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סוציולוגיה ישראלית

מתקדמות  מחקר  עבודות  עם  שיח  המנהלים  למחקרים  במה  לשמש  כתב–העת  מטרת 
בסוציולוגיה העולמית תוך הפניית מבט לישראל כמקום ולחומרים מקומיים. המערכת מזמינה 
מאמרים מדעיים ממגוון של מתודולוגיות וגישות תיאורטיות שמשקפות את הפלורליזם של 
הסוציולוגיה; מסות ודיונים בנושאים מרכזיים העומדים על סדר–היום הסוציולוגי, תוך שימת 

דגש במציאות הישראלית; וכן תגובות על מאמרים שהתפרסמו בחוברות קודמות.
או בכל שפה  )בעברית  המערכת תשקול לפרסם רק מאמרים מקוריים שטרם פורסמו 

אחרת(.
יעברו שיפוט אקדמי אנונימי על–ידי קוראים– מאמרים שיתקבלו במערכת כתב–העת 

מומחים.
כתב–העת סוציולוגיה ישראלית מופיע פעמיים בשנה.

הנחיות למחברים:
יש להגיש את החומר בשלושה עותקים מודפסים ברווח כפול ולשלוח גרסה אלקטרונית 
של המאמר לכתובת socis@post.tau.ac.il, או ־ ניתן להגיש מאמר דרך אתר האינטרנט 

.http://www.socis.tau.ac.il של כתב–העת בכתובת
היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילה. המאמר יכלול הערות שוליים, רשימת מקורות 
להגיש  יש  וגרפים  טבלאות  ובאנגלית.  בעברית  מילים  כ–120-100  בן  ותקציר  מלאה 

מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.
המאמר )ללא שם המחבר( ילווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, שם 

המחבר/ת, כתובת, מספר טלפון, דוא”ל, ושיוך אקדמי/מקצועי של הכותב/ת.
הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי החוברת האחרונה 

של סוציולוגיה ישראלית.
כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי דופן. אם 

כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחבר לדאוג לגרסה העברית.
טיוטת דפוס תועבר להגהה למחברים לפני הפרסום.

המערכת אינה מחזירה כתבי–יד.
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אשת חיל והגבר החדש: שני מודלים של “משפחה 
אידיאלית” והשלכותיהם על הסדרים מגדריים 
במשפחות של נשים וגברים המשרתים בצה”ל

מיטל עירן–יונה*

העשורים  בשני  מעט  לא  נחקרו  ומגדר  ארגונית  תרבות  של  היבטים  תקציר. 
האחרונים, אולם ההפרדה שעליה הצביעה קנטר )Kanter, 1977b( בין המחקר 

והתיאוריה של תחום העבודה ובין אלה של תחום המשפחה עדיין שרירה וקיימת. 

מחקר זה, הממוקם בנקודת המפגש שבין משפחה לעבודה, מבקש להרחיב את הידע 

בתחום זה באמצעות בחינת השפעתם של מאפיינים מסוימים בתרבות הארגונית 

של צה”ל, כארגון עבודה וכמוסד חברתי, על חלוקת התפקידים המגדרית בתוך 

משפחותיהם של המשרתים בו בצבא קבע, גברים ונשים כאחד.

המסקנה המרכזית העולה מהמחקר היא באשר לעוצמתה של התרבות הארגונית 

בצבא, בהיבט של תובענותה ביחס לפרט ולמשפחה ובהיבט של עיוורונה המגדרי. 

של  ובציפיות  בהנחות  מסוימים  מגדריים  הבדלים  אף  על  כי  עולה  מהממצאים 

בו,  המשרתות  הנשים  ממשפחות  ציפיותיו  לעומת  הגברים  ממשפחות  הצבא 

תובענותו הגדולה מן הפרט ומהמשפחה מבנה בשני המקרים הסדרים משפחתיים 

וזוגיים שונים מהנורמה המקובלת בקרב משפחות ישראליות דומות במאפייניהן. 

צבא, ארגון, מדינה ומגדר ־ היבטים תיאורטיים

בתוך משפחותיהם  מגדר  יחסי  על  עבודה  ארגון  את השפעתו של  לבחון  זה מבקש  מחקר 
של המועסקים בו. בחינה זו תיעשה באמצעות חקר מקרה של צה”ל כארגון עבודה וכמוסד 
חברתי. בהמשך הדברים אנסה לחשוף את הנחות היסוד ואת הציפיות העומדות בבסיס המודל 
האידיאלי של המשפחה כפי שתופס אותה הצבא. לאחר מכן אעמוד על ההבדלים המגדריים 
המתגלים כאשר ההנחות והציפיות האלה מוטמעות בהסדרים המשפחתיים והזוגיים בקרב 
משפחות של גברים שמשרתים בקבע לעומת משפחותיהן של נשים שמשרתות בקבע. ברקע 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב.  *
מאמר זה הוא חלק מעבודת דוקטורט שאני כותבת בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל   

אביב, בהנחייתן של פרופ' חנה הרצוג ופרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל. אני מבקשת להודות לפרופ' דפנה 

יזרעאלי ז"ל על שהכניסה אותי לרזי לימודי המגדר ועל תמיכתה הרבה בתחילת הדרך, ולפרופ' חנה 

הרצוג על ההנחיה המאתגרת, על התמיכה ועל הערותיה החכמות. כמו כן, ברצוני להודות למרכז למדעי 

ענף מחקר  ולראש  איל אפרתי  בביצוע המחקר, לראש המרכז אל"מ  על התמיכה  בצה"ל  ההתנהגות 

סא"ל הדס בן אליהו. תודה מיוחדת לד"ר אורלי בנימין על החשיבה המשותפת ולאגודה הישראלית 

לקרנות מחקר וחינוך על התמיכה והסיוע. לבסוף, תודה לקוראים האנונימיים על הערותיהם המפרות.
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של מחקר זה מונחים הן הספרות העוסקת בנקודת המפגש שבין מגדר לארגונים והן המחקר 
בדיון  אך אפתח  שני התחומים,  בקצרה את  להלן אסקור  צבא.  אנשי  אודות משפחות של 

במאפייניו של צה”ל כארגון עבודה וכמוסד מדינתי.
 

צה”ל כארגון עבודה, כמוסד מדינתי וכגוף טוטלי 
בעל מאפיינים ייחודיים

בדיון אודות צבא הקבע נוהגים לעתים קרובות להתייחס לצה”ל כאל ארגון בעל מאפיינים 
המועסקים  עבור  ודבר.  עניין  לכל  עבודה  מקום  הוא  מובנים,  שבהרבה  אף  על  ייחודיים, 
)בניגוד למסלול שירות החובה(, צה”ל הוא גם מקום עבודה בעל  בו במסלול של קריירה 
מאפיינים בירוקרטיים דומים לאלו הרווחים בארגונים ציבוריים אחרים: הוא מעסיק עובדים 
בשכר, מייצר עבורם מסלולי הכשרה וקידום, מספק להם מערכת תמיכה סוציאלית, מבטיח 

את זכויותיהם הפנסיוניות וכיוצא באלה.
עם זאת, לצה”ל כצבא יש כמה וכמה מאפיינים ייחודיים המבדילים אותו מארגוני עבודה 
הפרט  בין  היחסים  מוגדרים  שבו  הייחודי  המשפטי  המבנה  הוא  הראשון  המאפיין  אחרים. 
אינם  בו  המועסקים  הקבע  משרתי  ובין  צה”ל  בין  היחסים  משפטית,  מבחינה  הצבא.  ובין 
מוסדר  אינו  הקבע  אחרים(.1 מעמדם של משרתי  בצבאות  גם  נהוג  )כך  עובד–מעביד  יחסי 
והוא מוגדר מכוח הדין הציבורי כשירות.2 מעמד  ורז, 2000(,  )זיידמן  בחוק, אלא בפסיקה 
ייחודי זה מאפשר לצבא להגביל את חופש ההתאגדות והשביתה של הפרט ואת יכולתם של 
המשרתים להשתתף בפעילות פוליטית.3 כמו כן, הוא משחרר את הצבא מהמחויבות להחיל 
על משרתי הקבע את חוקי העבודה החלים על כל יתר העובדים במדינה, שכן בהיעדר יחסי 

עובד–מעביד, המשרת בקבע אינו נהנה מההגנות של משפט העבודה האישי והקיבוצי.  
המאפיין השני המבחין את הצבא מארגוני עבודה אחרים הוא עצם העיסוק של הצבא 
בהפעלה מאורגנת של אלימות, שיש בו משום סכנת פגיעה ומוות. המאפיין השלישי הוא 
תובענות הדרישות מהפרט, הנגזרת מהיות הצבא ארגון טוטלי והיררכי, מוסד חמדני במונחיו 

של קוזר )Coser, 1974(, המציב דרישות תובעניות בפני הפרטים המועסקים בו. 

ברוב הצבאות המערביים בני זמננו לא מתקיימים יחסי עובד–מעביד בין הצבא למשרתים בו. כך למשל   1

בצבאות של ארצות הברית, בריטניה וגרמניה.

משרתי הקבע אינם זכאים לפנות לבית הדין לעבודה לפתרון סכסוכי עבודה אלא לבג”ץ בלבד. בהיעדר   2

חוק שמסדיר את יחסי משרת הקבע עם צה”ל, מוגדרים יחסים אלו בפסיקת בג”ץ. בבג”ץ עובד )279/72 

עובד נגד שר הביטחון ואחרים, פ”ד כז]1[ 169( קבע בית המשפט העליון כי משרת הקבע פועל במסגרת 

של מעמד )סטטוס( מכוח הדין הציבורי ולא מכוח התקשרות חוזית, כלומר בג”ץ אינו מכיר במעמדם של 

משרתי הקבע כעובדים. 

בהיעדר חקיקה שתסדיר את מעמד אנשי הקבע, גם נושא זכויות ההתארגנות והשביתה לא נקבע בחוק.   3

מתגובת המדינה לעתירה שהוגשה בנושא על ידי רס”מ בנאי )עתירה שנמחקה לפני שהגיעה לדיון( 

נכתב: “הענקת זכות התארגנות בארגון עובדים לחיילי צה”ל תביא לפגיעה במשמעת הצבאית, לערעור 

מבנהו של צה”ל ולקעקוע היסודות המבטיחים פעולתו של הצבא”.
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להלן אטען כי דרך השליטה של צה”ל במשרתיו הוא שולט גם במשפחותיהם, משפיע על 
האופן שבו מתארגנת המשפחה, על הסדרים משפחתיים וזוגיים, על תעסוקת בנות הזוג ובני 
הזוג של המשרתים בו, על מקום מגוריהם, על סדר הקדימויות המשפחתי והזוגי ועוד. עוד 
אטען שהצבא אינו רק חלק משוק העבודה וארגון בעל מאפיינים ייחודיים, אלא הוא בו בזמן 
גם ארגון עבודה ומוסד חברתי המייצג את האידיאולוגיות הלאומיות והמדינתיות. במובן זה, 

המדינה הופכת לשחקן המשתתף בעיצוב יחסי הגומלין בין עבודה למשפחה. 
בבואנו לדון ביחסי צבא ומגדר, חשוב לציין מאפיין ייחודי נוסף של צבא, באשר הוא, 
ולאופיו התרבותי. אחד המאפיינים הבולטים של צבא הוא היותו  הנוגע להרכבו החברתי 
ארגון גברי המושתת על “פולחן של גבריות” שמלווה בנורמות, בערכים ובאורח חיים גבריים 
שהם גורמים רבי חשיבות בתרבות הצבאית. הפרדיגמה של לחימה ושל לוחמים גברים היא 
המהות של התרבות הצבאית, והיא נשארת עקבית גם למול נוכחות של אחרים, בתוכם נשים, 
 Dunivin, 1988; Connell,( לוחמים  גברים  של  הסטריאוטיפי  לדימוי  מתאימים  שאינם 
של  ממוגדרים  בדפוסים  היתר  בין  ביטוי  לידי  באה  גברי  ארגון  צה”ל  של  היותו   .)1990
חלוקת עבודה פנימית בין גברים לנשים המשרתים בשורותיו, בהיבטים שונים של התרבות 
ובתפיסת   )2002 ועירן–יונה,  טובי   ;2001 ולוי–שרייבר,  בן–ארי   ;1999 )יזרעאלי,  הארגונית 

הצבא את משפחות המשרתים, כפי שיוצג בהמשך.

 
מגדר, תרבות ארגונית והעובד האידיאלי

התיאוריות  לארגונים.  מגדר  שבין  המפגש  בנקודת  תיאורטית  מבחינה  ממוקם  זה  מאמר 
בנושא זה עוסקות בניתוח מקומו של המגדר בארגוני עבודה, בסיבות לאי שוויון בין נשים 
לגברים בשוק העבודה וביחסים שבין ארגון העבודה ובין הפרט ומשפחתו. בתוך כך נערך 
על  זה  מודל  והשלכותיו של  ארגונים  האידיאלי” שמייצרים  “העובד  מודל  אודות  גם  דיון 

הפרט, על המשפחה ועל המבנה החברתי–מגדרי.
מבט ביקורתי בארגוני העבודה ובמקומם של גברים ונשים בתוכם מבהיר כי ארגונים אינם 
להבניית  המשמשים  והחוזים  המסמכים  בבסיס   .)Acker, 1990( מגדרית  מבחינה  ניטרליים 
ארגונים מצויות הנחות ביחס למגדר, והנחות אלה הן הבסיס ההגיוני לתיאורטיזציה שלהם. 
המגדר הוא אלמנט מכונן בלוגיקה הארגונית ובהנחות היסוד שבבסיס הפרקטיקות המבנות את 
רוב ארגוני העבודה בני זמננו )שם(. אחת ההבנות החשובות הנובעות מכך היא כי בבסיסם של 
הארגונים עומדת תפיסה ממוגדרת של העובד האידיאלי/הנורמטיבי המבוססת על דימוי של 
גבר החופשי מעול הטיפול בילדים ובמשפחה ופנוי להשקיע את כל זמנו בעבודה )יזרעאלי, 

 .)Acker, 1990; Bagihole & Goode, 2001; Williams, 2000 ;1999ב
יזרעאלי )1999ב( טוענת שכאשר מעסיקים מדברים על “עובד אידיאלי”, כוונתם בדרך 
מלאה,  במשרה  בעבודה  מתמקדים  שחייו  לארגון,  גבוהה  מחויבות  רמת  בעל  לאדם  כלל 
דהיינו גבר שרעייתו או אישה אחרת דואגת לצרכיו האישיים ולילדיו. רמת המחויבות נמדדת 
על פי רוב במונחי זמן, כלומר מספר השעות שהעובד נוכח פיזית במקום עבודתו או זמין 
באופן  הבית  חיי  ארגון  על  מושתתת  האידיאלי  העובד  תפיסת  אחרות,  במילים  לעבודה. 
אחרת,  מישהי  דיוק  וליתר  אחר,  מישהו  על  לסמוך  לעובד  שמאפשר  מגדר  ומוטה  מסוים 



אשת חיל והגבר החדש  מיטל עירן–יונה    212

שתנהל את חיי המשפחה ואת חייו האישיים. אמת מידה זו מפלה לטובה את אורח החיים 
המאפיין גברים. היא מעניקה יתרון לגברים הפטורים מחובות משפחה, בעוד שרוב הנשים 
מנועות משחרור דומה. יתר על כן, כאשר המחויבות לעבודה נמדדת במספר שעות השהות 

במשרד, הרי מחויבותן הפסיכולוגית של נשים לעבודתן נתפסת כפחותה.
ויליאמס )Williams, 2000( מוסיפה על כך וטוענת שהתפיסה החברתית הרווחת היא 
הגברים  רוב  לטענתה,  העבודה.  לאידיאל  עצמו  את  להתאים  תפקידו  ואף  הגבר  שזכות 
בתנאי  אפילו  אידיאלים,  עובדים  של  בסטנדרטים  לעמוד  אלא  ברירה  להם  שאין  חשים 
עבודת  כלומר  המשכורת.  תלוש  גודל  פי  על  נמדדת  שהגבריות  מאחר  נצלניים,  עבודה 
עליו  וכאדם  כגבר  להצליח  וכדי  החברתית,  הזהות  את  )ולמשפחתו(  לו  מספקת  הגבר 
זו של הגברים, בצירוף האידיאולוגיה  לעמוד בסטנדרטים שמציבים המעסיקים. תחושה 
חייהן  כוח חזק שדוחף את הנשים לעצב את  יוצרות לטענתה  של אימהּות אינטנסיבית, 

סביב גידול הילדים.
עיקר הדיון התיאורטי במשפחות של עובדים נגזר מהמודל הגברי של העובד, ולפיכך דן 
בנשים שהן רעיות עובדים ולא בגברים שהם בני זוגן של נשים עובדות )גם המחקר העוסק 
הרעיות  של  החברתיים  בתפקידיהן  הדיון  זו(.  בנטייה  מאופיין  צבא  אנשי  של  במשפחות 
שונים  ובממדים  המנהלים  ברעיות  והתמקד  העשרים  המאה  של  החמישים  בשנות  החל 
בין החוקרות  הייתה   )Kanter, 1977( קנטר   .)White, 1962( בחייהן  של שליטת הארגון 
הראשונות שהתייחסו לרעיות העובדים ולממדים המשפחתיים והפרטיים של העבודה. היא 
דנה ברעיות מנהלים ובתפקיד הארגוני והחברתי שהן ממלאות, מתוך הנחה שעולם העבודה 
אינו משפיע רק על המעורבים בו ישירות, אלא על כל אלו שחולקים איתם את חייהם. היא 
מצביעה על היבט לא מדובר של חלוקת העבודה הביתית המאפשר לגברים חופש בחירה 
בקריירה בזכות חלוקת העבודה המגדרית ועל בסיס התמיכה הרגשית, החברתית והטכנית 
המחקר  בין  שנוצרה  ההפרדה  את  מבקרת   )Kanter, 1977b( קנטר  רעיותיהם.  שמספקות 
והתיאוריה של תחום העבודה ובין אלה של תחום המשפחה ואת היעדר ההתייחסות לאופן 
שבו התחומים מכוננים זה את זה. כמעט שלושים שנה אחרי פרסום מאמרה, ההתייחסות 
לממדים המשפחתיים והפרטיים של העבודה עדיין כמעט שאינה נכללת בסדר היום המחקרי 
של לימודי הארגון, אשר מקבלים כמובן מאליו את ההפרדה בין הפרטי לציבורי ומתייחסים 

לארגון כאל מערכת סגורה )ברקוביץ, 2006(.
היבטים של תרבות ארגונית ומגדר נחקרו לא מעט בשני העשורים האחרונים )לסקירה 
ראו Ouchi, 1985 ;Allaire & Fisirotu, 1984; Sandy, 1979 אצל קונדה, 2000(, אולם 
ההפרדה שעליה הצביעה קנטר עדיין שרירה וקיימת. מחקר זה מבקש לתרום לתחום ידע 
זה באמצעות בחינת האופן שבו משפיעים מאפיינים מסוימים של התרבות בארגון העבודה 
על חלוקת התפקידים המגדרית בתוך משפחותיהם של המועסקים בו, נשים וגברים כאחד. 
מטרת המחקר לבחון מהן הנורמות, הנחות היסוד והציפיות אשר עומדות בבסיס תפיסת צה”ל 
)כארגון( את משפחות המשרתים בו ובבסיס יחסו אליהן, ולעמוד על ההבדלים המגדריים 
ב”תרגום” של הנחות וציפיות אלו להסדרים משפחתיים וזוגיים בקרב משפחות של גברים 

ושל נשים המשרתים בצבא הקבע. 
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במאמר זה ברצוני לטעון כי מאפיינים מסוימים בתרבות הארגון,4 ובעיקר תפיסת צה”ל 
התפקידים  חלוקת  דפוסי  ועל  הפרקטיקות  על  משליכים  כלפיה,  ותובענותו  את המשפחה 
הצבא  ציפיות  של  בהמרתן  מגדריים  הבדלים  שיש  וכן  המשרתים,  משפחות  בתוך  והכוח 
גברים המשרתים בקבע לעומת משפחות של  וזוגיים במשפחות של  להסדרים משפחתיים 

נשים המשרתות בקבע. 

המחקר אודות משפחות של אנשי צבא

אחד מתחומי המחקר שבהם יש התייחסות נרחבת יחסית למשפחות העובדים בארגון הוא 
בנושא  רוב המחקר  אודות משפחות של אנשי צבא המשרתים בצבאות מערביים.  במחקר 
נכתב משנות השבעים של המאה העשרים ואילך ועסק בעיקר בצבאות של ארצות הברית 
מעקב  לספק  כדי  יישומית,  באוריינטציה  הצבאות  עבור  נערכו  מהמחקרים  רבים  וקנדה. 
שוטף אחר שביעות רצון המשפחות מהיבטים שונים של השירות וכדי לסייע בפיתוח תכניות 
ושירותים עבור המשפחות. לפיכך רוב המחקר נעדר נקודת מבט ביקורתית ביחס לצבא בכלל 
וביחס לתפקידו בכינון ובשעתוק של יחסי מגדר בפרט. הוא מניח כמובן מאליו את תפקידן 
של רעיות המשרתים כ”עזר כנגדו” וכאחראיות עיקריות לספרה הפרטית ומתמקד בשימור 
התפוקות  את  למקסם  לצבא  שיסייעו  בהיבטים  ממוקדים  מהמחקרים  רבים  הקיים.  המצב 

מהמשרתים בו ולגייס את הרעיות ואת המשפחות לטובת הארגון. 
השאלות שנבחנו במחקרים אודות משפחותיהם של משרתי הקבע עוסקות בסוגיות של 
)Bourg & Segal, 1999(, הזדהות  שביעות רצון מהחיים במסגרת הצבא, מחויבות לצבא 
ילדים, השפעות חיי הצבא על  והישגים לימודיים של  עם חיי הצבא, מיומנויות חברתיות 
 ,)Kohen, 1984; Bowen & Orthner, 1989; Booth, 2003( חיי המשפחה ועל בת הזוג
 Bell,  ( השפעת שירות במשימות השכנת שלום מרוחקות מהבית על הפרט ועל המשפחה 
Stevens & Segal, 1996; Rohall, Segal & Segal, 1999(, וכן השפעה של משתני משפחה 
 Bowen & Orthner,( כגון גודל המשפחה, נישואין, עבודת נשים ודיור על התפקוד בצבא
 Kohen,( כמו כן, נבחנו היבטים הקשורים ליישום מדיניות הצבא בנושא משפחות .)1989
 1984; Albano, 1993; Blankinship, 1990; Segal & Harris, 1993; Martin, Rosen
Sparacino, 2000; Bourg & Segal, 1999 &(. במחקרים אלו שבה ועולה החשיבות הרבה 
שביעות  על  לשרת,  הנכונות  על  המשפיע  מרכזי  כגורם  במשרת  המשפחה  לתמיכת  שיש 
הרצון מהשירות ועל יכולות הביצוע בפועל של התפקיד. נמצא כי משפחת המשרת תורמת 
להשלמת המשימה הצבאית בכך שהיא שומרת על מצב רוחו של המשרת, תומכת בו ועוזרת 

 .)Blankinship, 1990; Bell, Stevens & Segal, 1996( להשאיר אותו במסגרת

לצורך עבודה זו אני מאמצת את הגדרתו של קונדה )2000(, אשר בחן את התרבות הארגונית בארגון   4

היי–טק. לפי קונדה, התרבות הארגונית כוללת את הכללים המפורשים והמשתמעים השולטים בהיבטים 

הקוגניטיביים והרגשיים של הִחברות בארגון ומנחים ומעצבים את ההתנהגות ואת חוויית העבודה של 

העובדים. תרבות זו היא גם הכלי שבאמצעותו מנסה הנהלת הארגון במודע ובכוונה תחילה להשפיע על 

ההתנהגות ועל חוויית העבודה של העובדים.
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על אף ההתרחבות הניכרת בעשור האחרון בהיקף כניסתן של נשים לתפקידים שונים 
 Weinstein & White, 2001; Enloe, 2000;( בשורות הצבאות ומחקר לא מועט שנכתב בנושא
הספרות  רוב   ,)2000 Fenner, 1998; Izraeli, 1997; Dandeker & Segal, 1996; ששון–לוי, 
בצבא,  המשרת  הוא  הגבר  שבו  למודל משפחתי  מתייחסת  צבא  אנשי  במשפחות  העוסקת 
ההמשגה  בידו.  ולסייע  הפרטית  לספרה  לדאוג  המרכזי  שתפקידה  כמי  נתפסת  והאישה 
פאפנק  ידי  על  נערכה  החיילים  רעיות  תפקיד  את  הצבא  תפס  שבו  לאופן  הראשונה 
)Papanek, 1978(, אשר התייחסה לצבא האמריקאי בשנות השבעים של המאה העשרים. 
 Two person“ של  הוא  האמריקאי  בצבא  שרווח  האידיאלי  המשפחתי  המודל  לטענתה, 
career"ז,5 כלומר לשני בני הזוג, איש הקבע ורעייתו, קריירה אחת: זו של איש הקבע.6 הארל 
)Harrell, 2002( מצביעה על שינויים מסוימים שחלו במודל זה עם התרחבות היציאה של 
נשים לעבודה ועם ההתנגדות של חלקן להמשיך ולמלא את מגוון התפקידים שהצבא ובני 

זוגן הטילו עליהן. 
מחקרים שנערכו בישראל בקרב משפחות המשרתים בקבע דומים במידה רבה למחקרים 
שתוארו לעיל, אם כי רובם לא פורסמו. רבים מהם נערכו עבור צה”ל, באו מהדיסציפלינה 
הפסיכולוגית, עסקו בהיבטי מיקרו של היחסים בין איש הקבע למשפחתו ובחנו את עמדות 
המשפחה ביחס לשירות. אף על פי שנשים שירתו בצבא הקבע מיום הקמתו, אף לא אחד 
מהמחקרים התייחס עד כה לבני הזוג של נשים המשרתות בקבע, סוגיה מעניינת כשלעצמה 

שנבחנת לראשונה במחקר זה.
המחקרים היחידים המציגים תמונת מצב כמותית ורחבה של כלל רעיות המשרתים נערכו 
השירות  כלפי  הנשים  בעמדות  התמקדו  הם  העשרים.  המאה  של  השמונים  שנות  באמצע 
ובחנו את משרתי הקבע כמקשה אחת, בלי להבחין בשונות במאפייני עיסוקם ובמאפייני 
היעדרותם מהבית )פז, 1982; ישראלאשווילי, 1987; סינה–דסיויליה, 1988(. מאז ועד למועד 

ביצוע מחקר זה לא נערך מחקר כמותי רחב היקף בקרב משפחות המשרתים.
איכותניים  מחקר  כלי  על  כלל  בדרך  התבססו  רעיות  בקרב  שנערכו  אחרים  מחקרים 
והתמקדו ברעיות של קצינים המשרתים ביחידות לחימה, מתוך הכרה בכך ששירותם גובה 
ממחקרים  כאחת.  והאינסטרומנטלית  הרגשית  תמיכתן  את  ומחייב  מנשותיהם  גבוה  מחיר 
אלו שבה ועולה החשיבות הרבה שיש לתמיכת המשפחה במשרת הקבע )פינקלשטיין, 1991; 
ועדת קשנ”ר, 2000; היזמי, 2001(. התייחסות מסוימת למשפחה מצויה גם במחקרי עמדות 
שערך צה”ל לאורך השנים בקרב קצינים. ממחקרים אלו עולה כי אחד הקשיים הגדולים 
ביותר שעליו דיווחו הקצינים הוא הקושי לנהל חיי משפחה בד בבד עם עמידה בתביעות 

המאה  של  השבעים  בשנות  הברית  בארצות  חיילים  במשפחות  הרעיות  תפקיד  את  המשיגה  פאפנק   5

מחוץ  לעבוד  תצא  שלא  מהאישה  ציפו  אלו,  בשנים  האמריקאי  בצבא  נהוג  שהיה  במודל  העשרים. 

לבית ובוודאי שלא תפתח קריירה משל עצמה. לנשים בצבא האמריקאי יש גם כיום תפקידים טקסיים 

פורמליים ובלתי פורמליים, כפי שסוקרת הארל )Harrell, 2002(, ומידת תמיכתן בבני זוגן נכנסה עד 

שנת 1988 כמרכיב בהערכה המקצועית של הקצין )!(.

בצבא האמריקאי, להיות רעיה של קצין בצבא פירושו לשאת לא רק בעול עבודת הבית והתמיכה בבן   6

הזוג, אלא גם למלא תפקידים שונים בהתנדבות עבור הצבא, בין היתר בהפעלת קבוצות תמיכה וקשר 

עבור המשפחות, פעילות קהילתית וחברתית שהנשים מצופות לנהל ולהשתתף בה ועוד.
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השירות הצבאי, וכי היבט זה משפיע על החלטתם אם להמשיך בשירות או לעזוב )חלבובסקי, 
1989; טאובמן, 1990; ליברמן ומבורך, 1990; עירן–יונה, 1999; הדר, 2000(. 

מחקר זה, אשר מבוסס על ניתוח ביקורתי של יחסי צבא–מגדר, מציע נקודת מבט אחרת 
על היחסים שבין הצבא למשפחה ועל התפקיד שיש לצבא בכינון יחסי מגדר. בעשור האחרון 
ניצבים צבאות, כמו ארגונים אחרים, אל מול מודל חדש של משפחות. התרחבות ההשתתפות 
של נשים בשוק העבודה והתפתחות דגמים אחרים של משפחות ־ בהם הדגם של משפחות 
“כפולות קריירה”, משפחות חד–הוריות וכיוצא באלה ־ מזמנים אתגרים חדשים לפתחם של 

הצבאות ומעצימים את הקונפליקט שבין הצבא למשפחה בתוך משפחות אנשי הצבא.
היעדר ספרות שעוסקת בזיקה שבין ארגון העבודה ובין הסדרים מגדריים בתוך המשפחה 
מעיד על הנטייה הרווחת במחקר האקדמי להפריד בין שדות מחקר וידע אלו על המשפחה, 
בין עולמות הדעת הללו מסתיר את  ובשיח הציבורי  ומגדר. המידור במחקר  שוק העבודה 
הכוח המשולב שמפעילים הסדרים חברתיים אלה בהבניה של הסדרים חברתיים ממוגדרים: 
מה גוזרת תרבות עבודה תובענית בשעות עבודה על המשפחה? איזה סוג של חלוקת עבודה 
בתוך המשפחות היא מייצרת? מה היא דורשת מבני הזוג ומבנות הזוג? מהו דפוס היחסים 
ל”משפחה  ביחס  הארגון  מניח  הנחות  אילו  העובדים?  משפחות  ובין  הארגון  בין  הקיים 
האידיאלית”, למבנה המשפחה ולחלוקת התפקידים בתוכה? לכמה משאלות אלה אנסה לתת 

תשובה במאמר זה. 

מתודולוגיה 

סקר  על  ואיכותניות. החלק הכמותי מבוסס  כמותיות  שיטת המחקר משלבת מתודולוגיות 
קבע  זוג של משרתי  ובנות  זוג  בני  מייצג של  מדגם  בקרב   2002 בדצמבר  טלפוני שנערך 
בצה”ל. אוכלוסיית המחקר כללה בני זוג ובנות זוג של קצינים ונגדים בכל הדרגות,7 נשואים, 
שיש להם ילד אחד לפחות, יהודים. האוכלוסייה הורכבה משלוש קבוצות עיקריות: רעיות 
משרתי קבע בכלל צה”ל, רעיות קצינים לוחמים ובני זוג של נשות קבע )בסך הכל השתתפו 
והנתונים  ייצוגיות,  בדיקת  נערכה  גברים(.  ו–237  נשים   728 מתוכם  965 משיבים,  במחקר 
נמצאו מייצגים היטב את משרתי הקבע בכל קבוצה. נוסף על כך, ערכתי ראיונות עומק חצי 
מובנים עם 23 קצינים ועם 20 רעיות של קצינים המשרתים במסלול קרבי בתפקידי סגן מפקד 

גדוד עד סגן מפקד אוגדה, נשואים עם ילדים. רוב הראיונות נערכו בשנים 2004-2003.
בצד כלים אלו השתמשתי גם במסמכים ארגוניים שונים הנוגעים לדפוס הקשר שבין 

הצבא למשפחות, תוכניות שעיצב הצבא עבור משפחות וכדומה. 

