי בית יכול להיות  Peil, 2009טינה פייל )במרחב הפרטי אתר פוליטי בפני עצמו,  
צריכה  של  אתר  בבבית כ  נוהתמקדותכפי שנראה בהמשך,  של התנגדות.    מקום פוליטי ואף זירה

עבור  פוליטית   הבית  של  העליונה  חשיבותו  בשל  תוקף  משנה  בפשטותמקבלת    הבוחרים 
(Craig-Lees & Hill, 2002; Grigsby, 2004  .) 

לוקלית"    וגלובלית, פעל  בובדיון זה הצגנו את הקשר בין מרחב לפוליטיקה. הקריאה "חש
לא רק קושרת בין תפיסות של מרחב ובין פעולה פוליטית, אלא מגדירה באיזה מרחב יש לקיים  

הבוחרים בפשטות תופסים  כיצד האופן שבו    שאלנוקריאה זו  בסיס  את הפעולה הפוליטית. על  
מציעות ניתוח של תפיסת    ואנכדי לענות על כך  הפוליטית.    תםאת המרחב מעצב את פעול 

בקשר  נעסוק  בשלוש רמות: הגלובלית, המקומית והביתית. בדיון  הם  המקום בפוליטיקה של
 פוליטיקה סביבתנית.  –של סאב  הבין הרמות השונות, ונבחן מה הוא מלמד אותנו על מורכבות

 מתודולוגיה

שדה   עבודת  על  מבוסס  זה  ב מאמר  ואשר    2011-2009שנים  שנערכה  זמבל  עינת  ידי  על 
שלוש שיטות מחקר איכותניות: ראיונות עומק, תצפיות משתתפות וניתוחי תוכן.    התבססה על

אנשים שאימצו רמות שונות של חיי פשטות וצמצום    35במהלך המחקר נערכו ראיונות עם  
והמבוגרת   18גברים וקוויר אחד. הצעיר ביותר היה בן  15נשים,   19 כללו המרואיינים . צריכה

נשואים עם  השאר  ו  ,, אך רובם היו בשנות השלושים לחייהם. כשליש היו רווקים55ביותר בת 
בצפון    ,גאוגרפיתה במרכז הארץ )תל אביב רבתי( והיתר בפריפריה  התגוררו  משפחות. שליש  

לשייכם    אפשר. מבחינה מעמדית, גם אם לא מבחינת אורח החיים שלהם,  מהאו בדרוהארץ  
גריגסבי  מרי  בארצות הברית, שלפי    ובכך הם דומים לבוחרים בחיי פשטותמעמד הבינוני,  ל
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(Grigsby, 2004  )  המרואיינים עזבו משרות  מ לבנים וממעמד הביניים. לא מעט  הם בדרך כלל
להם ביטחון כלכלי  שהיה  להניח  ולכן אפשר  יסות כדי לאמץ אורח חיים של פשטות מרצון,  מכנ

בזוגיות עם אנשים שעדיין עובדים    ונמצאמהמרואיינים  שאפשר להם לעשות צעד כזה. חלק  
 מהן סיוע כלכלי בעת הצורך.  וקיבלו   במשרות רווחיות, ואחרים באו ממשפחות מבוססות

שיטת כדור  בהמרואיינים הראשונים אותרו דרך קשרים אישיים וחברתיים, והשאר אותרו  
קרון של  י נעשתה על פי עלא הייתה מקרית אלא  דגימת המשתתפים במחקר  עם זאת,  השלג.  

כלומר נעשה מאמץ   לגיוון מירבי,  בו  דגימה  כל  לכלול  אוכלוסייה הטרוגנית ככל האפשר. 
שלושהכמעט,  הראיונות   זוהמרואיינים.  בבתי  התקיימו    ,מלבד  עובדה  חשיבות  אנחנו    על 

המרואיינים  נשאלו  שארכו שעתיים בממוצע,    ,ראיונות ברמה הביתית.  העוסק בעומדות בפרק  
בעיקר על פרקטיקות הצריכה שלהם. השאלות עסקו בדפוסי צריכה של אוכל )ההחלטות מה  

למשל(,    ולאן,  ות אם לצאת לחופשהלאכול, איפה לקנות את האוכל וממי(, צריכת פנאי )החלט
שאפשר  ועיצוב הבית. ההחלטה לשאול שאלות העוסקות בדפוסי צריכה בלבד נבעה מההנחה 
ואכן כך    .ללמוד על אמונות, תפיסות וערכים מתוך שיחה חופשית על פרקטיקות של צריכה

  יהםפיסות הובילו לדיון על ת של המרואיינים והמרואיינות  השיחות על דפוסי הצריכה    : היה
יחסם  על  תפיסותיהם החינוכיות,  על  הסביבתניות, על האידאולוגיה המנהלת את אורח חייהם,  

 ת הבית ועוד.ולעבודו לעבודה בשכר

גם    .בעיקר באמצעות דואר אלקטרוני   ,עם חלק מהמרואיינים נשמר קשר לאחר הראיונות
, והמרואיינים  קורפוס המחקר. כל הראיונות תומללובבסופו של דבר    נכללוההתכתבויות הללו  

. ניתוח הנתונים היה ניתוח תמטי פרשני שנעשה  קיבלו שמות בדויים כדי להגן על פרטיותם
(. בהתאם לכך קראנו כל ריאיון שלוש  Charmaz, 2006)גישת התאוריה המעוגנת בשדה  על פי  

ונה נועדה לאיתור התמות הבולטות ברמת היחיד. אחרי מיפוי התמות  פעמים. הקריאה הראש
בקריאה   המרחביים.  בהקשרים  העוסקות  התמות  את  השנייה  בקריאה  קיבצנו  העיקריות, 
השלישית חיפשנו את הקשר בין התמות המרחביות ובין המשמעויות הפוליטיות שלהן. הניתוח 

שלוש הרמות המרחביות בעיצוב הפעולה  שאנחנו מציעות במאמר זה מדגיש את חשיבותן של  
:  הפוליטית של הבוחרים בפשטות. החלק הבא של הממצאים מחולק לפי שלוש הרמות האלה

 העולם הגלובלי, המרחב המקומי והבית.  

לנושאים  דאגה  בעולם":  לראות  רוצים  שאנחנו  השינוי  "להיות 
 מרוחקים מהעין

גלובליים, מרוחקים מהעין, מאפי  לנושאים  הבוחרים  ינת את השיח הפוליטי של כל  הדאגה 
אינם  שראיינו. חוקרים בתחום של סביבה וחברה מוטרדים מכך שאסונות סביבתיים    בפשטות

 ,Hinchliffeכיוון שהם כה רחוקים ובלתי ניתנים לתפיסה או לחיזוי )מאנשים ה  מטרידים את 

ד  ומוטרדים מאזו בלבד שהם  לא    מעלה תמונה שונה.   בפשטותהבוחרים  המקרה של  אך    (,1996
מאמצים אורח חיים טוטלי שמטרתו לסייע לפתרון אותם  גם  סביבתיים מרוחקים, הם    ממשברים
 (.  Zamwel et al., 2014משברים )

(, עסק בניצול,  Hardin, 1968רת הרדין, בחיבורו הקנוני "הטרגדיה של נחלת הכלל" )אג
  הבוחרים בפשטות משאבי הטבע והסביבה שהם נחלתם של כלל בני האדם.  של    הבזבוז והשחת
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נחלת הכלל   נס את חשיבותה של  ומעלים על  זה  רוח  ומושפעים מהלך  פועלים  הישראלים 
הנושאים המטרידים   נושאים פוסטומניעים אותם לפעאותם  העולמית.  מטריאליים  –ולה הם 

ולתושביו  םבמרכזש לו  הנגרמות  והעוולות  בו  המתרחש  האוויר  :  העולם,  הסביבה,  זיהום 
ניצול    ,בדן מגוון המינים, פיצוץ אוכלוסין ווהקרקעות, זיהום האוקיינוסים ומקורות המים, א
מיים, אולם הן לתופעות אלו יש ביטויים מקועובדים ברחבי העולם ובמיוחד בעולם השלישי. 
ספציפית   מדינה  של  לגבולות  מוגבלות  היקפן  ולאינן  את  לאמוד  אפשר  אי  קרובות  עיתים 

מושא לדאגה  הוא  העולם    הבוחרים בפשטותפתרון מיידי. אם כן, עבור  הציע להן  מדויק או לב
 הבסיס לכל תפיסת ההתמקמות שלהם. הוא ולמעשה  ,והשראה לפעולה 

בן   חנוך,  מו 35אחד המרואיינים,  נחשף לראשונה  ז,  לילדה, סיפר שהוא  ואב  נשוי  יקאי, 
יזיה ובעקבות כך החליט להפוך לפעיל בארגון  ו כנית טלוולתרחיש אסון אקולוגי כשצפה בת 

 : גרינפיס העולמי 

לנו   מזיק  זה  ואיך  עליהם  יודעים  לא  שאנחנו  בעולם  קורים  דברים  לכמה  נחשפתי 
הייתי בקבוצות... באיך זה נקרא?    ולעולם. ומשם... גם פגשתי אנשים בכל העולם,

action teams  ,קבוצות פעולה, של גרינפיס בכל העולם. פגשתי חברים מכל העולם ,
 מכל מיני תנועות. 

בעקבותיו החליט להשתתף בקבוצות פעולה כדי להבין  שחנוך מספר על רגע של הארה שחווה,  
אומר "נחשפתי לכמה דברים    אילו דברים ש"אנחנו לא יודעים עליהם" קורים בעולם. כשחנוך

כדור הארץ  בין  תפיסה של אחדות גורל  מבטא  קורים בעולם ]...[ ואיך זה מזיק לנו ולעולם" הוא  
 . (Robertson, 1992) "אחדות גלובלית"  רוברטסון כינהשתפיסה  אותה  ,כלל בני האדםו

והעולם נתפס כמקום מושבם המשותף של  יש שותפות גורל כלל האנושות  בין הפרט ואם 
לגורלם של מקומות    הבוחרים בפשטותלהבין את הדאגה המסורה של  אפשר  כל בני האדם,  

 ואנשים רחוקים מן העין ובלתי נגישים. כך אמרו גם מרואיינים נוספים: 

]...[ היא  בר: אני חושבת, הנקודה הכי משמעותית של הצרכנות האלטרנטי בית שלי 
ד רוצה ]...[ להבין את התוצאות של המעשים שלי. לנסות... לנסות לשמור  ושאני מא

 יותר על העולם. 

ד משמעות לשנות את החיים שלנו באופן אישי ולהיות  וליטל: אני חושב שיש הרבה מא
 השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. 

יוצרת האנושות ]...[ ואני חושב שאם  אורי: אני רואה שיש הרבה בעיות בעולם שאותן 
אני אעשה שינוי בצריכה, זה הבסיס, אבל ההשפעה של זה על העולם תהיה גבוהה  

 יותר אם אני אשפיע על אחרים. 

כי  חשים  הם    ולכן  ,תופסים את עצמם כאזרחי העולם  הבוחרים בפשטותמהציטוטים עולה כי  
יומיות,  מהיו   יהםמייחסים לפעולות   עליהם לשמור על שלמותו. מכאן מובנת החשיבות שהם

אוכל  המצרכני  למשל  על גורלו של העולם. בכך הם שונים  הן משפיעות  גישתם  פי  אשר ל
עבורם צריכת  שגם להם יש תודעה גלובלית, אך  (,  2016הישראלים שחקר גרוסגליק )אורגני ה

ולא בהכרח    ,והזדהות עם אסתטיקה קוסמופוליטית מבטאת בעיקר סימון סטטוס  אוכל אורגני 
 נטילת אחריות סביבתית לשלום העולם.  
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המדיה באמצעות  אקולוגיים  לאסונות  נחשפה  הדס  גם  אחרים,  ורבים  חנוך  הדס,    . כמו 
זוגה במרכז הארץ, היא צרכנית למדנית ומודעת המעידה על    30תזונאית בת   שחיה עם בן 

עצמה שהצמא שלה לידע בנושאי סביבה אינו יודע שובע. גישתה הפסימית לגורל כדור הארץ  
וציינה שמות של סרטים  יולאורך הר   ,צפייה בסרטים אקולוגיים  מבוססת על איון היא שבה 

ב ופופולריים מא על מערכת  דבריה מעידים  השפיעו עליה עמוקות.  ואשר  קרב סביבתנים  ד 
ההמונים   תקשורת  בין  הסימביוטית  העלי והיחסים  ליבין  במודעות    יים סביבת איומים  ה 

(Castells, 2010תקשורת ההמונים היא אחד מביטו .) יו המובהקים של תהליך דיחוס או כיווץ  י
 ,Castells, 1997; Harvey, 1990; Robertsonהמתרחש בחסות הגלובליזציה )  , המרחבהזמן ו

בה  ששתיארה סיטואציה  כ (. רעיון כיווץ המרחב בא לידי ביטוי בולט בדבריה של הדס  1992
  בארצות הברית, צופה בסרטים שרובם הופקו  וושבת בסלון ביתה באחד מפרברי תל אביב  היא י

והן מישראל. אותו רעיון עלה  מארצות הברית  עוסקים בתרחישים במחוזות מרוחקים הן  אשר  ו
]חמותי[ נתנה לי בדיוק איזה בקבוק  "  גם כשהדס דיברה על האבסורד שבשתיית מים מינרליים:

מינרליים האלה באו מאיטליה עם בקבוק שיוצר בסין,  הרתי לה, המים  אמ  .של מים מינרליים
לי   אומרת  מאיטליה'היא  לא  מהשופרסל   , זה  אלו    ".'זה  למסלול  בדברים  התייחסה  הדס 

שעוברים המים המבוקבקים עד שהם מגיעים למדפי הסופרמרקט בישראל. בדבריה מומחשת  
בקבוק המים המיוצר בסין עובר מצד    —  מסחרית של כיווץ המרחקיםוה  המשמעות הכלכלית
  —  ליעד שלישיולשלוח אותו  במים  למלאו  רק כדי  לאיטליה,  דו האחר,  יאחד של העולם לצ

הן מהפוטנציאל המזהם של הבקבוק והן מהזיהום    הוטרדהימכר לצרכן. הדס  י שם    —  ישראל
שלה   הלמידה  למסלול  רבה  במידה  מקביל  הסחורות  מעבר  מסלול  בשינועו.    על הכרוך 

 האפשרות לאסון אקולוגי.  

הגלובליזציה היא הבסיס המטריאלי לשלל אסונות אקולוגיים  אם כן, עבור המרואיינים  
  , מעבר הסחורותבניגוד לובה בעת היא מעודדת את האפשרות ללמוד עליהם ולהתמודד איתם.  

הוא    הכרחי שכן כראוי למיגור, מעבר המידע נתפס בעיני הדס כמבורך ו כנתפס כבלתי רצוי ו ש
אפוא  לגלובליזציה הוא  של המרואיינים  מאיר את עיניה לגבי מצב הסביבה העולמית. יחסם  

השלכות השליליות של הגלובליזציה, אך לא היו יכולים  מודעים ומודאגים מהאמביוולנטי: הם  
 לכונן את עמדתם ללא הידע הזורם ברשתות גלובליות. 

היא  איון,  יארה במהלך הר יתשהדס    ועל אף תחושת הדחף לפעולה  ,חנוךבניגוד לאולם  
לגורל "העולם" היא זו שמקבעת אותם למקום    הבוחרים בפשטותאגה של  הדנשארה בביתה.  

גאוגרפי מוגבל. מלבד העובדה שטיסות בעולם יקרות ולכן נחשבות למוקצות עבור מצמצמי  
פתוחים"  נחשב לאחד המזהמים העיקריים )במיוחד בעידן של "שמים הצריכה, הדלק הסילוני 

התעופה(,   חברות  בין  מטיסות.  סביבתנים  ולכן  ותחרות  להימנע  מבקשים  להבדיל  רבים 
גם לא יכולים לצאת את גבולות הארץ בדרך  הישראלים  מעמיתיהם בעולם, הבוחרים בפשטות  

 חברי קומונה שמתגוררים יחד בדרום תל אביב סיפרו בריאיון:. היבשה 

  לך   להגיד  יכול  אני  אז,  צורה   באיזושהי  מהעיר  או  מהארץ  לצאת   על  מדברת  את  אם:  דן
  אלטרנטיבית   דרך  למצוא  ולנסות,  לדוגמה  במטוס  זה  את  לעשות  לא  מעדיף  שאני
 ]...[.   סחורות להעביר  שיוצא מישהו עם  טרמפים  לתפוס  או באונייה מהארץ לצאת

 . היבשה דרך לעבור אפשר שאי   בעיה באמת זו ליטל: כן
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  וזה  קשה,  לא  היא  אז  זמן   הרבה   לך  יש  אם  אבל  קשה   קצת  שהיא  אופציה   יש  אורן: אבל
  טרמפ  שמוצאים  עד  שבועיים  שבוע  איזה  לקחת  יכול זה.  יאכטות  עם  טרמפים  לתפוס

]...[ . 

 . ליפן  גרינפיס  של אונייה  על טרמפ  לתפוס אופציה הייתה דן: לי

ים שנורא  , שפית בעברה ועובדת במכולת בקיבוץ הולדתה, ציינה: "אחד הדבר39גם יעל, בת 
נורא מעלים את טביעת הרגל האקולוגית זה נסיעות לחו"ל". כשנשאלה לגבי האפשרות של  

 נסיעה דרך היבשה או הפלגה בים, היא אמרה:  

  אנרגיה,  מבחינת  זה,  בספינות  הים  דרך  שגם  למרות  זה,  את  לעשות  קשה  מאוד  בישראל
  אף  כמעט  באירופה  אבל  בעיה,  זה  בישראל  יודעת,  את ,  כן ...  מטיסה  פחות  הרבה  לא  זה

 פול.  בקאר  או ברכבות נוסעים אלא טס, לא הוא בחופשה והוא זמן  לו שיש  אחד

( מתכווצים  המרחקים  הגלובליזציה  נמנעים  אבל  (,  Harvey, 1990בחסות  רבים  סביבתנים 
ל  הסביבה.  ימהאפשרות  על  שמירה  מטעמי  המרחקים  מצמצום  רבים  הנות  שכך,  מכיוון 

בין הרצון  המתח    חושבים עולמית אך נשארים במקום אחד. בכך מומחש  מהבוחרים בפשטות
היכולת להגיע  הקשיים שלדידם חוסמים את בעולם ובין שונים שלהם לדאוג לנעשה באזורים  

 .  לאזורים אלו
דאגות  מושא  הוא  העולם  כן,  של  אם  את    הבוחרים בפשטותיהם  מזינה  עליו  והמחשבה 

 ,המוטיבציה שלהם לפעולה. עם זאת, בשל תפיסותיהם הסביבתניות הם מקורקעים למקום אחד
וכפי שנראה בהמשך הם פועלים בעיקר במרחב הביתי )אם כי גם בקרב הבוחרים בפשטות יש  

או מנסים להשפיע באמצעות  מעטים שיוצאים מגבולות הפעולה הפרטנית, מצטרפים לגרינפיס  
  ות מחאה או הצבעה בבחירות עשוישבה  פוליטיקה המסורתית,  פעולות מאורגנות(. שלא כמו ב

מבטאים אמונה ודבקות  הבוחרים בפשטות  ,  להביא לשינוי מיידי במדיניות או בהרכב הפרלמנט
באשר  י  כל חיווי מייד אין להם  שאף  לפעולה פוליטית  אידאולוגית בתיקון עולם ומתמסרים  

 .  הצלחה של פעולותיהםלמידת ה

 לא מקומית  מקומיות

שאר במקום  י פשטות בוחרים להחיי  הבוחרים ב למרות דאגתם למשברים סביבתיים גלובליים,
קרון הסביבתני  יאחד לא רק בשל סיבות "טכניות" לכאורה, אלא בראש ובראשונה בשל הע 

פעול את  ברמה  שמכתיב  הפעולה  ת המקומיתם  בדפוסי  .  בעיקר  מתבטאת  שלהם  המקומית 
  think globally, act locallyתים קרובות הסיסמה  י(, עד כדי כך שלעבהם  )אך לא רק  הצריכה

ל מהות  think globally, consume locally  (Feagan, 2007–הופכת  על  מלמדת  והוראתה   )
 ההתנהגות המקומית הנדרשת. 

קרון  יעל פי הע   .העדפת צריכה מקומית קשורה בשלושה עקרונותהסביבתנית,  בחשיבה  
הסביבת  הפחמנית  נהראשון,  הרגל  טביעת  את  מפחיתה  מקומית  צריכה  לי,  צריכת  יחסית 
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דלק בניצול  כרוך  שלהם  השינוע  שתהליך  מזון    2. מוצרים  צריכת  קרובות  לעיתים  כן,  כמו 
תר כמו גידולים אורגניים, גידול בקנה מידה קטן  שיטות גידול סביבתיות יונסמכת על  מקומית  

ה ממונוי או  ע  3. קולטורה– מנעות  הוא  השני  אתי י העיקרון  הנוגע  קפיטליסטי  –אנטי  קרון 
כמו התנגדות לקניית מוצרים שיוצרו בתנאי    ,מוסריים של צריכה מקומיתו  להיבטים חברתיים

  , קרון הקהילתי י רון שלישי הוא העקיייצור לא מוסריים או התנגדות לקנייה מתאגידים בכלל. ע 
משאירה את הכסף בקהילה ותומכת  שקנייה מקומית לא מתווכת מתבטא בהעדפת לרוב אשר 

 ביזמות קהילתית. 
הקשורים למאמץ לפתרון    ו כי בעיני הבוחרים בפשטות, שלושה עקרונות אלבראיונות עלה  

היא  כאן  המרכזית שלנו  משברים גלובליים ניתנים ליישום בכל מרחב מקומי שהוא. הטענה  
מהאידאולוגיה הגלובלית שלהם,    ותשתפיסת המקומיות של הבוחרים בפשטות מושפעת עמוק

נתפס בעיניהם כמקום ניטרלי, מנותק מהקשרים פוליטיים  בו  הם חיים  ששהמקום  כדי כך  עד  
מדברים בשבחה  ה   ,הבוחרים בפשטות,  זאת ועוד.  או מהקשרים תרבותיים ישראלייםמקומיים  

רק בצריכה מקומית ומתעלמים  למעשה המקומיות ופועלים על מנת להגשימה, מתמקדים  של
כך, למשל, כשדיברו בראיונות על    .מסוגיות פוליטיות בעלות הקשר מקומי ספציפי לישראל

סכסוכי אדמות, עקירת עצי זית, גירוש אנשים מאדמתם  הזכירו כלל  הם לא  המרחב המקומי  
תחת זאת הם חזרו והדגישו רק את החשיבות    קבוצות שונות בחברה בישראל.או יחסי כוח בין  

 איון איתה: יהתכתבות מייל לאחר הרהסביבתית של המקומיות. כך למשל הסבירה אנה ב

מקומיות, כמו היבוא המסיבי מסין הנפוץ כיום, מרחיקה בינינו לבין אלה שעמלים  –אי
אין לנו חמלה    —  רכישה שלהםעל המוצרים שאנו רוכשים ומאפשרת הקלת ראש ב

כלפי העובדים האלה כיוון שהם רחוקים מאתנו, וכך גם אנחנו לא רואים את המחיר  
תנו. בפועל לא רק הם משלמים  ישהם משלמים אלא רק את המחיר "הזול" שנדרש מא

וגם אנחנו, לאחר שהמוצרים מתבררים כלא איכותיים   מחיר כבד, אלא גם הסביבה 
רק זמן קצר. וגם, בכל מה שקשור למוצרים לא מקומיים קשה  ומתקלקלים כעבור פ

 יותר לעמוד על טיבם, מקורם וכו'. מכאן ברור גם היתרון הגדול של המקומיות. 

ומצביעה על הניכור  בקנייה לא מקומית  בציטוט זה אנה מדגישה את הניתוק בין היצרן והצרכן  
ל   .שבפעולה כזאת ייחסה חשיבות רבה  כמו אנה,  היא הדגימה את  גם הדס,  קנייה מקומית. 

 העיקרון על קניית שמן זית מקומי: 

שמן זית ההורים שלי קונים מאיזה ערבי ב... ]...[ אני לא יודעת אם השמן הזה אורגני  
של   הזה  הקטע  שיש.  ישראלי  הכי  זה  לי,  זמין  הכי  זה  אה,  פשוט,  אורגני,  לא  או 

כמה שפחות לשנע    ,food milesלהשתמש במוצרים של פה נורא חשוב לי, כמה שפחות  
 דברים ממקום למקום, זה כל כך נכון לעשות את זה.  

 
פירושה סך כל גזי החממה התורמים להתחממות הגלובלית שפולט גוף יצרני בעת תהליך  טביעת רגל פחמנית    2

 אדם מסוים.  בשל אורח החיים של   מוצר מסוים, או שנפלטיםהייצור של 

יחיד,  היא  קולטורה  –מונו  3 גידול  על  המתבססת  חקלאית  עיבוד  לשיטת  שיטה    ,קולטורה–פוליבניגוד  שהיא 

   חקלאית המתבססת על גידול של מגוון מינים.
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ה   food milesהמושג   בדיון  הצרכן.    אל  ניתמהיצר  כועובר בדר  המזון  מרחק שמוצרפירושו 
קריטריון    התשובה המקובלת מציעה,  (Martinez et al., 2010מהו מזון מקומי ) הסוער בשאלה  

של   במרחק  שנוצר  מזון  הוא  מקומי  מזון  היצרן    100עד  גאוגרפי:  בין  אחרים  ל מייל  צרכן. 
יקיים  שתהליך הייצור  (, ובלבד  Durham et al., 2009מייל )  400  עד  מסכימים גם על מרחק של

פולי אורגני,  גידול  כמו  הוגן  – כללים  סחר  חיים  או  קולטורה,  בעלי  של  לרווחתם  דאגה 
(Martinez et al., 2010 .) 

משום שבישראל המרחקים ממקום   במיוחד,  בהקשר הישראלי הגדרת המקומיות מאתגרת
להניח שמבחינה גאוגרפית כמעט כל מוצר שיוצר  ולכן אפשר  ד  ולמקום הם ממילא קצרים מא

הגדרתו  מקובלת  מרבית הדיונים על מזון מקומי בישראל  בו גודל בישראל ייחשב למקומי.  א
צ'יזיק, סביבתן והיסטוריון של המזון: "מזון שגדל בארץ ישראל ההיסטורית,  –של אורי מאיר

אזור ארץ ישראל ולא מדינת ישראל, האזור הגיאוגרפי הכולל את ירדן וחלק מלבנון ומסוריה.  
מ  לו  שיש  הערבית". אזור  האימפריה  שלפני  מהימים  עוד  משותפות  וגידול  בישול    4סורות 

ישראליות   צ'יזיק למזון מקומי ישראלי משטיחה כמה סוגיות פוליטיות – ההגדרה שמציע מאיר
בשאלות   קשורה  ישראל"  "מדינת  מול  ישראל"  "ארץ  גבולות  של  ההגדרה  משקל.  כבדות 

סוך וכיבוש ונתונה לחילוקי דעות פוליטיים עזים.  פוליטיות כמו גבולות מדיניים או גבולות סכ 
מאירעל   אלו  דעתו–כל  את  נותן  אינו  משאלות    ; צ'יזיק  במקומיות  הדיון  את  מפשיט  הוא 

 הגדרה ניטרלית ואף סטרילית של מזון מקומי. ומשתמש במדיניות   פוליטיות

  מקומיות   תת בולטת לסוגיות פוליטיוו ניטרליב גם הדס נוטה להתייחס    ,צ'יזיק – כמו מאיר
כפי    , על שמן זית. לשמן הזית בישראל יש משמעויות פוליטיות מובהקותכאשר היא מדברת  

)נתליה  שטענה   בעיקר  (2010גוטקובסקי  של  ,  זיתים  מטעי  של  ונשנית  חוזרת  עקירה  בשל 
קיבל  זהו אחד המוצרים היחידים באזורנו ש ייתכן שמשום כך  פלסטינים בשטחים הכבושים.  

. רוב היצרנים של שמן זית שקיבלו  סחר הוגן לפי ההגדרה העולמית הקשיחהאישור של מוצר  
הם   כזה  המערביתאישור  מהגדה  אחדים  ו  ,פלסטינים  יצרנים  גם  ובוביש  ערה  וגליל  אדי 

ו כש(.  2013,  אחרים)גוטקובסקי  זה,  רקע  )על  בגלילש הדס  במושבה  וגדלה  ובני    ,נולדה 
אומרת שבשבילה שמן זית "זה הכי ישראלי שיש", לא    ה חקלאים ממייסדי המושבה(תמשפח 

ישראלי"   "הכי  מהו  גליל בעיניה:  ברור  מייחסת  הכי  שהיא  שהמובן  נראה  פלסטיני?  הכי  י? 
ה הזית  שמן  של  מקומייםולישראליות  מהיבטים  המנוטרלת  מקומיות  של  או    פוליטיים,  א 

 ישראליים.  

התעלמות מסוגיות מקומיות ספציפיות  הערך הסביבתני שבצריכה מקומית אגב  הדגשת  
ספורו אמירות  מהראיונות  לחלץ  הצלחנו  הראיונות.  כל  לאורך  ההקשרים  חזרה  על  בלבד  ת 

יאיר  למעשה,  הצריכה.  של  הישראליים  "מודע"  ה ש  ,הפוליטיים  כצרכן  עצמו  את  גדיר 
 ישראלי:  ו"דקדקן", היה היחיד שהתייחס קונקרטית לנושא פוליטי 

אורגנית   ]חווה  עולם"  מ"גבעות  קונה  לא  אני  קונה,  שאני  אורגניות  ביצים  נגיד 
ואם זה אורגניות אני בודק שהן לא   ,אורגניות  בשומרון[. זה אני מקפיד ]...[ אני מחפש

והיה פעם לא מזמן שלא קניתי בגלל זה, ולא היו ביצים בבית איזה כמה ימים,    . משם
כי כשמצאתי אורגניות זה היה משם והחלטתי שאני לא קונה ]...[ אבל מה שעוד רציתי  

 
צ'יזיק,  –את ספרו "דברים שאוכלים מכאן" )מאירגם  ראו  וצ'יזיק.  –של מאיר  ינטרנטאתר האמתוך  הציטוט לקוח    4

2012.) 

http://www.mazon-izun.com/
http://www.mazon-izun.com/
http://www.mazon-izun.com/
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אצלי, הוא לא  אבל משני    ,אז הוא קיים  , להגיד על זה, שהצד הפוליטי במובן המקומי
 מה שמנחה אותי. 

  , בהחלטות הצריכה שלו, אך אלו משניים בלבדמקומיים  יאיר אמנם משקלל שיקולים פוליטיים  
פוליטי בולטת במיוחד על רקע שלל הרעיונות שמנחים  ה  של הנושא המקומישוליות  ה .  לדבריו

בחירות ב  ,הצרכניות  יואת  אירשתיאר  מקומיות  תו יאיון  פוליטיות  מסוגיות  ההתנערות   .
ביטוי   לידי  באה  בישראליות  רק  שציטוטים  ברור  התייחסו  אחדים  בפשטות  הבוחרים  בהם 

  , למשל, מעורפל על דעותיהם הפוליטיות. יריב באופן  לפוליטיקה מסורתית ודיברו    תםלזיק 
ק בשמאל יותר,  פוליטי באופן כללי. אני ללא ספ–אני רואה את עצמי בתור בן אדם א"  אמר:

ד סולד מכל העולם של הפוליטיקה.  ואבל באופן כללי אני מא  ,אני לא יכול להזדהות עם הימין
ציטוט זה ממחיש את הפער הקיים בין הגדרתם    ."בואי נגיד שאני ליברל בהשקפת העולם שלי 

(.  etic( של המרואיינים את הפוליטי ובין ההגדרות האנליטיות שלנו כחוקרות )emicהשיחנית )
כפוליטית   יריב  של  פעילותו  את  מגדירות  אנחנו  לפוליטיקה  בעוד  אותה  ומשייכות 

של  מובהק עם עמדה  באופן  מזדהה  אינו  פוליטי משום ש–הוא סבור שהוא אדם אאלטרנטיבית,  
כאשר הוא אומר שהוא סולד מ"העולם של הפוליטיקה" כוונתו היא שהוא  ה זו או אחרת.  מפלג

תית הפרלמנטרית, והוא מסרב להזדהות עם צד מסוים בפוליטיקה  סולד מהפוליטיקה המסור
 .וז

דניאלה,    עולה מדבריה שלוורון הפוליטי של הבוחרים בפשטות  יבמיוחד לע בולטת    הדוגמ
מחלוקות  במפורש מה התעלמה    . דניאלההמתגוררת מעבר לקו הירוק  ,בעברה אשת צבא בכירה 

 : אמרה. היא יה בושהיא ח  המרחב המקומיהמאפיינות את הפוליטיות 

הדעה הפוליטית שלי מאוד מאוד ברורה. אין לי שום נטיות. לא הימין מייצג ]אותי[  
ולא השמאל מייצג ]אותי[. כל מקום שבו מגשרים לכיוון של אחדות בין בני אדם, אני  
מוכנה לראות עצמי משתייכת ]...[ זה נכון גם במישורים הפוליטיים, הכלכליים. זה לא  

אם מתעסקים בגבולות או מתעסקים באיך מנוהלת כלכלה או איך מנוהל  משנה כרגע 
העולם החברתי שלנו. כל מקום שבו יש מחשבה על אנשים ועל חיבור ביניהם הוא 

 מבחינתי המקום. 

אלו פוליטיים,  שבהם  ,  בדברים  ושמאל  ימין  בין  המקובלת  האבחנה  את  מנטרלת  דניאלה 
מופשטות   בסוגיות  להתמקד  והעדפתה  מדיניים  מנושאים  שלה  הניתוק  מודגשים 

לכאורה   או  בעולמה  אין  ואוניברסליסטיות.  לאומייםמחלוקות  תמיד    הקשורים   ,סכסוכים 
 לשאלות של מרחב.  

ורד מרחיקה עוד יותר ומדברת על  הרי  אם דניאלה מדברת על "מקום ללא פוליטיקה",  
איון  ירב"מקום ללא מקום". ורד, עובדת הייטק בעברה ורעייתו של איש הייטק בהווה, סיפרה 

עומדים להגר  חזרו לא מכבר מרילוקיישן בחוף המערבי של ארצות הברית ו שהיא ומשפחתה  
 מעבר: לגבי ה על שיקוליהם   סיפרהבקרוב לקנדה. היא  

ה ]בישראל[, הצפוף הזה משפיע על המון המון דברים ואנחנו רוצים  נורא נורא צפוף פ
ד היינו  וד אחר ]...[ אנחנו גם רוצים לשנות וגם מאו ד מאוחיים במקום אחר, מקום מא

שואפים להשפיע... כמו שהתחלתי להגיד לך על הכיוון שלי ]להקים[ מרכז קהילתי  
נדה שלי שאני הולכת לשנות את  לחינוך ביתי. כאילו כן, לגמרי, יש לי ממש כבר אג' 
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סיבות מיני  זילנד, מכל  ניו  רציתי  באמת  אני   ]...[ רחוק    ,הסביבה  גם  סביבתיות,  גם 
וזהו, זה   .כי יש שם הרבה חברים  ,והוא ]בן זוגה[ רצה ארצות הברית .[צוחקת]מישראל 

ות  היא אימפריה גוועת ]...[ אני רוצה פשוט לחיארצות הברית  לא מסתדר לי, מבחינתי  
]ואני[ מפנטזת על השוק    ,ושאדמתי תניב את פירותיה, אני לא מאה מייל אלא אפס מייל

 החלפות שיהיה שם. 

הם עולה כי    ,אפשרויות ההגירה שלהם לגבי  מתוך תיאור מערכת השיקולים של ורד ובן זוגה  
רוצה   ורד  בישראל,  חיים  הברית,  מארצות  חזרו  הם  בעולם:  שונים  במקומות  לחיות  יכולים 

מדגישה  ו מייחסת חשיבות רבה לקהילתיות  ורד אמנם  .  חיות בניו זילנד, אבל הם בחרו בקנדה ל
,  שהוא  לקיימן בכל מקוםאפשר  את חשיבותן של פרקטיקות צריכה מקומיות, אולם לגישתה  

תפיסת המקומיות שלהם תלושה ממקומה הספציפי, ולכן  שעולה בארץ או בחו"ל. מסיפור זה 
   .נטית ובת קיימא בכל מקום בעולםרלווהיא יכולה להיות 

הצרכניות הפוליטיות    יהםאם כן, הבוחרים בפשטות מקדישים תשומת לב רבה לבחירות
, מייחסים חשיבות לקהילה ולקשר הישיר  ים הנוגעים להן ואתי יםמוסרי יםסביבתי ולשיקולים 

המקומיות  נראה שתפיסת  ובה בעת  ת בקילומטרים,  יצרנים ומודדים מקומיּו עם  עם מגדלים ו
פוליטיים או מהקשרי תרבות ישראליים. הם    שלהם מנותקת כמעט לגמרי מהקשרים מקומיים 

, אך היבטים מקומיים אחרים  נוטים להתייחס למושג "מקומיות" רק במשמעותו הסביבתנית
יתר  כגון קשר לנוף, לשכונה, לעיר מסוימת, לקבוצה חברתית ולשפה נפקדים מהשיח שלהם. 

הבוחרים בפשטות מתנערים לא רק ממאפיינים מקומיים כשפה ומקום ספציפיים, אלא  על כן,  
 שוויון.  –של יחסי כוח ואימקומיות  גם מסוגיות  

וגודמן,    ויוליטיות של המקומי מציעים החוקרים דופודרך אחרת לנטרול המשמעויות הפ
צרכני    ,ליברלי –ניאו ה   בעידן הגלובליכי  שמראים   לייצוג תרבותי  עצמו.  בפני  המקומי הפך 
המולטענתם מתייחס  )בעיקר    "מקומי "  נח ,  ונטול  כשהוא  חלול  הפך  מקומי(  מזון  לצריכת 

לא כך  (. אולם במחקר זה אנחנו מראות כי DuPuis & Goodman, 2005משמעויות פוליטיות )
הדבר   בפשטותהוא  הבוחרים  פוליטי  ;עבור  מושג  הוא  המקומי  עבורם  את  ש  ,להפך,  מכוון 

לכן הגדרנו את    הוא נטול משמעויות פוליטיות מקומיות ספציפיות.אך    הפרקטיקות שלהם
ית". אם המקומיות שלהם מנוטרלת ומבוססת  "מקומיות לא מקומ כתפיסת המקומיות שלהם  

  ה אלהפרקטיקות  ולקיים את ההם יכולים לחיות  נראה שרק על פרקטיקות צרכניות מקומיות,  
התאורטית.   ברמה  לפחות  בעולם,  אחר  מקום  טוענות כלומר,  בכל  הבוחרים    אנחנו  שעבור 

והמקומי תוך    בפשטות בישראל, מושג המקום מקבל משמעות של יציר כלאיים בין הגלובלי
   הישראלית. —  נטרול המשמעות המקומית הספציפית, ובמקרה הזה

של   האלטרנטיבית  הפוליטיקה  את  המאפיינות  הסתירות  את  בבירור  ממחיש  זה  ממצא 
אזרחים    : מערבב במדינות   שרווחת נוספת לתופעה  הדוגמ  הבוחרים בפשטות. קבוצה זו מהווה

פוליטית ברמה הצרכנית  ומעדיפים לפעול    (Beck, 1997פרלמנטרית )מפוליטיקה  רבים נסוגים  
( שלהם Giddens, 1991והדומסטית  הפוליטיקה  מתרחשת  שבו  המקום  הוא  הבית  ואת  (.   ,

לו   מייחסים  שהם  הרבה  להסביר  החשיבות  שביאפשר  פתור  הלא  המתח  הגלובלי  בעזרת  ן 
 . כעתלמקומי, כפי שנראה  
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 מגדיר את מושג המקומיההבית 

יום, אנחנו לא עובדים גם המון אז יש לנו המון  מ עידית: מבחינתנו ככה אני בבית ביו
ו. ואתנחתאות  כאלה  פינות  חושבת  . המון  אני  כאלה...  הם  החיים  כל  שבעצם  כך   .

 לאפשר את זה. שבגלל זה תכננו שיהיה לנו את הבית הזה שהוא כן יכול

ברחבי העולם, כך גם המרואיינים הישראלים נוטים לעבוד   אנשים הבוחרים בחיי פשטותכמו 
מעט מחוץ לבית ולשהות הרבה בביתם. מתוך שיקולים של צמצום הצריכה הם מבשלים יותר  

שאיפתם  מתוך  בבית, משפצים את בתיהם בכוחות עצמם ולעיתים אף בונים אותם במו ידיהם.  
ואף מעדיפים לחנך    ,ת עצמית הם מגדלים בחצרות הבתים ירקות ופירות לצריכה עצמית לַדיּו

אותם   המניעים  הגלובליים  הנושאים  למרות  לטענתנו,  ביתי.  חינוך  במסגרת  ילדיהם  את 
בו  עיקרי ששל פרקטיקות מקומיות, הבית הוא למעשה המקום הולמרות חשיבותן  לפעולה  

בפש הבוחרים  של  הפוליטיקה  שבו  זהו  טות.  מתרחשת  הפוליטי  בפשטות  האתר  הבוחרים 
חשיב את  הצגתו של    תםמיישמים  גם  לכן  יומיומיות.  לפעולות  אותה  ומתרגמים  הפוליטית 

הבית כ"חלון ראווה" לחייהם הפשוטים, כפי שנראה בהמשך, היא פרקטיקה פוליטית בפני  
 עצמה. 

דירות או בתי קרקע,    ורבות: פשטות שראיינו שונות  חיי  הבוחרים בצורות המגורים של  
  .ישובים ברחבי הארץ יבשולי ערים קטנות, במושבים, בקיבוצים וב  או  במרכזי ערים גדולות
ד מבתים "רגילים".  ומא  השונ שהוא  רואים  אל הבית  שכבר בכניסה    הוא  אולם המשותף לכולם

.  ןומזג  הויזיוובמיוחד טל  ,עדרם של מכשירי חשמלי הפשטות, מיעוט החפצים וה  בבתיהם בלטו
היה   הריהוט  כלל  סגנון  מהרחוב, שופצו  בדרך  וחפצים שנאספו  רהיטים  של  אקלקטי  אוסף 

 . לפי הצורך והותאמו

  םרוב  —  איוןיחשיבות הבית עבור הבוחרים בפשטות שראיינו בלטה כבר בשלב קביעת הר
ראשית,   .שתי סיבות ו  זו היבקשה ל ,הגדול של המרואיינים ביקשו להיפגש בבתיהם. להבנתנו

מיותרת, כמו ביקור  שבעיניהם היא  מנע מפעילות מוניטרית  ימבקשים לה   הבוחרים בפשטות
אותה הם  ש  ,בבית קפה. בתי קפה מסמלים עבורם לא רק את תרבות הצריכה הקפיטליסטית 

– , כוסות חדפלסטיקקשיות  אלא גם זלזול בערכים סביבתיים בשל השימוש המיותר ב   ,מבקרים
שנית, כפי שהבנו בשלב מאוחר יותר, המרואיינים ביקשו להיפגש בבתיהם  .  ת וכדומהפעמיו

נערכו בבתיהם של המרואיינים. מלבד    25,  ראיונות   35כדי להראות אותם למראיינת. מתוך  
סיור מקיף בבית, שלרוב נערך מיוזמתם.  והציעו  מקרה אחד, כל המרואיינים הציגו את בתיהם  

ההדרכה  לגישתנו,   לרצו סיור  קשור  את  בדרך  להמחיש  נם  בבית  ביותר  העקרונות  הברורה 
 הסביבתניים המנחים את חיי היומיום שלהם.  

תם בת  י בביתם של עידית וחנוך, המתגוררים עם בנערך  אחד הסיורים המפורטים ביותר  
הארבע בבית קרקע בעיר במרכז הארץ. בני הזוג כמעט אינם עובדים עבור משכורת ומעדיפים  

ת רוב זמנם בבית. עידית עבדה בעבר כמעצבת אתרים ומולטימדיה בחברת פרסום,  לבלות א
תם במסגרת חינוך  יאך לאחר שהיא וחנוך נישאו הם החליטו לחיות חיי פשטות ולגדל את ב

ביתי. בני הזוג סיפרו שהם משקיעים זמן רב בשיפוץ הבית, בהכנת מזון ביתי ובטיפוח החצר  
ניכר  חלק  בה הם מבלים  ש ופינת ישיבה    ,מפוסט, ערוגות ירקערמת קו יש  בה  שרחבת הידיים  

לוחות  חשמל שמיוצר באמצעות  פועלים על  משעות היום. מכשירי החשמל הספורים שבביתם  
בה העל  שהוצבו  סולריים   גם  מתבטאת  הבית  של  פשטותו  תמונות  יגג.  על  ו עדר  קישוטים 
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י ואין בו שום  יסטהבית הוא מינימל  —  סממנים אחרים של תרבות הצריכהובהיעדר  הקירות  
"מיותר".   למרות  דבר  הנמוך,  המעמד  של  בבית  שמדובר  לחשוב  יכול  היה  מבחוץ  צופה 

בעלי הבית  בסיור התעכבו  ההשתייכות של בעליו למעמד הביניים לפי הגדרתו הרחבה ביותר.  
בית של  הפרקטיקות הקשורות להפיכתו לכל חדר והדגישו את    על המאפיינים הייחודיים של

גם המבקר    . אורח החיים שלהםהוא במה להצגת  אנשים מצמצמי צריכה. ביתם של עידית וחנוך  
צרכני ישים לב מיד לפרקטיקות הסביבתניות הנהוגות בו:  –שאינו בקי בשיח הסביבתני האנטי 

 בזבוז, הימנעות מצריכה, ַדיות עצמית ושיטות חינוך אלטרנטיביות.  הימנעות מר וחזּומ  

ויעלה זוגתו מרהטים את ביתם ברהיטים    ,31ת וחנוך, גם יאיר, איש חינוך בן  כמו עידי
ו  מהרחוב  מים  שופצו שנאספו  באמצעות  מושקית  יאיר,  של  גאוותו  המלבלבת,  הירק  גינת   .

יאיר סיור  ערך  איון  יועוברים סינון. לפני תחילת הר  ת הירקאפורים המנותבים מן הבית לגינ
ובחצר   העקרונ וה בבית  על  בעיצובתעכב  הזוג  בני  שעשו  הבחירות  מאחורי  העומדים    . םות 

העובד במשרד להגנת הסביבה, בחר לגור בדירה עירונית   32, יריב, בן ולעומת שני זוגות אלו
דריסת הרגל  שמקטינה את  קטנה משום שהוא מאמין שזו התנהגות סביבתית אחראית יותר  

וסטציה ואף מגדל ירקות באדניות  הפחמנית. גם בדירה הקטנה הוא מקפיד באדיקות על קומפ
 שתלויות על סורגי אחד החלונות.  

שהם תופסים את הכוח שלהם להשפיע על    עלההסיורים בבתיהם של הבוחרים בפשטות  מ
פוליטית באמצעות הפרקטיקות הצרכניות הפרטיות שלהם,  וה  כלכלית, ההחברתית   המציאות

מסה קריטית של צרכנים שיאמצו לפחות  הם מודעים לצורך ב  ,כלומר כצרכנים בודדים. עם זאת 
(. לשם כך הם מבקשים להשפיע על אחרים  Zamwel et al., 2014)  האלהחלק מהפרקטיקות  

ביקשו לפתוח את ביתם ולהציג בפנינו את אורח חייהם על מנת  ואישית"    הבאמצעות "דוגמ 
הם לא הסתפקו רק בהסבר על הפרקטיקות הצרכניות והביתיות שלהם  כלומר,  להעביר מסר.  

 . חלון ראווה, מעין עדות חיה לאורח החיים שלהםבאיון אלא השתמשו בביתם כיבמסגרת הר 

, הדס, תזונאית  תומבקר  תאורח   דווקא בגלל שהצגת הבית נתפסת כנתיב להשפעה על כל
מקפידה שביתה ייראה יפה ומזמין. לשאלה אם היא רוצה להשפיע על אנשים אחרים,   ,30בת  

 היא ענתה:  

הדס: כן, אבל בדרך הטובה, אני רוצה שיראו כמה טוב לי. אני רוצה שיראו שהבית  
הדחה,  שלי יפה, אפילו שיש לי שקית של מים בניאגרה כדי שפחות מים יצאו בכל  

אפילו שאנחנו מפרידים זבל לכאן ולשם ואין לי זבובונים במטבח והתולעים שלי לא 
איזה בתים ראית, אבל כשיש  יודעת  מסריחות ]...[ יש לי בסך הכול בית יפה, אני לא  

הזמן   כל  אני   ]...[ דוחה  זה  טלאי,  על  טלאי  כזה  בנוי  והכול  במטבח  זבובונים  לך 
כי זה מה שמושך    ראה יפה ]...[י, שתמיד י " בג'אנקלפחות אל תגורי  "מתמודדת עם  

 אנשים להצטרף אליך. 

מלוכלכים ולא  עלולים להצטייר כ   אנשים הבוחרים בחיי פשטותהדס חוששת שבתיהם של  
של ביתה. הבית, המוצג תמיד  האפשר  ולכן חשוב לה להציג תמונה חיובית ככל    ,מסודרים

 הצגת העצמי ולסימון של נבדלות וייחוד.  כשונה וייחודי, משמש למעשה כאמצעי מתווך ל

מכנות   אנו  הייחודי  הבית  הצגת  באמצעות  מוסריים  גבולות  סימון  של  הפרקטיקה  את 
הבורגנות   של  מאלו  כשונים  בפשטות  הבוחרים  של  בתיהם  הצגת  בפשטות".  "התהדרות 

להתבדלות אותם  מידה    ,הישראלית משמשת  אמות  בעלי  להצגה עצמית כאנשים  בעת  ובה 
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בתרבות    . הפשטות והצמצום מקבלים אופי חדשגם  יותר משל אחרים. כך    וטובותריות  מוס
יש    , קפיטליסטית וצמצום  יכולים להיות מושא להסתרה  גיסא הם    מחד שני פנים:  לפשטות 

הדוגלת   בחברה  בושה  ואידיאולוגי ב ולעיתים  שפע,  הם  מאידך ית  סמן    גיסא  להיות  יכולים 
למשל, חתונה ביער, דורשת משאבים    ,טה מתבדלת. כךלאליולסמן השתייכות  ל"טעם טוב"  

יותר מחתונה באולם אירועים עירוני יותר, קרובה לטבע    ס יכולה להיתפ  אך  רבים  כפשוטה 
(. במקרה זה  Kaplan, 2013גבוה )–היא מסמנת השתייכות למעמד בינוניומתוך כך   ,ואותנטית 

, ואילו במקרה של הבוחרים בפשטות מדובר  פרקטיקה של התבדלות מעמדית הפשטות היא  
( מוסרי  הון סימבולי  רוכשים  רכוש פיזי הם  מוסרית: במקום לצבור   ,Bourdieuבהתבדלות 

החלטה  (.  1984 של  תוצר  הם  וצמצום  גבולות    מכוונתאידאולוגית  פשטות  סימון  שמטרתה 
פומביתו,  מוסריים להצגה  ראוי  הפשוט  והבית  לגאווה  מושא  הם  מופת"  לכן  "חיי  לפיכך,   .

   ו"דוגמה אישית" הם מרכיב חשוב ברפרטואר הפוליטי שלהם.
נשים  הדוגמ הציעו שתי  פוליטית  כפרקטיקה  הצגת הבית  של  במיוחד  שביקשו    בולטת 

רתה השכורה שבמרכז  די עיצבה את  תיכננה ו  5לעשות זאת בצורה פעילה וציבורית. תמי צרי 
, שחולקת כיום את  . צרי )"עץבעיר"(  הפתוח למבקרים  כמרכז לאקולוגיה עירונית  תל אביב

פתוח    הבית  , קורסים וסיורים מודרכים.סדנאותבביתה  עבירה  מ  חייה עם שותפים ותלמידות,
חיי פשטות המבוססים על    היא חיהכיצד  למי שחפץ בכך לראות    והיא מאפשרת  לציבור הרחב

ברחבי הבית  בעת ביקורנו ב"עץבעיר" היו תלויים  .  רונות אקולוגיים וללמוד על נושאים אלועק
האמבטיה    הסברה   שלטי בחדר  לברז  קםמו למשל  קטנים.  מתחת  מבקש  ה שלט  לידו  ו  ,דלי 

מהדחת   המקובלת  אסלה  הלהימנע  להשתמש  בדרך  זאת  כך  ובמקום  שנאספו  לשם  במים 
האפשרות  פרטי שמלמד על  –אם כן יצור כלאיים ציבוריהוא  משטיפת הידיים. ביתה של צרי  

 הפרטי.  של הביתלפוליטיזציה  

עם   שהתגוררה  נגה,  היא  הבית  דרך  העולמית  הסביבה  על  להשפיע  ביקשה  שעוד  מי 
ל שנים  הוסב לבית. אחרי קריירת ניהול שששופץ ומשפחתה במושב הולדתה במבנה של לול  

ובעקבות כך בחרה    6כנית העמיתים של מרכז השל ובתעשיית האופנה, נגה השתתפה בתאחדות  
יתה  י זמתה. מטרתה בפרויקט זה הולהתפטר מעבודתה ולעבוד מהבית על פרויקט קיימות פרי י

להציג לאנשים את האפשרות להפוך את ביתם למקיים, כלומר לעזור להם לעבור תהליך של  
בו  שלה, שתית של הנושאים הסביבתיים. אתר הפרויקט הפנה לבלוג האישי  פוליטיזציה בי 
בית על  אתר  תומשפח   הכתבה  דרך  היומיום.  בחיי  אותה  המנחים  הקיימות  עקרונות  ועל  ה 

 ל. ו נגיש לכועשתה אותו ראווה לאת ביתה נגה  הציגההפרויקט והבלוג 

את הפוליטיקה שלהם  עושים    הבוחרים בפשטותאם כך, הבית הוא המקום המרכזי שבו  
הם אף  ו  ,ר, קומפוסטציה ודיות עצמית חזּוצריכה, מ  – בעיקר באמצעות פרקטיקות של צריכה ואי

להתהדר בפשטות ולהדגים אורח חיים סביבתני. חשוב להכיר בכך שבית,  כדי  הבית  מציגים את  
בכל בית יש יחסי כוח מגדריים וגילאיים,    —   (Peil, 2009משפחה ויחסים הם תמיד פוליטיים )

בכך  ייחודו  חלוקות עבודה, החלטות על דפוסי צריכה ועוד. אולם הבית של הבוחרים בפשטות  

 
ה  5 היא  בתחום,  מוכרת  ציבורית  דמות  בהיותה  צרי,  התמי  המופיעה  מרואיינת  האמיתיכאן  יחידה  ,  בשמה 

  בהסכמתה.

מכשירה מנהיגים ומנהיגות שמקבלים על עצמם להיות סוכני שינוי ולפעול    מרכז השלכנית העמיתים של  ות  6

 . לקידום חברה מקיימת בישראל

http://www.heschel.org.il/
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יה פוליטית מודעת, מכוונת על ידי אידאולוגיה סביבתנית מגובשת  ישהוא מהווה זירה לעש 
(Zamwel et al., 2014הבית .)    הוא המקום שבו נעשית הפעולה הפוליטית בגלל הבחירה של

  פנאי משאירה להם  ש הבוחרים בפשטות לצמצם את ההשתתפות בשוק העבודה בשכר, בחירה 
אלא או הצגה עצמית מעמדית  לא למטרות יופי  אולם  לטיפוח מתמשך של הסביבה הביתית,  
כן על  יתר  עולם.  תיקון  של  ד  ,למטרות  הסביבתני  החיים  במרחב  אורח  רבה  עבודה  ורש 

אוכל,  ; מטלות כמו הכנת  הדומסטי, בעיקר בגלל הבחירה לא לשלם על שירותים חיצוניים
גידול ירקות נעשים  ורהיטים, תפירת בגדים, יצירת משחקי ילדים    ה שלכביסה, תיקון ובניי
 מגלמים את הפוליטיקה של הבוחרים בפשטות.  ובכך  ,באופן עצמאי בבית 

 סיכום ודיון

ירידה  הסו של  התופעה  את  זמן  מזה  מתעדת  בפוליטיקה    םמעורבותב ציולוגיה  אזרחים  של 
חוששים  בין השאר בירידה באמון הציבור ב"פוליטיקה הישנה". חוקרים  ותולה זאת ,ממסדית 

זש נסיגה    ותופעה  הציבור  מבטאת  לשל  על  ת  דמוקרטיפוליטיקה  ממחויבות  מעידה  ולכן 
(. אולם אחרים טוענים כי ביקורת זו  Dalton, 2004; Zukin et al., 2006חלשות הדמוקרטיה )יה

של  משקפת   צרה  הפוליטיפרשנות  הנסיגה  אין    לטענתם, (.  Norris, 2002)  מהו  את  לבקר 
פוליטית,  אלא להבינה כחיפוש דרכים אלטרנטיביות לפעולה   המסורתייםמהחיים הפוליטיים  

כך,    .(Beck, 1997פוליטיקה )–, שּבק מכנה אותן סאבמתאימות יותר לעידן הנוכחידרכים ש
להיתפס   יכולות  חינוך  דפוסי  או  משפחתיות  חופשות  תזונה,  צריכה,  על  החלטות  למשל, 

(. פעולה פוליטית איננה  Bennett, 1998; Giddens, 1991פוליטיות אלטרנטיביות )כפרקטיקות  
ידי אדם בודד או משפחה,   יכולה להיעשות על  קולקטיבית, אלא  מחייבת אפוא התארגנות 

 בבית או בסופרמרקט. 
פוליטיקה קשור לניתוח שלו את חברת הסיכון.  –בק על סאב  בהקשר הסביבתני, הדיון של

לטענתו, בחברה העכשווית )היא חברת הסיכון( האסונות הם גלובליים, ואינם ניתנים לפתרון  
– ברמה של מדינה אחת. לכן רבים מחפשים את הפתרון לאסונות צפויים בפעולה אישית, חוץ

הפוליטי  הבחין באופיין  ל לעיתים  ם קשה  אמנפרלמנטרית, ולעיתים קרובות בספֵרה הביתית.  
סוגיות  לקשור אל התחום הפוליטי  , במיוחד בישראל, שבה התרגלנו  ביתיות פרקטיקות  של  

לטענתנו יש להבין את אורח  כאשר בוחנים את מושאי המחקר הנוכחי,    אולם בלבד.  ביטחוניות  
רקטיקות שלהם כיוון שהפמפוליטיקה,  –של סאבמובהק  החיים של הבוחרים בפשטות כסוג  

המונחית   אדיקות  כמתוך  מבטאות  חובקת  ומּוואידאולוגיה  גלובלי  נעֹול  לשינוי  מהרצון  ת 
 (.Zamwel et al., 2014ידית )י מהרצון להשפיע על הסביבה המו

ליברלי העכשווי.  –פוליטיקה של הבוחרים בפשטות בולטת במיוחד בהקשר הניאו–סאבה
בעידן שמודד אזרחים על פי מידת היזמות והיצרנות הכלכלית שלהם ומציע צמיחה כלכלית  

אלא    פוליטית במהותה לא רק  כמדד לאושר, הבחירה בחיים פשוטים והימנעות מצריכה היא  
דפוסי צריכת    —  יוםמ פוליטיזציה של חיי היובאמצעות  .  יש בה משום מחאה כלפי הסדר הנוכחי

זו ממחישה את הפוליטיות הטמונה בבחירה בחיים    —   בניית בית המגוריםאו    לאוכ קבוצה 
  ליברלית –ליברלית, ומדגימה פוליטיקה של התנגדות להגמוניה הניאו–בשולי הכלכלה הניאו

 .תוך הדגשתם של נושאים סביבתיים
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  פוליטיקה סביבתנית יוצא מתוך ההנחה שיש קשר בין תודעה גלובלית–סאבל  ע  המחקר
איננו עומד על  . אולם המחקר הקיים  (think globally, act locally)ופעולה ברמה המקומית  

  הצענו במאמר זה החידוש שבכל אחת משתי הרמות האלה ובקשר ביניהן.  המתחים הגלומים  
בניתוח   בניתוח  הוא  ובמיוחד  השונות,  הרמות  בין  ביחסים  הבוחרים  המורכבות  שבו  האופן 
   מקומית". לא "מקומיותורואים אותה כ  מה המקומיתים את הרסבפשטות תופ 

בין המרחב שאפשר  וצריך לתקן )המרחב הגלובלי(  שגילינו כי הפערים בין תפיסת המרחב  
לתקן )המקומי והביתי( מייצרים מתח אינהרנטי בין התודעה הסביבתנית לדרכי הפעולה שלה  

היו  לתפיסתם  מ בחיי  בפשטות,  יום.  הבוחרים  אנושיות  של  ועוולות  אקולוגיים  אסונות 
בחסות הכלכלה הקפיטליסטית הגלובלית ותרבות הצריכה הם עניינם המשותף  ים  המתרחש 

של כלל תושבי העולם. כחלק מהאידאולוגיה הסביבתנית הם תופסים את עצמם כבעלי אחריות  
למוקד של פעולתם הפוליטית, ואף  . הבית נהיה  פועלים בעיקר בבית עצמו הם    אולםגלובלית,  

 חיים הפשוטים.  של החלון ראווה או כתצוגת תכלית  מעין כנתפס  
מצאנו שכאשר הבית הוא המוקד של העשייה הפוליטית, המקום הקונקרטי שהוא נמצא בו  

כל  מאבד מחשיבותו. בשיח של הבוחרים בפשטות, הגדרתה המופשטת של המקומיות היא "
הבית הוא הציר שמגדיר את הרמה המקומית  כלומר,    ."מצומצם מהביתמה שנמצא במרחק  

. מקומיות זו יכולה מבחינתם להתקיים בכל מקום  ומסמן את גבולותיה הגאוגרפיים והרעיוניים
אף    —  שהוא הברית.  ארצות  או  אוסטרליה  בסאבשהמקומיות  ישראל,  חשובה  עצמה  –בפני 

ש  מצאנו  הסביבתנית,  שלהםהמכּופוליטיקה  גלובלי  ונות  עולם  לפעולה    לתיקון  בעת  ובה 
את המשמעות הקונקרטית של המקום. נושאים פוליטיים מקומיים  ת  מנטרל פוליטית ביתית  

אי כמו  וסוגיות  אתני   שוויון –ישראליים  לאומי  מגדרי   ,מעמדי,  להתייחסות    או  זוכים  אינם 
נאי העסקה של  אותם רק בהקשר הגלובלי )כגון ת   מעסיקחברתי ומעמדי  שוויון  – דם. איימצ 

יתר על כן,  ברמה האזורית או הארצית.  ו מעניין אותם  עובדים בסדנאות יזע בסין(, אבל אינ
גאוגרפי   ממקום  התעלמותם  פוליטית,  משמעויות  רווי  המרחב  שבו  ישראל,  כמו  במקום 

 של "מקומיות לא מקומית". ישור  המקומי מתקיים בממרחב  הקונקרטי מלמדת שעבורם 
מבקשים לחזור למקומיות, אלא  משום שהם  דווקא  מרתק  בפשטות    מקרה של הבוחריםה

בסופו של דבר   .עולמית–ומצד אחר היא פאן מקומית מצד אחד היא  — זתתשזו מקומיות מסונ
והפרקטיקות   סביבתני בלבד,  נותרת כערך  צריכההמקומיות  היא    מתמקדות בעיקר בדפוסי 

הדאגה העולמית  איננו טוענות ש.  ביתיים ומתעלמות מפנים רבות של הפוליטיקה המקומית
בפשטות  של   מקומיות  םוהתעלמותהבוחרים  עניין  ת  וישראלי   מסוגיות  חוסר  על  מלמדת 

  ת הקונבנציונלי  קהמהפוליטיפוליטי; טענתנו היא שזהו ביטוי להפרטה של הפוליטי, לנסיגה  
יה של החיים הפוליטיים אלא י יה פוליטית. אין כאן דח י ם לעשמרחבים לא שגרתייבובחירה  

 ליברלית. –שינוי בדרכים ובאתרים שאזרחים בוחרים לפעול בהם בעידן של גלובליזציה ניאו
, כשכולנו מסוגרים בבתינו בשל  2020סיימנו לתקן את המאמר בפעם האחרונה באפריל  
ר זה בין קטסטרופה גלובלית לפתרון  התפשטותו הגלובלית של נגיף הקורונה. לכאורה, חיבו

בפשטות, שהרי   הבוחרים  של  הפוליטיות  בחירותיהם  את  מאשש  הפרטי  הבית  כולם  ברמת 
לאימוץ   ובמובן מסוים מאמצים אורח חיים פשוט יותר.מסתגרים עכשיו בבית, צורכים פחות, 

הסביב מהפרספקטיבה  ברורים  יתרונות  יש  מרצון  פשטות  של  הפרקטיקות  של  תית.  הנרחב 
האוויר זיהום  הגלובלית  מאוד  ברמה  והמנצל  פחת  ההמוני  הייצור  ה,  או  בתעשיית  אופנה 

 .  , וחיות הבר חזרו לשוטט בחופשיותלזמן מה פסק  אלקטרוניקהתעשיית הב
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מקומית":   לא  "מקומיות  שכינינו  התפיסה  את  בבירור  מאתגרת  הקורונה  מגפת  אולם 
אבל ההתמודדות איתו היא בראש    גלובליזציה,בשל ה  הואצההתפרצותו והתפשטותו של הנגיף  

זו   ובראשונה ברמת המדינה. כל מדינה מנסחת לעצמה מדיניות משלה, המדינות מתבדלות 
האיחוד   מדינות  בין  )אפילו  הדדית  מערבות  רוב  פי  על  ונמנעות  שעריהן  את  סוגרות  מזו, 

המדינ  במשאבים  עכשיו  תלויה  האזרחיות  של  ההישרדות  יכולת  באלה האירופי(.  ולא  תיים 
מבהירה כי   במשאבים של מערכת הבריאות ובמשאבים של מדינת הרווחה הגלובליים. התלות 

גלובלית אף   היא  מזו,  ה  ,שהבעיה  יתרה  הקונקרטית.  המקומית  ברמה  היא  איתה  התמודדות 
– שוויוניים של הנגיף בכל מדינה מנכיחים סוגיות פוליטיות מקומיות של אי–דפוסי ההרס הלא

 בין קבוצות אתניות, מגדריות ומעמדיות.  שוויון 
אם כן, נראה כי אסונות גלובליים יכולים לכונן מבנה יחסים חדש בין הרמות הגאוגרפיות  
השונות, ולכן הם מעלים שאלות על אופני ההתמודדות המרחביים של הבוחרים בפוליטיקה  

ר בין הרמה המקומית  אלטרנטיבית: האם, כפי שרמזנו, התפרצות נגיף הקורונה משנה את הקש
היא   בק,  של  לתחזיותיו  בניגוד  האם,  הגלובלית?  אלרמה  שנסוגו  מאלצת  האקטיביסטים  ת 

המקומי מהמדינה   ההקשר  של  הקריטית  בחשיבות  להתעלם  להכיר  עוד  מאפשרת  ולא   ,
מהמדינה? הניתוח המרחבי, על שלוש הרמות שלו, יכול לסייע להבנתם של אסונות גלובליים,  

הוא   ברמה  ובעיקר  היחיד,  ברמת  אסון  עם  התמודדות  הפוליטיקה של  לניתוח  לתרום  יכול 
 הביתית וברמה המקומית הממוסדת והאלטרנטיבית. 
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מניעים של מובילי יוזמות   :"כנגד כל הסיכויים"
 בישראל אלטרנטיביות בחינוך הערבי

 * עירית הרבון

 זה  במחקר  נידונות  קולקטיבית  בפעולה  להשתתפות  מוטיבציות.  תקציר
  קולקטיבית   בפעולה  מהשתתפות  להימנע  נוטים  אנשים.  עשורים  כמה

 כל   לא,  חלק  בה  יקחו  לא  אם  גם  מרווחיה  ליהנות  שיוכלו  יודעים  כשהם
  מצד   מתמשך  דיכוי  עם  המתמודדת,  מיעוט  לקבוצת  משתייכים  כשהם  שכן

  והשפעתו  הפעולה–אי  מחיר  אולם.  משאבים  לגייס  ניכר  קושי  ועם  המדינה
–אי  מחיר  מוגדר  זה  במחקר.  במחקרים בתחום  להתייחסות  זכו  שלא  כמעט

מהפעולה   הצפויות  התועלות  הפסד  את  רק  לא  שכוללת  כעלות  הפעולה
  קשר ללא, בפעולה  ההשתתפות מעצם  הנובע ייחודי הערך הפסד גם אלא

  של  והרגשי   האינסטרומנטלי  המחיר  את  גם  כוללת  זו  עלות.  לתוצאותיה
  שלוש  ניתוח   באמצעות. בפעולה  שהושקעו המשאבים מימוש  על הוויתור
, בישראל  הפלסטיני  למיעוט   המשתייכים  הורים  של   חינוכיות   יוזמות
 קשורה  מיעוט  קבוצת  של   קולקטיבית   פעולה   שהתפתחות  מראה   המחקר 

  כך.  הפעולה –אי  עלויות  לגבי  מוביליה  של  הסובייקטיביות  בתפיסותיהם
  כאשר   גם   לשינוי   קולקטיביות   פעולות  מתקיימות   מדוע   להסביר  אפשר 

 . ומאיימים גבוהים והמחירים הסיכונים

פעולה קולקטיבית, קבוצת מיעוט, יוזמות חינוך, פלסטינים  :  מילות מפתח
 אזרחי ישראל 

 מבוא  

השאלה מה מניע או חוסם פעולה קולקטיבית מעסיקה חוקרים זה עשרות שנים. הצורך להסביר  
קולקטיבית   פעולה  בהתפתחות  מדובר  כאשר  במיוחד  הפועלת  חשוב  מיעוט  נוכח  לקבוצת 

דוגמת דיכוי מצד המדינה, הון פוליטי מוגבל וקושי לגייס    ,סיכונים וחסמים גבוהים ומתמשכים
ים  ע(. מחקרים בתחום מצי Alimi et al., 2015; Gurr, 2015; Hechter et al., 1982משאבים )

– פוליטי, למשאבים ולשיקולי עלותה הזדמנויות  הלסוגיה זו מגוון הסברים המתייחסים למבנה  
, אף  להתייחסותכמעט הפעולה לא זכה –(. ואולם מחיר איOpp, 2012; Tarrow, 2011תועלת )

הכרה בזהותם  לקבל  קבוצות מיעוט, המעוניינים  עבור חברי  במיוחד  עלול להיות גבוה  שהוא  
באופן אינדיבידואלי  זאת  יכולים להשיג  אינם  במרחב הציבורי אך  ולממש אותה  הקולקטיבית  

 נדרשים למאבק משותף.  ו

 

 מכללה למינהל, המסלול האקדמי, בית הספר לחינוך "ר עירית הרבון, הד  *
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חקר מקרים  זה  מאמר   על  אזרחי  ומנתח  מתבסס  פלסטינים  ערבים  הורים  יוזמות  שלוש 
אלטרנטיבה  שיספקו    בתי ספר בעלי ייחוד תרבותי חינוכישביקשו להקים ביישוביהם    ישראל

ביטאו מאבקים על משאבים חומריים וסמליים כאחד,    ולמערכת החינוך הממלכתית. יוזמות אל
היא   המחקר  טענת  הנאבקת.  הקבוצה  של  הקולקטיבית  הזהות  מוטלת  הייתה  הכף  ועל 

קבוצ  מיעוט קשורה בתפיסותיהם הסובייקטיביות של  שהתפתחות פעולה קולקטיבית של  ת 
– והמוחשי שאי  הסימבולינאמדות על פי האיום  ואלה  הפעולה,  –בנוגע לעלויות אי  מוביליה

הפעולה במונחים סימבוליים ולא רק  –הפעולה יוצר. קרי, כאשר בודקים את ערכו של מחיר אי
ועלות לשינוי גם כשנראה  להסביר מדוע קבוצות מיעוט פ, אפשר  במונחים אינסטרומנטליים

הסיכויים. לתחום החינוך חשיבות רבה בהקשר זה, הן משום תפקידו  כל  שהן עושות זאת כנגד  
המוּב ואפשרויות  הקולקטיבית  הזהות  החברתיתיליּובעיצוב  והן  –ת  העתיד  דור  של  כלכלית 

;  2007  אבו עסבה,משום היותו כלי שליטה ופיקוח של המדינה על המיעוט הפלסטיני בישראל )
 (.  2014ג'בארין ואגבאריה, 

מיעוט  קבוצת  של  קולקטיבית  פעולה   :פעולה  מחיר  על  ממחקר 
 הפעולה–למחקר על מחיר אי

מוצר ציבורי היא פעולה משותפת של קבוצת אנשים המכוונת להשגת  קולקטיבית    , פעולה 
לשמר  מטרתו או  קיים  מצב  לשנות  )אותו  ה  שינוי  פעולות  ל(.  Tilly, 1978מפני  ניתוח 

את    , המדגישה גישת מבנה ההזדמנויותמשמשות גישות אחדות. אחת מהן היא  קולקטיביות  
(. Tarrow, 2011חשיבות המשאבים הפוליטיים הזמינים לקבוצה והמעוגנים ביחסיה עם הרוב )

היא   נוספיםה  ,גישת המוביליזציהגישה אחרת  זמינות משאבים  )ובהם    מדגישה  ידע  תרבות 
המטרה( להשגת  רעיוניים  קבוצתית(  , וכלים  ולגיטימציה  )סולידריות  אנוש  מש  ,מוסר  אבי 

 & Edwards)  (דוגמת הון פיננסי ומשרדים)  ארגון ומשאבים חומרייםו  ,)מיומנות ומנהיגות( 

McCarthy, 2004) . 
אך נשאלת השאלה כיצד קבוצות מיעוט מקופחות, שנאלצות להתמודד עם מחסור מתמשך  

פעולה קולקטיבית במבנה הזדמנויות מוגבל ומדכא  במרבית המשאבים הללו, מצליחות לפתח  
מנקור  נוכח "בעיית הפעולה הקולקטיבית" שהציג  לשאלה זו מתחדדת במיוחד  לאורך זמן.  

שיוכל    וביודעלהתבונן בפעולה קולקטיבית מהצד    ף, ולפיה אדם רציונלי יעדי1965–באולסון  
גם   מפירותיה  בהלא  אם  ליהנות  הטרמפיסט";  )   ישתתף  גישת    (.Olson ,1965"תופעת  לפי 

עלות שיקולי  המנתחת  הרציונלית,  תופע–הבחירה  ש זו    התועלת,  ככל  עלות  גדלים  גוברת 
  , הסיכוניםגדלים  גבוהה  היא  התנגדות המדינה לפעולה  כאשר  בה.  הכרוכים  הפעולה והסיכונים  

עלולים להיענש ולשלם    , שכן הםעבור חברי קבוצת מיעוטבמיוחד  עלויות הפעולה,  ועימם  
למרות זאת,  ומחיר כבד על השתתפותם אם יועמדו לדין, ייעצרו או יפוטרו ממקום עבודתם.  

פשר  א(. נשאלת השאלה כיצד  Hechter et al., 1982קבוצות מיעוט פועלות באופן קולקטיבי )
 . ולהסביר פעולות אל

להסתפק בהסברים אובייקטיביים של גישת  אי אפשר    ,(Gurr, 2015)  רוברט גור  כפי שטוען 
לרגשות    ת מספקבמידה  ן שהן אינן מתייחסות  וכיומ  ,מבנה ההזדמנויות וגישת המוביליזציה 

יש לציין  כן את עצמם. עם זאת,  ולשיקולים המעצבים את המוטיבציות של הפעילים לפעול ולס 
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אינם  חברי קבוצות מיעוט    מראים כי  גישת מבנה ההזדמנויות הפוליטיב מחקרים עדכניים  כי  
משמעות  תחת זאת הם מבנים    .לכל שינוי אובייקטיבי בתנאים הפוליטייםפעיל  מגיבים באופן  
מפתחים  , ומתוך כך הם  הזדמנויות בהתייחס למקום, לזמן ולהקשר לאיומים ולסובייקטיבית  

הם יפרשו באופן סובייקטיבי  מצטמצמות  ההזדמנויות  כאשר  פעולה קולקטיבית. כך ייתכן שגם  
( קולקטיבית  פעולה  שמאפשר  ככזה  והאיומים  ההזדמנויות  מאזן   ;Alimi et al., 2015את 

Tarrow, 2011.)   
.  ובייקטיבית מקבלת מקום גם במחקרים עדכניים בגישת הבחירה הרציונליתהפרשנות הס

כאלה אך    מחקרים  לפעולה,  שמניעות  הרגשיות  למוטיבציות  הן  לגם  מייחסים  מתייחסים 
ואולם, הן בגישה מעודכנת זו של בחירה    (.(Opp, 2012תועלת  – העדפה הנובעת משיקולי עלות

ל התייחסות  חסרה  בקודמותיה  והן  של  רציונלית  איחלקו  לפתח   ה מוטיבציב   הפעולה–מחיר 
  לממש או לעצב את זהותה הקולקטיבית המבקשת  קבוצת מיעוט  , אף שאצל  פעולה קולקטיבית

זה    מחקרכך.  מכרעת אם לא יתקיים מאבק משותף לשם  חשיבות  עשויה להיות    פעולה–לאי
  קבוצות  של  קולקטיביות  פעולות  של  התפתחותן  את  בוחןו   בייקטיביתוהס  הגישה  את  מאמץ
 . הפעולה–אי מחירלגבי   מנהיגיהן  של  הפרשנות הבנת מתוך  מיעוט

היה בדרך  פעולה של בעלי אינטרסים משותפים –איההסבר ל, (Olson, 1965אולסון )לפני 
בסולידריות. עם קבלת טיעונו של אולסון התבססה  ליקויים ארגוניים וחוסר במשאבים או  כלל  

 ,Oliverמחקרים במוטיבציות להשתתפות )מתמקדים פעולה היא טבעית, ומאז – ההנחה כי אי

רחב  בואולם,    .(1993 במחקר  בחינוך  שעסק  הפלסטיני  המיעוט  של  קולקטיביות  פעולות 
( הדגישו  2016הרבון,  בישראל  אי  מובילי(  מחיר  תפקיד  את  במוטיבציה  –הפעולה  הפעולה 

יקרה    הפעולה נראת–ון שמבחינתם איו מכי,  שלהם לפעול גם כנגד הסיכויים ועל אף הסיכונים
בעיקר    ,ר פעולה קולקטיבית ילהסב , שכן הוא עשוי  הפעולה –מחיר אי חשוב להבין את  יותר. לכן  

עלולים להיות    הפעולה  שבהם פסיביות צפויה יותר מאקטיביות שכן מחיריבתנאים מקפחים, 
את  הפעולה ו–מחיר אייש לאפיין את  המוטיבציה לפעול. לשם כך  עד כדי החלשת  גבוהים  

תסייע להסביר לא רק את ההחלטה של חברי קבוצת מיעוט להשתתף בפעולה,    תםמרכיביו. הבנ
 אלא גם את המניעים להמשיך ולפתח אותה למרות החסמים.  

התאורטית אי  :המסגרת  והעלות –מחיר  הפעולה  ערך  הפעולה, 
 השקועה

ערכו של הרציונלית,  הבחירה  תאוריית  פי  אי  על  ההפעולה  – מחיר  התועלת  בין  הפרש  הוא 
ככל  גדל  הפעולה  – שמחיר אי. מכך עולה  פסיביותמהפעולה ובין התועלת הצפויה מ   הצפויה 

במאמר  (. אולם  Muller & Opp, 1986שהתועלת מפסיביות קטנה והתועלת מאקטיביות גדלה )
  י שלה. תמונת ראאינו  לתועלת מהפעולה ושווה ערך  הפעולה אינו  –מחיר איזה אני טוענת ש

הוא אמנם כולל את הפסד התועלות הצפויות, אך יש לו גם ערך ייחודי, המנותק מהן. כפי  
הגישה    משלילת  מגישה אקטיבית )של השגת תועלת( אלאנובע  אינו    שיוצג בהמשך, ערך זה

בהקשר זה,  עצם הפעולה וההשתתפות בה מקבלים משמעות, ללא קשר לתוצאותיה.    ;הפסיבית
)  טוען פעולה קולקטיבית של  כאשר מבקשים להסביר  כי    (Varshney, 2003אשותוש ורשני 

בניגוד    .ערכית אינסטרומנטלית וגם רציונליות  רציונליות  יש להביא בחשבון  קבוצת מיעוט  
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תועלת ביחס למטרות ומחייבת  –כרוכה בחישוב קפדני של עלותה  ,יונליות אינסטרומנטלית רצל
ערכית   רציונליות  מדי,  גבוהות  שלה  המימוש  עלויות  אם  הפעולה  נטישת  מתוך  נובעת  את 

להסביר מדוע אנשים  אפשר  . כך  הפעולהאמונות ותפיסות, ללא קשר לסיכויי ההצלחה של  
זהות.  או  את חייהם למען כבוד, אידאולוגיה  בה  להקריב  בית ולהשתתף בפעולה קולקטימוכנים  

מגלמת  ה   ,שאלה "מה יקרה אם לא נמשיך לפעול יחד"יש להביא בחשבון את ה,  יתר על כן 
רק    םלהשיגשאפשר  (  relational goods)חשש מאובדן אינטרסים קולקטיביים ו"טובין יחסיים"  

בזהות   והכרה  משמעות,  חברתי,  צדק  כוללים  והם  אחרים,  עם  משותפת  פעולה  באמצעות 
תועלות הנובעות מעצם הפעולה המשותפת, דוגמת תחושות  וכן קולקטיבית במרחב הציבורי, 

   (.Uhlaner, 1989) לכידות ואחווה
כאשר הסיכונים והעלויות הולכים  ועה.  הפעולה קשור בעלות השק–היבט נוסף של מחיר אי

משאבים  שכן    , לוותרשמא  או  לפעול  בפני דילמה אם להמשיך  עומדים  הפעולה    וגדלים, מובילי
כבר הושקעו באופק.    רבים  נראית  לא  ההצלחה  להתייחס  מובילי הפעולה  בעוד  אז  עשויים 

הוצאה שבוצעה    ופירושולעלות השקועה של הפעולה, מושג הלקוח מפסיכולוגיה של הכלכלה  
יוצרת מחויבות    המשפיעה על קבלת החלטות בהווה. מחקרים מראים שעלות שקועהבעבר  

, גם אם נראה  (Robertson & Tang, 1995לפעול כדי להימנע מבזבוז המשאבים שהושקעו )
רציונלית  אינה  זו  היא  ששאיפה  התוצאה  אם  ), למשל  והפסדים  כישלונות   & Arkesשורת 

Blumer, 1985.)    פעולה כושל מוסברת לרוב ברצון אולם, בעוד הגברת המחויבות למסלול 
להימנע מבזבוז ומחרטה, ניתן להסביר את המשך ההשקעה בכך שכישלונות העבר מייצרים  

להימנע מ זו  ציפייה  תגובה  מחוסר מעש.  להימנעות  שמוביל  נוספים, מה  שליליים  משובים 
להסביר מדוע  ה אפשר  ובאמצעות  ,(Feldman & Wong, 2018הפעולה" )–מכונה "אפקט אי

אי הולך  –מחיר  כושלת.  וגדל  הפעולה  שהפעולה  כשנראה  בגם  כן,  איאם  הפעולה  –מחיר 
מח  על  מגולמים  הוויתור  הייחודי  יר  הרגשי  בפעולההמיוחס  הערך  קשר    ,להשתתפות  ללא 

מחיר הוויתור על תועלות סימבוליות,  ו   ;מחיר הוויתור על מימוש העלות השקועה  ; לתוצאותיה
 מתוך רצון להימנע מהתחושות השליליות שעלולות להיווצר עקב פסיביות. 

מעצבים את התנאים הדרושים  ה ם  ון שהוכי מ   , הפעולה תפקיד חשוב בהקשר זה  למובילי
הפעולה הפחתת    ,להתפתחות  פעולה,  אסטרטגיות  קביעת  קבוצתית,  וזהות  סולידריות  כמו 

הזדמנויות וניצול    ות נובעבחירותיהם  (.  Canel, 1997; Harrell & Simpson, 2016)  עלויות 
הסובייקטיבית   הקבוצה  ,  ("מסגור")מפרשנותם  חברי  של  משותפת  משמעות  המקנה 

ללגיטימציה של מאבקם ולגבולות הפעולה, המגדירים מי נכלל בה, מה היקפה ובאילו מרחבים  
ובהם  תועלת,  –(. על כן, היא מתייחסת גם לשיקולי עלותBenford & Snow, 2000)היא תתקיים  

– הפעולה בהתייחס למחיר אימובילי  פעולה. מחקר זה מתמקד בהערכות של  – אישל  מחיר  ה
להסביר כיצד מתפתחות פעולות קולקטיביות של  במטרה  הפעולה ולתנאים הנדרשים לפעולה,  

 קבוצות מיעוט. 
ולקטיבית מודעים לכך שהערך של בחירותיהם נתון לשיפוט של  מובילים של פעולה ק

היחסים   מערכת  לפי  נקבע  הבחירה  של  ערכה  לכן,  מנהיגים.  הם  שאותה  הקבוצה  חברי 
  " סולידריות " למונח    .(Pizzorno, 2006)שמתבססת בקבוצה, קרי רמת הסולידריות החברתית  

שהמשותף להן הוא שייכות ומחויבות אקטיבית לקבוצה, המתבטאת  רבות ושונות  יש הגדרות 
( אליה  את מחויבותם  המגדירות  ובנורמות  חבריה  בין  חזקים   ,Doreian & Fararoבקשרים 

ה (.  1998 הקולקטיבית שהיא    , סולידריותלעומת  הזהות  פעילה,  הזדהות  היא    מחויבות  רגש 
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גבולות   "אנחנו"שהיוצר  בין  כלומרמבחינים  בפעולה,    ,  כלומר  "הם"בין  והמשתתפים   ,
זהות קולקטיבית מסייעת  רבים,  מחקרים  כפי שהראו  (.  Polletta & Jasper, 2001)מתנגדיהם  

 & Huntזהות קבוצתית )לין סולידריות  קשר ביש  ולכן    ,ליצירת מחויבות אקטיבית לפעולה
Benford, 2004  .) 
זאת,   או  עם  פרימורדיאליות  זהויות  לחלוק  יכולים  קולקטיביות  בפעולות  משתתפים 

מבטיח תחושת זהות קולקטיבית. הפעילות  ההדבר  לא זה מאפיינים דמוגרפיים משותפים, אך 
המתמשכת   שמספקת  המשותפת  ייחודית  היא  קולקטיבית  זהות  יוצרת  כשהיא  זו,  תחושה 

כרוכה  פעולה  כאשר ה ,  כלומר (.  Jasper, 1997מגבירה את המחויבות לפעולה )כך  ו למאבק,  
סיכויים להצלחה  ה רק  , הסיבות האפשריות להשתתפות בה אינן  סיכונים גבוהים בעלויות וב

לאורך זמן יוצרת מחויבות לזהות  בפעולות השונות של הקבוצה  שההשתתפות  העובדה  אלא גם  
 ,Calhoun)מתעצבת במהלך המאבק, ושתיפגע ללא המשך הפעילות  ש קולקטיבית מסוימת  

1991; Loveman, 1998) ,הפעולה –את עלות אי מגדילההגברת האיום על זהות זו  . לכן . 
טענת המחקר היא שהמוטיבציה של מנהיגים של קבוצת מיעוט לפתח פעולה קולקטיבית  

  , הפעולה גבוה–הפעולה. כאשר המנהיגים מעריכים שמחיר אי–תלויה בהערכתם את מחיר אי
שלהם לפתח את הפעולה )באמצעות גיוס משאבים אינסטרומנטליים וגיוון  גוברת המוטיבציה  

באסטרטגיות הפעולה(. אמונתם שרמת המשאבים הסימבוליים )בקבוצה( גבוהה תחזק תהליך  
ש וכימזה,   אלוון  עם    יםמבטיח   משאבים  והזדהות  הקבוצה  חברי  של  אקטיבית  מחויבות 

ככל שהמנהיגים מבינים שבהיעדר פעולה הם מסכנים את  גדל  הפעולה  –מטרותיה. מחיר אי
הסימבוליות   ממנההתועלות  לנבוע  יחסים  העשויות  הקולקטיבית.  הזהות  חיזוק  ובמרכזן   ,

עשויה    הפעולה–אישל  מחיר  העם זאת, תפיסת  יפתחו את הפעולה הקולקטיבית.    ומעגליים אל
להשתנות במהלך הזמן בשל מגוון גורמים )להלן "גורמים חיצוניים"(, שאינם קשורים לרמת  

בקבוצה הסימבוליים  מחודשת  למשל    —  המשאבים  פרשנות  במבנה  לגבי  כאשר  שינוי 
ולראות הפעולה  על  הוויתור  מחיר  את  שוב  להעריך  למנהיגים  גורמת  כ ההזדמנויות  נמוך  ו 

– לספוג את העלות השקועה, מה שיקטין את מחיר אילהיות נכונים  ביאה אותם  או מ  ,מבעבר
הפעולה פוחת, גם המוטיבציה שלהם לפתח  –כך, כאשר להערכת המנהיגים מחיר איהפעולה.  

יכולתם לתחזק את הסולידריות והזהות הקולקטיבית, מה   את הפעולה קטנה ומצמצמת את 
זה  – את מחיר איועימן  את התועלות הסימבוליות  יקטין  שלהערכתם   הפעולה. באופן מעגלי 

הפעולה יורד, אלא אם מתחולל  –הפעולה הולכת ונחלשת, או נפסקת לחלוטין, ככל שמחיר אי
 . 1מספר  איור. תהליך זה מוצג בשלושוב שינוי בפרשנות  

 הפעולה–: התפתחותו של מחיר אי 1איור 
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השתתפות בפעולה  שלפיהם הסיבות להרציונל לטיעון נשען על שורת מחקרים שהוצגו לעיל,  
הזהות  הן  קולקטיבית   את  המחזקים  המשתתפים,  בין  אישיים  וקשרים  סימבוליות  תועלות 

ו )את  הקולקטיבית  יחד  לפעול   & Calhoun, 1991; Loveman, 1998; Pollettaהמחויבות 

Jasper, 2001  ,)  מגדילים איואלה  מחיר  הנוכחי  –את  המחקר  מהותו  מהפעולה.  את  בהיר 
היא  ומרכיביו של מחיר זה. הדינמיות של המודל מאפשרת להסביר שינויים לאורך זמן ולכן  

ינו דן  א. המחקר  קולקטיביותאת הנסיגות וההתפתחויות במהלך פעולות  גם מאפשרת להסביר  
וגם לא בהחלטה אם לצאת   ,בהסברים אסטרטגיים להצלחה ולכישלון של פעולה קולקטיבית

כזאת   להימנע לפעולה  משפיעה  הוא  .  ממנה  או  כיצד  איה של  תפיסהעוסק בשאלה  –מחיר 
משזו   ,פעולה קולקטיבית של קבוצת מיעוט לפתח אותהמובילי הפעולה על המוטיבציות של 

כך לשם  החלה.  הפלסטיני  ה   במסגרת  נבחנו  כבר  המיעוט  של  קולקטיביות  פעולות  מחקר 
החינוך  בתחום  תחוםבישראל  בהשפעתו  חשיבותוש  ,  של  יכולת  על    טמונה  המוביליזציה 

ובאקדמיה   העבודה  בעולם  על  התלמידים  סימבולייםוכן בהשפעתו  עיצוב    ,היבטים  דוגמת 
 זהותם הקולקטיבית. 

בוחן בחינוך    :מקרה  קולקטיביות  פלסטינים בקרב  פעולות  ערבים 
 אזרחי ישראל 

בתי  בין נחלק בין מוסדות ממלכתיים, המתנהלים בערבית, ואזרחי ישראל החינוך לפלסטינים 
ומיעוטם  י ספר פרטיים, שרובם שייכים לכנס ביה  ) הוקמו  ;  2015מיכאלי,  יוזמות אסלאמיות 

מנגנון שליטה בפלסטינים באמצעות  ב (. מאז הקמתה השתמשה המדינה בחינוך כ2010קידר,  
ם, והגבלת  יכני הלימוד, גיוס כוח הוראה על פי שיקולים פוליטיים ו"ביטחוניים" ולא פדגוגי ות

(.  2014ג'בארין ואגבאריה,  ;  2007אבו עסבה,  השתתפותם וייצוגם בתהליכי קבלת ההחלטות )
מחקרים מצביעים גם על יחס דיפרנציאלי ארוך שנים בהקצאת משאבים, שאחת מהשלכותיו  

יהודיים.  ה ית לאלה בבתי הספר הערביים יחס  יםנשירה גבוה ושיעורי  היא רמת הישגים נמוכה 
וינינגר,  ;  2016אזולאי ואחרים,  הפערים, אך הם עדיין ניכרים )  אמנם לאורך השנים הצטמצמו 

,  גם כאשר השלטון המרכזי מעוניין לצמצם פערים, השלטון המקומי מרחיב אותם ו  1.(2015
רשויות חזקות מבחינה פיסקלית מקצות לחינוך משאבים רבים יותר מהרשויות החלשות,    שכן

 (. 2012בנק ישראל,  שרבות מהן ערביות )

אינ איכותי"  נמדד  "חינוך  גם  ו  גבוהים, אלא  ובהישגים  בהקצאת משאבים  הדגשת  ברק 
ו הקולקטיבית  הזהות  ה מגול   תוהתאמבמרכיבי  התרבותיים  ון  הפלסטיניצרכים  אזרחי של    ם 

השניםישראל לאורך  הטיחו  זציבור    ,.  ומנהיגיו  קשה  במדינה  ה  כי  ביקורת  תוכניות  וטענו 
זהותם   לגיבוש  החשובים  ולאומיים  תרבותיים  הקשרים  פיתוח  למנוע  מכוונות  הלימודים 

אך  ,  אמנם הייתה התקדמות כלשהי בעניין זה   הקולקטיבית של התלמידים. בשנות התשעים
;  2013אגבאריה ומוסטפא,  התוכניות עדיין אינן תואמות את צורכי התלמידים )למרות זאת  

 

,  בינוני  עד חלששלהם  טיפוחה מדדש במוסדות לומדים יסודי–העל  בחינוך הערבים  מהתלמידים 90%–כאף ש  1

(. 107-106'  עמ,  2016אזולאי ואחרים,  )   יותרגדול    ותקציב רבות יותר    שעות  מקבל  היהודי  בחינוך  חלש  תלמיד

)ללא הדרוזים   50.3%( שיעור הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הערבי היה  2015-2014בשנת הלימודים תשע"ה )

 (.23, עמ' 2016)אזולאי ואחרים,   62.4%והבדואים(, ואילו בחינוך היהודי הוא עמד על 
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שותפות למשרד  ועדות מ  לראשונה  הוקמו בישראל   2007(. באוגוסט  2016עראר ואיברהים,  
זה לא הוביל לגיבוש מסמך  פעולה  אך שיתוף    ,החינוך ולוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי

הכריזה וועדת המעקב לענייני    2010במסיבת עיתונאים ביולי    .שיהיה מקובל על כל הצדדים
הערבי ערבית  החינוך  פדגוגית  מועצה  הקמת  אךעל  לא    ,  זה  צעד  כה  לתוצאות  הביא  עד 

הורים  בינתיים,    מעשיות. יוזמות  על  המבוססים  ספר  בקרב  הפכו  בתי  נפוצה  לתופעה 
בחינוך היהודי נקשרות  דומות  . יוזמות  (2014ג'בארין ואגבאריה,  ישראל ) אזרחי  הפלסטינים  

הפרטה,  ועובר  ם  ליברליז–הנטוע מאז שנות השמונים בעידן של ניאו   , בין היתר לתמורות בחינוך
 ביזור ואינדיבידואליזציה. 

חינוך אל   שירותי ה שלספקלא מימון והאחריות ל ליברליזם בחינוך מתבטא בהעברת –ניאו
שבליבה  מגזר השלישי ובאימוץ ערכי כלכלת שוק ו"מדיניות הסטנדרטים",  ה מגזר הפרטי וה

אכזבת  , ו(. ההפרטה2016בוזגלו,  –התהליך החינוכי )דגן. מתוך כך, מצטמצם  בחינות וציונים
יוזמות    ותמעודד  ,צורכיהם התרבותיים למענה  ומהיעדר הההורים מאיכות החינוך הממלכתי  

את בתי הספר האלה    .להקמת בתי ספר חלופיים במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי )מוכש"ר(
פרטיים    מפעילים ל(.  2015מרון,  ;  2015,  ואחרים  פאור–לוי)ועמותות  גופים  מוסדות  יחסית 

הרשמיים ת  , החינוך  ובקביעת  תלמידים  בקבלת  יותר  גדול  חופש  המוכש"ר  כני  ו למוסדות 
מתוכנית    75%נדרשים ללמד רק  ולפיכך הם  המדינה,  נותנת  הם  מהתקציב של  75%הלימוד.  

שאינם נדרשים כלל ללמד  הליבה, למעט רשת החינוך העצמאי ורשת מעיין החינוך התורני,  
 (.  2016וייסבלאי, )  ומתוקצבים במלואםלימודי ליבה 

בחינוך   והמוסדות  התלמידים  במספר  מתמיד  גידול  ניכר  האחרונים  העשורים  בשני 
לומדים    נמוכיםאקונומיים  –סוציואשכולות  המשתייכים לביישובים    .המוכש"ר הערבי היסודי

  50%– ל  40%מכלל התלמידים, וביישובים חזקים יותר לומדים בהם בין    7%–כ  במוסדות אלו
( ויותר  הורים פלסטינים    (.2016וייסבלאי,  מהתלמידים  יותר  חינואלטריוזמים  הן  נטיבות  ך, 

מתמשכתעל  ביקורתם  בגלל   השלטוןמצד    אפליה  ביקורתם    רשויות  בגלל  בעלי  והן  כלפי 
(. 2015מיכאלי,  ספר, המואשמים בחולשה ובכניעות )הבית  בת ווהמקומיברשויות  תפקידים  

המרדף אחר הישגים בחינוך הממלכתי   :היא מניעים ערכיים ורגשייםיש גם סיבה נוספת, ואך 
אגבאריה,  החינוך הערכי העוסק בנושאי הזהות הלאומית והתרבותית )  ו שלמחריף את שוליות

הערבי2007 לחינוך  אוטונומיה  בהיעדר  יצירת אלטרנטיבות    , (.  ערכי מעודד  בחינוך  החוסר 
 (.  2010קידר, ; 2015מיכאלי, )

עם זאת, משרד החינוך רשאי לא לאשר הקמת בית ספר מוכש"ר אם הקמתו תוביל לסגירת  
(. לכן הקמת  2012 וייסבלאי,כיתות בחינוך הממלכתי או לפגיעה בהרכב האינטגרטיבי שלהן )

ספר   המרכזי    כאלה בתי  ברשויות השלטון  ההורים  במאבק משפטי של  רבות  פעמים  מלווה 
את  מיעוט קונפליקטואליים.  –(, לא כל שכן כשהדבר נטוע ביחסי רוב2015מיכאלי,  והמקומי )

סירוב  ב אלימה המאופיינת במחאות סימבוליות,  לא  כהתנגדות    ה אפשר לראותאלהמאבקים  ה
 ,Sharpיצירת חלופות )בו בדרכים שונות  שיבוש השגרה  ב להתחיל או להמשיך שיתוף פעולה,  

של ארגוני  כאלה בעזרתם  מאבקים    יםבישראל מקיימ  םהפלסטיניהאזרחים הערבים  (.  2003
האזרחית,   הגדרת  יםעתוב  םכך התוך  ובהחברה  החינוך    םאחריות על  ועל    ם בקרבהעצמית 

 ,Agbaria, 2015; Levy & Massalha;  2010ג'בארין ואגבאריה,   ;2013אגבאריה ומוסטפא,  )

בודקים את הגורמים  המחקרים  ה  יםמעט   אך למרות זאת  ,ו נפוצות יותר ויותר(. יוזמות אל2012
זה   מחקר  התפתחותן.  על  את  המשפיעים  בהרחבה  של  מציג  פעולה  המוטיבציות  מובילי 
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ת בית ספר  הקמשל  הפעולה  –להמשיך לפעול על אף הקשיים והחסמים, בהתייחס למחיר אי
 אלטרנטיבה לחינוך הממלכתי.  שישמש 

 מתודולוגיה 

מאבקים להקמת בתי ספר    שלושהובמסגרתו נבחנו  בגישה איכותנית פרשנית  נערך  המחקר  
הים:  יערב הספר  ג'רייס  סי  קאורתודו–כנסייתיבית  יאסיף,  מאר  הבכפר  הספר    דמוקרטי בית 

הו  ,אר בחיפהוחיו–אלערבי  ה עוסק  הערבי  דמוקרטי  בית הספר  ביפו. משום שהמחקר  יאפא 
הפעולה  בפרשנות   המשתתפיםמובילי  בשאר  השנים  נערכו    בה,  ולא    2013-2012במהלך 

והנהיגו מאבקים אלו.    15ראיונות עם   ונציגי החברה האזרחית הפלסטינית שהובילו  הורים 
יפו  . ב ח את הפעולהלפת  המוביליםעודד את    ,שנתפס כגבוה  ,הפעולה–מחיר איובחיפה  ביאסיף  
 גרם לדעיכתה.  והדבר  ,הפעולה הלך וירד–מחיר אי

מהתפתחותה,   יותר  צפוי  מצב  היא  הפעולה  הדעיכת  שמערימה  בהינתן  והקשיים  דיכוי 
הפלסטינים   על  ה המדינה  ובהינתן  ישראל  משאבים  אזרחי  לגייס  שלהם  הרב  קושי 

.  ח את הפעולה בדרכים שונותעל מנת לפת  לאורך זמן ולגוון באסטרטגיות אינסטרומנטליים  
, ולהראות כי אין זו השפעה מקרית, נערכה  הפעולה –אישל  מחיר  הלהמחיש את השפעת  כדי  

הפעולה  המקרה שבו  ( ובין  ובחיפהיאסיף  בכפר  )התפתחה  המקרים שבהם הפעולה  השוואה בין  
 .  )ביפו(דעכה 

השאלה כיצד מתקבלות החלטות של בודדים  עומדת  במרכזו של חקר מקרה אינסטרומנטלי  
שכל    אחדים  בייחודיותו, ולעיתים יש צורך בחקר מקריםשל המקרה אינה  או קבוצות. חשיבותו  

יתרום  מ מהם  זהאחד  הנחקרת.  התופעה  שימוש    ולהבנת  נעשה  ובו  קולקטיבי,  מקרה  חקר 
ניתוח המקרים    .וניגודים ביניהםדמיון  לבחון  וות בין המקרים  להשואפשר  במחקר הנוכחי. כך  

לתוצאות   המביאות  הדינמיקות  את  ה  מראשהמשוערות  חושף  פי  התאורטית  על  חוקיות 
 (.Stake, 1995; Yin, 2003המוצעת במחקר )

עתירות לבית  באמצעי התקשורת וברים אקדמיים,  מאמנבחרו לאחר שהתפרסמו ב מקרים  ה
. המדגם נעשה בשיטת כדור  , שרואיינו במחקר השחקנים המרכזייםגם נמצאו דרכם והמשפט, 

הפעוליר והשלג,   ממובילי  אחד  עם  מידע    ות איון  הראיונות  שאפשר  הניב  לאחרים.  להגיע 
במקו  המרואיינים  מותהתקיימו  של  בפרק,  מושבם  יוצגו  את  ,  יםהבא  יםופרטיהם  המתארים 

גבוה,  –בינוניהמעמד  ה בני    אזרחי ישראל,  פלסטיניםוהמרואיינות היו  מרואיינים  כל ההמקרים.  
  הוסבר פעילים בקהילתם גם מעבר למאבק על הקמת בית הספר. בכל הראיונות  כולם היו  ו

למרואיינים שתשובותיהם ישמשו לצורך המחקר בלבד. חלקם אמרו שאין להם חשש שדבריהם  
. לכן במרבית הציטוטים יוצגו  םלזהותאפשר  יפורסמו בשם אומרם, אך היו שביקשו שלא יהיה  

ונערכו  כמקשה אחת, ללא הבחנה בין הדוברים. הראיונות ארכו כשעתיים  המרואיינים    דברי
 כיוון שכל המרואיינים הבינו ודיברו עברית רהוטה.מ ללא מתורגמן או סיוע אחר,    , בעברית

אש, אך במהלך הריאיון השתנה סדרן ונוספו שאלות בהתאם להתפתחותו.  השאלות הוכנו מר
 תמות המרכיבות את טענת המחקר: בנוגע להראיונות כללו שאלות 

המרואיין   - על  פתיחה  המרואיינת  שאלות  והנסיבות    םותפקידאו  מטרתה  בפעולה, 
 שהובילו אליה.  
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 תועלת.  –תפיסת ההזדמנויות, הסיכונים ושיקולי עלותשאלות הנוגעות ל -
ל - הנוגעות  תקציב(  שאלות  ידע,  )ארגון,  האינסטרומנטליים  המשאבים  תפיסות 

 . והסימבוליים )סולידריות וזהות קולקטיבית(

 שאלות סיכום לגבי מטרת הפעולה וציפיות לעתיד.  -

,  בכל מקרה לגופו, ניתוח הממצאים נעשה תחילה  (Stake, 2013רוברט סטייק )  כפי שמציע
בהשוואה בין המקרים. המשתנים במחקר )סולידריות, זהות קולקטיבית והתפתחות  ואחר כך  

הוערכה    הסולידריות הקבוצתית   רמת בספרות.    יהםהגדרות על פי הפעולה( נבדקו אופרטיבית 
תפיסתם הקבוצה    הקבוצה  מנהיגישל    לפי  חברי  של  האקטיבית  ההשתתפות  מידת  את 
 & Doreianיכולתה להתגבר על קשיים ופיצול )את  חוזק הקשרים בקבוצה ות  אבפעילויותיה,  

Fararo, 1998)  הזהות הקולקטיבית נבדקה באמצעות תפיסות המנהיגים את תחושת ההזדהות .
ו"הם"   )המשתתפים(  "אנחנו"  בין  וההבחנה  ומטרותיה,  הפעולה  עם  הקבוצה  חברי  של 

וההזדהות  זו  ככל שהבחנה    ;(Polletta & Jasper, 2001)המתנגדים( במרחב המקומי והארצי )
עימה   חזקה ברורותהרגשית  הקולקטיבית  הזהות  כך  הפעולה  יותר  ,  התפתחות  לפי  .  נבחנה 

אדהיינו    ,המוביליזציה  של  מאוסף  הופכת  קבוצה  שבאמצעותו  ינדיבידואלים  התהליך 
למשתתפים אקטיביים הצוברים משאבים ופועלים יחדיו למען השגת תביעותיהם המשותפות  

(Tilly, 1978הפעולה להתפתחות  נוסף  ביטוי  במחקר,(.  שנבדק  הקבוצה    ,  של  יכולתה  הוא 
 (.Morris, 1997אסטרטגיות )ולפעול במגוון לחדש 

–הפעולות בנוגע למחיר אימובילי  הערכת  מובא ניתוח מאוחד של    לאחר הצגת המקרים
הפסד התועלות האינסטרומנטליות הצפויות )למשל הישגים  . מחיר זה נקבע על פי  הפעולה 

)הכרה   הסימבוליות  התועלות  הפסד  המדינה  ותקציבים(,  קולקטיבית(,  של  הפסד  ובזהות 
חברות ואחווה(. מחיר  למשל  הרווחים והטובין היחסיים הנובעים מעצם הפעולה המשותפת )

שר לתוצאות הפעולה, ואת  הפסיביות, ללא ק מהפעולה כלל גם את הערך הרגשי הנובע  –אי
 מחיר הוויתור על מימוש העלות השקועה.  

–בהן מחיר איבכפר יאסיף ובחיפה, שתחילה את הפעולות  מציגים  הממצאים  שלושת פרקי  
שדעכה. בכל אחד    ,הפעולה ביפו כך את    ואחרהפעולה,    הפעולה הגבוה עודד את התפתחות

ומוצגים  מהמקרים   והמותפיסות  ההרקע  המובילות  לגבי  של  והסיכונים,  בילים  ההזדמנויות 
אי והסימבולייםוהפעולה,  –מחיר  האינסטרומנטליים  הקבוצה,    המשאבים  לרשות  שעמדו 

  ומתואר כיצד כל אלו הובילו אותם לפתח את הפעולה או לסיים אותה.

 כפר יאסיף ב ריס'ג מרבית הספר 

 הרקע, ההזדמנויות והסיכונים 

לבית  כפר יאסיף רישיון ממשרד החינוך  –יית מר ג'יריסביקשה העמותה למען כנס  2008בשנת  
אורתוספר   נוצרי  )דוק יסודי  אמוכש"רסי  לכיתות  דאז,  –(  החינוך  משרד  מנכ"לית  בכפר.  ח 

פעל במבנה בעל  ת הספר, שבינתיים  שלומית עמיחי, דחתה את הבקשה והוצא צו סגירה לבי
  הוחלט  2011  במאיבעניין, ו  ציבורי ומשפטי. מאז התנהל מאבק  היתר למנזר אך לא לבית ספר

  היתרי   שיוסדרו   מנת  על,  בלבד  אחת  לשנה  הספר  בית   לפתיחת  זמני  רישיון   לעמותה  לתת
הובילו    (.12302-07-11  נ" עמ)  סופית  החלטה   למתן  ועד  יהי הבנ ה,  יכומר הכנסיאת המאבק 
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, ושלושה  בהסית ק ה וכיהן כחבר במועצה האורתודויי מהנדס שטיפל בהיתרי הבנייה של הכנס
ייצג את העמותה, אשת אקדמיה שעסקה בפן הפדגוגי, ופעיל חברתי  גם  הורים: עורך דין ש 

 . 2012את כולם ראיינתי באוקטובר   סית. קוחבר במועצה האורתודו 

  8900–כ(  2011-2008)הוא מועצה מקומית במחוז צפון, שמנתה בעת הפעולה    כפר יאסיף
מתוכם   )  3.2%נוצרים    52.7%מוסלמים,    44.1%תושבים.  למרות  2013למ"ס,  הדרוזים   .)

ביישוב יסודיים ממלכתיים  הילדים בשני בתי ספר  שאינם בעלי    , ההטרוגניות הדתית למדו 
ה דתית ייחודית. לדברי המרואיינים, הצורך בהקמת בית הספר עלה בשל הידרדרות  אוריינטצי

באותה עת קיבלה  שניסיונותיהם הרבים לשפרו לא צלחו.  ולאחר  החינוך הממלכתי ביישוב,  
מחו"ל,  הכנסייה   כספים  האלה  תרומת  הגורמים  עצמאית.  ושני  לדרך  היציאה  את  הניעו 

  הישגי שיאפשר לשפר את  סי פתרון  ק בית ספר אורתודוהקמת  המרואיינים והמרואיינת ראו ב 
הדרך  כך גם יסלול את  תוך  ומאת השקפת עולמם,  שיתאמו  תכנים  התלמידים וגם להציע להם  

 גבוהה ולשוק העבודה.  ה השכלה מוסדות הל על כניסה לשוויון עם הרוב היהודי בהתמודדות 
מבחינת   המרואיינים,  ההזדמנויות לדברי  המקומ  ,מבנה  בראשההרשות  והעומד  גילו    ית 

עשו יד אחת עם משרד החינוך בשל אינטרסים משותפים, שלתפיסת  ו  התנגדות חריפה ליוזמה
המתנגדים   וכלכליים.  פוליטיים  במניעים  קשורים  הספר    וחששלפעולה  המרואיינים  שבתי 

לשורת  יביא  וכי הדבר  ,  בעלי הישגים טובים הממלכתיים ביישוב יתרוקנו מתלמידים נוצרים  
מספר  . הם חששו גם כי ירידה בפגיעה באינטגרציהו  ביישוב   התגברות האלימות ובהן    בעיות

ולפגיעה במשרות המורים.  הרשות  לגריעה בתקציב  בבתי הספר הממלכתיים תביא  התלמידים  
סי תעודד הקמת בית ספר של התנועה  ק, טענו המתנגדים, הקמת בית ספר אורתודו על כך  נוסף

לפילוג בין העדות הדתיות ביישוב ולפגיעה במרקם היחסים העדין ביניהן,    האסלאמית ותביא 
 שמתקיים זה עשרות שנים.  

מובילי  לתפיסת  מכיוון שהכנסייה ביקשה לשמור על יחסים מאוזנים עם כל העדות ביישוב,  
פגיעה אנושה. כך פעל בית הספר בצל  ואף    נזק רבלמעמדה  יכלו להסב    והאשמות אל  הפעולה

הרשות    התנגדות ראש  של  ותומכיו  ביישוב  חינוך  אנשי  החינוך,  משרד  המקומית,  הרשות 
רישיון  לדבריהם,  המקומית.   ללא  שוטרים  עוררה  הפעלתו  עם  יגיע  החינוך  ש"משרד  חשש 

טחון הילדים. לכך נוספו קשיים בקיום בית הספר  י יסכן את בוכי הדבר   לסגור את בית הספר"
 קושי לשלם משכורות למורים ולתחזק את המבנה.  כן ובצל סימני השאלה והמאבק סביבו, 

משרד החינוך, שהוצגה בדיון המשפטי, שלא  של    ו נוכח נטייתלתחושת הקושי התחדדה  
התנגדותה הנחרצת של מנהלת מחוז צפון  על כך הוסיפה גם  .לאשר הקמת בתי ספר ייחודיים
א לסגירת ביה"ס בגיבוי  להבי   2008שכתבה: "אני פועלת מאז    , במשרד החינוך, אורנה שמחון

הייעוץ המשפטי של המשרד ושל האגף המוכר שאינו רשמי, לפיכך אבקש לגבות מהמחוז ולא  
בית  טענה כי מכיוון ש  השופטתאולם    (.12302-07-11עמ"נ  להיענות לבקשה למתן הרישוי" )

, נראה שהתנגדותו  אינן סבירות  וךטענות משרד החינוה  יהספר עמד בתנאי קבלת היתר הבני
של משרד  התנגדות זו    הם של המרואיינים, קשורה בשיקולים זרים. לדברישל משרד החינוך  

 : , והם טענוהגבירה חששותיהם החינוך 

אם הייתי חרדי לא הייתה לי הבעיה הזאת. יש כאן אפליה ופחד מהממסד שישימו לנו  
אלא מכך שאנשים חיו כאן תחת משטר ביטחוני שבחלקו    ,רגל. זה לא בא מחלל ריק 

 .  עדיין קיים ויש לו כוח והשפעה בכל תחומי החיים
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יש פה    [.... ]השב"כ היה בסדר, אבל בא להריח מה קורה  [...]  גם השב"כ היה מעורב
 עניינים פוליטיים של המועצה, בחירות, עניינים בין מוסלמים לנוצרים... 

  שכולם אמרו לנו   , ד, בעיקר מול משרדי הממשלהוה זה קשה מאלמיעוט שאין לו תקוו
 לא. 

 הפעולה – מחיר אי 

,  להמשיך להיאבק, משום שהקמת בית הספר הייתהמובילי הפעולה למרות הסיכונים החליטו 
 :  , כפי שתיארו בדבריהםגבוההיה  הפעולה –עניין "קיומי" ולכן מחיר אילדבריהם, 

 לא קיימת!  האופציה של לא לעשות כלום בנדון

סי בתוך מיעוט נוצרי שרובו קתולי, בתוך מיעוט ערבי שרובו  קאנחנו מיעוט אורתודו 
 ... מוסלמי, במדינה יהודית 

מה שדחף אותי ברגעים הקשים זה המחיר שנשלם אם לא יהיה בית ספר של הכנסייה.  
אנשים אמרו שיעזבו את הכפר אם בית הספר ייסגר. התבוסה המורלית יכלה לגרום  

 .  חיקת הזהות של האנשים בעדה הנוצרית למ

   .ויש בזה הרבה מעבר לחינוך ,המטרה הנעלה החזיקה את כולם להמשיך במאבק 

איכלומר,   אינו  – מחיר  גם  שבתועלת  מהרק  עשוי  הפעולה  אלא  ההישגים(,  )שיפור  פעולה 
– יםזהות הקולקטיבית. אולם יש לבחון כיצד על בסיס הזהות הקיימת )"ערבהמחיר הרגשי ומה

(.  Jasper, 1997)  "( מתעצבת זהות קולקטיבית ספציפית, ייחודית למאבקאורתודוקסים–נוצרים
זו נקשרהכפר  לדברי המרואיינים, ב ייחודית  היה  שלאורך שנים רבות  לעובדה    יאסיף זהות 

היישוב מושא לגאוות התושבים בשל שיעור האקדמאים הגבוה שהיה בו. התדרדרות החינוך  
הורים   על  הקשתה  גם  זו  גאווה  יוקרתו.  את  ליישוב  להשיב  לנסות  אותם  עוררה  הממלכתי 

תחושת    —  שהדבר כרוך במחיר רגשיגם  לשלוח את ילדיהם לבתי ספר ביישובים אחרים, מה  
שייכות   ומח אצל  חוסר  גבוה  הילדים  כלכלי  הקולקטיבית  ביר  הזהות  הנסיעות.  עלות  של 

– שהתחזקה במאבק ניזונה גם מהיחסים העכורים עם ראש הרשות המקומית, שהיה אמנם נוצרי
סים דופקים אותו, אז הוא ידפוק אותם בחזרה",  ק סי, אך לדבריהם טען ש"האורתודוקאורתוד
,  של ראש הרשות  וולותיהם. התנגדותהמוסלמים תומכים בו ולכן הוא חייב לשמור על קואילו  

פוליטיים   ממניעים  של  את  ודחתה  שנבעה  ביישוב  רישויו  הקהילה  את  פיצלה  הספר,  בית 
צידי  מתנגדיו והובילה לסכסוכים בתוך משפחות שחבריהן עמדו משני  לתומכי בית הספר ול

 המתרס.  
  בית הספר המשאבים שהושקעו במאבק ובגדלו  , ככל ש המחיר הכרוך בפעולה למרות  אך  

: "הפסדנו המון כסף מהקופה של הכנסייה,  גדלהפעולה  –שמחיר איכך חשו מובילי הפעולה  
כי אם בסוף הפעולה לא תצליח אז אין דבר יותר    ,ד מודאגים מזהומעל מיליון שקל. היינו מא

"זה עשוי להוביל לקריסת מעמדם של  , אמר אחד מהם. ואחר הסביר,  ה"ימסוכן מזה לכנסי
חשו חובה להמשיך לפעול, לממש את העלות  לפיכך  סית בכפר".  ק דה האורתודוהכומר והע

ואף   כפסיביים.  ל  הדוגמלשמש  השקועה  בעיניהם  שנתפסו  אחרים,  כי  הורים  לציין  יש 
ו  מגלים  אחרים  ממחקרים  גם  מהראיונות  פלסטינים  שהורים  הרב  העניין  שלמרות  עולה 
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ילדיהם בחינוך, מעורבותם   מצד  החשש מפיקוח    —  , מסיבות שונות נמוכהבנושא  בהצלחת 
של בתי הספר,    בית הספר, דפוסים מסורתייםיכולתם להשפיע על  המדינה, מודעות נמוכה ל 

אקונומי הנמוך של רובם,  – הסוציווהמעמד  ,  המאופיינים בחוסר פתיחות כלפי מעורבות הורים 
 (.  2007אבו עסבה, המונע מהם זמן ומשאבים הנדרשים למעורבות )

ים   משאבים אינסטרומנטליים ומשאבים סימבולי

ההתמודדות עם מבנה ההזדמנויות המוגבל ועם המחסור בממון הייתה משימה מורכבת. אך  
  , ובינם לבין ההורים שתמכו  ,בין עצמםובילים בינם  שחשו המו  החזקהתחושת הסולידריות  

עד שעות הלילה המאוחרות, גם    ,יוםלעיתים מדי  סייעה לדבריהם להמשיך במאבק ולהיפגש  
שאחד מהם התמודד באותה עת עם אסון משפחתי כבד. סולידריות זו סייעה לגייס תרומות  כ

ך בישראל,  רבכנסת, הפטריאחברי כנסת ערבים, ועדת החינוך  ובהם    גורמיםמשלל  ותמיכה  
הספר לבית  ואולמות  משחקים  מגרש  שסיפקה  הפרוטסטנטית,  והכנסייה  בחו"ל  ,  ארגונים 

משרד   של  בקריטריונים  יעמוד  הספר  שבית  מנת  על  שלה  במבנים  שימוש  אפשרה  כלומר 
ואף חתמו על עצומה ובה הבהירו  בעד בית הספר  בהמוניהם  הפגינו  . ההורים בקהילה  החינוך

הם ירשמו אליו את ילדיהם גם בשנה הבאה,    בו הישגיו המרשימים ושיטות ההוראה  שלאור  
  196על העצומה חתמו  .  ליישוביעבירו אותם לבתי ספר פרטיים מחוץ    —  ואם לא יקבל אישור

"העידוד  התייחס אחד המרואיינים, שאמר כי  חשיבותה של הסולידריות  ל.  250הורים מתוך  
הם   והקהילה  הקבוצה  להתגמול"של  בדבריו  התייחס  אחר  ש.  כמו    ,הכומרהוביל  פעילויות 

"איפה תמצאי    :שתרמו לקירוב הלבבות ולחיזוק הזהות הקולקטיבית  , טיולים ואירועי תרבות
מקום שבו כל כך הרבה אנשים תומכים ומתנדבים יום ולילה למרות שיש להם עבודה, משפחה  

 ים סביב הכנסייה וסביב מה שהכומר יצר פה". כי כולם מלוכד  ,ועיסוקים אחרים? הם מצאו זמן 
שצמחו מהפעולה המשותפת הייתה    ,דוגמת אחווה ולכידות   ,תועלות הסימבוליות לכן,    אם

סולידריות סייעה לקבוצה להתמודד עם הפיצול שהתרחש בתוכה כאשר חלק  ה .  חשיבות רבה
האורתודו  המועצה  בכנסקמחברי  לקריסי סית  מחשש  המאבק  על  לוותר  רצו  כלכלית.  יה  ה 

  2011. במאי  במאבק  לבסוף, שניים מהמתנגדים למאבק התפטרו מהמועצה והשאר המשיכו
הסדרת היתרי  לשנה, עד משך  החליט בית המשפט לתת לעמותה רישיון לפתיחת בית הספר ל

יונות, בית הספר עדיין  (. בעת קיום הרא12302-07-11עמ"נ  )בעניין  החלטה סופית  ליה וי הבנ
 פעל. 

שהתעצבה במהלך המאבק והתבטאה בהפרדה   ,מקרה זה מראה כי זהות קולקטיבית חזקה 
  רבה סולידריות  ו(,  לה"הם" )המתנגדים  ל  (בהקמת בית הספרמעוניינים  הברורה בין "אנחנו" )

אקטיבית  במחויבות  לגילמאבק  שהתבטאה  המאמצים  בהגברת  לקבוצה  סייעו  משאבים  י ,  ס 
אסטרטגיות ולהשתמש   קיום  ג )  במגוון  משפטי,  מאבק  הפגנות,  עצומה,  תורמים,  מגוון  יוס 

וזאת נוכח  ל למרות העלויות הגבוהות והסיכונים.    פעולות משותפות להגברת הסולידריות(, 
והאורתודוקסים  נוצרים  ה של  היותם   מיעוט"  בתוך  שנוצר  ל"מיעוט  הפנימי  המאבק  נוכח 

את   וסיכן  שלהתחזקותעם  הכנסייה,  ביישוב  ה זהות  ה  ה  האמיר  – אישל  מחיר  הקולקטיבית 
ויתור על הפעולה ועל העלות השקועה  ומחיר ה  כאשר גדל  רבדים חדשיםגם  נוספו לו    .הפעולה 

ולא על חינוך גרידא.    ,שהפעולה נתפסה כמאבק על שוויון חברתיאלה בלטו במיוחד משום  בה.  
  , התועלות הסימבוליות במאבק את  את הסולידריות ו  חיזק גםוגדל,  שהלך    ,הפעולה –מחיר אי

 ועל ציר מעגלי זה הלכה הפעולה והתפתחה.  
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 ואר בחיפהויח  –בית הספר הדמוקרטי אל

 הרקע, ההזדמנויות והסיכונים 

בחיפה ארבעה בתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים    הערביהחינוך הממלכתי  בתקופת המחקר כלל  
  . נוסף יםייחודילא הציע תכנים  אף אחד מהם    , בתי הספר היהודייםבניגוד לותיכון טכנולוגי.  

כך חמור  היה    על  בחיפה,  בכיתות  מחסור  היחידה  הערבית  הביניים  לא    התדמיתשבחטיבת 
  .סודי במוסדות הכנסייתייםעוד מבית הספר הי   למדו מהתלמידים    80%–כ  ולכן  הייתה טובה,

  ץבג" איכות החינוך גבוהה, אך לא מתאפשרת בהם מעורבות פעילה של הורים )במוסדות אלו  
מסיבות אלו ביקשו ההורים להקים בית ספר חדש במקום, וניסיונם צלח לבסוף.  (.  5318/02

וארבעה הורים שיזמו את הקמתו, כיהנו כחברים    מנהלת בית הספרבמקרה זה היו  המרואיינים  
בוועד המנהל והובילו את המאבק סביבו: רואה חשבון, אופטיקאי פעיל פוליטי, פעילה בחברה  

 .  2013האזרחית הערבית, ויו"ר העמותה, רופא במקצועו. הראיונות התקיימו במרץ 
.  ו ילדיהם, אך לשווא למד  ים שבהםהספר הכנסייתי   יניסו ההורים ליצור שינוי בבת  בעבר

לא היה מי שיקשיב לנו. לבתי הספר המסורתיים הללו יש  סיפר אחד מהם, " ,  ""נתקלנו בקיר 
ואחר  ואנחנו הבנו שצריך ללכת על משהו אחר לגמרי"  , את הפילוסופיה החינוכית שלהם  .

הורים  "המטרה שלנו הייתה להקים מסגרת חינוך אלטרנטיבית, חילונית. זוהי יוזמה של אמר,  
כך מאוכזבים".  ִח  2000בשנת  הקימו    שהיו  עמותת  מגעים  לקיים  החלה  וזו  אר,  ויואת 

שיהא פתוח  יסודי  בית ספר  במטרה להקים  אינטנסיביים עם משרד החינוך והרשות המקומית  
ך  רכי החינוו פתרון לצויציע    של ההורים  "אני מאמין "לכל תלמיד ערבי, יביא לידי ביטוי את ה

 (. 5318/02 ץ בג"הערבים בחיפה )הילדים כלל  של 
ולגבש אצל    ,למרות איכותו הגבוהה  ,ואר ביקשו להתנתק מהחינוך הכנסייתי וההורים בחי

,  פלסטינית– ילדיהם זהות המבוססת על ערכים אוניברסליים דמוקרטיים אך גם זהות ערבית
 :  כפי שסיפרו בראיונות

 עניין הזהות הלאומית חשוב לנו להתפתחות הילד והאני מאמין שלו. 

חשוב לנו שהילדים ילמדו בשפת האם שלהם, ילמדו את המורשת, ספרות פלסטינית  
, יום האדמה  הבינלאומי כמו יום האשה    , וימים מסוימים שאנחנו שמים דגש עליהם

 . ועוד

בית הספר הקרוב ביותר לתפיסה החינוכית שלנו היה מסאר בנצרת. אבל בכל זאת 
 החברה הערבית בחיפה ראויה למסגרת חינוכית חדשה עם תפיסה שונה.

כשלו הניסיונות הרבים להקים  , מש2002לא נענו ליוזמות. בשנת  עיריית חיפה  ומשרד החינוך  
דמוקרטי  הבית הספר    2004תו הוקם בשנת  אר לבג"ץ, ובהורא ועתרה עמותת חיו  ,את בית הספר

חילוקי דעות בין ההורים ובין  איימו על קיומו  אר. אולם עד מהרה  ויוחִ –אלהממלכתי  הערבי  
 עיריית חיפה:  

יונה יהב  ".  הפרד ומשול" הצליחו לפזר אותנו, לפלג אותנו באמצעות    [העירייה]הם  
ציע לעמותה כל מיני דברים היה קורא לאנשים בקבוצה ואומר שהוא ה   [ראש העיר דאז]

 .  ואילו העמותה מסרבת להצעותיו
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והתחילו   חדשה  למנהלת  מכרז  עשו  גם  אחר, פתאום  לבניין  אותנו  להעביר  גם  רצו 
למנות מורים ללא התייעצות עם העמותה. היה ברור לנו שזורקים אותנו מהמערכת  

 .  הזאת

. שיטות של הממשל  את המנהלת הקודמת העיפו בגלל עמדותיה המזדהות עם ההורים
 הצבאי...  

 הפעולה – מחיר אי 

פתחו בשביתה והשאירו את ילדיהם    ,להגיע להסכם עם הרשויות   יוכלושחשו כי לא    ,ההורים
מהם, בטענה שעברו על    41הוגשו כתבי אישום פליליים נגד    22.10.2006בבית. לפיכך ביום  

(. לתחושתם, "לא תם עידן הממשל הצבאי ואם 1306/06; ת"פ  1195/06ת"פ  חוק לימוד חובה )
את   ולא שלחנו  כך ששבתנו  על  פליליים  אישום  כתבי  נגדנו  מוגשים  היו  לא  יהודים  היינו 

,  ה ומשרד החינוך הם תפסו כחלק ממעמדם כמיעוט יהילדים לבית הספר". את התנגדות העירי 
 : כפי שעולה מדבריהם

 .  יש פה יחס של רשויות למיעוט

 .  מרגישים שהם מאבדים שליטה כאשר יש יוזמות במגזר הערבי  [במשרד החינוך]הם 

במדינה מתוקנת היו אמורים לראות יוזמה כזאת כנכס, אבל ראו בנו אויבים ונלחמו  
 . בנו לאורך כל הדרך 

ממסדיים  –לאהערבים ה  ,שנחשבים לשמאלניים נאורים  ,ממסדיים–בניגוד ליהודים הלא
 נחשבים למחבלים ופונדומטליסטים. 

שראה בהם "אליטיסטים ערבים" שמנסים  ראש העיר,  תחושות אלו גברו עם התנגדותו של  
ושהוא רוצה את הקבוצה    [...]  "הוא אמר שאנחנו קיצוניים, פונדמנטליסטים  לכופף את ידו:

 האליטיסטית הערבית הזאת על ארבע".  
רצונם להצליח  דווקא  ראש הרשות    ו של התנגדותגם כאן  יאסיף,  כמו בכפר   חיזקה את 

איוהגדילה   יהב   .הפעולה–את מחיר  וגזענית והמא  ,"עמדתו של  ארוגנטית  אותנו    ,ד  הביאה 
יותר על עמדתנו  נלך על ארבע!".", אמרו; "להתעקש  אחד המרואיינים אף אמר    אנחנו לא 

 דווקא העמדה הגזענית של יהב איחדה אותנו וגרמה לנו לגייס תמיכה במאבק".  מפורשות כי "
סברו  יאסיף  כפר  כמו בו, ההתנגדות חידדה את הזהות הקולקטיבית של הקבוצה,  כלומר 

– מחיר אי  . משום כך עלה עוד יותרחוד החנית למאבקים עתידייםכחבריה שעליהם לשמש  
 הפעולה:  

קצת יותר ממה שמוכנים לתת לנו. זה לא מצא חן  אנחנו קבוצה של אנשים שדורשת  
החינוך] בעיניהם   ומשרד  יהב  שהם    [ של  אחרים  למקרים  תקדים  להיות  יכול  זה  כי 

בסטנדרט של מה שהם לא מוכנים לתת. אם היינו נשברים זה היה יכול לחסל הרבה  
 . יוזמות בעתיד
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ות לערבים בכלל.  היה בזה מקום לראות לא רק מאבק מקומי של חיפה, אלא מאבק זכוי
זה הביא אותנו לכך שהייתה עלינו אחריות, אין אופציה להיכשל. אתה לא יכול לוותר  

 על החלק הזה בזהות שלך!  

את התפיסה    האחרוןמשפט  ה איש מבטא היטב  בהפעולה  –מחיר  רגשיים  כרוך  של  שיקולים 
יהודים,  זהות ביחסי  ו– הקשורים  המקומית  הרשות  ראש  עם  הכוח  ביחסי  בחשיבות  ערבים, 

 כמוביל שינוי הן בחברה הפלסטינית והן בישראל.   , שנתפס וארוחיבמאבק המיוחסת ל 

ים   משאבים אינסטרומנטליים ומשאבים סימבולי

ל הוביל  ההוריםהמאבק, שנמשך כעשר שנים,  בקרב  איום  בכמה    תחושת  גבוהות  ולעלויות 
איבוד זמן    ,מצווי מעצר ומסיכון פרנסתם של אלו שעבדו במוסדות ממשלתיים  חששמישורים:  

בכוח  יוחזרו ללימודים  ששהו בביתם בשל השביתה    לימודים במהלך השביתה, חשש שהילדים
, מכיוון שלא היה ברור מה יעלה  , וסיכון המורים שעבדו ללא אופק תעסוקתי על ידי המשטרה

הספר  בית  של  נוספו  בגורלו  לכך  הספר.  בית  מבנה  השכרת  של  גבוהות  כספיות    עלויות 
חשש שאם לא  היה  שפעל ללא הכרה וללא מימון ממשרד החינוך. על כן,  מכיוון  ,  ותחזוקתו

המצב הקשה הביא    להתגבר על הקשיים.יוכל  לא  הוא    ,הרשמה לבית הספרהיענות בתהיה  
השאר  .  50נשארו  הספר    שילדיהם למדו בבית  הורים  120ומתוך    בין הורי התלמידים,לפילוג  

– , מחיר איההורים שנטשו את המאבק  ייתכן כי עבורהעבירו את ילדיהם לבתי ספר אחרים.  
עם  הפעולה היה נמוך ביחס להערכת הסיכון וביחס לפעולת ה"הפרד ומשול" שנקטה העירייה.  

 הגבירה את המחויבות לפעול: העמוקה בקרב הנותרים , הסולידריות זאת

 [ ...] תה קבוצה קטנה שהאמינה ברעיוןמאז הפיצול היי

 .  הייתה אוירה של סולידריות וקשר חזק בין ההורים

 . נשארנו גרעין קשה של הורים שאי אפשר להפריד ביניהם

היינו קבוצה כזאת של חברים קרובים. לא סתם הורים לילדים באותו בית ספר. אנחנו  
 .  מבלים יחד, מטיילים יחד, יש קשרים מצוינים

רוציםדווקא   לא  בשיקולים    —  כשכולם  זה  את  להעמיד  אפשר  אי  נעשה!  אנחנו 
 ריאליים. הלכנו כנגד כל הסיכויים. 

לא בשל סיכויי ההצלחה שלה אלא בשל    גדלהפעולה  –אכן, בהתאם לטענת המחקר, מחיר אי
שביחסים   התועלת  על  ויתור  המאבק משמעה  עזיבת  קרי,  יחסיים.  וטובין  רגשיים  שיקולים 

הפעולה כולל לא רק ויתור  –הפעולה. אך מחיר אי–את מחיר אי  דילהחברתיים בקבוצה, מה שהג
מובילי    הם שלמאמצי  —  יתור על העלות השקועהו על התועלות הרגשיות, אלא גם את מחיר הו

רציונליות ערכית שבבסיסה  , ולגבש  הפעולהלפתח את    ,סולידריות קבוצתיתהפעולה ליצור  
 , שההורים בחיוואר כה התנגדו לה. הגישה הפסיבית שלילתשיקולים אידאולוגיים ו

רבים    פעילות ענפה של הקבוצה למען בית הספר ולגיוס תומכיםהרבה הניבה  הסולידריות  
מ  מקרב העיר ועצחברי  כנסת,  ת  חברי  פוליטיים,  פעילים  ועמותות ערביותאנשי  ,    תקשורת 

ארוך ,  2012במרץ    .ויהודיות מאבק  לתת    ,לאחר  החינוך  משרד  מטעם  ערר  ועדת  החליטה 
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וגן  ו חיעמותת  ל יסודי  ספר  בית  להפעלת  רישיון  ותפיסתם  ב ואר  ערכיהם  ולפי  ההורים  ידי 
להחינוכית.   בנוגע  תקווה  עוררה  זו  שלעתידהחלטה  אחרים,    ם  שאפו  הפעילים  שמאבקים 
באתר    להצלחתם. אז  שצוטט  ג'בארין,    Newsוואלה!כפי  יוסף  אז  ד"ר  משפטן  שהיה 

מקומי   בצעד  אמנם  שמדובר  "למרות  דראסאת,  המחקר  מרכז  ומנהל  חיפה  מאוניברסיטת 
. גורם  (2012  ,יהב " )מקווה שהוא ישמש דוגמה ליוזמות במקומות אחרים  ]...[ ]אני[  ומצומצם

" באומרו  שם  צוטט  שתועיל  אחר  תרבותית  אוטונומיה  יצירת  לקראת  קטנטן  צעד  עוד  זהו 
 לחברה היהודית והערבית כאחד". 
למרות התנאים    הפעולות  ן של יאסיף הוא בהתפתחותבכפר  הדמיון בין המקרים בחיפה ו

ראש הרשות המקומית ומשרד החינוך, איום    ם שלצווי מעצר וצווי סגירה, התנגדות  :הקשים
והפעלת בית הספר ללא רישיון, על כל המשתמע מכך, תוך סיכון    ,פעילים  ם שלעל פרנסת

הילדים והמורים. בשני המקרים חוזקן של הזהות הקולקטיבית ושל הסולידריות )שהתבטאה  
איבולפעולה  אקטיבית    במחויבות  מחיר  את  העלו  בקבוצה(  פיצול  על  הפעולה,  – התגברות 

התנגדותלבעיקר   של נוכח  ולמרות    ם  והארצי,  המקומי  במרחב  מרכזיים  התחושה  שחקנים 
בשל  גדל  הפעולה – שתואר כ"המשך הממשל הצבאי". מחיר אישהמדינה מפעילה פיקוח במה 

בעיניהם של מובילי הפעולה כמרכיב שלילי  , שנתפסה עלות הרגשית הגבוהה של הפסיביותה
, החשים מקופחים אך לא פועלים לתיקון  ההורים הפלסטינים אזרחי ישראלמ  המאפיין רבים

החברתיות המשותפות  מהפעולות  שנבעו    ,. התועלות הסימבוליות )כמו אחווה וחברות(המצב 
להשיג רווחים  יוכלו  לתחושה שרק במרחב המשותף שיצרו  תרמו גם הן  שארגנו המובילים,  

הפעולה. רובד נוסף קשור למוניטין של המובילים,  –מחיר אי. גם הערך הזה נוסף ל רגשיים אלו
 יגדל אם תומכיהם יתאכזבו ומעמדם ייפגע.  שחששו שמחיר הוויתור על הפעולה 

 ערבי יאפא ביפוההדמוקרטי בית הספר 

 הרקע, ההזדמנויות והסיכונים 

, ובשתיהן  ערים מעורבות. שתי ההפלסטינים ביפו ובחיפה דומותמצוקות החינוך של הילדים  
ל יזכו  כדי שילדיהם  ספר פרטיים  אותם  לרשום  עליהם  חינוך איכותי  הורים חשים כי  לבתי 

להקים בית ספר דמוקרטי ערבי.  שביקשו  , גם ביפו היו הורים  בחיפהשעלותם גבוהה. כמו  
נוצרה בתחילת שנת הלימודים   זו  עם פיטוריה של מנהלת בית הספר    2005-2004הזדמנות 

,  ך על הפיטוריםראצל הפטריא  ו ערער  התלמידים  אורתודוקסי ביפו מרי קופטי. הורי–הכנסייתי
יסודי  להקים עם קופטי בית ספר כדי  כשלו והם החליטו לנצל את ההזדמנות   אך ניסיונותיהם

יו"ר האגודה למען  נו גם  רואיי  מרי קופטי . במקרה זה, נוסף על  ערכיהםז( שיתאים ל-)כיתות א
ושלושה נציגים מוועד ההורים שהובילו את הקמת בית הספר. הראיונות התקיימו    ,ערביי יפו

 .  2013במאי 
 :על תחילת הדרך סיפרו המרואיינים

אנחנו באנו מבתי ספר מסורתיים, שבהם החומר וההישגים הם במרכז. הרעיון בבית  
ההי רק  לא  זה  הוא שהעיקר  הדמוקרטי  הילד  ספר  שבה  הדרך  אלא  הסופיים,  שגים 

 . מתחנך
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לזהּו הילדים  את  לחנך  גם  אבל  דמוקרטי,  ספר  בית  הערבית  רצינו  לימוד השפה  ת, 
 . ותרבות פלסטינית 

( יפו  וקופטי פנו אל האגודה למען ערביי    1979ראביטה(, שפועלת מאז  –אלאגודת  ההורים 
. האגודה הסכימה בתנאי שיושגו  שתסייע בהקמת בית הספרכדי  תחומים חברתיים ביפו,  שלל  ב

החודשים  חתימות, ובמהלך    160תוך כשבועיים הושגו  בילדים לפחות.    150לרישום  חתימות  
רישיון  ל  הבקשוהגישו  בית הספר  כדי להקים את    ההורים והאגודה  פעלו  2004אוגוסט  ו  יולי

באוגוסט הוצא לבית הספר צו סגירה,    31– מוכר שאינו רשמי. אך בה חינוך  כגוף ב  להפעילו
פסי הבקשה. לטענת  ושאיחרה לשלוח את טמשום  בטענה שהאגודה עברה על חוק הפיקוח  

המורים ומספר התלמידים,  מלאים לגבי מספר  נתונים  מכיוון שעד לרגע האחרון לא היו  קופטי,  
קשה לעכב את  בית המשפט נעתר לב   2004. באוקטובר  כראוי  למלא את הבקשה אפשר  לא היה  
 (. 003046/04עת"מ   ;2013לוי ומסאלחה, נסיבותיה )את לברר את העתירה וכדי   הסגירה

 הפעולה  – מחיר אי 

עולה כי הקמת בית הספר התרחשה על רקע שינוי תרבותי   (2013לוי ומסאלחה )ממחקרם של 
של    ,אידאולוגיו ברעיון  בחינוך    מעורבותהמתבטא  באידאולוגיות  הורים  חופשית  ובחירה 

להקים  . מטרה זו הניעה את ההורים  בכלל  חתירה לחיזוק הזהות הערבית ביפו ובחברה בוחינוך,  
מגמאת   נגד  במאבקם  חיוני  היה  שלתפיסתם  הספר,  במרחב בית  הערבית  הזהות  אובדן  ות 

הפעולה, לדברי  – . מכאן נבע מחיר איתועדתי  ת , לאומיתדתי  בהטרוגניותפיין  והיפואי, המא
 קופטי:  

ד כבד. אנחנו גם מיעוט וגם אנשים שבשבילם יפו עצמה הייתה  והפעולה מא– מחיר אי
ובית   .רתי. בגלל זה השינוי היה לא רק בחינוך, אלא שינוי חב'48מוצלחת כעיר לפני  

הספר היה המקום לשינוי הזה ולהתעוררות החברה הערבית בכלל. ואז הייתה המחשבה  
 . לערים מעורבות אחרות האז זה ייתן דוגמ ,שאם אנחנו ביפו נצליח 

נתקלו  וגם כאן הם  שאפו לשמש דוגמה לקהילות אחרות,  המובילים  מקרים הקודמים,  כמו ב
המקומית הרשות  התנ לדבריהם.  בהתנגדות  מ,  נבעה  הרשות  של  אפשר  גדותה  "אי  חשש: 

להתעלם מכך שהרעיון לחינוך דמוקרטי מאיים על העירייה כיוון שהוא מוציא משליטתה דור  
שגדל ומתחנך בצורה שונה, שלא נשלטת על ידי הרעיונות החברתיים, הפוליטיים והחינוכיים  

אחר   נימוק  העירייה  שלה".  תלמידים  של  תגזול  הספר  בית  שהקמת  הספר  היה  מבתי 
  להפנות שבאותה תקופה הוקם ביפו בית ספר חדש שהעירייה ניסתה    גם הממלכתיים ביפו, מה  

ה"גישה התועלתנית של העירייה הייתה הרעיון    טענו כי  המרואיינים ואולם  אליו תלמידים.  
בין העירייה לאגודה בנוגע לזכויות  היו ניגודי אינטרסים  למעשה  בשעה ש  ,המוצהר בלבד" 

חיפה, גם ביפו התנגדות  כמו במקרה של  .  להחליט באיזה חינוך יזכו ילדיהם  התושבים הערבים
ממסדיות ואנחנו אומרים את זה  – : "יש לנו עמדות אנטיאת האנשים לפעולהה הניעה  יהעירי

אך  בפנים כאשר אנחנו מרגישים שמקפחים אותנו. ייתכן שזה היה מאחז כדי לנגח אותנו".  
ביפו ובחיפה, כל אחת  הערבים  דמוקרטיים  ההקמת בתי הספר  של    יבותלמרות הדמיון בנס

 ביפו היא דעכה.  , אבלהיא שגשגה בחיפה  מהפעולות התפתחה אחרת.
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ים    משאבים אינסטרומנטליים ומשאבים סימבולי

, הם נתקלו בקושי ניכר בעיצוב  ערבי  למרות רצון ההורים וקופטי להקים בית ספר דמוקרטי
עם הזמן התברר שהגדרתם את הדמוקרטיה בחינוך שונה לחלוטין  שכן    הזהות הקולקטיבית

האגודה יו"ר  לדברי  האגודה.  של  מרי    ,מזו  לאנרכיה.  הפכה  את    [קופטי]"הדמוקרטיה  שמה 
המורה ואת התלמיד באותה רמה, אין דיסטנס. לבוא בגישה כזאת לאוכלוסייה שרגילה לחינוך  

 של הקהילה". זה זעזע את אמות המידה  —  רגיל, מסורתי
לדברי קופטי, היא הרגישה שהאגודה נלחמת נגדה ולכן לא יכלה להפעיל את בית הספר  

הם פועלים בתוך קהילה שאינה בשלה  כי  חשו  . הם  אידאולוגיות שלה ושל ההוריםעל פי ה
 : . אחד המרואיינים אמר לחינוך הדמוקרטי, שמסמל שינוי

בעין הספר  בית  את  ראתה  לא  ביפו  הערבית  פרטיים    החברה  ספר  בתי  יש  כי  יפה 
שמהווים חממה לאוכלוסיות אמידות ולכן עלתה השאלה מדוע יש צורך בבית ספר  

מעלה את החשש לתוהו ובוהו, לאובדן הגבול    —   "דמוקרטי "  —   כזה, שכבר השם שלו
 .הדק בין חינוך לחוצפה או בין חינוך מסורתי לחשיפה לדרך חינוכית ותרבותית אחרת 

זה   בליך  תה  משקףמתח  הפלסטיניתשמתחולל  והמוכר    ,חברה  הקיים  את  ניסיון לשמר  ובו 
מתנגש עם כוחות המבטאים מודרניזציה בתחומי התרבות, החברה והכלכלה. בשל כך, אחת  

לאינדי קונפורמיות  בין  לבחור  הצורך  היא  היחיד  שחווה  )אלקארינאוי,  ב הדילמות  ידואליות 
רקע  אפשר  (.  2007 על  גם  ביפו  הפלסטינית  האוכלוסייה  של  המפוצלת  הזהות  את  להבין 

תרבותית לתפיסה ליברלית, ומתח בין  –התפתחותה כמרחב שמתקיים בו מתח בין תפיסה רב
מתקשות    בההקבוצות  ש  ,היבדלותם בתוך קהילה שסועהבין  השתלבות הפלסטינים במרחב ו

 (.  2007מונטרסקו, ת )ות ייחודייוגם זהו ו זהות קולקטיבית לגבש 
התקשו לחזק את הזהות הקולקטיבית    ומובילי הפעולה האחרים, קופטי  של יפובמרחב  

רשמו  חלקם  ביודעם שהם אינם נהנים מתמיכה רחבה בקרב ההורים בבית הספר, שלדבריהם  
אך לא בשל היותו    .ינו דתימבטיח חינוך איכותי שאש"ערבי  בית ספר  את ילדיהם כי הוא  אליו  

הפעולה פחת. לכן אירע פיצול בקבוצה.  – ואילו מחיר אי  ,עלות הפעולה  גדלה  דמוקרטי". כך
לגייס משאבים  היה אפשר הגירעון והמאבקים הפנימיים על זהות בית הספר החמירו עד שלא 

  לחם בבית   "כשאין   . לדברי אחד המרואיינים,ולשלם משכורות למורים, והקרע בין הצדדים גדל
הספר[, לבית  דמוקרטיה"  ]הכוונה  ועל  שירה  על  לדבר  אפשר  כי  אי  סיפר  אחר  ומרואיין   .