קצינים עד דרגת תא”ל כולל. נגדים בכל הדרגות.  7
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המודל המגייס: הנחות היסוד והציפיות העומדות בבסיס תפיסת צה”ל 
את המשפחה

בעבודה קודמת )עירן–יונה, 2002( טענתי כי דפוס היחסים בין צה”ל ובין משפחות המשרתים 
בו נגזר מ”מודל מגייס” הכולל הנחות יסוד, ציפיות ותפיסות של הצבא את המשפחה. לפי 
מודל זה, “גיוס” המשפחה מתבטא בשלושה מישורים: אידיאולוגי, אינסטרומנטלי ורגשי. 
הצבא תופס את המשפחה כמי שצריכה לתמוך באופן מוחלט בשירות. המשפחה, ובעיקר בת 
הזוג, צריכה לספק למשרת את התנאים הדרושים לשירותו בקבע, החל בתמיכה הערכית 
וכלה  המשרת  של  הפיזיים  צרכיו  סיפוק  דרך  הלאומית,  חשיבותו  הכרת  מתוך  בשירות 
בתמיכה רגשית. ללא התגייסות בת הזוג לספק את המשענת עבור משרת הקבע בשלושת 
המישורים, הוא יתקשה מאוד לתפקד בעת ובעונה אחת גם בארגון וגם כשותף במשפחתו. 
זה היא ציפייה לשחרור של משרת הקבע מהאחריות לטיפול  אחת המשמעויות של מודל 

בילדים ובמשק הבית, על מנת לאפשר לו לייחד את כל כולו לתפקיד ולצה”ל.
בבסיס “המודל המגייס” של המשפחה עומד הגבר, הקצין הלוחם, המפקד. בן–ארי ולוי–
שרייבר )2001( טוענים כי הגברים המשרתים כקצינים בצבא בתפקידי לחימה מייצגים את 
הגבריות ההגמונית בחברה הישראלית–יהודית. לפיכך אין זה מפתיע לגלות כי ההתבוננות 
הלוחמים  הקצינים  של  העדשה  דרך  בעיקר  נעשית  הקבע  משרתי  במשפחות  הצבא  של 
ודרך המודל ההגמוני של גבריות בצבא. ואולם, התבוננות זו יוצרת תמונה חלקית, חסרה 
וממוגדרת של אוכלוסיית המשרתים, שכן שיעור הקצינים הלוחמים הוא רק כ–15% מקרב 
כלל הקצונה בצבא. היא מוציאה מהדיון את כל מי שהוא “אחר”, וה”אחרים” במקרה זה 
הם רוב המשרתים: נגדים בתפקידים שונים, קצינים המשרתים בתפקידים שאינם קרביים, 
וכן אוכלוסייה גדולה של נשים, קצינות ונגדות המשרתות בקבע. ההתייחסות לאוכלוסיות 
שונות זו מזו במאפייני השירות שלהן דרך אב–טיפוס של הקצין הקרבי מביאה להתמודדות 

לא מתאימה של הצבא עם צורכי המשפחות.
מניח  האידיאלית, הנשאפת, שהוא  )זו  לצבא מהמשפחה  והציפיות שיש  היסוד  הנחות 
והן עומדות בבסיס  את קיומה( הן חלק מהנורמות הרווחות בתרבות הארגונית של צה”ל, 
מערכת היחסים בין צה”ל ובין משפחות משרתי קבע, כפי שעוצבה לאורך השנים. חשיפתן 
ולהבנת ההבדלים  של הנחות אלו היא היסוד להבנת דפוס היחסים שבין הצבא למשפחה 
המגדריים ב”תרגום” של הנחות וציפיות אלו במשפחות של גברים המשרתים בצה”ל לעומת 

במשפחותיהן של נשים המשרתות בו. 
נגזר דפוס היחסים בין  יסוד מרכזיות שמהן  ניתוח ממצאי המחקר מעלה חמש הנחות 
ואת  נורמות תרבותיות המקובלות בארגון  היסוד מגלמות בתוכן  הצבא למשפחות. הנחות 
וחלוקת  מסורתי  משפחתי  מבנה  הן:  ההנחות  וממשפחותיהם.  מהמשרתים  הצבא  ציפיות 
כקריירה  קריירת משרת הקבע  ידי הצבא;  על  “זמן המשפחה”  ניכוס  תפקידים מסורתית; 
משפחתית; המשפחה כיחידה הומוגנית; עליונות שיקולי הארגון על פני שיקולי המשפחה. 

הצבא  בין  שנרקמים  היחסים  דפוס  על  השלכותיהן  וינותחו  אלו  הנחות  יפורטו  להלן 
למשפחה ועל יחסי מגדר בתוך משפחות משרתי הקבע. אדון באופן השונה שבו מפורשות 
נשים  משפחות  בקרב  ־  הגבר  הקצין  של  האידיאלי”  מ“המודל  הנגזרות  ־  אלו  הנחות 
המשרתות בצבא לעומת משפחות גברים המשרתים בצבא, ובהשלכות של הנחות אלו על 
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בהיבט של  הזוג  בת  או  הזוג  בן  בקריירה של  כדי לתמוך  האופן שבו מתארגנת המשפחה 
חלוקת תפקידים מגדרית, הסדרים זוגיים ומערכות תמיכה. 

א. מבנה משפחתי מסורתי וחלוקת תפקידים מסורתית 
אחת מהנחות היסוד הבולטות בהתייחסות צה”ל למשפחות היא ההנחה בדבר מבנה מסורתי 
של משפחה, דהיינו גבר, אישה וילדים שחיים תחת קורת גג אחת. הצבא מעוניין למשוך 
לשורותיו משפחות שהמבנה שלהן הוא כזה, אך בפועל שליטתו על כך חלקית בלבד.8 נראה 
כי הנחת יסוד זו אפיינה את תפיסת הצבא מימיו הראשונים, כפי שמשתקף מדברי דוד בן 

גוריון בישיבת המטה הכללי של צה”ל בתאריך 12 בדצמבר 9:1957 

“בדרך כלל מי שרווק לא יכול להיות מפקד טוב, צריך שתהיה לו אישה וילדים, אולי 
יכול להיות יוצא מן הכלל. ואז הכרחי שלא תהיה לו דאגה לפרנסה. לא צריך שיחיה 
ברווחה גדולה, אבל שיוכל להתפרנס. אני חושב שהמדינה חייבת לסדר את הדברים 

האלה, אם היא רוצה להבטיח שיהיה לה צבא מעולה”. 

דוד בן גוריון מדגיש בדבריו את ציפיית החברה שלמשרת הקבע תהיה משפחה נורמטיבית, וכן 
את אחריות החברה למשפחת המשרת, מתוך הכרה שהמשרתים בצבא ממלאים תפקיד בעל 
שליחות לאומית, ועל החברה לגמול להם על כך ולדאוג לרווחת משפחתם. כלומר מעורבות 
החברה בהגדרת תפקידה של המשפחה בחיי המשרת, כמו בקביעת חובותיה של החברה כלפי 
המשרת בצבא ומשפחתו, משתקפת ביחסים שהתפתחו בין הצבא למשפחות. עם זאת, עלינו 
לזכור שבזמן שאמר בן גוריון את הדברים לא היו מודלים אחרים של משפחות. חמישים שנה 
אחרי דבריו אלו, איבדה הציפייה שהציג לא מעט מן הלגיטימיות שלה בשל השינויים שחלו 

בחברה הישראלית, במבנה המשפחה ובדפוסי חלוקת התפקידים בתוכה, כפי שיוצג בהמשך.
ההנחה כי מבנה המשפחות המגויסות לצבא הוא מסורתי מוציאה מן הדיון מבנים אחרים 
של משפחות, בהם משפחות חד–הוריות )הורה אחד וילד או ילדים(, משפחות שבהן בני זוג 
חיים בנפרד, ילדים שחיים עם אחד מבני הזוג או מתחלקים בין בני הזוג, משפחות חד–מיניות 
התייחסות  שונים.  והתמודדות  חיים  דפוסי  גוזרים  השונים  המשפחתיים  המבנים  וכדומה. 
למבנה המשפחתי המסורתי בלבד ופיתוח מענים התואמים את צרכיה של משפחה בעלת 

מבנה כזה גורמים לחוסר התאמה של המענים לצורכי המשפחות האחרות.10 

אמנם לצבא אין שליטה ישירה על כך, אך הוא מושך לשירות יחידים שאחר כך בונים את המשפחה,   8

כאשר ב–subtext ברור מאוד למשרתים מהי המשפחה “הנכונה” המתאימה לחיי הצבא.

מתוך: ישיבת מטה כללי של צבא ההגנה לישראל, 25/57, מיום 12 בדצמבר 1957. סדר היום: סגל הקצונה   9

בשירות קבע. 

לדוגמה, עד לפני שנים אחדות רק אנשי קבע נשואים או מעל גיל 27 היו זכאים לנופש עם בנות זוגם.   10

הרווקים, הפרודים והגרושים הופלו על רקע מצבם המשפחתי, אשר אינו תואם את הנחת הארגון ביחס 

למבנה המשפחה הנורמטיבי.
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על הגיוון במבנה המשפחות בחברה הישראלית בת זמננו ניתן ללמוד ממחקרים רבים, כפי 
שמציינת סילביה פוגל–ביז’אוי, המתייחסת למבנה ולחלוקת תפקידים במשפחה הישראלית 
)1999, עמ’ 111(: “המשפחה לובשת היום צורות שונות. לצד המשפחה הנורמטיבית, הקלאסית 
)אב מפרנס, אם עקרת בית, אשר חיים תחת אותה קורת גג עם ילדיהם הביולוגיים( קיימות 
כפולות  משפחות  של  דפוסים  קיימים  כן  כמו  בשכר.  עובדים  הזוג  בני  שני  בהן  משפחות 
המתהוות  )משפחות  שניות  משפחות  חד–מיניות,  משפחות  חד–הוריות,  משפחות  קריירה, 

לאחר נישואין שניים או כתוצאה מהחלפת השותף/ה לחיים(”.
מנתוני מערכת הרישום של צה”ל לא ניתן לדעת מה שיעור המשפחות שהמבנה שלהן 
אינו מסורתי. מערכת זו מאפשרת דיווח רק על ארבע קטגוריות של מצב משפחתי: נשוי, 
גרוש, אלמן ורווק. לפי נתוניה, בשנת 2000 היה מצבם המשפחתי של המשרתים בקבע כזה: 
בקרב גברים ־ 62% נשואים, 36% רווקים, 1.5% גרושים ו–0.1% אלמנים. בקרב נשים ־ 

41% נשואות, 57% רווקות,11 2% גרושות ו–0.1% אלמנות. 
המשפחה  את  הצבא  תפיסת  את  הוא  אף  משקף  אחרות  משפחתיות  קטגוריות  היעדר 
בעיקר דרך המודל המסורתי. לפיכך מערכת רישום זו מספקת תמונה חלקית וחסרה ביחס 
למצבם המשפחתי של המשרתים, ואין ביכולתנו לדעת כמה משפחות חד–הוריות, חד–מיניות, 
משפחות שניות ובני זוג החיים בקוהביטציה יש בקרב המשרתים בקבע. ניתן להניח שאף על 
פי שאין לגביהם אינדיקציה בערוצים הארגוניים הרשמיים, שיעורם אינו שונה במידה ניכרת 

מזה שקיים בחברה הישראלית בכלל.
הנחה נוספת הנגזרת מזו הראשונה נוגעת לחלוקת תפקידים מגדרית מסורתית בין בני 
הזוג. לפי הנחה זו, האישה היא האחראית לתחום הפרטי, כלומר היא האחראית העיקרית 
ומסרים  קונפליקט  שיוצרת  )הנחה  בילדים  ולטיפול  הבית  לעבודות  הבלבדית(  )ולעתים 
דואג  הציבורי,  לתחום  אחראי  הגבר  בהמשך(.  שנראה  כפי  קבע,  משרתות  כלפי  כפולים 
לפרנסה ומעורב במידה פחותה בטיפול בילדים ובמשק הבית. חלוקת תפקידים זו מאפשרת 
לגבר המשרת בקבע להשקיע את מרב זמנו ואת מיטב משאביו בתפקידו הצבאי. גם הנחה זו 

מתעלמת מדפוסים אחרים של חלוקת תפקידים אשר רווחים בחברה הישראלית כיום. 
ללמוד  ניתן  זמננו  בנות  הישראליות  במשפחות  התפקידים  חלוקת  במאפייני  הגיוון  על 
ממחקרים שונים שבחנו את דפוסי חלוקת התפקידים והתעסוקה במשפחות בישראל )שטייר 
ולוין–אפשטיין, 1999; יזרעאלי, 2001; אורן, 2001(. ענת אורן )2001(, אשר בחנה זוגות ישראליים 
נשואים באמצע שנות התשעים, מצאה כי דפוס חלוקת התפקידים המסורתי, שבו האישה היא 
דומיננטית בביצוע מטלות הבית, קיים רק בקרב 16% מהמשפחות שבהן האישה עובדת במשרה 
מלאה ו–22% מהמשפחות שבהן האישה עובדת במשרה חלקית. דפוס חלוקת התפקידים הרווח 
ברוב המשפחות הישראליות )68%( משלב בין מידה של ניהול משותף של עבודות הבית ובין 
מידה של דומיננטיות של האישה בביצוע מטלות הבית. עם זאת, חלוקת תפקידים שוויונית בין 
בני הזוג נמצאה רק בקרב 16% ממשקי הבית שבהם האישה עובדת במשרה מלאה ובקרב 11% 
ממשקי הבית שבהם האישה עובדת במשרה חלקית. כמו כן, החוקרת לא מצאה כלל משפחות 
שבהן מתקיים דפוס שבו הגבר הוא הדומיננטי בביצוע מטלות הבית. חיזוק לממצאים אלו ניתן 

שיעור הנשים המשרתות בקבע לתקופה קצרה אחרי שירות החובה גבוה מזה של הגברים, והוא מסביר   11

את השיעור הגבוה יחסית של רווקות.
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למצוא גם במחקרם של גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין )2003(, שממנו עולה כי אחת הטענות 
הרווחות בשיח החברתי בחברה הישראלית כבר מלפני כעשור היא שעל הגברים לקחת חלק 
שוויוני יותר בחלוקת התפקידים במשפחה, תפיסה שיש לגביה הסכמה בקרב יותר ממחצית 
מהגברים והנשים כאחד )51% מקרב הגברים ו–58% מקרב הנשים סבורים כי על הגברים לבצע 

חלק גדול יותר מעבודת הבית מכפי שהם עושים היום(.
היא  התפקידים  חלוקת  שבה  כיחידה  למשפחה  שהתייחסות  מלמדים  אלה  ממצאים 
התפקידים  חלוקת  מבנה  עם  המשתנה,  המציאות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  מסורתית 
במשפחות בישראל ועם השיח הרווח בנושא. יותר מכך, התייחסות זו משמרת ומשעתקת את 
קיומו של הדפוס המשפחתי הזה, בכך שהיא מבוססת על תרבות ארגונית עיוורת לשינויים 
ולצורכי הקריירה שלהן. לפיכך דרישות הארגון מהמשרת בו  בדפוסי העבודה של הנשים 

עשויות להקשות על היווצרותם של דפוסי חלוקת תפקידים שוויוניים יותר. 
וחלוקת  בקבע  המשרתים  הגברים  של  משפחותיהם  מבנה  כי  עולה  זה  מחקר  מנתוני 
התפקידים בתוכן מתאים במידה רבה להנחות ולציפיות של צה”ל מהמשפחות: שיעור כמעט 
מוחלט של רעיות המשרתים בקבע )91% מרעיות כלל המשרתים ו–98% מרעיות הלוחמים( 
מדווחות כי הן המטפלות העיקריות בילדים. שביעות הרצון של הרעיות מחלוקת התפקידים 
זוגן נמוכה במיוחד בקרב רעיות הלוחמים )רק 21% מהן מרוצות(, אך אינה  ובין בני  בינן 

גבוהה גם בקרב כלל הרעיות )44% מהן מרוצות(. 
באשר למשפחות הנשים המשרתות בקבע מצטיירת תמונה דומה, גם אם מפתיעה, של 
לגברים  ביחס  היינו מצפים שההנחה שמניח הצבא  ותפיסות הצבא את המשפחה.  ציפיות 
המשרתים בשורותיו, שנשים הן האחראיות על התחום הפרטי, תהיה עקבית גם ביחס לנשים 
המשרתות בו, כלומר הן האחראיות הבלבדיות על משק הבית, והקריירה שלהן היא משנית. 
אך לא כך הם פני הדברים. במקרה של נשות הקבע מרכיב הצבא משקפיים אחרים: ברוב 
המשרתות  לנשים  שונים  ותגמולים  ציפיות  המייצר  מבחין  עיקרון  הוא  המגדר  התחומים 
במסגרתו, אך במקרה זה הצבא לוקה בעיוורון מגדרי, וציפיותיו מהנשים המשרתות בקבע 

דומות לציפיותיו מהגברים, גם אם הן ממותנות על ידי נורמות ומוסכמות חברתיות.
תובענותה  בצבא,  הארגונית  התרבות  של  לעוצמתה  ביותר  המובהקות  העדויות  אחת 
מהפרט והיותה תרבות ממוגדרת משתקפת דווקא מהתמונה המשפחתית של הנשים המשרתות 
בקבע. תשובות בני זוגן של הנשים לשאלות הנוגעות לחלוקת התפקידים במשפחה מעלות 
נוטלים  קבע  לנשות  הנשואים  גברים  בישראל:  העבודה  לשוק  ביחס  וייחודי  מעניין  דפוס 
חלק גדול יותר בטיפול בילדים ובבית לעומת גברים ישראלים אחרים )ובפער גדול במיוחד 
מהגברים המשרתים בקבע(. מממצאי המחקר עולה כי 22% מבני הזוג של נשות הקבע דיווחו 
כי הם המטפלים העיקריים בילדים, 48% דיווחו שהם מתחלקים באחריות באופן שווה עם בת 
זוגם, ורק 30% דיווחו כי הילדים הם באחריות עיקרית של בנות זוגם)!(. משפחות אלו שונות 
ממשפחות הגברים המשרתים בקבע בכך שהן משרטטות דפוס יחסים שוויוני הרבה יותר בין 
שני בני הזוג, אשר נראה כי הוא שונה במידה ניכרת גם מזה הנהוג בחברה הישראלית )כפי 
שראינו קודם לכן, חלוקת תפקידים שוויונית בין בני הזוג נמצאה רק בקרב 16% ממשקי 

הבית שבהן האישה עובדת במשרה מלאה, ובקרב 11% מהמשפחות שבהן הגבר עובד(.
מהממצאים עולה כי אין היפוך תפקידים מוחלט. בן הזוג של משרתת הקבע אינו עושה 
בדיוק מה שעושה בת הזוג של משרת הקבע, אלא נוצרת הגדרה מחודשת של חלוקת תפקידים 
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שוויונית יותר. התובענות של הצבא ביחס למשרתים בו ־ גברים ונשים כאחד ־ גורמת לו 
שיתקיימו  מצופה  נשים  )כלפי  נשים  לעומת  לגברים  מנוגדות  מגדריות  הנחות  תחת  לפעול 
בבתיהן הסדרי חלוקת תפקידים שוויוניים, ואילו מגברים מצופה שתתקיים בבתיהם חלוקת 
התפיסות  ידי  על  מתווכות  מהמשפחה  הצבא  של  אלו  וציפיות  הנחות  מסורתית(.  תפקידים 

המגדריות של הנשים והגברים, אשר נראה כי לשניהם לא קל לקבל היפוך תפקידים מוחלט.

ב. ניכוס “זמן המשפחה” על ידי הצבא
הנחת יסוד נוספת שנוכחת מאוד בתפיסת הצבא את המשרתים בו ושיש לה השפעה גדולה 
על המשפחה היא ההנחה שזמנם של המשרתים נתון בידי הארגון. אחד המאפיינים הבולטים 
ידי  זה, הוא ניכוס השליטה על הזמן על  של השירות הצבאי, שעולה בעוצמה רבה ממחקר 
הצבא, כלומר הזמן הפרטי–אישי מנוכס לטובת הזמן הארגוני–ציבורי.12 ניתן להניח שמקורה 
של תפיסה זו נעוץ במאפייניו של צה”ל כארגון טוטלי שתופס את המשרתים בו כקניין. תפיסה 
זו באה לידי ביטוי באופנים שונים, ויש לה כמה וכמה מקורות. היא מעוגנת במהותו של הצבא 
כארגון טוטלי המבוסס על משמעת ועל ציות מוחלט של המשרתים בו, ובד בבד דואג לספק את 
כל צורכיהם במסגרתו. במעמדם המשפטי של המשרתים בצבא מתגלמת בצורה הברורה ביותר 
תפיסת המדינה והצבא את המשרתים בו כקניין: יחסי משרתי הקבע והצבא מוגדרים מבחינה 
חוקית כיחסי שירות, והם מבוססים מבחינה היסטורית על תפיסה הרואה את יחסו של המעביד 

כלפי העובד כזכות מעין קניינית, אם לא קניינית ממש )זיידמן ורז, 2000(. 
ביטוי חריף במיוחד של ניכוס הזמן הפרטי על ידי הצבא ניתן למצוא ביחידות הלוחמות, 
שבהן הצבא מנכס כמעט לחלוטין את השליטה על זמנו של המשרת, וכתוצאה מכך זמינותו 
של המשרת למשפחתו נמוכה ביותר. נתוני המחקר הנוכחי מלמדים שלמשרתים ביחידות 
לחימה מאפיינים חריגים של היעדרות מהבית, הבאים לידי ביטוי בין היתר בתדירות היציאות 
הביתה ובשעות ההגעה. לפי דיווח הרעיות, יותר ממחצית מהלוחמים מגיעים לביתם רק פעם 

בשבוע או פחות, ורובם )כשני שלישים מהם( מגיעים לביתם אחרי השעה 20:00. 
הוא  וכעת  הצבא,  יתר  אל  הלחימה  מיחידות  ִחלחל  זמן  ניהול  של  זה  דפוס  כי  נראה 
מתבטא בשעות עבודה רבות גם של המשרתים ביחידות עורפיות, בעיקר קצינים13 )לפי דיווח 
הרעיות, רבע מכלל המשרתים בקבע, קצינים ונגדים, אינם מגיעים לביתם מדי יום. נוסף 
על כך, יותר ממחצית מהקצינים מגיעים לביתם בקביעות אחרי השעה 20:00, כשליש מהם 
חוזרים הביתה בין השעות 18:00 ל–20:00, ורק 6% מגיעים לפני השעה 18:00(. השוואה 
למחקר דומה שנערך בקרב משרתי קבע בשנת 1987 )סינה–דסיויליה, 1988( מעלה כי שעות 
העבודה של המשרתים התארכו עם השנים )במחקר שלנו דיווחו 31% מרעיות כלל המשרתים 

שבני זוגן מגיעים הביתה אחרי השעה 20:00 לעומת 21% בשנת 1987(.

שרית הלמן מתארת תהליך דומה המתרחש אצל משרתי מילואים )הלמן, 1993, עמ< 152-147(.  12

הסיבות לחלחולו של דפוס ניהול הזמן מעולם הלחימה אל כלל הצבא יכולות להיות נורמה ארגונית   13

רווחת, השקעת הזמן בשירות כתבחין )קריטריון( לקידום ולתגמול בתוך הארגון, “פיצוי” על היוקרה 

הפחותה לעומת יחידות הלחימה באמצעות שעות עבודה דומות לאלו המאפיינות את יחידות השדה, 

התנהגות ש”מיובאת” ליחידות העורפיות על ידי קצינים ונגדים שהגיעו מיחידות שדה ועוד.
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שעות העבודה המרובות )היעדרות מהבית, מיעוט חופשות, זמינות מלאה לצבא( צוינו 
על ידי בני הזוג ובנות הזוג של המשרתים כמאפיינים המייחדים את השירות בצבא לעומת 
עבודה בכל ארגון אחר וכחיסרון מרכזי בשירות משרתי הקבע, הן עבור בני הזוג או בנות הזוג 
והן עבור המשפחה )43% מבנות הזוג ו–48% מבני הזוג ציינו את שעות העבודה המרובות 
כחיסרון של השירות הצבאי. בתוך כך צוינו חזרה הביתה בשעות מאוחרות, עבודה שנמשכת 
גם בבית ומחסור בזמן(. מאפיין זה של השירות הצבאי זוהה כמקור לקושי אישי ומשפחתי גם 
במחקרים קודמים )כך למשל במחקר שנערך בקרב נשים המשרתות בקבע ]עירן–יונה, 2002[ 

ובמחקר שנערך בקרב קצינים בדרגת סא”ל ביחידות שדה ]הדר, 2000[(.
רעיות  רק  שלא  כך  על  ומצביע  קודמים  מחקרים  של  ממצאיהם  את  מחזק  זה  מחקר 
המשרתים, אלא גם בני הזוג של נשות הקבע תופסים את שעות העבודה הרבות ואת היעדרות 
המשרת/ת מהבית כגורם לפגיעה בחיי המשפחה, בילדים ובזוגיות )32% מבנות הזוג ו–17% 
מבני הזוג ציינו בין חסרונות השירות את ההיעדרות מהבית, 15% מבנות הזוג ו–17% מבני 

הזוג ציינו בין חסרונות השירות את ההיבט של פגיעה במשפחה, בילדים ובחיי הנישואין(.14

כאמור, זמן הוא אחד הגורמים המבניים היוצרים ומשעתקים את הקונפליקט משפחה–עבודה. 
לזמן תפקיד מרכזי בהבניית העובד האידיאלי וביצירה ושימור של מקומן השולי של הנשים 
בשוק העבודה. קונדה )Kunda, 1996( טוען כי בעשורים האחרונים, עם הופעתן של החברות 
והתרבו  הלכו  העבודה  שעות  ועבודה,  הון  החליפו  וידע  מידע  שבהן  הפוסט–תעשייתיות 
בעקביות. במחקרים שנערכו בחברות היי–טק ישראליות בסוף שנות התשעים )רובינשטיין, 
Kunda, 1996 ;2000( יש התייחסות גם להיבט של זמן העבודה כממגדר, הן בתוך הארגון 
לספרה  הזוג  בת  של  כפיפותה  את  )משמר  למשפחה  ביחס  והן  וגברים(  נשים  בין  )מבחין 
למצוא  זה מפתיע  אין  לפיכך  בנטל המשמרת השנייה(.  בהיעדר שותף המתחלק  הביתית, 
כי רעיות משרתי הקבע חשות שלשעות העבודה הרבות של המשרתים בקבע יש השפעה 
שלילית על יכולתן לפתח קריירה עצמאית. בתשובה לשאלה פתוחה בדבר הייחודיות של 
כי  מהרעיות  כשליש  ציינו  המשרתים,  של  הזוג  מבני  הצבא  דרישות  של  בהיבט  השירות 
מאפייני השירות גורמים לכך שרוב נטל הטיפול בילדים ובבית נופל על כתפיהן ומגביל את 

יכולתן להקדיש זמן לפיתוח הקריירה שלהן.
המשתקפת  לזו  דומה  בקבע  המשרתות  הנשים  של  זוג  בני  מקרב  המתקבלת  התמונה 
מרעיות משרתי הקבע בהיבטים של ניהול זמן, היעדרות מהבית והשלכותיהם של שני אלה על 
המשפחה ובן/ת הזוג, אך הביטויים שלה מתונים יותר. כשליש מבני הזוג של משרתות הקבע 
דיווחו כי רעייתם נעדרת מהבית שעות רבות יותר מהם, ורובם )69%( טענו כי השירות של 
בת זוגם בקבע מעמיס על כתפיהם עול כבד של טיפול בילדים ובבית. בדומה לנשים הנשואות 
למשרתי קבע, גם הגברים הנשואים למשרתות קבע ציינו ששעות העבודה הארוכות פוגעות 
בחיי המשפחה, בילדים ובזוגיות )לפי דיווח בני הזוג, 29% מהנשים המשרתות בקבע חוזרות 

לביתן בקביעות בין 18:00 ל–20:00, וכ–10% מהנשים חוזרות בקביעות אחרי השעה 20:00(. 
נראה כי גם בכל הנוגע לנשים, הצבא מנכס את זמן המשפחה לטובתו: הנשים נעדרות 
שעות רבות מהבית, והדבר משתקף בדיווח שלהן על היקף שעות עבודתן ובחלוקת התפקידים 

בתשובה לשאלה פתוחה, בלתי נעזרת.  14



אשת חיל והגבר החדש  מיטל עירן–יונה    222

בינן ובין בני זוגן, שהיא כאמור שוויונית לעומת זו השכיחה בחברה הישראלית. הנחות אלו 
ביחס לדפוסי ניהול הזמן מצביעות שוב על העיוורון המגדרי שבו לוקה הצבא כאשר מדובר 
בתובענותו הגדולה מהפרט המשרת, בין שזה גבר ובין שזו אישה, ועל עוצמתה של התרבות 
הארגונית, התובעת מנשים להתאים עצמן לציפיות הגבוהות של הצבא בהיבט של מחויבות 

לארגון ושעות עבודה מרובות. 

ג. קריירת משרת הקבע כקריירה המשפחתית
המשפחתית  כקריירה  הקבע  משרת  קריירת  את  צה”ל  בתפיסת  טמונה  נוספת  יסוד  הנחת 
המרכזית, שלא לומר הבלבדית. שלא כמו המודל האמריקאי )Papanek, 1978( המניח שלאיש 
הקבע ורעייתו יש קריירה אחת, המודל הישראלי מניח שהאישה עובדת מחוץ לבית. נראה 
כי מרעיות אנשי הקבע ציפו שישתתפו בנטל פרנסת המשפחה, תפיסה שהפכה כמעט לכורח 
בשנות השמונים, כששכרם של משרתי הקבע נשחק והגיע לשפל המדרגה. עם זאת, עבודת 
האישה מחוץ לבית נתפסה כמשנית לזו של הגבר, כפי שרווח גם בכלל החברה הישראלית. 
נשיים מסורתיים שיאפשרו להן  יעבדו במשרה חלקית או בעיסוקים  הציפייה הייתה שהן 
למלא גם את שלל התפקידים הביתיים )במחקר שערכה סינה–דסיויליה בשנת 1988 נמצא כי 
רוב רעיות משרתי הקבע עבדו בעיסוקים נשיים מסורתיים: רובן היו מורות, פקידות, עובדות 

רווחה ובעלות מקצועות פרא–רפואיים, ורק מיעוטן עסקו במקצועות חופשיים(. 
מממצאי מחקר זה עולה כי שיעורי התעסוקה של רעיות משרתי הקבע כיום הם גבוהים 
ביותר, וכי רובן המכריע )78%( עובדות מחוץ לבית )בדומה לנתוני קבוצות מקבילות במשק 
הישראלי(.15 שיעור הרעיות העובדות מחוץ לבית כיום גבוה מבעבר )בסקר שנערך בקרב 
משפחות כלל משרתי הקבע ב–1987 נמצא כי 64% מהן עובדות, מתוכן 37% במשרה מלאה 

ו–27% במשרה חלקית ]ישראלאשווילי, 1987[(.16 
העלייה בשיעור רעיות משרתי קבע שהן אימהות העובדות בשכר מחוץ לבית משקפת 
העשורים  בשלושת  בישראל.  נשים  של  התעסוקה  בדפוסי  שחלו  השינויים  את  היתר  בין 
האחרונים חלה עלייה מתמדת בשיעור השתתפותן של נשים נשואות ואימהות לילדים בשוק 

העבודה, ושיעור זה מתקרב היום לזה של גברים )גליקמן, אורן ולוין–אפשטיין, 2003(. 
אך השינויים שחלו לאורך השנים אינם רק בהיקף שילובן של נשים בשוק העבודה, אלא 
גם בסוג עיסוקיהן. ממחקר זה עולה כי שיעור לא מבוטל של רעיות משרתי קבע מועסקות 

בחינת נתוני התעסוקה של בני זוג ובנות זוג בהשוואה לנתוני המשק הישראלי מעלה כי היקף התעסוקה   15

בקרב רעיות אנשי הקבע דומה מאוד לנתוני התעסוקה במשק הישראלי. לפי נתוני הלמ”ס, בשנת 2001 

עמד שיעור התעסוקה בקרב נשים נשואות שיש להם ילד אחד לפחות והן בעלות 13 שנות לימוד ויותר 

על 81.6%, ואם השכלתן היא 12-9 שנות לימוד, שיעור התעסוקה שלהן עמד על 68.9% )שנתון 53, 

2002, לוח 12.8(. 