 זה הפך למלחמת כוחות".  "הגירעון המשיך והתגבר...
בניסיון  יועץ חינוכי, ג'אנם יעקובי,  ולהיעזר ב  חלק מהכיתותהאגודה החליטה לוותר על  

וראו במינוי היועץ עוד צעד    התנהלות האגודה כעסו על  מצידם  את המצב. ההורים  להציל  
והוא    ,את ילדיהם מבית הספר  בדחיקת רגליה של קופטי מניהול בית הספר. לכן הם הוציאו

: "אנחנו כועסים על הדרך שבה הוציאו את מרי מבית הספר.  . בהקשר זה הם סיפרוהלך וקרס
אבק. האגודה גם הוציאה כבר  בתקופה הזאת כבר כולנו לא היינו שם כדי להי  .זה גועל נפש..

 זה היה כמו אדם גוסס".  ואז זה נגמר...  ,את כל המורים שהיה להם כוח. לא היה כוח התנגדות 
להתגבר על הפיצול  הצליחו  ת ההורים  ו קבוצשבהן    , יאסיףכפר  ובבניגוד למקרים בחיפה  

קבוצתית   זהות  "אנחנו"ולתחזק  "  של  הממסד")קרי  נגד  של  (הפועלים  במקרה  הזהות    יפו, 
ביחס לגבולות  ולא  ביחס להגדרת בית הספר כדמוקרטי  לא   — הקולקטיבית לא הייתה מוצקה

 שהיו, לדבריהם, מטושטשים:   ,ההפרדה בין "הם" ו"אנחנו" 
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תנו. בכל זאת מבחינה פוליטית וחברתית יש לנו אותה אמונה.  י העמותה היא אחד מא
ין נגדם. זה לא כמו המקרים ש"הם"  זה לא איזה גוף חיצוני כמו העירייה שיכולנו להפג 

אלא זה כמו לצאת כנגד מישהו    ,זה ממשלת ישראל ו"אנחנו" זה הפלסטינים המקופחים 
 מהמשפחה שלך.  

אי מחיר  את  הפחיתו  בקבוצה  הסולידריות  וחוסר  הקולקטיבית  הזהות  של  חולשתה  – כך, 
קופטי הסתיים  המקרה  .  הפעולה  של  וסגירתו,  בפיטוריה  הספר  בית  את  ההורים  נטישת   ,

 התכתשויות משפטיות בין האגודה וקופטי.  וב

 דיון ומסקנות  

אישישדה   זהויות  מתעצבות  שבו  רחב  שדה  הוא  הדרכים  ו החינוך  ונסללות  וקולקטיביות  ת 
בתי  והפיקוח של המדינה על האוכלוסייה הפלסטינית בישראל לעתיד התלמידים. בצל קיפוח 

להתוות עבור  ביישובים אלו מבקשים  חלק מההורים    הספר הממלכתיים ביישובים הערביים, 
אלטרנטיבות   באיכותןילדיהם  גם    שישתוו  אך  היהודי  תרבותיים,  ישקפו  לחינוך  אידיאלים 

אחת  מיקשה אינה עשויה חברה הפלסטינית בישראל  יש לזכור כי העם זאת,   . ודתיים לאומיים
אינה    דתשהמעוניינים בזהות קולקטיבית  ואחרים    חלק מההורים מעוניינים בזהויות דתיותוכי  

. היוזמות להקמת בתי ספר שיענו על צרכים אלו נתפסות כאתגור של המדינה אך  חלק ממנה 
מצד  הן  נתקלות בהתנגדות תקיפה  יוזמות כאלה    לפיכך גם של החברה הפלסטינית בישראל.  

  , במאבק מתמשך  . היזמים מוצאים עצמםהמקומיהן מצד השלטון  המרכזי  גורמים בשלטון  
משאבים ולהתגבר על  תמידי בגיוס  קושי  ונדרשים להתמודד עם  במבנה הזדמנויות מוגבל,  

כנגד   לעיתים  גבוהות,  ועלויות  כאלה    הסיכויים.כל  סיכונים  מוביליזציה  במצבים  תאוריות 
פעולות אלה לפתח אותן  מובילי  המוטיבציות של  את  שטענת המחקר היא  אך    .פעולה – ינבאו אי

הפעולה  –מחיר אי  האופן שבו הם מפרשים אתלהסביר באמצעות  אפשר    גם בתנאים מגבילים
 סולידריות וזהות קולקטיבית.   , דהיינוהמשאבים הסימבוליים של הקבוצהמעריכים את ו

,  עלויות הפעולה מבחינת  דומים ה  תנאי ההתחלהיו   בשלושת המקריםשהממצאים מראים 
כדי  והסיכונים  ה   דהיינו עד  החינוך  ומשרד  המקומית  הרשות  בהתנגדות  שהתבטאו  חסמים 

התמודדו    ובחיפהיאסיף  כפר  צווי סגירה שאיימו על הפעלת בתי הספר. ב ב ו  ,מאבק בפעילים
ת  , הפעולו ה צווי מעצר. אך למרות הדמיון בתנאי ההתחלוגם עם חשש לביטחון הילדים  ההורים  

ביפו הפעולה דעכה וההורים נטשו את המאבק. ההסבר  ואילו  יאסיף ובחיפה התפתחו  כפר  ב
 הפעולה. –מחיר איבאופן שבו פירשו מובילי הפעולה את  לכך טמון 

הפעולה בפעולה שכבר  –לגבי מחיר אימובילי הפעולה  כאמור, מחקר זה בוחן את הערכות  
האינסטרומנטלי כלל את  הפעולה  –חיר אימ  , החלה ויש לפתח אותה. בשלושת המקרים שנבדקו

ואת  והנשירה(  ההישגים  המשאבים,  רמת  )מבחינת  הכושל  הממלכתי  לחינוך  החזרה  עלות 
המחיר  העלויות הכספיות הגבוהות של שליחת הילדים לבתי ספר איכותיים ביישובים אחרים.  

ת ביישובים  מסגרות פרטיולהסימבולי כלל את העלויות הרגשיות הכרוכות בשליחת הילדים  
בו אחרים,   הכרוכות  אלה  את  על  וכן  החינוך  הסיכוי  ויתור  את  זהות  הערכי  לשפר  ולעצב 

 קולקטיבית מסוימת.  
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  גם ערך ייחודי הנובע אך מגולם בו  הפסד התועלות הצפויות,  מגולם  הפעולה  – מחיר איב
, גם אם  ללא קשר לתוצאות הפעולה המניעה לעשייה  ,  (Varshney, 2003)  מרציונליות ערכית

פעולה  – איכי  שאמרו  הם של מובילי הפעולה,  דבריגישה זו השתקפה מלא תצליח.  הפעולה  
לסבול את  שאינם יכולים  משום שאקטיביזם הוא חלק מזהותם ומשום    ,אינה אופציה מבחינתם 

משמעותו הסימבולית  בהינתן  הזהות הקולקטיבית, בעיקר    מאבק עלעל הפסקת ה המחשבה  
מובילי הפעולה  פרשנות  השתנתה  אך עם הזמן  ובישראל בכלל.  הערבי  קהילת ההורים ביישוב  ב

 השפיעו על תגובותיהם. ואלה הפעולה ויצרה ערכים חדשים,  –למחיר אי
עמדו   הפעולה  מובילי  רבים,  הושקעו משאבים  שכבר  אם  לאחר  דילמה  או  לבפני  וותר 

וההצלחה לא נראית באופק. מהראיונות עולה  גדלים  הסיכונים והעלויות  במאבק אף שלהמשיך  
את מחויבותם  והדבר העמיק  עלות השקועה,  גילם גם את ההפעולה  –מחיר איבמקרים אלו,  ש

ממה שמכונה  גם    ה נבעהבחירה להוסיף ולפעול  שלא יואשמו בבזבוז משאבים.  כדי  לפעול  
  , דהיינו הימנעות מפעולה כדי להימנע ממשוב שלילי על פעולה כושלת "הפעולה –אפקט אי"
(Feldman & Wong, 2018).    ,מובילי הפעולה המשיכו לפעול למרות הכישלונות, מתוך  כך

מחיר    היו מגולמיםהפעולה  –מחיר איב,  אם כן.  תקווה שפעולתם העיקשת תניב לבסוף הצלחה
ומתוך    ,הוויתור על מימוש העלות השקועה החומרית ומחיר הוויתור על תועלות סימבוליות 

 הפעולה, המעודד אקטיביות.  –אפקט אי כך נוצר
אי אינו  –אפקט  של  נוגע  הפעולה  האישיות  הפעולהרק לתועלות  הוא  מובילי  גם  נוגע  . 

להשלכות  גם  ו  , הקולקטיבית המבוקשתמעש על היכולת לממש את הזהות  חוסר ה להשלכות  
חוצה את גבולות החינוך  ש על הורים פלסטינים בישראל בכלל, הרואים במאבק אפיק העצמה  

טובין  של  הפעולה הוא גם הפסד  –ומנביט את זרעיו גם בתחומים אחרים. בהקשר זה, מחיר אי
מובילי הפעולה  נובעים מעצם הפעולה המשותפת. לכן עמלו  ש  —  אחווה וסולידריות  —  יחסיים

תרבות  באמצעות פעולות  הקשרים האישיים בין חברי הקבוצה ובחיפה לחזק את  יאסיף כפר ב
טיולים   אלו  ומשותפות,  שיא.  להשתתף  תרמו  ימי  ההורים  את  ועודדו  הסולידריות  לחיזוק 

ה  המחסור  בפעולות  על  להתגבר  וכך  תומכים(  גיוס  מאבק משפטי,  שביתה,  )עצומה,  מאבק 
 סטרומנטליים )תקציב, מקום וכוח אדם(.  במשאבים האינ

האקטיבית  ו ההשתתפות  הסולידריות  בפעולות  אולם  תחושת  את  מחזקת  הקבוצה 
לא    , למשל, . ביפו(Jasper, 1997)  והמחויבות לפעול רק כשהיא יוצרת זהות ייחודית למאבק 

זהות ספציפית בלעדית  והיה צורך לגבש  ,  היה די בזהות הקולקטיבית "תושבי יפו הערבים"
מתוך הפרדה    את זהות כזובחיפה הצליחו המובילים לגבש  יאסיף  כפר  לפעולה. לעומת זאת, ב 

התעצבה בחסותו של מבנה  והיא  ,  המתנגדים לו  ו"הם" התומכים במאבק  ברורה בין "אנחנו"  
, התחושה ש"לא תם עידן  המרואיינים בכפר יאסיף   אמרושההזדמנויות המוגבל והמקפח. כפי  

והתנגדות הצבאי"  הבנה שמחיר    ו שלהממשל  מתוך  זו,  זהות  חיזקו  המקומית  הרשות  ראש 
  דברי ראשבאת העלבון  כשהזכירו  היטיבו לבטא זאת  המרואיינים בחיפה  .  מדי  הפסיביות גבוה

את    ,העיר  "יוריד  שהוא  ארבע"הזאת    תהערבי  תהאליטיסטיהקבוצה  שאמר  עלבון    —  על 
אי גבוה.–שהמחיר של  בעניינו  יאסיף, שבו    הפעולה  בכפר  גם  היה  הבטיח  ראש הרשות  כך 

להתייחס  יחדלו  היהודי    השאיפה שהמדינה והרוב גם  עלתה    ,ש"ידפוק את הנוצרים". בין היתר
בהם אזרחים מעורבים. כך,  ויחלו לראות    ומסוכנים  ם קיצונייםאנשיאל  פעילים פלסטינים כל

שה בחשש  יש  ,  גדוליםסיכונים  הוגבוהות  עלויות  אף  תפגע  הפעילות  הפסקת  זהות  כי 
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 ,Calhoun, 1991; Loveman)  המחויבותוהדבר מעמיק את    ,הקולקטיבית הייחודית למאבק 

   הפעולה.–מחיר איאת  ומתוך כך מגדיל  (1998
האופי  של  הגדרה משותפת  משום שמובילי הפעולה לא גיבשו  ביפו לא נוצרה זהות ייחודית  

במיוחד  נוצר קושי להגדיר את הגבולות בין "אנחנו" ו"הם",  לכן  .  בית הספרהדמוקרטי של  
הרוב היהודי אלא מתוך האגודה,  או מתוך    הממסד מתוך    ההתנגדות לא נבעה עיקר  ש משום  

עם   ברורים  שנמנתה  גבולות  קביעת  של  ריטואלים  בעוד  כלומר,  הפעולה.  זהות  למובילי 
 & Calhoun, 1991; Pollettaאת הסולידריות ואת המחויבות לפעולה )מעמיקים הקולקטיבית 

Jasper, 2001),    חברי הקבוצה  של  הזדהות  ההפעולה, הפסקת  – מעלים את מחיר איומתוך כך גם
הפעולה לא  – הפעולה ולהחלשת המאבק. גם אפקט אי–מחיר איב   העם זהות זו מביאה ליריד

לזהותו של בית הספר גברו על הרגשות  הקשורים  עודד אקטיביות, משום שהרגשות השליליים  
ו השקועה  העלות  על  האינסטרומנטלי  מהוויתור  הנובעים  של  מהשליליים  הרגשי  הוויתור 

 על הדימוי שרצו ליצור. מובילי הפעולה  
יוזמות  בניגוד ל   ,סמיםנתקלו בח כאן  היוזמות שתוארו  דווקא  לשאול מדוע  אפשר  לבסוף,  

הפעולה. התשובה לכך נעוצה בגורמים  –למחיר איהדבר קשור  וכיצד    ,אחרות בחינוך הערבי 
ועד סוף    ,המדינהלפני קום  ליברליות בישראל. עוד  –פוליטיים במרחב המקומי ובמגמות ניאו

נוצריות ועמותות  הכנסיות  בבעלות  ספר  בתי  העשרים,  ש   המאה  היחידים  חינוך היו    סיפקו 
והן  בבעלות נוצרית הן ם מצטיינים יבתי ספר ערביבעשור האחרון הוקמו . איכותי לפלסטינים

על פי  התלמידים  ה"מקוריים" נבחרים    ספר הנוצריים ה בתי  באך בעוד ש.  מוסלמית בבעלות  
נבחרים   בתי  כלומר,  (.  2014)שדמה,    בסיס הישגיםעל  שיוך דתי, בבתי הספר החדשים הם 

הסטנדרטים   מדיניות  ואת  המריטוקרטית  הגישה  את  תואמים  החדשים  הסלקטיביים  הספר 
תחרות לבתי הספר  מקימים  הם  בה בעת  ליברליים, המדגישים הצלחה אישית.  –והערכים הניאו

מתלמידים   אותם  לרוקן  ומאיימים  ביישוב  גבוהיםהממלכתיים  הרשושהישגיהם  לכן  ת  יו. 
האם לאפשר את הקמתם. ההכרעה כרוכה בשאלות של זהות,    —  דילמהבפני    עומדותת  והמקומי

הפעולה  – מיעוט, אידאולוגיה ושיקולים פוליטיים. כל אלה משפיעים גם על מחיר אי– יחסי רוב
 מבנה ההזדמנויות הפוליטי המקומי. ובין  קושרים בין זהות והישגים ה של ההורים הנאבקים, 

 סיכום

  , בות העיקריות להתפתחות פעולה קולקטיבית של קבוצת מיעוטממחקר זה עולה כי אחת הסי
התחושות השליליות כלפי  מגלמות את    . אלההפעולה–גם בתנאים מגבילים, היא עלויות אי

התועלות האינסטרומנטליות והסימבוליות מהפעולה.  ואת הסכנה באובדן    פסיביות קולקטיבית
יכולתהתועלות  ה בין  מ   . צה לממש את מאפייניה הייחודייםהקבו  ה שלאלה חשובה במיוחד 

נושא שאינו נדון  הפעולה ומרכיביו,  – מחיר איבניתוחם של תרומתו העיקרית של המחקר היא  
סוכנים המעורבים בשיפור    ם שלבניתוחי פעולות קולקטיביות. המחקר התמקד בפעילותדיו  

החינוך ובמשאבים הסימבוליים של קבוצות הנאבקות לשינוי, ולא במדיניות ובסוגיות מבניות,  
למעלה של קבוצות מיעוט בתנאים מגבילים,    ידע על מאבקים מלמטה להרחיב את הבמטרה  

מאבקים  ו בני בישראל.  הערבי  בחינוך  בפרט  הורים  גרעין  התגבש  אמנם  הפעולות    בשלוש 
הפלסטינים בקרב  ומתפתחת  שהולכת  קבוצה  הבינוני,  ישראל  המעמד  שבידיה  אזרחי   ,

(. אך  Levy & Massalha, 2012;  2011בלס,  )  האלכתקציבים, השכלה וידע הדרושים למאבקים  
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יומים מוחשיים  הפסדים כספיים עצומים ואִ כדי  ד ע  גדלוהמאבקים נמשכו זמן רב ועלויותיהם 
את הפעולות שהתפתחו רק    אי אפשר להסביר   הספר. לכן  י על הפעילים, על ילדיהם ועל בת 

ל  כי  בשאיפה  ונראה  אינסטרומנטליים,  במשאבים  את  שליטה  גם  בחשבון  להביא  יש 
 . הפעולה ובמשאבים הסימבוליים–המוטיבציות הקשורות במחיר אי

המשאבים הסימבוליים,  מבין היתר    יםהמשאבים האינסטרומנטליים מושפעשמכאן עולה  
הפעולה נתפס כגבוה, תחושות של זהות קולקטיבית וסולידריות עודדו  –שכן כאשר מחיר אי

ולגייס  את   להמשיך  זו  הפעילים  תובנה  אינסטרומנטליים.  העוסק  משאבים  למחקר  תורמת 
קושי מתמשך להשיג  מתוך  יעוט במבנה הזדמנויות מוגבל ו פעולות קולקטיביות של קבוצות מב

  יזכו   פעילים ליצור זהות וסולידריותלו רק יצליחו ה בהקשר זה, המחקר אינו גורס כי  משאבים.  
להצלחה היא  פעולותיהם  אי; הטענה  מחיר  כיצד  לבדוק  גורמים  –שיש  עם  הפעולה משתלב 

ם  יאובייקטיבי  היבטיםת היחסים בין  אבעתיד  . לכן מוצע לבדוק  נוספים המעודדים התפתחות
תפיסות סובייקטיביות בפעולות  ובין  של משאבי הקבוצה )האינסטרומנטליים והסימבוליים(  

 קולקטיביות. 

  מקורות

( חאלד.  עסבה,  דילמות הערבי החינוך(.  2007אבו  מכון  לאומי  מיעוט של בישראל:   .
 פלורסהיימר למחקרי מדיניות. 

 . 61-58 ,(3)82  ,הד החינוך .(. החינוך בצל הגלובליזציה 2007) .אגבאריה, אימן
אימן )מוהנד  ו   ,אגבאריה,  לשייכות  2013מוסטפא.  בחינוך  המתנגד  והידע  הרשמי  הידע   .)

 . 76-41,  4,  גילוי דעתבישראל. 
לוי דניאל  יואב,  ) – אזולאי,  ורכאן מוראד שנאן  קליין  ונתונים(.  2016מוזלום, פנחס  . עובדות 

 מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך.  
)י אלקרינאו ,  וולקוב   ולמיתש(. החברה הערבית מול המודרנה והחילון. בתוך  2007, עליאן. 

  —  חילוני  בעידן  יהודית  תרבות  :חדש  יהודי  זמןויאיר צבן )עורכים(,    ויינפלדמורטון  
 . כתר  .(250-245, עמ' 4 כרך) אנציקלופדי מבט

נ.  5318/02  ץ בג" אלטרנטיבי  לחינוך  ו   ' חיואר  חיפה  במאגר    החינוך   שרת עיריית  )פורסם 
 . (2.10.2002אלקטרוני, 

  . מרכז טאוב (2011.08)נייר מדיניות    מגמות בהתפתחות מערכת החינוך(.  2011בלס, נחום. )
 .לחקר המדיניות החברתית בישראל 

מימון הוראה בחינוך היסודי על ידי הרשויות המקומיות  (.  באוקטובר   14,  2012בנק ישראל. )
   .והשפעתו על ההעדפה המתקנת

ויזמות  (.  2010)  אגבאריה. אימן  ו  , ג'בארין, יוסף אזרחיות  חינוך בהמתנה: מדיניות הממשלה 
 מרכז ערבי למדיניות ומשפט.    — . דיראסאתלקידום החינוך הערבי בישראל

(. אוטונומיה לחינוך הערבי בישראל: זכויות ואפשרויות.  2014)  .אגבאריהאימן  ו  ,ג'בארין, יוסף 
 . 40-13, 5 ,גילוי דעת 

שנה   30  בתוך(. חינוך כמוצר: קווים לדמותה של ההפרטה בחינוך.  2016בוזגלו, נוגה. )–דגן
שנה לתוכנית    30: חוברת מסכמת בעקבות כנס לציון  ליברלית בישראל -למהפכה הניאו 

 . . מרכז אדוה( 46-35עמ' ) החירום לייצוב המשק

https://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/uvdot_venetunim2016.pdf
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/hdevelopmentsined2011.08.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/14102012.aspx
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/14102012.aspx
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/05/30yearsto1985.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/05/30yearsto1985.pdf
http://adva.org/wp-content/uploads/2016/05/30yearsto1985.pdf
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  קולקטיבית: המקרה של המיעוט הערבי בישראל יזמות פוליטית ופעולה  (.  2016הרבון, עירית. ) 
 . גוריון בנגב[– ]חיבור לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בן

( .  תשע"ב -ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס-בתי (.  2012וייסבלאי, אתי. 
 מרכז המחקר והמידע.  , הכנסת

מרכז  ,  הכנסת   .נתונים ותקציבים   :החינוך המוכר שאינו רשמי הערבי(.  2016וייסבלאי, אתי. )
 .  של הכנסת  המחקר והמידע

  , הכנסת  .ספר לפי מגזרים–נתונים על חלוקת תקציב משרד החינוך לבתי  (.2015וינינגר, אסף. )
 מרכז המחקר והמידע.  

 .  וואלה . לראשונה בישראל: בית ספר ערבי ינוהל באופן עצמאי .(במרץ 1,  2012יהב, ניר. )
)מוחמד  ו  ,לוי, גל היא  (.  2013מסאלחה.  ומקום בבית הספר הערבי  : يافاיאפא  זהות  בחירה, 

פרקטיקה של  . בתוך יוסי יונה, ניסים מזרחי ויריב פניגר )עורכים(,  הדמוקרטי יאפא
(. מכון ון ליר בירושלים  257-225  עמ' הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה )

 והקיבוץ המאוחד.
  בתוך (. הגירעון הרגולטורי של עידן ההפרטה. 2015מושל. ) סמדר גדרון ו נעם  דוד,  ,פאור –לוי

א– גל  צחקי בישראל:    )עורכים(,   ציון  עמיקהנו פוקס  – פזמיר  נור,  ההפרטה  מדיניות 
הקיבוץ  וליר    וןמכון    .(480-439)עמ'    אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי

 המאוחד. 
   (.537-535)עמ'   2011הרשויות המקומיות בישראל (. כפר יאסיף. בתוך  2013הלמ"ס. ) 

דניאל. יפו  2007)  מונטרסקו,  מעורבות:  בערים  זהויות  של  ופוליטיקה  עירוני  מרחב   .) 
א.  2004-1948 בישראל  )עורך(,  רכס   לי בתוך  מעורבות  ערים  לחוד:  אך   )עמ'    יחד 

 אביב.  אוניברסיטת תלמרכז משה דיין ב (.94-73
( ניר.  בתוך  2015מיכאלי,  החינוך.  במערכת  הפרטה  מגמות  א–גל  צחק י (.  פוקס  –פז  מירנור, 

בין    )עורכים(,   ציון  עמיקהנו והגבולות  המדינה  אחריות  בישראל:  ההפרטה  מדיניות 
 הקיבוץ המאוחד. וליר  ון מכון .(238-183)עמ'   הציבורי לפרטי

– גל  צחקי החברתיים בישראל. בתוך    (. מגמות ותהליכי הפרטה בשירותים2015מרון, אסא. )
א אחריות    )עורכים(,  ציון  ונעמיקה פוקס  – פז  מירנור,  בישראל:  ההפרטה  מדיניות 

 הקיבוץ המאוחד.  וליר  וןמכון  .( 138-87)עמ'  המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי
נ' העמותה למען כנסיית    משרד החינוך   —  מדינת ישראל  ,12302-07-11יפו( – )תל אביבעמ"נ 

 . (18.10.2011)פורסם במאגר אלקטרוני,  כפר יאסיף  — מר ג'יריס
 (. 20.2.2004) האגודה למען ערביי יפו ואחרים נ' משרד החינוך ,003046/04עת"מ 
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תובנות מניתוח  כשותפות סוד:לאומית סולידריות 
 " כמועדון חברתיהאח הגדול"תוכנית הריאליטי 

 * דני קפלן

רובה בתפיסה של  בהספרות הענפה על הבניית לאומיות מתמקדת  .  תקציר
קולקטיביתולאומי כזהות  בין  ומ   , ת  הסולידריות  בשאלת  לעסוק  מעטת 

המאמר    אישיים.נקשרים ביובאופן שסולידריות ניזונה מחברי הקולקטיב  
ב  שימוש  תאורטי  מציג  אזרחיתמודל  סולידריות  לחקר  לאומית  –חדש 
חברתי של  כמועדון  שניוני  מניתוח  תובנות  באמצעות  מודגם  המודל   .

נתונים ממקרה בוחן של תוכנית האח הגדול בישראל. השתתפות הקהל  
והן כמופע חברתי קולקטיבי, במטרה  בתוכנית מנותחת הן כמועדון חברתי  
בין  ו  םצופיל  משתתפיםהבין ת הנרקמלבחון כיצד חוויה של שותפות סוד 

עצמם   לבין  פורמט  הצופים  קולקטיבית.  סולידריות  של  רגשות  מזינה 
דפוסים שונים  יוצר  ומנגנונים של אינטימיות פומבית  התוכנית מבנה מגוון  

כפולעובר  הקהל  והכללה שבאמצעותם  הדרה  של   לחבר   —  מהלך  מזר 
והן   הן ההיבט הרגשי של איש סוד  זה גלום  ומצופה למשתתף. במהלך 
ההיבט הפרפומרטיבי של שותף לדבר עברה. מוצע כי שני היבטים אלו 
תורמים לחוויה של סולידריות קולקטיבית ומבדלים אותה משאלות של  

 זהות קולקטיבית.  

 ת, טלוויזיה, קהל, תקשורת : סולידריות, לאומיות, חברותיו מילות מפתח

 מבוא  

מהם המנגנונים המחברים את חברי קהילת הלאום? באיזה אופן קשרים בינאישיים מבנים חוויה  
–של סולידריות קולקטיבית? בעקבות הצעה למודל תאורטי חדש לניתוח סולידריות לאומית

(, במאמר זה אדגים  Kaplan, 2018a, 2018bים )חברתינים  מועדואזרחית כתוצר של חברותיות ב 
כיצד תפיסת היחסים בין הקהל למשתתפים בתוכנית האח הגדול בישראל מובנית כתהליך של  

 שותפות סוד ומזינה רגשות של סולידריות קולקטיבית.  
לבחון   חברתי ההצעה  כמועדון  שביטויי    לאומיות  ההנחה  על  חברותיות  מתבססת 

(sociability  )  ומתורגמים בעקיפין לחוויה    בין זריםמעודדים קרבה  חברתיים  מוסדות  במגוון
לאומית סולידריות  למן  –של  החדשה אזרחית.  העת  ההתמחות  ראשית  תהליכי  עם   ,

 
 אילן–תוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת ברהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ו' דני קפלן, הפרופ  *

  הבונות   ההערות  על  קלב  אלכסנדרה   ולעורכת   ישראלית  סוציולוגיה  של  האנונימיים   לקוראים   להודות  מבקש   אני 

  תרבותית   לסוציולוגיה  המרכז   של  ההשקה  בכנס  הוצגו  המאמר  מן  חלקים.  המאמר   והידוק   לגיבוש  שתרמו

 .2019 ינואר , אילן–בראוניברסיטת ב
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ניים בין  במרחב בי חברתיים הפועלים    מוסדותבמגוון רחב של  מבלים  אנשים    והדיפרנציאציה,
תנועת נוער, קבוצת תחביב, פורומים במדיה חברתית או קהל    —  תלציבורי  תפרטיספרה הה

(. למרות ההבדלים בדפוסי הפעולה של המוסדות  Kaplan, 2018bצופים בתוכנית ריאליטי )
לקבלה,   ובקריטריונים  במטרותיהם  הארגוני שלהם,  במבנה  מבחינה  האלה,  כי  לומר  אפשר 

צרים  וי אקספרסיבית כולם פועלים כמעין מועדון חברתי שהמשתתפים בו מתרועעים זה עם זה ו
של  חברותיות  קשרי   מנגנונים  באמצעות  מתעצמים  החברותיות  קשרי  פורמלית.  בלתי 

"אינטימיות פומבית": הפגנה של קשרים בינאישיים מול צד שלישי )שהוא מכר או זר( באופן  
 ,Kaplanצר בה בעת הדרה והכללה ומאפשר להגדיל את מעגל המעורבים באינטראקציה )שיו 

2005, 2018b  ,השונים במועדונים  שנוצרות  החברתיות  הרשתות  בין  החלקיות  החפיפות   .)
להתגבר שוב ושוב  ייעות למשתתפים  והנורמות המשותפות של חברותיות שנרכשות בהם, מס 

ההנחה    הפוך זרים לחברים.לולפתח אמון ביכולתם וביכולת של עמיתיהם    הזרותחוויית  על  
היא כי ההתנסות המצטברת בתהליכים אלו של "חברותיות מועדונית" מאפשרת לנו לדמיין  

שותפת  את החברה הכוללת שאנו חיים בה כאומה, לא רק במובן של קולקטיב בעל זהות מ 
 ( אלא במובן של קבוצת חברים. 1999)אנדרסון, 

של   חדשה  המשגה  באמצעות  עליה  ולהוסיף  זו  תאורטית  מטענה  חלק  להדגים  אבקש 
במועדון   שמתקיים  זה  )כמו  בינאישית  תקשורת  מבנה  בין  המגשרים  סוד  שותפות  תהליכי 

פע חברתי )כגון אירוע מדיה המוני(. ההדגמה  חברתי( ובין מבנה תקשורת קולקטיבי של מו
בישראל    אח הגדולהריאליטי התוכנית  תיעשה באמצעות ניתוח שניוני של ממצאי מחקר על  

(Kaplan & Kupper, 2017  שלא כמו .)  ,תמודדים  למבתוכנית זו אין  רוב תוכניות הריאליטי
אולפן התוכנית )"בית  ביומיום  חיי  ניהול  ב את רוב זמנם  מבלים  לביצוע והם  מוגדרת  משימה  

ובניהול   הגדול"(  האישי  שיחות  האח  ה"וידוי"  בתהליכי  העניין  לצד  המתמודדים.  עם שאר 
ביטויי ה ידי  מּונעת על  עוברים, התוכנית  בין המשתתפים. הפנייה    חברותיותשהמתמודדים 

אמפתיה אישיים אלא גם חוויה של מעורבות בקשרים  לרגשות הקהל מבנה לא רק הזדהות ו
 הנוצרים בין המשתתפים.  

 ,Kaplan & Kupperבמחקר שערכתי עם יוני קופר על הגרסה הישראלית של התוכנית ) 

( בחנו כיצד שורה של מאפיינים מבניים בפורמט של התוכנית משמשים כמנגנונים של  2017
  —   הצופה  —  שלישי  וצד  בתוכנית  משתתפיםדיירים ה ה  שבין  בדינמיקה  ימיות פומבית.אינט

  מעמדההצופה בקשרים שבין הדיירים,    ,השלישי  הצד  של  מיקומו  לשינוי  םפועלי  אלו  מנגנונים
 לעמדה של צופה מועדף ועד לחוויה של משתתף פעיל.   פסיבי  צופה של

ים ולבחון  חברתי נים  מועדובמאמר זה אבקש לקשור ממצאים אלו לתאוריה של חברותיות ב
כיצד חברותיות מועדונית מזינה תחושות של סולידריות קולקטיבית דרך העיקרון של שותפות  

קפים שני היבטים של שותפות  סוד. אראה כיצד המעבר הכפול מזר לחבר ומצופה למשתתף מש 
( והפן הפרפומרטיבי של משתף פעולה או שותף  confidantהפן הרגשי של איש סוד )   — הסוד

(. לבסוף אדון באופן שבו שותפות סוד מגלמת תנועה בין שני מבנים  accompliceלדבר עברה )
, ואבחן מועדון חברתי ומבנה קולקטיבי של מופע חברתי של  בינאישי  מבנה    —  של תקשורת

ומבדלים אותה משאלות של   סולידריות קולקטיבית  היבטים אלו תורמים לחוויה של  כיצד 
 זהות קולקטיבית. 
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 רקע תאורטי 

 ואזרחית   לאומית חקר סולידריות  

ים  חברתי נים  מועדווחברה אזרחית מזווית של  לאומיות  הצעתי לסדר יום מחקרי חדש לחקר  
הארגוני ובמתודולוגיה. המהלך הראשון הוא    בהמשגה, במודל  —  מבוססת על שלושה מהלכים

רוב ספרות המחקר מתייחסת    שינוי פרדיגמטי בהמשגה של שייכות לאומית ברמת המקרו. 
כחוויה של   לאומיות  )זהות  לשייכות  אולם   (,Eriksen, 2004; Malešević, 2011קולקטיבית 

חברי הלאום, או במילים  בין  לבחון שייכות זו גם כתהליך מתמשך של כינון קשרים  אפשר  
של    —  אחרות חברי  .  קולקטיבית   סולידריותכחוויה  בין  פעולה  שיתוף  הכול,  ככלות  אחרי 

( והוא גם מה Gellner, 1983; Smith, 1986הלאום הוא רציונל מרכזי באידאולוגיה לאומית )
 שמבחין בין לאומיות, על היסודות הפוליטיים שבה, ובין שייכות אתנית גרידא.  

להגדיר   כסולידריות  מקובל  הדדית,  קולקטיבית  דאגה  מתוך  פוליטי  אינטרסים  שיתוף 
.  (Miller, 2017משותפת שעשויה להביא לחלוקה מחדש של משאבים )שותפות גורל, ואחריות  

הממשיג סולידריות כמערכת של הסכמות בין שחקנים, והן    ,היבט חוזי הן  בהגדרה זו גלום  
הספרות על לאומיות נוטה  קיומו של קשר רגשי בין השחקנים.  המדגיש את    ,פרסיביס היבט אק

של  בלהתמקד   קולקטיביתשאלות  ומסבירזהות  מנתחים  החוקרים  ורוב  סולידריות  ,  ים 
גיבוש הזהות לוואי של תהליכי  רק כתוצר  -Miller, 1995; Theiss)ראו למשל    קולקטיבית 

Morse, 2009  .מעטים הסבירו סולידריות במנותק משאלת הזהות, כקשר ישיר בין השחקנים .)
רואה גישה אחת  זימל    מבין אלו,  גיאורג  זרים: בהשפעת כתיבתו של  בין  בסולידריות קשר 

(Simmel, 1950  ולהמשיג פרודוקטיבית  משמעות  "זרות"  למונח  לייחס  החלו  סוציולוגים   ,)
 ,Horgan)אותה כמערכת של הסכמות על יצירת מרחב של הכרה הדדית מתוך שוויון נפש  

ב   .(2012 רואה  חלופית  חברותיותגישה  קשרי  של  הרחבה  הוא  סולידריות  מביטוייה  ואחד   ,
ביניים  המרחב  בהשתתפות בהתאגדויות אזרחיות  טוקווילית, הבוחנת כיצד  – באסכולה הניאו

לציבוריתהספרה  הבין   ומקושרת    פרטית  הכלל  טובת  את  ופריחה  משרתת  דמוקרטיה  עם 
( הקפה (.  Putnam, 2000כלכלית  בבתי  שהתפתחה  החברותיות  במאפייני  ראה  הברמאס    גם 

התשע מהמאה  החל  באירופה  במוסדות  – ובסלונים  תלוי  שאינו  חדש,  ציבורי  מרחב  עשרה 
  .(Habermas, 1991)המדינה ומאפשר ליבון רציונלי של דעות 

 נית חברותיות מועדו 

בעקבות זאת, המהלך השני בתיאוריה שאני מציע הוא לבחון מבנים ארגוניים של סולידריות  
שחל על מגוון המוסדות החברתיים    חברתין  של מועדומושגי  מודל  ברמת הֵמזֹו, באמצעות  

  יהם, בתפיסותיהםשונים זה מזה במטרות חברתיים  אף שמועדונים    .הפועלים במרחב הביניים
הם חולקים לוגיקה משותפת של "חברותיות מועדונית"    ,הארגוני שלהם   מוסריות ובמבנה ה

 שאלה מאפייניה:  

ף והיא מעוגנת  עניין משות סביב  אישיים  נמפגשים ביהפעילות במועדון מבוססת על   . 1
 התנהגות.   ובנורמותהצטרפות בכללי 
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ובעלת    אקספרסיביתקרי באינטראקציה    , חברותיותהקשרים בין החברים מתאפיינים ב  . 2
( אינסטרומנטלי  צורך  מתוך  ולא  עצמה  לשם  המתקיימת  משחקי"   ,Simmel"אופי 

1950).  
קיימת ציפייה מפורשת או סמויה שזרים ישתפו פעולה ויהפכו לחברים במועדון. חברי   . 3

לא גם להפגין נאמנות למועדון  המועדון מצופים לא רק לקדם אינטרסים משותפים א
 ולחברי הקבוצה.  

הלוגיקה של חברות במועדון דומה ללוגיקה של חברות בינאישית. היא מבוססת על   . 4
יכולת  ה של  האוניברסלי  היבט  בחירה  עיקרון  ועל  חבריי(  את  לבחור  יכול  )אני 

 פרטיקולרי של העדפה )אני מעדיף את החבר על פני אחרים(. 
ומקושרת עם    חברות במועדון . 5 בהשוואה למי שאינו    תּופריבילגיעם  אקסקלוסיביות 

 חבר בו.

 מנגנוני אינטימיות פומבית 

במישור המתודולוגי, מציע אסטרטגיית מחקר לניתוח חברותיות  בתיאוריה,  המהלך השלישי  
הכוונה היא   אינטימיות פומבית.מועדונית ברמת המיקרו דרך ניתוח אינטראקציוני של מופעי 

ולא לאינטימיות    (intimacy as a relationship)קרוב בין אנשים    קשרבמובן של  ימיות  ינטלא
. אינטימיות פומבית היא  (intimacy as disclosure)  ל העצמיבמובן של חשיפת מידע פנימי ע

אותו   ומפגינים  קרוב  קשר  מקיימים  שחקנים  שני  שבה  משולשת,  בינאישית  אינטראקציה 
הצד השלישי )יחיד או רבים( יכול להיות חבר נוסף, מכר או זר מוחלט.    שלישי.בפומבי מול צד  

הכולל   ייחודי  הומור  באמצעות  היתר  בין  מתרחשת  האינטימי  הקשר  הפומבית של  ההפגנה 
אידיוסינקרטי ביטויים  קוד,  בשפת  הן    יםשימוש  הומור  של  אינטראקציות  פיזיות.  ומחוות 

.  (Fine, 1984)צרות משמעות מפורשת אלא משהות אותה  אמביוולנטיות ובפני עצמן אינן מיי
פעמים רבות התקשורת נותרת סתומה גם למשתתפים עצמם, וחשיבותה היא בעצם הדגשת  
היחסים ביניהם והאקסקלוסיביות של הקשר. ברוח זו בחנתי לראשונה מופעים של אינטימיות  

ובמחקר אתנוגרפי על    (Kaplan, 2005נאישית בין גברים )פומבית במחקר נרטיבי על חברות בי
  .(Kaplan, 2014חברות וסולידריות קולקטיבית במסדר הבונים החופשיים )

י   שותפות סוד כפיתו

הכללה. במאמר זה  יוצרים בה בעת אפקט של הדרה ואפקט של  אינטימיות פומבית  מנגנוני  
.  ופיתוי   סודובין    שבין אינטימיותאבחן אפקטים אלו כתהליך של שותפות סוד הטמון בזיקה  

יומיומית  בתקשורת    קומוניקטיבי של הסוד–אההיבט המטעמדו על  אנתרופולוגים  וסוציולוגים  
למעשה הוא מכוון ליצור הדרה  אבל    ,הסוד מקושר עם המרחב הפרטי קהילתיים.  בטקסים  ו

מידע או לקשר  משמעות פומבית ללייחוס  אמצעי דרמטורגי  באמצעות פנייה החוצה ומשמש  
הסוד מחבר את חברי הקבוצה לא רק באמצעות  (.  Bellman, 1981; Piot, 1993או קבוצתי )  אישי

גישה למידע אלא גם באמצעות סימון הקשר עצמו כאקסקלוסיבי ולכן  הקניית זכויות יתר ב
אינטימי. זהו מקור הלכידות של חבורת סוד, שכל כולה תלויה בהיותה מופצת ברבים ככזאת.  

,  מדינת הלאום חברתי של –בהקשר המקרוקמפ ואדריאנה  אליעזר –אורי בןלוגיקה דומה הציגו 
מ  ישראל לדורותיהן לשמור על  כשהציעו הסבר אקספרסיבי להתעקשות של    ותסודמשלות 

מדינת סוד היא מדינה השוקדת על  [  ...]  הגרעין: "מדינת סוד איננה מדינה ששומרת סודות
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[  ...]  עד שזו נהפכת לפולחן, לערך[  ...]  כינון מתמיד והפגנה מתמשכת של עמימות וסודיות
 (. 286, עמ' 2006אליעזר וקמפ, –בן) אזרחיה"של לחלק מזהותה של המדינה ו

לצד אפקט ההדרה טמון בשותפות הסוד המופגנת בפומבי גם פוטנציאל של הכללה דרך  
פיתוי. תקשורת אמביוולנטית וסתומה בין שני שחקנים מקניטה ומעוררת את סקרנות הצופים,  

כנגישה   אותה  שחווים  מהם  אלו  את  שלישי  להצטרף  ומזמינה  לאחר לכצד  הסוד.  חבורת 
ותו סוג של אינטימיות פומבית מקניטה כלפי צופים אחרים  שהצטרפו הם יכולים להפגין את א 

וכך להרחיב בהדרגה את מעגל שותפי הסוד. באורח זה תהליכי שותפות סוד מאירים באור  
( על ההבדלים העקרוניים בין קשר דיאדי  Simmel, 1950חדש את הניתוח הידוע של זימל )

הקשר אינו    , גורם שלישיותר. זימל הדגיש כי מרגע שמצטרף  לקשר של שלושה שחקנים וי
אחד השחקנים  יכול להתקיים גם אם  הוא  ו  פים משתת ה של  ן האינדיבידואלי  ברצו עוד רק  תלוי  
אבן הבניין לסולידריות של קבוצה רחבה יותר. אחד א  יהלכן אליבא דזימל הטריאדה  .  פורש 

די וקבוצתי שלא נדון אצל זימל טמון  ההסברים האפשריים למעבר מקשר דיאדי לקשר טריא
 בדיוק בכוח הפיתוי של אינטימיות פומבית ובפוטנציאל ההתרחבות של מעגל שותפי הסוד.  

 קולקטיבי מבנה  אישי ל נ בי שותפות סוד כגישור בין מבנה תקשורת  

ובין  אישי  נבי קשר  בין  מהאמור לעיל אפשר להסיק כי תהליכים של שותפות סוד עשויים לגשר  
קשר  חוויי סולידריות.    קולקטיבית  )  בעקבות של  על  Frosh, 2012פרוש  להסתכל  אפשר   )

. הראשון הוא מבנה של  תקשורתשותפות הסוד במונחים של שני דפוסים מרכזיים של מבני  
רשת   על  מבוסס  והוא  חברתי,  למועדון  האופיינית  בינאישית  קשרים של    אופקיתתקשורת 

נוע בין  יכול לכחבר מועדון, והוא  מעמד שווהיש כל שחקן (. ל הדדיים) אישיים דיאלוגייםנבי
הרשת  מיקום פסיבי יחסית למיקום אקטיבי יותר ולקחת על עצמו תפקידים בקבוצה. לצד זאת,  

ו  הדפוס    .לו   חוץמשמי שבתוך המועדון ומי  הבחנה ברורה בין    תיוצרהחברתית היא סגורה 
(. לדברי social performance)  מופע חברתיתקשורת קולקטיבית, המאפיין  מבנה  השני הוא  

רק   (fusionג'פרי אלכסנדר, למופע החברתי יש פן טקסי שמתממש ומביא לחוויה של מיזוג )
, ובהם מבצעים, צופים, העמדה ועיצוב אסתטי,  כל מרכיבי המופעאותנטי בין  אם נוצר שילוב  

( משותפים  תרבותיים  ייצוגים  של  הAlexander, 2004ומערכת  היא  תקשורת  (.  כזה  במופע 
.  בין צופים והבחנה ברורה בין מבצעים והיא יוצרת  צדדית(–ומונולוגית )חדריכוזית  ,היררכית 

באמצעי   או  )ישירות  בו  הצופים  מהמוני  סימולטני  באופן  קשב  מרכז  הקולקטיבי  האירוע 
התקשורת(, כך שכל אחד מהם בטוח ששאר הצופים מסתכלים על אותו אובייקט וחווים את  

   .אותם רגשות
סולידריות    דורקהיים ליצירת  קולקטיביים  טקסיים  אירועים  של  החשיבות  את  הדגיש 

קבוצתית. חוקרים שונים אימצו את גישתו והתייחסו למבנה של מופע חברתי כיוצר סולידריות  
ודיין,  1999)אנדרסון,   כ"ץ   ;1995  ;Alexander, 2004  של לסוגיה  להתייחס  מיעטו  אולם   ,)

קשרים בינאישיים בין השחקנים במופע כבסיס לחוויית הסולידריות. אף שמבנה התקשורת  
הקולטיבי אופייני יותר לאירועים המוניים, למעשה גם במועדונים חברתיים מתקיימים לעיתים  

(. לאור כל זאת אבקש לבחון כיצד תהליכים של  Kaplan, 2018bאירועים בעלי אופי דומה )
שותפות סוד נעים בין קשר דיאדי לטריאדי וקבוצתי וכיצד הם מגשרים בין מבנה תקשורת  

 בישראל.   ת, דרך מקרה הבוחן של תוכנית האח הגדולקולקטיבימבנה תקשורת  ל  תבינאישי
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 י דילמות מרכזיות בחקר תוכניות ריאליט 

פריחת תוכניות ריאליטי בשוק הטלוויזיה העולמי בעשור הראשון של המאה העשרים משקפת  
סטנדרטיזציה  תהליכי    ן(, שביסודTomlinson, 1999גלובליזציה תרבותית )היטב מגמות של  

מבנים מדינתיים ברחבי  גלובליים שמחלחלים ומוטמעים ב של מודלים ארגוניים  ורציונליזציה  
סוגת הריאליטי מספקת לערוצי שידור מסחריים הפקה זולה יחסית  (.  Meyer, 2000העולם )

הפקה   נוסחאות  של  וִמחזור  שכפול  של  מגמות  מקצינה  היא  ובכך  מצליחים  פורמטים  של 
והטלווי הקולנוע  בתעשיית  אחרות  מסוגות  מוּכרת  תופעה  )מצליחות,  (.  Jenner, 2017זיה 

בישראל, שבה שידורים בערוצי הטלוויזיה המסחריים נתונים לרגולציה של הרשות השנייה  
לטלוויזיה ולרדיו, פרחו תוכניות הריאליטי בשל הביקוש להפקות מקומיות, אף שלא ענו על  

נתפס וחלקן  איכות  לתוכניות  המדיניות  קובעי  חברתית  הציפייה של  ראויות מבחינה  כלא  ו 
   .(Lavie, 2019)ומוסרית 

אף שברוב תוכניות הריאליטי אין עיסוק מפורש בשאלות של לאומיות, חוקרים הראו כיצד  
את   מבנות  ריאליטי  וה התוכניות  לאומיתתכנים  זהות  של  עיצוב  גבולות  באמצעות  , למשל 

 ;Elias et al., 2009בחברה )להקשר הישראלי ראו    בין מגזריםוח  הכ  יחסי או ייצוג של  מנהגים  

Livio, 2010; Neiger, 2011; Shoshana, 2016.)    מתוך כוונה להתמקד בשאלות של סולידריות
ולא של זהות, הניתוח הנוכחי בוחן כיצד נוצרת תחושת שייכות לאומית בתוכנית לאו דווקא  

שמוצגים על  חברותיות  היחסי  מתוך עיסוק בתכנים לאומיים או בגבולות הלאום אלא מתוך  
 זה הקהל.   המרקע והקשרים שנרקמים בין מכלול השחקנים במופע החברתי, ובכלל

חד בינאישי  לניתוח  –החוויה של קשר  זכתה  טלוויזיה  בין הצופָה לדמות בתוכנית  צדדי 
פרא יחסים  של  הפרדיגמה  תחת  תקשורת,  של  בפסיכולוגיה  ושיטתי    חברתיים –נרחב 

(parasocial interactions( )Horton & Wohl, 1956רבים הקבילו קשר זה לקשר ש .)  ל חברות
(Giles, 2002( והוא נבחן גם בתוכניות ריאליטי )Gray, 2018.)    עם זאת, רוב המחקר בתחום

 ,Hartmann & Goldhoornמתמקד בסגנונות הפנייה של הדמויות על המרקע אל הצופים )

 ;Eyal & Rubin, 2003כאינדיבידואלים )  ( או במוטיבציות ותכונות אישיות של הצופים 2011

Schiappa et al., 2007  והוא אינו עוסק בהיבטים מבניים רחבים יותר של חברותיות, כגון ,)
של  צופים    מיקומה  בין  קשרים  על  וההשלכות  פומבית  אינטימיות  של  במשולש  הצופָה 

 וסולידריות קולקטיבית. היבטים אלו נידונים להלן.  

 מתודה

 מקרה הבוחן של תוכנית האח הגדול 

הגדול  תוכנית   לראשונה  האח  לאוויר  ו  1999–בעלתה  כה  בהולנד,  שודרה  עד    80– בכהיא 
, ומאז היא  2018עד  2008שנת הופקה על ידי שידורי קשת מ  ההישראלית של ההגרס . מדינות

ב ידי חברת רשת.  טבלת אחוזי  התוכנית עמדה בראש  הראשונות  השידור  עונות  מופקת על 
. בתוכנית  (2018  ,)טוקר גבוהים  על אחוזי צפייה  בטלוויזיה וגם כעבור עשור היא שמרה  צפייה  ה
מוכנסי  15–כ מגורים  מתמודדים  כבית  המעוצב  לאולפן  לחיות  ום  משך  ב בצוותא  בו  עליהם 

לצופים    משדרותההעולם החיצון. הבית מרושת במצלמות  כליל מן  מנותקים    ,חודשים  כשלושה
הדיירים פעולות  כל  שבוע    24  את  בכל  ביממה.  מעמידים  שעות  אחדים  להדחה  הדיירים 
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בבית  שנותר  האחרון הדייר  בית.  ר במעוניין להשאיהוא ש  יםמועמד לוהקהל מצביע  מביניהם,  
 .  כספימוכרז כמנצח וזוכה בפרס 

שני צירים  מעצם היותה תוכנית ריאליטי, האח הגדול נעדרת עלילה מפורשת. ובכל זאת  
הדיירים    . הוא פסיכולוגי  האחדמקדמים את מהלך התוכנית ומעוררים את עניין הצופים. הציר  

כלפי  של רגשותיהם "אותנטית" חשיפה ובהם  וידוי"  מרבים לקיים דיאלוגים ומונולוגים של "
על    יכולת לרפלקציה עצמית. הם מגלים  חייהם מחוץ לתוכניתולגבי נסיבות  דיירים אחרים  
שהפך לדומיננטי    ",שיח הטיפולי " החיובי ברוח    שינוי עצמיציפייה לתהליך של  מצוקות העבר ו

ריאליטי  תוכניות    על (. מחקרים רבים  Illouz, 2007; John, 2013ובתקשורת )  מרחב הציבוריב
   (.Corner, 2002; Couldry, 2008; Hill, 2002) עצמיחשיפה הפומבית של ההתייחסו לסוגיית 

ה  הנוסף על  ידי    , אינדיבידואלי–פסיכולוגיציר  מּונעת על  בין הדיירים  התוכנית  היחסים 
  . מועדון חברתילמעין  ריאליטי  התוכנית  ציר זה הוא ההופך את    ביניהם.  חברותיות וביטויי ה

ב הרב  המחקרי  לעיסוק  הפומבית  בניגוד  בתוכנית  חשיפה  משתתפים  של  האינדיבידואלית 
על סולידריות    יהוהשלכות בין המשתתפים  ההפגנה הפומבית של יחסי החברותיות  ריאליטי,  
נחקרה  תקולקטיבי הגדול    .כמעט  לא  האח  בבית  מתוך  הדיירים  של    נקודתפועלים  פתיחה 
הדרגה נוצרות  במול עינם הפקוחה של מיליוני זרים נוספים.  זה לזה ומתנהלים  זרים  אנשים ה

  (, יריבויות אישיות וקבוצתיות או מינייםם  ייט רומנ יחסים  )ולעיתים גם    חברויותבין הדיירים  
פוליטיותוכן   עמדות  רקע  על  ודתיות.–קליקות  אתניות  וזהויות  חברות  היחסי    חברתיות 

מול  הו בפומבי  מוצגים  הצופים  כלל  יריבות  ומול  לשיחה  בתוכנית  הדיירים  נושא  והופכים 
 . בקרב הקהל  בוןוללי

 ממצאי מחקר קודם 

  "האח הגדול " מציג ניתוח שניוני של ממצאים שפורסמו במחקר קודם על תוכנית  זה  מאמר  
התבסס על נתונים מעבודת הדוקטור של יוני קופר  , ואשר  (Kaplan & Kupper, 2017בישראל )

התוכנית  העונות הראשונות של    ארבעניתוח תוכן של  נבנה באמצעות  (. מסד הנתונים  2015)
ראיונות עומק עם צופים. נושא המחקר    41–קבוצות מיקוד ו  10מחקר קהל שכלל  וכן  בישראל  

  כנית עבור והוצג למשתתפים כ"מחקר על חוויית הצפייה בתוכנית האח הגדול ומשמעות הת
המשתתפים בקבוצות המיקוד והראיונות נדגמו בשיטת כדור שלג, באמצעות פנייה    .צופיה"

מודעות   ובאמצעות  בפייסבוק  הגדול  האח  של  הרשמי  בדף  בקמפוס  שנתלו  לעוקבים 
אילן. פרופיל הנדגמים שיקף מגוון יחסי של הציבור היהודי בישראל מבחינת  –אוניברסיטת בר

נערכו  על אלה  צוג חסר לחרדים. נוסף  ייצוג יתר לנשים וי בו י היה  הכנסה, השכלה וגיל, אך  
  , דיונים נבחרים באתרי מדיה חברתית )קופרונותחו תצפיות משתתפות עם קהלים נבחרים גם 

2015 .) 
קציוני של הקשרים בין  א ניתוח אינטר  :ו גישה מתודולוגית ייחודית ננקטבמחקר הקודם  

הקשרים שנרקמים בקרב הצופים  של  בין קהל הצופים ווהקשר בינם  של  וכנית,  המתמודדים בת
שורה של מאפיינים מבניים בפורמט של התוכנית שיוצרים מנגנונים  העלה  עצמם. ניתוח זה  

וילון החוצץ לכאורה בין  המסיטים במעט את הו של אינטימיות פומבית ומשמשים מעין קפלים  
וילון מאפשרים לקהל הצופים להיות מעורב  והקפלים בבין הצופים.  והמשתתפים בתוכנית  

 (.  Kaplan & Kupper, 2017באורח קונקרטי או סמלי באינטראקציות המתרחשות על המרקע )
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 הניתוח הנוכחי 

ובפרט לשאלה    ,לתאוריה של חברותיות מועדונית הללו  אבקש לקשור את הממצאים  אמר זה  במ
וילון  ושל קפלים מבניים באחדות  של שותפות סוד. לצורך זה אערוך ניתוח שניוני של דוגמאות  

הפומבית.   כיצד  האינטימיות  שני  ם  מיגלו אראה  אלו  ומצופה    ים,מעברבקפלים  לחבר  מזר 
הפן הרגשי של איש סוד והפן  :  של שותפות הסודההיבטים  משקף את שני  וכי הדבר    , למשתתף

ומרטיבי של משתף פעולה או שותף לדבר עברה. באמצעות העיקרון של שותפות סוד  הפרפ 
וסולידריות   גורל  שותפות  של  תחושות  מזינה  המועדונית  החברותיות  כיצד  להסביר  אנסה 

 קולקטיבית.  
לקוחות הן מניתוח אירועים ששודרו בתוכנית עצמה והן מראיונות  שיוצגו כעת  הדוגמאות  

ותצפי הצופים  קהל  גישה  עם  מתוך  יוצא  הניתוח  צופים.  בין  מפגשים  על  משתתפות  ות 
פרשנית הנשענת על דוגמאות ואנקדוטות כדי להתחקות אחר הלוגיקה הפנימית    אינדוקטיבית

הצופים  של  בפרשנות  הוא מתמקד  פרספקטיבה אתנוגרפית לחקר קהל  . מתוך  העולה מן השדה
 (.Morley, 2006; Rothenbuhler & Coman, 2005לטקסט התקשורתי )

 ממצאים: מאפיינים של שותפות סוד בתוכנית האח הגדול

לתוכנית האח הגדול יש מאפיינים מבניים המעודדים את מעורבות הקהל באמצעות שותפות  
שלהם.  סוד במיקום  הן  מתבטאת  הצופים  חלקיים    —  מעורבות  צופים  משתתפים  רק  ולא 

להשוותם    —  פסיביים שאפשר  יחסים  השחקנים,  ובין  בינם  שנרקמת  היחסים  במערכת  והן 
קרובה  מערכת יחסים  של התוכנית התפתחה  עונה השלישית  לקשרי חברות. לשם המחשה, ב

ובין הדייר  זוכה  שלימים הפך ל,  מנחם  ג'קיבין הדייר   . על אף יחסי  כהן  עוז  לישל העונה, 
,  קהלה עורר סערה בקרב  הדבר וז העמיד להדחה את ג'קי.  ע ליביניהם, בשלב מסוים  חברות  ה

החלים על  הבידוד  כללי  כדי להתגבר על    .ג'קיוהיו צופים שנקטו יוזמה פעילה להזהיר את  
  בדבר "בגידתו" של לי קריאות  במגאפונים  לג'קי  וקראו  סמוכה  גבעה  להגיעו  הם  בית  דיירי ה

בין   דיאדיהתערבותם של הצופים בקשר הים. ילעימות חריף בין השנ עוז, דבר שהוביל כמובן 
הדיירים מראה שכל אינטראקציה בין המשתתפים על המרקע מורכבת מטריאדה שבה לקהל  

פגע לא רק  עוז    לישצופים חשו  נפקד במשוואת האינטימיות הפומבית. ה – יש חלק כצד נוכח 
  כלליגה, שהיא כשלעצמה שבירה של  באמון של חברו אלא גם באמונם שלהם. תגובתם החרי 

ב כדי  תוכניתהמשחק  עד  היחסים,  במערכת  כשותפים  והן  כצופים  הן  מיקומם  את  שינתה   ,
 .  שותפות לדבר עברה 

 הגדול: הזמנה למעורבות דרך סוד   חדר האח 

קיימים   התוכנית  של  הפורמט  בעצם  אך  התוכנית,  מכללי  חרג  אמנם  לעיל  המקרה שתואר 
שיו מובנים  פומביתשל  קפלים  צרים  מאפיינים  תהליכי    אינטימיות  בשיטתיות  ומעודדים 

מדמה שיחת וידוי בתא הכנסייה  החדר    שותפות סוד. דוגמה בולטת לכך היא חדר האח הגדול.
המודרני.   הטיפול  בחדר  הבית  משאר  מבודד  הוא  או  מינימלית:  תפאורה  והחלקי  ספה,  בו 

הדייר   טלוויזיה.  ומסך  וידאו  יושמצלמת  ו המתוודה  הספה  על  עם  ב    , ההפקהבמאי  משוחח 
; הדייר מסתכל דרך המצלמה  רק קולו נשמעהבמאי אינו נוכח פיזית ו  .המכונה "האח הגדול"
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עם יתר הדיירים  של המתוודה    ויחסירוב השיחות בחדר נסובות סביב  .  ישירות אל הקהל בבית
ו היחסים בחייו הפרטייםכן על  בבית  . האח הגדול שואל, מתעניין  מחוץ לתוכנית  מערכות 

שיחת    עצמו. על  דבר  אומר  אינו    הוא  פסיכולוג או כומר כמו  , אך  את השיחה  מכוון לעיתים  ו
הוא חשיפה רגשית של מידע אינטימי  האחד  שני תהליכים רגשיים משלימים.  הווידוי יוצרת  

מטפל  כפי שמתוודה,  ר הדיי אמפתיה כלפי האת הצופים לחוש  ברוח השיח הטיפולי, המעודדת  
ידוי הוא  ו לאופי הפרטי של חדר הטיפול, כאן הומוחלט  בניגוד  אלא ש.  שלו מטופל  חש כלפי ה

. טמון כאן מהלך רגשי של ניהול קשר ולא  סוד ניהול  קומוניקטיבי של  – אהמטנוגע בפן  פומבי ו 
ת וטקסית  רק של חשיפת מידע. הפנייה של המתוודה נעשית ישירות לצופים, אגב הדרה מופגנ 

 :  של שאר הדיירים. כפי שציין רון, פקיד קבלה וצופה אדוק בתוכנית

זה כמו פסיכולוג שהם באים, מדברים, שופכים את הלב. ומראים לקהל בבית בעצם,  
רק לקהל בבית ולא לדיירים עצמם, באמת מה הם מרגישים... דווקא שם אתה מתחבר  

כי כמו שאמרתי הם הכי אמיתיים שם וגם מדברים על אחרים מה שהם    ,אליהם יותר
אולי קצת    ,כאילו  ,חושבים. כי לפעמים בבית האח הגדול אתה רואה אותם במצלמות 

ואתה לא יודע ממש מה הם חושבים על הרבה אחרים,    ,צבועים, לא קצת, הרבה צבועים
בים ושם אתה מכיר אותם  אבל שם הם יכולים לפתוח את הפה ולהגיד את מה שהם חוש

 יותר טוב. 

אינטימי מתקיימות בין הדיירים  מידע  לכאורה, שיחות בעלות אופי של וידוי תוך חשיפה של  
ומוקרנות לקהל הצופים כל הזמן ובכל חלקי הבית, ולא רק בחדר האח. ההבדל טמון בכך  

היות שותפת  שבחדר האח הצופָה הופכת לנמענת המועדפת של המידע, ולמעשה היא נבחרת ל
  . הוא "מתחבר אליהם יותר"שדווקא בחדר האח    דגישסוד של הדייר המתוודה. הצופה רון ה

אני  "  —  ה של מידע אינטימיחשיפעם הדייר בגלל ההיכרות  אמפתיה ו חוויה של  ברק  לא מדובר  
חוויה של קרבה  באלא    —   "יודע יותר על חייו הפרטייםאני  מכיר אותו טוב יותר מאחרים כי  

  , אני חבר אישי שלו יותר מאחרים: "דרך אקט של שותפות אקסקלוסיבית והזמנה למעורבות  
כי הוא בחר לשתף אותי ולא רבה ואני רק זבוב על הקיר;  בקרבה  זה עם זה  למרות שהם מבלים  

זהו ההבדל בין חשיפה אישית שמתרחשת בכל תוכנית טלוויזיה ובין הזמנה לחברות;    ."אותם
פומבית  ו  זה אינטימיות  של  הדינמיקה  ו כוללת  ש לב  ושיתוף  הדרה  נסיבות  בזמינה,  מכאחד 

לההמתאימות,   שלישי  היחסים  צד  ממערכת  כחלק  שהרגיש  משום  כסוד.  א  ידווקא  מוצגת 
ה בקשרים  הקהל  וי אישי בינשיתוף  להם  חלק מאפשרת  הזמנה  בהם  את הקשר  להקחת  רחיב 

ל יותרהבינאישי  רחבים  דינמיקהמעגלים  מ  .  הפרט  עם  אינדיבידואלית  הזדהות  כזאת שונה 
 הסבר לסולידריות. ת מספקנה שאיתופעה  —  אישיוידוי הנושא 

 הנכחת בני המשפחה כמקרה פרטי של הנכחת הקהל 

הדיירים מרבים לשוחח במהלך התוכנית על רגשותיהם כלפי בני משפחותיהם, בני זוג וחברים  
משך שהותם בבית האח הגדול. גם כאן מדובר    שהותירו מאחור, אשר הקשר עימם מנותק בכל 

באינטראקציות בינאישיות המופגנות בפומבי, אלא שהאינטראקציות הן בין הדיירים לדמויות  
וידוי משותפת בחדר האח הגדול ביקשו בתחינה  בשיח שמחוץ לתוכנית.     משתתפות   שתי ת 

 :וגןטוקרב, לשמוע אות חיים מבני ז ני ' גבולוס ו  רנין, הראשונה מהעונה
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 ? מרגישות  אתן  איך. ורנין  ני'ג  שלום:  הגדול האח 

  מה  אותנו  מטריד   ונורא  מתגעגעות   מאוד   אנחנו ,  לכאן  שהגענו  בדיוק   הסיבה   זו :  ני'ג
  רק ,  אולי  אחת  ידיעה  רצינו  רק...  ?כועסים  הם  האם,  בסדר  הם   אם,  שלנו  החברים  שלום

 . ..משהו   לנו ימסור  שמישהו  ...איתם בסדר הכול אם, לשאול

 .  אדע שאני בלי ממני  ונפרד כועס לא תייסיר אם.  אותנו אוהבים עדיין הם אם: רנין 

.  בסדר   לא]של בן זוגה[    שלדעתו   נכון  לא  משהו  עושה  אני   אולי  לדעת   רוצה   אני:  ני'ג
  בוכה  רנין ]  לי   יקר  הכי  אדם   הבן  הוא   כי   ,לפגוע   רוצה  לא   ואני  לו   מפריע   משהו  אולי

 [. ברקע

לדעת מה יקיריהם חושבים עליהם ועל התנהלותם בתוכנית. לעיתים תכופות  הדיירים צמאים 
נוכחותם   המשפחה.  ובני  הזוג  בני  עם  שלהם  היחסים  מאופי  טפח  הקהל  בפני  מציגים  הם 
הסמלית משפיעה על התנהלות הדיירים ומקרינה גם על הקשר בין הדיירים לקהל. ראשית,  

ים עם בני משפחותיהם שנותרו מחוץ לבית  משום שעצם הפגנת היחסים האישיים של הדייר 
מזרים הפועלים בבועה מלאכותית    —  משנה את נקודת ההתבוננות על דיירי בית האח הגדול 

לאנשים מן היישוב, שנקרעו מתוך קשריהם האישיים וקודם לתוכנית פעלו במעגלים חברתיים  
ה פרטי של הנכחת  שדומים לאלה של הצופים. שנית, הנכחת קרובי המשפחה היא למעשה מקר
נפקדים במערכת  – הקהל: בני המשפחה הם גם חלק מקהל הצופים הכללי וגם בחזקת נוכחים

לדיירים   הקרובים  הקהל  מן  אנשים  כלפי  מופנה  הזרקור  כאשר  הדיירים.  של  היחסים 
מעמד   לו  יש  ופוטנציאלית  הקהל,  כלל  עם  הקבלה  נוצרת  התוכנית  מהלך  על  והמשפיעים 

נפקדים שציפיותיהם מעסיקות  – אר הצופים הם אלמונים, גם הם נוכחיםשותפות דומה: אף שש
מכלכלים את צעדיהם  את המתמודדים ומשפיעות על התנהלותם בתוכנית. יש לזכור שהדיירים  

וכמהים לקבל משוב מן הצופים לא פחות מאשר    מצפה מהםהקהל  מה שהם סבורים שלפי  
ים היא שתכריע את גורלם בתוכנית.  מבני משפחתם, שהרי בסופו של דבר התרשמות הצופ 

העיסוק בבני המשפחה הוא אפוא היבט מבני נוסף שמסמן את הקהל לא רק כקבוצת צופים  
 יודעי כול אלא גם כשותפי סוד מעורבים ומשפיעים. 

ההפקה מצידה מנכיחה את בני המשפחה ישירות בדרכים שונות, ובהן טקסי קבלת פנים  
ים עורכים ליקיריהם. אף שהטקס מתקיים ברחבה שמחוץ  שבועיים שקרובי הדיירים המודח 

הפיזי בין הדיירים למשפחותיהם    איחודלכותלי בית האח הגדול, גם הוא משודר בשידור חי. ה
במציאות   החברתיים  הקשרים  ובין  המציאות  תוכנית  בתוך  המתרחשים  הקשרים  בין  כורך 

מהחיים החברתיים האמיתיים    עצמה, והמסר הוא שמה שמתרחש בבית האח הגדול אינו מנותק
 של ישראלים מן השורה.  