הסקר האמור נערך בשנת 1987 בקרב כלל רעיות משרתי הקבע. בניגוד לסקר שאנו ערכנו הוא לא   16

התייחס רק למי שיש להם ילדים, ואכן, ל–9% מהמשיבות לסקר ב–1987 לא היו ילדים. נתון זה יכול 

להטות במידה מסוימת את שיעור הנשים המועסקות מחוץ לבית, שכן נשים ללא ילדים מוגבלות פחות 

ביכולתן לצאת לעבוד.
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גם היום במקצועות שניתן להגדירם נשיים מסורתיים. עם זאת, שיעור הרעיות שמועסקות 
במקצועות “גבריים” עומד כיום על 30% בקרב כלל הרעיות )ומגיע ל–32% בקרב רעיות 

הקצינים ו–35% בקרב רעיות הלוחמים(.
שיעורי התעסוקה הגבוהים של רעיות משרתי הקבע בצד התרחבות כניסתן למקצועות 
“גבריים” מצביעים על הפער הגדל בין המודל האידיאלי שמציב הצבא, שבו קריירת המשרת 
לעצמן  רעיות המשרתים, מפתחות  גם  בפועל שבו  ובין המצב  הקריירה המשפחתית,  היא 
קריירה שעשויה להתנגש עם זו של בן זוגן. על ההתנגשות הזאת אפשר אולי ללמוד מהשיעור 
ויתרו במהלך שנות עבודתן כאימהות על  זה כי הן  הגבוה של רעיות אשר דיווחו במחקר 
תפקיד בכיר יותר )61%-67%( או שינו את תחום עיסוקן )42%-46%( בגלל עומס העבודה 
הכרוך בטיפול בילדים ובמשפחה. שיעור גבוה זה מלמד על כך שקיימת התנגשות בין יכולתן 
והמחיר  המשפחה”  “עבודת  ובין  העבודה  בשוק  ולהצליח  להתקדם  המשרתים  רעיות  של 

שהיא גובה מהן במושגים של קריירה.
של  בעידן  והניהול,  העבודה  תחומי  בכל  משולבות  הנשים  שבו  בעידן  כי  אפוא  נראה 
היומיומית  המציאות  ובין  הרעיות  את  הצבא  של  התפיסה  בין  הסתירה  כפולות,  קריירות 

חריפה ביותר. 
מנת  על  המשרתים  משפחות  משתמשות  שבהן  הכלים  אחד  כי  עולה  המחקר  מתוך 
לאפשר לשני בני הזוג לצאת לעבודה הוא “הפרטה” של עבודות הבית וקבלת סיוע מבני 
משפחה בטיפול בילדים. כצפוי, השימוש הרב ביותר בשני סוגי הסיוע הללו נמצא במשפחות 
הלוחמים )53% ממשפחות הלוחמים נעזרות בשירותי מנקה, שיעור כפול ממשפחות כלל 
המשרתים, 62% מהן נעזרות בשירותי מטפלת או שמרטף, ל–11% יש אופר, ומחציתן נעזרות 

בבני משפחה אחרים לטיפול בילדים(. 
בנוגע לבני הזוג של נשות הקבע מצטיירת תמונה מתאימה באופן מובהק למדי לדגם של 
משפחות כפולות קריירה, שכן 92% מבני הזוג של משרתות הקבע עובדים במשרה מלאה, 

וממוצע שעות עבודתם גבוה ביותר ועומד על 52.2 שעות שבועיות. 
הדיווח של בני הזוג באשר לחלק הגדול שהם לוקחים בטיפול בילדים ובעבודות הבית 
בכיר  תפקיד  על  ויתרו  כי  שדיווחו  מתוכם  מבוטל  הלא  והשיעור  לכן(  קודם  )כפי שהוזכר 
יותר )34%( או שינו את תחום עיסוקם )24%( לטובת צורכי המשפחה מצביעים על כך שעל 
זוגן  בנות  ניכר ב”עבודת המשפחה” לצד  נוטלים חלק  אף הקריירה התובענית שלהם הם 
המשרתות בצבא. כמו כן, אין זה מפתיע כי משפחות אלו, כקבוצה, נעזרות יותר ממשפחות 
כלל המשרתים )ובדומה למשפחות הלוחמים( בשירותים ביתיים בתשלום )44% מהן נעזרות 
בשירותי מנקה, 64% בשירותי מטפלת או שמרטף ו–7% בשירותי אופר(. נוסף על כך, היקף 

הדיווח על סיוע שהן מקבלות מקרובי משפחה לטיפול בילדים הוא הגבוה ביותר )57%(.
אני טוענת כי ציפיות הצבא מהמשרתים בו, נשים וגברים כאחד, תורמות במידה רבה )גם 
אם לא ניתן לכמת אותה( להיווצרותם של דפוסים אלו של חלוקת תפקידים וארגון חיי הבית 
משטר  מציגות  קריירה,  כפולות  משפחות  בבירור  שהן  הקבע,  נשות  משפחות  והמשפחה. 
חלוקת תפקידים שוויוני יותר בסֵפרה הפרטית. עם זאת, בניגוד לגברים המשרתים בקבע, 
הקריירה של המשרתות אינה עומדת לפני זו של בן זוגן. המרה ישירה כזאת של “המודל 
)בעיני הצבא( מגברים לנשים אינה אפשרית, שכן אינה מביאה  האידיאלי” של המשפחה 
הישראלית,  בחברה  המקובלים  החברתיים  הערכים  ואת  המגדריות  התפיסות  את  בחשבון 
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אשר מייחסים גם היום לאישה את האחריות המרכזית על הספרה הפרטית, כפי שטוענת 
.)Herzog, 1998( הרצוג

ד. המשפחה כיחידה הומוגנית: תמיכה ללא עוררין
היא שהמשפחות תומכות בשירות הצבאי ללא  כלפי המשפחות  ביחס הצבא  נוספת  הנחה 
זה, הצבא תופס את  והן ברמה האידיאולוגית. במובן  הן ברמה האינסטרומנטלית  עוררין, 
כאמצעי  נתפסת  הזוג  ובת  הזוג  בן  ותמיכת  אחד,  אינטרס  עם  הומוגנית  כיחידה  המשפחה 
להצלחת המשרתים בתפקידם. תפיסה זו בולטת למשל בעמדתו של הצבא ביחס למשפחות 
של קצינים, המניחה שהמשפחה אמורה לשנות את מקום מגוריה בעקבות שינוי תפקידו של 
הקצין כדי שתוכל להתגורר לידו. על אף ההכרה במחירים הנובעים מהמעבר עבור בת הזוג 
והילדים, הוא נתפס כמובן מאליו, והצבא מציע למשפחות הנחיות כיצד להצליח במעבר, 
כשבמרכזן עומדת דרישה מהרעיה לוותר ולהתגמש, ובבסיסן ההנחה שעל הרעיה להתגייס 

לטיפול בשלל ההיבטים של המעבר כדי להביא להצלחתו )ראו כנעני ורודיטי, 2004(.
את  הדורש  הארגוני  לצו  נענים  הזוג  ובנות  הזוג  בני  רוב  כי  עולה  המחקר  מממצאי 
תמיכתם, הן ברמה האידיאולוגית והן ברמה המעשית )אף שהביטויים המעשיים של התמיכה 
שונים לפי מגדר(. רוב מוחלט של בני הזוג ובנות הזוג ציינו כי הם תומכים בהמשך שירותו 
של בן/ת הזוג בקבע )84% מקרב כלל הרעיות, 87% מקרב בני הזוג( וכי הם תורמים תרומה 

חשובה לשירותו/ה )כ–80% מבני הזוג ומבנות הזוג(. 
אטען כי הכפפתם של בני הזוג ובנות הזוג של אנשי הקבע ונשות הקבע לצבא ולצרכיו 
מתאפשרת, בין היתר, הודות להיותו של הצבא לא רק ארגון עבודה אלא מוסד מדינתי בעל 
אידיאולוגיה לאומית, ובשל קיומו של מיליטריזם תרבותי בחברה הישראלית. המיליטריזם 
כתופעה תרבותית מתאפיין במגוון רחב של מנהגים, אינטרסים, יוקרה, פעולות ומחשבות, ובא 
לידי ביטוי כאידיאולוגיה בחיי היומיום, במובן של דומיננטיות הצבאיות )בן אליעזר, 1988; 
קימרלינג, 1993; בן אליעזר, 1995(. רמז לכוחו של המיליטריזם ולהשפעתו על עמדותיהם 
ותמיכתם של בני הזוג ובנות הזוג במשרתי הקבע ניתן למצוא בשיעור הגבוה מאוד של בני 
זוג ובנות זוג שהביעו הסכמה עם ההיגד “השירות של בן/ת זוגי בקבע הוא מקור גאווה עבור 
המשפחה” )השיבו כך 82% מכלל הרעיות, 92% מרעיות הקצינים הלוחמים, ו–82% מבני 
הזוג של נשות הקבע( ובשיעור הגבוה של בני זוג ובנות זוג הסבורים כי השירות בקבע אינו 
רק מקום עבודה אלא שילוב בין שליחות לעבודה )76% מכלל הרעיות, 73% מבני זוג של 
משרתות בקבע(. כלומר הרוב המכריע של בני זוג ובנות זוג תומכים בשירות בני זוגם גם 

ברמה האידיאולוגית–לאומית.
עם זאת, תמיכת המשפחה אינה מצביעה על כך שמדובר ביחידה הומוגנית עם אינטרס 
אחד. מהמחקר ניתן ללמוד על קשיים שעימם מתמודדות המשפחות ועל קונפליקטים זוגיים 
המתעוררים על רקע שירות בת הזוג או בן הזוג בקבע. על מידת הקושי שמייצר סוג השירות 
הזה עבור בני הזוג ובנות הזוג אפשר ללמוד למשל מהיקף העניין שהביעו המשיבים בקבוצות 
תמיכה שהציע הצבא לבני זוג ובנות זוג של משרתי קבע. קבוצות אלו הן בבחינת מסגרת 
תומכת שבה יכולים המשתתפים לחלוק חוויות משותפות הנובעות מהשירות הצבאי של בני 
זוגם ולפתח כלים להתמודדות. כשליש מרעיות הלוחמים )34%(, שיעור דומה מקרב כלל 
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הרעיות )29%(, וכן כחמישית מבני הזוג של נשות קבע )22%( הביעו עניין להשתתף בקבוצה 
הנובעים מהשירות  הקשיים  עם  בהתמודדות  להם  לסייע  שיכול  אמצעי  בה  וראו  זה  מסוג 

הצבאי של בן זוגם או בת זוגם בקבע.
חיזוק לתמונה הלא הומוגנית שניתן לראות בתוך משפחות המשרתים מצאתי גם בראיונות 
שקיימתי עם קצינים לוחמים ועם רעיותיהם )אם כי יש לזכור כי קשיי השירות מוחרפים 
בקרב קבוצה זו, בשל מאפייניו הייחודיים של השירות ביחידות לחימה(. כך למשל מתאר 
כפיר,17 מפקד גדוד חי”ר, את הקשיים במערכת היחסים הזוגית שלו, הנובעים מקונפליקט 

תם בת השנתיים ובטיפול בה: עם אשתו על כך שאינו לוקח חלק גדול יותר באחריות על ּבִ

מערכת היחסים )ביני ובין אשתי( מאוד טעונה על הצד הזה, על הצד של היכולת 
באמת לקחת חלק בשורה התחתונה. היא אומרת לי: ‘אתה לא באמת לוקח חלק במה 
שקורה בבית. זה נכון שאתה בא בסוף שבוע, אתה עם הילדה ואתה טוב אליה... אבל 
ויש לה עבודה... היא בעיקר עסוקה  זה לא העיקר’. בסוף היא גם יש לה קריירה 
בלוותר, ואין לה שום יכולת גמישות באמצע השבוע... היא אומרת: ‘שלוש שנים לא 
הלכתי לסרט, שלוש שנים לא עשיתי משהו שאני רוצה לעשות, לא היה לי איזשהו 

ערב שהוא ערב לעצמי’. 

בצד קבלת הקשיים הנובעים מהשירות בצבא ובצד הניסיון להתמודד עימם, המיוצג על ידי 
העניין בקבוצות התמיכה, עולים מהראיונות שקיימתי עם נשות הלוחמים גם דפוסים של 
התנגדות של הנשים למלא את תפקיד “הרעיה האידיאלית” כפי שהוא נתפס ומובנה על ידי 
הצבא, כחלק מתפיסת עולם מסורתית של שוק העבודה שלפיה תפקידה העיקרי של האישה 

הוא בבית. 
את ההתנגדות הזאת ניתן למצוא בעיקר בסֵפרה האישית–פרטית, במשא ומתן שמקיימות 
הנשים מול בני זוגן בסוגיות שונות, למשל סוגיית מעברי הדירות. מנתוני מחקר זה עולה 
כי 27% ממשפחות הלוחמים ו–45% ממשפחות כלל הקצינים עברו דירה לפחות פעם אחת 
בעקבות השירות. בבסיס הנוהג של העברת המשפחה מאזור מגורים אחד למשנהו, על מנת 
שתהיה קרובה למשרת, נמצאת ההנחה בדבר שעבוד של כל משאבי המשפחה לטובת הקריירה 
של המשרת, הגבר. מהראיונות שקיימתי עולה כי חלק מהרעיות מערערות על הנחה זו כיום 
ובוחרות שלא לעבור בעקבות בני זוגן בטענה שהמעבר עשוי לפגוע בהשתלבותם החברתית 

של הילדים ובקריירה התעסוקתית שלהן. כך מתארת זאת הילה, רעיית מפקד חטיבה:

הרבה  שזה  בגיל  הילדים  אבל  לצפון,  לעבור  אם  קטנה  דילמה  הייתה  עכשיו  גם 
יותר מסובך לעשות את זה... אני גם לא יודעת אם יהיה לי טוב, זה מאוד מורכב, 
קשה לנתק אותם מהחברים שלהם... הניידות הזו היא גם תלות, זה איפשהו להגיד 

שהקריירה שלו יותר חשובה משלי, שזה לא פשוט, ולכן לא עברנו.

כל השמות המופיעים בעבודה בדויים. כמו כן, טושטשו פרטי היחידה ולעתים גם התפקיד על מנת למנוע   17

זיהוי של המרואיינים.
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תופעה זו דומה לתופעה הקיימת בחיל האוויר, אשר בניגוד ליתר החילות מחזיק מערך של 
שיכוני משפחות בתוך הבסיסים, ומדיניותו מחייבת מעבר של משפחות צוות אוויר לבסיסים. 
בשנים האחרונות מסרבות חלק מרעיות הקצינים לעבור לגור בשיכונים הצבאיים, גם אם 
זהו תנאי לקבלת תפקיד עבור בן זוגן. בעקבות זאת נאלצו קצינים לוותר על תפקיד יוקרתי 
בבסיס מסוים ולהשתלב בתפקיד שאינו מחייב את שינוי מקום מגוריה של המשפחה.18 נראה 
כי תופעה זו אינה ייחודית לצה”ל וקיימת גם בצבאות המערב האחרים; בריאיון שערכתי עם 
הנספח הצבאי הצרפתי הוא ציין כי בשנים האחרונות נתקל צבא צרפת בקושי הולך וגדל 
עוד לשנות את  אינן מסכימות  חיילים, שנובע מכך שנשות החיילים  בהצבה מרוחקת של 

מקום מגוריהן בעקבות שינוי תפקיד של בני זוגן. 
על  גם  קבע.  נשות  של  הזוג  בני  בקרב  גם  ניכר  באופן  שונה  אינה  התמונה  כי  נראה 
משפחות הנשים פועלת הנחת הצבא באשר להכפפת משאבי המשפחה לטובת הארגון. כרבע 
מבני הזוג של משרתות הקבע דיווחו כי העתיקו את מקום מגוריהם לפחות פעם אחת בעקבות 
שינוי בתפקיד של בת זוגם )תופעה שנדמה כי אינה שכיחה בשוק העבודה הישראלי(. הקושי 
הכרוך בשירות הביא כרבע מגברים אלו להביע רצון להשתתף בקבוצת תמיכה שבה, כך 
הוסבר להם, יוכלו לחלוק חוויות משותפות הנובעות משירות בנות זוגן בקבע ולתור אחר 
פתרונות. נוסף על כך, עובדת היותן של משפחות אלו משפחות כפולות קריירה מגדילה את 
מרחב הקונפליקט האפשרי סביב קיומן של שתי קריירות מתחרות בעת ובעונה אחת. כלומר 

גם משפחות הנשים אינן מציירות תמונה אידיאלית של משפחה כיחידה עם אינטרס אחד. 
התמונה המשתקפת ממשפחות הנשים והגברים המשרתים בקבע והירידה במוכנות רעיות 
המשרתים לשעבד את הקריירה שלהן ואת משאבי המשפחה לטובת המשרת מצביעים על 
כך שבניגוד להנחת הצבא, המשפחה אינה )וכנראה מעולם לא הייתה( יחידה הומוגנית עם 
אינטרס אחד. מחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים יוצאים נגד תפיסה זו של המשפחה 
ומציעים פירוק של ההנחה שהמשפחה היא קטגוריה או מוסד שיש לו אינטרסים או מעמד 
משותפים. חוקרים שונים מתארים את המשפחה כאתר של מתחים וקונפליקטים, של מאבק 
בין אינטרסים סותרים, אתר שבו קיימת חלוקה לא שוויונית של אחריות ותגמולים לפי מגדר 

.)Hartman, 1981; Berk, 1985; Fuchs–Epstein, 1988; Hochschild, 1989(

ה. עליונות שיקולי הארגון על פני שיקולי המשפחה
הנחה סמויה נוספת של הצבא ביחס למשרתים בו ומשפחותיהם היא כי שיקוליו של צה”ל 
עומדים מעל שיקוליו של הפרט המשרת בו ומעל שיקולי משפחתו. על מנת לעמוד על מידת 
ההתחשבות של המפקדים בשיקולים משפחתיים בחיי היומיום של היחידה ובתהליכי קבלת 
הזוג  בני  רוב  בנושא.  שאלות  שתי  שאלנו  הפרט,  של  השירות  למסלול  הנוגעים  החלטות 
ובנות הזוג ציינו שהמפקדים ביחידה מתחשבים בצורכי המשפחות באופן כללי )כ–70%(, אם 
כי שיעור זה קטן במידה ניכרת כאשר הם התייחסו להתחשבות המערכת הצבאית בצורכי 
רוב רעיות  בין המשיבים.  המשפחה כשנקבע מסלול השירות. בהיבטים אלו בלטה שונות 

במחקרו של שחר )1996( נמצא כי היקף מעברי הדירה בקרב משפחות אנשי צבא בחיל האוויר הישראלי   18

בלבד הוא 300-150 משפחות מדי שנה.
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הלוחמים חשו שהמפקדים אינם מתחשבים בצורכי המשפחות בקביעת מסלול השירות של 
בן זוגן )77%(, לעומת כשליש בלבד מקרב כלל הרעיות. 

יהיו אולי מי שיתהו באשר לעצם השאלה: האם ארגונים אחרים מתחשבים בשיקולים 
משפחתיים של עובדיהם כשהם מחליטים לשנות את תפקידם או לקדמם? לא בטוח. עם זאת, 
המקרה של הצבא שונה, בעיקר ביחידות הלוחמות. העמדות שהביעו רעיות הלוחמים תומכות 
בכך ומדגישות את ייחודו של מסלול הלחימה בכך שהשפעתו על חיי המשפחה היא עצומה. 
מחליטה  המשפחה  שבהם  במקרים  כי  עולה  זוגם  ובנות  קצינים  עם  שערכתי  מהראיונות 
עבודתה  במקום  שינוי  המגורים,  מקום  בשינוי  כרוך  המעבר  הקצין,  בעקבות  דירה  לעבור 
של האישה, שינוי במסגרות החינוכיות של הילדים, התמודדות חברתית לא פשוטה הכרוכה 
כרוכים  שאינם  בתפקיד  שינויים  גם  אך  באלה.  וכיוצא  חדשה  חיים  במערכת  בהשתלבות 
במעבר דירה מצריכים פעמים רבות היערכות משפחתית חדשה, הן בהיבטים הרגשיים והן 

בהיבטים הלוגיסטיים של ארגון חיי הבית. כך מתארת זאת הילה, רעיית מפקד חטיבה:

יש כל הזמן צורך להסתגל לשינויים שנובעים מהתפקיד שלו. אם הוא נשאר שבתות 
זה דבר אחד, אם הוא מגיע הביתה כל יום ב–18:00 זה שינוי מאוד גדול שהמשפחה 
עוברת, למשל הוא נכנס לתחומים שקודם לא היה נכנס אליהם, פתאום נכנס לתחומים 
שלי ורוצה לעשות אותם אחרת... גם הקשרים עם הילדים משתנים, גם להם זה קשה.

נראה אם כן, שעל אף הקשר ההדוק שבין מסלול השירות )בעיקר של לוחמים( ובין היערכות 
הפרט,  של  בעתידו  דן  הארגון  כאשר  השיקולים  כאחד  נבחנת  אינה  המשפחה  המשפחה, 
חיי המשפחה  למסלול  התפקידים  מידת התאמתם של  ובאופיים.  שימלא  התפקידים  בסוג 
אינה קריטריון בהחלטה על התפקידים שימלא משרת הקבע, אף על פי שהצבא מודע היטב 
נראה שיש  הגברים המשרתים,  במקרה של  לפחות  על משפחתו.  מכך  הנגזרות  להשלכות 
)בהם קריירת בת הזוג, צורכי  יעמדו מעל לשיקולי המשפחה  כי שיקולי המערכת  ציפייה 
הילדים וכו’(. המערכת הצבאית אינה ערוכה לשום מצב שהוא פחות ממחויבות טוטלית של 

כל התא המשפחתי לטובת המשרת. 
כך מתארת שנית ־ כלכלנית, נשואה לרון, העומד להתמנות למפקד גדוד ־ את תובענותו 
של הצבא ביחס למשפחה ואת קדימות שיקולי הצבא על פני שיקולים אחרים, במקרה זה 

שיקולי הקריירה שלה:

זה )הצבא( לא מקום עבודה של 8:00 עד 17:00, אני לא יודעת אפילו מה זה, זה דורש 
מג”דים,  כנס  היה  למערכת... שבוע שעבר  כול  קודם  כולו  כל  את  לתת  מהמשרת 
צריך  )שהוא  מראש  חודשים  שלושה  אותו  שעדכנתי  קורס  היה  ולי  חובה,  נוכחות 
להיות בבית(: הילדים באחריותו. ואז זה נפל עלי להתארגן ולמצוא סידור, אבל זה 
נפל עלי, הוא לא ניסה למצוא סידור לילדים, הוא צריך להגיע, המערכת קודמת 

לכול והיא דורשת מהם, היא דורשת להיות קודמת.

ממצאים אלו זוכים לחיזוק גם במחקרים קודמים שנערכו בקרב רעיות המשרתים בצה”ל, 
ואירועים  השירות  מסלול  בתכנון  הצבא  מצד  לחוסר ההתחשבות  הרעיות  התייחסו  שבהם 
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שונים במסגרתו, וציינו את חוסר ההתאמה של מסלול השירות לצרכים המשפחתיים, כמו 
למשל דרישות הנובעות מקריירה של האישה, שינויים עקב לידה, כניסה לבית ספר או לגן 
עירן–יונה,19   ;2001 היזמי,   ;2000 קשנ”ר,  ועדת   ;1988 וגל,  )סינה–דסיויליה  באלה  וכיוצא 

 .)2002
המשפיעים  השיקולים  בין  משפחתיים  שיקולים  הכללת  הנהוגה,  הארגונית  בתרבות 
על מסלול קריירת הקצין נתפסת פעמים רבות כלא לגיטימית בעיני המפקדים. יותר מכך, 
בתרבות הארגונית הנוכחית, הצגת טיעונים משפחתיים עלולה לפגוע בקריירה של המשרת 
ולתייג אותו כלא מקצועי או כלא מחויב דיו לצבא. קצינים לוחמים מדווחים כי סירוב לקבל 
תפקיד מסיבות משפחתיות, לא זו בלבד שאינו לגיטימי, אלא הוא יכול להיות סיבה לענישה 
חריפה מצד הארגון בדרך של עצירת קידום, ויכול להביא עד כדי אילוץ לעזוב את הצבא. 
הנורמה הארגונית שלפיה הפרט מוערך לפי שעות העבודה שלו )“תרבות הנאונים” בכינויה 
הצבאי( מכתיבה מציאות שבה מי שנתפס כמקריב יותר את משפחתו ואת זמנו עבור הצבא 
היא  לצורכי המשפחה  להיענות  הלגיטימציה  שבו  מצב  מייצרת  זו  נורמה  יותר.  מוערך  ־ 

מועטה.
דוגמה בולטת לכך ניתן לראות במקרה של דנה ובן זוגה ־ קצין בדרגת רס”ן במסלול 
הפיקוד בשדה העומד לפני קידום לדרגת סא”ל, שהחליט מטעמים אישיים–זוגיים שלא לקבל 
יועד. דנה מתארת את מכבש הלחצים שהופעל  על עצמו את תפקיד מפקד הגדוד שאליו 
עליו, וגם עליה, על מנת שתחזור בה מהתנגדותה לתפקיד המוצע לו. המכבש כלל הכול, 

מאיומים ועד תחנונים, כדי שיחזור בו, אבל לשווא:

ראיינו אותו אלף איש, כל אחד יותר בכיר, אחד רצה להדיח אותו, אחר אמר שאם 
אתה לא מקבל את התפקיד אתה משתחרר עכשיו ומחזיר לצבא את כל הכסף שאתה 
חייב )בגלל לימודים(, 200,000 שקל... כל דבר כזה זה וואחד טלטלה, וכל הקטע הזה 

עם הכסף, אני לא צריכה לספר לך מה זה שני ילדים ומשכנתא...

פני  על  משפחתיים  שיקולים  להעדיף  והחליט  הארגון  צו  את  לקבל  סירב  אשר  זה,  קצין 
שיקולים צבאיים, נענש באמצעות עצירת קידומו ושקל לעזוב את הצבא לפני גיל פרישה 

וללא פנסיה, עזיבה שמשמעותה, בין היתר, פגיעה כלכלית קשה.
משרתות הקבע חיות ופועלות באותו ארגון ומוכפפות לאותה תרבות ארגונית. עם זאת, 
תפקיד  דרישות  בצד  משרתים.  מגברים  אחרת  מעט  נתפסות  אמהות  שהן  קבע  משרתות 
ביטוי  לידי  שבא  הארגון  של  מגדרי  עיוורון  ובצד  הנחות”  להן  עושות  ש”לא  תובעניות 
בציפייה שלו מנשים למחויבות מוחלטת ולשעות עבודה רבות, יש הנחה או הבנה שבשתיקה 
שלשיקולי המשפחה יש משקל רב יותר אצל אמהות מאשר אצל גברים שמשרתים )בין שהם 
אבות ובין שאינם(. מובן שנורמות ארגוניות אלו הן השתקפות של ערכים ותפיסות חברתיות 
הרווחים בחברה הישראלית, המדגישים את חשיבותה של המשפחה ומציבים את האימהּות 
כערך העומד לפני קריירה עבור הנשים. אך אליה וקוץ בה, מחויבות הנשים כלפי משפחתן 

סקר עמדות משרתי הקבע 2002, בחינת עמדות הלוחמים ביחס למשפחה. מחקר מלווה פיתוח והטמעת   19

מודל לקבוצות תמיכה עבור נשות משרתי הקבע, 2002.
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נתפסת כמתחרה עם מחויבותן כלפי הארגון, והנשים נתפסות כבעלות נאמנות כפולה, לצבא 
ולמשפחה, תפיסה שפועלת לרעתן. תפיסות אלו שרירות וקיימות למרות כניסתן של נשים 

לתפקידי לחימה והשתלבותן בדרגות בכירות.
רמז להבדלים בעמדת הצבא וביחסו לנשים לעומת גברים ניתן לראות בהתייחסות בני 
בשעה  המשפחה  בצורכי  הצבאית  המערכת  התחשבות  למידת  בקבע  המשרתות  של  הזוג 
שנקבע מסלול השירות של בת זוגם: 43% מבני הזוג ציינו כי המערכת הצבאית התחשבה 
במידה רבה בצורכי המשפחה בקביעת מסלול השירות של בת זוגם )לעומת 23% מרעיות 

הלוחמים ו–29% מרעיות הקצינים שחשו כך(.
כפולי  זוגות  ארבעה  גם  ראיינתי  ורעיותיהם  לוחמים  קצינים  עם  שערכתי  בראיונות 
קריירה שבהם שני בני הזוג משרתים בצבא. בראיון שערכתי עם איילה ־ רס”ן בתפקיד 
פיקודי, נשואה לדני, קצין מבצעים שעומד להתמנות לתפקיד מפקד גדוד ־ היא סיפרה על 

יחס המפקד שלה למשפחה, יחס אחר לגמרי מזה העולה בסיפורי הגברים:

אם הוא )המפקד( שומע שהילד שלי חולה, הוא אומר לי בכעס ‘מה את עושה פה?’ 
)לכי הביתה(... זה משהו שחשוב לעשות תיאום ציפיות לגביו עם המפקד כשנכנסתי 
לתפקיד, על זה שבעלי בתפקיד לחימה, ומהרבה בחינות אני אם חד הורית וששעות 

העבודה שלי לא תמיד יוכלו להתאים לצורכי היחידה.

ייתכן שהסלחנות היחסית שמתארת איילה מצד המפקד נוגעת גם לעובדה שבן זוגה משרת 
ידי  על  זוגה  לבן  נאמרים  לא  הדברים  אותם  כי  ברור  אך  לחימה,  בצבא בתפקיד  הוא  אף 
מפקדיו, אף שבמידה רבה התפקידים שהיא והוא עושים דומים מאוד במאפייניהם, ושניהם 

נשואים לאנשי צבא...
זה מפתיע שבכל ארבעת הזוגות כפולי הקריירה הייתה דרגתו של הגבר המשרת  אין 
גבוהה מדרגת האישה )שלושה גברים היו בדרגת סא”ל, אחד עמד להתמנות לסא”ל(, וכי גם 
במקרה של נשים המשרתות במסלול המקביל למסלול הלחימה של הגברים )נשים שפורצות 
דרך בתפקידים שהיו עד לא מזמן סגורים בפני נשים(, האחריות על הילדים והבית מוטלת 

עליהן. כך מתארת איילה את כפילות התפקידים שהיא ממלאת בצבא ובבית:

קודם )לפני שילדה( הייתי בתפקידים ביחידה סגורה רמה א’, תפקידים פיקודיים, 
זה בהגדרה תפקיד  זה, גם התפקיד הנוכחי שלי צריך לבחור בו,  צריך לרצות את 
פיקודי מאוד קשה... החיים שלנו מתנהלים בשיחות טלפון, עם הילד זה פחות קל, 
אני מוצאת את עצמי מתחרפנת, זה כמו להיות אם חד הורית, זה לישון לבד, לקחת 
לרופא לבד, אם הוא חולה אני צריכה להישאר איתו כי ברור שהוא )בן זוגה( במבצע 

בעזה, כל מה שקשור בילד ובבית זה 90% אני.
 

יחסית בקרב משפחותיהן  כי על אף ההסדרים השוויוניים  מממצאי המחקר הכמותי עולה 
כל  כמעט  הנשים.  כתפי  על  יותר  עדיין  נמצא  המשפחה”  “עבודת  נטל  הקבע,  נשות  של 
נשות הקבע שהן אמהות חוזרות לביתן מדי יום, רובן )60%( מגיעות לפני 18:00 ומיעוטן 
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)10%( אחרי 20:00. רובן לוקחות חלק חשוב בטיפול בילדים )לפי הצהרת בני הזוג, 30% הן 
המטפלות העיקריות בילדים ו–48% מתחלקות במשימה באופן שווה עם בני זוגן(. 

התפיסה הרווחת בצבא ־ שסדר העדיפויות של הנשים מציב את המשפחה לפני הקריירה 
־ מאפשרת לנשים לקבל “הנחות” בשעות עבודתן ובציפיות הארגון מהן, הן ברמה הפורמלית 
והן ברמה הבלתי פורמלית )כך למשל, לפי פקודות הצבא, משרתת קבע שהיא אם לילד בן 
פחות מ–5 שנים רשאית לצאת מהעבודה שעה מוקדם יותר(, אך הנשים משלמות מחיר על 
בא  המחיר  פחותה.  לארגון  שמחויבותן  כמי  שלהן  דימוי  מייצרות  אשר  הללו,  ה”הנחות” 
לידי ביטוי בקידום איטי יותר, ואפשר למצוא לו רמזים גם בעובדה ששיעור הנשים בדרגות 
יתר  ייצוג  מיוצגות  נשים  בארגון.  כוח  ומוקדי  ליבה  ובהדרתן מתפקידי  שולי  הוא  בכירות 
בחילות שבהם רוב התעסוקות מוגדרות באופן מסורתי כנשיות ־ חיל החינוך, השלישות, 
אגף כוח אדם וכו’ ־ והן כמעט אינן משרתות ביחידות השדה. גם כשהן מצליחות להשתלב 
בדרגות  ההיררכיה.  של  הנמוכות  ברמות  להתרכז  נוטות  הן  גבריים,  שנחשבים  בתפקידים 
הבכירות, הן בקצונה והן בקרב הנגדים, קיים ייצוג שולי בלבד של נשים: הקצינות מונות 
22% מתוך כלל הקצינים המשרתים בקבע, אך רק 2.4% מהן מגיעות לדרגות הבכירות של 
אל”מ ומעלה. מעולם לא כיהנה אישה בתפקיד מפקד חטיבה או אוגדה, אין נשים בפורום 

מטכ”ל, ושום אישה לא קודמה לתפקיד אלוף )טובי ועירן–יונה, 2002(.
תחושות  על  בצבא  המשרתות  קצינות  דיווחו   )2001 )עירן–יונה,  שערכתי  קודם  במחקר 
של אפליה בקידום ועל קושי רב לשלב בין שני העולמות ולהצליח בשניהם. כך תיארה אחת 

הקצינות, רס”ן באגף התכנון, את הקושי האישי שלה ואת תפיסת הצבא אותה קודם כול כאם:

נורמליים, אני צריכה להוכיח את עצמי  ההתמודדות על הקידום היא בתנאים לא 
יותר מהגברים, יחד עם הקושי של גידול הילדים והבית. בתפקיד האחרון אני ממש 
לא בבית. ובכל זאת, כשמדובר על קידום, עולה תמיד השאלה ‘איך את מסתדרת עם 

הבית והילדים?’