מהלך זה מעצים ומרחיב את חוויית שותפות הסוד. אם רגע קודם לכן הדיירים שיתפו את  
עם   עצמה,  מהתוכנית  נפקדו  אלו  דמויות  אך  יקיריהם  לגבי  אינטימיות  בתחושות  הצופים 

עימן   הקשר  והנכחת  אלו  דמויות  של  הפיזית  מקבהופעתן  צד  הצופים  להיותם  אשרור  לים 
. יתרה מזו, הביטוי הטקסי של אשרור זה במופע קולקטיבי בשידור  ל ומעורבושלישי יודע כ

 חי הופך את הצופים לחבורת סוד משותפת.  
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 שותפות בין הצופים בבית ובחיי היומיום 

  לבין צופים  היחסים בין ה שותפות הסוד שיוצרים הצופים עם דיירי האח הגדול משליכה גם על  
מנגנוני האינטימיות הפומבית מתורגמים  כיצד  מהלך שמראה  שרטט  אבסעיפים הבאים    .עצמם 

קולקטיבית התוכנית;  לאינטימיות  משתתפי  בין  שנוצר    פקדים(נ –וכחיםכנ)  לצופים  הקשר 
ומועתק   אלו שהופכים  דיירים  הוהצופים עצמם,  ין  בשנוצרים    יםלקשר מתרחב  מבחינה  הם 

 נפקדים.  –נוכחים  ,לדמויות ברקע תסמלי
מהרגלי צפייה שהופכים את  מושפעת  מתמודדים בתוכנית  בין הצופים ל תחושת הקרבה  

, רכזת פיננסית  שיר מרואיינת  יום של הצופים. כפי שציינה המ שידורי התוכנית לחלק מחיי היו
הם איתך  הם חברים שלך, הם בסלון שלך,  ש: "בגלל שאתה מרגיש חלק, אתה מרגיש  בעיסוקה 

אינו רק תחושה  ית הצפייה  י חווכלומר, התוצר הסופי של    .כל הזמן, אתה מרגיש חבר שלהם" 
חיי  והוכנסשהצופים   דיירי בית האח הגדול היומיום    בסוד  הדיירים  גם תחושה שאלא    ,של 
יהם של הצופים. כך תיארה זאת המרואיינת דינה,  בבתמובנים מאליהם    "בני בית"הופכים ל

זו טלוויזיה פתוחה, כשאני למטה הם איתי  : "עקרת בית  אצלי הם פשוט עוד אנשים בבית. 
   .בבית, אני לא חייבת לשבת מולם ולמעלה כשאני מקפלת כביסה אני רואה אותם, הם ברקע" 

עם חברים או בני  תיארו הצופים טקסי צפייה קבועים  יומית  מת הנוכחות היו י חווימלבד  
סטודנט,  משפחה.   ח שאול,  כיצד  טריגר  תיאר  משמשת  חבריו  עם  המשותפת  הצפייה  וויית 

 לתחזוק היחסים ביניהם: 

זו מין חוויה כזו, שכולם מתכנסים ביחד, אפשר להגיד שזה מקרב אותנו שכולם צופים  
זה מקרב ללמוד  [  ...]  ביחד. אחרי זה אנחנו יוצאים לבלות או משהו כזה, כולם ביחד

ברים למשל שעברו תהליכים ]דומים[ מהטעויות שאנשים עושים באח הגדול. יש לי ח 
כנית מקרבת.  וכנית, איכשהו התושנגיד כמו הדיירים, אז הם מרגישים שהם איתם בת

כל החברים ביחד על הספה, כולם ביחד, נמצאים כל פעם אצל משפחה   ,אני אומר לך 
ואיכשהו זה משהו שזה    , אחרת בשבת, פעם פה, פעם אצלה, פעם אצלו, כל מיני חברים

ביחד לשבת לדבר בזמן הפרסומות, לדבר על איך בעבודה, איך פה, איך שם. זה  כיף,  
 אפשר להגיד.  ,מין תהליך כזה

האחד כנית. המעגל  ושני מעגלים של יחסי קרבה שנוצרים תוך כדי הצפייה בתמתאר  שאול  
סמלי    תפומבית שנרקמ האינטימיות  ההוא   כפי  הבין  ובין כל אחד מהצופים  באורח  דיירים, 

טקס הצפייה  ההתכנסות ל  :קבוצת החברים עצמהב המעגל השני הוא  בסעיפים הקודמים.  שנדון  
בין    תמחזק המשותף   הקרבה  תחושת  של  .  םחבריהאת  האינדיבידואלית  אינטימיות  החוויה 
נחלקת כעת בין חברי הקבוצה והתנסות זו מגדירה מחדש את הקשר ביניהם כקבוצה  פומבית  

 . של שותפי סוד
ות חברתיות  אינטראקציחוויה זו של שותפות סוד מתעצמת כאשר היא באה לידי ביטוי ב

למרחב  גם מחוץ    בחיי היומיום,  ת חוליןושיח בתוכנית, כאלה שמתרחשות ב זמן הצפייה  שלא ב
 : כך תיאר שלומי, אף הוא סטודנטהביתי. 

 מראיין: יוצא לך לדבר עם אנשים על התכנית? 

 כן.  שלומי: חברים... 
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 ראיין: באיזה סיטואציות? מ

 שלומי: כל סיטואציה, כל שיחת טלפון זה תמיד עולה לאוויר. 

 מראיין: איזה נושאים יותר נפוצים לשיחה? 

ראית    ,למה אתה יותר מתחבר אליו  ,איזה דמות אני יותר מתחבר]ל[שלומי: מי יעוף,  
 ... מה הוא עשה   ,מה קרה

על  ו   וחח בשיחות חולין על מעללי הדייריםצופים המעורים בהתרחשויות בתוכנית מרבים לש
שבחיבור  ה החשיבות  לדיירים.  שלהם  בתכנים אינטראקציהאישי  רק  לא  גלומה  אלו  ות 

המלובנים בהן אלא בעצם ההיווצרות של מעין מועדון חברתי של שותפי סוד, כפי שממחישה  
עובדות בחברת  כנית נהגה קבוצת  ושידורי העונה השלישית של התמהלך  בהדוגמה הבאה.  

החברה משרדי  של  במטבחון  בוקר  בכל  להתכנס  לשתותביטוח  ושל  קפה    ,  לדון  בוקר 
בהתרחשויות בלילה שחלף. באחד מאותם מפגשים שוחחו העובדות בלהט על רומן שהתפתח  

כבר הייתה מאורסת לגבר    א, אף שליהיעתי שולברג בין  ו  —  גרינר   אליהי  -בין דיירת פופולרית  
הודיעה כי הארוס עתיד להצטרף לבית האח הגדול כאחד ודה הוסיפה לדרמה  ההפקה מציאחר.  

בקרב קהל הצופים הרחב זכו גם התנהגותה של ליהיא וגם  .  הדיירים החדשים באמצע העונה
עזות לתגובות  ההפקה  של  כ  המהלך  )וואלהונתפסו  מוסריים  גבולות  (.  News  ,2011!חציית 

בהתנהגות של ליהיא והפרטנר החדש שלה וניהלו אף הן דיון  עסקו  גש הבוקר  העובדות במפ
ער על התנהלותם. אחת מהן אמרה כי "עם ישראל לא יסלח להם" ועמיתותיה תמכו בעמדתה  

 וראו בכך התנהגות לא ראויה.  
התנהלות  מעניין לא פחות כיצד באותו מפגש ליבנו העובדות ביניהן ושפטו בכובד ראש  

דיירות  של   דנהבולטות  שתי  עניין  לכאורה    ,הכט   פרידהו   רון  נוספות,  דרמטי  פחות  סביב 
מעירה  היא  כאשר  אחת העובדות שמה לב שפרידה אינה טורחת להעיר את דנה בבוקר  ועסיסי.  

תי הדיירות היו קרובות בעבר  וננה על כך בפני עמיתותיה. שלהתכלל הדיירים. העובדת  את  
גם בעניין זה הגיעו המשתתפות בשיחה להסכמה כי על  .  ליריבות מושבעותהפכו  עם הזמן  אך  

 של פרידה אינה ראויה.   האף הסכסוך בין הדיירות התנהגות 
הללו   המקרים  כי  בשני  היוניכר  וניהלו  נרגשות    העובדות  אמש  מליל  בפרק  מהצפייה 

הרומנטי והן  בפן  של הדיירים, הן  הבינאישית  דיון קבוצתי על התנהלותם המוסרית  במטבחון  
המשתתפות במעגל קפה הבוקר שולטת ברזי  כיצד כל אחת מזו ממחישה    ההחברי. דוגמבפן  

ין חברות  סוד מקרבת בה  שותפות כיצד  סוד לאינטראקציות שבין הדיירים,    התוכנית ושותפת
תוך כדי משא ומתן ואשרור  קולקטיבית  כיצד היא תורמת לחוויה של סולידריות  והקבוצה,  

 על כך ארחיב כעת.   כקבוצה ושל החברה הישראלית כולה.ל החברות נורמות חברתיות ש

ן צופה למשתתף   אינטראקציות במדיה החברתית: טשטוש ההבחנה בי

בקרב בני משפחה,   ,פנים  אל ישיות לא רק פניםא נצופי האח הגדול מקיימים אינטראקציות בי
לעבודה  עמיתים  או  יותר    ,חברים  רחבים  במעגלים  גם  ברשתות    —  למחצהפומביים  ו אלא 

סוגת  צפייה ב הקבלות בין  כבר עמדו על הבתקשורת  החברתיות ובפורומים באינטרנט. מחקרים  
בראנשים  שבה    ,ריאליטי ה פעילות  ובין  לידוענים,  הופכים  השורה  המן    , ת וחברתישתות 

. הם הראו כי שתי הזירות מעודדות מציצנות  תשומת הלב  את המשתמשים במרכז  ותהמציב
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"( אחרים  של  היומיום  )mediated voyeurismלחיי   )"Calvert, 2000  )  של תרבות  ומקדמות 
. אך בהקשר  (Stefanone et al., 2010), קרי הצגת העצמי וטיפוח גילויי הערצה מהקהל  ידוענות

שלה,   המבנה  מעצם  החברתית,  המדיה  שבו  האופן  הוא  שבולט  מה  הנוכחי  הניתוח  של 
צופים למשתתפיםבחנה  ההמטשטשת את   כיצד הצופים  יותר  בבאופן מוחשי  ומדגימה    בין 

 . כים למעורבים בנעשה בתוכניתהופ
הריאליטי   תוכניות  זכייני  ידי  על  ישירות  מאורגנת  החברתית  במדיה  מהפעילות  חלק 
בטלוויזיה. אלה מנסים להגיע לקהל צופים רחב יותר באמצעות פלטפורמות ייעודיות לתוכנית  

 ,Van Esבטוויטר או בפייסבוק, המאפשרות לחברים בקהל הצופים להגיב ולתקשר זה עם זה )

(. גם הפקת האח הגדול בישראל ניהלה דף פייסבוק רשמי )שבחלק מהעונות היו בו יותר  2016
כל שעות היממה עדכונים על המתרחש בבית האח  הופצו במשך  ובו  מחצי מליון עוקבים(  

נוסף על כך פתחה  לאלפי תגובות בתוך זמן קצר מרגע שידורן.    התרחשויות בולטות זכו.  הגדול
שוטפים עליהם. דפי הפייסבוק  ועדכונים  אישי  מידע  ודיירת ובו  ההפקה דף פייסבוק לכל דייר  

במה   שימשו  צופיםהאלה  בין  ערות  ה  ,לאינטראקציות  של  המעריצים  בקרב  או    דיירבפרט 
 .  הדיירת

יזמו   מצידם  אתרי  הצופים  מלמטה  ויזמו  אינטרנט  וניהלו  לתוכנית  פעילות  המוקדשים 
  ,תפוז הפורומים  פורום האח הגדול באתר  יה  השבאתרים אלו  . הבולט והוותיק  במדיה החברתית

דפי פייסבוק  צופים פתחו באורח עצמאי  כנית.  ומש במה להבעת דעות של מעריצי התשיש
בתוכנית אלפי    ,העוסקים  עשרות  מנו  על    עוקבים. וחלקם  ער  גם  תקיים  הכנית  ותהשיח 

למתרחש  הגיבו  או    ובפייסבוק העידו כי כתברואיינים שהיו פעילים  מה. כמעט כל  פייסבוקב
כך שגם מי שאינם צופים נחשפו לשיח   פייסבוק האישי שלהם או של חבריהםדף ה כנית בובת

 בדרך זו, התרחשויות דרמטיות בתוכנית הפכו לשיחת היום בקרב הציבור הרחב.   הזה.
ל הפוך באצופה למאפשרת להמדיה החברתית  כאמור,   חלקי  שי,    כך סיפר  משתתף.ופן 

 : העובד כפרילנסר 

]חשוב לי[ להביע את הקול שלי. מבחינתי זה כמו שאני דייר. אם אני לא יכול לדבר  
מה שמאחד את כולם ביחד זה הפייסבוק, זה הקבוצה    ...בטלוויזיה אני אדבר בפייסבוק

תם, אנחנו  י ע אהזאת... יש את הדעות של כולם, אז יש לי כמה אנשים שאני ממש קבו
ה את  ונקראים  מוצאים  אנחנו  בסוף  אבל  ויכוחים  לנו  יש  השנייה,  מהעונה  ותיקים, 

 השווה בינינו. 

.  מתמודד בתוכנית עצמו  הוא  המדיה החברתית נותנת לו קול ממש כאילו היה    ,לתפיסתו של שי
דת מחזקת את הקשר בין הצופים לבין עצמם ומחדגם  הפעילות בקבוצת הפייסבוק  לצד זאת,  

מגוון הדעות  ההיכרות עם  ותיקים"(.  והנקראים  את תחושת השייכות הקבוצתית שלהם )"אנחנו  
בסוף אנחנו  )"  תודעה של סולידריות קהילתית   ותיוצרביניהן    סביב האירועים והכלת המחלוקות 

 . "(מוצאים את השווה בינינו 
שנוצרה סביב איילה רשף, דיירת בולטת בעונה  היא זו  נוספת לקהילה וירטואלית    ה דוגמ

קהילה וירטואלית של    ואיילה יצר דיירת  ההערצה לתוכנית לצד  בהמשותף  השנייה. העניין  
פורום המעריצים    . במדיה החברתיתיומית  מאלפי אנשים המקיימים זה עם זה אינטראקציה יו 

בו הייתה לילך, עקרת  ת  ו ימרכז   ותפעילואחת השל איילה המשיך להיות פעיל גם בתום העונה,  
 :  בית, שסיפרה
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נכנסים בכל יום, מברכים  ]הם[  אנחנו חמש אלף מעריצים. של איילה והחבר שלה תומי,  
אותנו, אומרים תודה. אנחנו בפורום, זה גם פורום חברתי, זה לאו דווקא איילה. איילה  

מפרגנים  שאתם  זה  על  רבה  תודה  אומרת  לנו,  מפרגנת  כ...  נכנסת,  ותבים  אנחנו 
ואני   וירטואלי  רק  זה  החברים.  את  הרחבתי  שהכרתי,  לי  תאמין  בחגים.  ומברכים 
מרגישה כאילו זה לא וירטואלי. אני מרגישה כאילו אני מכירה אותם שנים ואני קרובה  

ואנחנו פה משפחה, אנחנו חוגגים ביחד ימי הולדת, שבתות,    ..אליהם. זה משהו מדהים.
לשני מחמיא  לנו    ...אחד  ונסענו    ...מפגשיםויש  מהפורום  לאחת  הולדת  יום  היה 

 ונפגשנו. 

מעגל  והרחיב את  הפורום הפך עבורה לזירה משמעותית של חברותיות  מדגישה כיצד  לילך  
לעיתים  בין המשתתפים הבולטים בפורום אף גלשה  האינטראקציה  שלה.    הקשרים האישיים

לוגיקה הבסיסית של  כמו ה.  בימי הולדתבשבתות ומפגשים  ב אל מחוץ למרחב הווירטואלי,  
ליריבים(, גם  או  זמן קצר לחברים )תוך  באותם  שמפגישה בין זרים והופכת    ,התוכנית עצמה

הריטואלי חוויה שליהקשרים  הצופים משעתקים  בין  לחברים  ם  של  זרים שהפכו  וכדבריה   ,
ואני קרובה   מכירה אותם שניםאני  "כאילו  והרגשה    "תחושה של "משפחהלילך, הם יוצרים  

בחוויה של לילך לא זו בלבד שהזר הפך לחבר, אלא שהחבר נתפס כמי שהיה שם  אליהם".  
זוהי דוגמה לכך   פרימורדיאלי.  נדמה כקשר  עימו  והקשר  ומתמיד  שהתנסות מתמשכת  מאז 

ומלהק חברים שזה עתה הכירו    חבריםלזרים  נרטיב שהופך  – בחברותיות מועדונית מזינה מטא
משותף מיתולוגי  ליים, כפי שתודעה לאומית מייחסת לחברי הלאום מוצא  כאחים פרימורדיא

(Kaplan, 2018b  .) 
הקהילה שנוצרה בפורום המעריצים חורגת  יתר על כן, בסיפורה של לילך בולטת העובדה ש

באורח  לפעול  איילה )"זה לאו דווקא איילה"( וממשיכה  דיירת  בבתוכנית ולמעשה מהעיסוק  
גם   שקבוע  העונה  תום  לנוכחתוהיא  ,  בההשתתפה    איילהלאחר  למעשה  נפקדת.  – הופכת 

בזכות עצמה גם ללא  מראה כי בשלב מסוים הצופים פועלים כקהילה המתקיימת  התנהלות זו  
מושא  ,  " טוטם"ה שהיו  הידוענים  את  ,  שלהם  ההערצהקרי  שבראה  הטלוויזיה  תוכנית  או 

שאינו תלוי בדמות הטוטם כדי לייצג את  מקבל מעמד אונתולוגי  הידוענים. הקשר בין הצופים  
 (.Durkheim, 2008מקור הסולידריות שלו )

 השיח הציבורי סביב התוכנית כביטוי לקשר קולקטיבי 

רצף  לקטיבי, חוויית הצפייה בתוכנית הריאליטי יוצרת תחת ההנגדה המקובלת בין האישי לקו
ית המעורבות  י , חווהגדול  דיירי בית האח של  אישיות  נהאינטראקציות הביארבעה מעגלים:  בין  

הצופים   האלה של  הצופים  הישירות  אינטראקציות  ה,  באינטראקציות  הפרטי  בין  או  במרחב 
לל צופי התוכנית. ביטוי למעגל  כבין  הקשר הקולקטיבי    ולבסוף   ,החברתית מדיה  ב הפומבי  
לראות  האחרון   סביב  אפשר  הציבורי שמתפתח  לה  תוכנית  הבשיח  שמייחסים  ובמשמעויות 

 .  מבחינת מעורבות הציבור וסולידריות
תוכניות ריאליטי  אחד המניעים המרכזיים לצפייה בעולה כי  מניעי צפייה  על  מחקרים  מ

כמו  מורה במקצועו, תיאר כיצד  (. ראם,  Gray, 2010; Hill, 2002)  בהן  ציבוריהוא עצם העניין ה 
בהתחלה  עוררה. "כנית בעקבות השיח הציבורי שהיא  ורבים אחרים החל לצפות בתמרואיינים  

בזה   התחלתי לראות. כנראה שהיהר כך ורק אח ", סיפר, "אמרתי לעצמי שאני לא רואה את זה
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משהו חברתי כי גם הייתי סטודנט אז, בלימודים כל הזמן דיברו על זה. זה היה משהו שמאוד 
בארץ  עליו  לבמהלך    . "דיברו  הראשונות  התהעונות  אפשר  כנית  ושידור  היה  להימלט  לא 

חוליןושיח ב   מהעיסוק בה זרים החליפו דעות עלת  ואף  ושיתפו בהזדהות    . מכרים  הדמויות 
 מדבריה של רונית, מזכירה בכירה:  ולה האישית עימן. כך ע 

  וגם בעבודה גם, זה  על  תםיא  לדבר יכול   אתה אז כניתו בת שמתעניינים  אנשים יש  אם
  שיח   להיות  הופך  ממש  זה.  שיח   זה.  אנשים  מיני  כל  עם  נפגש  שאתה  מקומות  מיני  בכל
  למשל   ,לשלך   מנוגדת  דעה  שיביע  מי  יש  אז,  שלו  הדעה  את  מביע  אחד  כל.  חברתי   כזה

.  לנופר  מתחברת  לא  ואני ,  נופר   את  אוהבת  מאוד   שהיא  מהפייסבוק   מכירה  שאני  מישהי
  להיות  הופך  וזה  ,"הזה   מהצד  תראי"ו   "ההוא  מהצד  תראי "  ,כזה   דיאלוג  איזשהו  נוצר  אז

  ואתה  מחכים  כזה  לא   הוא,  אומרת  זאת.  לציין  חייבת  אני,  נעים  מאוד  שהוא  חברתי  שיח 
  עלה  הדלק  איך  על   שיחות  לעומת  נעים  מאוד  הוא  שני  מצד  ."וואו "  לנו  עושה,  יודע

  כי   טוב   לנו   עושה  הזו   כנית ו הת,  בעיקר  בארץ  שפה   חושבת   אני   כי.  לנו  יש   בעיות   ואיזה
 לא  בטח   הם.  מדי  יותר  מוטרדת  להיות  צריכה  לא  אני .  מדאיג  לא  שהוא  משהו  פה  יש

 .  דבר של  בסופו שם יתפוצץ  לא אחד אף... כן, דבר של בסופו השני את אחד יהרגו 

מצביעה   תפקיד  בדבריה  רונית  נוסף  על  התוכנית  ש חשוב  אירועי  על  החברתי  לשיח  יש 
היא   אחד,  במובן  במדינה.  שמתרחשים  "אמיתיים"  חדשותיים  אירועים  על  לשיח  בהשוואה 

" מספקת מעין אסקפיזם קולקטיבי. במובן  טוב   לנו   עושהמתארת כיצד הצפייה בתוכנית ש"
עצם הבחירה שלה להשוות בין שיחות על המצב הכלכלי והביטחוני ובין שיח חברתי על  נוסף,  

הנעשה בבית האח הגדול מעמידה את החדשות הנעימות באותו מישור של החדשות המטרידות  
האומה   בחיי  פוליטיות  חדשות  של  המרכזיּות  בין  הקבלה  ן  ובי   (Schudson, 1995) ויוצרת 

 הקולקטיבית. תודעה המרכזיות של שיח חברתי על תוכנית ריאליטי ב 
מדברי   אלו,  בדוגמאות  שניכר  קולקטיבית  סולידריות  של  האקספרסיבי  הפן  לצד 

סולידריות כמשא ומתן על  המרואיינים על הצפייה בתוכנית עולה גם ביטוי לפן החוזי של  
ריאליטי גם תוכנית האח הגדול  . ראשית, כמו ברבות מתוכניות המערכת הסכמות משותפת 

ים לוקחים חלק בטקס מובנה  צופ . ה(Neiger, 2011)ת  דמוקרטימספקת אשליה של מעורבות  
תמודדים המועדפים עליהם וחשים כי יש להם השפעה מיידית על גורל הדיירים,  משל הצבעה ל

העיקרון הדמוקרטי שלפיו הציבור משפיע על גורל  ולמעשה על גורל התוכנית, כפי שקובע  
ה.  החברה )  הגדול  אח בתוכנית  להדחה  המועמדים  לשיפוט  ברורים  קריטריונים    בניגוד אין 

האמנותי(. אולי דווקא משום   נו כישרונשפט לפי  המשתתף   בהןש , "נולד כוכב"  כמו ת ותוכניל
צופים נדרשים לשפוט מבחינה  כך יש הטוענים כי שיקולי ההצבעה מדמים מעורבות אזרחית: ה 

 ,Cardo)מוסרית את יכולתם של המתמודדים לייצג אותם, והם פועלים על סמך שיפוט זה  

2011). 
  צופיםשל    העדפותיהםעל    ללמוד  יםצופ שנית, תוצאות ההצבעות השבועיות מאפשרות ל

ו . מרואיינים שונים  בתוכנית  העולות  סוגיות  וכלפי  המשתתפים  כלפי  עמדותיהם  עלאחרים 
כ ההצבעה  לתוצאות  השלכות  של  ביטוי  אל  התייחסו  את  ותיארו  העם  רצון  או  קהל  דעת 

ית הסולידריות הקולקטיבית שלהם. שני, צופה קבועה באח הגדול ופעילה  י על חווההצבעה  
ע אותה  שבפרקים האחרונים העם "מפתילמשל  ציינה    ,מאוד בדפי הפייסבוק העוסקים בתוכנית

 היא אמרה:   .לטובה דרך ההצבעות שלו בריאליטי"



 117    ( 1) א כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

אני    .מראה שכאילו עוד לא נהרסנו לגמרי, כאילו הצדק בדרך כלל מנצח בה  [התוכנית]
תמיד מצפה שהעם לא יעשה את מה שאני חושבת שצריך לעשות ואז הוא כאילו מוכיח  

ושה שאולי עוד יש  לי אחרת וכשזה קורה זה מאוד מאוד כיפי. זה כאילו נותן לי תח 
לנו צ'אנס כמדינה. זה קצת פטריוטי, אולי יש כאן סדר עדיפויות שנכונים לכלל, אני  

 רואה את האנשים שמצביעים בתור הרוב, הכלל. 

  משותף ה בין שאלת הטוב  ובין תוצאות משחק ריאליטי פופולרי    שהצופים כורכים העובדה  עצם  
  —   רות ש"אולי עוד יש לנו צ'אנס כמדינה"י, האפשנאו כדבריה של ש   —  של החברה בכללותה

דרך    לאומית–אזרחיתסולידריות  הצופים נדרשים ומתגייסים גם לסוגיות של  מלמד עד כמה  
מובן שמרואיינים רבים,    האינטראקציות שלהם סביב התוכנית והשיח הציבורי שנוצר סביבה.

סולידריות והסכמה  ת  ושלא אהבו את בחירות הקהל, עשויים שלא להרגיש תחוש  הודאי כאל
אך השאלה איננה באיזו מידה התוכנית מצליחה להשיג סולידריות אלא  על הטוב המשותף.  

אילו דפוסי סולידריות היא מעודדת מלכתחילה, וכיצד הפנייה לרגשות הקהל מבנה לא רק  
 הזדהות ואמפתיה אישיים אלא גם חוויה של קשר קולקטיבי.  

 ממועדון חברתי למופע קולקטיבי  — דיון מסכם: שותפות סוד

חלקים    ים שמחברספרות המחקר על לאומיות ממעטת לעסוק ישירות במנגנוני הסולידריות  
קולקטיבית משותפת.  זהות  הלאום ומניחה כי הם תוצר לוואי של תהליכי ההבניה של    קהילתב

שרים  במאמר זה ביקשתי דווקא להתמקד בסולידריות לאומית ולבחון אותה במונחים של ק 
הוא מציב את הסולידריות  המקרו שברמת מודל תאורטי  חברתיים ושותפות סוד. יצאתי מתוך 

במוסדות   המתרחשות  בינאישיות  אינטראקציות  רואה  הוא  המזו  ברמת  זהות,  של  כחלופה 
חברתיים כזירות של חברותיות מועדונית, וברמת המיקרו הוא מציג אסטרטגיית מחקר לניתוח  

(. במהלך החיים אנו מבלים  Kaplan, 2018bנגנונים של אינטימיות פומבית )חברותיות זו דרך מ
בשלל מוסדות חברתיים שבהם זרים הופכים למכרים ולחברים. תחושת הקומפטנטיות שאנו  

נפגוש  גם למי שלא    —  מפתחים בניהול חברותיות מועדונית, שאנו מייחסים אותה גם לאחרים
מאפשרת לנו לדמיין את כלל החברה כקבוצת זרים שעברה סלקציה מועדונית והפכה    —   לעולם

 .  חבריםלקבוצת 
מודל זה הודגם דרך המקרה של תוכנית הריאליטי האח הגדול בישראל. אין בכוונתי לטעון  

לק  כי תוכנית ריאליטי בהכרח יוצרת סולידריות בקרב קהל הצופים. לא כל הצופים חשים "ח 
הדרה  להביאם למהמועדון", והתרחשויות שונות על המרקע עשויות לעורר בהם תחושת ניכור ו

מרצון. אך בהנחה ששייכות לאומית מושתתת לא רק על הבניית זהות משותפת אלא גם על  
של   וחוויה  כיצד  קשר  היא  השאלה  משותפת,  כזה; חברותיות  קשר  המנגנונים    נוצר  מהם 

 סולידריות קולקטיבית?  כדי  אישיות לשקושרים אינטראקציות בינ
בניתוח שלעיל הראיתי שאחד הגורמים שעשויים לגשר בין קשר בינאישי לקשר קולקטיבי  

שכל  משולה לכך  קולקטיבית  ה סולידריות  הוא שותפות סוד. למעשה, אפשר לומר שחוויית ה 
ותפים לא רק  , שצופים השותפים לסודצופות ו את קיומם של רבבות ומיליוני    נתה מדמיי פָצו

   .במובן שהם חולקים ידע ייחודי אלא במובן שמתקיים ביניהם קשר של שותפות סוד
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כפי שהוא    שותפות לדבר עברהושותפות סוד  אינטימיות,  בקשר שבין  אסכם סוגיה זו בדיון  
על פי    .קולקטיבי כמופע  והן  כמועדון חברתי הן המתפקדת בא לידי ביטוי בתוכנית הריאליטי  

בהם לא רק הכללה של אנשים   מהאינטימיות מנותבים לתחום הפרטי משום שגלו  יביטוי  ,רוב
קרובים אלא גם הדרה של אחרים. הפגנת קשרים אינטימיים בפומבי כופה תחושת זרות על  

(. מכאן בדיוק החשיבות של הפגנת חברות  Weitman, 1970)  מהםשאיננו חלק  מן החוץ  הצופה  
להתגבר עליה  אותם  מזמין  ובה בעת  זרות  אצל הצופים בו תחושת  בפומבי: מופע כזה מייצר  

באמצעות הקשר שבין אינטימיות, סוד ופיתוי. במילים אחרות, המופע האינטימי מאפשר לצד  
 שלישי לקחת חלק בסוד.  

אורח נמענים שאדם עשוי לשתף אותם ב  להצביע על שלושה סוגיאפשר  יום  מ בחיי היו 
הזר המוחלט, אדם מזדמן ולא מוכר שדווקא ארעיות הקשר  . האחד הוא  מידע אינטימיבלעדי ב

  , זר מומחה בתחום הטיפולי . השני הוא  עימו מדרבנת את המתוודה לחשוף בפניו את סגור ליבו
. הסוג השלישי,  ודהלסייע לו להבין את שורש בעיותיו של המתושהוא מקבל אמור  שהמידע  

חבר טוב שהמתוודה בוחר לספר לו ורק לו על סוגיה  וכמובן השכיח יותר, הוא בן משפחה או  
אותוחשובה   ולהלכהשמטרידה  הגדול,  האח  בתוכנית  הצופים  קהל  המשתתפים    —  .  קהל 

  לנוע   ועשויכל הפונקציות הללו  את  במועדונים חברתיים באשר הם, ממלא במידה זו או אחרת  
טמון מהלך כפול  בצפייה בתוכנית  חבר נבחר. ועד לתפקיד של זר מזדמן  של  ראשוני וםממיק

של שותפות סוד:    ההיבטים  שניאת  של מעבר מזר לחבר ומצופה למשתתף, מהלך המשקף  
לחבר   מזר  בהיבט  המעבר  סודנוגע  איש  יחסים    של  במערכת  ואילו    , (confidant)אינטימי 

עברה   לדבר  שותף  או  פעולה  הפרפומרטיבי של משתף  לפן  נוגע  למשתתף  מצופה  המעבר 
(accomplice  .) כאשר    ההיבט יותר.  ומפורש  ברור  ה דייר  הראשון  להיות  בצופה  נמען  בוחר 
לסודותיו  ה בי מתרחש  מועדף  היחסים  במערכת  על  .  ניהםשינוי רגשי  פראמחקרים  – יחסים 

אף שאינם עוסקים בשאלה של נמען מועדף הם מראים כי פנייה    תומכים בטענה זו.  חברתיים
 & Hartmann)ת חברתי– פראישירה של השחקן לצופה, מילולית ופיזית, מחזקת את החוויה ה

Goldhoorn, 2011)  .היכולת של כל צופה שותף סוד ליצור אינטראקציה ישירה עם צופים    בלא
ספור אינטראקציות נוספות עם רבבות  נ ולדמיין אי   , ים אל פנים או במדיה החברתית(נוספים )פנ

משום שהצופה  הפרפורמטיבי,    ,נוסף הממד  ה מעידה על    ,צופים השותפים לאותו הסוד ממשה
ב  מיקומו  את  משנה  החברתי הפסיבי  מעורב.  והופך    מופע  זכה  לשותף  שטרם  זה,  במובן 

  ; את סודו עם חבורת סודחולק  הצופה    על סולידריות,ספרות  ב להתייחסות במחקרי תקשורת ו
שותפים  והופכים למעין    משמעות אקטיבית יותר של משתפי פעולה  יםהקבוצה מקבל חברי  

 לדבר עברה. 
ההיבטים,   הגדול  הפרפומרטיביוהרגשי  שני  האח  תוכנית  של  בניתוח  ביטוי  לידי  באו   ,

שהוצג כאן. הווידוי שנערך בחדר האח תוך הדרת הדיירים האחרים מעורר בקרב הצופָה לא  
. מיצוב  ולא אותם  הלשתף אותרק אמפתיה אלא גם תחושת קרבה ושותפות סוד, כי הדייר בחר  

  מאיר ה מאוד את הדיירים  ים שדעתם מעסיקמקרה פרטי של צופ של הדיירים כ בני המשפחה  
 גם הוא על החשיבות שהדיירים מייחסים לכלל הצופים כשותפי סוד בעלי השפעה.  

לבין עצמם,    ן הצופיםימקרינה על הקשר בדיירים  שותפות הסוד שנרקמת בין הצופים ל
קשר שיש לו פן פרפורמטיבי של קריאה לפעולה. ביטוי קונקרטי לכך ראינו במקרה של קבוצת  

לו  וקראו  מנחם, ששברו את כללי הבידוד של מתחם האח הגדול   ג'קים של המתמודד  האוהדי
כדי להתריע בפניו על בגידתו של חברו לתוכנית. כלומר, שותפות סוד אינה רק  במגאפונים  
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היותם של הצופים אנשי סוד; הם גם יוצרים שיתופי פעולה ביניהם והופכים לעיתים לשותפים  
כפי שהדגים   עברה,  על  לדבר  להקיש ממנו  חריג, אפשר  באירוע  אף שמדובר  הזה.  המקרה 

משמעות העומק של המעבר הפרפורמטיבי מצופה למשתתף גם בהקשרים כלליים )ולגיטימיים  
על הצפייה בתוכנית  חוויות  ולקים  ח יותר( של שיתוף פעולה בין הצופים, למשל כאשר מכרים  

חולין ב מחליפים    שיחות  זרים  על  וכאשר  בהמתרח דעות  בה  וש  החברתית  פורומים  ב מדיה 
השבועי  הצבעה  הליך  . שיתוף הפעולה הזה בשיח הציבורי משנה את המשמעות של הבאינטרנט

הדיירים גורל  להחלטה    —  על  הופך  הוא  בנפרד  נוקט  צופה  שכל  אינדיבידואלי  מאקט 
שמושפעת מהלכי רוח קולקטיביים. הצבעות הקהל על המועמדים להדחה בתוכניות ריאליטי  
משקפות לא רק את העובדה שהצופה נעשה סוכן אקטיבי אלא גם את העובדה שהוא פועל  
גורל התוכנית, תפקיד שסוגות טלוויזיה   סוד אקטיבית שמנסה להשפיע על  כחלק מחבורת 

 אחרות אינן מאפשרות.  
שנוצרים   החברותיות  הקשרי  בסביב  לאנשים    מתרחביםהפופולרית  כנית  ותצפייה  גם 

בה צופים  מתנהל  שאינם  יותר,  מופשט  נעשה  השיח  בבד  בד  בהתרחשויות  .  תלות  ללא 
לא  רשף.    פורום מעריצי איילהמקרה של  , כפי שהודגם ב וחורג מתכניה ומגיבוריה  תוכניתשב

בלבד   פעלהמוני  שזו  סוד  ו  הצופים  שהכשותפי  באינטראקציות  –הדייריםבין  מעורבים 
בשיח שנוצר בין הצופים, מעין  ובן מאליו  גורם מו בהדרגה להפכגיבורים אלו  , אלא ש הגיבורים

העומד  קשר קולקטיבי  כצופים מקבל מעמד אונתולוגי  המיליוני  . החיבור בין  נפקדים– נוכחים
 ,Durkheimבפני עצמו ואינו תלוי עוד בדמות הטוטם שתייצג את מקור הסולידריות שלו )

נוספים, למשל במחקר אתנוגרפי על  2008 הודגמו במועדונים חברתיים  זו  ניתוחים ברוח   .)
אוהדי קבוצת בייסבול שמריעים באצטדיון לא רק לשם הצלחת השחקנים שעל המגרש אלא  
גם לציון חוויית הסולידריות של קהילת האוהדים. הקבוצה על המגרש שימשה כטוטם לקשרים  

  .(Serazio, 2012)החברתיים בין האוהדים 
כמו במועדון ספורט, גם בתוכנית הריאליטי הצפייה משלבת בין מועדון חברתי למופע  
קולקטיבי המרכז קשב סימולטני: כל צופה יודע שרבים אחרים, שאותם איננו מכיר, צופים  

י הקהילה ואת  המופע הטקסי מאשרר את תחושת הסולידריות של חבר   באירוע באותה העת. 
( המשותפים  במופע  Durkheim, 2008ערכיהם  עברה  לדבר  שותפות  של  המשמעות  מה   .)

החברתי   במופע  שמתעוררת  הקולקטיבית  למודעות  שהתייחס  אדוט,  ארי  כזה?  סולידריות 
עים שכולם  בהקשר של סקנדל ציבורי, היטיב לתאר את הסיטואציה הזאת כ"מצב שבו כולם יוד

( יודעים"  שכולם  או  Adut, 2012, p. 245יודעים  מתחוור  שלפתע  הידע  בעצם  מהו  אבל   .)
?  קולקטיב של ה  פת משותחלק מההבנה ה ל  שהפךדבר הלמעשה    מהומתגלה במופע החברתי? 

את   במישור אחד, הצופים הם שותפי סוד למידע הספציפי שנתגלה באירוע, סקנדל שמקבל
משמעותו הדרמטית בטקס הקולקטיבי רק מתוקף היותו חלק מידע תרבותי רחב יותר, מערכת  

. מייקל הרצפלד בספרו על אינטימיות  (Reed, 2006)אמונות ייחודית שמשותפת לכלל הקהל  
ופיתוח תודעה  תרבותית הצביע על זיקה דומה בין ידע תרבותי ייחודי, שותפות לדבר עברה  

(. לטענתו, מנהגים משותפים שעשויים להיתפס כמבישים כלפי חוץ  Herzfeld, 1997לאומית )
את   ומאשררים  המקומיים  התושבים  של  לגאוותם  מקור  משמשים  בעת  ובה  כסוד  נשמרים 

 תפיסת הזהות הלאומית שלהם.  
מ הקולקטיבי  החברתי  המופע  שני,  מחברי  במישור  רבים  המשותף  לאירוע  ומזמן  קבץ 

ובכך הוא מאשש באורח מיידי את עצם הקיום האונתולוגי    לזה  זה  זריםהקהילה שביומיום הם  
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ההמוני   פורים  פסטיבל  את  ניתח  למשל,  שוהם,  חזקי  המדומיינת.  הלאומית  הקהילה  של 
מתושבי מחצית  כמעט  קיבץ  בשיאו  אשר  המדינה,  קום  לפני  אביב  בתל  היישוב    שהתקיים 

היהודי באותה עת ויצר ביטוי טקסי שממחיש את קיומה של קהילת הלאום החדשה כישות  
 . (Shoham, 2009)קונקרטית 

הקולקטיבי במופע  למוחשי  לפתע  שהופך  מה  כי  היא  טענתי  נוסף,  במישור  גם    —   אך 
הגדול האח  או   —  בתוכנית  המשותף  התרבותי  הידע  רק  רבבות    איננו  של  בקיומם  ההכרה 

קשרים חברתיים המלכדים את   אינדיבידואלים שמזדהים כקולקטיב, אלא ההכרה בקיומם של
יחדיו. במילים אחרות, המופע החברתי מגלם   אותם אינדיבידואלים ומאפשרים להם לפעול 
ומשתתפת את ההכרה שגם כל שאר המשתתפים הם אנשי סוד שנחשפו   עבור כל משתתף 

האינטימיות הפומבית ופותו לקחת בהם חלק, ועל כן הם יכולים להצטרף למהלכים  למנגנוני  
שותפות  ובמנהגים    של  בידע  בהכרה  דנה  לאומיות  על  המחקר  ספרות  בעתיד.  עברה  לדבר 

תרבותיים משותפים וגם במודעות לעצם קיומה של הקהילה ולתיחומה, ואלה מספקות הסבר  
דמיון הקהילה כרשת פעילה    —  רק האפשרות השלישיתלחוויה ולמושג של זהות לאומית; אבל  

עניינה חוויה של סולידריות לאומית. לעומת התנסויות במועדונים    —  של חברים שותפי סוד
שונים בחיי היומיום, שיוצרות מעבר הדרגתי וממושך מזרות לחברות, במופע הקולקטיבי נוצר  

זרים המוני  בין  מיידי  מפגש  קסם  טקס  –שהפכו–וצופיםלחברים  –שהפכו–כבמטה  למבצעים. 
הצפייה בתוכנית לא רק מאשרר את ההבנה כי כל המשתתפים והמשתתפות התנסו בחברותיות  

גורל לשותפות  ההבטחה  את  בהם  נוטע  גם  אלא  כאשר    —  מועדונית,  המתרחשת  הבטחה 
 שותפות סוד מתמזגת עם שותפות לדבר עברה. 

 מקורות

. הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה: מדומיינותקהילות  .  (1999). בנדיקט, אנדרסון 
 . האוניברסיטה הפתוחה 

ואאליעזר–בן )  דריאנה, אורי,  כצורה של אינטימיות  (.  2006קמפ.  גרעינית  ועמימות  סודיות 
סוציולוגיה  .  תרבותית: חברת הסיכון העולמית ופרשת ואנונו במודרניות הרפלקסיבית

 . 315-281(, 2)ז,  ישראלית
)News!וואלה להיסטריה"בינואר(.    26,  2011.  נכנסה  ליהיא  נכנס,  הארוס  הגדול":    .האח 

 . News!וואלה
. פצצת הרייטינג שתכריע את עתיד הטלוויזיה  :"האח הגדול"אפריל(.  ב  29,  2018. )תיטוקר, נ

TheMarker . 
. אירועים של אמצעי תקשורת: על חווית "לא להיות שם".  (1995)ודניאל דיין.    ,אליהו   ,כ"ץ 

)עורך(,   כספי  דן  ואסכולבתוך  זרמים  המונים:  מחקרתקשורת  .  (141-132עמ'  )   ות 
   .האוניברסיטה הפתוחה 

( יוני.  של  (.  2015קופר,  בעידן  ההמונים  תקשורת  באמצעי  לאומית  סולידריות  הבניית 
]חיבור לקבלת    מקרה הבוחן של תוכנית הטלוויזיה "האח הגדול" בישראל  גלובליזציה:

 אילן[.–תואר דוקטור, אוניברסיטת בר
Adut, Ari. (2012). A theory of the public sphere. Sociological Theory, 30(4), 238–262. 

https://e.walla.co.il/item/1785359
https://e.walla.co.il/item/1785359
https://e.walla.co.il/item/1785359
https://www.themarker.com/advertising/1.6033739


 121    ( 1) א כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

Alexander, Jeffrey C. (2004). Cultural pragmatics: Social performance between ritual 

and strategy. Sociological Theory, 22(4), 527–573. 

Bellman, Beryl L. (1981). The paradox of secrecy. Human Studies, 4, 1–24. 

Calvert, Clay. (2000). Voyeur nation: Media, privacy and peering in modern culture. 

Westview Press. 

Cardo, Valentina. (2011). “Voting is easy, just press the red button”: Communicating 

politics in the age of Big Brother. In Kees Brants & Katrin Voltmer (Eds.), 

Political communication in postmodern democracy (pp. 231–247). Palgrave 

Macmillan.  

Corner, John. (2002). Performing the real. Television & New Media, 3(3), 255–270. 

Couldry, Nick. (2008). Reality TV, or the secret theater of neoliberalism. The Review 

of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 30(1), 3–13. 

Durkheim, Emile. (2008(. The elementary forms of the religious life. Dover.  

Elias, Nelly, Amal Jamal, & Orly Soker. (2009). Illusive pluralism and hegemonic 

identity in popular reality shows in Israel. Television & New Media, 10(5), 375–

391. 

Eriksen, Thomas Hylland. (2004). Place, kinship and the case for non‐ethnic nations. 

Nations and Nationalism, 10(1–2), 49–62. 

Eyal, Keren, and Alan M. Rubin. (2003). Viewer aggression and homophily, 

identification, and parasocial relationships with television characters. Journal 

of Broadcasting & Electronic Media, 47(1), 77–98. 

Fine, Gary Alan. (1984). Humorous interaction and the social construction of meaning: 

Making sense in a jocular vein. Studies in Symbolic Interaction, 5, 83–101. 

Frosh, Paul. (2012). The showing of sharedness: Monstration, media and social life. 

Divinatio, 35, 123–138. 

Gellner, Ernst. (1983). Nations and Nationalism. Blackwell. 

Giles, David C. (2002). Parasocial interaction: A review of the literature and a model 

for future research. Media Psychology, 4(3), 279–305. 

Gray, Jonathan. (2010). Show sold separately: Promos, spoilers and other media 

paratexts. New York University Press. 

Gray, Kaila Paloma. (2018). Parasocial relationships: Examining viewers' 

connections with characters in television series [Unpublished master thesis, 

Texas State University].  

Habermas, Jürgen. (1991). The structural transformation of the public sphere: An 

inquiry into a category of bourgeois society. MIT Press. 

Hartmann, Tilo, & Charlotte Goldhoorn. (2011). Horton and Wohl revisited: Exploring 

viewers' experience of parasocial interaction. Journal of Communication, 

61(6), 1104–1121. 



 סולידריות לאומית כשותפות סוד  דני קפלן     122

 

Herzfeld, Michael. (1997). Cultural intimacy: Social poetics in the nation-state. 

Routledge. 

Hill, Annette. (2002). Big Brother: The real audience. Television & New Media, 3(3), 

323–340. 

Horgan, Mervyn. (2012). Strangers and Strangership. Journal of Intercultural Studies, 

33(6), 607–622. 

Horton, Donlad, & R. Richard Wohl. (1956). Mass communication and para-social 

interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry: Interpersonal 

and Biological Processes, 19(3), 215–229. 

Illouz, Eva. (2007). Cold intimacies: The making of emotional capitalism. Polity Press. 

Jenner, Mareike. (2017). Genre, cycles and sunshine noir television. The Journal of 

Popular Television, 5(2), 177–193. 

John, Nicholas A. (2013). The social logics of sharing. Communication Review, 16(3), 

113–131. 

Kaplan, Danny. (2005). Public intimacy: Dynamics of seduction in male homosocial 

interactions. Symbolic Interaction, 28(4), 571–595.  

Kaplan, Danny. (2014). The architecture of collective intimacy: Masonic friendships 

as a model for collective attachments. American Anthropologist, 116(1), 81–

93. 

Kaplan, Danny. (2018a). Social club sociability as a model for national solidarity. 

American Journal of Cultural Sociology, 6(1), 1–36.  

Kaplan, Danny. (2018b). The nation and the promise of friendship: Building solidarity 

through sociability. Palgrave Macmillan. 

Kaplan, Danny, & Yoni Kupper. (2017). Toward an interaction-centered approach to 

media events: Mediated public intimacy on the reality TV show Big Brother. 

Journal of Communication, 67(5), 758–780. 

Lavie, Noa. (2019). Justifying trash: Regulating reality TV in Israel. Television & New 

Media, 20(3), 219–240. 

Livio, Oren. (2010). Performing the nation: A cross-cultural comparison of idol show 

in four  countries. In Amir Hetsroni (Ed.), Reality television: Merging the global 

and the local (pp.165–187). Nova Science. 

Malešević, Siniša. (2011). The chimera of national identity. Nations and Nationalism, 

17(2), 272–290. 

Meyer, John W. (2000). Globalization: sources and effects on national states and 

societies. International Sociology, 15(2), 233–248. 

Miller, David. (1995). On nationality. Oxford University Press. 

Miller, David. (2017). Solidarity and its sources. In Keith Banting & Will Kymlicka 

(Eds.), The Strains of commitment: The political sources of solidarity in diverse 

societies (pp. 61–79). Oxford University Press.  



 123    ( 1) א כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

Morley, David. (2006). Unanswered questions in audience research. The 

Communication Review, 9(2), 101–121. 

Neiger, Motti. (2011). Cultural oxymora: The Israeli idol negotiates meanings and 

readings. Television & New Media, 13(6), 535–550. 

Piot, Charles D. (1993). Secrecy, ambiguity, and the everyday in Kabre culture. 

American Anthropologist, 95(2), 353–370. 

Putnam, Robert. (2000). Bowling alone. Simon and Schuster.  

Reed, Isaac. (2006). Social dramas, shipwrecks, and cockfights: Conflict and 

complicity in social performance. In Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, & 

Jason Mast (Eds.), Social performance: Symbolic action, cultural pragmatics, 

and ritual (pp. 146–168). Cambridge University Press. 

Rothenbuhler, W. Eric, & Mihai Coman. (2005). Media anthropology. Sage. 

Schiappa, Edward, Mike Allen, & Peter B. Gregg. (2007). Parasocial relationships and 

television: A meta-analysis of the effects. In Raymond W. Preiss, Barbara Mae 

Gayle, Nancy Burrell, & Mike Allen (Eds.), Mass media effects research: 

Advances through meta-analysis (pp. 301–314). Routledge. 

Schudson, Michael. (1995(. The Power of News. Harvard University Press. 

Serazio, Michael. (2012(. The elementary forms of sports fandom: A Durkheimian 

exploration of team myths, kinship, and totemic rituals. Communication & 

Sport, 1(4), 303–325. 

Shoham, Hizky. (2009). “A huge national assemblage”: Tel Aviv as a pilgrimage site 

in Purim celebrations (1920–1935). Journal of Israeli History, 28(1), 1–20. 

Simmel, Georg. (1950). The sociology of Georg Simmel. Free Press.  

Shoshana, Avihu. (2016). Ethno‐class distinctions and reality (TV). Sociological 

Forum, 31(1), 53–71.  

Smith, Anthony D. (1986). The ethnic origins of nations. Blackwell. 

Stefanone, Michael A., Derek Lackaff, & Devan Rosen. (2010). The relationship 

between traditional mass media and “social media”: Reality television as a 

model for social network site behavior. Journal of Broadcasting & Electronic 

Media, 54(3), 508–525. 

Theiss-Morse, Elizabeth. (2009). Who counts as an American? The boundaries of 

national identity. Cambridge University Press.  

Tomlinson, John. (1999). Globalization and culture. Polity Press. 

Van Es, Karin. (2016). Social TV and the participation dilemma in NBC’s The Voice. 

Television & New Media, 17(2), 108–123. 

Weitman, Sasha R. (1970). Intimacies: Notes toward a theory of social inclusion and 

exclusion. European Journal of Sociology, 11(2), 348–367. 

 



 דימוי גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל  ניקולא יוזגוף אורבך     124

 

גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל  דימוי
 במפגש וירטואלי: בין שמרנות לחתרנותכמשתקף 

 * ניקולא יוזגוף אורבך

דימוי גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים  לראשונה  במאמר זה נבחן    .תקציר
דמוגרפ ובמדדים  במרחב  כתלות  והשתנותו  נבחריםי בישראל  כפי    ,ים 

ית  "ק כרויות המוביל בקהילה הלהטב ישעולה מניתוח כרטיסים באתר הה
. סוגיית דימוי הגוף בקרב הומוסקסואלים נדונה בהרחבה " אטרף דייטינג"

והרווחה.  החברה  במדעי  דיסציפלינריות  זוויות  המחקר ממגוון  בספרות 
  לאו, את דרכו אל לב הקונצנזוס אם  מרצון  אם  באמצעות הגוף סולל הפרט,  

הומוסקסואל–החברתי בתוך  שהם  בישראל,    םדרוזי  ים תרבותי.  מיעוט 
משתמש מיעוט,  ה   יםקבוצת  גופ  םבגופ  םאף  מסייע    םובייצוגי  ככלי 

הלאומיות   ההטרונורמטיביות  העל  ובמסגרות  במרחב  שהם בהשתלבות 
פרופילים של הומוסקסואלים דרוזים מישראל   90מחקר נבחנו  ב.  חיים בהן

בו  שאופן  ונבדקו ההחיים במרחב הדרוזי ומחוצה לו )בערים היהודיות(,  
ם.  את עצמ  בהם השתמשו כדי לתארשדימויים  והאת גופם וזהותם    הציגו

גם   נותחו  השוואה  ונוצרים    150לשם  מוסלמים  יהודים,  של  פרופילים 
 , לגיל, להשכלה ולזיקה לדתכי למיקום הגאוגרפי החברים באתר. נמצא  

בכרטיסו   הנחקר  לשציין  חזק  קשר  והזהותיש  הגוף   ופתיחותול  תפיסת 
 . החיצוני ומראהולההומוסקסואלית  וזהותל, וביחס למיניות

מפתח אתרי    :מילות  אינטרנט,  גוף,  דימוי  הומוסקסואלים,  דרוזים, 
 כרויות יה

 לבידוד מהיהודים הזהות הדרוזית בין בידוד מהערבים

לברר  ובמרחב הווירטואלי    םדרוזי  יםשל הומוסקסואלהצגת העצמי  מבקש לבחון את  זה  מחקר  
שמרנית  ה   הזהות וההעדפות המיניות מהמתח בין המסגרת הדרוזית,  הצגת הגוף  יםכיצד מושפע 

שהפרט חבר בהם, ומהמרחב הגאוגרפי שהוא פועל בו. המחקר  חילונית  –המסגרת היהודיתבין  ו
 ,Ritchie;  2011בוחן את דימוי הגוף והצגת העצמי כפרקטיקות של משטור וחתרנות )שפר,  

תה  נורמטיביות המשפיעות על הצגת העצמי ומעצבות או–(, הנעות בין המסגרות ההטרו 2010
סינכרוניזציה  – ובין אלטרנטיבות חתרניות אינדיבידואליות, שיכולות לבטא סינכרוניזציה או א

לסלול את  מבקש  כלי שבאמצעותו היחיד  נתפס אפוא כ הגוף  בין דימוי הגוף והעצמי לחברה.  
הגוף הוא  ייצוג    .נתפס על ידי הסובייקטהוא  הממשי או כפי ש,  דרכו אל לב הקונצנזוס החברתי
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;  2011בין הפרט לקולקטיב )שפר,  ובין הגוף לחברה, בין המיעוט לחברת הרוב  לסנכרן  ן  סיוי הנ
Ritchie, 2010  .) 

בת כמו   המערבית  בחברה  רבות  מיעוטים  בישראל    קבוצות  הדרוזית  החברה  גם  זמננו, 
תהליכי   האחרונים  בעשורים  במבנה  עוברת  שינויים  ומחוללים  שחוללו  ועיור  מודרניזציה 

המגובש  החברה    החברתי  שראתה  אחרים  מתהליכים  בעוצמתם  שונים  אלו  תהליכים  שלה. 
 (.  Betts, 1988) 1042שעריה בפני זרים בשנת את סגרה הדרוזית מאז 

, חיו  (2010, שהחלה בשלהי שנות החמישים )אמרני,  במארג הישראלי  םקודם להשתלבות
שעיצבו    העיקריותהמסגרות  וביישובים כפריים באזורים הרריים ומבודדים,  בישראל  הדרוזים  

בחברה   הדרוזית  החברה  השתלבות  והמסורת.  הדת  היו  בקרבם  הפרט  חיי  אורחות  את 
בתמיכה במוסדותיה, בנאמנות לשלטון ובהתגייסות    השארשבאה לידי ביטוי בין    ,הישראלית 

; וראו גם  Saba-Sa’di & Sa’di, 2017סעדי ואחמד סעדי )–נובעת לדברי סילביה סאבא לצבא,  
Hajjar, 2000  מתכתיבים פוליטיים וחינוכיים מכוונים וממושכים, שנועדו לעצב מחדש את )

מהזהות המוסלמית והפלסטינית של  הנפרדת  זהותו של המיעוט הדרוזי כקטגוריה מובדלת  
ממשלתית בתהליכי  ההתערבות  הציוני.  –רטיב הישראליוהמקבלת את הנישראל    יערבי שאר  

– כינון הזהות הדרוזית השפיעה באופן ישיר ועקיף על השינויים שהתחוללו במרקם החברתי
(. כל אימת שחלק מאוכלוסיית  Saba-Sa’di & Sa’di, 2017הדרוזית ) כלכלי בחברה  התרבותי ו 
כוח נטמע  הדרוזים   נחלש  מדפוסיו,  ואימץ  הישראלי  החברתיים  של    םבמארג  המוסדות 
בחלק מהיישובים    ;כי החברה הדרוזית אינה מקשה אחתולומר  חשוב לסייג    ,. ברםהמקומיים

המודרניז הביאו   מסוימים,  תהליכי  בנושאים  לפתיחות  הישראלית  בחברה  וההשתלבות  ציה 
ביישובים אחרים )גם כאלה המאופיינים בשיעור מתגייסים גבוה לצבא( השמרנות והמסגרת  ו

 (.  1998סופר, ;  2011; חסן, 2010הדתית נותרו דומיננטיות )אמרני,  
ם בישראל, דומה כי להוציא  יחברה הדרוזית ליטול חלק בחיים הציבורי ב  םחרף מאמצי

ובני  אוכלוסייה היהודית  המסגרות צבאיות ומקצועיות הדרוזים ממעטים באינטראקציה עם  
מקשרים אינטימיים והדוקים  ונמנעים  מגורים    יישוביבין היתר במהם  נבדלים  דתות אחרות,  

  ;2010; אמרני,  2000. תופעה זו בולטת במיוחד בקרב דרוזים סורים מרמת הגולן )אביבי,  ימם ע
ישראל  וקשרי חברות בקרב דרוזים ב חברות  יחסי  , שבחן  חסןיוסף    1(. 1998; סופר,  1989סאלח,  

שכלל  ו שדה  מחקר  על  למשל  מרואיינים,    830התבסס  העדפה  יש  הדרוזים  בקרב  כי  מצא 
)חסן,   אחרת  דת  בן  לחבר  בהשוואה  דרוזי  לחבר  רק  74-70עמ'  ,  2011מובהקת   .)10%  

נו  ומעטים יותר ציי   ,היה להם חבר יהודיאו    ציינו שישבמחקרו של חסן  מהמרואיינים הדרוזים  
מקיימים    םהדרוזישעוד מצא חסן כי רוב האינטראקציות  .  (6.4%מוסלמי )או  (  7.9%חבר נוצרי )

  , 2011חסן,  ( )25.3%( ובעבודה )42.8%צבא )במחוץ למסגרת העדתית והמשפחתית התרחשו  
 (.  71-70עמ'  

 

1  ( ויוסף חסן )1998לדברי ארנון סופר  (, חלק מהדרוזים ברמת הגולן מחשיבים עצמם כסורים. ואולם 2011( 

במחקרים שאינם נוטים אחר תפיסות אוריינטליסטיות, הדרוזים בגולן מוצגים כסורים לכל דבר. ראו למשל 

1992 Mara’i & Halabi,  . 
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 היחס להומוסקסואליות בחברה הדרוזית 

של היחס   במחקריהם  שנמצא  כפי  הערבי,  בעולם  )  להומוסקסואליות  מסעד   ,Massadג'וזף 

2002)  ,( )ו(  Schmitt, 2003ארנו שמיט  , התאפיין במידה  (AbuKhalil, 1997אסעד אבוחליל 
סובלנות של  ל  ,מסוימת  האירופית   יחסבניגוד  הנוצרית  בחברה  שרדפה    ,להומוסקסואליות 

, לטענת  מזויתרה    2. 20–מאה ה של ה הומוסקסואלים וראתה בהם פושעים עד לרבע האחרון  
כל עוד הפרקטיקה של משכב זכר בעולם הערבי נעשתה בחשאי, היא לא פגעה בכבוד    שמיט

יש הטוענים כי  השבט או המשפחה ולא נרדפה, אף שהוגדרה כאקט חמור שיש להימנע ממנו. 
ן  התנסות וכן  האוניברסליזם של זכויות ההומוסקסואלים ושל תופעת ההומופוביה המודרנית,  

בקולוניאליזם   של ערב  ביחס  ,האירופי   מדינות  שינוי  האחרונות    ן חוללו  אלו  של 
ניוון שיש  של  כתופעה מערבית וכסממן הן החלו לזהותה    20–למן המאה ה  :להומוסקסואליות

אלואולם  .  (Schmitt, 2003)  להוקיעו האירופית    ,טענות  הקולוניאליסטית  בנוכחות  הרואות 
ע  השפעה  בר  גורם  ערב  בתבארצות  הערבית  החברה  יחס  ההומוסקסואלים  ל  כלפי    , זמננו 

בקוראן   זכר  משכב  על  מפורשים  מאיסורים  ערב  מתעלמות  ממדינות  בחלק  כי  ומהעובדה 
אליזציה של מקרים פרטניים  יחוטאות באיד   , ואףחלקית וקצרההייתה  קולוניאלית  השליטה  ה

 בחברה הערבית.   דפוסי ההתנהגות והאינטימיות המקובליםלגבי ובפרשנות מערבית 

 הווירטואלי   והמרחב   דרוזית   הומוסקסואליות 

לתפיסות שמרניות בכל הנוגע  ולרוב לאדיקות דתית    יםנוט  ומוגניים,הים דרוזיים הם  יישוב
.  ביחס עוין ולעיתים אף אלים כלפי גילויי הומוסקסואליות פומביים  ניםומאופיי   ,לענייני מין 

המתגורר  גבר  עבור   דרוזי  כזה הומוסקסואל  דת  ביישוב  בן  עם  באינטראקציה  הבחירה   , 

בהשוואה לבחירה  עשויה )תאורטית( להיות נפוצה הרבה יותר    —  ובפרט עם יהודי  —  אחרת
הסיבות לכך עשויות בין היתר  (.  2001יונאי,  ;  2009)אלמוג,  כזאת אצל דרוזים הטרוסקסואלים  

עם    םחייהפגיעה באיכות  ה וחשש מ משפח הפגיעה בכבוד  חשש מחשש מנידוי וחרמות,  להיות  
  רה כי לבחי  ייתכןבאזור מגוריו או בחוג משפחתו.  של האדם  היוודע דבר העדפותיו המיניות  

במודע או שלא במודע  מיני, או פסיכולוגי חברתי, שנובע    מיני יהודי יש מניע פוליטי  בפרטנר
פרטנר  . עשוריםבמשך כמה    ,חינוכית ופוליטית  ,שהוכתב לדרוזים צורך —  להשתייך  מהצורך

טחון ובכך להכשיר את  יב בהומוסקסואלים דרוזים  קבוצה השלטת עשוי לטעת  מיני המשתייך ל 
 ;Saba-Sa’di & Sa’di, 2017מסורתית )– מקובל במסגרת הילידית  האקט המיני, שנחשב לא

Samooha, 1990 של   הבדלני ויחסה(. בפועל, פערים מנטליים ותרבותיים בין דרוזים ליהודים  
שליטה חלקית  ולכך תורמים גם  ניכור וזרות,    יוצרים  (Samooha, 1990)  לאחר  היהודית  החברה

יהוד מיישובים  גאוגרפי  וריחוק  העברית  גאוגרפ   ,יםי בשפה  מריכוזים  יש  שים  י ובעיקר  בהם 
לקיים    םדרוזי  יםמקשים על הומוסקסואל   . כל אלהלגיטימציה ויחס אוהד להומוסקסואליות

 .  םיהודי  יםרטנר אינטראקציה שוטפת עם פ
ולהתבססות האינטרנט  להופעת  שלעד  היהה   ה  ציבורית  וכרות  כתופעה  וירטואלית 

  למצוא פרטנרים מיניים ובני זוג במקומות מפגש   םדרוזי  יםהומוסקסואלנהגו  לגיטימית וזמינה  
ים, מפגשים ביתיים סגורים  י ם, שירותים ציבורי)גנים ציבורי  שיועדו לכך, לרוב במרחב היהודי 

 

ברם, ברוב מדינות אירופה וצפון אמריקה    .21–בכמה מדינות נוצריות הומוסקסואליות נחשבה פשע גם במאה ה  2

 . 1990–ל  1940הומוסקסואליות חדלה להיחשב לפשע בין  
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באלהוכיו  האחרונים,  צא  העשורים  בשני  להאינטרנט  כאשר  (.  ליצירת  הפך  מרכזית  זירה 
להתקשר    ושביקש  םדרוזי  יםמטרות שונות ומגוונות, התאפשר להומוסקסואללאינטראקציות  

את מגבלות הניכור והזרות שאפיינו את    תירטואלי לעקוף חלקיו דרך המרחב הוזוג  עם בני  
הסיכונים   צמצום  תוך  בעברית,  ולתקשר  הממשי  )רוזין,  שבהמרחב   Aswat;  2005חשיפה 

2010; Poria & Taylor, 2001; Ritchie, 2007Group, ) .3    במרחב גם  כי  להזכיר  חשוב 
  פים להיות חשו  לוליםבני מיעוטים אחרים בישראל, עכמו  ,  ם ידרוז  יםירטואלי הומוסקסואלוהו

ב והמידע  י למעקב מצד גורמי  ישראליים,  יכול  המיניות    הםקיים ברשת על העדפותיהטחון 
.  (Cohen, 2011לשמש ככלי לחץ לשיתוף פעולה או להימנעות מפעילות פוליטית אקטיבית )

אך לעניינו של מחקר זה, המרחב הווירטואלי מספק אפשרות לחקור את אופן הצגת העצמי  
 .  משותףודימוי הגוף של הומוסקסואלים דרוזים במרחב  

 גוף  דימוי

בו אדם חווה ותופס את  ש אופן  המתאר את ה  20–הוא מונח מודרני בן המאה ה  "דימוי גוף "
לגבי האופן שבו  ווכמיהותיו לגבי גופו    האסתטיקה של גופו באמצעות מחשבותיו, רגשותיו 

בחלוקה  פוליטיקה(.  וחברה, דת, כלכלה  כגון  תפיסת הגוף מעוצבת בידי גורמים חיצוניים )
. זרם אחד, הנחשב  עיקרייםדימוי גוף בקרב הומוסקסואלים נחלק לשני זרמים  על  המחקר  גסה,  

תם החיצונית או בהופעתם  מרכזי יותר, גורס כי גברים הומוסקסואלים נוטים להתמקד בהופע 
של גברים אחרים במידה רבה יותר בהשוואה לגברים הטרוסקסואלים. לפי המשתייכים לזרם  

להביא  יכולה  זה, הגדרת ההומוסקסואל את עצמו ואת סביבתו באמצעות ההופעה החיצונית  
ות  הפרעודימוי עצמי נמוך, חוסר סיפוק, הפרעות אכילה  ללהוביל  , וזו יכולה  הגוף   להחפצת 

 (.  Heffernan, 1996; Kozak et al., 2009; Yelland & Tiggemann, 2003נוספות וחמורות )
למנגד,   המשתייכים  הומוסקסואלים  הראו  אחר  הזרם  מחקרים  בין  הבדל  אין  כי 

כי התפיסות  ו  ,בו הם תופסים עצמםשלהטרוסקסואלים בכל הנוגע לדימוי הגוף שלהם ולאופן  
  םהנוגעות לאופן שבו הומוסקסואלים תופסים את גופם מוטעות וכך גם הדעות לגבי נטיית

האדרת    או  תלאמץ תכונות הנחשבות נשיות או תפיסות גוף מוקצנות כגון אנורקסיה, שרירנו 
(. לדידם של המצדדים בטענות  Lee & Houk, 2006; Schaefer & Thompson, 2018)  נעורים

את דימוי    רצון לשפרנובעת מדימוי גוף נמוך אלא  קשורה ל, הדאגה למראה החיצוני איננה  ואל
 ,.Hausmann et alהבריאותית שבפעילות גופנית )ומתוך הכרה בחשיבות האסתטית ו  הגוף 

2004; Lakkis et al., 1999  .) 
הברם,   שרבים  למראם ה מחקרים  אף  הומוסקסואלים  שמייחסים  מהחשיבות  מפחיתים 

קושרים בין מעמדם החברתי  עדיין  דומה כי חוקרים רבים    ,החיצוני בהשוואה להטרוסקסואלים
דימוי גוף נמוך וכתוצאה מכך להעניק משקל רב יותר  להחזיק בשל הומוסקסואלים לנטייתם  

 ;Cash et al., 1983; Duggan & McCreary, 2004; Hospers & Jansen, 2005)  למראם החיצוני

Kozak et al., 2009אל הגוף  י(. לתפיסת חוקרים אלו, התעסקות במראה החיצוני והפנמת איד

 

ראוי לציין כי לצד הפעילות של הומוסקסואלים דרוזים באתרי אינטרנט ישראליים ששפתם עברית, דרוזים    3

וד לאתרים הישראליים,  פעילים גם באתרים בינלאומיים להומוסקסואלים ערבים או לדוברי ערבית. אולם בניג 

 אלה אינם נפוצים דיים ואינם מאפשרים התקשרות בת קיימא שתוביל לקשר אינטימי או מיני מיידי וממשי. 
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לבוא  שיכולות  מעוצב בידי החברה והתקשורת יכולים להוביל להפרעות בדימוי גוף  ה והיופי  
ביטוי   כפייתיות,  בלידי  אכילה,  פלסטייםהפרעות  וניתוחים  טיפוח  למוצרי  כן  ו  , התמכרות 

ו   —  בשרירנות גבריות  בריאות,  חוסן,  הזהות  משמשת  המסמלת  עם  מהתעמתות  מפלט 
ונשית   חולה  כחלשה,  סטראוטיפי  באופן  בחברה  ומוצגת  נתפסת  אשר  ההומוסקסואלית, 

(Hospers & Jansen, 2005; Kozak et al., 2009; Yelland & Tiggemann, 2003.) 
הסוגיות   קולוניאליזלאור  על  בקרב    םשעולות ממחקר  גוף  דימוי  ועל  גיסא  וזהות מחד 

כי   לשער  אפשר  גיסא,  מאידך  דרוזי הומוסקסואלים  שזהותו    —  הומוסקסואל  מיעוטים  כבן 
שלטת   רוב  קבוצת  בידי  ומוכתבת  ממקורותיה  הופרדה  שוכתבה,  והלאומית  האתנית 

דימוי  להחזיק בעשוי    —  )הטרוסקסואלית וקולוניאלית( שמבקשת לשלבו ולהטמיעו בקרבה
 & Saba-Sa’di;  2011גוף נמוך בהשוואה להומוסקסואל יהודי ולהטרוסקסואל דרוזי )שפר,  

Sa’di, 2017.) 
מבקש   זה  הומוסקסואל   הגוף  דימוי  את  לבחוןמחקר  היכרויות  ב  םרוזיד  יםשל  אתר 

 שתי נקודות:  לברר ווירטואלי, 

של  והווירט  הייצוג   של  אחרים  לממדים  4הגאוגרפי   המרחב  מתקשר  כיצד . 1 אלי 
יהודיל   כי  היא  הטענהדרוזים.    הומוסקסואלים ביישוב  ביישוב    ובייחוד  —  מגורים 

  גבוהים אקונומיים  –סוציו  מדדים  בעלאו    "קלהטבכלפי  סובלנות  ל הנוטה לחילוניּות ו
ל   — חזק  קשר  הומוסקסואל  מדדי יהיה  של    פים משתק   הםשכפי    ם דרוזי  יםהנראות 

למתירנות    , ת, לנשיּות, למיניותומיניהת  וביחס להעדפאישיות באתר ובחשיפת תמונות  
בארון  ההימצאות  ולסוגיית  ואילו  מינית  בעל  ;  ביישוב  או  דרוזי  ביישוב  להימצאות 

נמוכים  –סוציו  מדדים חזק  אקונומיים  קשר  הפרמטרים  יהיה  ולהצנעת  להתכחשות 
בפרופיל הווירטואלי עשויים הנחקרים הדרוזים להציג עצמם כ'"חופשיים",   שהוזכרו.

"מאופקים" או "שמרניים", ובחירתם תהיה תלויה ביישוב המגורים המדווח )יהודי או  
שדומה   באופן  או  כ"חופשיים"  להתאפיין  היא  הנטייה  שלהם.  הממשי  או  דרוזי( 

 יתי או הווירטואלי( הוא יהודי.  לנחקרים היהודים כאשר יישוב המגורים המדווח )האמ

והגוף ממוקמת הצגת  כיצד   . 2 בין המסגרת הדרוזית בהעדפות המיניות  ה, הזהות    מתח 
היהודיתל שמרנית  ה רצונ  ההשערהחילונית.  –מסגרת  בשל  כי  דרוזים  היא  של  ם 

דרוזים  הטרוסקסואלי בחברה היהודית,  וה   להזדהות עם הדפוס ההגמוני הקולוניאלי
של יהודים באתר, אך    הלחקות תכונות ומאפיינים הדומים לאליטו  הרשומים באתר י 

גם היבטים חתרניים ושמרניים שישקפו השפעה    הםהעצמי של   בהצגת  צועת יאמ בבה  
 ערבית ודרוזית.  