בעוד שהצבא מצפה מגברים שמשרתים בו לתת קדימות לשיקולים ארגוניים על פני אלה 
עצמן  להתאים  מצופות  הן  אחרת.  מעט  היא  הנשים  בפני  המוצגת  הציפייה  המשפחתיים, 
לצורכי הארגון מצד אחד, אך גם להיות אמהות טובות מצד שני. נאמנותן הכפולה, למשפחה 

ולצבא, היא אחת הסיבות לכוחן הפחות ולמעמדן השולי בארגון בהשוואה לגברים.

“המשפחה האידיאלית”: פירושים שונים לפי מגדר ומשמעויות הנגזרות 
מכך לחלוקת התפקידים בסֵפרה הפרטית

מממצאי המחקר עולה כי “המודל המגייס” של משפחות המשרתים מורכב מהנחות ומציפיות 
של צה”ל מהמשפחה, אשר נמצאות בפער גדול לעומת תמונת המצב התעסוקתית והמשפחתית 
העולה ממחקר זה. האופן השונה שבו מוטמעות הנחות היסוד של הצבא במשפחות הנשים 
המשרתות בקבע לעומת משפחות הגברים, והשוני בהסדרים הזוגיים והמשפחתיים שציפיות 
הגברי,  המודל  אידיאלית”:  “משפחה  של  מודלים  שני  מעצבים  מהמשפחה,  תובעות  אלה 
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שהוא המודל ההגמוני, והמודל הנשי שמתקיים לצדו כשחלק ממאפייניו שונים. להלן אדון 
בנפרד בכל אחד מהמודלים. 

“אשת חיל מי ימצא” ־ המודל האידיאלי של משפחות הגברים 
בצבא הקבע

מהנחות היסוד שתוארו לעיל נגזר מודל “המשפחה האידיאלית” )בעיני הצבא( של הגברים 
מסורתית,  בתוכה  התפקידים  שחלוקת  מסורתי,  שלה  שהמבנה  משפחה  בקבע:  המשרתים 
ושהיא מאוחדת סביב אינטרס אחד משותף ־ הצלחת הקריירה של הגבר, העולה בחשיבותה 

על שיקולים משפחתיים ועל אינטרסים של בת הזוג והמשפחה.
תפיסה זו מציבה את קריירת הגבר מעל צורכי המשפחה ובת הזוג וגוזרת על הקריירה 
התעסוקתית של האישה מיקום משני לעומת זו של בן זוגה. במילים אחרות, נשים שמעוניינות 
לפתח קריירה עצמאית מוגבלות בתחום זה בשל האחריות הבלבדית שלהן על הילדים ובשל 
הקדימות והעדיפות הניתנות לקריירה של בן זוגן בתוך מערכת היחסים הזוגיים. “הרעיה 
ומקבלת  כנגדו”  ה”עזר  לתפקיד  עצמה  את  שמתאימה  זו  היא  זה  מודל  לפי  האידיאלית” 
את הסדר הקיים הן בתוך המשפחה והן אל מול הצבא, גם במחיר ויתור על מימוש עצמי 
ותעסוקתי. קנטר )Kanter, 1977b( מכנה סוג זה של מקצועות “מקצועות סופגים”, משום 
שאינם מסתפקים בתביעה למחויבות מרבית של העובד אלא משפיעים גם על חיי המשפחה 
שלו ומערבים ישירות את שאר בני המשפחה )כאלה הם גם פוליטיקאים, דיפלומטים ואנשי 

דת(.
עוד נמצא שלמרות הציפייה של הצבא שקריירת הגבר תהיה חשובה מן הקריירה של 
זוגו, שיעורי התעסוקה של בנות הזוג של משרתי הקבע גבוהים ביותר )84% מרעיות  בת 
הקצינים, 78% מרעיות הקצינים הלוחמים ו–72% מרעיות הנגדים עובדות בשכר(. יתרה מכך, 
שליש )32%( מרעיות הקצינים מועסקות במקצועות שנחשבים “גבריים”, על כל המשתמע 
של  הגבוהים  התעסוקה  שיעורי  יחסית.  גבוה  ושכר  יוקרה  רבות,  עבודה  שעות  לגבי  מכך 
הרעיות מנוגדים להנחת היסוד של הצבא באשר לחלוקת תפקידים מסורתית ולהתמקדות 
הרעיות בספרה הפרטית. זאת ועוד, נמצא כי רעיות הלוחמים, אשר חלקן מתפקדות בפועל 
בהיקפי  עובדות  מהבית(,  זוגן  בני  של  ההיעדרות  בדפוסי  )בהתחשב  חד–הוריות  כאמהות 
והמשרה הכפולה  זוגן  בן  דומים לאלו של כלל הרעיות, חרף העיסוק התובעני של  שעות 

המוטלת על כתפיהן.
רעיות  של  הסוציו–דמוגרפיים  המאפיינים  רקע  על  במיוחד  בולטים  אלו  ממצאים 
המשרתים בקבע, בייחוד הקצינים, שכן מדובר בקבוצה חזקה של נשים צעירות ומשכילות 

ממעמד סוציו–אקונומי בינוני ומעלה.20 

בקרב רעיות קצינים: הגיל הממוצע הוא 35, ל–70% מהן השכלה אקדמית, 84% מהן עובדות, מהן 62%   20

במשרה מלאה. 



אשת חיל והגבר החדש  מיטל עירן–יונה    232

“הגבר החדש” ־ המודל האידיאלי של משפחות הנשים בצבא הקבע 

“המשפחה האידיאלית” של הנשים המשרתות בקבע אמנם נגזרת מהמודל הגברי אך מקבלת 
כפולה  כבעלות מחויבות  הנשים  מגדריים בתפיסת תפקידן של  ביטוי שונה בשל הבדלים 
לשיקולים  וצה”ל  החברה  שמעניקים  יותר  הרבה  הלגיטימיות  ובשל  ולקריירה,  למשפחה 
והמשפחה  הזוג  בן  כאן מצפה הצבא להתגייסות של  גם  זאת,  עם  נשים.  המשפחתיים של 
המתקיימת  התפקידים  בחלוקת  היתר,  בין  משתקפת,  זו  ציפייה  האישה.  בקריירת  לתמוך 
שממלאים  המשמעותי  בתפקיד  ומתבטאת  יותר  שוויונית  כאמור  שהיא  הפרטית,  בספרה 
בני זוגן של המשרתות בקבע בטיפול בבית ובילדים ובסיוע הרב שמקבלות משפחות אלו 

מהמשפחה המורחבת. 
“בן הזוג האידיאלי” בעיני צה”ל דומה במאפייניו ל”גבר החדש”, המשלב בין קריירה 
ובין מעורבות רבה בטיפול בילדים. מבן הזוג מצופה לאפשר למשרתת הקבע להקדיש זמן 
רב לצבא, על אף ההכרה בכך שגם לו יש קריירה )כפי שנמצא במחקר(. “המודל האידיאלי” 
של חלוקת התפקידים בין בני הזוג הוא של שיתוף בחלוקת התפקידים בכל הקשור לעבודת 

המשפחה.
שתי  לו  יש  הקבע  נשות  משפחות  בקרב  יותר  שוויונית  עבודה  חלוקת  אודות  הממצא 
פנים: מצד אחד, הוא מצביע על כך שדפוסי חלוקת התפקידים במשפחות נשות הקבע בצה”ל 
שוויוניים יותר מהרווח בחברה הישראלית, אך מצד שני, הוא מעלה שאלה נוכח האפשרות 
שדווקא הדפוס הייחודי של חלוקת התפקידים שנמצא במשפחות אלו הוא בבחינת “מנגנון 
סינון” סמוי בפני נשים המעוניינות להשתלב בשירות הקבע. נשים שאינן מצליחות לגייס 
לצדן בן זוג שיקבל על עצמו חלק ניכר מ”עבודת המשפחה”, ייתכן שלא יוכלו להשתלב או 
לשרוד במערכת הצבאית. כמה נשים בחרו שלא להמשיך בשירות בגלל מנגנון הסינון הסמוי 

הזה? אין ביכולתנו לשער, אך יש להניח שלא מעטות.

אשת חיל והגבר החדש ־ ממה נובעים ההבדלים?

ממה נובעים ההבדלים בדפוסי חלוקת התפקידים בין משפחות הנשים למשפחות הגברים 
הסדר  של  המסורתי  בקצהו  נמצאות  הגברים  שמשפחות  נראה  מדוע  בצה”ל?  המשרתים 

חלוקת התפקידים, בעוד שמשפחות הנשים נמצאות קרוב יותר לקצהו השוויוני?
ניתן להציע שלוש סיבות עיקריות לכך, אשר גם אם חלקן משותפות לגברים ולנשים, הן 
פועלות באופן שונה לפי מגדר, ואני סבורה כי התשובה טמונה בשילוב של שלושתן. ההסבר 
ובנות  זוגן  בני  ושל  בקבע  המשרתים  של  התעסוקתיים  במאפיינים  בשונות  נעוץ  הראשון 
זוגם )המגדר משחק בשונות זו תפקיד מרכזי(. ההסבר השני טמון באופיו של צה”ל כארגון 
תובעני ובמשמעויות שהוא גוזר על ניהול חיי המשפחה. ההסבר השלישי קשור לתפיסות 
מיליטריסטיות הרווחות בחברה הישראלית ולמעמדו של צה”ל בתוכה כמוסד חברתי–לאומי, 
של  מיוחדת  התגייסות  בתמורה  ודורש  בו  למשרתים  גבוה  חברתי  ומעמד  יוקרה  שמעניק 

המשפחה. 
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 Greedy Institution( אופיו הייחודי של השירות בצה”ל ־ ובעיקר היותו ארגון חמדני
בו  המשרתים  של  זמנם  כל  את  לעצמו  תובע  אשר   ,)]Coser, 1974[ קוזר  של  במונחיו 
לטובת  רגשיים  ומשאבים  זמן  לפנות  ולנשים  לגברים  מאוד  קשה  שבה  מציאות  מייצר  ־ 
לפעול  חברתית  לגיטימציה  יש  בקבע  המשרתים  לגברים  זאת,  עם  המשפחה”.  “עבודת 
בפניהם.  מעמיד  שצה”ל  האידיאלי”  “העובד  מודל  את  עצמם  על  ולקבל  הארגון  צו  לפי 
לגיטימציה זו מאפשרת להם מאפייני שירות שונים: בניגוד לנשים המשרתות בקבע, רבים 
מהגברים משרתים ביחידות מרוחקות מהבית, ושעות ההיעדרות שלהם מהבית רבות ביותר. 
בכירות  לדרגות  מגיעים  הם  הגברים,  לטובת  מגדרית  מוטה  קידום  מערכת  בשל  כן,  כמו 
גבוה  שכר  )בצד  יותר  תובעניים  תפקידים  היא  אלה  דרגות  של  ומשמעותן  מהנשים,  יותר 
יותר(. מאפיינים אלו של תעסוקת הגברים מגבילים את אפשרויות התעסוקה של רעיותיהן, 
בשל צמצום כמעט אוטומטי של החלק שהם נוטלים ב”עבודת המשפחה”. על הלגיטימציה 
החברתית המוענקת לגברים להשקיע את כל זמנם לפיתוח הקריירה שלהם כתבה וויליאמס 
)Williams, 2000( וטענה כאמור כי התפיסה החברתית הרווחת במערב היא שזכות הגבר 
ואף תפקידו להתאים עצמו לאידיאל העבודה, שלא כמו נשים, שמצופות לעצב את חייהן 

סביב גידול הילדים בהתאם לאידיאולוגיה של אמהּות אינטנסיבית.21
הגברים  במשפחות  מסורתי  תפקידים  חלוקת  הסדר  של  לקיומו  נוספת  אפשרית  סיבה 
המעניקות  הישראלית,  בחברה  הרווחות  מיליטריסטיות  בתפיסות  נעוצה  בקבע  המשרתים 
ושל בעלי  )היוקרה בולטת במשפחות של לוחמים  ולמשפחותיהם  יוקרה למשרתים בצבא 
דרגות בכירות, אך לא רק(. ניתן להבין את הסדרי חלוקת התפקידים בין בני הזוג כמעין 
עסקה, שבה רעיות משרתי הקבע מוכנות לשלם את מחיר חלוקת התפקידים הלא שוויונית 
בתמורה לפיצוי ביוקרה החברתית שהן זוכות לה הודות לעיסוק של בן זוגן. חיזוק לטענה 
זו נמצא בניתוח סטטיסטי מתקדם המלמד על קשר בין המעמד החברתי והיוקרה שמקנה 
התפקיד הצבאי למשרתים ובין נכונות הנשים לקבל על עצמן תפקיד נשי מסורתי בספרה 
אשר  לאומית–מיליטריסטית,  אידיאולוגיה  שבו  האופן  על  מרמזים  הממצאים  הפרטית.22 
מבנה את השירות בצבא כאתר של תרומה לקולקטיב, מייצרת יוקרה למי שלוקחים בה חלק, 

ויוקרה זו היא חלופית בספרה הפרטית להסדר לא שוויוני של חלוקת תפקידים במשפחה. 
תביעות  בפניהן  המעמיד  תובעני  ארגון  לאותו  כפופות  בצבא  המשרתות  הנשים  גם 
חמדניות בהיבטים של זמן ופניות רגשית. עם זאת, בניגוד לגברים המשרתים בקבע, הנשים 
יש  אחד,  מצד  בזו.  זו  המתנגשות  חברתיות  ציפיות  של  מערכות  שתי  בין  במתח  נמצאות 

 Izraeli,( יזרעאלי  שטוענת  כפי  תעסוקה.  של  תובעני  למודל  הגברים  את  כובלת  זו  חברתית  תפיסה   21

1993(, שוק העבודה המגדרי ממשיך להתייחס לגברים כאילו הם נשואים לעקרות בית ומצפה מהם 
לאותה רמת מחויבות והשקעה של זמן ואנרגיה בלי להביא בחשבון את המחויבויות המשפחתיות שלהם 

ואת רצונם, של חלק מהם, לעמוד במחויבויות הללו, לתמוך בקריירה של בנות זוגם ולקחת חלק פעיל 

בגידול הילדים.

בהתבסס על ממצאי ניתוח סטטיסטי מתקדם שערכנו )Chaid( ביחס לשאלה “עד כמה הרעיות שבעות   22

רצון משירות בן זוגן בצה”ל” נמצא כי משתנה הגאווה בשירות הוא המשתנה המבחין בשביעות רצונן 

של רעיות משירות בן זוגן בקבע. כאשר הגאווה מהשירות גבוהה, גם שביעות הרצון מהשירות גבוהה, 

וזאת גם אם שביעות הרצון מחלוקת התפקידים במשפחה נמוכה. 
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ציפייה חברתית שהן יקבלו על עצמן את עיקר “עבודת המשפחה”, כפי שעושות רוב הנשים 
)Herzog, 1998(, ומצד שני, הצבא מציב בפניהן תביעות לנאמנות בלתי–מתחלקת. גם בני 
זוגן של נשים אלה פועלים תחת הציפייה החברתית הרווחת לגבי גברים ־ לפתח קריירה 
משל עצמם ־ ואכן, מממצאי המחקר עולה כי מאפייני התעסוקה שלהם מתאימים לדפוס 

של גברים קרייריסטים. כלומר מדובר במשפחות כפולות קריירה. 
הן מאפייני העיסוק של הגבר והן הנורמות החברתיות שלפיהן על הנשים לשאת בעיקר 
“עבודת המשפחה” מייצרים מצב שבו בני הזוג של נשות הקבע אינם מקבלים על עצמם את 

כל עול הטיפול בבית ובילדים, כלומר היפוך התפקידים אינו מוחלט. 
והן  למשפחה,  מחויבותן  ובין  לצבא  מחויבותן  בין  לתמרן  אפוא  נדרשות  הקבע  נשות 
עושות זאת באמצעות פרקטיקות שונות. רוב הנשים הנשואות שהן אמהות לילדים )למעט 
מצומצמות  עבודתן  ושעות  הביתה,  יום  בכל  יוצאות  עורפיות,  ביחידות  משרתות  אחדות( 
מאלו של עמיתיהן הגברים, ולא פעם גם משל בני זוגן. אחת הפרקטיקות המאפשרות להן 
השונה  ההבניה  בבית.  שונה  תפקידים  חלוקת  של  הבנייתה  היא  העולמות  שני  בין  לשלב 
באה לידי ביטוי בחלק החשוב שלוקחים בני זוגן ב”עבודת המשפחה”, וכן בשיעור הגבוה 
חלוקת  לדפוסי  בהשוואה  המורחבת.  אלו מהמשפחה  סיוע שמקבלות משפחות  של  יחסית 
בדפוסי  אלו מתאפיינות  כי משפחות  נראה   )2001 )אורן,  ישראליות  התפקידים במשפחות 
חלוקת תפקידים שוויוניים לעומת הדפוסים הרווחים בקבוצה הסוציו–דמוגרפית המקבילה 

בחברה הישראלית.
הסבר אפשרי נוסף לקיומו של הסדר שוויוני יחסית בקרב משפחות הנשים בקבע טמון 
גבוה בהשוואה לשכרן של הנשים המועסקות  אולי בשכרן. שכר הנשים המשרתות בקבע 
ראו  הציבורי,  במגזר  מועסקות  בישראל  מהנשים  גבוה  )שיעור  בישראל  הציבורי  במגזר 
סבירסקי ואחרים, 2001(. שביעות הרצון הגבוהה של בני הזוג משכר משרתות הקבע היא 
אינדיקציה נוספת לכך.23 אפשר להניח כי שכרן הגבוה יחסית מתורגם בחלק מהמקרים לכוח 
במשא ומתן הזוגי על חלוקת העבודה הביתית, כפי שמצאה דפנה יזרעאלי במחקר שערכה 
בקרב זוגות של רופאים. יזרעאלי מצאה כי נשים שהרוויחו יותר מבני זוגן או כמותם הצליחו 
 Izraeli,( יותר  שוויונית  עבודה  לחלוקת  ולהביא  המשפחה  בתוך  לכוח  הכסף  את  לתרגם 

 .)1994
לאומית– אידיאולוגיה  כאן  גם  בקבע,  המשרתים  הגברים  אצל  כמו  כך,  על  נוסף 
מיליטריסטית ויוקרתו של השירות הצבאי בחברה הישראלית עשויים לחזק את הלגיטימציה 
יותר ב”עבודת  ולייצר מצב שבו הגברים יתגייסו ליטול חלק חשוב  להסדר פחות מסורתי 
המשפחה” מתוך הכרה בחשיבות העיסוק של בנות זוגן וביוקרתו )כמו שקרה למשל בתקופת 
“ההתנתקות”, כאשר גברים רבים שבנות זוגם, בעיקר קצינות, מילאו תפקיד פיקודי בפינוי 

קיבלו בתקופה זו אחריות מלאה על עבודת הבית והילדים(.
עבודה  כמקום  ולא  וכ“שליחות”  כ“שירות”  בצבא  העבודה  הבניית  אחרות,  במילים 
מנטרלת את מרב הפרמטרים של מקום עבודה ומוחקת כביכול את כללי המשחק של יחסי 
משפחה–עבודה )היא אינה נותנת מקום לגיטימי לקריירה מתחרה בקרב משפחות הגברים, 

בני הזוג של משרתות הקבע הביעו את רמות שביעות הרצון הגבוהות ביותר משכרן. 65% אמרו כי הם   23

מרוצים במידה רבה/רבה מאוד משכרן של בנות זוגם, לעומת 45% מרעיות אנשי הקבע שחשו כך.
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והיא מייצרת מודל שוויוני יותר בקרב משפחות הנשים(. השירות בצבא אינו נתפס כקריירה 
גדול לאין  והלאומי  ככל הקריירות, אלא מוגדר כשליחות, שערכה האידיאולוגי, החברתי 
ברמה  הן  מועדף,  ליחס  המשרתים  זכאות  גם  נובעת  ומכאן  “רגילה”,  קריירה  משל  ערוך 

החברתית–לאומית והן במערכת היחסים המשפחתית והזוגית.
בצבא,  הארגונית  לעוצמתה של התרבות  נוגעת  זה  העולה ממחקר  המרכזית  המסקנה 
הנחות  יש אמנם  לצבא  המגדרי.  ועיוורונה  ולמשפחתו  לפרט  ביחס  תובענותה  בהיבט של 
וציפיות שונות מעט ביחס לנשים ולגברים המשרתים בו, אך תובענותו הגדולה כלפי הפרט 
והמשפחה מבנה בשני המקרים הסדרים משפחתיים וזוגיים שחורגים מן הנורמה המקובלת 
מודל  מייצרת  זו  תובענות  הגברים  אצל  במאפייניהן.  מקבילות  ישראליות  בקרב משפחות 
במובן  הישראלית,  בחברה  הרווח  מזה  יותר  קיצוני  שהוא  תפקידים,  חלוקת  של  מסורתי 
שהוא מטיל את כל נטל עבודת המשפחה על האישה, בלי קשר כמעט לשונות במאפייני 
התפקיד של המשרתים. אצל הנשים, אותה תובענות מייצרת מודל שוויוני יחסית של חלוקת 
בנטל  שווה  השתתפות  הגברים  על  המטיל  הישראלית,  בחברה  הנהוג  לעומת  תפקידים 
“עבודת המשפחה”. במילים אחרות, בעוד שרעיית איש הקבע מצופה להתאים עצמה למודל 
זוגה של אשת הקבע מצופה להתאים למודל המתהווה של  בן  המסורתי של “אשת חיל”, 

“הגבר החדש”. 
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 טלוויזיה וזהות חברתית בעידן הרב ערוצי:
 דפוסי צפייה גלובליים ומקומיים של קבוצות

חברתיות בישראל
יונתן כהן* וריבה טוקצ’ינסקי**

ולאומיים  גיאוגרפיים  גבולות  פורצת  ערוצית  רב  טלוויזיה  שבו  בעידן  תקציר. 
ומציעה לצופים מגוון חוויות השאובות מזהויות שונות, בוחן מחקר זה באיזו מידה 

הטלוויזיה נותרה עדיין מדורת שבט ובאיזו מידה תפקידה האינטגרטיבי חלף מן 

העולם לטובת מודל של טלוויזיה בדלנית ואינדיבידואליסטית. 

ממצאי סקר שנערך בשנת 2005 באוכלוסייה הישראלית מתארים את האופן שבו 

זהויותיהן של קבוצות תרבותיות בישראל באות לידי ביטוי בדפוסי הצפייה שלהן 

בכמה  התבצע  הניתוח  בפרט.  וחדשותיים  בידוריים  ובז’אנרים  בכלל  בטלוויזיה 

רמות )ערוצים נצפים, תכניות ודמויות אהובות( ובאמצעות חלוקה לתכנים זרים/

ישראליים וסיווג הערוצים על פי החוויה התרבותית המוצעת בהם.

נמצא כי נוסף על משתנים דמוגרפיים וידיעת עברית, שייכות תרבותית היא מנבא 

חשוב של דפוסי צריכת טלוויזיה. הערוצים הישראליים הם עדיין זירה מרכזית 

עבור חלק נכבד מהאוכלוסייה, אך מקומם אינו זהה בכל הקבוצות: כך למשל, 

ערוצים לאומיים זרים הם חלק חשוב בתמהיל הצפייה של עולים. עם זאת, הערוץ 

הישראלי בשפה הרוסית משמש עבור העולים גשר שמאפשר להם לחזק אלמנטים 

ישראליים בזהותם )למשל על ידי מעקב אחרי חדשות מקומיות(. מנגד, בהיעדר 

ערוצים  על  יותר  להישען  נאלצים  ישראל  ערביי  ייעודי,  ערבי–ישראלי  ערוץ 

לאומיים זרים ועל ערוצים אזוריים. נמצאו גם הבדלים ניכרים בין דפוסי הצפייה 

הכלליים ובין הצפייה בתכניות חדשותיות.

 Anderson,( תקשורת ההמונים היא אחת מאבני היסוד של הלאומיות המודרנית. לפי אנדרסון
ידעו שהם חולקים עם  1983(, קיומם של עיתונים העוסקים בענייני המדינה, שהקוראים 
לאומית  מקהילה  חלק  שהם  להרגיש  שונים  מחוזות  לבני  אפשרה  אחרים,  רבים  קוראים 
שמורכבת מאנשים ומקבוצות שלא פגשו מעולם. יתרה מזאת, העיתונות זירזה את האחדת 
הדיאלקטים לכדי שפה רשמית, הגבירה את הבולטות ואת החשיבות של מקומות, אישים 

מרצה בכיר בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.  *
תלמידת מ”א בחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה.  	**

על  כהן  ויעל  צפתי  יריב  ד”ר  וימן,  גבי  ולפרופ’  גאנאים על תרגום השאלון לערבית  תודה לאסמאא   

הקריאה הביקורתית ועל הערותיהם המועילות. אנו מבקשים להודות גם לגב’ אפרת ישכיל מהיחידה 

לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת חיפה, שסייעה באיסוף הנתונים, למראם חזאן ואורה עשת–בחנוף שעזרו 

בקידוד התשובות ולשופטות עלומות השם וחדות העין שהאירו את עינינו בתהליך הכתיבה.
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וסמלים לאומיים והפכה אותם לסמלים של זהות לאומית. שדסון )Schudson, 1994( מצביע 
על כך כי מתחילתם הוקמו ארגוני השידור ברחבי העולם )למעט בארצות הברית( על ידי 
מוסדות לאומיים בעלי מטרות לאומיות. למשל, בישראל מגדיר חוק רשות השידור )תשכ”ה, 
1965( את תפקידם של השידורים, בין השאר, כך: “לשקף את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה 
והישגיה, לטפח אזרחות טובה, לחזק את הקשר עם המורשת היהודית וערכיה ולהעמיק את 
ידיעתה”. גם הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, האחראית על השידור המסחרי, מגדירה את 
תפקידיה במונחים דומים: “קידום היצירה העברית והישראלית, טיפוח אזרחות טובה וחיזוק 
ערכי הדמוקרטיה וההומניזם, מתן ביטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות” )מתוך 
 .)2006 בפברואר  ב–2  הורד   ,www.rashut2.org.il ורדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  אתר 
גם במדינות אחרות רשויות השידור אמונות על טיפוח ערכים לאומיים ועל יצירת תרבות 

לאומית משותפת.
מערכות תקשורת תרמו לא רק להתפתחותן ההיסטורית של מדינות הלאום, הן תופסות 
מקום של כבוד גם בתפקודה העכשווי של המדינה המודרנית. דמוקרטיות מודרניות זקוקות 
למרחב ציבורי שבו יוכלו שכבות רחבות של אזרחים להחליף דעות, לחפש פתרונות לבעיות 
השעה ולגבש עמדות בסוגיות שעל סדר היום )Habermas, 1989(. כיום, המרחב הציבורי 
הציבורי  היום  סדר  בגיבוש  גם  חשוב  חלק  להם  ויש  במדיה,  ובראשונה  בראש  מתקיים 
Noelle–( בו  יידונו  ושלא  שיידונו  הנושאים  בבחירת   ,)McCombs & Shaw, 1972(
 .)Iyengar, 1990( בו  שנכללות  בסוגיות  הדיונים  של  ומסגור  ובעיצוב   )Neuman, 1974
דומיננטיות  קבוצות  מנסות  שדרכם  הסוציאליזציה  מסוכני  אחד  הוא  התקשורתי  הממסד 
להנחיל את ערכי התרבות השלטת ואת הנורמות המקובלות בה )גם אם לא תמיד בהצלחה( 
ולהציג דימויים של קבוצות חברתיות בהתאם ליחסן אל המרכז החברתי )אברהם, 2001(. 
כיחידים, התקשורת מאפשרת לנו להבין את מקומנו החברתי אל מול הדמויות והדימויים 
שמוצגים בה ולהזדהות דרכם עם ערכים חברתיים שאותם הם מגלמים. גם תפיסות כלפי 
עצמנו וכלפי הקבוצות שבהן אנו חברים מושפעות מייצוגים תקשורתיים ומתפיסותינו בנוגע 
להשפעתם החברתית )Tsfati & Cohen, 2003(. באופן אירוני, גם השיח החברתי המתמיד 
בדבר השפעותיה השליליות של התקשורת מצביע על הציפייה הנורמטיבית שהיא תשמש 

כלי חברתי חשוב בגיבוש זהות לאומית, אינטגרציה חברתית ושיתוף פעולה בין קבוצות.
ועוד,  בהגירה  פיננסיים,  בשווקים  התקשורת,  בתחומי  התפתחויות  בעקבות  ואולם, 
ממדים  בין  ומתן  משא  של  אלא  בלבד,  הלידה  מקום  של  תוצר  אינה  כיום  לאומית  זהות 
זה  ומתן  הזירות שבהן מתנהל משא  היא אחת  זהות, כאשר תקשורת ההמונים  שונים של 
מדיה  במציאות של מערכת   .)Cunningham & Sinclair, 2001; Featherstone, 1995(
ורבת ערוצים עולים ספקות רבים באשר ליכולתם של כלי התקשורת למלא את  מפוצלת 
ונורמות  התפקידים המוטלים עליהם ולשמש פורום ציבורי, לשמר ולהעביר ערכי תרבות 
חברתיות ולהיות מוקד זהות והזדהות של יחידים וקבוצות. ריבוי פלטפורמות השידור מאיים 
לפצל את הקהל התקשורתי לקבוצות קטנות )Katz, 1977(, וכן להגביר את הביקוש לתכנים 
הוא  החשש   .)Hoskins & McFayden, 1991( זרות  ממדינות  ופופולריים  זולים  זרים, 
שמאחר שתכנים זרים הופקו עבור קהלים במדינות זרות או עבור קהל גלובלי, הם מייצגים 
ומשקפים ערכים חברתיים זרים, ושידורם מאיים על המסורת ועל האינטגרציה החברתית 

הלאומית. 
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יש שטוענים כי התרחבותו של שוק תכני הטלוויזיה הגלובליים אינו רק פועל יוצא של 
התפתחויות טכנולוגיות ושל השינויים במבנה שוק התקשורת שהתרחשו בעקבותיהן, אלא 
הוא חלק מתהליך מחושב של אימפריאליזם תרבותי )Schiller, 1971(. לפי גישה זו, המערב, 
תקשורת,  במערכות  מתפתחות  מדינות  של  תלות  לפתח  פועלים  הברית,  ארצות  ובעיקר 
בגופי שידור ובטכנולוגיה זרים. תלות זו, לפי שילר, מפוררת את יכולתן של מדינות לנהל 
מדיניות עצמאית ומעבירה את השליטה על המרחב הציבורי שלהן, על הזירה שבה מתקיים 
)Williams, 2002( טוען כי הגלובליזציה של  וויליאמס  השיח הציבורי, לידי כוחות זרים. 
הזהות  מקורות  את  מדללת  ובכך  מקום,  ממסמני  המשמעות  עוגני  את  מנתקת  הטלוויזיה 
במחקר שבדק  זהות.  אחר  המודרני  החיפוש של האדם  את  ומגבירה  המסורתיים–מקומיים 
 Avraham( את השימוש בסימבוליקה מקומית בהקשר הישראלי, מדגישים אברהם ופירסט
First, 2003 &( את החשיבות של ייצוג האומה, סמליה ותרבותה בתקשורת, כתנאי לקיום 
בבד  שבד  מצאו  הם  הישראלי  הפרסום  שדה  של  בבחינה  ומתחדשת.  עצמאית  תרבות  של 
עם שימוש מתמשך באלמנטים מקומיים, בעשור שבין 1990 ל–2000 חלה עלייה בשימוש 

בסמלים אמריקאיים, באנגלית ובדימויים ואזכורים אמריקאיים. 
הגומלין  ביחסי  מכירות  אלא  למקומיות  תחליף  בגלובליזציה  רואות  שאינן  גישות  גם 
חשש  מציגות   )Ram, 2004 )למשל  מקומיות  למסורות  גלובליים  כוחות  בין  המתקיימים 
שכוחות גלובליים חזקים יותר ברמה המבנית, ושהכוחות המקומיים מצליחים להטביע את 
חותמם בעיקר ברמה הסימבולית. צוקרמן )1999( מזהה את חשיבותה של הגלובליזציה בכך 
שהיא מייצרת פוטנציאל רווח גדול מעסקי הטלוויזיה, ובכך הופכת את הטלוויזיה לעסק שבו 
הרווח עומד מעל לשליחות. החשש של צוקרמן הוא מפני הירידה באיכות השידורים ופגיעה 
ביצירה המקומית. לעומת גישה זו, שמדגישה את כוחו הרב של הגלובלי לעומת המקומי, 
סטיבנסון )Stevenson, 1997( אינו מוצא שהגלובליזציה מכריעה את עוצמתה של מדינת 
הלאום כמרכיב זהות. הוא טוען שמדינת הלאום היא עדיין מוקד הזהות העיקרי, בין השאר 

בגלל מערכות התקשורת הלאומיות.
לסיכום, למרות קיומו של שוק תכנים גלובלי שמעביר תכנים טלוויזיוניים ממדינה אחת 
זו על  לזה הדרומי, השפעתה החברתית של תופעה  ובעיקר מחצי הכדור הצפוני  לרעותה 
עיצוב דמות המדינה המודרנית ועל עיצוב זהויות הצופים עדיין אינו ברור. גם תופעת הגירת 
וקהילות המהגרים הגדלות מאיצים את תהליכי הגלובליזציה של הטלוויזיה, אף  העבודה 
שבאופן אירוני, הצורך של מהגרים בטלוויזיה זרה מזכיר לנו את חשיבותה של הטלוויזיה 
ככלי של זהות פרטיקולרית דווקא, ולא גלובלית. קהילות מהגרים בארצות הברית, באירופה 
וגם בישראל חיות חיים קהילתיים נפרדים שכוללים גם יצירה של מערכות תקשורת נפרדות. 
מערכות  באמצעות  המוצא  מארצות  ותכניות  מתורגמים  מקומיים  תכנים  צורכים  מהגרים 
לבידור  כמקור  וגם  רצון לשמור על קשר עם ארצות המוצא  גם בשל  גלובליות,  תקשורת 
)ולכאורה  עיקריות  פונקציות  שתי  בין  להבחין  ניתן  בכך  השפה.  מכשול  למרות  ולמידע 
קודמת  חברתית  זהות  ושימור  החדשה  בחברה  השתלבות  מהגרים:  תקשורת  של  סותרות( 

 .)Viswanath & Arora, 2000(
ילידיות, כגון המיעוט הערבי בישראל, מתקשות לעתים קרובות  גם קהילות מיעוטים 
למצוא ביטוי לתרבותן ולזהותן בטלוויזיה המקומית של התרבות הדומיננטית, והן עשויות 
למצוא תחליפים בערוצי טלוויזיה זרים. ייתכן שקיומה של טלוויזיה רב ערוצית שמשדרת 
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הדומיננטית  בתרבות  מיעוט  קבוצות  של  ההיטמעות  את  רבה  במידה  דוחה  שפות  במגוון 
ומעודדת שמירה על ייחודיות תרבותית בתוך מה שסיוון )1991( מכנה “מובלעות תרבותיות”. 
מצד שני, ככל שתעשיית הטלוויזיה מזהה את הצורך בפתיחות גדולה יותר לקהילות מיעוטים 
בחברה רב תרבותית ואת הפוטנציאל המסחרי שקיים בקהילות אלה, התלות בטלוויזיה זרה 
עשויה לפחות, והצרכים התרבותיים עשויים לקבל מענה טוב יותר בתוך החברה הקולטת. 
מחקר שנערך בשנים הראשונות של התפשטות הטלוויזיה בכבלים בישראל )אדוני ונוסק, 
1997( לימד על קשר שלילי בין חיבור לטלוויזיה בכבלים ובין דיווח על חשיבותה של הטלוויזיה 
לצורך חיזוק הזהות המקומית של הנחקרים, ועל קשר חיובי עם תחושה שהטלוויזיה עוזרת 
להם להרגיש חלק מהעולם הגדול. למרות חשיבותם של הממצאים הראשוניים של אדוני 
ונוסק, ממצאים אלה התבססו על עצם אימוץ הטכנולוגיה, ולא על דפוסי חשיפה בפועל. 
המחקר הנוכחי מבקש לבחון את תפקידם של ערוצי הטלוויזיה השונים בזהות של קבוצות 

דמוגרפיות בחברה הישראלית כיום, על סמך נתוני צפייה ספציפיים.

טלוויזיה: צופים וזהויות

אחת הסיבות לחוסר ההסכמה בדבר חשיבותה והשפעתה של טלוויזיה גלובלית על החברה 
 Elasmar,( ועל הזהות הלאומית היא שהשיח התיאורטי מנותק מהמחקר האמפירי בתחום
2003(. השיח התיאורטי מתמקד בעיקר בצד ההיצע הטלוויזיוני: ביחס בין כמות השידורים 
הטלוויזיה  שתכניות  ובאידיאולוגיות  מייצגים,  שהם  ובמה  בתכנים  היבוא,  מול  המקומיים 
)אם  הזרים  התכנים  כי ההשפעות החברתיות של  ברור  ואולם,  לצופים.  לכאורה  מנחילות 
תושבים  של  מחשיפתם  בעיקר  אלא  אלה,  תכנים  של  שידורם  מעצם  נובעות  אינן  ישנן( 
על  גלובלית  טלוויזיה  של  השפעתה  את  המנבאות  התיאוריות  ככלל,  אליהם.  מקומיים 
תרבויות מקומיות אינן נסמכות על מחקרים המבססים את קיום ההשפעה של התכנים על 
בתפריט  זרים  תכנים  של  דומיננטיות  קיימת  כי  שמראים  מחקרים  על  לא  ואפילו  הקהל 

הצפייה של צופים.
בעצם, הנתונים בנושא ההשפעה היחסית של תכנים מקומיים מול תכנים מיובאים מצביעים 
 Straubhaar,( )Trepte, 2003( עוסקת בעקבות סטראובהאר  בכיוון הפוך. למשל, טרפטה 
1991( בחשיבות של קרבה תרבותית בין הטקסט לצופים כמנבא של ההצלחה של תכנית 
טלוויזיה בקרב קהל מסוים. היא מצטטת עדויות רבות ממחקרים אירופיים שמראים שלמרות 
המצאי הגדול של תכניות מיובאות מארצות הברית, התכניות הנצפות ביותר הן מקומיות. 
היא גם מצביעה על כך שתכניות מקומיות באיכות פחותה בהרבה )לפחות לפי אמות מידה 
של השקעה כספית( מצליחות לעתים הרבה יותר מתכניות איכותיות שהופקו על ידי מיטב 
האולפנים בארצות הברית. במחקר ישראלי שניסה להבין מהם מאפייני התכניות שבעזרתם 
ניתן להסביר את בחירות הצופים )Cohen, 2002(, נמצא כי השפה היא גורם מרכזי בהעדפת 
תכנים ומכשול שמקשה על תכניות זרות להתחרות עם הפקות מקומיות גם לאחר תרגום. 
מחקר מתאילנד )Sarobol & Singhal, 1999( מצביע על השפעה גדולה יותר של תכנים 
שחולקים קודים תרבותיים עם הצופים )במקרה זה של תכנים חינוכיים לבני נוער(. אם כך, 
השפעותיה של טלוויזיה גלובלית בחברות מודרניות אינן ברורות, ובחינת השפעתה דורשת 
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נתונים מדויקים של צפייה בפועל, ולא רק ניתוח של תכנים או לוחות משדרים. מחקר זה 
מבקש לספק נתונים שמתארים את מידת הצפייה בתכנים מיובאים ואת דפוסי הצפייה בהם 

של צופים מקבוצות חברתיות–תרבותיות בישראל. 
הדיון הציבורי סביב הסכנות של יבוא תכנים טלוויזיוניים ומוצרי תרבות אחרים לישראל 
מסחרי– שיח  של  צורה  ללבוש  נוטה  זה  יבוא  מפני  המקומית  התרבות  על  ההגנה  וסביב 

תעשייתי, והוא מתרחש בין ארגוני יוצרים המעוניינים לעודד את היצירה מקומית ובין גופים 
רגולטוריים. אך בעצם, הבחירה, הן של המשדרים והן של הצופים, אינה דיכוטומית ־ תכנים 
זרים או מקומיים ־ אלא יש משמעות גם לדרך שבה משדרים וצופים הן בתכנים מקומיים 
)למשל, שעתוק פורמטים זרים באריזה מקומית( והן בתכנים זרים )תרגום ובחירה של תוכן; 
הישראלית  החברה  על  הטלוויזיה  של  ההשפעה  בחינת  שעיקרו  בשיח   .)Cohen, 2005
)ולא על התעשייה המקומית( יש לבחון את חוויית הצפייה בטלוויזיה לא רק לפי התכנים 
הספציפיים הנצפים )תכניות(, אלא גם לפי ֶהקשר השידור שבהם נצפו. טענה זו נסמכת על 
ההנחה שתעשיית הטלוויזיה אינה רק בבחינת ספקית תכניות עבור הצופים, אלא היא גם 
אורזת אותן במגוון אמצעים ומציעה לצופים חוויית צפייה שבה התוכן נבחר בקפידה עבור 
הקהל ומוגש לו באופן מחושב שמשפיע על הדרך שבה התוכן מתקבל. כך למשל, חוויית 
2 הישראלי בליווי תרגום, בשעת  והעיר הגדולה” המוצג בערוץ  הצפייה בפרק של “סקס 
ערב, בצמוד ללוגו של ערוץ ישראלי וכשבהפסקות משודרות פרסומות בעברית למוצרים 
מקומיים, אינה בעלת השפעה דומה על תחושת הזהות של הצופה כמו שתהיה לצפייה באותו 
פרק בערוץ גלובלי )למשל Star TV( ללא תרגום, בשעת לילה מאוחרת ובליווי פרסומות 
זרות. בחוויית הצפייה הראשונה הערוץ מייבא עבור הצופה הישראלי תכנית זרה שהותאמה 
עבורו, ואילו במקרה השני הצופה מוזמן להצטרף לצפייה כחלק מקהל גלובלי. בדומה לכך, 
אין חוויית הצפייה בכתבה מתוך “שישים דקות” האמריקאית בתוך התכנית “רואים עולם”, 
 .CNN מלווה בתרגום ומוצגת על ידי מגיש מקומי, דומה לצפייה באותה כתבה ממש בערוץ
מכאן שכדי לבחון את שאלת השפעתה של הטלוויזיה הרב ערוצית יש להעביר את הדגש 
מבחינת התכנים המוצעים וחלוקתם למקומיים וזרים להתבוננות מקיפה יותר על הצפייה 

ועל סוגי הערוצים והחוויות שהם מציעים.
הצפייה בטלוויזיה ממלאת עבור הצופים פונקציות שונות, ויש להעריך את השפעותיה 
זהות  יש מקום חשוב מבחינת התפתחותה של  בידור  לתכניות  בפונקציות אלה.  בהתחשב 
אישית וקבוצתית, ואילו לצריכה של תכניות חדשות ואקטואליה יש חשיבות מרכזית יותר 
כדי  זרות  בסדרות  לצפות  בוחרת  צופה  אם  גם  הלאומית.  הזהות  של  התפתחותה  מבחינת 
להירגע ולהסיח את דעתה מטרדות היומיום, אך היא מעדיפה לצפות בחדשות כדרך להישאר 
מעודכנת במה שקורה בחברה הישראלית, הרי שהבחירה בחדשות מקומיות מבטאת אמון 
שקורה  מה  ושל  הישראלית  הפוליטיקה  של  חשיבותה  על  ומלמדת  הישראלית  בתקשורת 
בחברה הישראלית בעיני אותה צופה. לעומת זאת, צופה שמעדיף חדשות ותכניות אקטואליה 
מעניין  הפוליטית.  לסביבתו  יותר  נמוכה  מחויבות  רמת  מבטא  הישראליות  פני  על  זרות 
במיוחד בהקשר זה לבחון את הבחירות שעושים חברים בקבוצות מיעוט תרבותיות, ילידיות 
או מהגרות, שכן דפוסי צריכת המדיה שלהן עשויות לבטא במידה רבה את תפיסתן העצמית 
רואה  החברתי  המרכז  הדרך שבה  את  תופסות  הן  האופן שבו  ואת  התרבותי  למרכז  ביחס 

אותן.
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ֶהקשר המחקר: טלוויזיה גלובלית בישראל

מיום הקמתה הכילה הטלוויזיה הישראלית סתירה בין מטרותיה הלאומיות המוצהרות ובין 
התלות שלה בסדרות מיובאות והצורך שלה בידע טכנולוגי מיובא. כבר בעידן החד ערוצי 
הביאה העלות הגבוהה של הפקות מקור את רשות השידור לייבא סדרות אמריקאיות ובריטיות 
בכבלים  הטלוויזיה  של  כניסתה  עם   .)1986 )גיל,  המועטות  השידור  שעות  את  למלא  כדי 
הן בתכנים  הגיוון  גדל  ושל הערוצים המסחריים בשנות התשעים,  בשלהי שנות השמונים 
מקומיים והן ביבוא של תכניות זרות. אם בשנות השבעים התמצה היבוא בתכניות מיובאות, 
 MTV, CNN הרי שעם הקמתם של שירותים רב ערוציים ועלייתם של ערוצי לוויין )כגון
ועוד(, התחיל יבוא של ערוצים שלמים ויבוא של פורמטים, כלומר מפיקים מקומיים שקונים 
כך  רבים  הפקה  סממני  עבור  וגם  ייעוץ  עבור  גם  ומשלמים  לתכנית  רעיון  זרות  מחברות 

שהתכנית הישראלית תיראה דומה לתכנית המקורית )למשל, “מי רוצה להיות מיליונר”(.
שוק הטלוויזיה בישראל פועל תחת כמה אילוצים ברורים: מחד גיסא, הוא פועל במשק 
של  שהפוטנציאל  ומכאן  קנייה,  כוח  בעלי  רבים  וצרכנים  מוצרים  מגוון  בו  שיש  מפותח 
המפרסמים הוא רב, ומאידך גיסא, גודל הקהל מצומצם מאוד לעומת שוקי טלוויזיה אחרים 
בעולם המערבי. יכולתם של מנהלי ערוצים להציע לפרסומאים קהלים גדולים שעבורם יהיו 
מוכנים לשלם סכומים ניכרים מוגבלת עוד יותר, שכן הקהל מפוצל בשל ההטרוגניות התרבותית 
של האוכלוסייה בישראל. אם במדינות הומוגניות יותר מבחינת שפה ומוצא התפלגות הצפייה 
בערוצים נוטה להיות מובחנת על בסיס גיל ועניין ־ מצב נוח למפרסמים ־ הרי שבישראל 
ותרבות. מכאן שערוצי השידור משדרים בשעות  גם על בסיס של שפה, מוצא  הפילוח הוא 
את השעות  אך ממלאים  גדול,  קהל  מקומיים שמושכים  תכנים  ביותר  רווחי  הפרסום  שבהן 
הפחות אטרקטיביות בתכניות יבוא. לעומתם, חברות הכבלים והלוויין משתמשות בערוצי יבוא 

שמחירם נמוך כדי למשוך מנויים על ידי הצעה של מספר ערוצים גדול יותר.
נכון לשנת 2003 שודרו בישראל 99 ערוצים ב–12 שפות שונות )Cohen, 2005(. יותר 
 MTV, ESPN, ־  גלובליים  )ערוצים  מחו”ל  שהם  כמות  שיובאו  ערוצים  היו  מהם  מחצי 
CNN, אזוריים ־ אל ג’זירה, Euro Sport, וערוצים שמיובאים ממדינות אחרות ־ ערוץ 
)כגון  בחו”ל  ערוצים שמקורם  הם  ערוצים  כ–15  עוד  הסעודי(.  והערוץ  הצרפתי  הטלוויזיה 
נשיונל ג’אוגרפיק(, אך עוברים טיפול כלשהו של תרגום או התאמה, והשאר ערוצים שמופקים 
בארץ, אם כי גם לוח המשדרים שלהם נשען באופן כזה או אחר על תכניות מיובאות. מכאן 
שהטלוויזיה הישראלית מציעה לצופיה מגוון אפשרויות צפייה מבחינת שפות, סוגי תכנים 

ואפשרויות של צפייה בערוצים ממקומות שונים ובתכניות שהופקו בארץ ובחו”ל. 

שאלות המחקר

אם אכן צפייה בטלוויזיה היא פעילות שמעידה על הזהות החברתית של הצופים בה ואף 
על  ללמד  יכולה  שונות  חברתיות  קבוצות  בקרב  הצפייה  דפוסי  על  עמידה  אותה,  מעצבת 
מצב האינטגרציה החברתית, וכן על המנגנונים שמחזקים ומחלישים את הזהות הישראלית. 
ינסה לבחון באמצעות נתוני סקר, באיזו מידה עדיין יש ערוץ או ערוצים  המחקר הנוכחי 
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ובאיזו  מדורות,  של  מועט  מספר  קיים  מידה  באיזו  קולקטיבית,  שבט  כמדורת  שמשמשים 
מידה דפוסי צפייה בטלוויזיה הם אינדיבידואליים. 

כיצד דפוסי הצפייה של קבוצות אוכלוסייה בחברה  השאלה העומדת בפנינו אפוא היא 
הישראלית מבטאים את מארג הזהויות של כל אחת מן הקבוצות ואת יחסי הגומלין בין הזהויות 
החשיבות  מידת  את  נבדוק  ראשית,  היבטים:  מכמה  תיבחן  זו  כללית  שאלה  בכלל.  בחברה 
שקבוצות שונות בחברה הישראלית מייחסות לערוצים ולתכנים טלוויזיוניים מיובאים. שנית, 
נבדוק מה טיבה ומה משמעותה של החשיפה לתכנים ולערוצים זרים בעיני הנחקרים, ואם יש 
הבדל בין תכנים בידוריים לחדשותיים מבחינת חשיפה לתכנים מקומיים וזרים. כאינדיקטור 
חשוב לשימוש שעושים צופים מקבוצות שונות בטלוויזיה נבחן את תלותם במקורות חדשות 
שונים בעת אירועים חריגים שקורים בארץ או בחו”ל )למשל ההתנתקות או הצונאמי, שני 
אירועים מרכזיים שקרו לפני תקופת המחקר(, ולבסוף נבחן אם ניתן לזהות מרכיבי זהות, מלבד 

שפה, שמסבירים את דפוסי החשיפה )למשל ותק בארץ והשכלה(.

אוכלוסיית המחקר 

שהוא  הערבי,  המיעוט  הן  זה  במחקר  והנבדקות  בישראל  הבולטות  המיעוט  קבוצות  שתי 
כ–20% מאוכלוסיית מדינת ישראל, והעולים מברית המועצות לשעבר אשר הגיעו לישראל 

עם גל העלייה של שנות התשעים, שהם כ–16% מהאוכלוסייה בישראל. 
קבוצות  עם  שלהם  והקשר  וכישראלים  כערבים  ישראל  ערביי  של  הדו–ממדית  הזהות 
ערביות אחרות במזרח התיכון, בייחוד על רקע העימות הישראלי–פלסטיני, משתקף הן בהיצע 
התקשורתי והן בדפוסי צריכת התקשורת. מאז קום המדינה הוקמו בישראל מגוון כלי תקשורת 
בשפה הערבית שהיו בשליטה יהודית, למשל עיתונים מטעם גופים ציוניים )כגון “אל–יום” 
הנשלט על ידי מערכת עיתון “דבר”(, ומאוחר יותר גם שידורי “קול ישראל” בערבית ורצועת 
פרחה  וטכנולוגיות  כלכליות  תמורות  בזכות  הציבורי.  הטלוויזיה  בערוץ  בערבית  שידורים 
ועימם  והכבלים,  הלוויין  שידורי  וכניסת  בישראל,  והמסחרית  הפרטית  הערבית  העיתונות 
של  ריבוי  נוצר  ערביות,  כלל  ותחנות  זרות  לאומיות  ערביות  תחנות  של  שידורים  קליטת 
אפשרויות תקשורתיות בחברה הערבית בישראל. ואכן, בד בבד עם צריכה ניכרת של תקשורת 
ישראלית בעברית ובערבית, ערביי ישראל מרבים להיחשף לתקשורת ערבית מקומית וזרה 
)ג’מאל, 2006(. ממצאי הסקר של ג’מאל מצביעים על כך שהבחירה בחשיפה לערוצי התקשורת 
השונים משרתת צרכים שונים של הערבים: רובם נוטים לצרוך תכנים על נושאים פוליטיים, 
בידוריים וחדשותיים בערוצים ערביים, ואילו בנושאים יומיומיים כגון חינוך, כלכלה ובריאות 
ג’מאל  טוען  מחקרו  בסיכום  ישראליים.  טלוויזיה  מערוצי  אינפורמציה  להעדיף  נוטים  רובם 
כי החברה הערבית בישראל משתמשת בטלוויזיה כדי להתחבר לעולם הערבי שממנו נותקה 
התרבותית  ברמה  הישראלית  המדינה  גבולות  את  חצתה  בישראל  הערבית  “החברה  פיזית: 
ייחודי המשלב את המרחבים הישראלי  זו מיקמה את עצמה בתוך מרחב  והפוליטית. חברה 

והערבי, תוך בחירת התכנים המתאימים לה” )שם, עמ’ 188(.
בשונה מקבוצה זו, הקבוצה התרבותית השנייה שנחקרה במחקר הנוכחי ־ העולים מחבר 
העמים ־ היא קבוצה של מהגרים. קבוצה זו מאופיינת בכך שכמהגרים הם מבקשים להשתלב 
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מסוימים  רכיבים  לשמר  גם  אחת  ובעונה  בעת  מבקשים  מהם  רבים  אך  הישראלית,  בחברה 
התרבות  מן  ועשירה  כמפותחת  הרוסית  התרבות  של  תפיסה  בין שמתוך  המקורית,  מזהותם 
הישראלית ובין שמתוך תחושת ניכור וריחוק תרבותי מן הקבוצות התרבותיות )בעיקר מזרחים( 
והפוליטיות )בעיקר השמאל( בישראל )ליסיצה ופרס, 2000(. אין פלא אפוא כי הזהויות הרוסיות 
והיהודיות הן הדומיננטיות בהגדרתם העצמית של העולים יותר מהזהות הישראלית או הציונית 
)ליסיצה ופרס, Al-Haj & Leshem, 2000 ;2000(, גם בקרב עולים ששהו בישראל כבר שנים 
אחדות )ליסיצה ופרס, 2000(. ההבדל בין המיעוט הערבי ובין קבוצת העולים בא לידי ביטוי 
בשינוי הבין–דורי שחל אצל העולים לכיוון של היטמעות גדולה יותר של הדור השני )אליאס, 
2005(, לעומת הצעירים הערבים שהתודעה הערבית שלהם ברורה וחזקה מזו של הוריהם )גם 

אם היא באה לידי ביטוי בצורה אחרת; ]רובינשטיין ואבו בקר, 2002[(.
התרבותיים  החיים  את  ולפתח  להמשיך  רצונם  בשילוב  העולים,  של  זו  בידול  תחושת 
חלופיים  תקשורת  כלי  של  עצום  מגוון  לצמיחת  פורייה  קרקע  היו  בישראל  הרוסיים 
לתקשורת המרכזית. בשנות התשעים שגשגו בישראל יותר ממאה עיתונים בשפה הרוסית, 
של  והתאמה  ותרגום  ברוסיה  המודפסת  מהעיתונות  תכנים  העתקת  שילבו  הגדול  שרובם 
תכנים מהעיתונות היומית בעברית בישראל. מתכונת זו סייעה בידי הקוראים גם להתעדכן 
)כספי  מוצאם  בארץ  המתרחש  עם  קשר  על  לשמור  וגם  בישראל  האקטואליים  באירועים 
עומד  העולים  של  לרשותם  כן,  כמו   .)Adoni, Cohen & Caspi, 2002  ;2000 ואליאס, 
ישראל”,  “קול  של  רק”ע  רדיו  פיראטיות,  רדיו  )תחנות  אלקטרוניים  תקשורת  כלי  מגוון 
ובזמנו גם שלוחה של ערוץ 7 ברוסית(, ערוצי טלוויזיה בכבלים ובלוויין המשודרים מרוסיה, 
סקרים   .)2005 )אליאס,   )9 )ערוץ  הרוסית  בשפה  הישראלי  הטלוויזיה  ערוץ  גם  ומ–2002 
אחדים שבוצעו בשנות התשעים )בתקופה שקדמה לפתיחת הערוץ הישראלי ברוסית( מציגים 
נתונים עקביים שלפיהם יותר מ–60% מהעולים נחשפים לתכנים בערוצי הטלוויזיה הזרים 
)פיין, Al-Haj & Leshem, 2000 ;1995 ,1994(. חלק מהמחקרים מלמדים שצריכת תקשורת 
רוסית נמצאת ביחס הפוך לצריכת תקשורת בעברית )Al-Haj & Leshem, 2000(, ואילו 
מחקרים אחרים מלמדים שהחשיפה לתכנים ברוסית אינה באה בהכרח על חשבון צריכת 

טלוויזיה ישראלית בעברית )פיין, 1994, 1995(.
הרוב  קבוצת  ושל  אלה  מיעוט  קבוצות  של  התקשורת  צריכת  דפוסי  יושוו  זה  במחקר 
וחדשות. מתוך  בידור  ומיובאת בהקשרים של  דפוסי החשיפה לתקשורת מקומית  מבחינת 
קולקטיבית  חוויה  כמספקת  בישראל  הטלוויזיה  של  תפקידה  על  לעמוד  ננסה  זו  בחינה 

וכמכשיר לשמירה על זהויות נפרדות מחד ועל פיתוח זהויות גלובליות מאידך. 

מתודה

מדגם
הנתונים למחקר זה נאספו בעזרת סקר טלפוני שבו השתתפו 520 נבדקים. במדגם הוגדל 
כל  בתוך  פנימי  לניתוח  מספיק  בגודל  קבוצות  להבטיח  כדי  והערבים  העולים  של  חלקם 
קבוצה. המדגם כלל 112 ערבים ו–116 עולים חדשים מארצות חבר העמים )שעלו ארצה בשנים 
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במדגם  נדגמו  הערבים  אלה.  מקבוצות  באחת  נכללו  שלא  ישראלים  ו–292   1)2005-1989
בעברית,  התחילו  הראיונות  יתר  בערבית.  התקיימו  עימם  והראיונות  יישובים,  לפי  נפרד 
ואם הנסקר התקשה או ביקש לעבור לרוסית נקבעה עימו שיחה חוזרת שהתנהלה ברוסית. 
בהשוואה של שפת הריאיון עם ארץ הלידה ועם שנת העלייה המדווחת של הנחקרים נמצא 
ש–22 מבין העולים מחבר העמים בחרו להתראיין בעברית. ככלל, העולים שבחרו להתראיין 
בעברית היו צעירים יותר )M=32.5 Sd=10.6( לעומת )M=52.7 Sd=15.9( וותיקים יותר 

בארץ מאלה שרואיינו ברוסית )כ–13 לעומת 11 שנים בארץ בממוצע(. 
בכל אחת מהקבוצות התרבותיות היו 45%-47% מהנסקרים גברים. בהשוואה לנתוני הלמ”ס 
לשנת 2005, במדגם קיים ייצוג יתר של חילונים וייצוג חסר של חרדים: 59% מחברי קבוצת 
הרוב, 84.3% מבין העולים ורק 2.7% מהערבים הגדירו עצמם חילונים; 28.6% מחברי קבוצת 
הרוב, 16.8% מהעולים ו–62.2% מהערבים הגדירו עצמם מסורתיים, והיתר הגדירו עצמם דתיים 
או חרדים. גילם החציוני של הנסקרים במדגם עמד על 40 )לעומת 38 באוכלוסייה(. בממוצע, 

לנסקרים 13.5 שנות השכלה )M=13.5, Sd=3.4( )לעומת 13.2 באוכלוסייה(.
הנשאלים התבקשו למקם את עצמם מבחינה פוליטית על סולם של שבע דרגות, כאשר 
1 מסמן את הקצה השמאלי ו–7 את הימני. הדעות הפוליטיות בכלל המדגם ממוקמות מעט 
ימנית למרכז )M=4.3, Sd=1.8(. בהתאם לנתונים קודמים )ליסיצה ופרס, 2000(, העולים 
היו הקבוצה הנצית ביותר מבחינה פוליטית )M=4.9, Sd=1.4(. חברי קבוצת הרוב גילו גם 
הם נטייה נצית קלה )M=4.4, Sd=1.7(, ואילו הערבים מוקמו מעט משמאל למרכז המפה 

.)M=3.4, Sd=2.3( הפוליטית

כלי המחקר
איסוף הנתונים בוצע באמצעות סקר טלפוני ונערך על ידי מכון סקרים אוניברסיטאי במהלך 
ספטמבר 2005. אחוז המסרבים חושב לפי נוסחת AAPOR ועומד על 30.7%. הסקר כלל 
שאלות הנוגעות לנגישות למדיה באופן כללי )מספר מקלטי טלוויזיה, חיבור לטלוויזיה רב 

ערוצית(, דפוסי חשיפה לטלוויזיה בכלל ולערוצי טלוויזיה ותכניות ספציפיות. 
במיוחד. המדידות  בעייתית  היא משימה  בטלוויזיה  צפייה  ותקפה של  מדידה מהימנה 
המקובלות בתעשיות הפרסום והתקשורת באמצעות סקרי טלפון, יומנים ובעיקר פיפל–מיטר, 
כבעייתית  ידועה  אמנם משמשות אמצעי מוסכם לחישוב התשלום, אך אמינותם המדעית 
)Webster & Phalen, 1997(. יש בעיות של זכירה, וקשה להעריך את משך הצפייה. דיווחים 
על צפייה בטלוויזיה נוטים להיות חשופים לרצייה חברתית, שבה אנשים מדווחים על צפייה 
פחותה בטלוויזיה ממה שנעשה בפועל. גם אמצעים אלקטרוניים של מדידה מספקים בעיקר 
נתונים על הזמן שבו מכשיר הטלוויזיה דלוק, וקשה לאמוד את מידת תשומת הלב שמופנית 
אל המרקע. יתרה מזאת, המדדים הקיימים מסתפקים על פי רוב בניסיון למדוד חשיפה של 
צופים לתכנים )פרסומות( ומתייחסים פחות לממדים של תשומת לב, אכפתיות או חשיבות. 
אך לצורך הבנת ההשפעה שיש לצפייה בטלוויזיה, המשמעות של הצפייה חשובה לא פחות 

1  דיווח על כל המדגם מתייחס למדגם לאחר שקלול על פי נתוני הלמ”ס )2005(. הדיווח על ממצאי כל 

קבוצה בנפרד נעשה על המדגם ללא שקלול.
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מהחשיפה עצמה. לכן במקום מדידה ישירה של כמויות צפייה בחרנו במחקר זה במדידה של 
זכירה לא מסתייעת )Non assisted recall( של הערוצים שבהם צופים הנסקרים באופן קבוע 
ושל התכניות והדמויות שהוגדרו כאהובות ביותר על ידי הנסקרים. מטרתה של המדידה היא 
אפוא לא להעריך במדויק כמה זמן מקדיש כל צופה לצפייה בכל סוג תוכן וערוץ, אלא לזהות 
את החשיבות של התכניות, הערוצים והדמויות עבורם כפי שהיא באה לידי ביטוי בזמינות 

הקוגניטיבית של שמות התכניות והערוצים כתשובה לשאלת סקר. 
דפוסי חשיפה לערוצי טלוויזיה שונים ־ כל הנבדקים התבקשו לציין לפי סדר חשיבות את 
הערוצים שבהם הוא/היא נוהג/ת לצפות בדרך כלל, כאשר בממוצע נמנו כארבעה ערוצים 
)M=4.1, Sd=2.5( ) 6.8% מהנסקרים הנוהגים לצפות בטלוויזיה לא מנו שום ערוץ, ושיעור זה 
דומה בשלוש קבוצות האוכלוסייה(. כל ערוץ קודד על פי סוג השידורים המוצגים בו. הערוצים 
סווגו לפי שתי מערכות סיווג: ראשית לערוצים ישראליים )מנוהלים ומתוכננים מקומית, למשל 
ערוץ 1, ערוץ 3 וערוץ ישראל פלוס, שהם 34% מכלל הערוצים הנקלטים בישראל ו–66.2% 
ושנית   ,)CNN, MTV, BBC prime( ישראליים  שאינם  ולאלה  שהוזכרו(  הערוצים  מכלל 
לשישה סוגים על פי סוגי החוויה שהערוצים מספקים. להלן הקטגוריזציה של הערוצים ותמצית 

 :)Cohen, 2005 הרציונל שמאחורי החלוקה )פירוט מלא נמצא אצל
ערוצים לוקליים ־ ערוצים שמופקים בישראל, מיועדים לקהל מקומי ונשענים בעיקר 
וערוץ   1 על תכנים המופקים בישראל ומאופיינים בשפה מקומית או תרגום )למשל ערוץ 
2(. ערוצים לוקליים הם 10% מבין הערוצים המשודרים בישראל, אך הם מרכיב חשוב יותר 

)37.7%( בכלל הערוצים שנמנו על ידי הנסקרים. 
ערוצי חלון ־ ערוצים שמופקים בישראל לקהל מקומי, אך חלק ניכר מלוח השידורים 
שלהם מורכב מתכנים זרים המותאמים לקהל ישראלי )בשעות השידור ובתרגום לעברית; 
למשל ערוץ 3 וערוץ ויוה(, שהם 20% מהערוצים המשודרים בישראל ו–25.1% מכלל הערוצים 

שנמנו על ידי כלל הנסקרים. 
הקהילה  בתוך  למגזרים  ומיועדים  בישראל  שמופקים  ערוצים  ־  מגזריים  ערוצים 
הישראלית )ערוץ ישראל פלוס המיועד לעולים מחבר העמים, ערוץ תכלת המיועד לצופים 
דתיים וערוץ בריזה המיועד לצופים מזרחים(. ערוצים אלו הם 4% מהערוצים המשודרים 

בישראל ו–3.4% מכלל הערוצים שנמנו על ידי הנסקרים. 
ערוצים מומרים ־ ערוצים שאינם מופקים בארץ אך מותאמים לצופה הישראלי באמצעות 
תרגום או באמצעות מעט תכנים ייחודיים המשובצים בערוץ )למשל ערוץ ההיסטוריה וערוץ 

הולמרק(, שהם 14% מהערוצים המשודרים בישראל ו–6.8% מכלל הערוצים שנמנו. 
ערוצים זרים ־ שידורים שמופקים במדינה אחרת ומיועדים מלכתחילה לתושבי מדינה 
זו, ואינם מותאמים לקהל הישראלי )למשל NTV ]רוסיה[, ו–BBC prime ]בריטניה[(, שהם 

34% מהערוצים המשודרים בישראל ו–16.8% מכלל הערוצים שנמנו. 
צופים  של  לצריכתם  שמופקים  על–לאומיים  ערוצים  ־  גלובליים/אזוריים  ערוצים 
ו–CNN(, שהם 19%  ג’זירה  )למשל אל  ישראלי  כל התאמות לקהל  ממדינות שונות ללא 

מהערוצים המשודרים בישראל ו–9.5% מבין הערוצים שנמנו. 
עבור כל נבדק/ת חושבו שני משתנים: האחד הוא סך הערוצים שהנסקר/ת מנה/תה, 

והשני הוא חלקו היחסי של כל סוג ערוץ מכלל הערוצים שהנבדק/ת מנה/תה.
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חשיפה לתכניות ־ צפייה בטלוויזיה היא פעילות שצורכת זמן רב, אך לעתים קרובות 
אינה חשובה במיוחד ונעשית כרקע לפעילות אחרת או ברמת ריכוז נמוכה. מחקרים בתחום 
 Kim &( בטלוויזיה  לצפייה  שיש  להשפעה  קשורה  בצפייה  שמעורבות  הראו  התקשורת 
הצופים,  עבור  משמעותה  את  גם  אלא  הצפייה  את  רק  לא  להעריך  כדי   .)Rubin, 1997
התבקשו הנבדקים למנות את התכניות האהובות עליהם ביותר המשודרות בתקופת ביצוע 
 M=2.76,( אהובות  תכניות  משלוש  פחות  קצת  נבדק/ת  כל  מנה/תה  בממוצע  המחקר. 
Sd=2.1( ז 13.8% מהנסקרים הנוהגים לצפות בטלוויזיה לא מנו שום תכנית אהובה, ושיעור 
זה דומה בקרב שלוש הקבוצות(. כל תכנית קודדה כתכנית חדשות/מידע או כתכנית בידור, 
הטיפולוגיה  פי  )על  שודרה  שבו  הערוץ  סוג  ולפי  ההפקה(  מקור  )לפי  זרה  או  כישראלית 
הנ”ל(. גם כאן, נוסף על מספר התכניות האהובות חושב חלקן היחסי של התכניות האהובות 
המשודרות בערוצים מסוגים שונים. עדות למהימנות המדידה ניתן לראות במתאמים החזקים 
משודרות  שבהן  הערוצים  סוגי  ובין  ביותר  הנצפים  הערוצים  סוגי  בין  ל–0.63(   0.48 )בין 

התכניות האהובות ביותר )בשורת האלכסון שבלוח 1(.