 שיטת המחקר 

בא לידי  הוא  במחקר זה נבחן לראשונה דימוי הגוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל כפי ש
)ביטוי   ההשלהם  פרופיליםבבכרטיסיהם  באתר  הי(  בקהילה  וכרויות  ביותר  הנפוץ  וירטואלי 

 

המרחב הגאוגרפי במחקר זה נחלק למרחב גאוגרפי ממשי ולמרחב גאוגרפי מדווח. המרחב המדווח )או המרחב    4

יו הנחקר מדווח. מרחב זה עשוי להיות יישוב יהודי,  שבו הנחקר מתגורר לכאורה( הוא יישוב המגורים שעל

 הסמוך ליישוב דרוזי או מרוחק ממנו, והוא אינו בהכרח המרחב הגאוגרפי שהנחקר מתגורר בו בפועל.  
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עבור הומוסקסואלים    פופולריתאתר אכסניה משמש ה 2005ית, אטרף דייטינג. למן  "ק הלהטב
רכי התקשרויות מיניות, רומנטיות, חברתיות וקהילתיות. באתר רשומים  ובארון ומחוצה לו לצ

לקם כרטיסים כפולים ומזויפים, חלקם כרטיסים שאינם פעילים  ח   .חברים   250,000–למעלה מ
כ  30%–וכ באתר  פעילים  נתון  רגע  בכל  והטרוסקסואלים.    חברים   3,500–מוגדרים כלסביות 

 . בממוצע
עבור הומוסקסואל דרוזי אתר ההיכרויות אטרף דייטינג הוא במידה מסוימת בבחינת ברירת  

הייעודיים להומוסקסואלים ערבים, ורובם אינם   מחדל, מאחר שמעטים מאוד אתרי ההיכרויות 
ידידותיים לגולש או שהם בינלאומיים.   במסגרת המחקר נסקרו  פעילים באופן שוטף ואינם 

חברי  90  2019-2016בשנים    ונותחו או  ב  םפרופילים של  כדרוזים  אתר שהגדירו את עצמם 
פרופילים נוספים של    150חו  נוסף על כך נדגמו ונותהצהירו כי התגוררו ביישוב דרוזי מובהק.  
בדגימה גאוגרפית  פרופילים לכל קבוצה דתית(,    50יהודים, נוצרים ומוסלמים החברים באתר )
שימשו בסיס להשוואה עם ממצאי קבוצת הנחקרים  מקבילה לזו של הנחקרים הדרוזים, ואלה  

 הדרוזים. 
מהווים   זה  במחקר  שנבחנו  הדרוזים  האתר  חברי  של  הכרטיסים    95%כרטיסיהם  מכלל 

דרוזים הפעילים בשלוש השנים האחרונות, שעלו בחיפוש הכללי לפי מילות  הניתנים לזיהוי כ
ני מחקר  נתוב אמנם    5. חיפוש, בחיפוש הממוקד לפי דת ויישוב ובמסגרת החיפוש לפי תגיות

כדי לתת    הםתופעת ההומוסקסואליות בחברה הדרוזית, אך יש בזה אין כדי ללמד על היקף  
החברים  ותיהם ומאפייניהם של הומוסקסואלים )בארון ומחוצה לו(  סתמונה מהימנה על תפי 

 6באתר ואשר בחרו לא להסתיר את זהותם הדרוזית. 
( משולבת  מחקרית  בשיטה  שימוש  כולל  המחקר  (  Mixed Methods Researchמהלך 

מתודו ואיכותניות.  הכוללת  כמותיות  ואותרו  ת  זוהו  הומוסקסואלים  תחילה  של  כרטיסים 
נתונים רלוונטיים הנוגעים לדימוי הגוף )תיאור גוף חיצוני;  . לאחר מכן נדלו מתוכם  דרוזים

תכונות  ל,  שימוש באלכוהווכן מידע על   פנים( או    דירוג המראה החיצוני; שימוש בתמונת גוף
עובדו   ו. נתונים אלכגון גיל, מצב משפחתי והשכלה ם כללייםיאופי בולטות ופרטים דמוגרפי

. במקביל לניתוח  למדדים תיאוריים של המדגםו לקטגוריות מובנות ועובדו  אקסל, מוינבתוכנת  
תמונה מקיפה ועשירה לגבי תפיסת דימוי  בשרטוט  פרשני שסייע    ניתוח תוכן נערך  הכמותי  

 הגוף בקרב הנחקרים. 

 ת ומגבלו   עיקריים קשיים  

חברה מסורתית שעוברת תהליכי שינוי בשני העשורים האחרונים,  בהיותה  החברה הדרוזית,  
במדיות הגלובליות )חסן,  לה  חשופה ומודעת לתופעת ההומוסקסואליות בתוכה ואף נחשפת  

החשש מנידוי והוקעה חברתית  ודתי  –(. ברם, חשוב לסייג ולהבהיר כי הבסיס המסורתי2011
רכי המחקר, כל שכן כדי  ו גורם מגביל המקשה על איתור וזיהוי הומוסקסואלים דרוזים לצהם  

 

יתר הכרטיסים הם למעשה פרופיל נוסף )ישן או פעיל( שהמשתמש באתר מחזיק בו מסיבות שונות )התחזות,    5

 א מוגן או התנסויות מיניות שלא נוח לו להציגן בפרופיל העיקרי(. חיפוש סמים, חיפוש מין ל

ראוי לסייג ולהזכיר כי יש דרוזים שבחרו ובוחרים שלא לציין את דתם באתר, או שציינו ומציינים שדתם שונה    6

במטרה להשתלב באתר או לטשטש את זהותם מחשש שיזוהו וכדי לחוש בנוח בעת הגלישה באתר. משקלם  

 של אלה מכלל הדרוזים באתר אינו ידוע.  
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שישקפו את היקף התופעה במגזר הדרוזי. זאת ועוד, אף שהשימוש באינטרנט בחברה הדרוזית  
למשל לגבי  נמצא במגמת עלייה עדיין אין בו כדי לתת תמונה מהימנה לגבי כלל הדרוזים,  

  10%. כך למשל, במחקר זה  דתייםים  י יישובים דרוזהמתגוררים ב  או  ומעלה  40דרוזים בני  
מתחת  או    60מעל גיל  לא נמצאו נחקרים  ו  ,ומעלה  40הנחקרים ציינו כי הם בני    90מתוך  בלבד  
אינם משקפים את  אם כן, נתוני מחקר זה    ומעלה(.  18)הכניסה לאתר מותרת מגיל    18לגיל  
דרוזים בישראל ויש בהם בעיקר כדי ללמד על דרוזים בגילאי  ההומוסקסואלים  סיית האוכלו
 המשתמשים באינטרנט.   60-18

בבוא חוקר מערבי לבחון את דפוסיה  למגבלת הייצוג יש היבט נוסף ואולי אף חשוב יותר.  
יו  ואורחותיה של קבוצת אוכלוסין שאינה מערבית ביסודה, כגון זו של החברה הדרוזית, על

ים ולבחון את תפקודו ומאפייניו של מושא  י אוריינטליסט   םי לנטרל דפוסי חשיבה אירופוצנטרי 
תרבותי הלוקלי ומתוך כוונה להבינו לעומק, ולא להתיימר  – חקירתו בהתייחס לשיח החברתי

;  2011חסן,  לפענחו באמצעות קודים מערביים או בהתבסס על פריזמה אוניברסלית בלבד )
הם    , והקיום שלו באינטרנט,השיח על דימוי הגוףוהומוסקסואליות  על  השיח    (.2002סעיד,  
דרכם נבחנת חברה שאינה מערבית. מכאן נובעת הפרובלמטיקה  וביסודם,    "מערביים"  שיחים

הגוף  ש אתית  ה  המתודית דימוי  את  לבחון  בנסותו  המחקר  התמודד  של  עימה  והזהות 
בישראל, כאשר השתמש בדפוסי חשיבה מערביים שכוללים בין היתר    םדרוזי  יםהומוסקסואל

ואירופ  יהודים  להומוסקסואלים  תרבותייהשוואה  בקודקס  ושימוש  שביסודו  –ים  הוא  לשוני 
זאת,  2001יונאי,  )  "מערבי " מיהחברה הדרוזית בישראל, בהיותה  (. עם  עוט דמוגרפי  חברת 

אם    –לא אחת  תושבים במדינה מערבית ומודרנית, מאמצת    145,000–ואתני המונה פחות מ
זה  —  לאואם  מרצון   במחקר  שנדונים  בעיצובם    ,קודים  חלק  לוקחת  אף  מסוימת  ובמידה 

 (.  2001נאי, יו; 2010אמרני, ובהבנייתם כחלק מיסודותיה של החשיבה הישראלית המודרנית )

 ממצאי המחקר  

 דפוסים דמוגרפיים ומרחביים של אוכלוסיית המחקר 

באתר    פיםמשתק פי שהם  כ   םדרוזי  יםם של הומוסקסואל יהדמוגרפי   םדפוסיההתחקות אחר  
  אך תרומתם המחקרית .  1המוצגים בטבלה  כרויות אטרף דייטינג מעלה ממצאים מעניינים,  יהה

אלו ממצאים  כאשר  של  ומתחזקת  יותר  טוב  מובנת  בהמשך,  שיפורט  כפי  אותם  ,  משווים 
הדמוגרפיים    םלכרטיסיהם של נחקרים מוסלמים, נוצרים ויהודים החברים באתר או לדפוסי

 בישראל.   םשל הדרוזיהממוצעים  
עצמם    69% הגדירו  הדרוזים  שכחילונים,  באתר  מהנחקרים  מכלל    11%רק  בשעה 

(.  2019למ"ס,  ה) כחילונים  2018ה הדרוזית הבוגרת בישראל הגדירו עצמם בשנת  האוכלוסיי 
(  80%(, נחקרים נוצרים )82%גבוה במיוחד של חילונים נמצא גם בקרב נחקרים יהודים )  שיעור

אינם משקפים את רמת הדתיות של כלל האוכלוסייה  גם הם  (, אולם  78%ונחקרים מוסלמים ) 
מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל הגדירו עצמם    45%רק  למשל,  קרב קבוצות דת אלו.  ב

ייתכן כי נתונים אלו משקפים את מידת הדתיות של  (.  2019הלמ"ס,  כחילונים )  2018בשנת  
מן  גבוהה  של הנחקרים הדרוזים  בעלי הכרטיסים, אך ייתכן גם כי מידת הדתיות בחיי היומיום  

לאמץ את קוד הזיקה    " הם מנסיםחילונישכאשר הם בוחרים בהגדרה "המוצג באתר, ואפשר  
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המקובל   בנוח  או  הדתית  שלא  חשים  לדלהצהיר  שהם  זיקה  המיועד  על  באתר  ת 
של הנחקרים הדרוזים שהגדירו עצמם כדתיים  שיעורם  ש כאן  להומוסקסואלים. מעניין לציין  

( בני    (,4%היה נמוך מאוד  גם בקרב  נחקרים דרוזים  .  (2%)  הדתות שנחקרו שאר  וכך  בקרב 
( לדת  זיקתם  מה  ציינו  שלא  כרטיסים  בעלי  של  יחסית  גבוה  שיעור  נמצא     22%ומוסלמים 

והנחקרים  , בה16%–ו יותר  אלו מסורתיות  חברות  העובדה ששתי  ככל הנראה בשל  תאמה(, 
 נמנעו מלהתייחס לדתם באתר היכרויות להומוסקסואלים.  
מהנחקרים הדרוזים ציינו כי    44%גם במאפייני ההשכלה נבדלו הנחקרים מהאוכלוסיה.  

( 50%וצרים )( והנ 44%נחקרים היהודים )זה של ה דומה לשיעור  הם בעלי השכלה אקדמית,  
מהנתון הסטטיסטי  נקודות האחוז    9–ב. נתון זה אמנם גבוה רק  (32%וגבוה מזה של המוסלמים )

תה בעלת  יהי   2018מכלל האוכלוסייה הדרוזית הבוגרת בישראל בשנת    35%לפיו  שהלמ"ס  של  
ה של בעלי הכרטיסים  אם הוא אכן משקף את רמת ההשכל(, אך  2019למ"ס,  ההשכלה אקדמית )
הומוסקסואלים הדרוזים שמשתמשים באתר  רמת השכלתם של  שהטענה  את  יש בו כדי לחזק  

(. רמת Pearson & Wilkinson, 2016; Treas, 2005גבוהה בממוצע מזו של החברה הכללית )
הומוסקסואלים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית נמצאה גם בקרב  השכלה גבוהה בקרב נחקרים  

 (.2018למ"ס, היתר בני הדתות שנחקרו )
 

 ( 240)גודל המדגם= אטרף דייטינגאתר  בהמופיעים בכרטיסי חברים נבחרים מאפיינים  :1טבלה 

 נוצרים  מוסלמים  יהודים  דרוזים  

 גיל

21-18 26% 12% 16% 26% 

29-22 41% 26% 34% 32% 

39-30 30% 28% 44% 18% 

40 + 13% 34% 16% 24% 

 השכלה

 50% 32% 44% 44% אקדמית 

 14% 10% 10% 15% סטודנט 

 22% 50% 34% 34% תיכונית 

 14% 18% 12% 17% לא ציין 

 לדת  זיקה

 12% 12% 12% 14% דתי 

 14% 14% 12% 15% מסורתי 

 80% 78% 82% 69% חילוני 

 14% 16% 12% 22% ציינו לא 

 סוגיית ה"ארון" 

 78% 92% 54% 95% נמצאים בארון" "

 22% 18% 46% 15% מחוץ לארון" "
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בני  מעיון בהתפלגות הגילים בקרב הנחקרים הדרוזים מלמד כי חברי האתר הדרוזים צעירים  
( הם צעירים מתחת לגיל  67%החברים באתר. שני שלישים מהנחקרים הדרוזים )אחרות דתות 

ו  50%מהיהודים,    38%לעומת  ,  30 המדווחים  מהנוצרים.    58%–מהמוסלמים  הגילים  אם 
  ים עשוי  ,ומעלה  40הנמוך מאוד של נחקרים דרוזים בני  והשיעור  אפשר כי ממצא זה,  אמיתיים,  

הבין הפער  עומק  על  יותר  –ללמד  חשופה  הצעירה  הגיל  הדרוזית, שבה שכבת  בחברה  דורי 
ה בפלטפורמות  ולשימוש  הגיל    םהומוסקסואלילכרויות  י לאינטרנט  לשכבת  בהשוואה 
זאת, ממצאים אלו מ ה  על  רמזיםהמבוגרת. מלבד  )אמצע שנות  הגילי  לערך( שבו    30– הקו 

והמשפחתי  הדתי  החברתי,  ה  הלחץ  לה    דרוזיתבחברה  ולהתחייב  משפחה  להקים  להינשא, 
גובר על הרצון לממש את הקיום הסובייקטיבי של    מגיע לשיאו, וכנראה   ולקודים המסורתיים 

ומעלה    40ביסוס לטענה זו אפשר למצוא בשיעור הנמוך במיוחד של בני    הנחקר כהומוסקסואל. 
( ז3%באתר  בשלב  נתונים  כבר  רבים  הנראה  שככל  כך  על  שמעיד  ללחצים  (,  בחייהם  ה 

בכך  סביבתיים ואישיים כבדים יותר והם מוגבלים בהשוואה לבני שכבות גיל צעירות יותר.  
ומעלה החברים    40–, שגם בקרבם שיעור בני הדומים הנחקרים הדרוזים לנחקרים המוסלמים

שחשופים לרשת או חשים בנוח   ,, אך שונים מהנחקרים היהודים והנוצרים באתר נמוך מאוד
 .  בגיל מבוגר הרבה יותרוגם  40ם בחצותם את גיל יכרויות הומוסקסואלייש באתרי ה לגלו

 דימוי גוף ו הגאוגרפי המרחב

)יהודי/ערבי,   הגאוגרפי  שהמיקום  להשערה  בהתייחס  המחקר  ממצאי  יוצגו  להלן 
ישפיע הומוסקסואל מדדי  על    מרכז/פריפריה(  של  שם  דרוזי  יםנראות  משתקפים  כפי  הם 

תמונות   להעדפובחשיפת  מיניו ביחס  למיניותות  לנשיות,  ולסוגיית    , ת,  מינית  למתירנות 
 ההימצאות בארון. 

( ביישוב  72%כשלושה רבעים מהנחקרים הדרוזים  כי הם מתגוררים  ( ציינו בכרטיסיהם 
ל )בהשוואה  ו  52%–יהודי  זה   7(. מהנוצרים  37%–מהמוסלמים  את    הנראה  ככל  מבטא  ממצא 

  או מגוריהם ממקום הרחקלהגדיר את מיקומם הגאוגרפי   הדרוזים מהנחקרים  חלקשל  םנטיית
הוא עומד בסתירה לממצאי הלמ"ס    שכן,  האמיתי   הגאוגרפי  מיקומם  אתבמקום לציין    לו  בסמוך
ים  י מהדרוזים מתגוררים ביישובים הומוגניים או ביישובים ערב  99%– לפיהם כש  2018משנת  

את חששם של    מבטאתמגורים יהודי  לציין יישוב  כי הבחירה    ייתכן  8.(2020,  למ"ס המעורבים )
אינטרנט   באתר  גם  הגאוגרפי  מיקומם  את  לחשוף  הדרוזים  לכאורה  שהנחקרים  בו 

  ביישוב  מגורים הייתכן כי ציון    ,לכך   מעבר ההומוסקסואליות משותפת לכל בעלי הכרטיסים.  
מבטא רצון לפנות לקהל היהודי בשפתו, בסגנונו ובאמצעות יישובים המוכרים לו. חיזוק    יהודי

זו אפשר למצוא בהעדפתם של   ב   100%לדעה  עברית  שפה המהנחקרים הדרוזים להשתמש 

 

מ  7 יותר  שבהם  מעורבים  והנוצרים    10%–יישובים  המוסלמים  חישוב  לצורך  נדגמו  ערבים  הם  מהתושבים 

כיישובים ערביים, משום שסביר כי נחקר ערבי שציין שהוא מתגורר בהם אכן מתגורר בהם, לרוב בשכונה  

 בעלת רוב ערבי.  

לשנת    8 המקומיות  הרשויות  פרופיל  כ2020)הלמ"ס,    2018לפי  ביישובים  דרוזים    1,000–(,  התגוררו  בלבד 

 יהודיים ובהם עכו, חיפה, ירושלים, מעלות ואילת.
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תוצר של תהליכים  בהעדפה זו  ו(. יש חוקרים הרואים  נבתוכאו  בכרטיסיהם )בכינוי של הכרטיס  
ופרקטיים של הט  ומופרדת  פוליטיים  הופרדה  הילידים, שזהותם  מעת השפה השלטת בקרב 

, אולם ייתכן גם כי  (Hajjar, 2000; Saba-Sa’di & Sa’di, 2017ערבית( )השפה הממקורותיה )
   היא מבטאת את הרצון הפרקטי להכיר דרך האתר הומוסקסואלים יהודים ולא דרוזים.

  ה סופריפריסה גאוגרפית של כלל הדרוזים בישראל    זו  לצד  זו   מוצגות  בוש  ,1  תרשיםב  עיון
  מצביע, דייטינגבאתר אטרף  לציין בחרושלפי מקום היישוב  גאוגרפית של הנחקרים הדרוזים 

.  דרוזית   נוכחות  אין שבהם  מרכז ודרום,  הדרוזים למחוזות    מהנחקרים  16%– כשל    ה נדיד  על
של צעירים    שהיא ממשית ומבטאת תנועת הגירה  וייתכן  ,וירטואלית  רקהיא  שהתופעה  ייתכן 

  גליל   מנפות)בעיקר    צפון   ממחוז  דרוזים   נחקריםכי    תרשיםמראה העוד    דרוזים הומוסקסואלים. 
אינם מציינים כי הם מאזור הצפון,    ,בישראל  הדרוזים  מאוכלוסיית  81%  יםמרוכז   שבו(,  וגולן

 .  ן זאת ואם מפני שעזבואם בגלל קושי לציי
 

 2018, אטרף דייטינגבאתר דרוזים זו של ה : השוואה בין תפרוסת האוכלוסייה הדרוזית בישראל ל1 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 

 
ל  כי  מראה  הנתונים  הגאוגרפיניתוח  מציגים  שהגוף  דימוי  ל  חזק   קשר  יש  המדווח   מרחב 

( מכלל  48%של כמחצית ) ף  גוה   י למצוא בדימויאפשר  מאלפת לכך    ה דוגמ  . הנחקרים הדרוזים
סמוכות ליישובים  החיפה וכרמיאל,  הנחקרים הדרוזים שציינו כי הם מתגוררים בתל אביב או ב

ובכרמלידרוזי בגליל  בכינויים  .  ם  היתר  בין  כינו עצמם  הללו  ביישובים  המתגוררים  דרוזים 
, שהם דימויי גוף חיוביים הנוגעים לתפיסתם  וכדומה  "לוהט" ,  "סקסי " ,  "חם"  ",שווה " ,  " פצצה"

בפרופיל  נחקרים אלו מבטאים  או לאופן שבו הם מבקשים להציגו.  שלהם  החיצוני  ה  מראהאת  
י גוף מגדריים, סקסואליים ואסתטיים שחורגים מציון טכני  י רפרטואר עשיר ומגוון של דימו

כמעט  ורסטילי(. דימויי גוף מסוג זה אינם מופיעים    ,של העדפת הנחקר במיטה )אקטיבי, פסיבי 
 ערביים.  בכרטיסים שבעליהם מתגוררים ביישובים
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אין זה משנה לעניינו אם מדובר בהטעיה גאוגרפית מכוונת או שהנחקרים אכן מתגוררים  
שנחשבים    —   עצם הבחירה ביישובים הללו נראה כי  בערים הללו בשכירות או בבעלות, שכן  

שבחר  למי  מאפשרת    —  (8-7)אשכולות  גבוהה  אקונומית  – סוציווברמה  ם, חילוניים  יליברלי 
שבחר לציין  בהשוואה למי להציג את גופו באופן משוחרר וחופשי  גורר בהםלציין כי הוא מת 
כי הסיבה לכך קשורה בהשפעת התרבות היהודית וסגנונה    ייתכן.  דרוזי יישוב  כי הוא מתגורר ב

הדרוזי אך    יםשחי   םעל  קשורה  בעיקר,  ואולי  גם,  ייתכן  בקרבה,  המתירנית  שהיא  באווירה 
דימויי  אחרים  ם רבים  ייישובים יהודיב קומות הללו, שכן  במלהומוסקסואליות  ובלגיטימציה  

 הגוף הללו אינם רווחים.  

וסוגי   המרחב   והארון ת הנראות  ו הגאוגרפי 

כשליש בלבד מתוכם,    9. באופן גלוי ופומבי  ת פניהם מהנחקרים הדרוזים חשפו את תמונ  13%
חלקי(.  5%) או  )מלא  עירום  תמונות  גם  הפנים  תמונת  לצד  לאתר  העלו  נמוך  שיעור  (  זה 

( שהעלו תמונות פנים )אך  34%)  והנוצרים  (46%)  לחברי האתר היהודיםבהשוואה  משמעותית  
על  או  אישית  מעיד על שמרנות  הדבר  יותר משסביר כי    לא בהשוואה לנחקרים המוסלמים(.

המר מהצגת  כלל  חשש  בפני  שהוא  כמות  החיצוני  או  והאתר  חברי  אה  בדחייה  הסתכנות 
 מלמד על החשש מחשיפה ומהשלכותיה על חייו של בעל הכרטיס.  הוא  , אדישות 

הדמוגרפייםנתוניהמהצלבת   של– ם  מלאה    גאוגרפיים  גישה  שאפשרו  הנחקרים 
צעירים עד גיל  ו  הי( בעלי התמונות הגלויות  100%לתמונותיהם עולה כי כל בעלי הכרטיסים ) 

(.  ועודמתגוררים בערים יהודיות )נהריה, לוד, בית שאן, חיפה  הם  מהם ציינו כי    80%– . כ26
כרמל, כפר יאסיף(. כמו  – ים )דלית אליביישובים שאינם יהוד הם מתגוררים  ציינו כי    20%רק  

)ולא ביסקסואלים או נוטים לה   80%–כן, כ עדיף  מהם ציינו כי הם חילונים והומוסקסואלים 
האלה  ציינו כי הם סטודנטים או בעלי השכלה אקדמית. בהתבסס על הנתונים    50%–גברים( וכ

תמ  המסורתית  האין  מהמסגרת  חוששת  אינה  הגלויות  התמונות  בעלי  שכן  –שקבוצת  דתית, 
השכלה  ה, רמת  (לוקלית יהודית–או הבחירה לאמץ זהות גאוגרפית)ים  י המעבר ליישובים יהוד

  , את החשש מפומביות ומשימוש בתמונות גלויות מאוד    יםחלשה לדת מפחיתהזיקה  הגבוהה ו ה
 .  אחריםם יבעלי מדדים דמוגרפי  ם אוישקיים בקרב נחקרים המתגוררים ביישובים דרוזי 

את משקל  ינטרל או יפחית  ירטואלי  והמרחב הואפשר היה לצפות שדומה אפוא כי אף ש
השפעה מכרעת על הנחקרים  יש  לחצים אלו הלחצים המסורתיים והחברתיים, עדיין ניכר כי ל

וירטואלי באטרף דייטינג,  ובאתר. נראה כי גם במרחב הבעלי הכרטיסים  הדרוזים )והמוסלמים(  
שלכאורה אמור להיות סטרילי ובטוח לגולש, הייצוג החזותי של גוף ההומוסקסואל הדרוזי  

 ו לכך.  כלל, אלא אם נתן אישורבדרך נעדר או מוצנע באופן שאין לראותו 

 

למשתמשים באתר יש אפשרות לחשוף את תמונותיהם )עירום, פנים( בפני כלל הגולשים או באופן סלקטיבי,    9

למשתמשים מסוימים בלבד, על פי שיקול דעתם. אפשר בהחלט שחלק מהתמונות הגלויות בכרטיסי הנחקרים  

וזים אינן של הנחקרים עצמם אלא תמונות שהורדו מהרשת מסיבות שונות )למשל חשש מזיהוי או ריגול הדר

 אחר חברים אחרים באתר(. תמונות אלו לרוב יהיו מחמיאות לבעל הפרופיל ויתרמו לאטרקטיביות שלו באתר.  
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ו   המרחב   המינית  הצגת הנטייה  הגאוגרפי 

מכלל    52%הגדרת הנחקר את נטייתו המינית. כך למשל,  ל גם  קשר הדוק  למרחב הגאוגרפי  
ם ציינו בכרטיסיהם שאינם הומוסקסואלים אלא  יהנחקרים הדרוזים המתגוררים ביישובים דרוזי 

לעומת   הטרוסקסואלים,  או  גברים  להעדיף  נוטים  הדרוזים    30%ביסקסואלים,  מהנחקרים 
את מקומן  במדויק ם שהשיבו כך. אמנם נכון כי אין דרך להעריך יהמתגוררים ביישובים יהודי 

המסורת והחברה בקביעת הנחקר הדרוזי את נטייתו המינית באתר,  לעומת  של הנטייה הגנטית  
ה, אם  הנתונים מראים כי ההשתייכות למרחב דרוזי עולה בקנה אחד עם הטרוסקסואליזציאך  

כשיקוף של התהליכים שעוברים הנחקרים ביישוב מגורים דרוזי לעומת יהודי ואם כשיקוף של  
 10הצגת העצמי. 

 לחתרנות שמרנות בין מתחייצוג הגוף והמיניות וה

להלן יוצגו ממצאי המחקר בהתייחס להשערה כי דימוי הגוף והאני העצמי של נחקרים דרוזים  
המ ידי  על  יעוצבו  הקולוניאליתהומוסקסואלים  ההגמוניה  עם  הזדהות  שבין  – תח 

הטרוסקסואלית בישראל, והרצון לחקות תכונות ומאפיינים הדומים לאלו של היהודים, ובין  
כדרוזים והפרסונלית  האתנית  הזהות  וביטוי  חתרניים  –שימור  היבטים  גם  שתכלול  ערבים, 

בין שמרנות לחתרנות    תח להצביע על המ שנועדו    סוגיות לשבע    חולקוושמרניים. ממצאים אלו  
 בקרב הנחקרים הדרוזים. השורר 

ן   סוגיית הארו

הארון   ואחרות  היא  סוגיית  אישיות  מסורתיות,  דתיות,  חברתיות,  למגבלות  אינדיקציה 
שמגבילות את הפרט מלחשוף בפומבי את העדפתו המינית ולנהל את אורחות חייו בחופשיות  

שו כשם  כהומוסקסואל,  הדרוזים    שיעורםל.  הטרוסקסואמתנהל  בגלוי  הנחקרים  של  הכולל 
, כולם חילונים ובעלי השכלה אקדמית,  בלבד   5%שציינו במחקר זה כי הם מחוץ לארון הוא  

דרוזי.   ביישוב  מתגורר  הוא  כי  הצהיר  מהם  אחד  מוסלמיםורק  נחקרים  שיעור    בקרב 
ש הם ההומוסקסואלים  כי  )  דיווחו  במקצת  גבוה  לארון  הד8%מחוץ  לנחקרים  ביחס    ,רוזים ( 

והדמוגרפיים    םדפוסיוה וצעירים  דומים:  המרחביים  אקדמית  השכלה  בעלי  חילונים,  כולם 
לגיל   יהודי   35מתחת  ביישובים  השוואה,  יהמתגוררים  לשם  אחד(.  )נחקר  נצרת  בעיר  או  ם 

( ציינו בכרטיסיהם  22%( וכחמישית מהנחקרים הנוצרים )46%כמחצית מהנחקרים היהודים )
   כי הם מחוץ לארון.

כרויות רבים אחד מאמצעי השיווק היעילים ביותר להשגת מטרותיו של בעל  י באתרי ה
ה באתרי  בתמונה.  שימוש  הוא  מפרסמים  הומוסקסואלים  לכרויות  י הפרופיל  מהחברים  חלק 

חלק  יש גם    בשל החשש מחשיפה )אאוטינג( ומהשלכותיהאך  תמונותיהם,  באתר בפומבי את  
אחרים מעדיפים להימנע  , ו מסתפקים בתמונת גוף בלבד  בוחרים להשתמש בתמונה חסויה אוש

 

בעלי    10 אכן  באתר  הדרוזים  מהנחקרים  מסוים  חלק  כי  מהעובדה  מתעלם  אינו  שאינן  המחקר  מיניות  נטיות 

הומוסקסואליות מובהקות אלא ביסקסואליות או נוטות להטרוסקסואליות. אפשר לבחון את הבחירה במאפיין  

, שהולכות אל  בחברה הערבית  אחרות של מיניות והעדפה מינית   כסממן שמעיד על תפיסות"ביסקסואליות"  

 .  הטרוסקסואלוהומוסקסואל לבינרית חלוקה הל מעבר 
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ותחשוף אותם ללחצים חברתיים  כלל מהעלאת תמונה מחשש פן תדלוף ותפגע בפרטיותם  ב
בשל המבנה החברתי  כנראה  . בקרב הומוסקסואלים דרוזים,  או ללחצים מצד גורמי ביטחון

הדומיננטית היא להימנע  זיהוי על ידי בני היישוב או המשפחה, הנטייה  לחשש  ומהמסורתי  
מכלל    87%מהעלאת תמונות או להשתמש בתמונות חסויות או בתמונות גוף בלבד.  לגמרי  

או שהשתמשו  באתר  כרטיסם  שתקדם את  בחרו לא להעלות כלל תמונה    הדרוזים  הנחקרים
חסויות   פי  למבקש    שהוצגובתמונות  גם  על    82%שיקול דעתם. בדומה לנחקרים הדרוזים, 

מהיהודים   54%רק  .  מוסלמים בחרו שלא להעלות תמונה או להעלות תמונה חסויה מהנחקרים ה 
 מהנוצרים נמנעו מהעלאת תמונה או מפרסום תמונה גלויה באתר.   66%–ו

   חיצוני   מראה ו נראּות  

מלבד העלאת תמונה, החברים באתר נדרשים גם לדרג את מראם החיצוני לפי סולם בן חמש  
  , מקרב כלל כרטיסי הדרוזים שנחקרו.  מתחת לממוצע, ממוצע, טוב, טוב מאוד ומצויןמדרגות:  

החיצוני כממוצע  מראם  רגו את  יד  4%. רק  ןמצויאו    החיצוני כטוב מאודמראם  דירגו את    71%–כ
רגו את מראם החיצוני כטוב. יש לציין כי למראה  י, כחמישית, ד הנותרים  ריםהנחקרוב  ומטה.  

השגת מטרותיו  על  קריטית  יש השפעה  בו בעל הכרטיס משווק את חזותו  שהחיצוני ולאופן  
ולפיכך הנטייה להגזים או לבחור במדרגה הגבוהה ביותר בדירוג המראה החיצוני היא    ,באתר

 ,Elias & Gill, 2017; Thornton & Moore)  בכללכרויות  ינפוצה ומוכרת באתר זה ובאתרי ה 

דירגו את מראם החיצוני  רבים יותר  מלמד כי נחקרים דרוזים    2  תרשיםב. ברם, עיון  (1993
מוסלמים   (,56%( בהשוואה לפרופילים של הומוסקסואלים יהודים )71%כטוב מאוד או מצוין )

 (.  50%( ונוצרים )64%)

 

 אטרף דייטינג, לפי דת אתר בקרב נחקרים הומוסקסואלים בהעצמי  דירוג המראה החיצוני  :2 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 
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ה ותפיסת  תלוית  חיצוני  המראה  ה יופי  והיא  אותה  קשה  תרבות  בציר אחד שמתחיל  לתחום 
  ה מראה. האפשרויות המצומצמות והמוגבלות לדירוג  " מצוין"מתחת לממוצע" ומסתיים ב "ב

על כופות  באתר  הגבוה  משתמשיו    החיצוני  הדירוג  כי  אפשר  היופי.  תפיסת  של  רדוקציה 
דימוי העצמי  למראם החיצוני קשור בין היתר בצורך בחיזוק המייחסים  הנחקרים הדרוזים  ש

דירוג  נכונות המאמינים ב אינם שלהם באמצעות שדרוג דימוי הגוף, גם אם הלכה למעשה הם  
ייתכן גם כי ממצא זה משקף את אופי המדגם: בהיותם של הומוסקסואלים דרוזים  שקבעו.  

ייתכן  מיעוט קטן ביותר, רק מי שבטוח במראהו החיצוני מעז להירשם באתר היכרויות. ולבסוף,  
עצמם    םדרוזיהומוסקסואלים  כי   לייחד  למבקשים  באמצעות    אחרים בהשוואה  יתרון  באתר 

 חוסרה של תמונה.  , בייחוד לאור במראה החיצוני
  והיקף   גודל  היא לנתוני  " )הכוונהמצוידים" בהם ציינו הנחקרים כי הם  שהכרטיסים  בין  מ

  " נעריים", " חלקים", "בעלי גרון עמוק",  "נשיים", " נטחנים " , "טוחנים הזכרי(," המין איבר של
עליהם  כרטיסים שב מה  15%– רק במקום המגורים יישוב יהודי. מנגד,    היה  90%–וכיוצא בזה, ב

קדוכיזציה של  נסי או  סקסואליזציה, החפצה    ונעש  מקום מגוריהם הוא יישוב ערביכי  ציינו  
כשלם(  הגוף מהשלם  חלק  של  לקוניים  ואילו  ,  )הצגה  אזכורים  נמצאו  הכרטיסים  של  ביתר 

וקונצנזואליים  או  מיניות  תוהעדפ נראה  ",  "נאה " ,  " חמוד"  כגון   תיאורים אסתטיים מוגבלים 
סרון פיזי, חזותי או מיני  י הודאה ביתרון או בח   ,. לפי ממצאי המחקר "חתיך"  או"  יפה ",  " טוב

 סביבת היעד )היישוב היהודי(. של אימוץ מנטליות ואורחות חיים לככל הנראה גם  קשורה

י   מינית והעדפה במיטה   ה נטי

הטענה   את  לחזק  לכאורה  עשויה  אחרות  דתות  בני  נחקרים  עם  הדרוזים  הנחקרים  השוואת 
העדפתו המינית של הנחקר לכיוון ההטרוסקסואלי.    מטים אתטי  יהחברה וההיבט הפול   , שהדת

רק   יהודים  נחקרים  בקרב  למשל,  בקרב    22%כך  הומוסקסואלים;  שאינם  בכרטיסיהם  ציינו 
אינם הומוסקסואלים. ברם,  שציינו    40%ואילו בקרב נחקרים מוסלמים    ;28%  —  נחקרים נוצרים

האלה  הנחקרים  כל    דתות שמתגוררים בעיר תל אביב נמצא כינחקרים בני כל המבדיקה של  
ו  מהנחקרים הדרוזים המתגוררים    84%כך גם  מתוך  ציינו בכרטיסיהם שהם הומוסקסואלים, 

  מרחב או לשינוי כי ל יש כדי לחזק את הטענה  ואפשר כי בממצאים אל ,בתל אביב. לשון אחר
 המינית בכרטיס.  ה  נטייה  הגדרתיש השפעה על   המרחב

המין והגוף של    פרמטר נוסף בפרופיל אטרף דייטינג שבעזרתו אפשר ללמוד על דימוי
במיטה"מדד  ההוא  ים  הנחקר  שבו  " העדפה  יכול  ,  באתר  חמש  החבר  בת  סקאלה  על  לציין 

העדפתו   את  לאקטיבי",  אפשרויות  "נוטה  "אקטיבי",  הן  המוצעות  )האפשרויות  המינית 
"פסיבי"(.   לפסיבי",  "נוטה  כי  "ורסטילי",  מראים  זו  לסוגיה  בהתייחס    75%ממצאי המחקר 

מעדיפים   הם  כי  ציינו  דרוזי  ביישוב  המתגוררים  ומהנחקרים  ים  י אקטיב–םירסטילילהיות 
ים בלבד. רק  יציינו כי הם אקטיב ך אלה  מתו  )חודרים, מעדיפים לחדור או נחדרים(. כמחצית 

נוטים לפסיבי )נחדרים  כם או  ימהנחקרים המתגוררים ביישוב דרוזי הגדירו עצמם כפסיבי  25%
כפסיב עצמם  את  שהגדירו  הנחקרים  כל  המיני(.  האקט  הקפידו  י במהלך  אחד,  להוציא  ים, 

רוזים שמתגוררים  . בקרב נחקרים ד"פסיבים גבריים "שהם  ולהוסיף  בתיאור המילולי לסייג  
ייתכן כי ההסבר  ים.  י אקטיב–ורסטיליםוהגדירו עצמם כ  45%ביישובים יהודיים נמצא כי רק  

סוציולוגית נובע מהיחס הסובלני יותר  –לשינוי בשיעור האקטיבים עם השתנות הסביבה הדתית
שהוא   אף  אקטיבי,  הומוסקסואל  הדרוזיים  ביישובים  ואילו  היהודיים,  ביישובים  לפסיבים 
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ומוסקסואל, עדיין נחשב גברי מעצם היותו מי שחודר באקט המיני. כך למעשה התנהגותו  ה
המינית עשויה להיתפס כחמורה פחות מזו של מי שמציינים שהם נחדרים, מעדיפים להיחדר  

 או חודרים ונחדרים גם יחד )ורסטילים(. 
ציינו   ואשר  ערבי  ביישוב  שמתגוררים  נחקרים  של  הגבוה  לשיעור  שהם  בהתייחס 

בקרב מוסלמים(, מבחינה סוציולוגית הדמיון    80%בקרב דרוזים,    75%אקטיביים )–ורסטיליים
. אפשר  מסורתי בין החברה הדרוזית לחברה המוסלמית בישראל איננו מפתיע כלל –החברתי

בישראל,   הערבים  שחווים  )הנחדר(  הנכבש  לתחושת  נגד  תגובת  היא  באקטיביות  שהבחירה 
  , רסטילים והאקטיבים והולשיעור  הנמוך בהשוואה  ,הפסיבים זו, שיעור מ  ובהם הדרוזים. יתרה
הנחקר נחדר באקט    ה כיחשיפה הכרוכה בהודא מהחשש מהפגנת חולשה ו מבטא גם הוא את ה

 גבריותו.  את  כמו מסיר מעליו   הוא בהודאתו בכך ;המיני, בדומה לאישה

ן מו הטאבו   צל ב   ודימוי הגוף   העצמי   האני   גן  : לבוש, אלכוהול ומי

)הופיעו  (  "דראג ",  " קוקס" ,  " נשי",  " מתלבש" )  "נשיות " אזכורי   המילוליים  על  "בתיאורים 
דרוזים  "עצמי  בכרטיסי  הדרוזי  המתגוררים  (  למרחב  ונוצרים,  ומחוץ  יהודים  אך  בכרטיסי 

ים  י נעדרו כמעט לחלוטין מכרטיסי נחקרים המתגוררים ביישובים דרוזלהוציא מקרה אחד הם  
ם. ממצא זה מתכתב היטב עם תפיסת הגבריות השמרנית, שבה גם ההומוסקסואל,  יאו מוסלמי

ההתנהגות    יזה שבארון וזה שמחוצה לו, נדרש לאמץ את המסגרת ההטרונורמטיבית ואת קוד 
 והלבוש שלה ולהדחיק את הזהות ההומוסקסואלית על מופעיה השונים. 

רני )יחסית( ואולי אף החתרני של  היבט סוציולוגי נוסף הראוי להתייחסות הוא יחסם המתי
הנחקרים הדרוזים לטאבו חברתי ומיני הקיים בחברות השונות שהם משתייכים אליהן. יחסם  
זה מבטא מחד גיסא את רצונם להזדהות ולהשתייך לחברות הרוב )הטרוסקסואלית, ערבית,  

י את  לבטא  ניסיונותיהם  ואת  מאבקם  את  גיסא  ומאידך  הומוסקסואלית(,  יחודיותם  דרוזית, 
דרוזים שנחקרו ציינו שהם משתמשים באמצעי  מה  80%. כך למשל,  כסובייקטים אוטונומיים

הנחקרים העדיפו  שאר  מהנחקרים היהודים.    70%– מהנוצרים והמוסלמים ו  50%לעומת  מניעה,  
שלא לציין אם הם מקיימים מין מוגן או לאו. גם בהתייחס לשתיית אלכוהול, שאסורה לפי  

הנחקרים הדרוזים ציינו כי הם שותים אלכוהול  מ  70%(, נמצא כי 2011ת )חסן, ההלכה הדרוזי
ביחס   מאוד  נמוך  היה  זה  ממצא  מפתיע  באופן  אך  קרובות(,  או  רחוקות  לעיתים  )לפעמים, 

(,  90%מוסלמים )ה ( ו84%נוצרים ) ה(,  86%הנחקרים ששותים אלכוהול בקרב היהודים ) לשיעור  
ת אלכוהול אסורה בדתם באיסור חמור. ייתכן כי המקור להבדל בין הנחקרים הדרוזים  ששתיי

( של הדרוזים בגליל ובכרמל  99%ליתר בני הדתות קשור בריכוזיות הגאוגרפית המוחלטת )
את  לממש  של הדרוזים בישראל, שמקשים על המבקש לשתות אלכוהול    נהובאוכלוסייה הקט 

 רצונו באופן זמין וחופשי.  

וגבריות    מוי די   הגוף 

מכלל    31%ח, נמצא כי  ובכל הנוגע לטיפוח הגוף ולהתאמתו למודל הגברי המזוהה עם חוסן וכ 
  אוקבוע בפעילות ספורטיבית במכון כושר  משתתפים באופן  הנחקרים הדרוזים ציינו כי הם  

בפעילות במכון כושר או שהגדירו  משתתפים  הם  כי  ציינו שהם שרירנים. רוב הנחקרים שציינו  
תיאורים  אפשר כי  .  "גבריים" או שתיארו עצמם כ   "גברי"עצמם כשרירנים גם חיפשו פרטנר  

עם התפיסה הסטראוטיפית לגבי דמותו  תכליתם להתעמת  הדגשת מבנה הגוף השרירי  ואלו  
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ההומוסקסואל   באמצעות  ושל  הפנימית,  ההומופוביה  עם  להתמודד  הנחקר  של  הקושי  עם 
בחברה   הומוסקסואל  היותו  לעצם  נגד  משקל  שיהוו  ופיזיים  מילוליים  חיזוקים 

מוגדרים    בה תפקידי וִתפקודי כל מגדרש  ,סטריאוטיפיתה  ואיסטית'ההטרונורמטיבית המאצ
 . היטב 

בעיני חברי האתר )והסביבה(  כגברי  להצטייר    והשאיפהדימוי הגוף הגברי, החיפוש אחריו  
  . שמעידות על ביקור במכון כושר או על שריריםבכרטיס  יות  מים רק בסימון תגכאינם מסת 

בכרטיסיהם   62% הגבריות  לסוגיית  שהתייחסו  הדרוזים  גבריים    11מהנחקרים  שהם  הצהירו 
המשתמש הפרופיל  , בכינוי  בתוכן  ומפורשות  כתובות  לו בתגיות  או    בהצהרות  ,  שנלוות 

ל ול  55%– בהשוואה  והמוסלמים  הנוצרים  כרבע  מהנחק  40%–מהנחקרים  היהודים.  רים 
( הדרוזים  העדיפו שהפרטנר  24%מהנחקרים  גם  לעומת  ש (  גברי,  יהיה  באתר  ישוחחו  עימו 

מהנחקרים הנוצרים. חשוב    36%–כמחצית מהנחקרים היהודים, עשירית מהנחקרים המוסלמים ו
להדגיש כי היו שהצהירו שהם נשיים או מחפשים פרטנרים נשיים, אך אזכור מפורש מעין זה  

ך מאוד בקרב נחקרים מוסלמים, נוצרים ודרוזים המתגוררים ביישובים ערביים. נטיית רוב  נמו 
מפורש כגברי או להעדיף פרטנרים  בהדתות שנחקרו, להצטייר  שאר  גם בני  ו הנחקרים הדרוזים,  

כדי  גבריים   בה  על  יש  את  קושי  ללמד  שאוזקות  המגדריות,  המוסכמות  מכבלי  להשתחרר 
כמו  שלהם לנורמות מקובלות ולא בהכרח משקפות העדפה אותנטית.  תפיסת הדימוי המגדרי 

תלוי תרבות או תולדה של החלטה פוליטית, מודעת  הוא  סיון להצטייר כגבריים  י , אפשר שהנכן
 & Saba-Sa’diאו לא, להפגין נוכחות ודומיננטיות באמצעות מין מול קבוצת הרוב היהודית )

Sa’di, 2017 .) 
 

 , לפי דת באתר אטרף דייטינג : דימוי גוף גברי מפורש וחיפוש מפורש אחר פרטנר גברי3 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 

 

 גברי". פרטנר מכלל הנחקרים התייחסו מפורשות ל"סוגיית הגברי", "מחפש  20%–כ בממוצע  11
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 של הזהות הדרוזית    והחצנה   הסתרה 

השתייכות לעדה(  או  , שם פרטי  דרוזי   יישובבציון  שימוש בזהות דרוזית מפורשת )לכאורה,  
כרויות הומוסקסואלי המשרת בעיקר קהל יהודי מאלצים את בעל הפרופיל  י ואזכורה באתר ה

סיון  יהדרוזי להתמודד עם השוני הדתי, הלשוני, התרבותי ולעיתים גם החזותי. לא אחת הנ 
מוליד תיאורי גוף שבאמצעותם הדרוזי הנחקר תופס את עצמו או מבקש  להתמודד עם קושי זה  

מציין הנחקר את הפרטים    "דרוזי מופרעששמו "בכרטיס    .להציג עצמו בפני החברה היהודית 
  " דרוזי מראמהששמו ". בכרטיס  "חתיך משופם מחפש בהיר נשי להגשמת פנטזיות "הבאים:  

.  " , בעל חזות ערבית ולמי שיש בעיה שיקפוץדרוזי אסלי שחום"כי הוא  בעל הכרטיס  מציין  
פעמי, מעוצבת  – מפגש מיני חדלשלכאורה אינה רלוונטית    , מעניין לראות כי הזהות הדרוזית

לאו, משרטט הדרוזי את חזותו  אם במתכוון אם ומוגדרת בכרטיסי הנחקרים כך שבאמצעותה, 
אסל במילה  השימוש  ערבית,  חזות  כהה,  עור  צבע  שפם,  סמליו:  כך,  ועוד  יואת  בעשותם   .

עצמם את גבולות  למשרטטים  גם  אך    הנחקרים מתאמים ציפיות מול החברים היהודים באתר
היהודי,   במרחב  אותה  לשמר  ומבקשים  מערביתשהזהות  והתרבות  עברית  היא  השפה  – בו 

דרוזים  אמריקה  ו  יוצאי אירופה צאצאים ל חלק מחברי האתר  ייתכן כי אצל  גלובלית. זאת ועוד,  
מיני  יכמושא   נתפסים נדיר יםפנטזיה  אוריינטליסטית    יוכבעל  יםומבוקש   ים,  באופן  שחזות 

גבריות, פראיות, אקטיביות )מינית( וחוסן, אך גם לויאליות לאומית  היא מייצגת    סטראוטיפי
למוסלמי ביחס  לתפיסה  וקרבהם )בניגוד  המאפשר   ,(  משותף  ובסיס  קשר    יםהזדהות  יצירת 

 ואינטימיות מינית ורגשית.  
לעדה הדרוזית, דווקא באתר   ניםהדתי, כב םלהתגאות במוצא םדרוזי יםשל נחקר  םבחירת

להצניע, לטשטש  בחירתם  היכרויות להומוסקסואלים שרובם יהודים בולטת במיוחד על רקע  
בכרטיס  להסתיר  העדפת  יהםואף  פני  םאת  תמונות  רגשותי  םוגופ  הםהמינית,  כך  הםואת   .

אזכור אחד לפחות  יש  של הנחקרים הדרוזים  הכרטיסים(  שמות  הכינויים )מכלל    40%–ב,  למשל 
.  בעל הכרטיס ערבי( של  ה הדרוזי או שמו הפרטי )  םמגוריהיישוב   (,"דרוזי "מוצא הדתי )השל  

כי   זה חשוב לציין  כתובים בעברית,  רוב הכינויים של  בהקשר  דייטינג  דרוזים באתר אטרף 
בשפה הערבית.  כתוב  ואף לא אחד    (Homo Druze, Druze Topבאנגלית )כתובים  מקצתם  

ייחודית, אך  היא  כרויות להומוסקסואלים  יהתגאות הנחקרים הדרוזים במוצאם הדתי באתר ה 
על  ש זהותם וצביונם וסיון לטשטילהצביע על יסוד פוליטי המבקש לחתור תחת הנ   הגם עשוי

( הרוב  חברת  של  .  (Hajjar, 2000ידי  נמצאו  בכינויים  ולא  כמעט  אחרות  דתות  בני  נחקרים 
התייחסויות למוצא דתי. עם זאת, יש לסייג ולומר שכאשר מדובר ביהודים דתיים או בחרדים,  

שכללו  כינויים  שלא נדגמו במחקר זה אך מופיעים באתר, רבים בוחרים לציין את זיקתם לדת.  
דומים בקרב  בשיעורים  נמצאו  וכיוצא באלה    מראה חיצונילהעדפה במיטה,  להתייחסויות לגיל,  

 כל הקבוצות הדתיות שנחקרו.  
מהנחקרים    16%בקצרה,  על עצמו  שבעל הכרטיס נדרש לספר  שבו  גם בתוכן הפרופיל,  

דרוזי  "בעל הכרטיס  למשל  הדרוזים בחרו לכתוב כי הם דרוזים בהתייחס להקשרים שונים. כך  
דרוזי  " כתב "נמ – אני"ובעל הכרטיס  ",  דרוזי אקטיבי זורם מחפש מוצץ"כתב על עצמו  "חרמן

הדתית,  . נחקרים נוצרים ומוסלמים כמעט ולא ציינו את השתייכותם "מרמת הגולן, חי בחיפה
גם לא נחקרים יהודים, שככל הנראה לא חשים בכך צורך, מעצם היותם חלק מחברת רוב.  ו

הנחקרים   כל  האתני.  למוצאם  השונות  הדתות  בני  הנחקרים  התייחסות  היא  יותר  מורכבת 
  20%– מהמוסלמים ו  32%לעומת  בכרטיסם,  זאת  הצניעו  או  היותם ערבים  מהדרוזים התעלמו  
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ציינשמהנוצרים   זאת  דווקא  אוו  לבחירת    בכינוי  שההסבר  שיטענו  יהיו  הפרופיל.  בתוכן 
את נטייתם  וכן  לא להבליט( את מוצאם האתני,    הדרוזים להאדיר את מוצאם הדתי ולהצניע )או

  היא תופעה קונצנזואלית ואהודה יחסית בישראל   "דרוזיּות"לפיה  שהמינית, קשור בקונספציה  
יאזכר שיוך  פרטנרים באתר לא  למצוא  ו  י סיכויאת  דיל  כי דרוזי שמבקש להגהוא  אך טבעי  ולכן  

לפגוע   שעלול  גישות  אתני  בחברה.  כמקובל  לעצמו  לייצר  מבקש  שהוא  ובדימוי  במיתוג 
תולדה של    הפלסטיניהתעלמות מהיסוד הלאומי  ובביקורתיות יותר יראו בטשטוש הערביּות  

 . (Saba-Sa’di, & Sa’di, 2017הזהות הדרוזית ממקורותיה הטבעיים ) תרחקותה
הדחף להצטרף אל הגלובלי ניכר היטב  ובין  המתח בין הצורך לשמר את הלוקלי והמסורתי  

בשפה   השתמש  הדרוזים  מהנחקרים  אחד  לא  אף  למשל,  כך  הדרוזים.  הנחקרים  בכרטיסי 
ההערבית   באנגלית.    44%–ועברית  ב השתמשו    56%;  כרטיס בכינוי  לצורך  ואולם  השתמשו 
ציון  ב תוכן  הכתיבת   ולצורך  הדרוזים השתמשו בשפה    100%  , העדפותהפרופיל  מהנחקרים 

בכינוי    ( השתמשו בשפה העברית58%דרוזים, גם רוב הנחקרים המוסלמים )כמו ה  ברית.הע
מהנוצרים    38%– מהנחקרים היהודים, שהעברית היא שפת אימם, ו  40%, רק  עומת זאת . לשלהם

השתמשו באנגלית. ייתכן שהסיבה לכך קשורה  (  60%–)כמרביתם    ;עבריתבהשתמשו בכינוי  
הגלובליזציה   בתהליכי  רק  בהרגל לא  גם  אלא  האנגלית  בשפה  יותר  טובה  בשליטה    י או 

 מדרישת חלק ניכר מאתרי האינטרנט לבחור שם משתמש בלשון לעז.  יםהנחקרים, הנובע 

 של הזהות הדרוזית    והפרטה   סקסואליזציה 

  אימצו   יהודי )ההומוסקסואלי(–ירטואלי הישראליו היטמעות הנחקרים הדרוזים במרחב הועם  
,  שציינו כי הם מתגוררים מחוץ למרחב הדרוזי, את הסלנג הישראלי  האחדים מהם, בעיקר אל

באמצעות  ". יש המבקשים להפגין  דרוזי שווה " או "חתיכוש מהמם כפי שניכר בכינויים כגון "
,  על מרכיבי יסוד בזהותם  הבאמצעות הצהרבו  הם פועלים  שהכינוי שלהם את שייכותם למרחב  

מכלל הנחקרים הדרוזים שכרטיסיהם    20%– . אחרים, כ" דרוזיקצין  " או "חייל מדליהלמשל "
באמצעות תכונת גוף או תפיסת גוף מסוימת: חתיך,    ו נבחנו, בחרו בהחפצת גופם או בייצוג

 (.  Poria & Taylor, 2001; Ritchie, 2010) וכדומהשחום, גברי, סקסי 

 אטרף דייטינגאתר  דימויי גוף נפוצים בשמות המשתמשים של נחקרים דרוזים ב :4 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 
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להתאמ וגמיש  אפקטיבי  כלי  משמשים  והזהות  הגוף  כי  מלמדים  המחקר  למרחב  ה  ממצאי 
לפעול ולהשתלב,    יםמבקש הומוסקסואלים דרוזים  בו  שהומוסקסואלי  – הישראליוירטואלי  וה

ייחודיות עור  םבאמצעות הדגשת  והחיצונית או באמצעות הפנמת הביקוש לצבע    ם האתנית 
ותפיסות ומיתוסים נוספים )שאינם   םגופשל  שעירות  מידת ההאוריינטלית,    ם, חזותהם ועיני

בד  הקשורים  המציאות(  את  משקפים  שבהכרח  כפי  הערבי  הגבר  של  הגוף  עשוי  הוא  ימוי 
אוריינטליסטי   באופן  )אצל  להיתפס  האתר  מחברי  בעל  "פראי " ,  " אתלטי",  "שרירי " חלק   ,
 נתונים מיניים מרשימים ועוד(.  

בדפוסי פעולה מימטיים )מבוססי חיקוי ואימוץ(  להשתמש  גם    יםעשוי   םלצד זאת, דרוזי
( סלנג  מיניים   ,כתיבה בשפה העברית  ,( "צהפצ ",  "שווה " ,  "חתיך "כגון אימוץ  אימוץ קודים 

, שימוש בצעצועי מין  BDSMאופנתיים ומערביים )השתתפות באורגיות ובסשנים הכוללים  
דמוגרפי וועוד(   מדדים  זיקה  יאימוץ  גבוהה,  השכלה  )רמת  מסוימים    מצב לדת,    פחותהם 

ים  י דקלרטיבכל אלה   ייתכן כימשפחתי ועוד(, שתכליתם להידמות לאוכלוסיית הרוב, גם אם 
ואינם משקפים את אורחות   . הלכה למעשה, דפוסי הפעולה המימטיים  ם בפועל חייהבלבד 

בקרב החברה הדרוזית והערבית    ניכרתיאומצו ויחוקו כל אימת שתחול דיפוזיה מערבית  הללו  
לממש את  הם יכולים  למרחב שבו    ,או וירטואליתכאשר דרוזים מהגרים, פיזית  בישראל או  

רווחים  האלה  הדפוסים   שאינם  חדשים,  דפוסים  ולאמץ  שלהם בחופשיות  המקור    במרחב 
(Aswat Group, 2007; Ritchie, 2010) . 

 סיכום ומסקנות 

בישראל,   הדרוזית  אינטראכמו  החברה  המקיימות  זמננו  בנות  רבות  מסורתיות  קציה  חברות 
המסגרת המשפחתית   שינוי שבמהלכם  תהליכי  עוברת  המערבי,  העולם  עם  וחיובית  רציפה 

ההשכלה   רמת  מואץ,  העיור  מתערערת,  ההכנסה  עולה  ובעקבותיה    עולההמסורתית  רמת 
  ים אלו ימעמד האישה, הפריון יורד ואיכות החיים משתפרת. לצד שינויים דמוגרפ משתנה  ו

הע   אימצה בשני  ופתחה  החברה הדרוזית  ורעיונות מערביים  חיים  אורחות  שורים האחרונים 
החכמים   הניידים  הטלפונים  המחשב,  בפני  גם  יתרונותיו  ו דלתה  תכניו,  שלל  על  האינטרנט 

 . (Saba-Sa’di & Sa’di, 2017; 2011; חסן, 2009וסכנותיו )אלמוג, 
מסורתית   מחברה  הטרוגניזציה.  הדרוזית  בחברה  חוללה  המודרניזציה  כי  אפוא  דומה 

  נת ומגוו  העשירלחברה  הומוגנית הפועלת על פי צווי המסורת והדת, הפכה החברה הדרוזית  
אין פרט אחד בהכרח יכול ללמד על האחר ואין דין מג'דל שמס כדין עוספיא )אמרני,    הבש

ים, ובפרט למעמדם של הומוסקסואלים,  "ק (. בכל הנוגע למעמדם של להטב2011; חסן,  2010
נות אירופה וצפון אמריקה  בעמדות שמרניות בהשוואה למדי מחזיקה  החברה הדרוזית עודנה  

לו שינויים  יאי א חלו בה  מסורתית בישראל. אמנם  – גם בהשוואה לחברה היהודית החילוניתו
ההומוסקסואלית  לסוגיה  למערכת    ,ביחס  וכפיפותה  מחויבותה  הישראלית    החוקמכורח 

שווה  , לגיטימי ו פעיל חלק  הם  לפיהם הומוסקסואלים  שולתכתיבי ההגמוניה של קבוצת רוב  
הציבורי זכו בדיסקורס  אךיות  זאת,    ;  אלעם  עמותת  אל–לפי  השונה  – בית  )הבית  מוכתלף 
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הלהט"בית(,  הערבית  הקהילה  בשנת    12להעצמת  הדרוזית  "ק להטב  2019גם  בחברה  היו  ים 
,  נרדפים, מסולקים מבתיהם, מנודים וחשופים להתעללות פיזית ומילולית בשל נטייתם המינית

 שנים קודמות. מאשר ב אם פחות  גם 
מערבית, שהנחקרים  – חילוניתהשמרנית לזו היהודית  ה  זה בין המסגרת הדרוזיתהמתח  ה

, הן  אטרף דייטינג   של פרופילים באתר  תייחודי אסופה  מבקשים להשתמש בשירותיה, מייצר  
הנחקרים   כי  במחקר  נמצא  למשל,  כך  הגוף.  ודימוי  הזהות  ברמת  והן  הטקסטואלית  ברמה 

העב )השתמשו בשפה  הרוב  חברת  בקרב  הרווחת  הסקסואלית  ובטרמינולוגיה  (  תיהודיהרית 
סיון להיטמע  י נמתוך  גם  ייתכן שבאתר, לא רק כדי לממש את צרכיהם הרגשיים והמיניים אלא  

( האתנית  שזהותם  לאחר  הרוב,  והלאומית –דרוזיתהבחברת  הופרדה  ה   ערבית(  ילידית 
ים פוליטיים, חינוכיים ואחרים לזהות  ממקורותיה, התגבשה כזהות מובדלת וצורפה בתהליכ

 (.  Saba-Sa’di & Sa’di, 2017הרוב הקולקטיבית )
. זו  סקסואליזציה של הזהות הדרוזיתנעשית  בהם  שפרופילים  עולה מ למתח  אחרת  עדות  

  . שרירי ושעירהגוף הדרוזי מוצג כגברי,  ו  ,כזהות אקטיבית, דומיננטית, חזקה ופראיתמוצגת  
הימנעות מיציאה מהארון ומשימוש בתמונות  ונשיּות  ומ לצד סלידה או התעלמות מהחצנה  זאת  

להצ הנחקרים  נטיית  וכדומיננטיים,  עצמם    גי גלויות.  להתפרש  למשל כאקטיביים  עשויה   ,
הילידית  תפוליטי  המיעוט  קבוצת  של  חתרני  הרוב    המבקשת  כאקט  קבוצת  מול  להתקומם 

משום הכנעה ואולי גם התעמתות    בשתיהן ח באקט המיני, שיש  ואו בהפגנת כבאמצעות חדירה  
(Saba-Sa’di & Sa’di, 2017  .)  עם זאת, נטייה זו יכולה גם לבטא שמרנות וחוסר רצון להתרחק

גבריות.   של  אלו ממודל  הדרוזישל    השפעות  והמסגרת  היהודית  את    ותמאשש   ת המסגרת 
 .  ביניהן, את המתח ה כזו או אחרת יל הנחקר ישקף, בעוצמפרופ ש השערה  

לעיתים דימוי הגוף והעיוותים בתפיסתו משקפים את המסגרות ההטרונורמטיביות הנכפות  
קבוצת מיעוט מינית, אתנית או פוליטית    אועל הפרט   את משאלתו של הפרט המזוהה עם 

לסלול את דרכו אל מבקש  יד  אפוא כלי שבאמצעותו היח הוא  להשתייך לקבוצת הרוב. הגוף  
סיון  י דימוי הגוף הוא נ  .הסובייקטבעיני  נתפס  שהוא  הממשי או כפי  זה    ,לב הקונצנזוס החברתי

)שפר,  לסנכרן   לקולקטיב  הפרט  בין  הרוב,  לחברת  המיעוט  בין  לחברה,  הגוף  ;  2011בין 
Ritchie, 2010  האחרונים העשורים  בשני  של  מחקרים  נערכו  (.  בניסיון  שעסקו  אחדים 

ביקשו להראות כי אין הבדלים  הומוסקסואלים להתמודד עם סוגיית דימוי הגוף והאני העצמי ו
 Hausmann)  בין גברים הטרוסקסואלים לגברים הומוסקסואלים בכל הנוגע לדימוי הגוף שלהם 

et al., 2004; Kozak et al., 2009; VanKim et al., 2016)  .  כי  הייתה  אלו  הטענה במחקרים
למשל העמדה    ,מוטעותהן  מקובלות לגבי האופן שבו הומוסקסואלים תופסים את גופם  עמדות  

גוף מעוותתלפיה הומוסקסואלים  ש זה,    13. התנהגויות נשיות  או  נוטים לאמץ תפיסת  מחקר 
שמתמקד בהומוסקסואלים דרוזים, מציע להתנות ולסייג את העמדות הרווחות כיום במחקר  
הנוגע לדימוי גוף בקרב הומוסקסואלים בכלל ובקרב הומוסקסואלים דרוזים בפרט, ומראה כי  

 

והיא מבקשת להילחם באפליה על רקע נטייה מינית, מגדרית ולאומית, כפי שנכתב    2019העמותה הוקמה ביולי    12

 שלה.   דף הפייסבוקב

ניסיו  13 נעשה  אלה  מעין  הומוסקסואלי  ןבמחקרים  בין  זהה  ריאלי  שאינו  גוף  למבנה  השאיפה  כי    םלהראות 

להטרוסקסואלים וכי אימוץ של התנהגויות נשיות, הפרעות אכילה והתנהגויות מיניות מופקרות אינן תופעה  

 רווחת בקהילה ההומוסקסואלית.  

http://www.facebook.com/albait.almokhtalef
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דת  ברמת  גאוגרפי,  במיקום  תלוי  הגוף  לדת  דימוי  זיקה  גיל,  כגון  דמוגרפיים  במדדים  יות, 
שהוא   הרוב  בחברת  ההומוסקסואל  של  והלאומית  הדתית  האתנית,  ובהשתייכות  והשכלה, 

 מתקיים בה.  
שציי  הגאוגרפי  למיקום  כי  עולה  המחקר  חזק    םבכרטיס  יםהנחקר  נומממצאי  קשר  יש 

יישוב  בכרטיסים שצוינו בהם מגורים ב .  כפי שהן מתבטאות בפרופילים תפיסת הגוף והזהותל
, מפרסום  נחשבות נשיות ש מאזכורים מפורשים של תכונות והתנהגויות  יםהנחקר   ודרוזי נמנע

גלויהשל   פרופיל  מינית    ,תמונת  בהעדפה  גורפת  או מהודאה  נועזות  מיניות  של  מהצהרות 
זאת,    ;תו פסיבי יהודבכרטיסים שבעליהם  לעומת  ביישובים  מתגוררים  הם  כי  )בין  י ציינו  ים 

ובין   בהם  התגוררו  אליהם  שאכן  בסמוך  שונים(  שהתגוררו  מטעמים  לציינם  נפוצו  ובחרו 
" כמו  בתמונות  גם  נפוץ    םוכמוה  ", נשיות" ו   "פסיביות מאפיינים  גלויות,  בתמונות  השימוש 

זאת ועוד, נמצא כי בקרב    כרטיס.בתוכן המילולי  ברום בפרופיל ובהצהרות מיניות נועזות  יע
במרחב הדרוזי דפוס הפעולה העיקרי באתר התאפיין  כי הם מתגוררים  בעלי כרטיסים שציינו 

ובהפנמת הביקוש  הייחודיות  כי הם  בקרב בעלי כרטיסים שציינו  ואילו  ,  לה  לרוב בהדגשת 
באימוץ    הדומיננטי באתר התאפייןה  פעולה במרחב היהודי, ובעיקר בתל אביב, דפוס  מתגוררים  

לציין בזהירות כי נחקרים דרוזים שציינו כי  לבסוף, אפשר אוכלוסיית הרוב. של דפוסי וחיקוי 
ים באזור הכרמל )ככל הנראה בשל קרבתם לחיפה ולמוקדים  י דרוז   םביישוביהם מתגוררים  

קרובים יותר בתפיסת גופם וייצוגו לנחקרים שהתגוררו בערים יהודיות,  היו (  אחריםים  יחילונ 
ים בגליל התחתון וברמת  י ביישובים דרוזכי הם מתגוררים  שוואה לנחקרים דרוזים שציינו  בה

קשר בין מרחב גאוגרפי לדימוי  שיש  השערת המחקר  אוששה  לומר כי  אפשר  הגולן. לאור זאת  
בהכרח  אינה כרוכה  דימוי הגוף של הנחקר הדרוזי  הצגת  , ראוי לסייג ולציין כי  . עם זאתהגוף

כאלהבמגורים   מגורים  על  וירטואלי  בדיווח  או  יהודי  אלא  ביישוב  או  ,  )בפועל  במגורים 
זהות באופן  הלממש את  המאפשרים  ביישוב יהודי טולרנטי כגון תל אביב או חיפה,  וירטואלית(  

, יהודי או לא כל אימת שהדרוזי נמצא במרחב גאוגרפי  מקציןדימוי הגוף    ,חופשי. לשון אחר
 .  יניהפתוח לגיוון מ יהודי,

תפיסת  יש קשר חזק עם  השכלה ולזיקה לדת,  ל ם השונים, ובעיקר לגיל,  ילמדדים הדמוגרפי 
של הנחקרים הדרוזים ופתיחותם ביחס למיניותם, נטייתם המינית,  המתבטאת בכרטיסיהם  הגוף  

שיעור  למשל, היה  ,  29-18דרוזים בני  פסיביות. בקרב נחקרים  ול  יחסם לנשיותו מראם החיצוני  
מחוץ לארון השלמים עם העדפותיהם במיטה ועם תפיסתם המגדרית  של נמצאים  ר  גבוה יות

והגופנית את עצמם. זאת ועוד, ההשערה כי רמת השכלה גבוהה, זיקה לחילוניות וגיל צעיר  
החיצוני מראהו  גופו,  את  בקבלתו  לו  ויסייעו  הנחקר  של  הגוף  דימוי  על  זהותו,    ,ישפיעו 

באופן חלקי במחקר  גם היא  אוששה   גבר דרוזי הומוסקסואל ויחסו להיותוהמיניות  העדפותיו  
חברתי שהוזכר קודם. מחקר גישוש ראשוני זה  –רכיב המרחבימזה, ואינה ניתנת להפרדה מה

כהוו  בישראל  הדרוזית  ההומוסקסואלית  החברה  את  לשקף  מתיימר  בהיותו  יאינו  אך  יתה, 
גישוש  כמו  ראשוני מסוגו,   זו,    לאורחות  מאפשר הצצההוא  ,  אחריםמחקרי  חברה  חייה של 

ה של  דמוגרפילהשפעותיהם  ומדדים  נוספים ימרחב  גופם  חבריה  תפיסתול  ,ם  זהותם  ,  את 
 . באתר היכרויות בכרטיסיהםכפי שהיא מתבטאת וייצוגם  
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נשים בישימון: מרי וסירוב בשולי   .כלב הנרייט דהאן
 עמודים 249 .2018 .רסלינג .החברה

 
 יםהשיבה אל מעמד הפועל

 *נסים ליאון

. לא  בשאלת ההוויה של מעמד הפועלים הישראלינוגע  המרתק של הנרייט דהאן כלב  ספרה  
מצד אחד סיפור מאבקה של    — והמגדרי המובאים בואכנס לגוף שני סיפורי המאבק המעמדי  

חבצלת אינגבר ממתפרת פפקו ומצד אחר סיפור צעדת המחאה של ויקי כנפו, שתיהן ממצפה  
אקדים    רמון שבנגב. אני מבקש להביא כאן את קריאתי המקצועית בספר ואת ההתרשמות ממנו. 

פועלים. אבי    תאי במשפח . מוצואומר כי הקריאה בו לא הייתה מנותקת מהרקע האישי שלי 
בה  שהיה שנים ארוכות, כמעט עד גמלאות, פועל במוסך חברת פורד. זה היה עוד בתקופה  

מפעלי  , כש סריגמישבחברת  מי עבדה בטקסטיל  יישירה. א בהעסקה  העסיקה פועלים  החברה  
חרוצות של  יבשות והאביב. אני זוכר היטב את כפות הידיים ה  טקסטיל עוד פעלו בדרום תל

תדיר    השמילאחרדה הכלכלית  זוכר היטב את הגם  מי. אני  י של אהמתמדת  אבי ואת העייפות  
עולמם.   פועלים  את  שמעמד  למדתי  מוקדם  בשלב  זה,  כבר  במקרה  "מזרחי"  דבק  ישראלי, 

 בשלושה עקרונות: פרנסה, מדינה ואלוהים.  
בשנות השבעים  ישראל ב סדר היום של השיח הציבורי בנכחה   " היות פועלה בדבר "שאלה

סרט הטלוויזיה    שעסקו בה:  והשמונים. אפשר להזכיר כאן לפחות שני טקסטים יצירתיים עזים
כתב הלל מיטלפונקט ואשר  ש   מאמיאופרת הרוק  , ו1986–ביים רם לוי ואשר שודר ב ש  לחם

גם   הבמה  על  העובדים  .  1986–בכן  עלתה  בשעה שחברת  לעולם  באו  היצירות    ה עבר שתי 
ת   ,עזותטלטלות   של  יישומה  הישראלי    כלכלית–מקרוכנית  ועם  המשק  את  לחלץ  שנועדה 

יו שותפים מי שהציגו  השננקטו  אגרסיביים  ליברליים ה–לצעדים הניאו  ממשבר עמוק ומתמשך.
  של מעמד הפועלים: מפלגת העבודה והסתדרות העובדים הכללית. גן  עצמם שנים ארוכות כמ

קרו כאלה  מלבד התייחסויות מ  הסוציולוגי וההיסטורי, בכל הנוגע למחקר למרות כל זאת, אך 
שאלת ההתמקמות של מעמד הפועלים המזרחי ביחס לזה הפלסטיני  לגבי  בעיקר    —  ואחרות

  ת משמעותי  תאין כמעט בנמצא מחקר או עבודה אתנוגרפי  —  באותה עת  בגדה המערבית ובעזה
חיבורים כמו זה של שני בר  הופיעו . בעשור האחרון ת "היות פועל" בישראלבשאל  השהעמיק

או עבודת הדוקטור של דרור אסנת    ,(2013)  1981-1955עובדים באופקים,    :אורגים קהילהאון  
,  (2004)  מחייטים וסנדלרים בנינו פה נמל: פועליות, לאומיות ואתניות בקרב פועלי נמל אשדוד

למשל   )ראו  הישראלי  הפועלים  מעמד  תולדות  אודות  על  גוז'נסקי  תמר  של  חיבוריה  וכן 
. הופעתם של חיבורים אלו היא  של הנרייט דהאן כלבגם ספרה  ועתה  (,  2018;  2014גוז'נסקי,  

 
 אילן–אוניברסיטת בר, ואנתרופולוגיה מחלקה לסוציולוגיה' נסים ליאון, הפרופ  *
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מציאות    יםאירוע רצף  מבחינתי   לפיסת  מקום  לתת  המנסה  חשוב    חשובה אינטלקטואלי 
מדוע ההתייחסות אל מעמד הפועלים בחקר החברה  אסביר בהיסטוריה החברתית של ישראל. 

 מתייחד ספרה של דהאן כלב. דלילה כל כך, ובמה  בישראל
רות בשני תהליכים שעברו  ובאשר לשאלה הראשונה אני יכול להעלות שתי השערות הקש

הלאמה המתמשכת של הזהות הפועלית  האחד הוא ההתהליך  .  יישראל ה מד הפועלים  על מע
ידי   היעל  ומימין. משמאל  פוליטיים משמאל  אלה  כוחות  הפועלים ו  הדומיננטיות    מפלגות 

פסו את מרכזה של המפה הפוליטית והפכו חלקים  שהנהיגו את ישראל בראשית דרכה. הללו ת 
הפועלים   ממעמד  דחיקתה של  לתלוייהמזרחי,    היהודי, בעיקר רחבים  באמצעות  אם  בהן,  ם 

ומעוטות   כלכלית  הזדמנות  דלות  פריפריות  אל  האסלאם  מארצות  המהגרים  אוכלוסיית 
משאבים פוליטיים, אם באמצעות מיצוב היסוד הביטחוני כקודם לכל בדל של פרטיקולריזם,  

נגד כל התארגנות  לגיטימציה ברוטלי –אם באמצעות שיסוע לאומני, ואם באמצעות מהלך דה
שבאמצעות    ,רות י. מימין הייתה זו תנועת הח פועלית שאינה במסגרות לאומיות כמו ההסתדרות 

בדמותו של דוד  ית  פועל זהות ה סיעת תכלת לבן בהסתדרות אולי סיפקה דמות ארכיטיפית ל
  מנחם בגין, יוחנן בדר, יורם ארידור ואף לוי עצמו   —  מסר של ראשי תנועת החירותאך ה  .לוי
כי אם בשמה של סולידריות  ישראלי  של מעמד פועלים  הציג עצמו כפועל בשם האינטרס  לא    —

החיוניות לשרידותה של    הנדרשת לטיפול בסוגיות סוציאליות בוערותישראלית, יהודית,  –כלל
הלאומית השני   .המסגרת  והתשעיםש  ,התהליך  השמונים  שנות  לאורך  מגזור  הוא    ,התרחש 

אין זה המקום לפתח את מקורותיו של תהליך זה.    בות את ישראל.הזהויות האתניות המרכי
דיוני המקרו כדוגמת  – אפשר לעיין בשלל  ישראל בשני העשורים האחרונים  סוציולוגיה של 

( ודיוניו של דני גוטוויין )ראו למשל גוטוויין,  2005עבודותיהם של גרשון שפיר ויואב פלד )
היה מקום מרכזי בתמונה המעמדית  אמנם  סוגיות כלכליות  (. מה שכן אפשר לומר הוא של2017

בישראל,   מהמעמדפועל  באבל  המשתנה  האתניות  באמצעות    ,הופרדה  של  אם  קידומה 
אקטיביים  קהילתיים  ואם באמצעות מפעלים דתיים    שהובילו כוחות מימין  פוליטיקה לאומנית

 כדוגמת זו שהובילה תנועת ש"ס. 
תהליכים   של  מקרוהאלו  התוצאה  בסוגיות  שהדיון  שבשעה  התייחס  – יא  סוציולוגיות 

לתמורות ביסודות המעמדיים, הרי בכל הנוגע למחקר בחיי היומיום, באיסוף ובניתוח קולות  
ם תרבותיים בהבניה החברתית והפוליטית של המציאות,  כאלה ואחרים הודגשו דווקא מרכיבי

מעמדיים.   מרכיבים  ממכאן  ולא  במה  להבין  כלב אפשר  דהאן  של  ספרה  בשיח    תייחד 
זו נטתה שנים ארוכות לתעד ולנתח את מעמד הפועלים בכלל, וזה  .  הסוציולוגיה הישראלית

הפ במרכיבים  המתמקדים  חקר  שדות  מתוך  הלקוחה  בשפה  בפרט,  של  המזרחי  רטיקולריים 
המציאות, גם אם היסודות למציאות הם מעמדיים. חריגים לעניין זה הם חיבורי המקרו של  
סוציולוגים כשלמה סבירסקי או מחקריה של אורלי בנימין על אודות המתרחש במורדות שוק  

בנימין,   למשל  )ראו  הישראלי  סבירסקי,  2006העבודה  הדומיננטי  1995;  הזרם  אבל   .)
בסוציולוגיה הישראלית הוליך לכך שהיא אמנם הידקה את אחיזתה בכלים ביקורתיים שמקורם  
הקטגוריה   את  איבדה  אך  אקטיביסטי,  דיאלקט  לעצמה  וסיגלה  הפועלית  בסוציולוגיה 

ויות. הסוציולוג אורי שוורץ  המעמדית והפכה אותה למרכיב רקע בפענוח הפוליטיקה של הזה
  המושג חיה בחברה הישראלית,  שפה מעמדית ה שלעדריבה( שיקף טיעון זה בהערתו ש2014)

 לסימון של מוביליות מעמדית יותר מאשר לסימון של מעבר אתני.  י" הפך אשכנזהאתני "
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זה שנים ארוכות טקסט עבה ולא  כעת, עם הופעת ספרה של דהאן כלב, מופיע לראשונה  
מטה את אור הזרקור  השפה אנליטית ביקורתית, במקרה זה מגדרית,  מאמר דק, וטבועה בו  

קטגוריית המעמד אינה בגדר  הסוציולוגי אל משטחי העבודה של מעמד הפועלים בפריפריה.  
את "היות    נתון רקע כאן. היא חלק בלתי נפרד מריתמוס הניתוח של המציאות ומהניסיון להבין

אינה   כלב  דהאן  החברתית.  המציאות  תמונת  מניתוח  נפרד  בלתי  כחלק  מסתפקת  פועל/ת" 
עיתונות  גזרי  בקריאת  או  מקרו  נתוני  אל  בהצגת  צועדת  היא  הפועלי .  ההנהגה  השטח  אל   ,

מוציאה  ,  מביאה את קולו"האותנטית", הפועמת מלמטה, ומבקשת לשנות את המציאות. היא  
ונותנת לו    ,כמעט "מאנישה" אותו  הפוליטית והחברתית,  אלמוניותטי ומההניכור האנליאותו מ

בזה כוחו של הספר בהתייחס לקריאתי    .ומראות חיים, ומחשבה, ונוף ותנועה שמות, ומקומות,  
בו. בין פרשנות תאורטית בהירה להדגמה מתוך ריאיון אני יכול לנגוע במציאות הזאת, להרגיש  
אותה, לשמוע אותה; מעטים החיבורים הסוציולוגיים שיודעים לעשות כן. מעטים החיבורים  

 האקדמיים שיודעים לנגוע במקום שאני יכול לחוש.  

 מקורות

( דרור.  בקרב  (.  2004אסנת,  ואתניות  פועליות, לאומיות  נמל:  פה  בנינו  וסנדלרים  מחייטים 
גוריון  – ]חיבור לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בן  1967-1961,  פועלי נמל אשדוד 

 בנגב[. 

( אורלי.  כוח 2006בנימין,  מסחור  העבודה:  שוק  במורדות  בישראל –(.  נשי  תרבות    .עבודה 
 . 96-63,  10 ,דמוקרטית

 . מאגנס. 1981-1955,  אורגים קהילה: עובדים באופקים(. 2013און, שני. )–בר
פרדס    . מבט עכשווי והיסטורי  —  לחם עבודה: מעמד הפועלים הישראלי(.  2014)   .גוז'נסקי, תמר

 הוצאה לאור. 
.  קומוניסטים מזרחים: המערכה נגד אפליה עדתית ולמען הזכות לדיור (.  2018גוז'נסקי, תמר. )

 פרדס הוצאה לאור. 
) י יו גוטו עופר שיף ואביבה  .  1977-1973(. ההיגיון המעמדי של המהפך הארוך,  2017ן, דני. 

גוריון  –מכון בן  (. 57-21)עמ'   : המשכיות ומפנה 1977-1867ישראל  חלמיש )עורכים(,  
 לחקר ישראל והציונות. 

 ברירות. . שוויון–זרעים של אי(. 1995סבירסקי, שלמה. )
. אוניברסיטת  מיהו ישראלי: הדינמיקה של אזרחות מורכבת(.  2005שפיר. )  וגרשון, פלד, יואב
 אביב.  תל

(. עיראקים אשכנזים מאוד: על אותנטיות, גבולות מעמדיים והמטפוריקה  2014שוורץ, אורי. )
 . 130-103,  )סתיו( 43 ,תיאוריה וביקורת. השפה האתנית בישראל  של
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 שוליות צולבת כהיעדר הכרה בהיעדר הכרה

 * קפת אפרת לבקוביץ'ר

ובמרחב דמדומים    , של מריו מצייר נשים שנעות במרחבים של כניעות    נשים בישימוןהספר  
סליים שממוקמים בין הפרטי לציבורי, בין  קשמצוי בין השניים. אלה הם מרחבים קשים ופרדו 

מרתק,  כלב  ההגמוני לחתרני, בין כפיפות לזקיפת ראש ובין שקיפות לנראות. ספרה של דהאן
פוליטיים שבמרכזם שתי נשים שהנהיגו  ו  חכם וחשוב. היא פורשת בו שני סיפורים אישיים 

סיפוריהן   אינגבר.  וחבצלת  כנפו  ויקי  חברתיים:  מחקר    משמשים מאבקים  בהקשרים  מקרי 
והיסטוריים צרים  אבל  ,  מקומיים  לממדים  מעבר  חורגות אל  וההשלכות שלהם  המשמעויות 

 באמצעות ניתוח עשיר ומורכב.  מראה המחברת שכפי   ו,אל
בו  וחלקו הראשון של הספר עוסק במתודולוגיה של מחקר אקדמי שפונה אל "השטח",  

חוקרת מראיינת נשים שהן קרובות ודומות לה מבחינות מסוימות אך גם רחוקות ושונות ממנה,  
מורכב:  באופן שמייצר ביניהן יחסי כוח דיאלקטיים. נדמה שהספר ככלל מציב לעצמו פרויקט  

לפעול ברוח מה שצ'לה סנדובל מכנה "מתודולוגיה של מדוכאים", קרי לנוע ברגישות במרחב  
לשמור על  , כדי  במקרה זה, השיח האקדמי(;  203עמ'  ש"מסרב, מתנגד להיטמע בשיח הרווח" )

כסובייקטים   העצמי  כבודן  של  חוזרת  ומחיקה  קולן  של  נוספת  השתקה  מפני  גיבורותיו 
זהו קל  אוטונומיים.  לא  הרגשות,  שמשום    ,אתגר  את  ולפענח  לתרגם  היא  הספר  תכלית 

כדי  האפס של השפה, ל  נקודת שנמצאו בזמן אמת ב  ,המחשבות והפעולות של גיבורות הספר 
להם  הן קוראות  שפוליטית  – את הפשר, התוקף והמשמעות החברתית  ימשיגומילים ותאוריות ש

  ת תאורטיו  תרפלקטיבי עמדה שאינה רק  באת הספר  מציבה  . העמידה באתגר זה  להם  וראויות
 במחאה ובמאבק.  כתותומ  פת אלא גם, במידת האפשר, משתת

(  intersectionality)  או המרובה   בספר: השוליות הצולבת  מרכזיברצוני להתמקד בנושא  
לסרב   למרוד,  שלהן  ההחלטה  ומקורות  הגיבורות  אליהלשל  אותן  דנה  זו    ם חיים ששוליות 

דיון שלי  בללא צידה לדרך מלבד אומץ לב, נחישות ותקווה.    ,כן ולצאת למסע חתחתים מסו
 (.  2008ת מתן ההכרה של אקסל הונת )י במושגים פסיכואנליטיים ובתאוריאשתמש 
ובמקרה של    , כלב מנתחת את חייהן של נשים מזרחיות מהפריפריה שחיות בעוני  דהאן

צורות דיכוי שונות  בהצטלבותן של  ת. הן ממוקמות בשוליים של השוליים,  והורי –כנפו גם חד
ל  אותן  השרויות    " אחרות"שעושות  נשים  אלה  ומכופל;  כפול  בצל"  – כפל" באופן  כפליים 

 : מדגישה  לגבי המבנה של זהות מסוג זה היא(. 47, עמ'  1995ספיבק, )

בחיבור אריתמטי לכמות של דיכויים, כי אם בחיבור    צורות דיכוי רבות אינן מצטרפות
פונקציונלי שמייצר זהות מדוכאה שאינה ניתנת לרדוקציה לקבוצות אחרות של נשים.  
זאת משום שסוג הדיכוי הנוצר ממצרף של דיכויים הינו שונה בעוצמתו וב"כימיה"  

 ( 26שלו ואינו ניתן לפירוק למרכיביו. )עמ'  

 
דוקטורנטית במסלול הבינתחומי  –; פוסטמכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו"ר רקפת אפרת לבקוביץ',  ד  *

 בפסיכואנליזה, אוניברסיטת חיפה  
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התודעתית    על מהנו החוויה  כזה  צרת  התבוננותלאפשר  מיקום  דרך  התנסות  ב  חשוב 
נגרמת    )למשל דונלד ויניקוט, דניאל סטרן ואנדרה גרין(  הטראומטית שלפי פסיכואנליטיקאים

  , בשלב ראשית החייםמספקת  כשהדמות המטפלת העיקרית )לרוב האם( אינה נוכחת במידה  
ומבטה האוהב בפני התינוקת הם    מוחלטת. לפי ויניקוט, נוכחות האם, חיוכהבה  תלות  כאשר ה
כדי  עליה לראות בהם את עצמה  ומשום שעל פני האם לשמש כראי עבור הילדה    ,קריטיים

,  1999לרכוש תחושת קיום וממשות: "כשאני מסתכל אני נראה, משמע אני קיים" )ויניקוט,  
עדר הנוכחות של האם לתקופת  יה   (,2010)לעומת זאת, כפי שטוענת חיותה גורביץ'    1(. 130עמ'  
של גבולות  ו עדר פנימי  יה עבור התינוקת ויוצר אצלה תחושה של  הוא טראומטי  ארוכה מדי  זמן  

השואב  חלל חיצון שנפער והפך לכוח  :  ההיעדר הוא חור שחור בחוץ ובפנים"עצמי מעורערים;  
  כאשר ההורה (. גורביץ' ממשיכה וטוענת ש60עמ'  ,  2010)גורביץ',    לתוכו את פנים התינוק״

  : הטראומה הנוצרת היא כפולה ומכופלת  ,ומכיר בהיעדרו ובהשלכותיאינו  אלא גם    לא רק נעדר
המתקיים בנפש ככאב בלתי   ,התוצאה היא שההיעדר נעדר. נוצר מצב של היעדר בתוך היעדר

הנוטים להשתחזר בקשרים עם  (  62, עמ'  2010)גורביץ',  נסבל שמפעיל אותה באופנים שונים  
 אחרים בבגרות. 

יוצר חיבור רעיוני בין ההתנסות הפסיכואנליטית  (  2008הפילוסוף החברתי אקסל הונת )
בחיים הבוגרים. הונת רואה  של מתן הכרה פוליטית הפרקטיקה החברתית לעיל ובין ה הנזכרת 

אדם תבוני ואוטונומי הראוי ליחס מוסרי.  בהכרה בילד כהבעת  יה  תבמבעים כמו חיוך ואמפ 
י להשגת נראות חברתית" שהיא  , הוא רואה "במבעים הנדונים את המנגנון הבסיס על כך נוסף

 (. 73עמ'  , 2008"צורת היסוד של כל מתן הכרה" )הונת, 
עדר  י מצב קיומי בסיסי כרוני של ה , השוליות הצולבת של גיבורות הספר מייצרתלטענתי 

מאותן נשים הכרה לא  נשללת  עדר ההכרה מוכפל כאשר  י. ה שמוכפל באופן רקורסיבי  הכרה
, דהיינו מצד  פוליטי הכלליה  כלכלי– רק מצד מדכאיהן הישירים אלא גם מצד הסדר החברתי

עדר הכרה  ימכירה במצבן הקיומי המדוכא נוצר מצב של ה אינה  המדינה. כאשר מדינת הרווחה  
 והנשים הופכות לשקופות.    ,עדר הכרהיבה

ה"הסבר האולטימטיבי לנכונות התמידית של   םול ואי מתן הכרה הית הזלז ילפי הונת, חוו 
(. אך מדוע  17עמ'  ,  2008בני אדם להתנגד ולהפריע לסדר החברתי הקיים ולהילחם בו" )הונת,  

העובדה שלנשים שוב  ובהן  ,  אחדות   המחאה פורצת ברגע מסוים דווקא? דהאן כלב מונה סיבות
אנושה. אין כאן פעולה    מכהד וההבנה שיכולת הפרנסה והקיום שלהן ספגה  אין מה להפסי
התפכחות שיוצרת ראייה נכוחה  או תודעה פוליטית, היא מבהירה, אלא  סדורה  מתוך אג'נדה  

שהופנו בשגרת יומן    — הכוחות התוקפניים של המציאות, וכתוצאה מכך גורמת להן לכוון את
תחושת  נוספת גם  כך  לדעתי, על  (.  220כלפי מכפיפיהן )עמ'    —  השתקה עצמייםללריסון ו

הנשים    ,העוול של  העצמיים  ובהערכה  בכבוד  הקיום,  בתחושת  האנושה  הפגיעה  ומכאן 
  , ההכרה בהן–ההכרה באי– כסובייקטיות אוטונומיות. המחאה פורצת כאשר מתחוורת להן אי

– באיבמונחים של הונת(    המדינה )החוק,תה של  כאשר נשללת הכר  בשני אופנים אפשריים:
בהן  ש"הרשתות החברתיות או כאשר נשללת הכרתן של כפי שהיה במקרה של כנפו,   ,ההכרה

 
פועלים  המשפחה )האב, האחאים ואחרים משמעותיים אחרים(  בני  לטענת ויניקוט, בשלב מאוחר יותר כלל    1

. "כל ילד מפיק תועלת מן היכולת לראות את עצמו בגישתם של בני המשפחה  או הילדה  כראי עבור הילד 

 (.  134עמ' , 1999כיחידים או ביחסה של המשפחה כדבר שלם" )ויניקוט, 
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  . למעשה, דהאן כלב מתארת במקרה של אינגבר, כמו  (21, עמ׳  2008הונת,  אדם חי ועובד" )
  ת את הניצול הציני שלהן כאשר הן מבינו מתחולל  רגע השבירה של אינגבר וחברותיה  כיצד  

  להבטיח את המשך הניצול "  כולם חברו יחד"   —  אך גם את ניצולן בידי המדינה  ןבידי מעסיק
, הוא טראומטי  עדר ההכרה נחשף במלוא עוולותוי עדר ההכרה בהישבו ה ,  רגע זה  (.90)עמ'  

של  חרדת הכחדה,  תחושה של ואקום נפשי ו:  שחווה התינוקת" עדר יעדר בתוך הי ה" מקביל לו
,  2010,  'גורביץ" )ההופך את החי וקיים למוות הנחווה כממשי לחלוטין ,  ״רצח ללא אלימות

ההכרה מעוררת תחושה מציפה של איון חברתי  –ההכרה באי– אצל הנשים הנדונות, אי  (.61עמ'  
ערך. תחושה זו היא    העצמית כאדם בעלנראות קיצונית עד כדי פגיעה בתחושת הממשות  –ואי

שמניעה את גיבורות הספר להרים ראש ולפעול בעולם לשם שינויו, פעולה שבו בזמן תהפוך  
 אותן לנראות.  

כלב הוא הבדידות של גיבורותיו    לסיום, מה שעולה בעוצמה מטלטלת מספרה של דהאן
עדר  יציעה לטפל בחוויית הה והצורך שלהן להתמודד לבדן עם אתגרי המאבק הרבים. גורביץ' מ 

עדר זה: "רק הנכחת ההיעדר כחוויה ממשית  י עדר באמצעות שפה שמספקת הכרה בהיבתוך ה
ל'מקומו' המקורי   ולהחזירו  בו, מאפשרת למטופל לחוות אותו  מול מטפל שמכיר  עכשווית 
ובכך לפוגג את חוויית חוסר התוחלת, הקיפאון, הפחד מהאחר, הבושה בעצמיות, האשם על  

והפגימות" ההזדקקות  עמ׳  2010)גורביץ,    עצם  אומרת:   (.67,  כמו  טוענת,  היא    המטופלת, 
"Help! I'm going out of your mind!  ."  שקבוצות  כדי  אילו תנאים חברתיים צריכים להתקיים

– הכרה באיה–ההגמוניה, ולא יישארו לכודות באפלת אי תמתודעלא יצאו   חברתיות מוחלשות 
 ביתר שאת.   כלב מעלה ספרה של דהאן  אתאת השאלה הז ההכרה?

 מקורות

(,  1)כה,  שיחות: כתב עת ישראלי לפסיכותרפיהשפת ההעדר.    (.2010)  .חיותה  ,גורביץ' 
70-60 . 

חדשה(.  2008)  .אקסל   ,הונת ביקורתית  תיאוריה  לקראת  הכרה:  ומתן  הקיבוץ  זלזול   .
 המאוחד. 

 . עם עובד.  משחק ומציאות(. 1999) .דונלד ,ויניקוט
)חורף(,    7,  תיאוריה וביקורת(. כלום יכולים המוכפפים לדבר?  1995ספיבק, גיאטרי צ׳. )

66-31  . 
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 נאבקות בעוני:  נשים
 להיות פוליטי בין היומיומי להרואי 

 *גל לוי

כלב מגולל את סיפורן של תושבות הנגב, נשים החיות בדוחק במה שמכונה    ספרה של דהאן
  , חבצלת אינגבר וויקי כנפו  ,נשיםכאן, בצדק או לא, הישימון הישראלי. זה סיפורן של שתי  

הפוליטי   ובשיח  בתקשורת  השעה  לגיבורות  היו  ואף  הקולקטיבית  לתודעה  פרצו  שלרגע 
המתקדם. אלא ששנים לאחר מכן שבו השתיים אל אלמוניותן ואל הישימון. זהו גם סיפורן של  

בתערוכ ורק  אך  טובים  ציבור  מיחסי  נהנות  שהן  שנדמה  המזרחיות,  הפיתוח  של  עיירות  ות 
לרוב הן מעלות אבק בתודעה הפוליטית והחברתית. עיירות הפיתוח הללו  והסוכנות היהודית  
מכ יותר  הישראל ומסמלות  הישימון  של  היותו  את  והזנחה  ל  הפקרה  מדיניות  של  תוצר  י 

פניומשכת  נה את  משנה  הנגב  זאת,  ממשלות שונות. עם  עשרות שנים תחת  וקשה    ,לאורך 
של האליטות הכלכליות והפוליטיות  תן  תביעבהפריז בהשלכותיו של תהליך הגלובליזציה ול

הישראלי.   הישימון  דמותו של  הגלובלי על  הסדר  לתביעות  כלל  להתאים את המשק  בדרך 
מבעד לתמונה הגדולה, באמצעות נתונים סטטיסטיים של תעסוקה, אבטלה,    מתואר שינוי זה 

דרך סיפורן של שתי    יוכלב מציעה לנו להתוודע אל  . דהאןהגירה פנימית או דפוסי הצבעה
להציל  ביקשו  נשים אשר קמו להגן על עצמן מפני תהליכי ההפקרה וההפרטה, ובכך לא רק  

את עצמן אלא גם תבעו מהמדינה להכיר בהן ולהקשיב לקולן. ברמה הפוליטית, שני המאבקים  
וגם  הלכה והחריפה  של מדינת הרווחה    החותרת תחת קיומה שלון, המדיניות  י הללו הסתיימו בכ

דהאן  אבל  יותר.  קלים  נעשו  לא  וכנפו  אינגבר  של  הפרטיים  את    חייהן  לספר  כלב מבקשת 
 שלון.  י של כ כמקרה  סיפור של נשים רבות אחרות, לא הסיפורן של הגיבורות שלה, ודרכן את 

  ספרה, בעיני דהאןכל אחת מגיבורות  שילמה  מבלי להפחית בערכו של המחיר האישי ש
סיפורן של נשים החוות חיים של  את  ההזדמנות לספר    —  ת בעיני הקורא  , ובמשתמע  —   כלב

גם   היא  שלהן  מבטן  מנקודת  ופוליטית  תעסוקתית  חברתית,  את    הזדמנותשוליות  להעמיד 
תכונה מהותית  אינו  שלון של נשים לחולל מאבק פוליטי  י מגדרי על ראשו. הכ– הסיפור המעמדי

סמדר  וכפי שמעידה גם  למצב הנשי או המעמדי. כפי שעולה משני הסיפורים המתוארים כאן,  
 & Levyניכר במאבקן של נשים רבות החוות עוני )גם  , וכפי ש(Lavie, 2014)לביא בספרה  

Kohan-Benlulu, 2019)  ,יסודה מעצם היותן  מ אינה פגומה    הסוכנות הפוליטית של נשים בעוני
הסיפורים   שני  הנכון.  הוא  ההפך  עניות.  או  האופנים  שדהאן כלב מציגה  נשים  מעידים על 

האוצר  אם מתוך סירוב אידאולוגי )שר  ,  שלון הזה י בהם החברה הפטריארכלית מחוללת את הכ ש
כנפו(   ויקי  מול  הנשים  מתוך  אם  ונתניהו  לידי  השליטה  את  להעביר  נכונות  או  רצון  חוסר 

נכשלות אלא  אינן  כלב מבקשת להראות שהנשים הללו    דהאן  . )אינגבר מול ההסתדרות ועוד(
מוכשלות. תובנה זו הולכת ונחשפת ככל שמתקדמים בקריאת הספר ומתוודעים לסיפורה של  

 
 תקשורת, האוניברסיטה הפתוחה למדע המדינה ולמחלקה לסוציולוגיה, ד"ר גל לוי, ה  *

ים
פר

 ס
יב

סב
ם 

שי
פג

מ
 



 155(    1א) כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

סופר כאן דרך הליווי של המחברת את מאבקה על עצמאותה של מתפרת  חבצלת אינגבר, המ
 העצמאות בזמן אמת, ומבעד להתבוננותה המפוכחת של אינגבר על הסיפור ממרחק הזמן. 

המבט   נקודת  ובשינוי  תאורטי    החברבמחקר  הכרח  בבחינת  הוא  עוני  החוות  נשים  על 
וה  שהסוציולוגיה  מההכרה  נובע  התאורטי  ההכרח  חיוניות  ואמפירי.  היומיום  של  פוליטיקה 

תחת   הפרטה  העוברים  החברתיים  החיים  של  והפוליטיים  הכלכליים  הממדים  להבנת 
לים אחרות, היכולת לספר את הסיפור החברתי מבעד לפריזמה  יליברלי. במ–אויהקפיטליזם הנ 

  כאשרהיא מוגבלת    ,של האידאולוגיות הגדולות, ומנקודת מבטן של תנועות חברתיות גדולות
הולכות ומתנתקות מהמסגרות הללו, גם אם לא מרצון.    —  אזרחיות כאחת–אזרחיות ולא  —  אנו

נקודת המבט ו מציעות הנשים  שמציאות  ה פרשנות  אל  מבחינה אמפירית, מחקר המכוון אל 
של "החוקר    והפועלות בעולם הוא חיוני במיוחד ככל שגוברת המודעות למגבלות נקודת מבט

כשהיא  כלב, מדענית מדינה בהכשרתה,    ל". לכן טוב עושה חוקרת כהנרייט דהאןוכ  יודעה
מאמצת גישה אנתרופולוגית ופמיניסטית ואינה מגבילה את עצמה לקריאת "התמונה הגדולה".  

המחקר, אלא היא אף נותנת כבוד  של  כך לא רק שהיא מרחיבה את נקודת המבט  עשותה  ב
 יא מביאה את סיפורן.  ה שומקום לפעולה הפוליטית של הנשים 

פוליטית עדיין נדיר לקרוא על הפעולה הפוליטית והאקטיביזם של  הבספרות הסוציולוגית  
שבראשן עומדים  נשים החוות עוני. ספרות זו נוטה להתמקד בפוליטיקה של תנועות חברתיות  

ות  גברים, וכאשר ניתן מקום גם לאקטיביזם נשי, הוא מיוחד לרוב לפעולה של נשבדרך כלל  
נשים "מהשוליים" המובילות  מתבלטות  המעמד הבינוני. ואולם בעשור או שניים האחרונים  

הזרם המרכזי  ושלון התנועות הגדולות  יפועל יוצא של כ   , בין היתר. זהו,  מאבקים פוליטיים 
(, שמצבן רק הלך והורע  נשים  רכי היומיום של נשים )ולא רקופוליטיקה להציע תשובות לצב

זה,  –ואיתחת המשטר הנ   , גם מעט ספרות המחקר ההולכת בדרך דומה  הוכמווליברלי. ספר 
הז הפוליטית  הפעולה  לחשיפת  חשובה  תרומה  הפוליטי.    אתמהווה  הדיון  במרכז  ולהצבתה 

(, הרגע העושה את הנשים הללו ל)פעילות(  19בחיפוש אחר "רגע ההתנסות המהפכני" )עמ'  
התודעתי שחוו אותן הנשים, זה שאפשר את  כלב מבקשת לתת מקום לשינוי    פוליטיות, דהאן

ההתמרדותן   זה  נגד  מהפך  מבפנים.  כמעט  אותו  ולתאר  הקיים,  חשוב  הוא  סדר  דרך  ציון 
, אך גם ביכולת שלנו להבין את מקומו של המאבק  ובהיסטוריה האישית של נשים פעילות אל

 . בלבד אישישאינו בחייהן של נשים החוות עוני ואת הפיכתו למאבק  
כלב לראות בנשים גיבורות    גם תביעתה של דהאןראויה להערכה  אלה,  החוזקות  ה  לענוסף  

יש לציין שההכרה ביחסי הכוח השוררים בשדה   הסיפור הפוליטי שותפות לכתיבת סיפורן. 
פוליטי אינה בבחינת חידוש. המודעות למעמדה ולעמדתה העדיפה של  –המחקר הסוציולוגי

המחקר, המשמשת לכאורה חומר ביד היוצר, הם כיום  החוקרת לעומת זו של הנחקרת מושא  
המונע מרגישות אתנוגרפית. נדמה כי חבצלת  מחקר  כל מחקר פמיניסטי או  בנקודת המוצא  

פורצות דרך עבור נשים לא מעטות בשנים האחרונות, אם במודע אם  היו  אינגבר וויקי כנפו  
  —   בנלולו, מיטל כהן ועוד–ל ביטון, ריקי כהןיבולטות ביניהן אביגי ו  —  ונשים אלככלל, לאו.  

הן   החוצה.  סיפורן  את  שיתווכו  החוקר  או  החוקרת  את  מחפשות  ברשתות  משתמשות  אינן 
אחרים, או מדברות אותו בהרצאות  סיפוריהם של    ואתכותבות בעצמן את סיפורן  או    , החברתיות

תיווכו הישיר  למנסחות את הסיפור שלהן ואחראיות  עצמן  הן  ;  ובהופעות בפני קהלים שונים 
קהלים. לאור זאת, גם שאלת יחסי הכוח בין החוקרת למושא המחקר צריכה להיבחן  מגוון  ל

נשים אל ול ו מחדש. בעיני  זהות בדויה, המחקר  בא  , הדורשות להופיע במחקר בשמן המלא 
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נוסף   הוא מרכיב  הפמיניסטי  בדיור  ש האקדמי  ובמחסור  בעוני  למאבקן  לרתום  מבקשות  הן 
לא רק  להתוות דרך לשינוי ומגייסות את כוחה המוסרי של האקדמיה    ןציבורי למשל. כך ה

למציאות.  להציע   לטעמי  הסבר  הכוח  ואכן,  ביחסי  ההכרה  על  נאות  בגילוי  להסתפק  אין 
תנאי הכרחי, אבל  אמנם היא לכך מאוזנים. מודעות   ים מתוך הנחה שהם בהכרח בלתיהמדובר

שאין מדובר בהכרח בחוקרת בעלת כוח מול נחקרת משוללת  בכך להכיר גם בה במידה חשוב 
העובדה שנשים  לאזכורים חוזרים ונשנים זוכה  , נגלית חולשתו של הספר:  לדעתיכוח. כאן,  

  , שייכותן החברתית ועל יכולתן לתרום לעיצוב הסדר החברתיהנאבקות על מקומן ועל    ו,אל
כנית ללימודי  ואינן מגיעות עם משנה אידאולוגית מנוסחת כאילו יצאו ברגע זה משיעור בת

מגדר. אולם משנה פוליטית אינה תנאי הכרחי לפעולה. הרגע הפוליטי, בעיני המחברת עצמה,  
יים, של תובנה בדבר הקשר בין האישי  הוא רגע של התגברות על מחסומים חברתיים ואיש 

כלב רגע זה מתואר גם כרגע של הארה וגילוי המציב לכאורה את    אצל דהאן   אבללפוליטי.  
לו כסיפור של תבוסה אתנו וככניעה לסדר המגדרי.  –ההיסטוריה האישית הקודמת  מעמדית 

נכשלת למודעות אישית מוכשלת, מקהה את  מודעות  – יהמסגור הזה, של מעבר פתאומי מא
מרכזיותו של המאבק היומיומי כחלק ממהלך חייהן של נשים החוות עוני, המאבק שעדיין לא  
לבש פנים פוליטיות אך בפועל הוא פוליטי במהותו וביסודו. המאבק היומיומי נוכח בטקסט,  

לע ואולי  יאך  אינגבר,  של  לדבריה  יותר  צמודה  הקשבה  כי  נראה  פועלות  תים  לדברי   גם 
היה מלמד יותר על    —  דווקא מי שנמנעו מלהצטרף בלב שלם למהלך של אינגבר   —  אחרות

 התנועה בין היומיומי להרואי ועל מקומו של הפוליטי בחייהן של נשים בעוני.  

היה ראוי לעריכה קפדנית  לצערי,  ספרים אחרים בהוצאת רסלינג,  כמו  לבסוף, ספר זה,  
כראוי לו. ועם זאת, הספר מרים תרומה חשובה    ,ה לו קהל קוראים גדול יותר שהייתה מבטיח 

למחקר על נשים בעוני, ובכלל על החיים בשוליים החברתיים מנקודת המבט של מה שמכונה  
 הפריפריה הישראלית.  
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 *יצב–ישי רוזן

יה של  ידן בשימושם של הסוציולוגיים הקלאסיים, במחצית השנ   ו של צ'אד אלן גולדברגספר
הה ה  19–מאה  המאה  כ20– ובראשית  וביהדות  ביהודים  וקטגוריה  ב,  של להבנ לביאור    ה 

מראה   הוא  כמו    כיצדהמודרניות.  תופעות  להבין  כדי  ליהודים  ושוב  שוב  פונים  ההוגים 
מוביליזציה   קפיטליזם,  מהפכנות,  לשל רציונליאו  דמוקרטיזציה,  מחולק  הספר  שה  וזציה. 

ית. גיבורו  נ כל אחד מהם מתמקד במסורת מחקר אחרת: הצרפתית, הגרמנית והאמריק ש  שערים
ואילו השלישי  השער  של   וובר,  זומברט  זימל,  במרקס,  עוסק  השני  דורקהיים,  הוא  הראשון 

שיקגו.   של  השער  באסכולת  ממסמלים  דורקהיים  אצל  היהודים  הפכו  כיצד  מראה  הראשון 
האנטישמיות  המ רקע  על  אלא  להבינו  אפשר  אי  וכיצד  הישן,  העולם  של  למייצגים  הפכה 

והכלכלית   החברתית  ההגות  שבו  באופן  עוסק  השני  החלק  הצרפתית.  גרמנית  ה הרדיקלית 
אסכולת שיקגו  מתאר כיצד  השלישי  והשתמשה ביהודים כדי לפצח את עליית הקפיטליזם,  

מן   היהודי  של  הדימוי  את  אורבניזם העבירה  של  לזה  ומסחר  כסף  של  האירופי  ההקשר 
כיצד משתמשים  מראה בו  המחבר    .המעניין ביותר  , השער השני הואומוביליזציה. לעניות דעתי

מרקס המוקדם וזומברט( והן כדבר  אצל  הפוכות: הן כנושאי הקפיטליזם )דרכים  ביהודים בשתי  
 מרקס המאוחר וובר(.  אצל  ) להתגבר עליו כדי להוליד את הקפיטליזםנדרשה שהנצרות  

זהו ספר חכם ומעמיק העוסק בשאלות רגישות באופן לא אפולוגטי ולא מהותני. עניינו  
היהודי   ניכרת אם משווים אותו  אלא בשימוש בהם. הרעננות  כשלעצמם  אינו בדימויי  שבו 

ה המאה  הוגי  את  שבחנו  קודמים  מחקר  יובל  19–למהלכי  ירמיהו  היהודי.  (,  1996)  בהקשר 
ליהודים אצל  ה  למשל, היחס  וניטשה תמקד בשאלת  הוגים אלויחס  ,. לדידוהגל  הוא    ם של 

הן זו של הנאורות והן זו    , בראש ובראשונה מעין ספיח אנטישמי קלאסי שנותר בהגות החדשה
קרוב יותר    ליהודים יש תפקיד ביאורי. בעניין זה הוא  , לעומתו,אצל גולדברג  של מתנגדיה.

, שהם היו  הסבור שהיהודים והיהדות היו כלי אפיסטמי  ,(Nirenberg, 2013ויד נירנברג )ייולד
למחקר מקיף   שהוא נושא  מכיר בקרבתו ובחוב  גולדברג  ,. ואכן”good to think with“ כלשונו

דרך   לעולם  היא  היהודים  על  המחשבה  תמיד שלילי:  ההקשר הוא  נירנברג  זה. אלא שאצל 
מופעל רק דרך שלילתם.  אינו  השימוש האפיסטמי ביהודים    , לעומת זאתלפי גולדברג,  גנותם.  

לנירנברג, הסבור שהיהודים בהגות החדשה הם קודם כ ל מה שצריך להתגבר עליו  ובניגוד 
מפתח להבנת  כ   עשוי לשמש גםהיהודי    —  יות, גולדברג חושף את הפן ההפוךבדרך למודרנ
 המודרניות.  

תמות   משכפל  נירנברג,  פי  על  המוקדם,  מרקס  למשל,  אומר    מסורתיותכך,  כשהוא 
שהאמנציפציה היא שחרור מהסדר היהודי. בכך הוא ממשיך למעשה תפיסות עתיקות יומין  

 

 אביב  תל אוניברסיטת , ותלמוד יהודית לפילוסופיה חוגצבי, ה–' ישי רוזןפרופ  *
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לה א  בדרכים  ןששותפים  פאולוס,  נירנברג  שונות  ולותר.  ו וגוסטינוס  להראות  מוסיף  מבקש 
)הקפיטליזם הוא  גיסא  שעמדות הפוכות בשאלת היחס בין יהודים לקפיטליזם, כמו ובר מחד  

פוריטני, רוחני, ליהודים אין בו חלק מלבד תרומתם למסורת הטקסטואלית של הברית הישנה(  
  ות משקפ  ,י של הגירת היהודים(סטור י )הקפיטליזם הוא יהודי, תוצר הגיסא  וזומברט מאידך  

לדעתו,  ת.  סוציאליות וזרו – יהודים עם ממון וחומר ועם א  ותאת המסורות הנוצריות המזהשתיהן  
  ספרו של נירנברג ומהלך זה מוביל אל הנאציזם ),  משמעי–ארי אבל הוא חד יבאופן שאינו לינ

מזהה    בניגוד לכך,  ,אכן מסתיים בשימושו של גבלס ברעיונות אלו(. גולדברג  שהוזכר לעיל
השימוש ביהודים כדי  קובע כי  אצל מרקס פנומן חדש: היהודי נותן פשר למודרניות. נירנברג 

ה המודרניות  על  הטרנסולחשוב  מהשימוש  חלק  והסוציולוגיה  יה –א  ובאחרותם,  בהם  סטורי 
  ; "מדעיים " ( על התאולוגיה הנוצרית, המשחזרת אותה בכלים recapitulationאינה אלא חזרה )

תים  יביאור, לע לגולדברג רואה כאן סוגיה מודרנית ספציפית שהיהודי משמש בה ככלי ואילו 
למשל גישות שונות לזיקה בין  הוא מראה    .ניטרלי ואף חיובי בהקשר תים  ישלילי ולע בהקשר 

וזימל   זומברט  מרקס,  אצל  לכסף  על  ,  ( 105  ,59עמ׳  )יהודים  שנתנה  ועומד  החיובי  ההיסט 
כנוודים   היהודים  על  זומברט  של  לסיפור  שיקגו  לסמל  באמצעות  אסכולת  הפיכתם 

על מקום היהודים    הסיפור הבינרי של נירנברגבין  גם    תהשוואפשר ל.  (102עמ׳  )  למוביליזציה
  ( ובין .456-462Nirenberg, 2013, pp)  בסיפור הוובריאני של רוח הקפיטליזם הפרוטסטנטית

גם בתוך  נמצאים  היהודים  (, שבו  72-66עמ׳  )הסיפור המורכב והקונפליקטואלי של גולדברג  
אצל נירנברג  לפיכך  משמעי.  –מורכב ורבעל כן  הסיפור הפרוטסטנטי וגם מחוץ לו ותפקידם  

צל גולדברג  א ואילו  להגדרת הנצרות מולם,    המשמש  כלי זהותיבסופו של דבר  היהודים הם  
היו בכל    היהודיםאלא האופן שבו  דווקא,  . לא הפחד מהיהדות  מובהק  כלי אפיסטמינותרים  הם  

 הוגי המודרניות. אצל מקום אבל תמיד מובחנים, דומים ושונים, הוא שהוביל לשימוש בהם  
, למשל התפיסה  מכיר בכך שיש מסורות תאולוגיות מאחורי הוגים אלוכמובן  גולדברג  

הקלאסיתהנוצרי ל   ת  פרטיקולרי המייחסת  הגל,    השמופיע  זם,יהדות  אצל  המודרנית  בהגות 
(. אך בה מעת הוא מראה גם כיצד הוגים אלו שיחקו עם  75ובר וזומברט כאחד )עמ׳    ,מרקס

הקטגוריות הללו והשתמשו בסטראוטיפים הישנים באופנים חדשים לגמרי. היהודים יכולים  
כמסתגרים  אצלהופיע   ו לסמל  לשמש  גם  אבל  לם  יחס  לקוסמופוליטיות  מתוך  מוביליזציה, 
יחדחיובי  ושלילי   מסיק  גם  אינו  גם  גולדברג  של  .  במאגר  ששימושם  הסוציולוגים  ההוגים 

היהודים  " דתיים"סטראוטיפים   דופן  לגישתו  ;  נוטל ממחקריהם כל ערך  על  יוצאי  הם אינם 
 בני זמנם. קרים הם תמיד גם שכן חו   מחקר,בבשילוב של סטראוטיפים 

לשער  צטט כאן את סיכומו  אטיבה עם הספר.  יירה הצוננת והלא שיפוטית מ ו ככלל, האו
בתובנה   ממש  של  תרומה  הרימה  הגרמנית  הסוציולוגית  ״המסורת  הגרמנית:  ההגות  של 

הה –שההומו של  המוצא  נקודת  אינו  להימנע  י קפיטליסטיקוס  כדי  שלה.  תוצר  אלא  סטוריה 
זו, על המחקר העכשווי להפוך ליותר ה מהכשלים   סטורי״  יסטורי, לא לפחות ה ישל מסורת 

 .  , התרגום שלי(75)עמ׳ 
הצד השווה בין ההוגים הנידונים בספר אינו תמה מאחדת כלשהי ואף לא  לפי גולדברג,  
ביהודים ככלי  שלהם  אלא עצם השימוש   ,("פילושמיות "מול    "אנטישמיות "הערכה שיפוטית )

במחקר  משו  י, היהודים לא ש וכות מה הפכו היהודים למכשיר אפיסטמי כזה? לטענתביאורי. בז 
או  הסוציולוגי   פוריטנים  למשל  אחרות,  קבוצות  ששימשו  )כפי  פרדיגמטי  מבחן  כמקרה 

מעורבותם המוגברת    —  סטורית מסוימת שלהם י לא בזכות תכונה הומהגרים( אלא כמראה,  
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או  בכלכלה,   ה  —  בערים  םנוכחותלמשל,  היותם  בשל  הנוצרית.    "אחרים"אלא  אירופה  של 
לדרך להנגיד לא רק    או ליתר דיוקאותם לכלי סטרוקטורלי למחשבה,  שהפכה  אחרות זו היא  

בין קבוצות שונות אלא בין עצם המודרניות ומה שלפניה. אמור מעתה, אף שהיהודים מוקמו  
כלומר  הוא עצם הניגוד,  אלו להוגים  אצל הוגים שונים בקטבים השונים של הניגוד, המשותף  

, יש להבין במונחים  גולדברג  השימוש ביהודים כדי לחשוב דרך הקונטרסט. אחרות זו, ממשיך
אם כן    הי(, ולקשור אותם להיסטוריה של דימויי היהודים. זו109אידאיים ולא ריאליים )עמ׳  

ידאיים ואת שורשי  היסטוריה של ההווה, במובן זה שהיא חוקרת באופן היסטורי את היסודות הא
 הקטגוריזציות המשמשות במחקר המדעי עד היום הזה.  

אינו אוהב את התזה  החלק  דורש    נפרדדיון   הנפוצה  העכשווי בפרק המסקנות. המחבר 
שלפיה    חוגיםב המסוימים  בתפקיד  היהודים  את  החליפו  אירופה,    "אחרים"המוסלמים  של 

גם במחשבה העכשווית. אבל כדי    ומתעקש במקום זאת על אחרותם הנמשכת של היהודים
ולעבור להוגים אחרים, וגם שם ראיותיו רחוקות    םלהראות זאת הוא נאלץ לעזוב את הסוציולוגי

דיו על כך שהציונות  אמלשכנע. צריך לא מעט דמיון כדי לטעון שדבריו של הפילוסוף אלן ב
דיו מהשואה  ו מושכת  בריבהם  ידנדים  מלווים  עם  היהודים  זיהוי  של  )עמ׳  המשך  (.  133ית 
– דט בשכפול המוטיב של היהודים כשריד פרהאההיסטוריון טוני ג׳מאשים את  גם  גולדברג  

סטי בעולם של זכויות האדם  ימודרני של אירופה משום שהוא טוען שישראל הפכה יסוד אנכרונ 
את הזהירות המתודית  . טענות אלו אינן משקפות  (137׳  מה )ע ישלאחר מלחמת העולם השני 

רווח של  הפוליטי הדומה שהתעקשותו של המחבר לאמץ את הזיהוי  ו  ,ים הקודמיםשל הפרק 
ציונות עם אנטישמיות גוברת על הטמפרמנט הזהיר שלו, וחושפת, רגע לפני הסוף, היבט  –אנטי

 אפולוגטי מובהק שהספר הצליח להימנע ממנו לכל אורכו.  
אפשריות בין האופן שבו  לבסוף אציין עניין אחד שחסר לגמרי בספר: מחשבה על זיקות  

אופן שבו היהודי חושב על עצמו ועל האחר. האם צודק סארטר שהיהודי  ובין הנחשב היהודי  
הוא רק תוצר של הפנמת המחשבה עליו, או שיש כאן היזון חוזר מורכב יותר? המחבר מציג  

אך הוא    ,( 63)עמ׳    ודיכוטומית  בביקורתיות את דברי זומברט שהאתיקה היהודית דואליסטית 
  " גויים–יחסי יהודים" וב  "גויים "בלי דעת כשהוא משתמש במונח  מ  וז  יכוטומיהעצמו משעתק ד

  ות אפלותשכל ניסיון להאיר פינ  נראה.  "טבעית "קטגוריה  הוא    gentileלאורך הספר כאילו  
 זקוק לנקודות עיוורון משלו.  

קריאות זהירות ומלומדות,  אך למרות ביקורות אלו מדובר בספר חכם ומהנה, תוצר של  
הקלאסיות    שעשוי להעשיר את השיחה על היסודות האידאיים של התאוריות הסוציולוגיות

 .  והעכשוויות גם יחד

 מקורות 

 . שוקן. ניטשה והיהודים  ,חידה אפלה: הגל (.1996ירמיהו. )  יובל,
Nirenberg, David. (2013). Anti-Judaism: The western tradition. W. W. Norton & 

Company. 
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והערות: טל  . תרגום, פתח דבר  בשביל מרקסלואי אלתוסר.  
 עמודים  350. 2018מאיר גלעדי. רסלינג.  

 *נווה פרומר

להיראות כלכלה ללא בעלות    ותלפני שאלות כמו מה עשוי להחליף את הקפיטליזם, איך עשוי
הספר    —  חדשנות טכנולוגית שאינה מונעת רק מרווח מהי  חברה ללא מעמדות, ו או  פרטית  

מציב דרישה רעיונית: ״המרקסיזם חייב להיות שדה  (  1965–שלפנינו )שיצא לראשונה בצרפת ב
תיאורטי של מחקר יסודי, שבלעדיו לא יוכלו להתפתח מדע החברות או מדעי הרוח השונים״ 

( היה ביסוס מה שראה כמפנה הפילוסופי  1990-1918(. מפעל חייו של לואי אלתוסר ) 58עמ' )
ם שהפכו מזוהים עם הכותרת  העמוק שהציע מרקס. הוא שימש מורה לדור של אינטלקטואלי

מן המרקסיזם   התרחקו  ובורדייה, שדווקא  רנסייר  דרידה,  פוקו,  כמו  ״פילוסופיה צרפתית״, 
בדרכים כאלה ואחרות. אחרים, כמו אטיין בליבר, המשיכו להיות מושפעים מרעיונותיו, שזכו  

 לעדנה מחודשת מצד הוגים כמו ג׳ודית באטלר וסלבוי ז׳יז׳ק.  
מציב את  שהמרקסיזם  שלמרקסיזם יש בכיס את כל התשובות, אלא  ורס  גאלתוסר אינו  

תרומתו של אלתוסר לתורת הפרשנות, ההרמנויטיקה. קריאה  פרובלמטיקה״ הנכונה. כאן גם  "ה
צריכה לא רק להבין את המושגים שהוא משתמש בהם, אלא כיצד אלה פועלים    חשובשל הוגה  

נגד    בעיות חדש שהוא נאבק לבסס. הדבר  בתוך שדה מחייב לעיתים קרובות לקרוא טקסט 
מילותיו שלו, שכן ״לא מתנתקים מעבר תיאורטי בבת אחת. צריך תמיד מילים ומושגים על  

 (. 77עמ'  מנת להתנתק ממילים ומושגים״ ) 
,  " מה אדוני מציע, גולאגים?" דיונים על מרקס נוטים להיגמר מהר מאוד באמירות כמו  

אם סטיב ג׳ובס  ", או  "גם הקיבוצים כבר ויתרו על הרעיון" ,  "נראה אותך עומד בתור ללחם"
ייחודו של הספר שלפנינו בכך  " לא היה מרוויח מהאייפון, הוא לא היה ממציא אותו . אבל 

למשוכנעים דווקא  נכתב  מייחסים    ,שהוא  שהם  בפח  דווקא  שנופלים  מרקס  חסידי  אותם 
ליברלית: הכשל ההומניסטי. למפנה שאלתוסר מנסח בעקבות  –למחשבה ולפוליטיקה הבורגנית

סיון  י הומניזם. הכוונה אינה ״שנאת אדם״, אלא ביקורת על הנ–אנטי  —  מרקס יש שם מטעה
הצדקה של  לבסיס להבנה וכבה״א הידיעה,    ,להעמיד מושג חוצה זמנים ומקומות של האדם

היא אופיינית  ן בורגני, אלא  יאינה רק עני את, מבחינת אלתוסר,  תופעות אנושיות. הבעיה הז
ל התקופה,  גם  בני  מרקסיסטים  מעט  ואפילו  ללא  האקזיסטנציאליסטית  סטודנטים  לאופנה 

 .  1968שיפגינו בפריז כמה שנים מאוחר יותר, במאי 
מה על בני האדם רק בתנאי המוחלט שנרמוס  –לדעת דבר  מול כל אלה כותב אלתוסר: ״נוכל 

יוצרים גם  הם  (. בני אדם יוצרים את עולמם, ובכך  313עמ'  עד עפר את המיתוס של האדם״ ) 
כל   ״האדם״.  הופ   ה שכזיידוע  את  ״אדם״  המילה  לעיקרון    ךלפני  מסוים  אנושי  גידול  בית 

, בין כתביו  וסופי העמוק, לדעתבמקום למה שצריך להיות מוסבר. זהו המפנה הפילו   ,מסביר
ב״מצבה הגולמי״  של מרקס הצעיר לזה הבוגר, שגם אצלו עדיין מצויה הפילוסופיה החדשה  

 (.  65עמ'  )

 

 אביב  תל אוניברסיטת,  לפילוסופיה חוגב  ד"ר נווה פרומר, מרצה  *
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״סכום של  שהוא  לטענת מרקס, במקום ״האדם המופשט״ יש לדבר על ״האדם הממשי״  
״תכלס״  . מהו בדיוק אותו  מאוד  בעצמה מופשטת  "ממשי " יחסים חברתיים״. אלא שהמילה  

הוא בעצם    " ממשי" שמרקס מחפש? אלתוסר טוען, באומץ פרשני אופייני, שכאשר מרקס אומר  
משהו שאנו כבר יודעים, אלא כותרת   ם(. ״היחסים החברתיים״ אינ330עמ'  ״לא אומר דבר״ )

מתמדת לאותה  עושים זאת, רק תזכורת  לאופן שבו    של מה שעלינו לנתח. אין כאן מתכון  
כאילו אם רק נקזז את החיכוך או הרעש החברתי, נגיע לליבת    , טעות של הפשטה הומניסטית
לצמצם את מרקס למשבצת של  אי אפשר  מדוע  שמראה  אחת    ההאדם הנכספת. זוהי רק דוגמ 

 כלכלן. אנו נוגעים כאן בשאלה פילוסופית קנונית: מהו המופשט ומהו הממשי.  
זו קשורה לשאלה פ נוספתשאלה  כאן אנו  היחס בין תופעה למראית.  שאלת    ,ילוסופית 

. אידאולוגיה אינה  (2008)אלתוסר,    מושג המזוהה ביותר עם אלתוסר: אידאולוגיהמגיעים אל ה 
הן   ,או התדמית  ,מסך של שקרים המסתיר מעינינו את המציאות החברתית כהווייתה. המראית

חוזי  כי  בין היתר הודות לכך שאנו מאמינים    פועלקיום חברתי. שוק התעסוקה    תמיד חלק מכל
משום שאנו מאמינים שמחירים באמת    פועל. כסף  כאלה   אינםשאף על פי    ,עבודה הם שוויוניים

שמעמדו תלוי בהכרתם  אף    ,מייצגים את מידת הנחשקות של סחורות. הרכוש הוא ״רק שלי״
לתוסר: אידאולוגיה היא ״האחדות של יחסם הממשי ושל  של אחרים. בניסוחו הדחוס של א

(. והוא ממשיך: ״כך חיה  318עמ'  יחסם הדמיוני של בני אדם אל תנאי קיומם הממשיים״ )
הבורגנות את יחסה אל תנאי קיומה: כלומר את יחסה הממשי )חוקי הכלכלה הקפיטליסטית,  

עמ'  ולל העובדים החופשיים(״ )הליברלית( כמשוקע ביחס דמיוני )כל בני האדם חופשיים, כ
משרדי  (. נסו למשל את החילוף הבא: כך חיה הישראליות את יחסה הממשי לתנאי קיומה ) 319

גוגל בהרצליה לצד מלחמה בעזה( כמשוקע ביחס דמיוני )כל העמים זכאים להגדרה עצמית,  
וויחים יותר  עם הפלסטיני(. כך אנו חיים את הכלכלה הממשית )גברים אשכנזים מר–למעט הלא

מנשים, מזרחים וערבים( כמשוקעת בפנטזיה שוויונית )מי שעובד קשה מצליח, גם האשכנזים  
 התחילו מלמטה(. 

אלתוסר לא חושב שהפרדיגמה המרקסיסטית פתרה את כל השאלות שהיא עצמה הציבה.  
דווקא    אחת מהן היא כיצד לנתח חברה הן כמכלול שלם והן כריבוי מתוח של גורמים לאו

מדי נראית בערך כך: בבסיס עומדים כוחות הייצור  – הרמוניים. התשובה המרקסיסטית הפשוטה
וסל, בעל  –מעמדיים )אדון–מול חרושת, למשל(; אלה קובעים את היחסים החברתיים ות)חקלא

ואלה–הון טוען    —  עובדים(;  אלתוסר  אבל  טלוויזיה(.  פוליטיקה,  )דת,  העל״  ״מבנה  את 
גם ״תנאי  כיוונית: יחסי הייצור אינם שיקוף פשוט של כוחות הייצור, אלא  –שההשפעה היא דו
(. הוא כן מקבל את העיקרון של ״היקבעות בחשבון אחרון על ידי  284עמ'  הקיום שלהם״ )

הכלכלה״, אבל טוען שהגורם הכלכלי יכול גם לסגת לרקע: ״הכלכלה, הפוליטיקה, התיאוריה  
(. השאלה שנותרת פתוחה היא מה מאפשר לומר  293  עמ'וכו׳ מתחלפות בתפקיד הראשי״ )

 במסגרת אותו מחזה. מתקיימות שהן מתחלפות בתפקיד הראשי אבל עדיין 
טל מאיר גלעדי לא רק תרגם את הצרפתית האקדמית הבהירה של אלתוסר לעברית קולחת.  

חים  מופתי, כולל עבודת ביאור מקיפה וליקוט תרגומים נשכבאופן  הוא גם העיר את הטקסט  
, הוא סיפק גם פתח דבר מאיר עיניים אשר מניח את האצבע על  בכל זה  לעברית. אם לא די

 כמה בעיות חשובות. 
את הספר על הקורא. עצתי  אינו מחבב  למרות התרגום הנהדר, סדר הפרקים שבחר אלתוסר  

הצנועה היא לקרוא שלא על פי הסדר. הייתי ממליץ להתחיל בפתח הדבר המצוין של המתרגם.  
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מציע   ובה  בדיעבד,  שנכתבה  הקדמה  התרגום״:  ״לקוראי  האחרון,  לפרק  דווקא  לדלג  משם 
פותח אלתוסר את הכרך.  שבה  אלתוסר מבט מקיף על עבודתו. לאחר מכן כדאי לחזור להקדמה  

המוסף שמופיע  ו,  , ״מרקסיזם והומניזם״השביעיפרק  ה   —  אחריה אפשר לגשת ללב העבודה 
מפרטים את הקריאה  ; הפרק השני והחמישי  תאוריהבמעמיקים  השלישי והשישי    פרקהאחריו.  
 משלים אותם עם ההנגדה בין מרקס לפילוסופיה של פויירבך.  הראשוןפרק ה במרקס. 

, הזר מעט בנוף הספר, אבל מומלץ בחום לכל מי שחושב על  הרביעיפרק ה עוד הערה על  
ב המחזה  וסביבם נסש ות  אמנות פוליטית. בתיאטרון הקלאסי, כותב אלתוסר, המתחים והבעי 

(. ואילו במה שהוא מכנה תיאטרון  209עמ'  ״משתקפים במלואם בתודעה של דמות מרכזית״ )
מטריאליסטי, לא המילים מפי הדמויות הן ש״יוציאו לפועל את הביקורת״, אלא ״יחסי הכוח  

טיבית  (. אם תרצו, זהו ההבדל בין בעיה סובייק 208עמ'  הפנימיים בין האלמנטים של המחזה״ )
בין דמות שיש לה בעיה לבעיה שיש לה דמות. תיאטרון כזה מבקש גם  או    ,לאובייקטיבית

מבקש לגלות    אינו חושב על עצמו בתור ״השופט העליון של המחזה״ ושאינו  כזה  ,צופה אחר
 (.  215עמ'  הזדהות עם גיבוריו, אלא ״חי אותו דרך התודעה הכוזבת שהועמדה בסימן שאלה״ )

חשיבותו של אלתוסר נעוצה בכך שהוא מחייב את המרקסיזם לתת על עצמו דין וחשבון  
החברתית והתאוריה  הפילוסופיה  ואת  שמציב    —  פילוסופי,  האתגרים  על  וחשבון  דין 

היא  השאלה  המרקסיזם.   אחרי  המרכזית  ואמנות  תרבות  מוסר,  פוליטיקה,  על  לחשוב  איך 
הממשי   אנושי,  קיום  שבכל  שהבנו  ואחרי  אדם״  הוא  באשר  ״האדם  מיתוס  על  שהתגברנו 
והמדומיין אחוזים זה בזה לבלי התר. אפשר לחלוק על המרקסיזם בכלל ועל זה של אלתוסר  

ית וחתירה לבהירות, שאינה מטאטאת  בפרט, אבל כתיבתו היא מופת של יושרה אינטלקטואל
לשטיח  בעיות   מתחת  השולחן.  אל  על  אותן  מניחה  כנה  זוהי  אלא  אינטלקטואלית  הזמנה 

 (.  333עמ'  ל״הרפתקה של מדע בהתפתחות״ )

 מקורות

 . רסלינג.  על האידיאולוגיה: מנגנוני המדינה האידיאולוגיים(. 2008אלתוסר, לואי. )
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Gershon Shafir. A half century of occupation: Israel, 

Palestine, and the world's most intractable conflict. 
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 הונידה ע'אנם 

 A half century of, ספרו של גרשון שפיר  2017מבין הספרים והמחקרים שפורסמו במהלך  

occupation    והחשובים  הוא הוא  אחד הספרים המקיפים  חצי מאה של  ביותר.  ומנתח  סוקר 
ע על  הטווח  ארוכות  השלכותיו  את  ומבאר  פניהכיבוש  ו   ן יצוב  ישראל  החברה  של  של 

הישראלית, ועל הטרנספורמציה שחולל בפרויקט הלאומי הציוני. שפיר בונה את הספר סביב  
, מדוע הוא  פרק משלושת פרקי הספר: מהו הכיבושמוקדש  כל אחת מהן  לשלוש שאלות ש

 . פלסטיני– שינה הכיבוש את הסכסוך הישראלי, וכיצד נמשך תקופה כה ארוכה
לתאר את הכיבוש לאור התפתחותו המורכבת  מנסה  שפיר   ",מהו כיבוש? "  ,הראשוןבפרק  

  ית חיים יומיומית ישעבורם הכיבוש הוא חוו  , היחס לכיבוש מצד הפלסטיניםהניגוד בין  בצל  
והכפפה,  של   קולוניזציה  מצד  נישול,  אליו  המורכב  היחס  זו  ישראלובין  בין  .  מפרידה 

תושבים הפלסטינים  ובין התייחסותה לשטות והתנחלות,  התפלשטח  , שהיא  לקרקעהתייחסותה  
לישראל להשתמש  פרנציאלי זה מאפשר  ילמתנחלים. יחס ד ובין התייחסותה  נתינים זרים,  אל  כ
פרויקט ההתנחלות    ו שלביסוסובעיקר לרכי המדינה וזרועותיה,  ולצשמותאמות  פרקטיקות  ב

 . יבלב השטח הכבוש והשארת הפלסטינים מחוץ לדמוס האזרח 
ארוכה?  "מדוע   ,בפרק השני  כה  תקופה  נמשך  מערך  ומנתח  מפרק  שפיר    ",הכיבוש  את 

לתקופה שסופה אינו נראה    ,אמור להיות זמניהיה  ש  ,אפשרו את המשך הכיבוששהגורמים  
כך.  ים שהשפיעו על  יפלסטינ – פניםהים ו י ישראל–את הקונפליקטים הפניםמזכיר  לעין. שפיר  

היהודים  – התפקיד החשוב של הקהיליות הדתיותעל  הוא מתעכב    ,בין היתר לאומיות בקרב 
מדיניות הסיכול הממוקד  ב אחר רצח יצחק רבין,    והכשלתם  והפלסטינים בשיבוש הסכמי אוסלו 

ישראל,   ובשל  השנייה  האינתיפאדה  הצדדים בהתפרצות  בין  הקשה  האלימות    , התפשטות 
ש הדיפלומטי  הפתרון  להכשלת  בשתרמו  התרומות  הושג  התניית  גם  הבינלאומיות  אוסלו. 

, מכיוון שהיא  פוליטיזציה של ההתנגדות הפלסטינית–לדה  הבשמירת זכויות אדם ואזרח תרמ
שווא    ה יצר על  מצג  מקפידה  היא  כאילו  ישראל  את  אזרח  שצייר  זכויות  בשעה  שמירת 

   ן.שהרשויות הפלסטיניות מפירות אות
ובוחן   הסכסוךות השונים המוצעים כיום לסיום דן בפתרונ בפרק השלישי של הספר שפיר 

ופתרון המדינה הדו  את סוקר את  לאומית –פתרון המדינה האחת  הוא  די .  ד,  יוו ישיחות קמפ 
טאבה לאולמרט את  ולבסוף    ,שיחות  מאזן  אבו  בין  של התפטרות עם  שנקטעו    ,השיחות    ו 

ב והסכמות  מציין  שפיר    .2008– אולמרט  גישור  נוסחאות  שר לשאלות  א עקרוניות בשהושגו 
עם שאלת    ותלהתמודדהאפשרויות  מפרט את  הוא  ירושלים וההתנחלויות. בהקשר הזה    ,השיבה 

ובהןההתנחלויות החלפת השטחים  ,  ישראלית  העברת    —  עקרון  לריבונות  גושי התנחלויות 
ישראלי ו שפיר  יהעברת שטחים  הפלסטינית.  למדינה  כי  ם  עדיין  טוען  המדינות  שתי  פתרון 
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עומד בפני השגת פתרון ופינוי התנחלויות אינו  המכשול ה, וש, בניגוד לטענה הרווחתנטיוורל
 (.  195הגאוגרפיה אלא הפוליטיקה )עמ'  

  ,פתרון שתי המדינות מציג את פתרון המדינה האחת של  סבירות  ב נטיות ווואחרי דיונו ברל
דת הסבירות שלה  מברר את מיהוא    .האלטרנטיבה העיקרית בשיח האינטלקטואלי הוא  כיום  ש

גרסאותבאמצעות   בשתי  הנפוצותדיון  הדויה  המדינה  פתרון  המדינה  – :  ופתרון  לאומית 
של   המודל    ,one man, one voteהאזרחית  בהשראת  אחרי  אפריק–דרוםשל  שנוסח  ה 

 האפרטהייד. 
על ידי תנועת  שנוסח תחילה    ,לאומית –שפיר סוקר את ההיסטוריה של רעיון המדינה הדו

לאחרונה בשיח האינטלקטואלי  וזכה לעדנה  בשנות העשרים של המאה הקודמת    "ברית שלום "
פתרון צודק שמאפשר לקיים שוויון זכויות תוך שמירה על זכויות  שם הוא נתפס כ ,הפלסטיני

ים  אפסי  ו היגישה כזאת של ההצלחה   יסיכוי לדברי שפיר, קולקטיביות לאומיות לשני העמים. 
לא  וזה    —   הפלסטינית והיהודית   —   אמון בין שתי הקבוצות דורשת  א  יכיוון שה מ ,  מלכתחילה
תחילה על ידי  הוצע  : הוא  לאומיות חלש–שרעיון הדומעיר  שפיר  כך  . על  מעולם היה קיים  

אסטרטגיה פוליטית לזמנים קשים  הוא כנראה משמש  פלסטינים, ומציעים אותו  היהודים וכעת  
החלש הקיים    ,לצד  במצב  הצדדים.  לשני  לא  שוו חסרים  אבל  קיום  שיאפשרו    יוני התנאים 

ספֵבאמצעות  והתפתחות כלכלית   יהיו    ןרות שבהכינון  ואינטרסים  שאיפות  לשתי הקבוצות 
 . יםחופפ 

מסתמך על חוקרים  , שפיר  one man, one voteלרעיון פתרון המדינה האזרחית של  באשר  
באמצעות וריאציות    מתרחשסכסוך למדינה אזרחית אינו ישיר אלא  מ המעבר  כי  טוען  בתחום ו

פדרציה של  הוא    .של  המחקרים  על  )ברנדן  מתעכב  צפון    ,(O’Learyאולירי  את  חקר  אשר 
  ן ן העיראקית והגיע למסקנה שפדרציה יכולה להצליח במדינות שיש בהאאירלנד וכורדיסט
שמקובצים באזורי    ,דבר שאינו קיים בהקשר של הפלסטינים  —  טוריה ברורהי קיבוץ אתני בטר

A  ו–B  חלוקה לשתי מדינות בלי החלפת שטחים.  . שפיר מסיק מכך כי לא תיתכן  וחלקית בגליל
,  אין לתלות תקווה  בסיס לשותפות במדינה אחתשיוכלו לשמש  ערכים משותפים  לדבריו, גם ב

 מעמד האזרחות והאזרח במזרח התיכון. וכך גם ב ;כאלה בעבראף שהיו 
לסטיני של המדינה האחת, כפי שמשתקף בעיקר בכתיבה של מייצגה  השיח הפלפי שפיר,  

אופן  לגבי  מספקת  לתת תשובה  , אינו מצליח  BDSהבולט עלי אבו נעמה ובטקטיקה של תנועת  
. רעיון המדינה האחת בגרסתו של אבו נעמה אינו מתמודד עם המורשת  אתמדינה כזקיומה של  

"צדק מעברי" שיתמודד  ונחוץ  של הפלסטינים,    םנישולעם  האפלה של הכיבוש והקולוניאליזם ו
צדק  עם אימוצו של    ,שפיר אבל, לדידו של    .שוויוןל הקרקע לצדק ואת  עם מורשת זו ויכין  

  ,מעברי יקרוס רעיון המדינה האחת של אבו נעמה אל הקפאת הקיים וקבלתו )כמו ההתנחלויות(
   נטרול האתניות והלאומיות ופתיחה מחודשת לשאלות הלאומיות. 

  ו של הגשמתהיא  כתנועת התנגדות שמטרתה הלא מוצהרת    BDSתנועת  שפיר מציג את  
שיח אוניברסלי שיכוון ליהודים,  הוא  מה שחסר לתנועת  הוא טוען כי  רעיון המדינה האחת.  
אשר התבסס  בדרום אפריקה,    ANCה מפלגת  והאסטרטגי שפתח  המכיל  ,בדומה לשיח הפייסני

התחייבות  על  ו  ,ללא הבדל צבע גזע ומין   , ונית לכל אזרחיהעל החזון של דרום אפריקה שווי
לעתיד משותף לשחורים ולבנים. ללא חזון כזה שמבוסס על ערכים אוניברסליים, תנועת החרם  

את ספרו בקריאה    הוא חותם  לשחזר את ההצלחה של דרום אפריקה.תהיה מוגבלת ביכולתה  
מחדש   החרם  את  לעצב  ישראליותקיום  ולאפשר  תנועת  משותפות  פלסטיניות  – קואליציות 
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מעמד  שיפעלו   את  ולקדם  הכיבוש  את  לסיים  הקולוניזציה,  תהליך  את  להחליש  יחדיו 
 מעמד הפליטים. את  הפלסטינים בישראל ו
מספק תמונה כוללת על  והוא ספר פנורמי מקיף על תולדות הכיבוש, הוא  ספרו של שפיר 

לקהל הרחב,  פונה  יותר מחצי מאה. הספר  ותו  ועל התמשכהתפתחותו הדינמית של הכיבוש  
כדי  את שפע הנתונים  אינו מנצל  התבוננות אינטלקטואלית. אולם הוא  ומציע    ,וקריא נהיר  

צר הפרדה בין  ולקדם את המחקר הסוציולוגי של הכיבוש, וישיוכל  לצייר מודל תאורטי מורכב  
צבה  י ף שהדינמיקה ביניהם עחקר הכיבוש וחקר ישראל כאילו מדובר בשני משטרים נפרדים, א

אוכלוסיות:   שתי  מול  דיפרנציאלית  שמתארגן  אחד  כמשטר  הישראלי  השליטה  משטר  את 
זה ופלסטינית.  היברידי    ו יהודית  בו  משטר  קולוניאליזם  שיש  צבאי,  כיבוש  של  אלמנטים 

ו ואפרטהייד,  הפועל  הוא  התיישבותי  היהודית  יע לפי  הלאומיות  של  המארגן  קרון 
,  . במסגרת הזאתשלאור שינויים בחברה היהודית מתפתחת ללאומיות משיחית  , לוסיביתקהאקס 

 חיראן זהה.  – אום אללאחמר ו–היחס לח'אן אל
  ו שלאינה רק כיבוש  , והסיבה לכךלקסיקון דתי משיחי מומשג על פי  פרויקט ההתנחלות  

שינויים הדמוגרפיים  גם  מבחינה "דתית היסטורית" אלא  לליבה של ארץ ישראל  שטח שנחשב  
החילוניות  ה של  נסיג   לעומת  הדתיים הלאומיים והחרדיםה בשיעור  עליי  —   החברתיים בישראלו
השפיעו על טיבו של    ושינויים אל   .היום(  40%–החילונים )פחות מירידה בשיעור היהודים  ו

ציוניזציה" של החרדים  "ועל תהליך ה   בישראלכלפיו  על היחס    ,הפרויקט ההתנחלותי בשטחים 
מהווים כיום  סקטור לא ציוני,  היו  היסטורית  ש   ,והכללתם בפרויקט הלאומי הציוני. החרדים

ברירת המחדל שלהם הפכה ימנית, ושאלת הכיבוש אינה    , כלומר  ; כמעט שליש מהמתנחלים
 שקשורה לחיי היומיום שלהם. סוגיה אלא עבורם שאלה תאורטית 

  כת א הופיכיוון שהמ  ,ת סכנה ירוויבחברה הישראלית  רטגית של ההדתה  ההשפעה האסט
כדי  את השיח הישראלי ביחס לפלסטיני ל   מתומצמצ   , את הסכסוך ממאבק לאומי למאבק דתי

האקסקלוסיב הלאומיים  הזה  וה  ים י ממדיו  התהליך  על  ה שבטיים.  של  שיח  מ נסיגה  מלמדת 
פרטיקולריים  איזון בין ערכים  ליצור  (  ןלמראית עישמנסה )ולו    , מדינה יהודית דמוקרטית""

מדינת    —  : ישראללשיח "לאומי יהודי" כפי שנוסח בחקיקת חוק יסוד,  םיאוניברסלי לערכים  
לוסיביות הלאומית היהודית האתנית אל מול  קהאקסמעגן את  חוק זה  של העם היהודי.    הלאום

האפשרות  את  הוא חוסם בפני הפלסטינים בישראל  . מצד אחד  גם יחד  האזרח והנתין  ,הפלסטיני
אל  מתייחס אל "ארץ ישראל" כהוא  למדינת כל אזרחיה, ומצד שני  ה  מדינה יה של  י לשינוי אופ

הפלסטינים  פָס   להכפפת  חותר  הישראלי  המשטר  של  מ ר.  לאינטרסים  הירוק  הקו  עברי  שני 
 מדינת הלאום היהודית.  