 לוח 1: מטריצת מתאמים בין הערוצים שנמנו כנצפים ביותר 
לערוצים שבהם משודרות התכניות האהובות ביותר

אחוז 
הערוצים 
המקומיים 

שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז ערוצי 
החלון שבהם 

משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 
המגזריים 

שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 
המומרים 

שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 

הזרים שבהם 
משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז 
הערוצים 

הגלובליים/
אזוריים 
שבהם 

משודרות 
תכניות 
אהובות

אחוז הערוצים 
**0.236-**0.283-*0.114-**0.123-0.230-**0.560המקומיים 

אחוז ערוצי 
**0.221-**0.004-0.300**0.132-**0.0110.485-החלון 

אחוז הערוצים 
*0.110-**0.015-0.258-**0.594**0.128-**0.244-המגזריים 

אחוז הערוצים 
*0.127-*0.155-**0.0100.0150.0260.479-המומרים 

אחוז הערוצים 
**0.200**0.0650.579-**0.334**0.237-**0.447-הזרים 

אחוז הערוצים 
הגלובליים/

אזוריים 
-0.278**-0.142**-0.102-0.118*0.206**0.628**

P<0.05 	*

P<0.01 	**

דמויות אהובות ־ הנבדקים התבקשו למנות עד חמש דמויות טלוויזיוניות אהובות עליהם. 
ציון דמות אהובה בזכירה לא מסתייעת דורשת מעורבות גבוהה עם התכנים הנצפים, ולפיכך 
צוינו פחות דמויות מאשר תכניות וערוצים. כמחצית )52%( מהנסקרים הצופים בטלוויזיה 
 .)Sd=1.9( לא מנו דמויות אהובות, כך שצוינו יחסית מעט דמויות אהובות, רק 1.6 בממוצע
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זרה(. נמצא כי  )ישראלית או  וסווגו לפי הז’אנר ולפי מוצא הדמות  הדמויות שנמנו קודדו 
הדמויות האהובות מייצגות ז’אנרים שונים, כגון מגישי חדשות, דמויות בסדרות וטלנובלות, 
שחקני ספורט ומתחרים בתכניות ריאליטי ושעשועונים. מלבד סך הדמויות שנבחרו על ידי 
להדגיש  ראוי  שנמנו.  הדמויות  מסך   )67.6%( הישראליות  הדמויות  אחוז  חושב  המשיבים, 
תכניות  ערוצים,  של  קטן  מספר  מתוך  כאחוזים  נמדדו  מהמשתנים  גדול  שחלק  שמכיוון 

ודמויות שצוינו, ישנה שונות גדולה בערכים וסטיות תקן גדולות יחסית.
צפייה בחדשות ־ הנסקרים נתבקשו לציין את הערוצים בארץ ובחו”ל שבהם הם נוהגים 
את  גם  לציין  נתבקשו  הנסקרים   .)M=2.0, Sd=1.4( ואקטואליה  חדשות  בתכניות  לצפות 
הערוצים שבהם הם עוקבים אחרי החדשות בעת התרחשות אירועים חשובים בחו”ל )למשל 
הצונאמי בדרום–מזרח אסיה( )M=1.9, Sd=1.4( ואת הערוצים שבהם צפו בתקופת סיקור 
ההתנתקות )M=1.7, Sd=1.2(. גם כאן נעשה חישוב של סך הערוצים הנצפים על ידי כל 
מהשאלות  אחת  לכל  בתשובה  שנמנו  הערוצים  מתוך  הישראליים  הערוצים  ואחוז  נבדק 

בנפרד. 
משתני צפייה כלליים ־ על מנת לבחון את תוקף המדידה באמצעות זכירה לא מסתייעת 
נעשה שימוש גם במדדים מסורתיים למדידת חשיפה לטלוויזיה על ידי כמה פרמטרים: דיווח 
עצמי על משך הצפייה הממוצעת ביום )נמדד על סולם אורדינלי של ארבע דרגות מ”פחות 
הצפייה המקובלים של הנחקר )בערב או במשך  משעה” ועד “יותר מארבע שעות”(, זמני 
היום, בסופי שבוע או באמצע שבוע( ואופן הבחירה בתכניות )כל נבדק התבקש לבחור בדפוס 
המאפיין אותו ביותר: צפייה בתכניות שנבחרו מראש, צפייה בתכניות קבועות, הצטרפות 
גם לציין  כך, נשאלים התבקשו  נוסף על  זיפזופ אקראי(.  או  לצפייה משותפת עם אחרים 
מידת ההנאה שלהם  בסולם של 1 )נהנה/חשוב מאוד( עד 5 )כלל לא נהנה/לא חשוב( את 
המדידה  תוקף  התכניות,  ברמת  עבורם.  לטלוויזיה  שיש  החשיבות  ואת  בטלוויזיה  מצפייה 
משתקף בממצא שמספר התכניות האהובות שהוזכרו נמצא במתאם חיובי עם מידת החשיבות 
של צפייה בטלוויזיה )r=0.221, p<0.001( וההנאה ממנה )r=0.2, p<0.001(. זאת לעומת 

חוסר קשר בין סוג התכנית )הפקת מקור או תכניות זרות( להנאה ולחשיבות הצפייה.
הצלבה בין שיטות המדידה מגלה התאמה פנימית בין המדדים. ראשית, נראה כי ציון 
הערוצים, התכניות והדמויות אכן מצביע על מידת מעורבות גדולה יותר מצד הנסקרים, שכן 
צופים שלא זכרו ערוצים, תכניות ודמויות נטו לדווח פחות על דפוס צפייה קבוע ועל צפייה 
בתכניות ידועות מראש לעומת צופים שמנו ערוצים, תכניות ודמויות. עדות נוספת לתוקף 
המדידה נמצא בקשר הלינארי שבין הדיווח על משך הצפייה בשעות יומיות בממוצע ובין 
 r=0.159,( והערוצים )r=0.187, p<0.001( התכניות ,)r=0.211, p<0.001( מספר הדמויות

p<0.001( שמנה/תה כל צופה.
משתנים נוספים ־ בשל חשיבות השפה בקביעת דפוסי הצפייה )Cohen, 2002( נמדדה 
גם רמת ידיעת העברית של הנסקרים על סולם של שלוש דרגות: 1 ־ כלל לא; 2 ־ חלקית 
או מתקשה; 3 ־ מלא. 98.3% מחברי קבוצת הרוב ורק 49.1% מהעולים מרוסיה ו–59.8% 
מהערבים אמרו כי הם יודעים עברית באופן מלא. כמו כן, הנסקרים נשאלו לפרטים סוציו–
רצף  )על  פוליטית  עמדה  עלייה(,  שנת  לימוד,  שנות  מספר  גיל,  )מין,  כלליים  דמוגרפיים 
של שבע דרגות בין ימין לשמאל( ושאלות הנוגעות לזיקתם לישראל ולקשריהם עם חו”ל: 

שמירה על קשר עם חברים ומשפחה בחו”ל ותדירות נסיעות לחו”ל. 
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ממצאים

נגישות למדיה
לרוב המכריע של הנסקרים )93.1%( יש לפחות מקלט טלוויזיה אחד בבית. דווקא בקרב חברי 
קבוצת הרוב נמצא אחוז גבוה יותר של מרואיינים שהצהירו כי אין להם מקלט טלוויזיה )9.2% 
לעומת 1.8% בקרב הערבים ו–2.6% מהעולים; X2(4)=34.6, p<0.001(. יותר משני שלישים 
מהנסקרים )67.6%( הצהירו כי הם נוהגים לצפות בטלוויזיה מדי יום, ורק 8.1% אינם צופים 
מהלא–  29.3% במדגם:  הדתיים  של  יתר  וייצוג  החרדים  כל  את  כוללים  הלא–צופים  כלל. 

 M=37.95,( צופים הם חרדים, ו–39% מהם דתיים. הלא–צופים הם קבוצה צעירה מעט יותר
Sd=15.3( לעומת (M=43.16, Sd=16.7) (T(505)=–1.92 p=0.055) ומשכילה מעט פחות 

.(T(508)=–2.4 p<0.05) (M=13.6, Sd=3.3) לעומת )M=12.3, Sd=3.8(
מתוך בעלי הטלוויזיות, 43.6% דיווחו כי הם מחוברים לכבלים, 38.6% קולטים שידורי 
לוויין, 1.7% נהנים גם משידורי לוויין וגם מכבלים, 1.7% התקינו צלחת. רק 12.7% דיווחו כי 
אינם מחוברים כלל לשידורי לוויין או כבלים. נראה כי יש במדגם ייצוג חסר של בעלי מנוי 
)רק 52% מבעלי החיבור לטלוויזיה רב ערוצית במדגם הם בעלי חיבור לכבלים,  לכבלים 
לעומת יותר מ–60% באוכלוסייה, על פי נתוני חברת הכבלים HOT ]הוט, 2006[(. קיימים 
 X2(10)=87.5,( הבדלים מהותיים בדפוסי החיבור לשידורי לוויין וכבלים בקבוצות השונות
p<0.001(. כך למשל 17.3% מחברי קבוצת הרוב, אך פחות מ–4% מהערבים והעולים, אינם 
מחוברים לשידורי לוויין וכבלים. ייתכן שמידת התרומה שיש לערוצים הבסיסיים הנקלטים 
מהאוויר )ערוץ 1 וערוץ 2( לקבוצות השונות משפיעה אף היא על הפער בין קבוצת הרוב 
הרוב  קבוצת  חברי  שעבור  בעוד  ערוציות.  רב  לפלטפורמות  בחיבור  המיעוט  לקבוצות 
מקבלים  שאינם  והערבים,  העולים  עבור  הרי  מותרות,  בבחינת  היא  ערוצית  רב  טלוויזיה 
מענה לצורכיהם הייחודיים בערוצי השידור, חיבור לטלוויזיה בכבלים או בלוויין הכרחי על 
מנת לאפשר נגישות לתכנים תרבותיים רלוונטיים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם מגמות 
העולם  ברחבי  מהגרים  קהילות  שלפיהן   ,)Karim, 1998( כרים  שמדגים  כפי  עולמיות, 
מאופיינות בהתחברות מהירה לערוצי תקשורת בינלאומיים שהם עבורן בבחינת קשר עם 

ארץ המוצא.
בהקשר זה מעניין לראות כי בקרב חברי קבוצת הרוב קיימת העדפה של כבלים )47.8%( 
ואילו בקרב הערבים והעולים התמונה הפוכה: כמחציתם )50.0%  על פני לוויין )32.5%(, 
מהעולים ו–50.9% מהערבים( מחוברים ללוויין )כנראה בשל החיבורים הפיראטיים הרבים 
 27.8% מהעולים,   45.6%( כבלים  שידורי  קולטים  צופים  של  יותר  קטן  ומספר  לצלחות(, 
מהערבים(. ההעדפה של קבוצות תרבותיות אלו לערוצים שאינם נקלטים מהאוויר מתבטא 
גם בריבוי האמצעים המשמשים קבוצות אלו להתחברות לטלוויזיה רב ערוצית. כך למשל 
בקרב חברי קבוצת הרוב חיבור הן לכבלים והן ללוויין או שימוש בצלחת ללא שירותי פענוח 
אינו מקובל או שהוא זניח לחלוטין )פחות מ–1%(. לעומת זאת, 6.5% מהערבים מחוברים גם 

לכבלים וגם ללוויין, ו–8.3% משתמשים בצלחת. 
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ערוצים נצפים
הנבדקים נשאלו מהם הערוצים שבהם הם נוהגים לצפות בדרך כלל. בממוצע מנו הנשאלים 
Sd=2.6( 4.1( ערוצים, כאשר עולים מרוסיה צופים ביותר ערוצים )M=4.9, Sd=3.1( מאשר 
חברי קבוצת הרוב )M=4.2, Sd=2.6( ואילו חברי קבוצת הרוב מנו יותר ערוצים בהשוואה 

.)F(2,470)=8.4, p<0.001) (M=3.3, Sd=1.4( לערבים
מקבוצות  אחת  בכל  שצוינו  הערוצים  כל  של  )באחוזים(  ההתפלגות  את  מציג   2 לוח 
האוכלוסייה, על פי חלוקה לערוצים מקומיים, ערוצי חלון, מגזריים, מומרים, זרים וגלובליים 
)Cohen, 2005(. באופן כללי ניתן לראות כי הערוצים הישראליים )ערוצים מקומיים, ערוצי 
כלל  בקרב  ביותר  הנצפים  מהערוצים   )66.2%( שלישים  כשני  הם  מגזריים(  וערוצים  חלון 
האוכלוסייה. עם זאת, קיימים הבדלים בין תרבותיים ניכרים, כאשר העדפת צפייה בערוצים 
ישראליים מאפיינת יותר את חברי קבוצת הרוב )שכ–80% מהערוצים הנצפים על ידם הם 
והערבים ערוצים ישראליים מרכזיים  ואילו עבור העולים  וערוצים מקומיים(,  ערוצי חלון 
ציבורית  זירה  משמשים  עדיין  הישראליים  הערוצים  כי  אפוא  נראה  ראשון  במבט  פחות. 

חשובה, אך זירה זו אינה אקסקלוסיבית ואינה כוללת את כל הצופים.
מעניין לראות כי ערבים צופים במידה דומה בערוצים ישראליים מקומיים ובערוצים זרים 
)ערוצים לאומיים ערביים דוגמת MBC הסעודי( וגלובליים ערביים )כגון אל–גז’ירה(. כלומר 
דפוס צריכת המדיה בקרב הערבים משקף מצב אמביוולנטי שבו הצופים מחלקים את הצפייה 
דפוס  זאת,  לעומת  בישראל.  הדומיננטי  הטלוויזיוני  השיח  ובין  ערביים  ערוצים  בין  שלהם 
הצפייה של העולים מחבר העמים שם דגש ברור על קשר עם תרבות ארץ המקור באמצעות 
צריכת ערוצים רוסיים על חשבון ערוצים ישראליים )מקומיים וערוצי חלון(. מגמה זו משתקפת 
גם בצריכה רבה יחסית של הערוץ המגזרי הרוסי )ישראל פלוס(, שהוא מעין גשר בין התרבות 
הרוסית לישראלית )מצד אחד, הערוץ משדר רוב הזמן ברוסית או בתרגום לרוסית, אך במישור 
התוכני הוא עוסק בעניינים אקטואליים שעומדים על סדר היום הציבורי בישראל, בד בבד עם 

היצע של תכניות מיובאות מרוסיה ועם הפקה מקומית של תכניות בפורמטים רוסיים(.

לוח 2: דפוסי צפייה בערוצים שונים בקרב קבוצות תרבותיות שונות

כללי
)N=520(

חברי קבוצת הרוב
)N=292(

עולים מחבר העמים
)N=116(

ערבים
)N=112(

MSDMSDMSDMSD

אחוז הערוצים 
37.7033.4849.9133.1919.1125.3726.3228.47המקומיים 

25.1429.0033.4429.8120.7326.847.9319.01אחוז ערוצי החלון 

אחוז הערוצים 
3.389.090.453.0413.1114.210.000.00המגזריים 

אחוז הערוצים 
6.8116.368.6817.387.7219.160.764.40המומרים 

אחוז הערוצים 
16.8126.484.1212.6836.3530.9428.3829.39הזרים 

אחוז הערוצים 
9.4519.622.788.302.257.1935.6327.55הגלובליים/אזוריים 
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)צוקרמן,  הגלובלית  הטלוויזיה  של  ולחשיבותה  המרכזי  למקומה  באשר  הרטוריקה  למרות 
1999(, מתברר שהערוצים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר הם דווקא ערוצים מקומיים וערוצי 
חלון. אמנם ערוצי חלון מציגים תוכן זר רב, אך אלה ערוצים בשליטה ישראלית שמותאמים 
לטעם הישראלי ויוצרים חוויה מקומית. ואולם, תמונה זו חלקית בלבד, ויש עדויות לכך שעבור 
ניתנה  הנבדקים  לכל  כאמור,  פחות.  אלו משמעותיים  ערוצים  הרוב  חלק מהצופים מקבוצת 
אפשרות למנות כמה ערוצים שבהם הם נוהגים לצפות בדרך כלל. מפתיע לראות כי 14.6% 
מבין הנסקרים מקבוצת הרוב לא מנו שום ערוץ מקומי בין הערוצים הנצפים על ידם בדרך כלל. 
עם זאת, שיעורם של העולים והערבים שלא הזכירו ערוצים אלה גבוה יותר )50% ו–45.2% 

בהתאמה(.
ראוי לציין שבעוד שכ–13% מן הערוצים שהזכירו עולים כערוצים שבהם הם צופים היו 
לא  עדיין  מגזריים, שכן  ערוצים  כלל  הזכירו  לא  הערבים  פלוס(,  ישראל  )בעיקר  מגזריים 
הוקם ערוץ ייעודי עבורם. מעניין שאחוז הערוצים הזרים שהוזכרו היה גבוה בקרב הערבים 
יותר מבקרב העולים, ואולי הדבר מצביע על תפקידם של ערוצים מגזריים כתחליף לערוצים 
וגלובליים על פני ערוצים ערביים  גילו העדפה גם לערוצים אזוריים  זרים. צופים ערבים 
לאומיים זרים, ואילו בקרב העולים ערוצים גלובליים אינם משחקים תפקיד חשוב )ראו לוח 
3(. ניתן להסביר ממצא זה כפונקציה של הרצון של העולים לאמץ, ולו חלקית, את התרבות 
הישראלית, לעומת הרצון של המיעוט הערבי לשמור על ערביותו. בהיעדר מרכיב ישראלי 
ייחודית  ערבית  זהות  לייצר  יכול  היה  בערבית  ישראלי  שערוץ  סביר  הערביים,  בערוצים 

ותרבות ספציפית–מקומית בערבית שהייתה מושכת צופים לא מעטים. 
לאחר תיאור דפוסי הצפייה של הקבוצות השונות בוצע ניתוח של הנתונים בניסיון לגלות 
מה עומד מאחורי ההבדלים בין פרטים ובין קבוצות בהעדפות ברמת הערוץ. על מנת לבחון את 
תרומתם של משתנים שונים בניבוי המקום של ערוצים שונים בצפייה של הנסקרים, נבנו שישה 
מודלים של רגרסיה מרובה שנועדו לנבא את אחוז הערוצים מכל סוג באמצעות משתנים סוציו–

דמוגרפיים )קבוצה חברתית, מין, גיל, השכלה(, עמדה פוליטית, קשרים חברתיים ומשפחתיים 
עם חו”ל ומידת ידיעת עברית. האינטראקציה בין ידיעת עברית לקבוצה חברתית נבדקה עבור 

כל אחת מהמשוואות ונכללה בדיווח רק במקרים שבהם היא נמצאה מובהקת )ראו לוח 3(.
ניתוח הרגרסיה מצביע על חשיבות הגיל כגורם שמעצב דפוסי צפייה. לגיל השפעה חיובית על 
צפייה בערוצים מקומיים ומגזריים והשפעה שלילית על צפייה בערוצי חלון. דתיים נטו לצפות יותר 
בערוצים מקומיים ופחות בערוצי חלון. מעניין לציין גם כי משתנים ששימשו מדד לאוריינטציה 

גלובלית )כגון נסיעות לחו”ל, חברים או משפחה בחו”ל( לא היו קשורים לדפוסי צפייה.
גלובליים  בערוצים  יותר  צופים  )ערבים  לעיל  שתוארו  הקבוצתיים  הדפוסים  על  נוסף 
כי  נמצא  מגזריים(,  בערוצים  יותר  צופים  עולים  מומרים;  וערוצים  חלון  בערוצי  ופחות 
וזרים היא פונקציה של ידיעת עברית. לעומת זאת, האזכור של  צפייה בערוצים מקומיים 
ככל שהצופים  לשפה.  קשורים  גורמים שאינם  באמצעות  מוסברת  האחרים  הערוצים  סוגי 
יודעים יותר עברית, כך גדל הסיכוי שיצפו בערוצים מקומיים, אולם כפי שמתברר ממקדמי 
האינטראקציות, בעוד שידיעת העברית מגדילה במידה ניכרת את הצפייה של חברי קבוצת 
הרוב )שכוללים גם עולים ותיקים שידיעותיהם בעברית אינן מושלמות(, השפעתה מתונה 
יותר על ערבים, ועוד פחות מכך על עולים. בדומה לכך, הצפייה בערוצים הזרים גם היא 
פועל יוצא של ידיעת עברית, אולם אצל חברי קבוצת הרוב נרשמת ירידה חדה יותר בצריכת 
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העברית  ידיעת  השפעת  זאת,  לעומת  משתפרת.  בעברית  ידיעותיהם  שרמת  ככל  הערוץ 
)ואצל ערבים מתונה אף  יותר  וערבים מתונה  על דפוסי צריכת המדיה של עולים חדשים 
יותר מאשר בקרב עולים מרוסיה(, כך שגם צופים עולים וערבים ששולטים היטב בעברית 
ממשיכים להיחשף לערוצים זרים. המסקנה העולה מניתוח זה היא ששפה היא אמנם משתנה 

מרכזי בהעדפות צפייה )Cohen, 2002(, אך חשיבותה משתנה לפי קבוצה. 

לוח 3: מאפייני הצופים כמנבאים את חלקם היחסי של סוגי ערוצים 
מתוך כלל הערוצים הנצפים

ערוצים 
ערוצים ערוצי חלוןמקומיים

מגזריים
ערוצים 
מומרים

ערוצים 
זרים

ערוצים 
גלובליים/
אזוריים

037.*082.-020.070.-036.044.-מין )גברים(

019.-075.066.**119.***265.-**139.גיל

031.037.074.-026.***166.-084.השכלה

025.-060.-057.-021.-***181.-***229.-מידת דתיות

045.-102.-025.-***088.525.-165.עולים מחבר העמים

***139.660.-*129.-007.-***330.-116.ערבים

014.014.078.026.033.-066.-בעלי משפחה בחו”ל

001.-126.-018.0001.-077.020.מספר חברים בחו”ל

052.007.029.051.**126.-029.תכיפות נסיעות לחו”ל

018.-***670.-071.034.-017.***545.ידיעת עברית

אינטראקציה בין 
***449.**354.-ידיעת עברית לעולים

אינטראקציה בין 
***266.*279.-ידיעת עברית לערבים

Adjusted R20.2360.2150.3660.0360.4510.442

DF12,42010,42012,42010,44212,42010,422

F12.1110.8525.962.6130.5835.22

 P<0.05 	*

	P<0.01 	**

 P<0.001 	***
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תכניות אהובות
כל נבדק/ת מנה/תה בממוצע קרוב ל–3 תכניות אהובות )M=2.76, Sd=2.1(. הערבים נטו 
 )M=2.7, Sd=2.1( מחברי קבוצת הרוב )M=2.36, Sd=1.45( לציין פחות תכניות אהובות
)52.1%( מהתכניות  כמחצית   .)F(2,483)=7.41, P<0.001(  )M=3.6, Sd=2.5( ומהעולים 
האהובות הן תכניות מקור, כאשר גם כאן העדפת תכניות ישראליות בולטת יותר בקרב חברי 
)M=35.9, Sd=30.2( והערבים  )M=61.2, Sd=37.7( מאשר בקרב העולים  קבוצת הרוב 

 .)F(2,394)=26.3, P<0.001( )M=31.4, Sd=33.5(
בלוח 4 מוצגת התפלגות התכניות האהובות שהוזכרו על פי סוג הערוץ שבו משודרות 
שבהן  הערוצים  ובין  שהוזכרו  הערוצים  בין  חזק  חיובי  מתאם  שקיים  מכיוון  אלו.  תכניות 
משודרות התכניות האהובות ביותר, הממצאים כאן אינם שונים במידה ניכרת מאלו שהוצגו 
מעדיפים  הרוב  קבוצת  חברי  יותר.  ברורה  נראית  התמונה  אך  הנצפים,  הערוצים  בניתוח 
תכניות שמשודרות בערוצים המקומיים. רק 18.3% מחברי קבוצת הרוב לא מנו בין התכניות 
האהובות עליהם אפילו תכנית אחת שמשודרת בערוץ מקומי )זאת לעומת 50% מהערבים 
העולים  להם:  ייחודיות  תכניות  מעדיפים  וערבים  העמים  מחבר  עולים  מהעולים(.  ו–55% 
המגזרי  בערוץ  תכניות  או  הזרים  בערוצים  שמשודרות  ברוסית  מערוצים  תכניות  צורכים 
וגלובליים  אזוריים  ערביים  בערוצים  ערביות  תכניות  מעדיפים  והערבים  פלוס”,  “ישראל 
)ערוצים גלובליים כגון אל–ג’זירה וערוץ המוזיקה הערבית( או תכניות שמשודרות בערוצים 
שרוב  אף  זאת,  עם  וכדומה(.  סוריה  מצרים,  מלבנון,  זרים  )ערוצים  הלאומיים  הערביים 
התכניות האהובות על ערבים ועולים הן תכניות שמקורן זר )52%-58%(, מעניין לראות כי 
ערבים מגלים חיבה רבה יחסית )29.6%( לתכנים המשודרים בערוצים מקומיים, אפילו ביחס 

לעולים )19.1%(. 
והן  הערבית  ולתרבות  לאומה  הן  אותם  הקושרת  הערבית–ישראלית,  בזהות  השניות 
למדינת ישראל, באה לידי ביטוי בצריכה ובהעדפה של תכנים בערוצים ערביים ובערוצים 
ישראליים–מקומיים בעת ובעונה אחת. תופעה דומה של זהות תרבותית מפוצלת נמצאה גם 
אצל העולים באמצעות השימוש הספציפי שלהם בערוץ המגזרי הרוסי. כאשר מפלחים את 
התכניות האהובות על פי מקום ההפקה )מקומי/זר( ולא לפי הערוץ שבו הן משודרות, נמצא 
ידי  ו–31.4% מהתכניות שנמנו על  ידי חברי קבוצת הרוב  כי 61.2% מהתכניות שנמנו על 
ערבים ו–35.9% מהתכניות האהובות על העולים הן הפקות מקור. כלומר בעוד שבקרב ערבים 
קיימת הלימה בין אחוז התכניות האהובות המשודרות בערוצים הישראליים לאחוז תכניות 
זרים המשודרים  תכנים  יותר  לאהוב  נוטים  והעולים  הרוב  קבוצת  חברי  המקור האהובות, 
בערוצים ישראליים. ממצא זה, כמו הממצא לגבי מיעוט האזכור של ערוצי חלון שמתבססים 
על תכנים מערביים על ידי ערבים )ראו לוח 2(, מצביע על החשיבות המועטה של תכנים 
הוליוודיים ואירופיים בקרב קבוצה זו, או בסבירות גבוהה יותר על כך שהם מעדיפים לצפות 

בתכנים מערביים, אך לעשות זאת בתרגום לערבית בערוצים הערביים.
יותר מ–60% מהתכניות שנמנו כאהובות היו  ז’אנרים בין הקבוצות.  לא נמצאו הבדלי 
תכניות בידור )69% בקרב חברי קבוצת הרוב, 68.5% בקרב עולים ו–60.6% בקרב ערבים(. 
לא  שכן  קבוצה,  בכל  אחרת  פונקציה  מספקים  שהז’אנרים  לכך  עדות  נמצאה  לא  כן,  כמו 
בטלוויזיה  מצפייה  ההנאה  מידת  ובין  שנבחרו  הבידור  תכניות  אחוז  בין  קשרים  נמצאו 

וחשיבותה לצופה. 
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לוח 4: התפלגות התכניות האהובות על פי סוג הערוץ שבו הן משודרות

כללי
)N=417(

חברי קבוצת הרוב 
)N=292(

עולים מחבר העמים
)N=116(

ערבים
)N=112(

MSDMSDMSDMSD

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

מקומיים
48.8140.2662.0838.2019.1038.2329.5634.31

אחוז תכניות אהובות 
19.8830.8825.9934.3412.6123.446.0914.61שמשודרות בערוצי חלון

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

מגזריים
4.3816.210.989.4623.8329.650.363.47

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

מומרים
4.1913.554.6013.337.5620.240.363.47

אחוז תכניות אהובות 
11.8425.623.3115.0928.6934.6526.0631.19שמשודרות בערוצים זרים

אחוז תכניות אהובות 
שמשודרות בערוצים 

גלובליים/אזוריים
7.8320.161.147.042.9812.4032.5830.97

דמויות אהובות
ולקשר של  בחקר ההשפעות של הטלוויזיה יש מקום חשוב במיוחד לדמויות טלוויזיוניות 
הצופים לדמויות אלו, בין שהן בדיוניות ובין שלא, כמודלים להשוואה ולחיקוי. צופים מפתחים 
יחס מיוחד ויחסים ארוכי שנים עם דמויות כגון מגישי חדשות ומנחי תכניות אירוח, וכן עם 
 Horton &) ויחסים אלו, שהם פרא–חברתיים ,)Perse & Rubin, 1989( דמויות דרמטיות
Wohl, 1956(, הם מקור משיכה לתכניות וגורם חשוב בנאמנות צפייה. לפיכך יש חשיבות 
מיוחדת לדמויות שצופים רואים בהן דמויות אהובות, וניתן ללמוד מהן על החשיבות שצופים 
מעניקים לתכניות ולערוצים. בהמשך למסורת מחקרית זו נתבקשו הנסקרים לציין את חמש 
 M=1.56,( הדמויות האהובות עליהם ביותר. בממוצע ציינו הנסקרים מעט דמויות אהובות
Sd=1.94(, כאשר חברי קבוצת הרוב מנו בממוצע 1.54 דמויות )Sd=1.97(, עולים מנו כ–2 

 .)Sd=1.73( וערבים מנו רק 1.28 דמויות בממוצע ,)M=2.02, Sd=2.01( דמויות בממוצע
הן   )M=67.55, Sd=43.49( כאהובות  שצוינו  מהדמויות  שלישים  שכשני  מעניין 
ישראליות. מגמה זו בולטת במיוחד בקרב חברי קבוצת הרוב )M=86.82, Sd=29.72(. בקרב 
עולים רק מחצית מהדמויות האהובות שנמנו הן ישראליות )M=49.42, Sd=44.48(, ובקרב 
 .)F(2,239)=102.6, p<0.001(  )M=9.8, Sd=26.11( ישראליות  מהן   9.8% רק  הערבים 
הצופים:  על  האהובות  התכניות  מניתוח  העולות  המסקנות  את  יותר  אף  מחדד  זה  ממצא 
העולים מרוסיה, כמו הערבים, נחשפים לתכנים זרים בערוצים שאינם ישראליים, אך כנראה 
יותר לחברי קבוצת הרוב מאשר לערבים  בגלל קיומו של הערוץ הייעודי, העולים דומים 
בזיקתם לתכנים מקומיים, ואילו הערבים, חרף חשיפתם הרבה יחסית לערוצים ישראליים, 
נקשרים פחות לתכנים אלו. נראה כי גם צפייה מרובה יחסית בתכניות המשודרות בערוצים 
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ישראליים ובהפקות מקור אינה יוצרת אצל הצופים הערבים מעורבות חזקה עם הדמויות 
ועם התכנים המשודרים. מכאן אנו רואים את חשיבותן של שאלות העוסקות בדפוסי צפייה 
)ולא רק בכמות הצפייה( כדי לצייר תמונה מורכבת ומדויקת לגבי מקומה של הטלוויזיה בחיי 

החברה והתרבות. 