כן,   מצאם  אינו  בשטחים  המתמשך  שמנוהל  הכיבוש  מרוחק  בשטח  שמתקיים  פסיבי  ב 
ידי  בירוקרטית   האמריק  ,פקידים על  הכיבוש  כמו  ופוליטיקאים,  או נ מפקדים  בעיראק  י 

הוא  ןאאפגניסטב הבירוקרטיה,  .  מבנה  על  שמשפיע  בעצמו  פעיל  שמנסה  על  סוכן  השיח 
האלקטורליתועל  להצדיקו   הבעייתיות בישראל  הפוליטיקה  האידאולוגיות  ההנחות  אחת   .  

עובדה  הן  ההנחה שההתנחלויות  היא  כמובנת מאליה,  אל הדיון  שקשורה במצב הזה, שמסתננת  
כן  מוגמרת   ועל  הכיבוש פתרון  כל  בשטח,  האחתפתרון  אפילו    —   לסיום  אמור    —  המדינה 
  , מברר אותהאינו  שפיר מאמץ את ההנחה הזאת וגם  על סמך קבלת העובדה הזאת.  להתנסח  

תוח מעמיקה לאורך הספר. השאלה היא מדוע גושי ההתנחלויות  ית ני י שהוא נוקט אסטרטגאף  
האם הקביעה הזאת אינה קביעה פוליטית ותו לא? האם עובדה אינה הופכת לכזאת    .הם עובדה
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נתונה? הרי זהו האופן שבו פועל  יחסי הכוח הקיימים בנקודת זמן  כאשר מפנימים את  אלא  
יש  ,  מזו לא מודע. יתרה  וכך הוא מצליח לחדור אל ה  של הלבנת פרויקט ההתנחלותהמנגנון  
רק על פי  עם מצב שבו שאלת העובדה בשטח מנוסחת  להשלים  אם הפלסטינים יוכלו  לשאול  

קיימת  בדה  האם קבלת ההנחה שהתנחלויות הן עו  .חילוקי הדעות הפנימיים בין פלגים בישראל
ל אביגדור  רעיון חילוף האוכלוסין שאו את  המשך הבנייה בגושי ההתנחלות,  אינה מכשירה את  

פוליטית  היא  קבלתה  כי אז  עובדות בשטח,    ועסיון פוליטי לקביאם הבנייה הייתה נ ?  ליברמן 
סיבה    .פוליטית סוגיה  א  ושפירוקה הכפי   אין שום  את  מבחינה אקדמית  הפוליטיקה  להפוך 

 . בסיס כזהפתרונות על ולנסח  לוגיה לאידאו
שפיר    ,םוכי לס של  הכיבוש  הוא  ספרו  של  המורכבת  הדינמיקה  להבנת  חשובה  תרומה 

הספר חשוב במיוחד להבנת ההשפעה ההדדית בין התפתחות    .והתפתחותו במשך חצי מאה
  במקביל הן שמנוהל    ,הכיבוש והתפתחות התרבות הפוליטית ודפוסי השלטון בישראל. הכיבוש

וכ למדינה  חיצונית  פנימיתהן  תופעה  הסכסוך    , כתופעה  תנאי  את  מחדש  עתיד  מכונן  ואת 
 . במירעוהים לנהר כשלטון אפרטהייד בין את פני השלטון הישראלי הסכסוך, ומעצב 
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 *יונתן מנדל

לשלטון   "די  לבן.  גבי  על  שחור  גרפיטי  יש  אביב  תל  בדרום  ביתי  ליד  הציבורית  בגינה 
. הגרפיטי חשוף לעיני  Free Gazaיש האשטאג של    אתרשום שם. ליד הסיסמה הז  ,האפרטהייד" 

הוא   מיוחד. הוא שם, והיחס אליו מצד אלו שמבחינים בול, אבל לא ניכר שהוא מעורר זעם וכ
זלזול באותם  יחס של  כנראה עירוב של אדישות, חוסר הבנה במה בדיוק מדובר, ואולי גם 

, אפרטהייד, שמונע התמודדות  את "סהרורים" שריססו את הכתובת. שכן יש משהו במילה הז
לה למצב הפוליטי המתקיים בין  רצינית ומעמיקה של הציבור היהודי בישראל עם ההקשרים ש

בנוגע למצב בישראל,    "אפרטהייד"יד את השימוש במילה כלאחר הים לנהר. יש רצון לפטור  
באפרטהייד בדרום אפריקה לא הייתה לציבור  הרי  בשטחי הגדה המערבית או ברצועת עזה.  

ו"ממשלה" עם מעמד באו"ם של "מדינה משקיפה";   "רשות"  ה  בדרום אפריקהרי  השחורים 
תיאום ביטחוני והעברות כספים וקשרים כלכליים בין השלטון    ובתקופת האפרטהייד לא הי

השחורים;   לנציגות של  בלבדהרי  הלבן  ללבנים  ספסלים שמיועדים  היו  אפריקה    —  בדרום 
בדרום אפריקה  הרי  במרחב הציבורי בישראל אין ספסל ציבורי שרשום עליו "ליהודים בלבד";  ו

חלק  הם  הפלסטינים –ללבנים, ואילו בישראל הערביםרק  ר הייתה נתונה  הזכות לבחור ולהיבח 
הפוליטי  ונציגי    .מהדיון  דמוקרטיות,  בחירות  מתקיימות  בישראל  הערבים  ובכפרים  בערים 

בכנסת   נמצאים  הערבית  ונגד.ו החברה  בעד  ומצביעים  חוק  הצעות  מעלים  הם  כן,    שם  אם 
בין האשמות  ו  —  היה המשטר בדרום אפריקה  שאכן  —  בין האפרטהיידמה הקשר  שואלים רבים,  

 בדבר "אפרטהייד" המתקיים כביכול במדינת ישראל, היהודית והדמוקרטית? 
הונ   של  בעריכתה  המאמרים  )ע'ידה  קובץ  הקשרים  غانمאנם  השטח  פני  אל  מעלה   ) 
וגלויים שבין האפרטהייד ההוא שבאפריקאנס משמעו מצב של "הפרדה" או של    —   סמויים 

ובפלסטין ההיסטורית,    ישראל תוך  בין המצב המפריד בין יהודים לפלסטינים בו  —   "נפרדות"
בסופו    נקרא לו,איך  לא משנה  אזור ש  —  ישראל, או בשטח שבין הים לנהר– או בפלסטין/ארץ

אנם היא מהסוציולוגיות הפלסטיניות  ע'של ישראל.  המוחלטת  שליטתה  דבר הוא נתון לשל  
מאבות המחשבה הביקורתית במדעי    , ם, תלמידתו של ברוך קימרלינגהחשובות הפועלות כיו

המרכז הפלסטיני ללימודים ישראליים    —   יום את מרכז מדארכמנהלת  היא  החברה בישראל, ו 

 

 בנגב  גוריון–בן  אוניברסיטת, התיכון  המזרח ללימודי  מחלקהד"ר יונתן מנדל, ה   *
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ספרה  ברמאללה.   של  האנגלית  חוקרות  במהדורה  שמונה  של  מאמרים  יחדיו  מקבצת  היא 
למ הנוגעים  שונים  היבטים  המנתחים  פלסטינים  התאורטי,    —  אפרטהייד ה ושג  וחוקרים 

בהקשר של המצב המתקיים בישראל, בשטחי הגדה המערבית וברצועת    —  הפוליטי, המעשי 
 .  מאמרים נוספים ר דקואר( וכלל  זעא  , עזה. הקובץ ראה אור לראשונה בערבית )עם עורך שותף

מאוד עד  חשובות  נקודות  מעלה  בקובץ  מטרידות  —  קריאה  אם  למשטר    —  גם  בנוגע 
בו. הקובץ אינו גורס כי משטר האפרטהייד בדרום  יבלשי, הגיונותיו ועקרון ההפרדה  הישראל 

אפריקה זהה למשטר הישראלי. למעשה, טענה מובלעת היא שעצם ההשוואה יכולה להיתפס  
מבעי הבדלים    יתכחלק  שכן  אפריקה  מהותיים  המחקר,  דרום  שבין  הפוליטיות  בפרקטיקות 

האפרטהייד   בישובתקופת  הנעשה  עלול בין  הכבושים  הפלסטינים  ובשטחים  להביא    יםראל 
טענות  הו  םמאמריהנטיות של מחקר משווה בין שני המקרים. אולם בין  וו לביטול הרלכביכול  

זו  ה ובין  אפריק –דרוםבקשר שבין ההפרדה  מבט מעמיק יותר על הקובץ עובר כחוט השני  שב
הפוליטיים  . הישראלית המופעים  כמשטרים    —   והישראליי  נ אפריק–הדרום  —  שני  מוצגים 

המקדשים הפרדה, פרקטיקות של שליטה, עליונות אתנית, דינמיקות של כפיפות והיררכיות  
שוויון, העדפה מובנית  –פרקטיקות שבבסיסן אי  —  עוד יותר  בולט של תושבות ואזרחות, ובאופן  

המצב אינו  לפיו  ש"היגיון בריא"    ה יוצרות עבור החזקאלהפרקטיקות  ה והדרה על בסיס אתני.  
 נתפס כבעייתי אלא כ"חלק מהחיים". 

בקו המחשבה והפעולה הפוליטי המתמשך של  עצמה עוסק  אנם  של ע'כך לדוגמה, מאמרה  
נפרד,   יהודי  לקיום  רצון  שבבסיסו  הציונית  יצר  התנועה  יהודית  ואשר  את  עליונות  וצמצם 

הפלסטיני הפי  —  המקום  הקולקטיבי.  זהן  הן  הפוליטי,  הן  עוסקת  אנע'י,  תחילה  בכוונה  ם 
שלו,   ובהיברידיות  הישראלי  המקרה  גורמים  במורכבות  כיצד  בכך  שונים  ומראה  ממלאים 

  םהתיישבות, התנחלות, קולוניאליזם, הבאת המערב למזרח, כיבוש, הפרדה. במאמרתפקיד:  
י  נ אפריק –ר דקואר עומדים הכותבים על הקושי בהשוואה בין המקרה הדרוםזשל ראיף זריק ועא

א שאפרטהייד אינו רק מערך עובדתי  יזה הישראלי. למעשה, אחת מטענות המוצא שלהם הל
היסטורי  והלך מחשבה  ופרקטיקות אלא גם תהליך  חוקים  .  יםודיסקורסיבי   ים, פוליטייםשל 

ה  יתלהבני   ותנוגענקודות שמעלים אל פני השטח  אחדים המופיעים במאמרי הקובץ  מקרי בוחן  
לאומיות יהודית  –סגרגציה ואתנולמשל    —  ית דרך מרחבי חינוך ודתשל עליונות ועדיפות יהוד
ימן אגבאריה, או מחשבה לאומנית וקידום עליונות  עליהן כותב א  ש  ,במערכת החינוך בישראל 

  מוהנד מוצטפא. סאוסן , כמתואר במאמרו של  הדתית   בציונותכפי שהן באות לידי ביטוי  יהודית  
זהר, משפטנית מארגון עדאלה המתמחה בזכויות חברתיות וכלכליות, חושפת במאמר מבריק  

"אפליה ללא כוונה רעה".    רכה", או בציניותאפליה  "שאפשר לכנותה  אפליה מובנית  משלה  
בעלי עדיפות לאומית,  המוגדרים כאזורים  )לדוגמה  כיצד קריטריונים יבשים    מראה למשל   זהר

מטעמתן   איזון  לעולים  מענקי  הטבות  דתיות בישראל,  למועצות  הפנים, תקציבים  ם משרד 
  , ההיררכיה השרשת ההדרה, ההפרדהלמסד    ( משמשיםחדשים או סיוע לחיילים משוחררים

וההרחקה שבין יהודים לפלסטינים בישראל. היא עומדת במאמרה על מושג השליטה, ומראה  
הדמוקרטי  כיצד   קבוהרעיון  כאשר  מתוכן  ומתרוקן  שולטת  הולך  אחת   צה 

אחרת.   קבוצה  של  והאינטרסים  הצרכים  של  על  נאבולסי  מאמרו  המבט  מסיט  ראזי   את 
הכבושים   בשטחים  הנעשה  האוכלוסייה  ומציג  לעבר  ריכוזי  בין  ושוני  דמיון  של  נקודות 

ישראלים  —  הפלסטיניים לכניסת  האסורים  "אוטונומיה מה    ,אזורים  על  מעיד    שכביכול 
הבנו  —   " פלסטינית הפוליטי  בין  בהיגיון  דמיון  נקודות  לרבות  אפריקה,  בדרום  טוסטאנים 
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ה  שהופעל, זו  מאחורי שני המקרים. במאמר נוסף משווה הדיל בדארנה בין שתי תנועות החרםש
 נגד ישראל היום. זו המופעלת נגד דרום אפריקה אז ו
באנגלית פחות  הקובץ  שלם  שבערבית  נראה  בוחן  מהקובץ  מקרי  כמה  בגלל  במיוחד   ,

מאמרו של עאטף   כזה הוא למשל . המצומצמת אנגלית גרסה הלא מצאו את דרכם לשקריטיים  
התחוללו בגלל  כאילו  במרכזו הטענה כי ההפרדה והמצור נתפסים  ש  ,רצועת עזהעל    אבו סייף

  ם אולם למעשה ה  ,כנית "ההתנתקות" או השתלטות חמאס על הרצועה(ו נסיבות פוליטיות )ת
דוגמה נוספת היא  .  בהפרדההרצון הישראלי  שמקורם  הרבה יותר  חזקים  ל זרמי עומק  שתוצר  

בין   היהודית בישראל ובתגובות להשוואה  מאמרו של אנטואן שלחת, העוסק בשיח בחברה 
הבנת  לחשוב עד מאוד  ; מאמר זה  למצב הפוליטי בישראל/פלסטין  האפריק   דרוםבהאפרטהייד  

המקרים.  מגבלות   שני  שבין  אלהההשוואה  ח לצד  הוא  ,  באנגלית  בקובץ  אובייקטיבי  וסר 
בספר בערבית, אף    המצוטטיםמהמקורות  חלק  תועתקו מערבית גם  התרגום  עם  העובדה כי  

שנכתבו במקור באנגלית, וכך חלק לא מבוטל מהשמות נכתב בצורה שאינה הולמת את הדרך  
 בה פורסמו במקור. ש

כך או כך, שני הקבצים הנידונים כאן הם בעלי תרומה גדולה למחקר הביקורתי הנוגע  
להפרדה    קו בין ההפרדות המתרחשות בשטחי הגדה המערבית יםמותח הם למשטר הישראלי.  

צווים של אלופי פיקוד בדבר  : הם מתארים הפרדות בישראל פנימהולברצועת עזה  המוחלטת  
שטחים בתוך השטח  –או חלוקה לתתי,  ין יהודים לפלסטיניםהפרדה בתחבורה ציבורית בגדה ב 

ית  ז פיה הפרדה  ה  ; מציגים לצד זאת אתהכבוש, המיועדים לאוכלוסייה אחת אך לא לאחרת
שמחוץ לרצועה;  בין העולם  בעזה ובין הפלסטינים    ,אווירי ויבשתי  ,לרבות מצור ימי  ,ברורהה

מעצם הגדרתם  , נתונים  הם אזרחיםש   , אף הפלסטינים–הערביםומראים כיצד גם בתוך ישראל  
פלסטינים למערך שלם של הדרות, הפרדות ואפליות כלכליות, מרחביות, חברתיות  – כערבים

אכן הפכה    ,גם האמונה בחיוניות ההפרדה או ה"נפרדות"  הכמו ו  ,פוליטיות. נדמה שההפרדהו
את קיומה באזור )"הם שם ואנחנו כאן", "וילה בג'ונגל",  תופסת  ישראל  ן שבאמצעותו  להיגיו

מהפלסטינים"( הקיימת"להתגרש  ההפרדה  ישראל  בעיני  כי  נראה  אחרות,  ובמילים   .   —  
גם כלי  ולצד זאת  כוחה,    שימור ל תנאי לעליונותה ו  היא  —  המעשית, הפוליטית, הדיסקורסיבית

יתוח המעמיקים של השימוש הישראלי בהגיון ההפרדה והנפרדות  לניהול הסכסוך. בתיאור ובנ
את, קל  מי שמבקש להבין ולנתח את המציאות הזכל  טמון כוחו של הקובץ, והוא עשוי לסייע ל 

 למי ששואף לשנותה. וחומר 
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 * ירדן ענב

)ההתנחלויות   ושומרון  ביהודה  היהודית  ההתיישבות  את  מנתח  בגדה  הספר  הישראליות 
או   ההתנחלויות,  של  הנורמליזציה  היא  בו  המרכזית  התמה  חדשה.  מבט  מזווית  המערבית( 

 נרמול הכיבוש הישראלי. הנספח לספר מלמד שכיום יש    —  בניסוח שתואם יותר את כותרתו
מסוגים שונים  250-150–כ יישובים  בו  נתון שנכללים  המערבית,  בגדה  החל    —  התנחלויות 

ני תושבי  במאחזים  תושבים.  אלפי  עשרות  ובהן  בערים  וכלה  טרשים  גבעות  על  דחים 
כ  מונים  המתנחלים,  )כ  550,000–ההתנחלויות,  ישראלים  המערבית    350,000–אזרחים  בגדה 

הספר פונה בעיקר לחוקרים ולנשות אקדמיה מתחום מדעי    במזרח ירושלים(. 200,000– ועוד כ
יכול לעניין הוא  ומדע המדינה, אבל  מכיוון שפרויקט    החברה  וקוראת ישראליים,  קורא  כל 

ההתנחלות הזה עיצב את עולמם החברתי והפוליטי של כל אזרחי ישראל בחמשת העשורים  
 האחרונים. 

פרקים המחולקים לשלושה שערים: "מעבר   11– אסופת המאמרים כוללת הקדמה, נספח, ו
( הירוק"  למאחזים"  ”Across the Green Line“לקו  ערים  "בין   ,)(“Between cities and 

outposts”ו"דו ,)–( "קיום כפוי“Forced coexistence”  ועימו גם  4-1(. השער הראשון )פרקים ,)
ההקדמה, מניחים את היסודות התאורטיים בדבר הבנאליות של הכיבוש וקושרים בין תהליכים  

ושומרון/הגדה    פוליטיים מקומיים וגלובליים ובין הקמת ההתנחלויות ביהודה– כלכליים וסוציו
(, לב הספר, מציג סקירה מרתקת של המגוון האנושי של  8-5המערבית. השער השני )פרקים  

(. שער זה מציג גם את המגוון  8(, משיחיים )פרק  7המתנחלים: חילונים, דתיים, חרדים )פרק  
(, דרך יישובי התנחלויות  6הרחב של סוגי ההתנחלויות, ממאחזים נידחים ולא חוקיים )פרק  

גדולים של בתים פרטיים צמודי קרקע ומגדלי בטון, ועד ל"שכונות" של מזרח ירושלים, שהן  
הוא מעין    מעניין( ה 11-9התנחלויות דה פקטו, מבחינת עורכי הספר. השער השלישי )פרקים  

ת. מאיר עיניים במיוחד בהקשר זה הוא  מזווית המבט הפלסטיני  התמונה  ניסיון להשלים את
בערבית. פרקים אחרים    נתח את המושג "מתנחלים" (, שמ 9הונ ידה ע'אנם )פרק  מאמרה של  

)פרק   בהתנחלויות  שעובדים  בפלסטינים  עוסקים  זה  מתנחלים",  10בשער  וב"פלסטינים   )
 (. 11)פרק   במזרח ירושליםשחיים 

ממדיות של החוקרים את ההתנחלויות ושל העוסקים בהן: חלקם  –הספר מבקר את החד
להגזים )הרנוי,    נוטים  אמונים  גוש  של  המתנחלים  1994בחשיבותו  את  מציגים  חלקם   ,)

כפונדמנטליסטים דתיים, ואחרים רואים בהתנחלויות פרויקט בחסות המדינה )אלדר וזרטל,  
הי 2004 ההתנחלויות  להבנת  חדשה  מסגרת  מציע  הספר  זאת  במקום  ביהודה  (.  שראליות 

 

 לחינוך  לוינסקי מכללתמחלקה לחינוך בהו, הפתוחה אוניברסיטהד"ר ירדן ענב, ה  *
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כחלק מתהליך מורכב אך "נורמלי" שהושפע בעיקר מאינטרסים    —  ושומרון/הגדה המערבית
)פרק   וציבוריים  פוליטיים  וצרכים  גלובליות  מגמות  אינדיבידואליים,  מודגש  1כלכליים   .)

מטעמים   אלו  לאזורים  שהיגרו  אידאולוגיים"  לא  "מתנחלים  של  הרב  מספרם  למשל 
אקונומי ולהתברג  –או לטפס בסולם הסוציול כדי לשפר את איכות החיים  טריוויאליים, למש

 לתוך המעמד הבינוני הבורגני הישראלי של בעלי הבתים.  
הדתיות להתנחלויות  שבניגוד  מבהיר  חלק  אידאולוגיות  –הספר  אמונים,  גוש  של 

הגדולות שבהן )במיוחד השכונות  ודווקא    —  מההתנחלויות ביהודה ושומרון/הגדה המערבית
   2שווקו לציבור הישראלי כפרוורים של המטרופולין העירוני )פרקים    —  של מזרח ירושלים(

שלו.  3–ו החיים  איכות  את  לשפר  הישראלי  הציבור  של  ה"נורמלי"  לרצון  שפנה  באופן   ,)
הזרקור את  מפנה  שהיא  בכך  היא  הזאת  הנורמליזציה  פרדיגמת  של  הגדולה    החשיבות 

משיחי של גוש אמונים )שעליו נכתב רבות בהקשרים אלו( אל אוכלוסיות  – מהאוונגרד הדתי
ביהודה   החיים  הישראלים  של  הדמוגרפי  הרוב  את  שמהוות  מתנחלים,  של  אחרות 

 ושומרון/הגדה המערבית, ועל כך ברצוני להרחיב כאן. 
מברית המועצות    עולים  מתנחלים, שכתבה הדס וייס, מציג חקר מקרה אתנוגרפי של  5פרק  
  20,000– באריאל. אריאל, המכונה "בירת השומרון", היא התנחלות גדולה ובה קרוב ל  לשעבר

היא אמנם   גאוגרפית  ומתל אביב, ומבחינה  מירושלים  נסיעה  היא מרוחקת כשעת  תושבים. 
קרובה יותר למרכז מאשר עיירות הפיתוח של הנגב והגליל, אבל קשה לטעון שהיא פרוור של  

לדידם  ואכן    ,תזת הנורמליזציהבבמובן זה אריאל היא מעט יוצאת דופן  יב או ירושלים.  תל אב
דוגמאות העיקריות  הן העורכי הספר שכונות מזרח ירושלים וההתנחלויות הסובבות אותה  של  

שאפשר לכנות  מה  הן    ,עילית  אדומים, מודיעין עילית ובית"ר  מעלהוכמוה גם    ,אריאלזו.  לתזה  
  מאפיינים עירוניים רבים, כמו בניינים רבי יישוב שיש לו    —  (settlementown)התנחלות"  –"עיר

רשמית  יתר על כן, מדינת ישראל גם הכירה בה  אטרון, ואפילו קניון מסחרי.  יקומות, בנקים, ת 
 כעיר.  

המתנחלים של  תמונה  מציירת  וייס  עומק  ראיונות  שהם    בעזרת  מברית  עולים  באריאל 
לשעבר אותם    המועצות  "מתנחליםומציגה  של  רובם   לטענתה,אידאולוגיים".    לא  כקבוצה 

הגיעו לאריאל מתוך אינטרסים ומניעים אינדיבידואליסטיים ופרגמטיים בעיקרם. המתנחלים  
יהודה  הם שחקנים רציונליים בזירה הכלכלית הגלובלית, שאינה פוסחת על   משרטטתוייס  וש

למשהמערבית.    הגדה/ושומרון מתארת  מחבר  וייס  עולים  שבה  קומית  כמעט  סיטואציה  ל 
העמים מגיעים לבקר בהתנחלויות במסגרת סיור שארגנה תנועת שלום עכשיו. בִּמקום להתרעם  
כצפוי על איכות החיים של התושבים ה"לא חוקיים" ב מקום, העולים יורדים מהאוטובוס בכל  

התיאור  (.  79ל בית )עמ'  התנחלות שהם מבקרים בה ומיד מבררים עם המקומיים מה מחירו ש 
עד היום ל"אקזוטיזציה" של המתנחלים  נטה  הזה נותן משנה תוקף לטענה שחקר ההתנחלויות  

אחרים ויומיומיים יותר שתמיד היו  משיחית ולא רציונלית, והתעלם משיקולים  – כקבוצה דתית
בחלק   ההתנחלות  מרכזי  כלאפרויקט  אלו  מתנחלים  של  אפיונם  לדעתי  זאת,  עם  – באזור. 

הנגדי,   לקצה  מטוטלת  תנועת  במעין  שלהם,  הכלכלית  הרציונליות  והדגשת  אידאולוגיים 
ממעיטים בחשיבותה ובכוחה של הציונות כאידאולוגיה הגמונית בכל שטחי השלטון הישראלי  

(Enav, 2014). 
עולם מנתחים את  נקודה נוספת שעולה מהספר היא שזה זמן רב מדי חוקרים בישראל וב

המדינה והחברה הישראלית באופן מוטה ומוטעה ובמנותק מהיחידה הגאופוליטית של יהודה  
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( 2005ושומרון/הגדה המערבית, כאילו השטח הזה ותושביו נמצאים ב"ארץ המתנחלים" )יבין,  
ש  ב"ארץ  )ברעםאו  להרים"  שתי    .(2017,  מעבר  של  הזה  האנליטי  לניתוק  העיקרי  הכלי 

חי" שספק אם יש לו זכות  –הטריטוריות היה הקו הירוק הדמיוני, שהפך עם השנים ל"מושג מת
(. ניתוק מלאכותי זה לא הועיל כלל לאנליזה  2010קיום במציאות הפוליטית בישראל )שנהב,  

 נכונה של החברה הישראלית, ואולי אף תרם ל"נורמליזציה" של ההתנחלויות.  
לסיום, גם אם נראה שהמתנחלים כשלו ולא הצליחו להתנחל בלבבות של כלל הציבור,  
יהודה   בשטחי  מהמתרחש  הישראלית  והאקדמיה  הישראלי  הציבור  של  העין  העלמת 

מהעין/ושומרון ש"רחוק  והאשליה  המערבית,  למתנחלים    —  הגדה  אפשרו  מהלב",  רחוק 
להעמיק את יסודות ביתם באדמתה של ארץ ישראל ובכך לנעוץ את סוגיית עתידם ועתיד  

 ההתנחלויות עמוק בליבו של המזרח התיכון.  
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 * מאיה רוזנפלד

ית מתאפיין בדרך כלל בהטיה  נהסיקור החדשותי של השטחים הכבושים בתקשורת האמריק 
ברורה לטובת ישראל ונגד הפלסטינים. זו תופעה ידועה ומוכרת, המדירה שינה מעיניהם של  
מובילי המאבק הציבורי הבינלאומי נגד הכיבוש ומעסיקה חוקרי תקשורת, חברה והיסטוריה  

  'רמי ארפ זה שנים רבות. לסוגיה זו מוקדש למשל סרטם התיעודי המרשים של לורטה אלפר וג
The occupation of the American mind: Israel's public relations war in the United States  

(Alper & Earp, 2016  אשר, כפי שעולה מכותרת המשנה שלו, מחפש את ההסבר להטיה ,)
והכל  הפוליטיים  ובכוחות  ישראל  שמנהלת  ה"הסברה"  לטובתו  במסע  מגייסת  שהיא  כליים 

  בהשראת צפייה חוזרת בסרט הנחתי כי ספרה של אמאל בישארה   , . ככל הנראהבארצות הברית
באוניברסיטת  דוקטור    — המלמדת  ומדיה,  תרבות  בלימודי  תעודה  ובעלת  לאנתרופולוגיה 

הדיווח   —  שבבוסטון  ס טטאפ  בין  הפער  של  נוספים  רבדים  ויחשוף  דומה  ציר  סביב  ינוע 
מעבר להיותו  ו,  פחות  בין מושאו. ואולם בישארה ניתבה את מחקרה לאפיק צפויושורת  בתק

 גם פורה ויצירתי.  הוא מקורי,  
ביקורתי בעיוורון של התקשורת האמריקנית  בישארה   דיון  פוסחת על  חוסר  כלפי  אינה 

נה  מפהיא  זרקור  את ה, אבל  של העיוורון הזה  הסימטריה המבני בין כובש לנכבש ובמקורותיו
מתרחש מאחורי הקלעים. את  ככולו  שלבי של ייצור החדשות, אשר רובו  – אל התהליך הרב

הבינלאומית   במדיה  החדשות  את  מרכיבים  שמהן  הבניין  עיתונאייוצרים  אבני  ות  בעיקר 
מתורגמניועיתונאים  עיתונות,  צלמי  מפיקות,  הנוכחים    ות,  אלה  הם  פלסטינים.   ומתאמים 

נמנעים  להגיע אליהם, או  כתבים זרים מתקשים  שאירועים  התרחשות של  הבגופם במקומות  
התנכלות  לומתמדת  לפגיעה  וחשופים    . הם המלקטים את הידיעות בשטח מכךאו מנועים  מכך,  

זווית אפשרית,  הם  מצד הצבא, הם המשוחחים עם עדי ראיה ואנשי מפתח,   המצלמים מכל 
מקורות מידע והמתחזקים אותם.  המתאמים ראיונות או מראיינים בעצמם, הבונים קשרים עם  

החומרים הכתובים והמצולמים שמייצרים אנשי העיתונות הפלסטינים עוברים מיון ועריכה  
בידי הנציגים הבכירים של רשתות העיתונות הזרות, ואלה מכניסים בהם שינויים ומתאימים  

לצ לע ואותם  קרובות  ירכיהם.  אי  ן תוכהתים  ממנה  המשתמע  והמסר  הכתבה  של  נם  הסופי 
. מכל  בחרו להבליט ולהדגיש  העיתונאים הפלסטיניםאת הנקודות ש משקפים את הפרשנויות ו
אלה האחרונים בדרך כלל אינם זוכים לקרדיט  דבר  שבסופו של    אתמקום, ההיררכיה היא כז

 גלוי על תרומתם.  

 

ה ד  * רוזנפלד,  מאיה    באוניברסיטה   התיכון  והמזרח  האסלאם  ללימודי   מחלקההו  המדינה  למדע   מחלקה"ר 

 ספיר   האקדמית במכללה ציבורית  מדיניות למנהל הובמחלק ;העברית 
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הסיקור החדשותי המוגבר מהשטחים הכבושים בימי האינתיפאדה השנייה סיפק לבישארה  
חדשות"   כ"יצרני  העיתונאית  בעשייה  הפלסטינים  של  מקומם  את  לחקור  ייחודית  הזדמנות 

, כלומר כמי שמהווים את החוליה הסמויה מן העין בשרשרת הייצור העיתונאי,  ניםמובשני הב
בריהם לחשיבות הסיקור העיתונאי  יומי, המודעים בכל רמ"ח אוכסוכנים פעילים במאבק הלא

מ אודותיהם.  על   גדול  בגדה  חלק  שנעשתה  אתנוגרפית  שדה  עבודת  על  מתבסס  מחקרה 
בשלהי האינתיפאדה השנייה, שראשיתה עמדה בסימן  . מדובר  2005-2004בשנים  המערבית  
הסלמה כוללת )מדיניות  , שיאה בסימן  (2000דצמבר –)אוקטובר עממית פלסטיניתהתקוממות 

ההתאבדות   פיגועי  ההתקוממות,  של  מיליטריזציה  הישראלית,  והפלישות  החיסולים 
ם(, ואחריתה בסימן דיכוי בכוח צבאי חסר תקדים בידי ישראל וביסוסו מחדש של  יהפלסטיני

שנות עבודת השדה של בישארה התחדש המאבק העממי בגדה  במשטר הכיבוש. ועם זאת,  
כפרים    ניתוקם של תושביולבש בעיקר סביב ההתנגדות להקמת חומת ההפרדה  התגוהמערבית,  

 מרחב חייהם. מ מאדמתם ו   ויישובים עירוניים
ובתוצרי העבודה    הםארבעת הפרקים הראשונים של הספר סבים סביב היבטים שונים בחיי 

וחד  בינלאומית, ובמיהעיתונות  בשל עיתונאים, צלמי עיתונות ומפיקים פלסטינים המועסקים  
בראש    מוגדרים  ומקצוע אלונשות  בעיתונות האמריקנית. מעמדם ואפשרויותיהם של אנשי  

היותם נתינים פלסטינים תחת משטר הכיבוש הישראלי. בשנות האינתיפאדה  מתוך  ובראשונה  
השנייה ישראל נקטה צעדים שנועדו לפגוע בעבודתם, ובראשם שלילה גורפת של תעודות  

שכת העיתונות הממשלתית. בהיעדר תעודה נמנעה מהעיתונאים  אותן מנפיקה ל שעיתונאי,  
לגדה )או לרצועה(, אך גם בגבולותיה הושתו    הוגבלה הכניסה לישראל ולירושלים ותנועתם  

עליהם ההגבלות ואיסורי התנועה שנכפו על החברה הפלסטינית בכללותה. הצבא לא כיבד את  
הרבה   ואף  שלומם,  על  הגן  לא  שלהם,  היסוד  לסקר  זכויות  מהם  למנוע  כדי  כוח  להפעיל 

אירועים. לפיכך חשיפתם לפגיעות הייתה דומה לזו של כלל האוכלוסייה. על כך מעיד המספר  
הגדול של עיתונאים שנפגעו מירי, מכות ומעצרים בעת שמילאו את משימותיהם, בהם שבעה  

במישור המעמד    הפלסטיניםבד בבד נפגעו העיתונאים  .  2009–ו  2000השנים  שנורו למוות בין  
אשר דחקו אותם בשיטתיות    ,מעסיקיהם בתקשורת האמריקנית   על ידי  המקצועי והתעסוקתי

מסבירה   בישארה  העיתונאית.  הייצור  שרשרת  ההתיימרות  זאת  לשולי  של  יוצא  כפועל 
מאוזנת"   העיתונות  balanced objectivity)ל"אובייקטיביות  של  התייחסותה  את  המעצבת   ,)

הישראליהאמריק לסכסוך  בעיתונאים  ש פלסטיני,  – נית  להכיר  הקושי  היתר  בין  נגזר  ממנה 
 הפלסטינים כעמיתים שווי ערך.  

הכתב ידי  את  ריפתה  לא  הכפולה  המבנית  הפגיעות  הפלסטינים.    ותואולם,  והצלמים 
אדרבא, הם פיתחו יכולות, כישורים, מיומנויות ורגישויות שאפשרו להם להתגבר על מכשולים  

הם  שנדמ כי  הכוח ה  יחסי  את  להפוך  בידם  עלה  לא  הדברים  מטבע  כי  ואף  עבירים.  בלתי 
על התוצר שהתפרסם    —  אישיוה  הלאומי  —  המרעים לטובתם, הם הצליחו להטביע את חותמם
מראה   בישארה  בטלוויזיה.  שודר  או  העיתונות  כיצד  בעיתון  צלמי  של  הרבה  בקיאותם 

טית הכוללת והיכרותם הטובה את תנאי השטח  בהתרחשויות, הבנתם את הסיטואציה הפולי 
ם את התמונות הגדושות ביותר במידע ובמבע. עוד היא מראה  יהת ות להם ללכוד בעדשומסייע
וצלמים משכילים להיצמד למשימתם ולהתמיד    עיתונאים, מכוח אומץ ליבם ותושייתם,  כיצד

מדו לנהל משא ומתן  בה גם מול אלימות שיטתית שהצבא מפעיל נגדם. כך למשל עיתונאים ל
. בפירוט רב היא  מכים אותםשאלה עוצרים אותם, פוגעים בציוד ואף  בה בשעה  עם החיילים  
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וכישרונם    ,( בטוויית קשרים ובגיוסםfixersמתארת כיצד מיומנותם של הכתבים ו"המתאמים" )
מרואיינים לבבות  אל  נתיבים  התווך  הם    , לפלס  העיתונאי שעמוד  עליו  הסיפור  .  מתבסס 

רב שכבות    ,חוליית מפתח בתהליך יצירה מצטבר היא  שומה של אנשי העיתונות הפלסטינים  הת
" מכנה  שבישארה  מה  פרי  אפוא  הוא  המוגמר  התוצר  משתתפים.   accumulatedורב 

authorship " . 
וצלמ כתבי  הצלחת  הסיקור    ות את  על  ממש  של  חותם  להטביע  הפלסטינים  העיתונות 

אפשר  החדשותי   ממחויבותאי  במנותק  נגד    םלהבין  הלאומי  ולמאבקה  לחברתם  העמוקה 
הכיבוש. העיתונאים אינם פעילים פוליטיים המבקשים לקדם מטרות של ארגון זה או אחר,  

כז חייו לרמאללה, הבירה  בשר מבשרו. גם אם חלקם העתיק את מר   ,אבל הם נטועים בתוך עמם
ו התקשורת של הגדה, הביוגרפיות שלהם אינן שונות מאלה של בני העיר,  מרכז  הפוליטית 

הכפר או מחנה הפליטים שבו גדלו והתבגרו. רובם ככולם חוו מקרוב שכול, מאסר, התעמרות,  
ל  אכזריות וסבל. אין תמה שהם רואים בעבודתם שליחות ממעלה ראשונה ורותמים את מכלו

משאביהם המקצועיים לטובתה. בשורה של ראיונות קצרים שהיא שוזרת בין פרקי הספר כמעין  
"מתאבנים", בישארה מראה עוד כי השאיפה להשפיע על ייצוגם של הפלסטינים בתקשורת  
העולמית אינה מניעה את העיתונאים בלבד. ההתבוננות הרפלקסיבית והדאגה לתדמית המאבק  

רווחות בציבור ותופסות מקום    בכיבוש  היום הפוליטי של מנהיגי קהילה  בראש  הרחב  סדר 
 ופעילים חברתיים.  

רחב בפרק החמישי בספר, הלוקח אותנו אל המאבק בחומת ההפרדה  נסוגיה זו זוכה לפיתוח  
.  2004, הנושק לבית לחם ממזרח ולבית ג'אלה מדרום וממערב, בקיץ עאידהבמחנה הפליטים 

ידה, איימה להפוך את  אמערביים של ע – בצמוד לבתים הצפון  החומה, שנבנתה באותם ימים
לכלוב סגור. את המאבק נגדה הוביל    —   שסבל מצפיפות קשה עוד מימים ימימה  —   המחנה 

, אשר בראשו  )שמשמעותו "השיבה"(  עודה"–מרכז קהילתי )מעין מתנ"ס( המכונה בספר "אל
הפלסטיני  הפוליטיים  בארגונים  לשעבר  פעילים  שהתריעמדו  דרך  ם  מחצבתם.  מכור  חקו 

התחקות אחר הסיפורים שמאחורי שתי תמונות שצולמו )בידי צלם פלסטיני של סוכנות ידיעות  
צרפתית( במהלך שתי הפגנות נגד החומה, בישארה פורשת את האג'נדה הפוליטית של מארגני  

ח  עודה", שהעמיד את טיפו–המחאה ואת "האסטרטגיה התקשורתית" שאימצו כדי לקדמה. "אל
  —   הזהות הפליטית בראש מעייניו, ראה בהפגנות זירה להבלטת מרכזיותם של תושבי המחנה 

במאבק הפלסטיני    —  היה נוצרי ברובו  1948פליטים מוסלמים במרחב העיר בית לחם, שעד  
   לחירות ולהשגת זכויות אדם אוניברסליות.

, עומד גם  בה  גןהוא מעושפרק זה של הספר, המצטיין בעושרה של העבודה האתנוגרפית  
מן   ובמידה רבה  מותיר את השאלה המרכזית העולה ממנו,  הוא  ואולם   כחיבור בפני עצמו. 

"אל הקהילתי  המרכז  מנהיגי  פנו  מדוע  ממש.  של  דיון  ללא  כמכלול,  לחיזוק  –הספר  עודה" 
– התבדלות ממסגרות פעולה כלל  אגבידה,  אהזהות הפליטית והמקומית של תושבי מחנה ע

ת? מדוע לא פרצה ההתנגדות לחומת ההפרדה )הנבחנת גם בפרק השישי( את  ארציות משותפו
מדוע   בגדה?  הלאומית  התנועה  של  הדגל  לפרויקט  והפכה  המקומיים  המאבקים  גבולות 

( הוא ב ההמונים שנהרו מכל קצוות הגדה להלוויית ערפאת ברמאללה  פרק  נושא שנדון גם 
המו ה על  הישראלי  המצור  את  לפרוץ  ניסו  לא  היה  כאשר  קטעה  שישי(  ההיסטורי  מנהיגם 

אל תהיות  הלאומית    ובחיים?  התנועה  את  שפקד  הפנימי  המשבר  לשאלת  כולן  מובילות 
מושאי   את  להנכיח  הפליאה  בישארה  השנייה.  האינתיפאדה  כישלון  לנוכח  הפלסטינית 
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שלהומושאות   אקטיביסטי  —  המחקר  צלמים,  כסובייקטים    —  קהילה  ות ומנהיג  ותכתבים, 
לטעמי,   פחות,  היא הצליחה  הפלסטיני בתקשורת.  המאבק  ייצוג  על  המשפיעים  ביקורתיים 

 בו.  הם פועליםשבהצבת הסובייקטים הללו בקונטקסט ההיסטורי והפוליטי הרחב  

 מקורות

Alper, Loretta, & Jeremy Earp (Directors). (2016). The occupation of the American 

mind: Israel's public relations war in the United States [Film]. Loretta Alper 

& Jeremy Earp.  
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פרידמן  במרחב    .אריאלה  ויהודים  ערבים  בקמפוס:  דיאלוג 
 עמודים 148. 2018. הקיבוץ המאוחד. משותף

 * תמי יגורי 

יצירת    אריאלה פרידמן ספרה החדש של   הוא  וערבים באקדמיה. החזון  יהודים  עוסק ביחסי 
ורב שוויוני  דמוקרטי,  והאינטרסים –מרחב  הלאומית  הזהות  לשמירת  בכפוף  תרבותי 

–פלסטיני– המיעוט הערביליצור מקום לזהות הקולקטיבית של    —  הלגיטימיים של הרוב היהודי
ישראלי, מבחינת שפה, תרבות ונרטיב היסטורי. בספר מוצגת תפיסת עולם רחבה שמחויבת  

. כל אלה נטועים בעמדה מפוכחת באשר לאופי התהליך ולקושי התהומי  לשלום ולצדק חברתי 
בו לאחר   .הכרוך  בצפת,  האקדמית  במכללה  ההתנהגות  למדעי  החוג  בראש  עמדה  פרידמן 
בשטח  קריירה   התמודדותה  אביב.  תל  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  בחוג  סגל  כחברת  מלאה 

המומחיות   מתחומי  אחד  הנוכחי.  לספרה  הבסיס  הם  צפת  במכללת  מניסיונה  ומסקנותיה 
העיקריים שלה הוא דינמיקה קבוצתית, ובעזרתו היא מקיימת במשך שנים קבוצות דיאלוג בין  

   ואנשי סגל במכללות. יהודים וערבים בקרב סטודנטים, מרצים
יהודים   פועלים  שבו  שוויוני  מרחב  שיקדם  תהליך  להציג  היא  שבספר  המחקר  מטרת 

קונסטרוקטיביסטית שמיושמת בו מבוססת על ידע אקדמי  – וערבים. המתודולוגיה האיכותנית
נרחב ועל ניסיונה המעשי העשיר ורב השנים של המחברת ביצירת דיאלוג בין הצדדים. הספר  

שעלול    בלי פתוס צדקני , בתמציתיות ואותנטיו  אישימקצועי  בקול  בכנות,  הירות,  כתוב בב
יחסי   על  נכתב  מעט מאוד  אוטופיסטיות.  בהן  יראו  רבים מאוד,  לעמדות שרבים,  להתלוות 

מיעוט מחקרים, מאמרים  יהודים וערבים במרחב משותף, ועוד פחות על יחסים אלו באקדמיה.  
לגבש מדיניות    אקדמי נאלץ   כל מוסד   :מתואר בספר ה  למצב מוביל    נושאוספרים שעוסקים ב

ברורות ומדיניות  עקרונית  תפיסה  בהיעדר  בעצמו.  המקורות  ו   ,ופרקטיקה  מיעוט  לנוכח 
  מניסיונם של אחרים, ספרה של פרידמן מסייע למלא ולו במעט את החסר.ללמוד    שיאפשרו 

להתמודד עם אתגרים שיחסי   מבחינה זו זהו ספר פורץ דרך המיועד למי שמבקש ללמוד כיצד 
 יהודים וערבים במרחב משותף מזמנים.  

אמונתה העמוקה של פרידמן שאפשר לחולל שינוי גם במצבים שנדמה כי אינם ניתנים  
יהודים   בין  היחסים  הפותח מעגן את שאלת  הפרק  עיניה.  במו  במה שראתה  נטועה  לשינוי 

דרום אפריקה. בהנהגת    —  בעברהתרבותית אחרת שהיא נחשפה אליה  –לערבים במציאות רב
הנשיא מנדלה הפכה דרום אפריקה ממדינת אפרטהייד, שבה עליונות הלבנים על השחורים  
נראתה כעובדה מוגמרת ובלתי ניתנת לשינוי, למקור השראה להתמודדות עם משקעי עוינות  
נקודת המוצא הזאת   ולבחירה בסליחה במקום בנקמה. בהשראת  וגזענית  של חברה שסועה 
"איך   השאלה  הספר  לאורך  נשאלת  בישראל  וערבים  יהודים  ביחסי  חיובי  לשינוי  ובחתירה 
איך   היחסים;  על  אמון להשתלט  וחוסר  נקמה  ומרגשות שליליים של  מסטראוטיפים  למנוע 

 (.  143לעודד רגשות של שיתוף, אמון, הכרה והערכה כלפי השונה" )עמ'  

 

 ואמנויות  לחברהת הספר בי  ,אונו האקדמית קריהד"ר תמי יגורי, ה   *
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ונה על סוגיית הזהות החברתית ועל  התשתית התאורטית והמחקר מתבססים בראש ובראש
יחסים בין קבוצות בקונפליקט, המוצגים בפרק השני. כאן מופרכות תפיסות רווחות, למשל  

אינם    —  הטובים מול הרעים, הצודקים מול הטועים וכדומה  —  שהבדלים בין "אנחנו" ו"הם"
שיחסים אישיים,  ( או  19)עמ'    תלויים "בקונפליקט של אינטרסים אלא בסיבות פסיכולוגיות"

)עמ'   הקבוצות  בין  היחסים  את  כלל  מקדמים  אינם  שיהיו,  ככל  הזהות  23טובים  גישת   .)
שוויון ביחסי הכוחות וביחסים שנובעים מהבדלים אלו. לפיה, "כדי  – החברתית מתמקדת באי

שמפגשים בין קבוצות יריבות יביאו להפחתה של דעות קדומות ואיבה, יש להתחיל בחידוד  
אישי, אלא –זהות של כל קבוצה בנפרד. מפגש יעיל לשינוי עמדות איננו מפגש ביןוחיזוק ה

 (. 26קבוצתיות" )עמ' – מפגש בין זהויות חברתיות
של   המשותף  במרחב  בשטח,  וערבים  יהודים  יחסי  ונבחנים  מוצגים  השלישי   בפרק 

והחינוכית. הקושי הגדול ביותר  האקדמיה בישראל. כאן דומיננטית נקודת המבט הפסיכולוגית  
ההיסטוריה.   הכחשת  ושל  זהות  של  בסוגיות  מעוגן  תורמים  אזרחים  להיות  הערבים  של 
אי   חיובי.  שינוי  ליצירת  כלכליים  ממשאבים  יותר  עוד  חיוניים  כן,  אם  וחינוך,   פסיכולוגיה 

רבותיות  ת–אפשר להתעלם מכך שעצם העיסוק ביחסי יהודים וערבים תוך חתירה לשוויון ולרב
ממקם את הניתוח בצד מסוים של המפה הפוליטית. פרידמן אינה מסתירה זאת, ואף מבקרת  
את הדרישה לנטרל את הפוליטיקה מהעיסוק ביחסים וטוענת כי זו צבועה ומופרכת. לדבריה,  

)עמ'   פוליטי  אקט  היא  בפוליטיקה  מעיסוק  הימנעות  לחדול    (.72,  49גם  מציעה  היא 
כאילו   מכללה,  בממההיתממות  כמו  כללי,    היי ונק  תסטרילי  סביבהליצור  אפשר  רחב 

 . מפוליטיקה
התשתית   של  נוסף  רובד  המהווה  קבוצות,  בין  לדיאלוג  מודל  נפרש  הרביעי  בפרק 

תפקיד מיוחד  גם פסיפס החברתי בישראל נדון התיאורטית והמחקרית של המחברת. בהינתן ה 
אישיים בין יהודי לערבי,  – אמור, יחסים ביןכ  . לדרוזים בקבוצה של יהודים ופלסטינים מוסלמים

טובים ככל שיהיו, לא ישפרו את יחסי הקבוצות; אפשר להיות שכנים טובים מבלי שהדבר  
בין ויחסים  לקונפליקט,  פתרון  במאומה  לא  –יקדם  אך  חברות  או  חיבה  אולי  יִיצרו  אישיים 

הי זאת, הדגשת  בנוגע לכלל הקבוצה. לעומת  בין הקבוצות  ישפיעו על שינוי עמדות   חסים 
הזהות   הדגשת  עקרונית,  מבחינה  שכן  יותר,  יעילים  להיות  עשויים  בקונפליקט  ישיר  ודיון 
ישירות את הסטטוס קוו. לפיכך פרידמן מתמקדת   זהות אישית מערערת  החברתית על פני 

קבוצותבדיאלוג   דעות    בין  ולהפחית  היחסים  לשיפור  להביא  שתכליתם  מפגשים  ומציעה 
וחשד  הזהות  קדומות  ראשית,  הנחות:  ארבע  על  מתבסס  קבוצות  בין  הדיאלוג  הדדית.  נות 

מושתתת על תפיסות ואמונות יציבות ועמוקות ולא בהכרח מודעות, ורגש עליונות או נחיתות  
אינו מודע בהכרח. שנית, הקונפליקט בין ערבים ויהודים הוא בין שני עמים, בין שתי זהויות  

של יחידים.  בין  ולא  המציאות  לאומיות,  את  המשקף  מיקרוקוסמוס  היא  הקבוצה  ישית, 
הדינמיקה   וחוץ:  פנים  של  דינמיקה  מתקיימת  למציאות  הקבוצה  בין  ולבסוף,  החברתית. 

 (.  83בקבוצה מושפעת ממה שקורה מחוץ לה, ולהפך )עמ' 
הפרק החמישי, אשר חותם את הספר, מתמקד בחוויותיהן של הנשים הערביות המובילות  

בישראל. הן מגיעות למכללה ועוברות טלטלה מרובת חזיתות והקשרים, שאינה  מהפכה שקטה  
הקהילתית   המשפחתית,  המגדרית,  והתרבותית,  השפתית  האישית,  זהותן  על   פוסחת 
והלאומית. גדלה מודעותן לסגירות התרבותית שהן חיות בה, לביטחונן העצמי המוגבל, לצורך  

ל התנהגות חברתית, לבושה שמתלווה להתבטאות  לקבל אישור חיצוני לכל עמדה ציבורית ולכ
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בקול רם ובמיוחד להבעת דעה, לעמידה על שונותן ולצד זאת הבחירה להיפתח ולהשתנות.  
במהלך לימודיהן, וביתר שאת עם חזרתן למשפחה ולקהילה, הן מתרגמות את הקונפליקטים  

ת וחותרות לקבל את  (. הן מתחזקו119למעשים ומנסות לבסס שליטה מסוימת על חייהן )עמ'  
החברתית   סביבתן  אל  שחוו  השינוי  את  להביא  מנסות  עמדותיהן,  על  לוותר  מבלי  השונות 

 והתרבותית.  
הערבים   האזרחים  לשיתוף  ב"מודל  הממשי  הצורך  את  פרידמן  מחדדת  הדבר  באחרית 

(. זוהי הנקודה הטעונה ביותר בספר, וביתר שאת בחלק  139במדינה שנקראת 'יהודית'" )עמ'  
מהנושאים הנדונים בו. סביב הסוגיה הפוליטית שעניינה הזהות של החברה בישראל ניטשת  

מכל זהות נגזרות  מערכה בין ימין, שמאל ומרכז: יהודית, דמוקרטית, או יהודית ודמוקרטית.  
התשובה לשאלת זהותה של מכללה שיש בה יהודים וערבים אינה מובנת    מטרות מסוימות.
– התשובה המוצגת בספר מצדדת ברב  תרבותית?–רב  או  ישראלית,  תיהודי מאליה: האם היא  

תרבותיות, במרחב סובלני שמאפשר ביטוי לזהויות הקבוצות שבו ודוחה גזענות. החתירה היא  
בעתל בה  אבל  בצוותא,  החיים  לגבי  בחלקן  משותפות  למוסדות  [  ...]  "נורמות  לגיטימציה 

(. תשובה זו מעוגנת בעקרונות  66)עמ'  המשרתים אינטרסים של קבוצות תרבותיות שונות"  
תפיסות   ובין  והדמוקרטיה  הצדק  בין  התנגשות  בעת  לדמוקרטיה.  ומחויבת  ליברליים  צדק 
הנגזרות מהזהות היהודית, סביר להניח שפרידמן תעדיף להכריע לפי אמת מידה שמעוגנת  

מובהר שכל  בעקרונות ליברליים ובמוסדות הדמוקרטיים. למבקרי עמדתה בנקודה נפיצה זו  
תרבותית שונה מכל עמדה  –עמדה שתינקט תעורר מחלוקות והתנגדויות. בכך אין התשובה הרב

 אחרת. 
עם זאת, יש מקום להמשיך ולברר מהם הקווים האדומים בסוגיית הזהות. המחויבות האתית  

ת החזק ולא להביא  היא לתמוך בחלש ולחזק אותו, אך יש גם מחויבות אתית נוספת: לא לסכן א
לאובדן זהותו. מערכת איזונים ובלמים שנחוצה להבטחת ביטחונו של הרוב היהודי נעדרת  

בנוגע    פרגמטימההנחות שמוצגות בספר. הפנייה לעקרונות ליברליים של צדק חסרה ממד  
משום כך, יציאה לדרך  הם דינמיים ואינם אבסולוטיים.  ליברליים  מושגי צדק    .לזהות היהודית 

תרבותיות גם במדינה  –אינה מעשית דיה. אפשר לדבר על רבלבד  בעם צדק  תרבותית  –הרב
שזהותה מוגדרת יהודית ודמוקרטית )על זהות יהודית ליברלית פרסמתי מאמרים אחדים. ראו  

דתית גובה מחיר ברמת השוויון של אזרחים  –(. אמנם זהות לאומית2018,  2014למשל יגורי,  
שאינם יהודים, אבל בעניין זה אפשר לשאוף להידמות למדינות דמוקרטיות שבהן הדת היא 

המדינה:   של  הזהות  מהגדרת  פינלנדחלק  לאומית  נורבגיה,  אנגליה,  זהות  לא  –ועוד.  דתית 
זהה לגזענות. אפשר להילחם בגזענות ועם זאת להכיר בזהותה של מדינת ישראל  חייבת להיות  

 כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
תרבותית מתבקשת במדינה שמגדירה את עצמה דמוקרטית. תחת תפיסת כור  –גישה רב

זהות משותפת, פרידמן   הזהויות השונות במטרה למוססן לכלל  ההיתוך, שחותרת להכחשת 
פלורלי  קבוצות המרכיבות את החברה.  מציעה גישה  סטית המכירה בזהויותיהן השונות של 

הוא להסכים על מה שאפשר  –במציאות רב ביטוי, האתגר  וחופש  יחסי  תרבותית של שוויון 
 ולהסכים לא להסכים על כל היתר. 

במציאות הישראלית המסוכסכת, רוח אופטימית עולה מבין דפי הספר. זהו הישג נדיר.  
"בסיום שלוש השנים של  ה בדיאלוג, והלימוד המשותף מצמיח משהו טוב:  פרידמן רואה ברכ

בהרגשה שהחוויה הלימודית במרחב   —   יהודים וערבים   —   לימודי התואר, יצאו רוב הסטודנטים
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תרבותי שבו שהו הייתה מעשירה ומלמדת ולא ניתן היה להשיגה דרך לימוד תיאורטי  –הבין
 (.  79)עמ' בלבד" 

 מקורות

 .העוקץ . יהודייה, לא חילונית ולא דתייהביוני(.  30, 2014. )יגורי, תמי
(. יהדות ופרשת אברהם: קירקגור והרב קוק על העקדה. תמי יגורי, יעקב  2018יגורי, תמי. ) 

ופיני איפרגן בין אמונה אותנטית להונאה עצמית)עורכים(,    גולומב  )עמ'    קירקגור: 
 (. מאגנס.  145-108

https://www.haokets.org/2014/06/30/יהודייה-לא-חילונית-ולא-דתייה/
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 *לימור מעודד דנון

רב  Bioethics and biopolitics in Israelהספר   מחקרים  של  עשיר  אוסף  תחומיים,  –הוא 
הביו במערכת  הכוח/ידע  יחסי  על  וביקורתי  מורכב  מבט  המספקים  ותאורטיים  – אמפיריים 

תרבותית בישראל, ובעיקר על הקשר האינטימי שבין כוח  –רפואית, החוקית, הפוליטית והסוציו
ני פילק ושי לביא, מבקשים  דולב, נדב דוידוביץ', ד–לידע. עורכי הספר, חגי בועז, יעל השילוני

הבריאותי המוסר  ולגבולות  לעקרונות  הקשורות  שאלות  עם  בפוליטיקה  –להתמודד  גופני 
)עמ'   המבוא  כפי שמוסבר בפרק  לביואתיקה,  בעברית  מילה  אין  בישראל.  (;  16הבריאותית 

מינוחים זרים לשפה השמית. לכן הספר מקבץ   )המוסרי( הם  וה"אתיקה"  )הביולוגי(  ה"ביו" 
הישראלית  ג לביואתיקה  המערבית  הביואתיקה  את  המתרגמות  ביקורתיות  פרשניות  ישות 

 ומשוות ביניהן.  
השימוש   הוא  הראשון  הציר  לזה.  זה  הקשורים  אנליטיים  צירים  שני  בין  נע  הספר 

ביו סוגיות  מוצא לבחינת  אתיות. במובן הפוקויאני, הביופוליטיקה  –בביופוליטיקה כבנקודת 
ניהול חיי האוכלוסייה, כלומר פרקטיקות של כוח/ידע המופעלות על ידי  היא הפוליטיקה של 

רפואית. המחקרים המוצגים  –מערכת החוקים, בשיתוף פעולה עם המערכת הביו  —   המדינה 
רפואה בישראל,  –בספר ממחישים לקוראים את טשטוש הגבולות בין היבטים של חוק, דת וביו

ומיה גופנית ובין הנורמות והצרכים התרבותיים  וכן את טשטוש הגבולות שבין הזכות לאוטונ
המערבי,   הביואתי  השיח  במוקד  הנמצאות  והאוטונומיה,  האינדיבידואליות  והמשפחתיים. 
מאותגרות ומעורערות לאורך הספר מהפרספקטיבה הביופוליטית של הכותבים. הציר השני  

וליטיים והתרבותיים  פ–הוא אפיונה של הביואתיקה הישראלית: התנאים ההיסטוריים, הסוציו
הליברלית,   המערבית  מזו  שונה  רפואית  אתיקה  של  להיווצרותה  למשל  שהביאו  בישראל 
הסיבות לכך שהשימוש בטכנולוגיות פריון הפך לברירת מחדל בישראל, והאופן שבו יצרה  

 ישראל קהילות גנטיות הקושרות בין מחלות גנטיות לאתניות.  
שער  לשלושה  מחולקים  בספר  "משפחתיות  המאמרים  כביופוליטיקה",  "ביואתיקה  ים: 

ורבייה", "והאם ישראל היא מקרה יוצא דופן". אך למעשה, המחקרים המרתקים והחשובים  
למשל,   רבות.  מיני  אחת  אפשרית  חלוקה  וזוהי  שונות,  בדרכים  לזה  זה  קשורים  בספר 

ח  תרבותיים,  שיחים  על  ללמוד  אפשר  שדרכה  תמה  היא  המוות  של  וקיים  הביופוליטיקה 
קרקו נילי  של  מחקרם  בישראל.  המוות  אודות  על  כיצד  –ורפואיים  מתאר  גילבר  ורועי   איל 

 
 

 אילן–בר אוניברסיטת, בצפת  לרפואה  פקולטהד"ר לימור מעודד דנון, ה  *
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רופאים, בהתמודדותם עם מטופלים הנוטים למות וכן עם הדילמות המוסריות בישראל כלפי  
המתת חסד, ניגשים לסוגיה זו במציאות הקלינית היומיומית דרך האינטראקציה עם המטופלים  

ודרך פרקטיקות תקשורת שמתאימות למצבם של המטופלים. ורדית רביצקי    ובני משפחותיהם 
בוקק המוות  – ויערית  לאחר  זרע  לקיחת  כלפי  וחיילים  הורים  של  העמדות  את  בוחנות  כהן 

וההתייחסות באות לידי  קשר הדם המשפחתי  ומראות כיצד הציפיות המשפחתיות להמשכיות  
חגי בועז ושי לביא מתמקדים בקשר ההדוק    ביטוי באופי המתירני של פרקטיקה זו בישראל.

והבעייתי שנוצר בישראל בין הגדרתו של מוות מוחי ובין תרומת איברים. מחקרם של חיים  
חזן ורחל רומברג, החותם את הספר, עוסק גם הוא בביופוליטיקה של המוות: נושאו הוא מקרי  

של התאבדות ישראלית,    התאבדות בישראל, התגובה הציבורית למקרים אלו והאופי הייחודי
 (.  shamingהנע בין בושה לביוש )

בחברה   והערכים  הנורמות  האופן שבו  היא  השונים  המחקרים  בין  הקושרת  נוספת  תמה 
רפואי שזורים זה בזה ומזינים זה את זה  –פלסטיני והשיח הביו– הישראלית, הסכסוך הישראלי

תוכניות של בריאות הציבור כמו  ואת מקומם של מרחבי ההתנגדות. דרך תמה זו אפשר לבחון  
מוכנות אזורית מפני מגפות ומחלות מזהמות, כפי שעולה במאמרם של נדב דוידוביץ' ובנימין  
על   ללמוד  מאפשר  והוא  קורונה,  של  אלו  טרופים  בימים  ביותר  רלוונטי  זה  מאמר  לנגר. 

עם מגפות.    הפוליטיזציה של מגפת הקורונה ועל הבעייתיות שבהתמודדות האזורית והמקומית 
כמו כן, אפשר ללמוד ממנו עד כמה תוכניות אלו מניחות כי מדינות מעוניינות לשתף פעולה  
לפלסטינים,   ישראל  בין  המתקיימים  הכוח  ומיחסי  מהמורכבות  ומנותקות  שווה  באופן 

בריאותם על  הכיבוש  בהשלכות  למשל  תנועתםהמתבטאים  הפלסטינים.    ,  של  וכלכלתם 
הגישה    )המוצגת בפרק השני בספר(,  ם לאמץ את גישתו של דני פילקדוידוביץ' ולנגר מציעי

לפיה מרחבי התנגדות קהילתית פועלים לצד שוויון וסולידריות.  שוויונאית שהרפובליקנית ה
פעיל   באורח  ופוליטיים שצריכים להשתתף  קהילתיים  יצורים  הם  בני האדם  כי  טוען  פילק 

ירה אל הטוב המשותף. פילק, ויואב קני במאמר  בהחלטות פוליטיות הקשורות לחייהם, דרך חת 
קולקטיבית   שחרור  כפרקטיקת  פלסטינים  אסירים  של  הרעב  שביתת  את  מתארים  נפרד, 
לכנותה   שאפשר  שהצעתי,  התמה  אל  החוברים  בספר  נוספים  מאמרים  גופנית.  פוליטית 

קת בגישה  חברתי", הם מאמרה של שגית מור, העוס –"קהילתיות, גזענות והתנגדות בשיח הביו
חברתית של אנשים  –הביואתית "שום דבר עלינו בלעדינו" בהקשר של ההתמודדות הפוליטית

עם מוגבלויות בישראל; מאמרו של אביעד רז, המנתח את מודל איסוף המידע הגנטי בישראל  
מעלה  נושא ש   —  ואת ההלימה בין מחלות גנטיות לקטגוריות של קהילתיות, אתניות ודתיות

הקשורות ל   שאלות  קהילתית  גנטיקה  שבין  של  לגבול  חדשהפרקטיקות  ישנה;  –אאוגניקה 
מאמרה של הדס זיו, הבוחנת גזענות בממסד הרפואי הישראלי דרך מקרים שנויים במחלוקת  
זועבי, המתאר את חוויותיהן של נשים פלסטיניות   וכן מאמרה של הימת  מבחינה ציבורית; 

 המתמודדות עם טיפולי פוריות בישראל. 
והביואתי   בניתוח הביופוליטי  רב  והמשפחתיות, שמיוחס להן ערך אידאולוגי  המשפחה 
בחברה הישראלית, דומיננטיות מאוד בספר. על פי רוב, מוסד המשפחה וצרכיו נתפסים אצל  
הכותבים בספר כהולמים את הצרכים הקהילתיים והמדינתיים הישראליים הרחבים יותר, ואלו  

והילודה בישראל. קשר הדם, השבטיות, המשפחתיות, הם המנוע    משתקפים במדיניות הפריון
( הד  דוד  פריון.  בטכנולוגיות  הרווח  והשימוש  הפיתוח  את  כיצד  תשע"אהמאיץ  מסביר   )

טכנולוגיות אלו הולמות את מצוות פרו ורבו ואת קדושת החיים בתרבות היהודית: לפי מצווה  
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פעיל בתהליך הבריאה האנושית )הנעשית בצלם האל(. לכן טכנולוגיות  זו האדם הוא שותף  
ואבחון גנטי למיון עוברים נתפסות בהלכה כחלק בלתי נפרד מתהליך הבריאה. אך    IVFפריון,  

כיצד ערך קדושת החיים מתיישב עם הפלות סלקטיביות גבוהות בישראל? לפי הד, הבדיקות  
יישבות עם פרקטיקת הבריאה של האדם בצלם האל,  הגנטיות שנעשות לפני ההיריון עצמו מת 

ולכן אגודת דור ישרים, למשל, שמציעה אבחונים גנטיים של צעירות וצעירים חרדים והתאמת  
הפלות   גנטיות.  מחלות  הנושאים  עוברים  עם  היריון  מראש  למנוע  מבקשת  שידוכים, 

 רב האוכלוסייה החרדית.  סלקטיביות, אם כך, נעשות בעיקר אצל חילונים ומסורתיים, ופחות בק 
דולב מתארת הן את השכיחות הגבוהה של הפלות סלקטיביות בישראל והן  –יעל השילוני

את השימוש המתירני בטכנולוגיות פריון ליצירת עוברים שיתאימו לתרומות איברים לאחאים  
ובת זוגו, גם כאשר  במשפחתם. היא עוסקת גם בשימוש בזרע של אדם מת, לפי דרישות הוריו  

בזכות   האדם לא הסכים לכך מפורשות. הביואתיקה הליברלית מתמקדת באינדיבידואליזם, 
הגוף הפרטי   בין  לאוטונומיה, לפרטיות, להסכמה מדעת; אך בישראל מטושטשים הגבולות 
רבה   במידה  תלויות  והעקרות  הפוריות  והמוות,  החיים  הגדרות  ולכן  ולמדינה,  למשפחה 

שפחתית ובנטיותיה. הביואתיקה הישראלית, כפי שעולה מתוך מאמרי הספר,  בדינמיקה המ
לזכויות   מעל  ואידאולוגיה,  דת  של  פריזמה  דרך  ולרצונותיה  המשפחה  לערכי  מתייחסת 

יחידה   עצמו,  בפני  גוף  היא  למעשה, המשפחה  בה.  הפרטים  שיוכית,  האינדיבידואליות של 
 ורכי המדינה, התרבות או הדת.  אורגנית, אשר במידה רבה פועלת כהרחבה של צ

עם זאת, הקמת משפחה אינה ברורה מאליה לכלל הציבור הישראלי, למשל עבור זוגות  
גברים   מפלה  הקיים  הפונדקאות  חוק  להורות.  הזכות  את  לממש  הנאבקים  הומוסקסואליים 

בפברואר   פונדקאות.  הליך  לעבור  ולנשים  לזוגות הטרוסקסואליים  ומאפשר    2020הומואים 
( כי חוק הפונדקאות מפלה ומחריג הומואים ודרש מהמדינה  2020ק בג"ץ )ירון ואחרים,  פס 

ובין המדינה מאפשר   לשנות את החוק בהקדם. המתח בין הצורך לממש את הזכות להורות 
  מחקרן של לסוכנויות פונדקאות למלא את הצורך הזה אך באופן שמנצל נשים, כפי שמראה  

וחדוה   מורנו  סוכנויות  אילעדי  של  השיווקיות  הפרקטיקות  את  מנתחות  הן  במאמרן   .
הפונדקאות, אשר הופכות את ערך המשפחה לאובייקט מסחרי תוך ניצול גופן וזכויותיהן של  
שאינה   למשפחתיות  בישראל  הקיימות  להתנגדויות  מתייחס  אינו  הספר  אך  פונדקאיות. 

ללא ילדים )אנשים  משפחתיות  , או למשמעות של  למשל   אימוץ   ךדרמבוססת על קשרי דם,  
   החיים למשל בזוגיות ובוחרים לא להביא ילדים(.

אתיקה, המבוססת על נקודת מבט ליברלית אוניברסלית,  – שלא כמו בספרות הקיימת על ביו
חדשות  –פוליטיות בספר זה מאפשרות העמקה והרחבה של סוגיות ישנות– נקודות המבט הביו

אתיקה עוסקת בהן )אאוגניקה, הגדרת החיים והמוות, טכנולוגיות פריון, אוטונומיה  –שהביו
פוליטית אינה מתעלמת מהמתחים ויחסי הגומלין המתקיימים  – גופנית ועוד(. פרספקטיבה ביו

סוציו ערכים  הביו–בין  הטכנולוגיה  המדינה,  הביו– תרבותיים,  הפרופסיה  רפואית  –רפואית, 
לחוקרים העוסקים בתחומים  ם הגופניים. כך, ספר זה מעלה תרומה משמעותית  והסובייקטי

אלו, אך במיוחד בימים אלו הוא מיועד לכל מי שנאבק למען בריאותו ובריאות משפחתו, למען  
ולאתגר את הקשרים הפוליטיים–אוטונומית מי שמבקש לשנות  וכן לכל  שוויונית,  –גופנית 

 ת וליצור אלטרנטיבות שוויוניות אזוריות.  כלכליים במערכת הבריאות הישראלי

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב
 



 ביקורות ספרים  לימור מעודד דנון     184

 מקורות
גנטי.  (תשע"א)הד, דוד.   ועיצוב  ורבו: הבסיס לאתיקה של הולדה  וביו. פרו  – משפט רפואי 

 . 36-15, 4, אתיקה 
–בג"ץ קבע כי יש לאפשר לזוגות חדבפברואר(.    27,  2020ירון, לי, נטעאל בנדל ויהונתן ליס. )

. הארץ. מיניים להביא ילדים בהליך פונדקאות
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בועז.   רביםחגי  יחיד  איברים    :גוף  של  הפוליטית  הכלכלה 
 עמודים 180 .2019 .הקיבוץ המאוחדויר  . מכון ון ללהשתלה

 *אביעד רז

סדר היום של כל חברה  בעל נושאים המככבים    גםחגי בועז כתב ספר על השתלת איברים, אבל  
וניאו סולידריות  פוליטית,  כלכלה  לסוציולוגיה:  ומחלקה  בחינת  – מודרנית  דרך  ליברליזם. 