דפוסי צריכת חדשות
 M=2.04,( באופן כללי הנסקרים נוהגים לצפות בתכניות חדשות ואקטואליה בכשני ערוצים
 )M=2.28, Sd=1.4( והעולים )M=2.07, Sd=1.49( כאשר חברי קבוצת הרוב ,)Sd=1.40
 M=1.76,( ערבים  לעומת  אקטואלי  מידע  קבלת  לצורך  יותר  רבים  בערוצים  צופים 
והאקטואליה  החדשות  תכניות  של  המכריע  הרוב   .)Sd=0.98;F(2,469)=3.03, p<0.05
הנצפות על ידי חברי קבוצת הרוב הן תכניות בערוצים ישראליים )93.5%(, לעומת 62.7% 
ערבים  ידי  על  הנצפות  החדשות  מתכניות   52% ורק  עולים,  ידי  על  הנצפות  מהתכניות 

)F(2,410)=89.01, p>0.001( )ראו לוח 6(.
זרים  חדשותיים  ותכנים  בידוריים  תכנים  צריכת  דפוסי  בין  ההבדלים  נבחנו  ראשית, 
הנצפות  והאקטואליה  החדשות  תכניות  מבין  התרבותיות.  מהקבוצות  אחת  בכל  ומקומיים 
על ידי חברי קבוצת הרוב 93.5% הן תכניות ישראליות. לעומת זאת, מתוך כלל התכניות 
האהובות על חברי קבוצת הרוב )שהן כאמור בעיקר תכניות בידור( רק 61.23% הן ישראליות 
)T(204)=–9.18, p<0.001(. לעומת זאת, בקרב ערבים ועולים ההפרשים בין אחוז תכניות 
הישראליות  התכניות  ואחוז  הנצפות  האקטואליה  תכניות  מתוך  הישראליות  האקטואליה 
מתוך כלל התכניות האהובות אינם מובהקים. במילים אחרות, ערבים ועולים שומרים על 
חברי  בקרב  ואילו  השונים,  הטלוויזיוניים  בז’אנרים  יותר  או  פחות  קבועים  צפייה  דפוסי 
קבוצת הרוב קיים דפוס מעורב של העדפה ברורה של תכנים חדשותיים מקומיים אך צריכת 

בידור ישראלי וזר כאחד.
על מנת לקבל תמונה מלאה יותר על העדפות צריכת החדשות של הקבוצות התרבותיות 
השונות, נבדקו גם הבדלים בחשיפה לסיקור אירועים חדשותיים שונים. נוסף על ההבדלים 
בין הקבוצות, ניתן לראות מהנתונים המוצגים בלוח 5 כי בסיקור אירועי חדשות גלובליים 
צופים מכל הקבוצות נוטים לנטוש את המהדורות הישראליות לטובת חדשות זרות, אך בעת 
התרחשות אירועים מקומיים בעלי חשיבות, הקבוצות שאינן נוהגות להישען על התקשורת 
המקומית נוהגות באופן שונה: העולים בוחרים לצפות בערוצים ישראליים, ואילו הערבים 

ממשיכים לאחוז באותו דפוס צריכה של חדשות שאינן מקומיות. 
המגמות הכלליות העולות מלוח 5 דומות לממצאים הקודמים ומצביעות על כך שבעוד 
מידע  לצורכי  ישראליים  ערוצים  על  בלעדי  כמעט  באופן  נשענים  הרוב  קבוצת  שחברי 
אקטואלי, בקרב עולים וערבים יש גיוון רב יותר במקורות החדשות. באופן כללי ההישענות 
על ערוצים ישראליים לצורך אקטואליה ברורה יותר בכל הקבוצות לעומת מידת האזכור 
שלהם לגבי צפייה כללית )כפי שעולה מלוח 2(. הממצא המעניין ביותר מלוח 5 עולה מן 
ההשוואה בין קבוצות המיעוט. באירוע חדשותי ישראלי עולה הצפייה של עולים בחדשות 
בערוצים ישראליים )83.9% לעומת 51%(, אך אצל הערבים נשמרת יציבות )50% לעומת 
52%(. לכך ייתכנו שני הסברים: האחד הוא קיומו של הערוץ הישראלי ברוסית, שמאפשר 
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דומה בערבית.  בזמן אירוע מקומי, לעומת היעדר ערוץ  ישראליות  לעולים לקבל חדשות 
הסבר שני נוגע לסוגיית הזהות. מכיוון שאירועים חדשותיים מקומיים חשובים נוטים להיות 
בהצטלבות  ישירות  נוגעים  הם  התנתקות(,  צה”ל,  פעולות  )פיגועים,  ביטחוני  אופי  בעלי 
הזהויות הישראלית והפלסטינית. הכיסוי של אירועים מסוג זה נוטה להיות לאומי, וככזה 
הוא מדיר את הערבים הישראלים מהקולקטיב הישראלי, בעוד שהוא מקרב את העולים. 

במצב כזה לא מפתיע שמקור החדשות המועדף על ערבים יהיה מערוץ זר. 

לוח 5: דפוסי צפייה בחדשות באירועים שונים בקרב קבוצות תרבותיות שונות

חברי קבוצת כלל האוכלוסייה
הרוב

עולים מחבר 
ערביםהעמים

אחוז תכניות חדשותיות 
80.6493.4562.6952.00ישראליות בכלל 

אחוז תכניות חדשותיות 
בערוצים ישראליים בסיקור 
אירועים ישראליים חשובים 

85.6896.4183.8649.90

אחוז תכניות חדשותיות 
בערוצים ישראליים בסיקור 

אירועים בינלאומיים חשובים
56.9168.6850.9227.41

מבחן T מזווג לבחינת הבדלים 
בין אחוז תכניות חדשותיות 

ישראליות בכלל ובין תכניות 
חדשותיות ישראליות בסיקור 

ההתנתקות

NSNS
-4.1***
)df=94(

NS

מבחן T מזווג לבחינת הבדלים 
בין אחוז תכניות חדשותיות 

ישראליות בכלל ובין תכניות 
חדשותיות ישראליות בסיקור 

אירועים בינלאומיים

49.12***
)df=410(

72.03***
)df=228(

18.33***
)df=101(

11.22***
)df=85(

P<0.001	***

הממצאים  חדשותיים,  אירועים  בזמן  ישראליים  מקורות  על  עולים  של  להישענות  אשר 
)2005(, שרבים ממרואייניה דיווחו על קושי  הנוכחיים מחזקים את מסקנותיה של אליאס 
לעקוב אחרי חדשות בעברית. ובכל זאת, חלקם צופים בחדשות ישראליות אחרי פיגועים או 
שהם מנסים לעקוב אחרי חדשות ישראליות מאז ראשית האינתיפאדה. זאת בשל האמינות 
וגם בשל  אירועים מקומיים,  סיקור  בעיניהם בעת  יחסית שיש לחדשות מקומיות  הגבוהה 
מידיותם )במקום להמתין להתייחסות לאירוע במסגרת סיקור חדשות החוץ בערוצים זרים(. 
לסיכום, התמונה העולה מניתוח נתוני הצפייה בחדשות מצביעה על חשיבותן של חדשות 
מקומיות בקרב כל הקבוצות, אך מחדדת את היעדר מקורות המידע הזמינים לאוכלוסייה 
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הערבית בישראל ואת דפוסי הסיקור של הערוצים המקומיים שמסבירים את ההעדפה של 
אוכלוסייה זו, הנובעת גם מן הצורך לקבל מידע על אירועים מקומיים ממקורות זרים.

דיון

לעומת  ייחודיות  קבוצות  שתי  של  בטלוויזיה  הצפייה  דפוסי  את  להשוות  ביקש  זה  מאמר 
התפקידים  על  לעמוד  נועד  הקבוצות  שלוש  של  הצפייה  דפוסי  ניתוח  הרוב.  קבוצת 
בנפרד.  הקבוצות  מן  אחת  כל  ועבור  בכלל  הישראלית  החברה  עבור  ממלאת  שהטלוויזיה 
מתוך החשש שהטלוויזיה הרב ערוצית והתלות שלה ביבוא של תכנים וערוצים גלובליים 
כמה  נבחנו  החברתית–אזרחית,  הסולידריות  בנויה  שעליו  התרבותי  הבסיס  את  מחלישות 
גורמים: א. המידה שבה הטלוויזיה משמשת מרחב ציבורי ותרבותי משותף; ב. המידה שבה 
הטלוויזיה מטפחת זהויות תרבותיות ולאומיות משותפות וייחודיות; ג. השימוש בטלוויזיה 

כמקור לבידור ולמידע. 
הממצאים מלמדים על מרכזיותם של ערוצים, תכניות ודמויות ישראליות בתפריט הצפייה 
של הישראלים, אך בה בעת הם מצביעים גם על הבדלים בין–קבוצתיים ניכרים. רוב הצפייה 
היא בתכנים ישראליים או בתכנים זרים בתרגום ובאריזה ישראליים )בעיקר אלה המשודרים 
נוטים,  בערוצי חלון(, אך בהיעדר ערוצי שידור שמותאמים במיוחד לצופים הערבים, הם 
יותר מאחרים, לצפות בערוצים ערביים; הן ערוצים כלל ערביים והן ערוצים ממדינות ערב 
השכנות. באשר לחדשות, נמצא שיש תלות רבה במקורות מקומיים, אך ההבדלים בין צופים 
בתכנים  לצפייה  הנוגע  בכל  יותר  גדולים  ולעולים  הוותיקה  לאוכלוסייה  בישראל  ערבים 

חדשותיים לעומת ההבדלים בצפייה שאינה חדשותית )תכניות בידור ואחרות(. 
מגמות  של  זיהוי  מאפשר  מסתייעת  לא  בזכירה  שהשימוש  נטען  המתודולוגית  ברמה 
צפייה באופן שמתאים למטרות מחקר תיאורטי יותר מאשר דיווח עצמי על צפייה או מדידת 
רייטינג, אשר מתאימים יותר למטרות מסחריות. מדידה זו נמצאה מהימנה, תקפה ומספקת 
ערוצים,  סוגי  לשישה  החלוקה  ותיאורטית.  תיאורית  מבחינה  ומורכבות  עשירות  תוצאות 
בהדגמת  ערך  כבעלת  התגלתה  היא  אף  ראשוני,  אמפירי  שימוש  בה  נעשה  זה  שבמחקר 
החשיבות של קבוצות הערוצים כמוקדי זהות קבוצתיים )בעיקר החשיבות של ערוץ “ישראל 
של  השימושיות  את  לבחון  כדי  המשך  במחקרי  צורך  שיש  ספק  כל  אין  ברוסית(.  פלוס” 
החלוקה הזאת וכדי לקשור את החלוקות הללו להשפעות ספציפיות של סוגי ערוצים. כמו כן, 
נמצא שככל שהמדידה נערכת ברמה ספציפית יותר, כלומר ברמה של תכניות ודמויות ולא 
 Bueselle רק ערוצים, כך מתחדדים ההבדלים בין הקבוצות )לממצא דומה בהקשר אחר ראו

.)& Greenberg, 2000
תרומתו של המחקר לספרות התקשורתית והסוציולוגית היא בפרסום נתונים לגבי דפוסי 
צפייה בטלוויזיה בהקשר של תלות בטלוויזיה גלובלית. למרות ריבוי הטענות התיאורטיות 
נתונים  מאוד  מעט  יש  הישראלית,  לחברה  גורמת  הגלובלית  שהטלוויזיה  הנזקים  בדבר 
במיעוטים  שעוסקים  האחדים  האיכותניים  המחקרים  אלה.  טענות  לבחון  ניתן  שבעזרתם 
בישראל ובצפייה בטלוויזיה )לדוגמה, אליאס, 2005( מספקים תובנות חשובות בדבר מקומה 
יכולים לספק תיאור כולל והשוואתי של  ותפקידה של הטלוויזיה בחיי מהגרים, אך אינם 
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בסיס  על  קרובות  לעתים  מתנהלים  תקשורת  למדיניות  באשר  דיונים  גם  צפייה.  דפוסי 
ספקולציות או על בסיס נתונים מסחריים וחלקיים, ולא על בסיס נתונים שמשקפים שאלות 
שנוגעות לאינטרס הציבורי. אף שבנתונים המוצגים כאן ובניתוח הראשוני שלהם אין בסיס 
לתשובות חד משמעיות לגבי השפעתה של הטלוויזיה הגלובלית, הם מספקים בסיס לדיון 
מושכל יותר, שכן הם מציירים מגמות של שימוש בטלוויזיה ושל חשיבות של סוגי צפייה 
שונים עבור הצופים; מגמות שהבנתן ותיעודן חשובים לדיון ציבורי לא פחות מניתוח של 

תכנים וייצוגים או של לוחות משדרים.
ממצא נוסף שעולה מהניתוח שלנו הוא התפקיד החברתי החשוב שיש לערוץ הישראלי 
ברוסית. מלבד שאלת הרייטינג, מתחוור שערוץ זה חשוב ביותר עבור עולים, בעיקר כערוץ 
המספק חדשות מקומיות ומהירות בזמן אירועים חשובים בישראל. בשל הבדלים בשיטות 
המדידה קשה לערוך השוואות מדויקות בין ממצאי מחקר זה ובין מחקרי חשיפה מסחריים, 
אולם ניתן לראות כי במחקר זה העולים מדווחים על רמת חשיפה )או לפחות חשיבות( נמוכה 
יותר לערוצים זרים )כ–30% לעומת 60%-70%( לעומת הרמה שעליה נטו לדווח במחקרים 
מראשית שנות התשעים, טרם הקמת ערוץ 9 )פיין, 1995(. כמו כן, אין ספק שממצאי המחקר 
הנוכחי מחדדים את המשמעות התרבותית של היעדר ערוץ ייעודי בערבית או פתרונות דומים 
שייתנו מקור מידע אמין ונגיש לאזרחי ישראל הערבים. אף על פי שניתן להסביר את דפוסי 
הצפייה של המיעוט הערבי כפונקציה של נטיות תרבותיות ולא של ההיצע הטלוויזיוני, יש 
וגם המגמות הבדלניות של המיעוט הערבי משקפים את  ייעודי  ערוץ  היעדר  להניח שגם 

ההיסטוריה של יחסי יהודים–ערבים בישראל. 
הצפייה המרובה של אזרחי ישראל הערבים ברשתות ערביות, לא רק לצורך חדשות, היא 
נקודה חשובה למחשבה לגבי המידה שבה התקשורת הישראלית מספקת מענה לאוכלוסייה 
גדולה וחשובה זו. העובדה שהערבים בישראל אינם נמנעים מלצפות בערוצים ישראליים ־ 
ואף להפך, חלק ניכר מהערוצים והתכניות שהזכירו הם ישראליים ־ מצביעה על כך שאינם 
של  תולדה  היא  זרים  בערוצים  שלהם  הרבה  ושהצפייה  הישראלית,  מהטלוויזיה  סולדים 
היעדר היצע מספיק של תכניות רלוונטיות עבורם. מתוצאות המחקר עולה שערוץ ישראלי 
במה  וייתן  האוכלוסייה  אמון  את  שירכוש  המדינה,  במוסדות  תלוי  בלתי  שיהיה  בערבית, 
ליצירה מקורית של יוצרים ערבים בישראל, עשוי למלא תפקיד חברתי חשוב בבניית הזהות 
הייחודית של הקהילה הערבית בישראל. גם הצלחתו של הרדיו המסחרי ־ האזורי והפיראטי 
־ בערבית )ג’מאל, 2006( הוא בבחינת ראיה לצורך של האוכלוסייה הערבית בישראל בכלי 

תקשורת משלהם.
ראוי לציין שתובנה זו, כמו תובנות אחרות, לא הייתה מתאפשרת בניתוח שאינו מבחין 
בין תוכן זר מסוגים שונים, למשל בין תכנים זרים לאומיים לתכנים אזוריים או גלובליים. 
גם השימוש בשאלות פתוחות מאפשר להבחין בין ערוצים מקומיים בעברית, ערוץ מקומי 

ברוסית וערוצים רוסיים זרים ולהסיק מסקנות חברתיות חשובות ממחקר זה. 
דוגמה נוספת לחשיבות של התבוננות בדפוסי הצפייה בתכנים זרים ומקומיים דרך חלוקה 
נצפות  אהובות  כתכניות  הנחקרים  שציינו  הזרות  מהתכניות  שרבות  בתובנה  היא  רגישה 
בערוצי חלון ולא בערוצים זרים, ומגמה זו ברורה בייחוד אצל צופים מקבוצת הרוב לעומת 
ערבים ועולים. אצל צופים מקבוצת הרוב אחוז התכניות האהובות שמשודרות בערוצים זרים 
היא זניחה, ורוב התכניות הזרות האהובות משודרות בערוצי חלון. לעומת זאת, אצל שתי 
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קבוצות המיעוט הערוצים הזרים משחקים תפקיד חשוב יותר. מכאן עולה שערוצי החלון, 
את  בעיקר  משרתים  והלוויין,  הכבלים  חברות  של  הדגל  וספינת  מרכזי  שיווקי  כלי  שהם 
קבוצת הרוב ולא את המיעוטים בישראל. גם מסקנה זו מצריכה את ההתבוננות המעמיקה 

והמפורטת בדפוסי הצפייה שמספקים הנתונים במחקר זה.
מתוך ניסיון להבין בחירות והעדפות של צופי טלוויזיה, כמו בכל מחקר שמתחקה אחר 
ובין  צופים  גורמים מבניים שמבנים בחירות של  בין  התנהגות של צרכנים, חשוב להבחין 
עולים  בין  ההבדל  את  לייחס  יהיה  נכון  לא  למשל,  אישיות.  מהעדפות  שנובעים  גורמים 
לערבים בהעדפותיהם לערוצים מגזריים לטעם אישי או תרבותי. ברור במקרה זה שההבדל 
בערבית.  דומה  ערוץ  ומהיעדר  ברוסית  ישראלי  ייעודי  ערוץ  מקיומו של  ונובע  מבני  הוא 
לעומת זאת, הסבר על בסיס העדפות תרבותיות סביר יותר כפירוש להבדלים בין הקבוצות 
מהערבים(.  ו–6.1%  מהעולים  הרוב, 12.6%  קבוצת  מחברי   19.9%( חלון  לערוצי  בהעדפות 
הממצאים,  בניתוח  העדפות  לגורמי  מבניים  גורמים  בין  להבחין  ניסיון  נעשה  זה  במחקר 
השימוש  ובזכות  בישראל  הטלוויזיה  שוק  עם  טובה  היכרות  בזכות  התאפשרה  זו  והבחנה 

בשאלות פתוחות יותר.
הצפייה בטלוויזיה מאפשרת לנו לראות אחרים, אך אנו אוהבים וצריכים לראות בה גם 
ייצוגים של עצמנו, של הקבוצות שעימן אנו מזדהים ושל המקומות המוכרים לנו )אברהם, 
2001(. מחקר זה לא עסק כלל בייצוגים, אף שהם חשובים להבנת דפוסי הצפייה של הקבוצות 
שתועדו במחקר זה, ולמרות יכולתם ללמד על המידה שבה צופים חשים שערוצים שונים 
ותכנים שונים מייצגים אותם, את תרבותם ואת תפיסת עולמם, ושהתכנים בערוצים השונים 
רלוונטיים לחייהם. הערוץ המקומי ברוסית חשוב לאוכלוסיית העולים לא רק כי הוא משדר 
תכניות חדשות ובידור שנגישות עבורם, אלא גם כי הוא מספק ייצוגים של הקהילה שלהם 
זהותם, לא רק  יותר של  נגיעה ברבדים רבים  ודיון בבעיות שמעסיקות אותם, אגב  בארץ 
כרוסים )לעומת הערוצים הזרים( או כישראלים )בערוצים המקומיים(. הממצא לפיו שייכות 
קבוצתית מנבאת את דפוסי הצפייה גם בשליטה על ידיעת עברית מספק תמיכה למסקנה 

זו. 
מחקרים קודמים )פירסט ואלפנט–לפלר, 2004( מצביעים על הייצוג המועט הן של עולים 
והן של ערבים בערוצים המקומיים, ויש להניח שגם לכך יש חלק בהסבר התלות של קבוצות 
אלו בערוצים זרים. מי שמוטרד מנדידת הצופים לערוצים זרים צריך לדאוג ליתר ייצוגיות 
של קבוצות מיעוט בערוצים המקומיים וליתר רלוונטיות של התכנים המשודרים בהם עבור 

קבוצות מיעוט.
זה הוא בבחינת חוליה ראשונה במאמץ לחקור את השפעתה של הגלובליזציה  מחקר 
בתחום הטלוויזיה על החברה בישראל. השפעה זו באה לידי ביטוי בכך שצופים מנצלים את 
תכניות, שבעזרתן  רחב של  לצפות במבחר  להם  מזמנת  הגלובלית  האפשרות שהטלוויזיה 
הם יכולים לשמור על קשר עם תרבויות ועם מקומות שאליהם הם קשורים, ולפתח או לחזק 
זהויות לא ישראליות או זהויות ייחודיות בצד הזהות הישראלית. חשיבותה של הטלוויזיה 
כמקור ללימוד הדדי של קבוצות חברתיות זו על זו, כפורום לדיון ציבורי וכדרך לשמור על 
הדוק  מעקב  דורשת  ולמובלעות,  לגטאות  ונחלקת  שהולכת  בחברה  בין–קהילתיים  קשרים 
אחרי השינויים שחלים בדפוסי הצפייה בטלוויזיה. הדינמיות של שוק הטלוויזיה בישראל 
ושל קצב ההשתלבות התרבותית ובניית הזהות הקבוצתית של הקבוצות השונות הופכת את 
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המאמץ לעקוב אחרי המגמות הללו למשימה מתמשכת וארוכת טווח. בשלב זה הממצאים 
המחקריים שיקשרו בין צפייה בטלוויזיה ובין התפתחות של זהות אישית וקבוצתית עדיין 
אינם מאפשרים לקשור קשר ישיר בין השניים, אולם ככל שיתווספו מחקרים שיאירו את 
הרגלי הצפייה מחד גיסא ואת תהליכי הזהות מאידך גיסא, כך יתבררו טיבו ומשמעותו של 

הקשר שתיאורטיקנים ופרשנים רבים כל כך מתעקשים להזהיר מפניו.
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 מהלכה למעשה: 
מאבק סמלי על הון תרבותי בבתי מדרש חילוניים

טליה שגיב ועדנה לומסקי–פדר*

תקציר. על בסיס ראיונות עומק עם משתתפים בבית מדרש חילוני נטען כי בניגוד 
למטרה המוצהרת של בתי מדרש אלו ־ לחזק את הסולידריות המתרופפת בין 

יהודים ליהודים ־ לימודי היהדות המתקיימים בהם מקבלים משמעות של מאבק 

נראה  כוחה.  את  החילונית לשקם  ההגמוניה  ניסיונותיה של  את  סמלי, המבטא 

כיצד הלומדים החילונים מגדירים מחדש את משמעות הידע הנלמד ומציגים אותו 

כחלק מהונם התרבותי, וזאת כדי לשמור על יתרונם היחסי בהשוואה לקבוצות 

מתחרות. באמצעות הלימודים הם מייצרים סובייקט חילוני חדש ־ “חילוני לומד” 

־ אך בו בזמן מבססים הבחנות דיכוטומיות מסורתיות בין דתיות לחילוניות. כך 

מעדכנים הלומדים את הונם התרבותי אגב שמירה על זהותם כחילונים, מודרניים 

בחברה  אלה  ערכים  של  בכורתם  את  מחדש  מגדירים  וכן  )לתפיסתם(,  ונאורים 

הישראלית.

בתי מדרש ללימוד יהדות נפוצו בתקופה שלאחר רצח רבין, בפנותם לקהל חילוני ולקהל מעורב 
הישראלית.  בחברה  שנפער  הדתי–לאומי  השסע  את  לאחות  מפורשת  במטרה  )חילוני–דתי(, 
סקרים מקיפים אודות מסגרות אלו מיפו עשרות ארגונים מסוגים שונים שעוסקים באופן מוצהר 
 Panim, 2000; Ben-Avot et al.,( בחיזוק הזהות היהודית מתוך השקפת עולם פלורליסטית
2003(. רוב המחקר על הארגונים הללו מבוסס על הנחות פונקציונליות ומדגיש את התפקיד 
של לימודי היהדות לצרכים של צמיחה אישית וחיפוש עצמי )הכהן–וולף ואמזלג–באהר, 2003(, 
 ;2001 )אזולאי,  היהודית  החילונית  הזהות  של  ולחיזוק  לגיבוש  הלימודים  של  תרומתם  את 
יאיר ושגיב, 2006(, ובעיקר את תפקידם בגיבוש סולידריות בחברה מסוכסכת ומרובת שסעים 
לימודי  ואולם, לצד   .)Aviad & Engleberg, 2003; Kopelowitz 2001, )אנגלברג, 2004; 
יהדות קיימים פתרונות מגוונים אחרים לאיחוי השבר בזהות האישית והקיבוצית, למשל פנייה 
למסגרות אחרות שמציעות פעילות רוחנית מסוג זה או אחר או השתתפות בפעילות חברתית–

פוליטית באופייה. מכאן שהתשובה שנתנה הגישה הפונקציונלית לסוגיית הּפנייה של חילונים 
ללימודי היהדות אינה מספקת. 

ביקורתית  פרספקטיבה   )2003( וליפשיץ–אורון  ינאי  מציעות  אלה  לעבודות  בניגוד 
לניתוח התופעה, אשר קוראת תיגר על שיח הפיוס והסובלנות שמנחה את האידיאולוגיה 
שבבתי  הלמידה  קבוצות  כיצד  מראות  הן  בעבודתן  הלימוד.  תכניות  רוב  של  המפורשת 

בית הספר לחינוך, המגמה לסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית.  *
תודה לקרן ”אבי חי” על תמיכתה הנדיבה.  
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המדרש החילוניים מגויסות לביצור גבולות הקולקטיב היהודי. הסיסמה “צו הפיוס” והמסר 
שמאחוריה נועדו לפייס בין היהודים לבין עצמם, אך בו בזמן מעודדת הפעילות בארגונים 
להמשיך  נבקש  זו  בעבודה  הישראלית.  בחברה  ל”אחרים”  יהודים  בין  ומידור  הבחנה  אלו 
ניתוח ביקורתי זה ולטעון כי מלבד ההשלכות המבחינות בין יהודי ללא יהודי, יוצרים לימודי 
היהדות הללו גם היררכיות בין היהודים לבין עצמם. מכאן עולה השאלה שעומדת במרכז 
כיצד משמשים הלימודים בבית המדרש החילוני את ההגמוניה הישראלית  והיא  העבודה, 
)החילונית המשכילה( במאבק הכוחות בזירה התרבותית. ביתר פירוט נשאל שתי שאלות: 
הראשונה היא איזו משמעות מקבלים לימודי היהדות בעיני הלומדים בבית המדרש החילוני, 
והשנייה היא מהן הפרקטיקות הסמליות שבאמצעותן נאבקים הלומדים החילונים על עדכון 

הונם התרבותי ועל שימור מעמדם בשדה החברתי–תרבותי. 
ראיונות עם לומדים חילונים מלמדים כי לימודי היהדות אכן מקבלים משמעות של מאבק 
סמלי המבטא את ניסיונותיה של ההגמוניה הישראלית החילונית המאוימת לשקם את כוחה. 
הדגש בעבודה הוא על האופן שבו הלומדים החילונים מגדירים מחדש את משמעות הידע 
הנלמד ומציגים אותו כחלק מהונם התרבותי, וזאת כדי לשמור על יתרונם היחסי בהשוואה 
לקבוצות מתחרות. באמצעות הלימודים הם מייצרים סובייקט חילוני חדש ־ “חילוני לומד” 
־ שמאתגר את ההבחנה הדיכוטומית בין חילוניות לדתיות, אך בה בעת הם מבססים הבחנות 
מסורתיות בין דתיים לחילונים. כך מעדכנים הלומדים את הונם התרבותי מתוך שמירה על 
זהותם כחילונים, מודרניים ונאורים )לתפיסתם(, ומגדירים מחדש את בכורתם של ערכים 

אלה בחברה הישראלית.