הוא  מחדש של הנושאים הללו.  של השתלת איברים, הספר מצליח לעשות מסגור הפרקטיקות
במרכז הבמה  את הרפואה  שהוא מציב  משום  שירות יוצא דופן לסוציולוגיה של הרפואה,  עושה  

החברתי   הדיון  של  הדם  למחזור  בטבורה  מחוברת  יותר,  הרבה  רחבה  חברתית  עלילה  של 
 ט מסוף הדבר: העכשווי. אבל לפני שנגיע לכל אלה, אצט

במרפאה בטורקיה: למה דווקא למכור כליה? "אני צריך  ]את מוכר הכליה[  שאלתי אותו  
את הכסף", אמר, "אבל אני גם עוזר למישהו בדרך". הפשטות שבה כרך את האינטרס  
תועלתנות   בין  לדיכוטומיה  כך  כל  מנוגדת  הייתה  אנונימי  לאחר  העזרה  האישי עם 

כאי שנדָמה  עד  של  לאלטרואיזם,  האתי  המערך  שכל  כדי  קלה  נגיעה  רק  חסרה  לו 
 .תרומות האיברים יתמוטט לנגד עיניי

לעצמו  ברק   מרשה  הדבר  האישי.  בועז  סוף  לקולו  דרור  ולתת  האקדמי  הריחוק  על  לוותר 
שבה עבר  חוקית באיסטנבול  –התיאורים החסכוניים ועם זאת המחלחלים של הקליניקה הבלתי

 את ידו בכתיבת אתנוגרפיות.   ישלח   ת שחגי בועזלנו לרצו השתלת כליה גורמים
תמונה עשירה    יםרטט שספר ביכורים )כמונוגרפיה( למחבר, מ הוא  הספר שלפנינו, שפרקי 

למחצה,  של נושאים. בפרק על הכלכלה הפוליטית של המחסור נוקט המחבר גישה מרקסיסטית  
מדיניות לגבי  המתהווה  שעליו  הבסיס    —  ל והרואה בכלכלת המחסור באיברים את הבסיס לכ

מתעצבת ההגדרה  שלפיו  נדונה שאלת המוטיבציה לתרומה, ואפילו  שעליו  זכאות להשתלה,  
והאוב  המוחייהרפואית  המוות  של  לכאורה  המחסור.    .יקטיבית  ידי  על  מונעים  אלה  כל 

נקודות הפתיחה אלא התוצאות. נקודת    ם בהסתכלות כזאת, הדיון האתי וההיקש המוסרי אינ
המציאות   להבנת  המפתח  זהו  להשתלה.  באיברים  המחסור  ממשיותו של  היא  לדיון  המוצא 

 .של עולם ההשתלות החומרית 

מכן   ארגוני  המחבר  לאחר  על מערך  בהכרח  המתים, הנשענת  איברי  כלכלת  בין  מבחין 
הנשענת בהכרח על יחסים שבין    ,בין כלכלת איברי החייםו מדינתי מסועף של גיוס וחלוקה,  

ל הפרטי.  אדם  במרחב  ומתנהלת  בזה  חברו  זה  נוגעים  אלו  החברתית,  היבטים  במציאות 
שנסללו בתגובה למחסור. סחר באיברים    , והצלבתם יוצרת נתיבים חלופיים להספקת איברים

הוא אמנם המופע הקיצוני של אותה כלכלת צללים, אולם היא מאופיינת גם במגוון רחב של  
סתמכות על יוזמה פרטית, מעבר לאתיקה האוטופית של  דפוסי חליפין שהמשותף להם הוא הה

 

אוניברסיטת  , התוכנית למדעי ההתנהגות ותוכנית איתן,  מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהפרופ' אביעד רז, ה  *

 גוריון בנגב –בן
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גם   להיתקל  נוכל  הזה  היזמי  במרחב  באיברים.  הסחר  של  לדיסטופיה  ומעבר  חיים"  "מתנת 
 שלדבריו "אני צריך את הכסף, אבל אני גם עוזר למישהו בדרך". מפני  באותו אדם שמוכר כליה  

סדרה של כלכלת איברי החיים,  תובנות על האופן שבו חקיקה וה   הכותב מציג ניתוח רווי
שמטרתן לקבוע עקרונות אתיים של אוטונומיה ואלטרואיזם ולכונן מערכת פיקוח בינלאומית,  

להתמודד דיין  יעילות  ההשתלות,    ותאינן  של  הצללים  כלכלת  ונשמטת  והיא  עם  הולכת 
מות  ליברליזציה: יוז–מאחיזתה של המדינה. זו אולי המשמעות האמיתית של ההפרטה, הניאו

השטעטל  ש פרטיות   ימי  מאז  השתנה  מה  הדבר,  כך  ואם  המערכת.  את  לתחמן  מאפשרות 
השנור? כך גם מבוזרת הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה ומתחלקת בין יוזמות שונות,  ו

 כלכלת איברים חלופית.  וכך נוצרת  כולן פרטיות, 
. ישראל משקפת את  ניתוח של הזירה הישראלית  , מציע בועזפרק הרביעי זו, בבנקודה  

טופלו אצלנו במסגרות   היות שסתירות אלו לא  הסתירות הללו באופן בולט מאוד. במיוחד 
אתיות אלא הוצגו מלכתחילה, בלי בושה ובאופן פרגמטי מאוד, כשאלות פוליטיות. אם ברצונך  
לעשות כמעשה אותו ילד בסיפור הידוע ולהציג את מלבושי האתיקה הליברלית המערבית  

לישראל  כבגדי  בוא  החדשים,  מדינה  מדינה    —  המלך  בביופוליטי,  צרור  הביואתי  שבה 
 שבחלוציותה היא בעת ובעונה אחת פורצת גבולות ופורצת דרך. 

אדי   של  מתחרים  תורם  כרטיסי  הקדימות,  חוק  כמו  ייחודיים  מנגנונים  תמצאו  היכן 
. חוק השתלת איברים  רק בישראל  , או הצמדה של חוק ההשתלות לחוק המוות המוחי?"בלבבי "ו

מקבל    איברים בעבר: הוא קובע כי מי שתרם  כולל סעיף ייחודי וראשוני מסוגו בעולם   2008
ויתרה מזו, הוא מעניק קדימות ברשימת הממתינים להשתלה  ,  בעצמו עדיפות בהשתלת איברים

קודמת! בחקיקה זו    —  על כרטיס תורם ולבני משפחתם הקרובים. חתמתלמי שחתמו בעבר  
שבו מי שמקבל    , חתירה ליצירת סולידריות חברתית ואחריות משותפת לקולקטיבר לראות  אפש

מהרה בגוף הפוליטי, למשל בדמות  עד  צריך גם להיות מוכן לתת לאחר. אולם ניסיון זה נתקל  
ההתנגדות הדתית להגדרת המוות המוחי, ומתוך כך להתנגדות על רקע דתי לתרומת איברים  

אבל    ,שחתם על כרטיס אדי  ,אבי כהן   הכדורגלן  את המקרה הידוע שלמן המת )ראו למשל  
 (. ולתרום את איבריו לקיים את בקשתו משפחתו בהשפעת רבנים סירבה 

פרק מציע הכותב ניתוח של עמותת "מתנת חיים", שכלכלת האיברים שלה מציגה  סוף ה ב
סולידריות ביחס לתרומת איברים בקהילה הדתית. מקרה זה ממחיש כיצד עמותות וארגוני  

שונים,   בהקשרים  וגדל  הולך  תפקיד  ממלאים  שירותים  סִּ ובהם  חולים  מתן  ולובינג,  נגור 
מעוררת  זו  שיתופי פעולה מחקריים. פעילות  ו רתית  בקהילה, העלאת מודעות וסולידריות חב

פתחו בשנים  , ש בהיבטים חברתיים, ממשליים וארגוניים   חשובות  תאורטיות ופרקטיות  שאלות
ומרתקים,   רבים  סוציולוגיים  למחקרים  נתיב  בנושאים  האחרונות  מוגבלות,  למשל  של 

 אפוטרופסות, השתתפות במחקר וביישום קליני, ועוד. 
הסוגיות   תרומת  הבולטות  אחת  של  בהקשר  מדעת  ההסכמה  נושא  היא  בספר  העולות 

איברים בתוך המשפחה. בהקשר זה מפתח הכותב דיון מעניין על גבולות האוטונומיה האישית.  
לטענתו, אוטונומיה ובחירה חופשית שייכים לתחום החברה האזרחית וספק אם הם מתאימים  

מד "הסכמה  המושג  לכן עצם  יחסי משפחה.  כך  לתחום  כל  המרכזי  בכלל  בעת",  ביואתיקה 
 משפחתית.  –תרומת איברים בפרט, זר למערכת היחסים הפניםבדיון על ו

ליברלית )וגברית( על אוטונומיה  –הייתי מוסיף כאן שרק מי שיוצא מנקודת מבט מערבית
יחסים  מ"שם בחוץ", מנותק מהקשרים ו  שנמצא  קטיביי אוביאת האוטונומיה כדבר  יכול לדמיין  
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או היעדרה של נכונות    ,תיים. לכן אין זה מפתיע שהנכונות לתרום איבר בקרב המשפחהחבר
יהיו ציפיות; חגי מזכיר שמהורים מצופה  ומושפעכזאת,   נורמטיבי. תמיד  ת ממערך ציפיות 

לקיים את שבועת הנאמנות בבריאות ובחולי, ומאחאים  מצופה  להציל את ילדיהם, מבני זוג  
זאת, אין פירוש הדבר שבנסיבות מסוימות הורים לא יפנו עורף    לבטא שותפות. ועםמצופה  

לפתח דיון מורכב, שהחל  זו אפשר  לילדיהם, בני זוג לא ייפרדו ואחאים לא ינתקו קשר. בנקודה  
גם בשיקולים   .lay moralitiesכבר לפני כעשרים שנה בתחום הביואתיקה האמפירית, לגבי  

למצוא מכנה משותף המשקף נורמות קבוצתיות. כך למשל לגבי המושג  אפשר  האישיים ביותר  
אחריות כלפי    —  בדרכים שונות"אחריות". אנשים שונים בקבוצות שונות מגדירים אחריות  

בתקופת הקורונה ראינו ביטויים רבים  בני משפחה ואחריות חברתית.  אחריות כלפי  עצמם,  
סולידריות כלפי חברי    —  ות קבוצתיות של סולידריות סלי ספק שיש קשר בין תפי אין  לכך.  

בין האופן שבו חברי הקבוצה יגדירו לעצמם מהי אחריותם ביחס לתרומת  ו  —   הקבוצה שלי 
מי  "י", בנוסח  י "אחרמהמושג  של אחריות השאובה  קומוניטריאנית  איברים. זו תהיה הגדרה  

ומלפנ י ומצדד  ימאחורי  באופ "יי י  קונקרטי ,  הכי  מובטחני  ,  ן  לסיכום,  שיש.  וחמולתי  שבטי 
ואני ממליץ עליו מאוד כספר   שהספר יתרום תרומה חשובה לדיון הער בהשתלות איברים, 

ים לימוד בסוציולוגיה של הרפואה ובפוליטיקה של הגוף. 
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אמיר    ענבל אסתר סיקורל, סמדר נוי, ענבל וילמובסקי ודלילה
פורום    .תמונת מחזור: עיונים בשיח הווסת בישראל)עורכות(.  

ו .  2017המכללה האקדמית ספיר.  ,  חקר תרבותלספיר לדיון 
 עמודים  333

 *גילי המר 

חוויה מעט מביכה. כנערה צעירה אני יושבת עם משפחתי בסלון. הטלוויזיה משדרת  זכורה לי  
, ולפתע עולים תשדירים למוצרי  התשעיםדבר חדש בנוף הישראלי של תחילת שנות    ,פרסומות 

את נוחות  הממחישות  הגיינה נשית, תחבושות וטמפונים. על המרקע מופיעות נשים מפזזות  
לבן מדג  בחלוק  וגבר  במעבדה  המוצרים,  שנשפך ממבחנה  כיצד  ים  צבעוני  לתוך  נספג  ג'ל 

נוראאז  חשתי  היגיינית.  תחבושת   בני  למראה פרסומות אלו,    המבוכה  גם  ונדמה שכך חשו 
באיומשפחתי,   נע  את    במקומונוחות  –אבי  החושפים  התשדירים  שפלישת  הרגיש  כמו 

 ומה.  סלון שלו בשעת ערב אינה במקההאינטימיות של הגוף הנשי לתוך חלל 
מקרייז אינו  זה  משקף  כרון  לווסת  . הוא  ביחס  והסתרה  בושה  טאבו,  רחבים של  שיחים 

מסבירים    תמונת מחזור: עיונים בשיח הווסת בישראלהנשית, כפי שמחברות ומחברי האסופה  
. הווסת הנשית היא אתר מרתק למחקר, שכן היא מאגדת בתוכה היבטים  ובהרחבה   בתבונה

מן נרטיבים מכוננים  יניים, נפשיים וצרכניים. נשים רבות נושאות עחברתיים, תרבותיים, גופ 
היו בחיי  אותה  לנהל  וצריכות  הווסת,  תחילת  מוצרי  מ לגבי  רכישת  על  החל מההחלטה  יום, 

)בגדים  יה הלבוש  אופן  לגבי  פרקטיות  החלטות  ועד  גופני  כאב  עם  התמודדות  דרך  גיינה, 
הלך הווסת. מחברות ומחברי האסופה עוסקים  צמודים יותר או פחות( והפעולות הגופניות במ

בצורה ביקורתית ורחבת אופקים בשלל היבטים אלו, ומשכילים לדון בווסת כתופעה חברתית  
 סמיוטי.  – תודעה, סומטי–דיון המערער על הבינריות של גוףוליצור וגופנית 

ת הן את  מקיפוואלה  תחומי מבחינת מתודולוגיות ונקודות מבט,  –האסופה מציעה ניתוח רב
השיח הסובב את הווסת הנשית והן את חוויותיהן של נשים שונות, מבלי ליפול למלכודת של  

דיכוי או שחרור. מאמרן הפותח של ענבל אסתר סיקורל, סמדר  של    יממד–חדדיכוטומי  דיון  
וילמובסקי וענבל  החברתי   נוי  בהקשר  שמתעניין  מי  לכל  וחשוב  רחב  מבוא   ,  מציע 

מדעי, השיח  –ניתוח מבוא של השיח הרפואיומציג  היסטורי של תופעת הווסת,  וה  תרבותי ה
ההקשר הישראלי של שיחי וסת. אילנה  וחוויית הווסת  הווסת,  הצרכני ומחקרי שדה על תפיסת  

של   ספרותי  ניתוח  מציעים  הרצוג  ועמרי  ספריי  מופע וייסברג  בשלושה  ישראליים    ם וסת 
מתו הווסת  איזה מבט  מול  ולאיושואלים  השונים  במופעים הספרותיים  היא    לו וכת  תביעות 

מצי   .נענית  קרן  משנות  גניצה  החל  ישראלית  נשים  בספרות  הווסת  של  היסטורי  ניתוח  ה 
וה בין  , ומזהה שיח של התרסה נגד תרבות אב דכאנית בכתיבה זו. אורנה אוריין משוהארבעים

אמניות פלסטיות ישראליות ואמריקניות ושואלת כיצד אמנות משמשת כלי מחאה נגד דימוי  
חגית מולגן    . אמריקנילעומת זה הישראלי  ה לו שיחים מודגשים בהקשר  יוא   ,גוף נשי שולט

 

 העברית האוניברסיטה, תרבות ללימודי כניתוהת, ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה מחלקה "ר גילי המר, הד  *



 189(    1) א כ   ישראלית   סוציולוגיה   2020- א " פ תש   

אמנותיים של   ביטויים  ו מציגה  הרעיה  נגד  ,יהדות ב הווסת  תפקיד  זה  ומחאה  אבנר  תפקיד   .
  הוא דן מחבר בעזרת שיח הווסת בין צורות שונות של הדרה.    , סטורי מרתקבמאמר הי   ,דינור 

באמונה שרווחה בימי הביניים בדבר וסת של גברים יהודים, מיתוס שמאגד לטענתו בין שתי  
מיזוג  הדרה:  את  ואנטישמיות,    ה ניי צורות  העומד  יהה ומנתח  והאנתרופולוגי  הביולוגי  גיון 

גברית. קולן של הנשים עצמן לא נעדר מהאסופה, ומאמרן של  הבבסיס מיתוס הווסת היהודית  
בנשים   עוסק  טווח,  ארוך  אתנוגרפי  ניתוח  על  המבוסס  סילמן,  ונעמי  סיקורל  אסתר  ענבל 

הן לא נותרות גורם פסיבי אלא תופסות מקום פרשני  שבהם  הבוחרות במצוות הנידה ובאופנים  
ככדי  אקטיבי   מחקרה  לרכוש  יותר.  הרחב  החברתי  הקהילתי  ובשדה  הזוגיים  ביחסים  וח 

ית הווסת  י זוהר פונה לזירת העידן החדש ועוסק בהבניה של חוו–האתנוגרפי של כרמית רוזן אבן
בו היוגה הנשית דורשת מנשים שליטה  שביקורת חשובה על האופן ומציג  במהלך קורס יוגה,  

מסה  הוא  ת צורת הכתיבה, ומאמרה של סמדר זמיר וניהול עצמי. המאמרים מגוונים גם מבחינ 
פוליטי  הווסת כמעשה  חוגגת את  נוסף    אקטיביסטית אשר  ניתוח ספרותי,  על  פרפורמטיבי. 

תקשורתי סביב  ה שיח  הבוחנים את ההיסטורי, אמנותי ואתנוגרפי, האסופה כוללת גם מאמרים  
נוי מנתחות פרסומות בתחום הפרשות המ  חזור ומציעות בין היתר  הווסת. מיכל רום וסמדר 

האופן שבו  ברנדס מנתחת את  –בפרסומות, וסיגל ברקהמשמשים  המונחים  ניתוח של השפה ו
הפרסומות.  תופסות  נשים   באת  נחתמת  אמיר האסופה  דלילה  של  בניתוח  ה  ,מאמרה  עוסק 

לתום  שיח העידן החדש ביחס  של  פמיניסטי ו וה חברתי  ההרפואי,    ה חברתי ביקורתי של השד
 ישראל.  ב את התנהלותם המקומית הווסת, ו

אמירה אלטרנטיבית לטאבו ביחס לווסת הנשית,  המאמרים מציעים    12לדברי העורכות,  
במצב נפשי  נתונות  נשים  ובשעתה  אידאולוגיות דכאניות המניחות כי לפני הווסת  ומבקרים  

ופן  התהליך המתרחש בג את  להסתיר    , ולשם כך נדרשות נדרשות להתנהל כמו גבריםאך  נחות  
להתנתק מתייחסים  ממנו  ואפילו  והכותבים  הכותבות  הגוברת  ו ביקורתיב.  להנכחה  גם   ת 

והולכת של הווסת במרחב האמנותי והאינטרנטי, ולקמפיינים שונים של אקטיביזם וביקורת  
חיבור הווסת    .חברתית הקוראים לעיצוב תפיסת הווסת כביטוי גופני שראוי להתייחסות מכבדת 

חשוב,  הוא  אלא גם לחברה ולקהילה, לאמנות ולרשת החברתית    יתיבידואל לא רק לגוף ולאינד
ומהווה חלק בלתי נפרד מהערעור על השיח הרפואי של הגוף אשר בדרך כלל מנתק אותו  

מהבד    —  ווסתהקשורים ל  בחפציםובהפרשות הגוף  בספר  מתהליכים חברתיים רחבים. העיסוק  
– או רב  פעמיים– המקווה, ועד תחבושות וטמפונים חדמנהגי הנידה, דרך חלל  המשמש ב הלבן  

ללא  —  פעמיים האנושי  בין  הל ומתווסף    אנושי–מחבר  שיח יו התייחסוקשת  שדות  למגוון    ת 
שיח  אסופה,  ב מסחרי–מדעיובהם  דתי  –רפואי,  אקטיביסטי,  פרפורמטיבי,  ספרותי,  שיווקי, 

הייתי  דיובוישראלי.   עתידי  הזאת  ן  לחלוקה  להוסיף  נוספות  חלוק מציעה  אפשר  דרכן  שות 
גופני   ידע  של  אנתרופולוגיה  מתוך  השאובות  בו,  טיפול  של  ואידאולוגיות  גוף  על  לחשוב 

(embodied knowledge( האנתרופולוגית של הגוף קים סמודרה .)Samudra, 2008  מתארת )
ידע על דברים    —  ופוזיציוניאת החלוקה המערבית של ידע לשלוש קטגוריות רחבות: ידע פר

(knowledge about things)  ; ידע של דברים  —  תייידע חושי וחווי   (knowledge of things)  ;
. חשבו למשל  (skill knowledge, or how to do physical things)  וידע המבוסס על כישורים

ועל ההבדל  בין החוויה שנוצרת בגוף במהלך וסת נשית,  ועל ההבדל בין הרצאה על וסת נשית  
נשית.  ה ידע המבוסס על  בין אלה ל וסת  ידע מקבל  אפשר  מיומנות לנהל  סוג  לשאול איזה 
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ולמי יש בעלות על כל אחד מסוגי    ,לגיטימציה חברתית רבה יותר ונתפס כמדעי ואובייקטיבי
 אלה. ה הידע

מוגבלות לימודי  בתחום  של  גם  ראיתי    , כחוקרת  הפמיניסטית  הגישה  בין  הדוק  קשר 
ה  האסופה תופעת  הנכחת  מוגבלות ווסת  ולגבי  בלימודי  האפירמטיבי  המודל  המבקש    ,בין 
ד לשיח הווסת,  וחלק מהזהות במסגרת שיח של גאווה. בצורות דומות מא  במוגבלותלראות  
כשייכת לתחום הטבע ולא התרבות, ומקשר  את המוגבלות  מזהה    מוגבלות סטראוטיפישיח  

נכות עם זקנה, מוות, חולי, תלות וחוסר. אנשים עם מוגבלויות פעמים רבות נדרשים להסתיר  
הרפואי.   השיח  למול  מהגוף  ניכור  וחשים  אחרותם  הווסת  את  בשיח  עיונים  מחזור:  תמונת 

ם בין פמיניזם ללימודי מוגבלות,  הזדמנות מצוינת לבחון את הקשרים המרתקימספק    בישראל
בין פמיניזם תרבותי, המבקש לחגוג את הגוף הנשי ובמקרה זה את הווסת כמהות    —  וליתר דיוק 

בין מודל אפירמטיבי של מוגבלות, המבקש להחזיר למוקד הדיון את הגוף ולנכס אותו  ונשית,  
החוויה  אצל  מחדש   בין  לחבר  שיש  תפיסה  מתוך  מוגבלויות,  עם  הגופנית  אנשים  האישית, 

(. לאור דיאלוג זה בין פמיניזם  2016, ואחרים והנפשית ובין הקשרים חברתיים ותרבותיים )זיו
כלול חוויות וסת של נשים בעלות מוגבלויות  ימחקר עתידי  ש ללימודי מוגבלות, הייתי מציעה  

 על המחשבה על הווסת כמרכיב נשי מהותי.   חדש לשפוך אורכדי וכן של נשים ללא וסת, 
זהות מבלי  ו  חוויה להנכיח  ,  כמעט   בלתי אפשריתהמצליחה במשימה המורכבת,  האסופה  
"עוד  היא  ( אותה. הווסת, כפי שכותבות העורכות,  to otherמבלי "לאחר" )וגם  לנרמל אותה  

החברתי הדיכוי  נגד  הפמיניסטי  המאבק  בתוך  סימון,  של  כלכלי  – פוליטי–תרבותי–צורה 
 (. 10עמ' הפטריארכלי" )

 מקורות

שדה אקדמי    —  (. מבוא: לימודי מוגבלות בעברית2016איכנגרין. )  ואדוה  מורשגית  זיו נטע,  
נטבתוך  בהתהוות.   מור,  איכנגרין  שגית  אדוה  קנטר,  ארלין  זיו,  מזרחיוע    ניסים 
 הקיבוץ המאוחד. ומכון ון ליר (.  54-11)עמ'  לימודי מוגבלות: מקראה)עורכים(, 

Samudra, Jaida Kim. (2008). Memory in our body: Thick participation and the 

translation of kinesthetic experience. American Ethnologist, 35(4), 665–681.  
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חוכמת בעלי החיים: מה חושבים ומרגישים  וירג'יניה מורל.  
 עמודים 339 .2018 מטר. בעלי החיים?

 *רינה נאמן

נושא הספר של וירג'יניה מורל, כפי ששמו מעיד עליו, הוא לחשוף ולתאר את מחשבותיהם  
בהן דן הספר: שאלה מחקרית,  שואת רגשותיהם של בעלי חיים. נושא זה מעורר שתי שאלות  

כיצד    —  מרבית הספר, ושאלה מוסרית ואף פוליטית. השאלה המחקרית היא  תלה מוקדשאשר  
ולים  יכמחשבות אצל יצורים לא אנושיים, וכיצד אנו  רגשות ושל  אנו יודעים על קיומם של  

מחשבות ורגשות של בעלי חיים מתעוררת גם  על  נוכח הידע ההולך ומצטבר  ללפענח אותם? ו
לעצב מחדש את יחסי הגומלין שלנו איתם ולנהל את    ,אדםה בני    ,כיצד עלינו  :שאלה מוסרית

השימושים שלנו בהם בהקשרים שונים? המחברת מדגישה במקומות אחדים בספר שהיא אינה  
בין אלו של בני האדם,  ועוסקת בשאלה מה מבדיל בין יכולותיהם המנטליות של בעלי החיים 

נוכח לענים. טענתה היא ששאלה פופולרית ביותר בציבור וגם בקרב לא מעט מדאף שזוהי  
החדש שמתפרסם את    המידע  להבליט  הניסיון  הנוכחי,  בספר  מוצג  ממנו  זה, שחלק  בנושא 

 הייחוד של בני האדם על פני יצורים אחרים בטבע הפך לבלתי רלוונטי. 
לעיל    כדי שהוצגה  המחקרית  השאלה  על  אינה  מורל  לענות  היא  עקיפה.  בדרך  בוחרת 

כיצד  חוקרת בעצמה את בעלי החיי ם הנדונים בספר אלא את אנשי המדע החוקרים אותם. 
מדענים חוקרים בעלי חיים, וכיצד הם מוכיחים שגם יצורים לא אנושיים חושבים ומרגישים?  

צניעות    זו(. לדעתי, יש באמירה  13"אני כותבת על מדע, אבל איני מדענית" )עמ'    , כדבריה
תרופולוגיות לגבי המדענים: תצפית  שיטות מחקר אנ בעצמה  יתר. שהרי המחברת מפעילה  

ועורכת  משתתפת, שיחות וראיונות, וניתוח חומרים ספרותיים. היא מלווה את החוקרים בשדה  
משתתפת   החיים  תצפית  בעלי  ולגבי  היא  ש לגביהם  כך  לשם  חוקרים.  מביתה    יוצאתהם 

העולםונוסעת  בארגון  ש היתר    ,סביב  אוסטרליהלבין  ריקה,  קוסטה  ונצואלה,  קניה,  יפן,   ,
צופה   ובמעבדות,  טבע  באתרי  למדענים  מצטרפת  היא  הברית.  ובארצות  באירופה  ומדינות 

ממצאיהם  ב על  איתם  משוחחת  בפעילויותיהם,  משתתפת  בחומרים  ועבודתם,  מתעדכנת 
עבודתה  שמקצועיים  ה   הספרותיים במהלך  מתבססים.  הם  שולחתעליהם  פרקים    היא  להם 
. לכך היא מוסיפה, כמו כל אנתרופולוג,  ן עורכת תיקוניםלפיהויהם  הערות מקבלת את  כתובים,  

היא מטפחת, סיפורים ורשמים של מגדלי בעלי חיים אחרים, וכן  ש ידע אישי מבעלי החיים  
וטרינרים חוות דעתם    1. ומאלפים   שיחות עם  הנוהג לשתף את הנחקרים במחקר, לבקש את 

משום שכיום קהל  ב אנתרופולוגים,  תיקונים שכיח בעת האחרונה בקרולהיעזר בהם כדי לערוך  
הקהילייה המדעית הספציפית. הדבר  ות מלבד  נוספ  ותמשכילגם קבוצות  כולל  שלהם  הקוראים  

 וודאי מתבקש כאשר השדה הוא המדענים החוקרים עצמם. ב
בספר המוצגים  המחקרים  של  התאורטית  של  ה  ,האוריינטציה  לעבודתם  בסיס  מהווה 

האחת    — י הנחות יסודמתבסס על שתהיא אבולוציה קוגניטיבית. זרם זה    , המדענים הנחקרים

 

 יפו -אביב תל האקדמית  המכללה , וחברה לממשל המחלקה "ר רינה נאמן,ד  *

 החוקרים בעלי חיים מונעים במחקריהם על ידי ניסיון אישי בטיפוח בעלי חיים משלהם. כדאי לציין שמרבית   1

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב
 



 ביקורות ספרים  רינה נאמן     192

 

לגבי חשיבה והשנייה לגבי תודעה. חשיבה מוגדרת כתהליך של עיבוד מידע המתרחש במוח  
ה ברגשות. גם תודעה מוגדרת כתופעה ביולוגית  וֶמלוו,  זיכרון ולמידה  בעזרת כישורים של

מער  להן  אשר  החיים  צורות  בכל  תהליכים  שקיימת  עוברות  ותודעה  חשיבה  עצבים.  כת 
יה  תכמו תודעה עצמית, אמפ  ת להן יכולות מנטליות נוספומצטרפות  במהלכם ואבולוציוניים,  
ן ליצורים אחרים.  הת לייחס אמונות, רצונות וכוונות הן לעצמם ווכלומר יכול,  ואינטואיציה

חולל   זה  לדרו "ה   את זרם  שחוזרת  בימינו,  הקוגניטיבית"  להמשכיות  מהפכה  וטוענת  וין 
 (.Griffin, 1992 ראו למשלאבולוציונית של חוויות מנטליות ) 

כדאי להדגיש ש"אבולוציה קוגניטיבית" שונה בתכלית ממה שמכונה "אנתרופומורפיזם",  
– מתורות האבולוציה החברתיתשונה גם  דהיינו ייחוס יכולות אנושיות לבעלי חיים. זרם זה  

של   קיומן  בראשית  מקובלות  שהיו  וה תרבותית  )הסוציולוגיה  אצל  אנתרופולוגיה  למשל 
קווית הדומה לסולם  –הרברט ספנסר(. אלה טענו לאבולוציה חדו  אדוארד טיילור, לואיס מורגן

מתקדמים מן ה"פרימיטיבי" אל ה"מתורבת". זאת הייתה פרספקטיבה    ושעליו קבועים,    ושלביש
אתנוצנטרית על המין האנושי, אשר הצדיקה קולוניאליזם ואף עבדות. להבדיל מכך, המושג  

עונים של פחות או  י יפוטי או ערכי, ונעדר טארי, ש י"אבולוציה" במשמעותו החדשה אינו לינ
אבולוציה האנטומיים,    , יותר  הנתונים  פי  על  לגופה  נדונה  מין  כל  של  האבולוציה  אלא 

 ההתנהגותיים והאקולוגיים שלו. 
המדעיים המוצגים    האוריינטציה התאורטית של המחקרים המציג את  הספר נפתח במבוא  

מוקדש  אחד מהם  כל  שעשרה פרקים  אחריו  האסטרטגיה המתודולוגית של המחברת.  את  בו, וכן  
כלבים. בולט בחסרונו פרק  ו ציפורים, דגים, פילים, שימפנזים  בין היתר , לחקר בעל חיים אחר

חתולים,   בטענה  לעל  זה  חסר  מסבירה  מורל  אנושיים.  בית  במשקי  שלהם  התפוצה  נוכח 
מהלך שהוא  לכן קשה לגרום להם לחזור על אותם מצבים,  ו  מדי   יצורים עצמאייםהם  שחתולים  

מדעיים במחקרים  בפרק  תמוהה    .הכרחי  הפתיחה  ב גם  דווקאהעוסק  יצורים  נמלים  שהן   ,
ל  יחסית,  לעילפשוטים  שהוצגה  הטענה  שיצורים  לפיה  ש  נוכח  כסולם  בנוי  אינו  הטבע 

בו   בחירמתקדמים  שזאת  ומתוודה  לכך  ערה  המחברת  למפותח.  הפשוט  שלה  מן  מודעת  ה 
שמוחותיהם   חיים  לבעלי  ולהתקדם  יחסית  פשוטה  שלהם  שהאנטומיה  חיים  בבעלי  לפתוח 

 מורכבים יותר. 
כיצד    —   , והיא דנה המחברת בשאלה המוסרית של חיבורה  ובה הספר מסתיים באחרית דבר  

ורגשות להם מחשבות  בטבע שגם  ליצורים אחרים  להתייחס  בני האדם  גם  זו  לשאלה    ?על 
מ בכך  היבטים  ופוליטיים.  בדבר  עשיים  לאידאולוגיה  מורל  בעלי  מתחברת  של  זכויותיהם 
במעבדות  שהקשרים  במגוון  החיים   רפואיים,  במחקרים  בהם:  משתמשים  האדם  בני 

פרמקולוגיות, בתעשיית הקוסמטיקה, במשקים מתועשים, בתעשיית המזון. השאלה רלוונטית  
סכנת הכחדה של מיני בעלי חיים וגידול    —  נוכח המציאות האקולוגית בימינולואף דחופה  

של בעלי החיים. עם זאת,  הטבעית  עירונית על חשבון סביבת המחייה האנושית האוכלוסייה ה
 המחברת מציינת גם צעדים שנעשים להצלת בעלי חיים כמו לווייתנים וצבי ים.  

מאוד    ה של מורל מלבבת, ויש כמה סיבות לכך. ראשית, כותרות הפרקים מאתגרות ת כתיב
"מה מרגישים דגים?", "הדולפין המלומד" וכדומה. במיוחד    , למשלומעוררות רצון לקרוא בהם

שצחוק   לחשוב  שמקובל  משום  חולדות",  של  "צחוקן  הכותרת  על  מאתגרת  הכישור  מעיד 
האנושי המין  של  האולטימטיבי  הפשטה    —  הקוגניטיבי  משמעויות.  של  מניפולציה  ויכולת 

כל פרק מסתיים במשפט  ושנית, במעבר מפרק לפרק נוקטת מורל תחבולה ספרותית חביבה,  
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הוא הזמין אותי  ]...[  מסתיים במשפט "  , למשל,שמוביל לפרק הבא. הפרק "מוחות של ציפורים"
הפרק הבא הוא "תוכים מתורגמים".  ו",  ]...[  לוונצואלה כדי להאזין לדיבורם של התוכים שלו

א אין אפוא ברירה אלא לקרוא את הפרק הבא. שלישית, בתחילת כל פרק מופיע משפט  לקור
ה, בפתחו של  . לדוגמ עוסק בו  פרקשה או קטע מכתביהם של מדענים שחקרו את בעל החיים  

הפרק "זיכרונות של פילים" מופיע המשפט "מי יכול לדעת מה קורה בליבם ובמוחותיהם של  
הפרק "איך להיות  , ובפתח  ( .Poole, 1996, p  275  לקוח מתוךהפילים, מלבד הפילים עצמם?" )

הלקוח מתוך  ט "השימפנזים מגשרים על הפער בין 'אנחנו' לבין 'הם'" )ו שימפנזה" מופיע הציט
249Goodall, 2000, p. כרות כמכתמים  נז וחלקן  מהנה את הקורא,   ה (. הפתיחה בציטטות כאל

 גם לאחר הקריאה. 
סלי בין הרצון להיכנס  ק התוכן של כל פרק מונע על ידי המתח הפרדו   :ולבסוף, ואולי בעיקר 

בין המודעות לכך שזאת משימה בלתי אפשרית. לכן גם  ולעולמם ולישותם של בעלי החיים  
: מצד אחד תחושת עידוד, אופטימיות וסיפוק מכל  היא דואליתשל החוקרים אותם  החוויה  

, וקרוב לוודאי  מדויקפירור של מידע בדוק, ומצד שני תסכול מתמיד על כך שהמידע אולי אינו  
חיה ומעניינת היבטים שונים של מאמץ זה: את התנהגותם  בלשון  שהוא חלקי. מורל מתארת  

ל המדענים בתהליך המחקר, וכן את  של בעלי החיים הנחקרים, את התנסויותיהם וחוויותיהם ש
תוך   שלה  והאסוציאציות  בתהליך.  כדי  החוויות  שכיחה  כזאת  רגשית  כתיבה  השתתפות 

ואינטימית   אישית  היכרות  כאשר לחוקרים  חיים,  בעלי  על  היא  במחקרים  החיים.  בעלי  עם 
וקר  תיאורים על אישיותו של הח   , שם אפשר לראותמקובלת כיום גם במדעי החברה וההתנהגות

המבקרים זאת בטענה שכתיבה כזאת  יש  )   ועל מסקנותיוו  , על ממצאישלו מחקרהועל תהליך  
תוך יחס של  מ מתנהלות  בספר כל הסיטואציות המתוארות  . (יותר לספרות מאשר למדע  הדומ

ו והתחשבות בבעלי החיים  אווירה  ת אמפבכבוד, קשב  כל  זו ששורה על  יה עמוקה לחייהם. 
 רא.  גם את הקו  הקיהספר מדב 

אני ממליצה על קריאתו של ספר זה לכל אדם בגלל תרומתו המלמדת והמפעימה לא רק  
המתוארים   החיים  בעלי  של  ורגשותיהם  מחשבותיהם  מחשבותינו  בו לגבי  לגבי  גם  אלא   ,

 ורגשותינו שלנו הקוראים כלפי בעלי החיים בעולמנו. 
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פורת.   בן  מחזרת  אמיר  ספרות  כאן:  הם  הנה  ממש,  החיים 
 עמודים 228. 2018. רסלינג. אחרי כדורגל

 *כץ  אורי

בעברית    ושנכתב  יםספר הכל  את    כוללהספרים שלי    ארוןשבכך  נערותי התגאיתי  ב בילדותי ו
זו לא הייתה חוכמה גדולה, כי לא היה צורך במדף גדול במיוחד לשם כך, ואכלסו    על כדורגל.

ספרות  אותו בעיקר ספריו של אמיר בן פורת. ברור אפוא שאין מתאים מבן פורת לכתוב על  
, אף שמקריאת הספר אפשר להבין שהחיזור הזה איננו מצב נתון אלא מחזרת אחרי כדורגל 

 הבעת משאלה של המחבר.  
או שהיא מאזכרת את    בדיונית למבוגרים שעניינה הוא כדורגלעברית  בספרות    הספר עוסק
פרסומים כאלה מאז קום המדינה. כאשר מביאים    40בסך הכול איתר בן פורת  .  משחק הכדורגל

יותר  רסומים האלה הכדורגל אינו העניין המרכזי, זה מעט מאוד. ואכן,  בחשבון שברבים מהפ
  בעברית העוסקת   מדוע אין כמעט ספרותמאשר ביֵש הספר עוסק באין, וליתר דיוק בשאלה  

  הוא משחק פופולרי מאוד   הכדורגל והמגוונת בישראל ואף ש  ענפההספרות  ה   , על אףכדורגלב
ספר.  במדינה על  אמפירי  מחקר  מאשר  הסברים  יותר  להציע  מנסה  המחבר  הכדורגל,  ות 

תאורטיים להיעדרה; יותר מאשר ניתוח של ספרות הכדורגל בעברית, זוהי קריאה לכתיבתה.  
אולם מכיוון שלפני בן פורת לא נכתב כמעט על המעט שבכל זאת ישנו, "אין ברירה", הוא  

שמשמשת גם נימוק  (. ולעבודת החריש החלוצית הזאת,  99קובע, "יש להתחיל לחרוש" )עמ'  
חלוקה ראשונית של ספרות הכדורגל לֶתמות ותו    —   לניתוח הראשוני שהוא מציע )הווה אומר 

 לא(, יש חשיבות בפני עצמה. 
פרקים לשני  מחולק  הספר  הדבר,  אחרית  ואת  הקצר  המבוא  את  שכותרותיהם    להוציא 

ו"נוסטלגיה".   ואילך"  האפס  בעיקר  "נקודת  עוסק  פורת  בן  הראשון  העניין  בבפרק  הצדקת 
את מלאכתו נאמנה,    המחבר  קר החיבור בין ספרות לכדורגל. בעניין הזה עושהבח הסוציולוגי ש

בעיקר בזרקור הבורדיאני שהוא מפנה לשאלות של טעם ומעמד. לשם כך הוא נזקק הן לסקירת  
היפה   הספרות  האחרונותבהשינויים שעברו על  השנים  השינויים שעבר    מאות  לסקירת  והן 

גל, ממשחק שצמח בבית הגידול של המעמדות העליונים ועד למשחק שהאהבה אליו  הכדור
חוצה מעמדות ומדינות )ובמידה פחותה בהרבה, גם מגדרים(. הוא בוחן את ההנחה שהכדורגל  
והספרות היפה אינם מתחברים זה עם זה כתוצאה מפערי מעמדות וטעם, וטענתו התאורטית  

 היא שזוהי הנחת יסוד בת חלוף.  
עמודים רבים בן פורת בונה את הרציונל לכך שהכדורגל הוא נושא ראוי לספרות  לאורך  

יפה, בין היתר משום שהוא ניצח את ההבחנות המעמדיות, וכך גם את הסף הבלתי פורמלי  
לעיסוק ספרותי ראוי. נדמה שלעיתים המחבר משתמש בהצדקות הללו באופן דומה למחברי  

ח: ההצדקות הופכות להצטדקות, כמעט מתנצלת, בניסיון  ספרות הכדורגל שהוא עצמו מנת 
לשכנע מה יש במשחק הזה שהופך אותו ראוי גם לאליטה אינטלקטואלית ולספרות היפה. הוא  
הנגדית שלפיה   הטענה  את  דווקא  מחזק  ובכך  הספר,  חלקי  בכל  הללו  להצדקות  וחוזר  שב 
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ורגל, אחרי ככלות הכול, עדיין  השידוך בין ספרות לכדורגל כלל אינו מובן מאליו, שכן הכד
 לא נתפס בישראל כחלק בלתי נפרד מן "החיים ממש". 

ניכר תסכול בכתיבתו של בן פורת, שכן חרף כל ההצדקות, חרף ההסברים   לעיתים אף 
הבורדיאניים והפונקציונליים הרבים שהוא מספק להצלחתו האוניברסלית של משחק הכדורגל,  

"זר    —  פשוט שלפיו המשחק הזה מקנה לאוהביו "עונג ללא קץ", חרף כל אלהחרף ההסבר ה 
הכדורגל טומן בחובו את    (. 25לא יבין זאת, אולי כן אם )לפחות( יקרא ספרות כדורגל" )עמ'  

להציע,   לחיים  שיש  והרגשות  החוויות  האפשרויות,  ממש",  קשת  "החיים  המחבר  ולכן  הוא 
של ספרות הכדורגל ואולי של טענת המחבר    22מלכוד    זהוכר פורה לספרות.    מצפה שיהווה

משוכנעים בקשת האפשרויות  –עצמו: הכדורגל זקוק לספרות היפה כדי לשכנע את ציבור הלא
הטמונות בו )וכשמדובר בקוראי ספרות יפה, יש כאן בוודאי היבטים מעמדיים(; אולם הכדורגל  

יות עודנה סמויה מן העין עבור  כמעט אינו מגיע לספרות היפה, משום שאותה קשת אפשרו 
רבים. כך, הקריאה בספר חוזרת שוב ושוב אל הפער בין מה שאין )ספרות כדורגל בעברית(  

; "החומרים  41ובין מה ש"צריך" להיות )"משחק שכולו שדה המצמיח דמיון ספרותי", עמ'  
 (. 196-195לסיפור מונחים על הארץ, צריך רק להתכופף ולאסוף", עמ' 

הנחה   מתוך  יוצא  והוא  הקיימת,  הכדורגל  ספרות  את  לנתח  פונה  פורת  בן  זאת  ובכל 
תאורטית שלפיה ספרות הכדורגל היא תולדה של ההקשרים החברתיים וההיסטוריים הנתונים  

לשלושה  שאותם  ) מחלק  הוא  שלו  האמפירי  הניתוח  את  לפיכך  המצב"(.  "תנאי  מכנה  הוא 
ו בישראל: עד מלחמת ששת הימים, שנות השבעים  חלקים, לפי שלושה תנאי מצב שהתפתח 

עד מחצית שנות השמונים, ושנות התשעים עד ימינו. בן פורת איננו מתיימר להציע פרשנות  
כפי שמצהיר   ואכן,  הספר.  עניינו של  היא  הספרות  של  הספרותי; הסוציולוגיה  הטקסט  של 

תמות האופייניות לספרות  המחבר עצמו, הניתוח שלו הוא בעיקר תיאורי, והוא סוקר כמה מה
בסיס   את  שמהוות  המעטות  הדוגמאות  בעזרת  וסוציאליזציה.  נוסטלגיה  ובראשן  הכדורגל, 
הנתונים של הספר, בן פורת משרטט בעיקר את הפוטנציאל של הכתיבה על הכדורגל )"גם  

 (. 131כאן טמון סיפור הממתין לכותב", עמ'  
ו. פעמים רבות הוא מקדים לכך את  פעם בן פורת גולש לכתיבה על הכדורגל עצמלא  

ההצהרה "לשם הבהרה", כמו על מנת להעשיר את ההקשר של הניתוח. כמו אוהד כדורגל של  
ממש, הוא לא מתאפק וחייב "לספר", ואגב כך להעביר לקורא את התחושה שבכדורגל טמון  

רב, לסייג את ההיקש הסימבולי האפשרי מהכ טורח, בצדק  הוא גם  זאת  דורגל  סיפור. לצד 
ל"חיים ממש". הוא מזכיר לא אחת שהכדורגל עודנו מדיר קבוצות מסוימות בחברה, גם אם  
נכבד   חלק  חרדים(.  )למשל  אחרות  קבוצות  גם  אבל  נשים,  ובראשונה  בראש  מבעבר;  פחות 
מהניתוח שלו הוא מקדיש להיבטים המגדריים של ספרות הכדורגל, ומדגיש בכך עוד יותר את  

]לנשים[ אחיזה של ממש בספרות העוסקת  העיסוק באין בתוך   )"אין להן  המעט מאוד שיש 
 (.  203במשחק הזה", עמ' 

כאשר בן פורת מנתח את תנאי המצב של ספרות הכדורגל בעברית הוא מוביל את הקוראים  
ספרות   של  אומר  הווה  היש,  של  האמפירי  בניתוח  להסתיים  היה  שאמור  בנתיב  והקוראות 

יסטורי של ימינו )השלישי למניינו(. אין פירוש הדבר שבהקשרים  הכדורגל הפורחת בהקשר הה 
הקודמים לא היה לכדורגל מה להציע לספרות, נהפוך הוא. אולם עובדתית, ספרות כדורגל לא  

(, והמחבר מנסה להסביר את ההיעדר הזה )בין הנימוקים  60הייתה קיימת "משום מה" )עמ'  
(. אולם  69אחרים שנחשבים חשובים יותר; עמ'  "הספרות תפוסה" בידי נושאים    —  העיקריים
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הנתיב הזה אינו מגיע ליעדו, ומתברר שגם בהקשר השלישי אין כמעט ספרות כדורגל, גם אם 
 (.  83יותר מבעבר "יש משהו, בכל זאת יותר מלא כלום" )עמ'  

ם  עבור אוהדי הכדורגל זהו אוצר נדיר, והם יוכלו לזהות את עצמם בקלות בין שורותיו. אול
הספר הזה מיועד גם למי שאיננו מבין מדוע כדורגל "שווה סיפור". בכך בן פורת עשה עבודה  
טובה, אף כי במקרה שלי היה זה בגדר שכנוע המשוכנעים. כולי תקווה שהספר הוא רק החלוץ  
עוד להיכבש על מדף הספרות העברית. אולי בתנאי   שפורץ את בצורת השערים שעתידים 

 , בוודאי הרבה בזכותו של בן פורת.  המצב של ההקשר הבא
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Knowledge of The Other and Self-knowledge through 
The Other: Discovery and Coverage in The Sociology 

of Translation

Yehouda Shenhav-Shahrabani

Abstract. The sociology of translation is examined in this essay in three contexts: 
the world order, the disciplinary order, and the epistemological order. In the world 
order, the sociology of translation is strong in the semi-peripheral countries of 
Europe and weak in English-speaking countries. In the disciplinary order, it is absent 
from the central avenue of sociology and is present in the work of sociologists in 
parallel fields of knowledge such as translation studies, cultural studies, postcolonial 
studies and anthropology. In the epistemological order, it spans a range of markers 
that expand the scope of the concept of translation as an image (and metaphor) and 
weaken its ontological status (as a praxis). A review of the sociology of translation 
reveals a homology between it and its object of study and invites a discussion of 
the question of representation in translation, the possibilities of translation between 
fields of knowledge and the relationship between language and meta-language.

Keywords: sociology of translation, sociology of knowledge, epistemology, 
postcolonial studies, representation

How the Black Line Was Drawn: The Haredi Question 
in Israeli Sociology

Nissim Leon 

Abstract. In recent years, the study of the Haredim (the ultra-Orthodox) has become 
a major subfield within the sociology of Israel and the study of how Israeli society 
has developed. In this review article, I return to several foundational works, in 
particular within sociology, in the study of Haredi society in Israel. An investigation 
of the arguments presented in these studies, with reference to the political and 
social environment from which they emerged, will be helpful in understanding the 
origins of the imaginary “black line” that came to serve as an analytical divider 
between “the Haredim” and general Israeli society. It will also help us understand 
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the transformation of the Haredim from an ideological challenge and relatively 
marginal object of theoretical study, into a political challenge and a prominent object 
of practical research. Our examination may also prove helpful in explaining why the 
critical trend in Israeli sociology has yet to intersect with the field of Haredi studies, 
and why, as yet, there has been no methodical discussion of the power relations 
between the Haredim and the state/the institutions that study them.

Keywords: Haredim, The Mahapach (The upheaval of 1977), society of learners, 
sociology of suspicion, Haredophobia

Non-Local Locality: Challenges and Contradictions in 
the Subpolitics of Israeli Voluntary Simplifiers

Einat Zamwel and Orna Sasson-Levy

Abstract. This article addresses the challenges of environmental subpolitics in 
the context of the risk society, where citizens turn to everyday individual political 
activism out of alienation from state politics. In particular, the paper focuses on 
the political practices of people who choose a lifestyle of voluntary simplicity 
out of environmental considerations. Recognizing the importance of space for 
environmentalists, the article examines how the spatial perceptions of voluntary 
simplifiers shape their political activism. Based on interviews with voluntary 
simplifiers, we demonstrate that their political views embody constant tension 
between three spatial scales: the global, local, and domestic. Voluntary simplifiers 
are motivated by concern for the global environment, but their political action 
is concentrated in the domestic sphere. Between those two spatial levels, their 
politics remain neutral to the local Israeli context and excludes issues such as class, 
ethnic, gender or national inequality. For the voluntary simplifiers, locality does not 
involve Israeli political issues, but has a purely environmental value that is relevant 
everywhere. Accordingly, we argue that theirs is in fact a “non-local locality”. In 
discussing the tensions of environmental subpolitics, the article highlights the unique 
complexity of privatizing the political in an era of environmental risks.

Keywords: voluntary simplicity, scales, alternative politics, alternative consumption, 
environmentalism
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“Against All Odds” – Motives of Leaders of 

Alternative Initiatives in Arab Education

Irit Harboun 

Abstract. Motivations for participation in collective action have been analyzed by 
scholars for several decades, due to people’s tendency to refrain from participating 
when they know they can enjoy its benefits even if they do not take part in it. The 
need to explain the development of collective action intensifies when speaking 
of minority groups that face ongoing state repression and difficulty mobilizing 
resources. However, the effect of the cost of inaction has hardly been addressed. 
This study defines the cost of inaction as including not only the expected loss of 
benefits, but also the expected loss of the unique value derived from participation 
in collective action, regardless of its outcome. This includes the instrumental and 
emotional aspects of giving up the resources invested in the action. Analyzing three 
parent initiatives in the education of Arab-Palestinian minority in Israel, this study 
shows that the development of minority collective action is related to the subjective 
perceptions of its leaders regarding the costs of inaction, even when they face high 
risks and costs.

Keywords: collective action, minority group, educational initiatives, Palestinian 
citizens of Israel

National Solidarity as Confidentiality and Complicity: 
Insights from a Study of the Reality Show  

Big Brother Israel

Danny Kaplan

Abstract. The literature on nationhood focuses mainly on questions of collective 
identity formation and rarely addresses the issue of collective solidarity and how it 
builds on interpersonal ties. This article illustrates a new theoretical model for the 
study of solidarity as social club sociability by drawing on a secondary analysis of 
data from a case-study of the reality show Big Brother Israel. Audience participation 
in the show is examined both as a social club and as a collective social performance 
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in order to explore how an emergent sense confidentiality and complicity between 
viewers and performers and among viewers themselves engenders feelings of 
collective solidarity. The shows format presents structural-interactional mechanisms 
of exclusion and inclusion associated with “public intimacy,” through which the 
audience undergoes a dual transition from strangers to friends and from spectators 
to participants. This shift embodies the relational dimension of confidant and the 
performative dimension of accomplice, both of which contribute to the experience 
of collective solidarity and serve to distinguish it from that of collective identity.

Keywords: solidarity, nationalism, sociability, television, audience, communication

Body Image among Gay Druze in Israel  
as Reflected in Their Virtual Profiles:  
Between Resistance and Conformity

Nikola Yozgof Orbach

Abstract. This article examines body image among gay Druze in Israel and the 
spatial and demographic variations in it by analyzing gay Druze profiles in the most 
popular gay site among the Israeli LGBT community – “Atraf Dating.” I argue, in 
line with the literature on body image, that Israeli gay Druze, as a minority within 
a minority group, use their body image as a tool to help them situate themselves 
in the heteronormative and national contexts in which they operate. This study 
examined 90 profiles of gay Druze who lived both inside the Druze space and 
outside (mainly in Jewish cities), and examined the ways they presented their 
bodies and their identity and the images they used to describe themselves. For 
comparison, 150 profiles of Jews, Muslims and Christians who were members 
of the site were analyzed. The analysis finds that the geographical location, age, 
education and level of religiosity are highly associated with body image and identity 
presentations as well as subjects’ openness regarding their sexuality, homosexual 
identity, appearance.

Keywords: Druze, gays, body image, internet, dating sites
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في  والّستر  الكشف  اآلخر:  الذات من خالل  اآلخر ومعرفة  معرفة 

الترجمة اجتماع  علم 

شنهاف-شهرباني1 يهودا 

البحثّية،  األطر  ونظام  العالمّي،  النظام  سياقات:  ثالثة  في  الترجمة  اجتماع  علم  الحالّي  المقال  يفحص  ملّخص. 

الهامشّية  شبه  الدول  في  قوّي  الترجمة  اجتماع  علم  العالمّي،  النظام  في  )اإلبستمولوجّي(.  المعرفّي  والنظام 

الترجمة  اجتماع  علم  أّن  نجد  البحثّية،  األطر  نظام  في  باإلنجليزّية.  الناطقة  الدول  في  وضعيف  أوروّبا،  في 

مثل:  موازية،  معرفة  مجاالت  في  االجتماع  علماء  في عمل  االجتماع، وحاضر  علم  في  المركزّي  التّيار  في  مفقود 

المعرفي،  النظام  في  أما  واألنثروبولوجيا.  االستعمار  بعد  ما  ودراسات  الثقافّية،  والدراسات  الترجمة،  دراسات 

وُتضعف  )واستعارة(  كصورة  الترجمة  مصطلح  نطاق  توّسع  التي  النقاط  من  مًدى  الترجمة  اجتماع  علم  فيتيح 

موضوع  وبين  بينه  القائم  التماثل  على  الترجمة  اجتماع  علم  معاينة  تدلنا  عملّي(.  )كتطبيق  األنطولوجّي  وضعها 

بين  والعالقة  المعرفة  مجاالت  بين  الترجمة  وإمكانّيات  الترجمة،  في  التمثيل  مسألة  مناقشة  إلى  وتدعو  البحث، 

الفوقّية. واللغة  اللغة 

التمثيل الكولونيالّية،  بعد  ما  اإلبستمولوجيا،  المعرفة،  اجتماع  علم  الترجمة،  اجتماع  علم  المفتاحّية:  الكلمات 

دينيًّا  المتزّمتين  اليهود  اليهود  مسألة  األسود:  الخّط  تشكيل 
إسرائيل في  االجتماع  علم  في  )الحريديم( 

ليئون نسيم 

االجتماع  علم  في  بارًزا  مكاًنا  األخيرة  السنوات  في  )الحريديم(  دينًيا  المتزّمتين  اليهود  دراسة  احتّلت  ملّخص. 

األعمال  بعض  إلى  العودة  إلى  الحالّي  المقال  في  أسعى  اإلسرائيلّي.  المجتمع  تطور  دراسة  وفي  إسرائيل  في 

ُكتبت في مجال علم االجتماع.  التي  الدراسات  المتزّمتين دينيًّا في إسرائيل، وخاّصة  األساسّية في دراسة مجتمع 

كيفّية  فهم  على  فيه،  نشأوا  الذي  واالجتماعّي  السياسّي  الواقع  إلى  التطّرق  خالل  من  اّدعاءاتهم،  تتّبع  يساعد 

سواعد علّي  صالح  للعربّية:  الترجمة   *
بشير  نبيه  الترجمة:  تحرير   

תרגום התקצירים לערבית נעשה על ידי צאלח עלי סואעד, ועריכת התרגום על ידי נביה בשיר, חברי חוג   
המתרגמים של סדרת "מכתוב". התרגום נעשה באדיבות סדרת "מכתוב" המוקדשת לתרגום ספרות ערבית 

לעברית במודל דו–לאומי ודו–לשוני.
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الحريديم  أصبح  كيف  العاّم؛  والمجتمع  "الحريديم"  بين  تحليليًّا  يفصل  الذي  الخيالّي  األسود"  "الخّط  تشكيل 

تفّسر  قد  بارز.  عملّي  لبحث  وموضوًعا  سياسيًّا  وتحّدًيا  نسبيًّا،  هامشّي  نظرّي  لبحث  وموضوًعا  أيديولوجيًّا  تحّدًيا 

هذه األمور أيًضا كيف أّن المقاربة النقدّية في علم االجتماع اإلسرائيلّي لم تتناول المجتمع الحريدّي حّتى اآلن، 

اآلن. حّتى  منهجّي  بشكل  ُتناَقش  لم  تدرسهم  التي  والمؤّسسات  والدولة  الحريديم،  بين  القّوة  عالقات  أّن  وكيف 

الحريدّي. الرُّهاب  الشّك،  اجتماع  علم  متعّلمين،  مجتمع  االنقالب،  الحريديم،  المفتاحّية:  الكلمات 

البديلة  السياسة  في  وتناقضات  تحّديات  المحّلّية:  غير  المحّلّية 
إسرائيل في  البساطة  حياة  اختار  لمن 

ساسون-ليفي أورنا  زيمبل،  عينات 

ملّخص: يتناول هذا المقال التحّديات التي تمّيز السياسات البيئية للمواطنين الذين يّتجهون إلى النشاط السياسّي 

الخاّص واليومّي بسبب االغتراب عن سياسة الدولة. يرّكز المقال على العمل السياسّي لإلسرائيلّيين الذين يختارون 

السؤال  فإّن  البيئة،  حماية  دعاة  إلى  بالنسبة  الحّيز  ألهّمّية  إدراًكا  بيئّية.  ألسباب  الطوعّية  البساطة  حياة  أسلوب 

السياسّي.  عملهم  التصّورات  هذه  تشّكل  وكيف  الحّيز  إلى  البساطة  يختار  من  ينظر  كيف  هو  نفسه  يطرح  الذي 

ُيظهر تحليل النتائج التي تمّخضت عنها المقابالت مع أشخاص اختاروا حياة البساطة أّن تصّورهم السياسّي يجّسد 

أّنه بينما يرتبط وعيهم السياسّي  العالمّية والمحّلّية والبيتّية. لقد وجدنا  توّتًرا متأّصاًل بين ثالثة مستويات حّيزّية: 

المستويين  هذين  بين  المحّلّية.  والممارسات  البيت  على  بالكامل  يرّكز  السياسّي  عملهم  فإّن  العالمّي،  بالمستوى 

عدم  مثل  وقضايا  إسرائيلّية  سياسّية  مواضيع  إلى  وتفتقر  المحّلّي،  السياق  عن  منفصلة  سياساتهم  تظل  الحّيزّيين، 

البساطة، يمكن  الذين يختارون  بالنسبة لمقاربة األشخاص  القومّية.  أو  الجندرّية  أو  العرقّية  أو  الطبقّية  المساواة 

الحّيز  عن  السياسية  لألبعاد  نزًعا  يعتبر  هذا  أّن  نّدعي  فإّننا  لذلك  العالم،  في  مكان  أّي  في  "المحّلّي"  يوجد  أن 

يعرض  البيئّية،  السياسات  عليها  تنطوي  التي  التوّترات  مناقشة  خلفية  على  محّلّية".  غير  "محّلّية  أو  المحّلّي، 

البيئّية. المخاطر  عصر  في  السياسة  خصخصة  مسألة  تعقيد  المقال 

محّلّية  البيئّة،  حماية  سياسّي،  استهالك  بديلة،  سياسة  حّيزّية،  مستويات  طوعّية،  بساطة  المفتاحّية:  الكلمات 

محّلّية.  غير 
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التربية  في  بديلة  مبادرات  رّواد  دوافع  االحتماالت:  كّل  بخالف 
إسرائيل في  العربّي  والتعليم 

هاربون عيريت 

إلى  الناس  يميل  عقود.  عّدة  منذ  الدراسات  في  الجماعّي  العمل  في  للمشاركة  الدوافع  المقال  ُيناِقش  ملّخص. 

فيه،  يشاركوا  لم  لو  حّتى  منه  االستفادة  يمكنهم  أّنه  يعلمون  عندما  الجماعّي  العمل  في  المشاركة  عن  اإلحجام 

الموارد.  تجنيد  في  بالغة  وصعوبة  الدولة،  من  ا  مستمرًّ قمًعا  تواجه  أقّلّية  مجموعة  إلى  ينتمون  عندما  سّيما  ال 

أّنه  على  التقاعس  ثمن  ُيعّرف  الدراسة،  هذه  في  وتأثيره.  العمل  عن  التقاعس  ثمن  تناُول  تّم  بالكاد  ذلك،  ومع 

في  ذاتها  المشاركة  مجّرد  عن  ناتجة  فريدة  قيمة  أيًضا  بل  فحسب،  المتوّقعة  الفوائد  خسارة  تشمل  ال  تكلفة 

تحقيق  عن  للتنازل  والعاطفّية  األداتية  التكلفتين  أيًضا  التكلفة  هذه  تتضّمن  عواقبه.  عن  النظر  بغّض  العمل، 

الفلسطينّية  األقّلّية  إلى  ينتمون  آلباء  تربوّية  مبادرات  ثالث  تحليل  خالل  من  العمل.  في  اسُتثمرت  التي  التكلفة 

الذاتّية لقادتها فيما يتعّلق  أقّلّية مرتبط بالتصّورات  ُتبّين الدراسة أّن تطوير عمل جماعّي لمجموعة  في إسرائيل، 

المخاطر  تكون  عندما  حّتى  التغيير،  أجل  من  الجماعّي  العمل  يتّم  لماذا  يفّسر  وهذا  العمل.  عن  التقاعس  بثمن 

تهديًدا. وتشّكل  باهظة  واألثمان 

إسرائيل مواطنو  فلسطينّيون  تربوّية،  مبادرات  أقّلّية،  مجموعة  جماعّي،  عمل  المفتاحّية:  الكلمات 

برنامج  تحليل  من  تبّصرات  السّر:  في  كشراكة  القومّي  التضامن 
اجتماعّي كناٍد  األكبر"  "األخ  الواقع  تلفزيون 

كابالن داني 

ملّخص. تركز أدبّيات البحث الواسعة في موضوع بناء القومّية بشكل أساسّي على تصّور القومّية كهوّية جماعّية، 

خالل  من  التضامن  تنمية  بها  تتم  التي  والطريقة  المجموعة  أفراد  بين  التضامن  مسألة  مع  تتعامل  ما  ونادًرا 

العالقات الشخصّية. يعرض المقال استخدام نموذج نظرّي جديد لدراسة التضامن المدنّي-القومّي كناٍد اجتماعّي. 

األخ  برنامج  حالة  دراسة  من  مستمّدة  لبيانات  ثانوّي  تحليل  من  نابعة  تبّصرات  استخدام  عبر  النموذج  يتمّثل 

جماعيًّا  اجتماعيًّا  وعرًضا  اجتماعّي  ناٍد  بوصفها  البرنامج  في  الجمهور  مشاركة  تحليل  يتم  إسرائيل.  في  األكبر 

والمشاهدين  المشاركين  بين  نشأت  السّر  في  شراكة  تجربة  تغّذي  كيف  فحص  بهدف  وذلك  سواء،  حّد  على 

العالقة  آلّيات  من  منّوعة  مجموعة  البرنامج  صيغة  تبني  الجماعّي.  التضامن  مشاعر  أنفسهم  المشاهدين  وبين 
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من   – مزدوجة  بسيرورة  الجمهور  خاللها  من  يمّر  والتعميم  اإلقصاء  من  مختلفة  أنماًطا  وتخلق  العاّمة،  الحميمة 

غريب إلى صديق ومن مشاهد إلى مشارك. تنطوي هذه السيرورة على الجانب العاطفّي لكاتم األسرار والجانب 

الجماعّي  التضامن  تجربة  في  يساهمان  الجانبين  هذين  أّن  نقترح  جنحة.  ارتكاب  في  يشارك  لمن  االستعراضي 

الجماعّية. الهوّية  قضايا  عن  وتمييزاها 

إعالم وسائل  جمهور،  تلفزيون،  اجتماعّي،  تواصل  قومّية،  تضامن،  المفتاحّية:  الكلمات 

لقاء  في  تنعكس  كما  إسرائيل  في  دروز  مثلّيين  لدى  الجسد  صورة 
والتقويض المحافظة  بين  افتراضّي: 

أورباخ يوزغوف  نيكوال 

ملّخص. في هذا المقال يتّم للمّرة األولى فحص صورة الجسد لدى مثلّيين دروز في إسرائيل وتنّوعها كأمر متعّلق 

بالحّيز ومقاييس ديموغرافّية مختارة كما يّتضح من تحليل بطاقات في موقع التعارف الرائد في المجتمع الميمّي 

زوايا معرفّية مختلفة  البحثية من  األدبّيات  بتوّسع في  المثلّيين  لدى  الجسد  تناُول صورة  تّم   .  ”Atref Dating“

إلى قلب  للوصول  أم ال،  الفرد، سواء كان طوًعا  أمام  الطريق  الجسد  يمّهد  االجتماعّي.  والرفاه  االجتماع  في علم 

اإلجماع االجتماعّي- الثقافّي. كما يستخدم مثلّيون دروز في إسرائيل، وهم أقّلّية ضمن مجموعة أقّلّية، أجسادهم 

الدراسة  فحصت  فيها.  يعيشون  التي  المتجانسة  غير  القومية  العليا  واألطر  الحّيز  في  لالندماج  كأداة  وتمثيالتها 

)في  الدرزّي وخارجه  الحّيز  في  يعيشون  الذين  إسرائيل  في  دروز  لمثلّيين  التعريفية  البطاقات  من   %90 الحالية 

أنفسهم.  لوصف  استخدموها  التي  والصور  وهوّياتهم  ألجسادهم  نظرتهم  فحص  إلى  إضافة  اليهودّية(.،  المدن 

التحليل  بّين  الموقع.  150 بطاقة تعريفية ليهود ومسلمين ومسيحّيين أعضاء في  تّم تحليل  المقارنة، فقد  لغرض 

في  البحث  في  المشارك  الشخص  ذكر  ما  بحسب  بالدين  والصلة  التعليم  والسّن، ومستوى  الجغرافّي،  للموقع  أّن 

ومظهره  الجنسّية،  وهوّيته  الجنسّية،  بحياته  يتعّلق  ما  في  وانفتاحه  والهوّية  للجسد  بإدراكه  قوّية  صلة  بطاقته، 

"السلبّية". و  "األنوثة"  من  وموقفه 

تعارف مواقع  إنترنت،  الجسد،  صورة  مثلّيون،  دروز،  المفتاحّية:  الكلمات 
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اإلسرائيلي االجتماع  علم 
للمقاالت  بالكامل  ومخّصصة   1998 عام  تأّسست  سنوّية  نصف  علمية  مجّلة  اإلسرائيلي هي  االجتماع  علم  مجلـة 

مع  المتواصلة  المحلية  العلمية  لألبحاث  منبر  عن  عبارة  المجلة  العبرية.  باللغة  االجتماع  علم  مجال  تتناول  التي 

المتنّوعة  العلمية  المقاالت  من  كبيرا  عددا  المجّلة  تستقطب  االجتماع.  علم  بمجال  العالمية  العلمية  األبحاث 

ذلك,  الى  اضافة  االجتماع.  علم  مجال  في  التنّوع  تعكس  التي  النظرية  والتوّجهات  البحثية  المناهج  حيث  من 

علم  لمشهد  موّسعة  نظرة  فيه  ُيـعرض  حيث  ألعلمية  للكتب  نقدّية  لمراجعات  واسًعا  حّيـزا  المجلة  ـُخّصص  ت

في  الحضارات  وعلم  االجتماع  علم  قسم  يد  على  تأسست  اإلسرائيلي  االجتماع  علم  مجلـة  االسرائيلي.  االجتماع 

في  الحضارات  وعلم  االجتماع  علم  قسم  انشأه  )الذي  االجتماعية  البحوث  معهد  من  بدعم  ابيب,  تل  جامعة 

اإلسرائيلية. االجتماع  علم  وجمعية  واالقتصادية  االجتماعية  للبحوث  هوروفيتس  دافيد  معهد  ابيب(,  تل  جامعة 

كاليڤ ألكسندرا  المحّررة: 

بيسح توم  الكتب:  قسم  محّرر 

فاكنين دانا  التحرير:  مساعد 

للمؤلـفين: تعليمات 
اإلسهام  ذات  البحثية  المناهج  مختلف  من  امبريقيـة  مقاالت  على  اإلسرائيلّي"  االجتماع  "علم  مجّلة  تحوي   •

والعالمي.   المحلي  اإلسرائيليي  االجتماع  بعلم  الخاص  واإلمبريقي  النظري 

اخرى,  علمية  مجالت  قبل  من  نشرها  او  مراجعتها  يتم  لن  مقاالت  نشر  على  المجّلة  تحرير  هيئة  ـُـشرف  تـ  •

أخرى.  لغة  بأي  أو  بالعبرية 

مختّصين.   قّراء  قبل  من  سّري  أكاديمي  تحكيم  تحت  ـُخضع  تـ المجّلة   الى  ارسالها  يتم  التي  المقاالت   •

يجب أن ال يتجاوز عدد كلمات المقال المقّدم للتحكيم الـ 9,000 كلمه بما في ذلك الهوامش, قائمة المراجع   •

الكاملة وملّخص يحوي على 150 كلمة بالعبرية واإلنجليزية يشمل سؤال ألبحث, منهجية ألبحث, استنتاجات 

وإسهامه. البحث 

بين  مزدوج  تباعد  وإضافة   12 الخط  David, حجم  الخط  نوع    ,Word برنامج  في  المخطوطة  كتابة  يجب   •

األسطر.

المؤلفين  اسم  البحث,  عنوان  ألتالية:  التفاصيل  وإدخال  واإلنجليزية  العبرية  باللغتين  العنوان  اضافة صفحة   •

أو  األكاديمي  واالختصاص  اإللكتروني  البريد  عنوان  ألهاتف,  رقم  البيت,  عنوان  واإلنجليزية,  العبرية  باللغتين 

لمهني. ا

البحث وبصيغة يمكن تعديلها. كما ويجب  البيانية في مكانها الصحيح بحسب سياق  الجداول والرسوم  وضع   •

منفصلة. بصيغة صورة  وإرفاقهما  البحث  في  الموجودة  الصور  ادراج 

وفًقا  المراجع  قائمة  وكتابة  بحثه  داخل  المصادر  اضافة  الباحث  او  الكاتب  على  المقال،  قبول  تم  حال  في   •

المصادر. لمؤّلفي  الكاملة  الشخصية  األسماء  كتابة  مع   ،APA الـ  لقواعد 

مع  فقط  استثنائية  حاالت  في  اإلنجليزية  باللغة  المقاالت  قبول  يمكن  فقط.  العبرية  باللغة  المقاالت  كتابة   •

العبرية.   لّلغة  بترجمتهما  المؤلفين  الزام 

socis@tauex.tau.ac.il التالي:  اإللكتروني  البريد  على  المقال  ارسال  يجب   •