מסגרת תיאורטית 

הגמוניה חילונית נאבקת על הון תרבותי
תרבותיות.  ובגישות  בהעדפות  בהתנהגויות,  המגולם  מעמדי,  למיקום  מדד  הוא  תרבותי  הון 
הקבוצה שבבעלותה הכוח החברתי להגדיר היררכיה של הון תרבותי כופה על כלל החברה 
את  לבסס  כדי  מאחרות.  יותר  נעלות  שייחשבו  ולנורמות  לפרקטיקות  ביחס  בחירותיה  את 
כוחה היא בונה שדה של אפשרויות ומכשולים להשגת ההון התרבותי הראוי ומשתמשת בו 
 Bourdieu, 1984, ;2005 ,כדי לסמן מרחק, קרבה והדרה של קבוצות אחרות בשדה )בורדייה
Lamont & Lareau, 1988 ;1986(. השדה התרבותי הוא דינמי, וההון בידי הקבוצות משתנה 
ומתעצב תדיר. כדי לשמור על עליונותן חייבות הקבוצות השליטות להבטיח את היוקרה של 
הידע ושל הנכסים התרבותיים שבידיהן, ואף לעדכן משאבים תרבותיים אלו: לפנות למקורות 
ידע חדשים, ולעתים לשוב לידע שננטש ולנכסו מחדש. לטענתנו, לימודי היהדות הם מעין 
ידע שחלק מהחילונים הפוקדים את בתי המדרש מגדירים כידע שיש לשוב ולנכסו ולהטמיעו 

כחלק מזהותם.
זהות  דפוסים של  בדחייה של שני  הציונית, שמקורה  היה חלק מהמהפכה  לא  זה  ידע 
להיטמעות  השואף  וזה  הדתית–אורתודוקסית,  ברוח  קהילה  חיי  לקיום  השואף  זה  יהודית: 
התחברות  מתוך  יהודית–לאומית–חילונית  זהות  לגבש  ניסתה  הציונות  המערבית.  בתרבות 
אל פרויקט המודרנה )יונה וגודמן, 2004(. הדת ־ שתורתה ומצוותיה ועצם השיוך אליה היו 
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בסיס לקיום הלאומי ־ הופקדה למשמרת בידי המיעוט הדתי–אורתודוקסי בישראל, והיחס 
כלפי מיעוט זה היה יחס של כבוד מהול בדחייה. הזהות הישראלית–חילונית בררה לעצמה רק 
מרכיבים סמליים מהמסורת היהודית כמו החגים החקלאיים, הדגל השאול מהטלית וכיוצא 
גרנות,   ;1997 )אלמוג,  הלאומיים  לשורשיה  האומה  של  הזיקה  לחיזוק  שימשו  והם  באלה, 
1993; עזריהו, 1995; שביד, 1998(. כאן המקום להדגיש את היחס המיוחד שלו זכה התנ”ך, 
שהיה בבחינת מסמך יסוד בציונות, וזאת בניגוד לספרות התורנית הרבנית, שהוצאה מ”ארון 
הספרים הציוני”. התנ”ך נתפס כטקסט לאומי ולא דתי )רם, 1996( ושימש למתן גושפנקה 
)טיולים, ארכיאולוגיה  לבעלות היהודים על הארץ וכמקור השראה לגיבוש הזיקה למקום 

וכדומה(. 
למרות חשיבותו של הטקסט התנ”כי, הרי שהבקיאות בו הלכה ונחלשה במהלך הדורות. 
ב”ארון  המצוי  לידע  נדרשה  לא  לתנ”ך,  יחסה  את  להוציא  החילונית,  הישראלית  הזהות 
הספרים היהודי”, ואף דחתה ידע זה כחלק מיחס כללי עוין כלפי הזהות היהודית שזוהתה 
עם הגולה והגלותיות. מאז שנות השמונים החלה עמדה זו להתערער. המרכיב היהודי )לצד 
 Moore & Kimmerling,( והתחזק  הלך  החילונית  הלאומית  בזהות  הישראלי(  המרכיב 
)יונה  היהודיים  הידע  למקורות  לשוב  מבקשות  נמצאו  החילונים  מקרב  וקבוצות   ,)1995
וגודמן, 2004(. הידע שנמחק על ידי הציונות החילונית בראשית דרכה הפך למושא כמיהה 

לקראת סוף האלף השני. 
את שיבתם של החילונים ליהדות ניתן להבין מתוך תהליכים מקומיים וגלובליים כאחד. 
הישראלית  הזהות  של  הדומיננטיות  תחת  לחתור  דתיות  קבוצות  החלו  המקומית  ברמה 
החילונית ההגמונית )הפורום ללימודי חברה ותרבות, 2002; קימרלינג, 2004; פלד ושפיר, 
2005; רם, 2005(. חתירה זו באה לידי ביטוי בין השאר בכניסתן של קבוצות דתיות לא ציוניות 
עם  וויכוח  מחד,  לאומית–יהודית  זהות  של  אימוץ  מתוך  הציונית  המדינה  גבולות  תוך  אל 
הציונות מאידך )באום–בנאי, 2001; חקק, Stadler & Ben-Ari, 2003 ;2005(. כמו כן, הלכה 
והתחזקה התביעה של נציגי הציונות הדתית לראות בהם את ממשיכי הציונות המסורתית 
הערכית והמחויבת )רפופורט ואחרים, Aran, 1991 ;1995(. המשותף לכל הקבוצות הדתיות 
ונשאבים  ערכיהם  את  לדעתן,  שמאבדים,  החילונים  כלפי  הביקורתית  העמדה  הוא  הללו 
להוויה חומרית נטולת שורשים. הזהות הציונית החילונית נתבעת לעשות בדק בית, ובכלל 
זה לבחון מחדש את זיקתה למקורותיה היהודיים. רצח רבין ותחושת המשבר העמוק שבאה 
העמוקים  האידיאולוגיים  השסעים  מול  אל   .)2000 )גרינברג,  זו  מגמה  העצימו  בעקבותיו 
המענה  שאת  האמונה  כאחד  ודתיות  חילוניות  קבוצות  בקרב  והתחזקה  הלכה  שנתגלו, 

לקונפליקט העמוק יש למצוא במקורות היהודיים המשותפים.
תביעה זו לבירור מקורות הזהות נגזרת לא רק ממאבקים פנים חברתיים אלא גם ממהלכים 
 .)2005 )רם,  אליהם  קשוב  המשכיל  החילוני  היהודי  הישראלי  אשר  גלובליים  תרבותיים 
בכפר הגלובלי, אשר הקבוצות החילוניות המשכילות רואות עצמן חברות בו, פרויקט הזהות 
הוא מרכזי. בפרויקט זה נתבעים היחיד והקבוצה למצוא עוגני זהות מתוך שפע אפשרויות 
 .)Melucci, 1996( שמזמנת להם החשיפה למקורות ידע מגוונים, סותרים ומשתנים תדיר
לשם מימוש פרויקט הזהות, הישראלי היהודי החילוני המשכיל בורר לו נתיב בתוך שפע 
החלופות התרבותיות שמציעה לו התרבות הישראלית: תורות העידן החדש, פעילות למען 
הפנייה  היא  בפניו  העומדות  הבולטות  ועוד. אחת האפשרויות  תנועות חברתיות  הסביבה, 
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 Mathews,( מת’יוז  הגלובלי.  בכפר  ואותנטית  ייחודית  זהות  אחר  מחיפוש  כחלק  ליהדות 
2000( טוען כי פרויקט הזהות מעודד את חברי הכפר הגלובלי להכיר בייחודם התרבותי–
האותנטיים  למקורותיה  פנייה  שפירושו  שורשים”,  “חיפוש  שמכונה  מה  במסגרת  הלוקלי 
של הזהות המקומית. אך החיפוש מתבצע רק בגבולות העקרונות ההומניים והאוניברסליים 
שאמורים לחול על כל מי שרואה עצמו כחבר בקהילה הגלובלית. במילים אחרות, במקרה 
של סתירה בין התרבות הלוקלית לעקרונות האוניברסליים, ידה של האוניברסליות אמורה 
להיות על העליונה. חלק מהותי בתהליך זה הוא הפנייה למקורות זהות שונים ־ רוחניים, 

לאומיים, אתניים ־ ובכלל זה גם למקורות דתיים. 
היחלשות  נוכח  השאר  בין  מתאפשרת  בתשובה”  “לחזור  בלי  דתיים  למקורות  הפנייה 
כוחה של הדת הממוסדת בעולם המערבי ואובדן המונופול שהיה לה על עיצוב משמעויות של 
סמלים וייצוגים דתיים )Beckford, 2001(, לצד התחזקות מגמות של חיפוש אחר רוחניות 
)ווקסלר, 2005(. כך נעשים המקורות הדתיים שדה שפתוח לפרשנויות מתחרות וזירת מאבק 

בין קבוצות שמבקשות להפוך ידע זה להונן התרבותי, בהתאם לצורכיהן המקומיים.
שלא כדור ההורים, שניסה לנתק את הזהות הלאומית ממקורותיה הדתיים, בני הדור 
שלהם.  הספרים  לארון  אותם  ולהחזיר  כשלהם  אלה  מקורות  להגדיר  נאבקים  הנוכחי 
האפשרויות הפתוחות בפני המבקשים לרכוש ידע זה הן רבות ומגוונות, כולן חלק משדה 
ולהתנסות:  ללמידה  ודרכים  אפשרויות  של  שפע  שמציע  ופעיל  נמרץ  תרבותי  עשייה 
יסודות  שמשלבות  רוחניות  קהילות   ,)2004 )גודמן,  בתשובה  חזרה  של  שונים  מסלולים 
Heelas, 1996(, סמינרים של מפגש   ;2006 )ורצברגר,  יהודיים עם מרכיבי העידן החדש 
 Ben-Avot et al., ;2006 ,עם היהדות, וכמובן בתי מדרש חילוניים ומעורבים )יאיר ושגיב
למידה  מדגישות  חלקן  פעילותן:  באופי  מזו  זו  שונות  המסגרות   .)2003; Panim, 2000
אקדמית, אחרות מציעות התנסות רוחנית. יש שמציעות דרך חיים טוטלית, ובכלל זה חזרה 
לדת, ואחרות פועלות בגדר פעילות פנאי. חלק מהמסגרות מקומיות, ואחרות הן ענף ששייך 
מגוון  תרבותי  זהו שדה   .)2005 )גארב,  לישראל  מחוץ  יותר שפועלות  גלובליות  לתנועות 
וגודמן,  )יונה  תרבותיים  כלאיים  יצורי  ושמייצר  רבים  תרבותיים  ממקורות  שניזון  מאוד 
ואחרים משיקולים כלכליים.  רווח  יזמים, חלקם שלא למטרות  2004(. את השדה מניעים 
יש יזמים ששייכים למסגרות ממוסדות ומאורגנות, ואחרים הם יזמים פרטיים. למידה בבתי 
מדרש לחילונים היא אפוא אחת הדרכים המקובלות לשוב ליהדות ולהכילה כחלק מההון 

התרבותי של הישראליות החילונית.

לימודי יהדות כמאבק סמלי
המסגרות שבהן מתקיימים לימודי יהדות אלו נתפסות כאן כזירה של מאבק חברתי, ופעולת 
תרבותי.  הון  ועל  תרבותיים  על משאבים  סמלי  כפעולה של מאבק  נתפסת  גופא  הלמידה 
על  כנאבק  הלומד  הפרט  של  תפקידו  הדגשת  וכן  כמאבק,  הלמידה  פעולת  של  המשגתה 
משאבים תרבותיים ועל גבולות חברתיים, אינן מובנות מאליהן, ויש בהן משום הרחבה של 
הדיון השכיח בסוגיות של מאבק חברתי. למרות התבססותה של “הפוליטיקה התרבותית”, 
לזירה  ישירות  שקשורות  חברתיות  תופעות  עדיין   ,)Nash, 2001( נאש  זאת  שמכנה  כפי 
הפוליטית ־ כגון מהפכות, הפגנות ובעיקר פעילות של תנועות חברתיות ־ מזוהות ביתר 
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קלות עם הרעיון של מאבק חברתי. לכן ניתן בהחלט להתווכח בסוגיה אם למידה אכן יכולה 
להיחשב מאבק. 

לשם ביסוס טענתנו כי זירות לימוד יכולות להתפרש כזירות מאבק, נישען על ההמשגה 
 Melucci, 1996,( התיאורטית של מלוצ’י, העוסק במאבק חברתי במושגים של מאבק סמלי
חברתיים  המסבירים מאבקים  הנפוצים,  המבניים  להסברים  כהשלמה  באה  גישתו   .)1997
כתוצר של הקשר היסטורי ושל משתנים מבניים ויחסי כוח חברתיים. הגם שמלוצ’י עצמו 
עוסק בעיקר בתנועות חברתיות, הוא מתאים לעבודתנו מכמה טעמים: ראשית, המוקד שלו 
בניתוח מאבק זהות הוא היחיד הפועל ־ הסוכן )Agent( ־ המחפש הגדרה עצמית; שנית, 
רגשית  קוגניטיבית,  לשלוט  היחיד  של  למאמציו  מרכזית  חשיבות  נותן  הוא  זה  בתהליך 
וחברתית בסוגים שונים של מידע וידע; ולבסוף, מאבק חברתי, לשיטתו, הוא בעיקר מאבק 
סמלי להכרה ולמשמעות, מאבק שבו המשתתפים יוצרים ידע חדש ומתוך כך מחזקים זהויות 

קיימות או בונים זהויות חדשות חלופיות. 
הקושי של היחיד בעידן הנוכחי ־ שמלוצ’י מכנה “עידן המידע” ־ נובע לטענתו מהיעדר 
הגדרות זהות מעוגנות שהיו זמינות לו בעבר )בעבר אדם נולד ומת כשהוא שייך למקום, 
אלו(.  זהות  מאפייני  לשנות  יכולת  ללא  כמעט  מסוימים  ולתעסוקה  למעמד  למגדר,  לדת, 
נעלמות בשטף  זהותם  היחידים בעבר להגדרת  וההתייחסות ששימשו את  נקודות האחיזה 
המידע שאליו נחשפים דיירי הכפר הגלובלי. הצפת המידע, ומתוך כך היחשפות לחלופות 
רבות לבחירה כמעט בכל היבט זהותי )מגדר, לאום, דת ועוד(, הופכת את השאלה “מי אני” 
לסבוכה יותר מאי פעם. המידע הרב, טוען מלוצ’י )1996(, כופה על הפרט בחירות יומיומיות 
רבות; היחיד סורק את עברו ואת עתידו מבעד לשלל עדשות בחיפוש אחרי תשובות לשאלת 
זהותו, אשר תובעת מענה. אין בנמצא נקודת מבט סטטית להסתכל דרכה על זהותנו בתקופה 
זו, שכן חלופות חדשות יופיעו תדיר ויביאו שינויים והשפעות שידרשו עבודת זהות מתמשכת 

ויומיומית.
בתוך מגוון האפשרויות העצום של שייכויות חברתיות שבתוכן צריך הפרט לפלס את 
)שם( לא רק כעצמאי למדי, אלא גם כמודע  ידי מלוצ’י  דרכו, היחיד–הפועל משורטט על 
לתהליכי צריכת ידע. כלומר הוא מכיר בחשיבותם של אופני הלמידה ושל הדרכים המגוונות 
להשיג שליטה במשאבי ידע, ותופס את המשאבים האלה כנחוצים לביסוס מעמדו בעולם 
ולקידום סגנון החיים הנחשב נכון ובר משמעות. מודעות זו דוחפת את היחיד ללמוד ולצרוך 
ידע במהלך חייו על מנת להגיע לכדי הגדרת זהות שתהא נכונה עבורו. עבודת הזהות נעשית 

בתהליכים מתמשכים של צבירה, עיבוד והעברה של ידע. 
הידע הנשאף, אשר עליו נאבקים, אינו רק ידע המזוהה עם קדמה וטכנולוגיה, אלא גם 
עם “The spiritual quest”, כפי שמכנה זאת מלוצ’י )שם, עמ’ 171(; בעולם שבו יש כביכול 
התנתקות מהדת, יש יותר ויותר קבוצות שמבקשות להתקרב ל”קדוש” כלשהו מתוך כמיהה 
לחידוש או מתוך חזרה נוסטלגית לאותנטי. מלוצ’י מבקש להראות כיצד יחידים וקבוצות 
הללו,  בתוך השינויים התכופים  זהויות חדשות.  ־  כך  ומתוך  ידע חדש,  הרף  יוצרים ללא 

הפרט, כמו הקבוצה, נדרש לפעולה אוטונומית ביחס להבניית זהותו. 
בהמשך לעבודת הזהות, גם מאבקים חברתיים ופוליטיקה של הזהות סובבים סביב מידע 
וידע )Hetherington, 1998(, וקונפליקטים חברתיים נעים לעבר התחום התרבותי. לטענת 
 Access to meaning becomes the field of new kinds of power“ :)144 ’מלוצ’י )שם, עמ
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וצורות  שחקנים  הבמה  קדמת  אל  מביא  המשמעות  על  לשליטה  המאבק   .”and conflict
כלכלי  קונפליקט  של  שגרתיות  קטגוריות  באמצעות  רק  להסבירם  עוד  ניתן  שלא  פעולה 
או פוליטי ותחרות בין קבוצות אינטרס. קבוצות נאבקות ביניהן על משאבים סמליים, ומה 
ניכוס משמעויות  יצירת משמעויות חדשות,  הוא  הקונפליקטים העכשוויים  שעומד במרכז 
קיימות והשלטה של משמעויות רצויות. ההשתתפות בהתארגנויות חברתיות היא חלק חשוב 
נושאות אופי של תנועות חברתיות,  ומרכזי במאבקים אלו, וההתארגנויות מגוונות: חלקן 

ואילו אחרות נושאות אופי של יוזמות תרבותיות, כמו למשל כינונן של קהילות לומדות.

שדה המחקר, המרואיינים והראיונות

המחקר הקיים על בתי מדרש חילוניים משרטט מגוון רחב של ארגונים, שרובם ככולם מציעים 
 Ben-Avot et al., 2003;  ;2001 )אזולאי,  היהודית  הזהות  בחיזוק  ועוסקים  לימוד  חוויית 
Panim, 2000(. לארגונים אלו טווח רחב של כיווני למידה ודגשים שונים של פעילות, החל 
וכלה בדגש סוציאליסטי בקבוצת “מעגל טוב”. כל ארגון  בסגנון אמנותי בקבוצת “סידרא” 
מוגדר על ידי מפעיליו כייחודי, ועל כן קשה לתאר את התופעה במונחים מכלילים. עם זאת, 
ניתן להבחין בשתי אסכולות מובהקות בניהול קבוצות הלימוד: אסכולה אקזיסטנציאליסטית 
ואסכולה אקדמית )Aviad & Engleberg, 2003(. מלבד ההבדלים בין מסגרות הלימוד מבחינת 
אופי הפעילות, ניתן להכליל ולומר שהן פועלות בעיקר בערים הגדולות, שיש בהן רוב מוחלט 
של משתתפים אשכנזים משכילים ומבוגרים יחסית, ושרוב הלומדים הם לומדות )הכהן–וולף 
ואמזלג–באהר, 2003(. מחקר שנערך לאחרונה ודן בהשפעות שיש לארגונים אלו על הלומדים 
הישראלית,  בחברה  שינוי  למנף  הארגונים  תקוות  חרף  כי  מראה   )2006 ושגיב,  )יאיר  בהם 
הלומדים אינם מעוניינים לקבל על עצמם תפקיד זה. המשתתפים מעידים כי השפעת הלימודים 

עליהם אינה עזה, ועיקרה העמקת האוריינות היהודית המלווה בהזמנה לדיון פנימי זהותי. 
עבודה זו עוסקת בשני בתי מדרש בעלי אופי אקדמי, אשר הוקמו במימון של עמותה 
)מבחינת  ידי מכון שיושב באחת האוניברסיטאות. מטרתם המוצהרת  ואורגנו על  ציבורית 
הארגון המממן( היא ללמוד יהדות ברוח פלורליסטית ללא כוונה לחזור או להחזיר בתשובה, 
וסביבת  אינטלקטואליים  אתגרים  בשילוב  יהודיים,  בנושאים  “העשרה  מציעה  והתכנית 

למידה אוהדת” )כדברי העלון המפרסם את התכנית(.
תכנית הלימודים הפורמלית שהתנהלה בבית המדרש נעה סביב ארבעה צירים: מושגים 
מרכזיים בדרך חיים יהודית ־ עיסוק ברעיונות ובמושגים בסיסיים הקשורים לאורח החיים 
אחרים  יהודיים  ובכתבים  בתנ”ך  מצטיירים  שהם  כפי  היהודית,  העולם  ולתפיסת  היהודי 
)לדוגמה, תפיסות חברתיות במקורות כמו דיני הֵגר, תפיסת הצדק היהודית וכיוצא באלה(; 
מחזור החיים ומעגל השנה ־ שיעור שמבקש להרחיב את ההיכרות עם חגי ישראל, מתוך 
השנה  בלוח  ושנתי  חודשי  שבועי,  יומי,  בסיס  על  שנערכים  ובטקסים  במנהגים  העמקה 
היהודי )פרשת השבוע, הדלקת נרות, פסח, שבועות, ראש השנה וכדומה(; אירועים מרכזיים 
בהיסטוריה היהודית ־ לימוד פרקים בהיסטוריה היהודית מימות אברהם אבינו ועד לימינו; 
עקרונות המוסר היהודי ־ דיון בסוגיות כגון צדק, חיים ומוות, יחסים חברתיים וכדומה, על 

סמך המקורות היהודיים.
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המחקר מבוסס על ראיונות עם 27 לומדים )מהם 18 נשים ו–9 גברים( שהשתתפו בשתי 
קבוצות לימוד שפעלו באזור ירושלים בשנה הראשונה להפעלת התכנית. שתי קבוצות אלו 
המשתתפים  כל  התראיינו  למחקר  התכנית.  של  הראשונה  בשנה  שהופעלו  היחידות  היו 
שהגיעו למפגשים בהתמדה, וכן שני יזמי התכנית וארבעת המנחים של הקבוצות. הראיונות 

נערכו במהלך שנת הלימודים 2001-2000. 
המפגשים נערכו פעם בשבוע בבית אחד המשתתפים, וכל מפגש הורכב משני שיעורים 
בני חמישים דקות כל אחד. המפגש הונחה על ידי שני מורים )בקבוצה אחת על ידי חילוני 
ודתי, ובשנייה על ידי דתי ודתייה(. השיעורים אורגנו סביב טקסטים מגוונים שעסקו בנושאים 
לפי תכנית הלימודים הפורמלית )לוח השנה העברי והגות יהודית לגווניה( ונבחרו על ידי 
המורים. המשתתפים הוזמנו ליטול חלק פעיל במפגשים, אך בחירת הטקסטים הייתה בידי 

המנחה בלבד, ולמורים ניתנה יד חופשית בתרגום תכנית הלימודים ללימודים בפועל. 
ההבדלים בין הטקסטים שהביא כל אחד מן המורים ראוי למחקר בפני עצמו, ובעיקר 
מקומו המורכב של הטקסט התנ”כי, שבשונה מטקסטים יהודיים אחרים שולב באתוס הציוני, 
גישתם  מתוך  משמעות  בטקסטים  הפיחו  המנחים  הלומדים.  עבור  יותר  נגיש  היה  כן  ועל 
מרכזי,  כטקסט  תלמודיים  מקורות  הביא  השנה  בלוח  דתי שעסק  מורה  לדוגמה,  האישית. 
וגישתו האמונית ניכרה באופן שבו פירש את הטקסט. לעומתו, המורה החילוני הביא חומרים 
מגוונים יותר כמקורות לדיון השוואתי, החל בתנ”ך וביצירות ספרות בעברית, דרך הברית 
החדשה, וכלה במיתוסים פגאניים. ההוראה של כל המנחים שילבה הרצאה פרונטלית כפתיח 

עם למידה בחברותא ועם דיון במליאה בסוף המפגש. 
כל המשתתפים שהתראיינו הם בני שלושים עד שישים, שייכים למעמד הבינוני–גבוה, 
ממוצא  רובם  גבוהה.  השכלה  בעלי  כולם  וכמעט  משפחות,  ובעלי  נשואים  המכריע  רובם 
אשכנזי, ואת שתי הקבוצות פקדו יותר נשים מגברים. הקבוצה הנחקרת היא אפוא קבוצה 
ומאפייניה  הגיל הבוגרת של ההגמוניה האשכנזית,  יחסית שמייצגת את קבוצת  הומוגנית 
)הכהן–וולף  החילוניים  המדרש  בתי  פוקדי  בקרב  השכיח  החברתי  הפרופיל  את  תואמים 
ואמזלג–באהר, 2003(. מאפיין יוצא דופן בקרב המרואיינים הוא ששליש מן הנשים )6 מתוך 
)שלוש מארצות הברית,  כולן ממדינות מערביות  18( הן עולות שהיגרו לישראל בבגרותן, 

והשאר מקנדה, מאנגליה ומצרפת(.
הראיונות נשאו אופי חצי מובנה והתנהלו בשני שלבים: הראשון עסק בביוגרפיה של 
החינוך שקיבלו  ושל  ההורים  בית  תיאור של  וכלל  ליהדות  זיקה  על  דגש  המרואיין מתוך 
כילדים ביחס לזהותם היהודית והישראלית: היחס לחגים, היחס לטקסים )בר מצווה, חתונה, 
ישיבת שבעה(, חיי היומיום כיהודים בבית ההורים ובבית הספר )כשרות, שמירת שבת וכו’(, 
וכן תיאור של החינוך שמעניקים המשתתפים לילדיהם ביחס לזהותם היהודית והישראלית. 
בחלק השני נשאלו שאלות הנוגעות ללימודים עצמם )מניעים להצטרפות, ציפיות וחששות 
למקומה  הלמידה,  לאופי  למפגשים(,  להגיע  להחלטה  הסביבה  תגובות  למפגשים,  ביחס 
לחוות  המשתתפים  נתבקשו  מכן  לאחר  באלה.  וכיוצא  המשתתפים  של  האישיים  בחייהם 
הדת,  על  דעתם  ואת  בישראל  לחילונים  דתיים  שבין  היחסים  על  כללי  באופן  דעתם  את 
על הממסד הדתי ועל האוכלוסייה הדתית בישראל, ולהסביר את הקשר )אם יש קשר כזה 
לדעתם( בין מצב עניינים זה, כפי שהם תופסים אותו, ובין החלטתם לפנות ללימודי יהדות. 

לבסוף נתבקשו המשתתפים לנסות להגדיר במילים אחדות את זהותם הדתית והלאומית.
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בתפיסות  התכנית,  של  המוצהרות  במטרות  התמקדו  התכנית  מנחי  עם  הראיונות 
ובשאיפות האישיות שלהם ובתפיסתם את קהל היעד ואת מטרותיו. כמו כן, נתבקשו המורים 

לתאר את הקשיים ואת ההצלחות שחוו תוך כדי המפגשים.
הראיונות  את  עיגנו  ואלה  עצמם,  במפגשים  אחדות  תצפיות  גם  נערכו  הראיונות  לצד 
בהקשר של זמן, מקום, תוכן ואופי האינטראקציה. התצפיות נועדו לסייע בהבנת הפנומנולוגיה 

של הקבוצה, ולא שימשו לניתוח הדינמיקה בקבוצה, שאינה מעניינו של מחקר זה.

למה ללמוד? משבר וקונפליקט 

את המניע למאבק על זהות באמצעות רכישה של משאבים תרבותיים ניתן לראות על פי 
)1997( כתגובה למשבר או לחלופין כתוצר של קונפליקט. תגובה למשבר פירושה  מלוצ’י 
תהליכי הגדרת זהות שמטרתם להחזיר איזון כלשהו שאבד, ושבאובדנו הופרה תחושה של 
שלמות וביטחון. לעומת זאת, פעולה שנובעת מקונפליקט מונעת מתוך רצון לנכס משאב 
שני  ביניהן.  הכוח  יחסי  ובשינוי  קבוצות  בין  במאבק  וכחיוני  ערך  כבעל  שנתפס  תרבותי 
בכפיפה  דרים  הם  קרובות  ולעתים  סותרים,  אינם  ־  וקונפליקט  משבר  ־  הללו  המניעים 
אחת. עם זאת, מלוצ’י טוען כי לשחקנים בשדה יש נטייה להעדיף את ההסבר המניח משבר 
של  בלגיטימיות  ספק  הטלת  מחייבת  בקונפליקט  שההכרה  משום  וזאת  לפעולה,  כמניע 
יחסי הכוח החברתיים הקיימים ובמערך השליטה במשאבים חברתיים. ואכן, כפי שנראה, 
ובעונה אחת כאשר  ותחושת הקונפליקט מתקיימות בקרב הלומדים בעת  תחושת המשבר 
הם עוסקים במניעיהם ללמוד. אך בעוד שתחושת המשבר היא מניע גלוי ומפורש שעולה 
מיד, הקונפליקט החברתי הוא מניע מובלע יותר, שאינו מקושר ישירות להחלטה ללמוד, אך 

בסיכומו של דבר מתגלה כמרכזי ודומיננטי ביותר.

תחושת המשבר, על שום מה? 

כל הלומדים חולקים תחושה משותפת של משבר זהות. החיבור שלהם למדינת ישראל אינו 
נתפס כפשוט או כמובן מאליו. הפנייה ללימודי יהדות מוצגת כמענה למצוקה ולחוסר נחת 

עמוק מהישראליות, כפי שמסבירה עפרה:1

לי  שנוח  המקומות  מן  ליהדות  להתחבר  אוכל  אני  שבו  האופן  את  מחפשת  אני 
וזהותי  ישראל  לארץ  שלי  הקשר  עם  לי  יעזור  ]הלימודים[  שזה  מקווה  ואני  בהם, 

כישראלית.

עפרה וחבריה מצביעים על מקורות שונים של משבר הזהות: אובדן האמונה בצדקת הדרך, 
שסעים חברתיים וכרסום בתחושת הליכוד החברתי מעלים תהיות באשר למהותה של החברה 

1  כל השמות בדויים.
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הישראלית וזיקתם אליה. כך למשל מחברת יפה את המשבר להקשר חברתי–היסטורי ובעיקר 
לאינתיפאדה:

האינתיפאדה עשתה דברים רעים לכולנו. פתאום היו סימני שאלה על הטוהר שלנו, 
ואז אמרתי ‘אני לא יכולה להמשיך רק לשלם את המחירים של לחיות כאן, אני לא 
מבינה מה אני עושה כאן אם אני בכלל לא מחוברת ליהדות’. פתאום להיות ישראלי 
זה לא היה מספיק. ואז נתקלתי במודעה של המסגרת... אמרתי ‘אני רוצה לפחות 

לדעת מה זה פרשת השבוע, לא יכול להיות שאני לא יודעת כלום’.

הזהות המוסרית הקיבוצית ־ “הטוהר שלנו” ־ עם המחירים הכבדים שתובעת  איום על 
הישיבה בארץ, מזעזעים את הזהות הישראלית החילונית של יפה. זהות זו, שהיא לאומית 
בעיקרה ונשענת על ההצדקה המוסרית לבנות בית יהודי בטוח, מתערערת, וערעור זה דוחף 
את יפה ואת חבריה לחפש משמעות במקורות מסורתיים יותר, ביהדות. תחושת המשבר של 

עפרה מעוגנת יותר באובדן האחדות החברתית:

אחרי  השסע,  לנו.  לקרות  שצריך  חשוב  הכי  הדבר  זה  שפלורליזם  חושבת  אני 
לי.  לי הדבר שיהרוג אותנו. אני מוכנה לעשות הרבה, חשוב  נראה  האינתיפאדה, 
אני חייבת להודות בבושה גדולה שכשאני רואה חרדים אני, נו, יש לי יותר חברים 

ערבים מדתיים. 

הבלבול והמבוכה ניכרים בדבריה של עפרה. לטענתה, מה “שיהרוג אותנו” חוץ מהאינתיפאדה 
כבר  שלה  הקבוצה  גבולות  העולם:  סדר  את  לעפרה  מבלבלת  האינתיפאדה  השסע.  הוא 
אינם ברורים, ומה שהיה מקובל עליה בעבר )“יש לי יותר חברים ערבים מדתיים”( מעורר 
יהודים ומצהירה שהיא  ובושה. היא מרגישה בצורך דחוף בהתקרבות בין  היום חוסר נחת 
מוכנה לעשות רבות לשם צמצומו של השסע ולהתגברות על רתיעתה מדתיים. הפלורליזם, 
לשיטתה, מוחל על קבוצות שונות של יהודים ואינו חוצה גבולות אתניים–לאומיים )ראו גם 
ינאי וליפשיץ–אורון, 2003(. חוסר הנוחות לנוכח השסע מושמע בעיקר על ידי נשים )אף לא 
אחד מהגברים בקבוצה עסק בצורך הדחוף בפלורליזם ובקירוב לבבות בין דתיים לחילונים(, 
ואף שבהמשך נראה כי פעמים רבות מתגלות אמירות אלה כמס שפתיים, הרי הצורך לשלם 

מס זה מסקרן כשלעצמו. 
תחושת המשבר לא תמיד נקשרת להקשר חברתי–פוליטי, אלא גם למהלך החיים האישי–

משפחתי. כך אומרת סימה: “אני רוצה להיות חילונית, אבל לפעמים אני מזועזעת מהדברים 
יש בתפילין, או הפרק שהבן שלי קורא בבר מצווה, איך אפשר עם  יודעת, מה  שאני לא 

בורות כזאת?”.
ציון אירועי חיים בעלי מסורת ארוכה, כמו טקס בר מצווה, מעוררים אצל סימה תחושה 
חיים  למהלך  שקשור  זהות  למשבר  נוסף  מקור  במקורות.  מבורותה  נחת  חוסר  של  קשה 
אישי ודוחף ללמוד יהדות הוא הגירה ארצה. דווקא ההגירה מעוררת לבטים, כדברי רבקה: 
“מאז שבאתי לישראל אני תוהה יותר לגבי זהותי היהודית. בארצות הברית זה היה עובדה 
מוגמרת, פה זה נתון לשאלה. אני מחפשת תשובה להתלבטות שלי לגבי זהותי היהודית”. 
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לימודי יהדות במקרה הזה מתפרשים כחלק מעיצוב הזהות החדשה. הינדה, שהיגרה לישראל 
מארצות הברית, אומרת: “רציתי ללמוד על דתי, מורשתי ותרבותי. הרגשתי שאין לי ידע, 
וזה מפריע לי מאוד. אני לא אוהבת להיות בורה, ואני חיה במדינה יהודית, זה מוזר לא להבין 

דת ומורשת במקום כזה”.
בהשוואה לישראלים הוותיקים, הינדה וחברותיה משוחררות מיחס טעון כלפי הדתיים, 
ז’נט  ולכן הן מאמצות גם את היהדות ביתר קלות כדרך ליצור זיקה לעבר, כפי שמתארת 
מצרפת: “היהדות מושכת, כי היא חלק מהשורשים והרקע שלי. חשוב לי לדעת מאיפה אני 
באה, כי הוריי ניצולי שואה. יש כאן חיפוש שורשים, זהות”. המורשת היהודית נתפסת כאן 

כמרכיב המשותף וההמשכי בין הדורות ובין הוותיקים לחדשים. 
גם עבור שמעון היהדות היא המכנה המשותף הרחב שסביבו ניתן לקבץ קבוצות חברתיות 

שונות. אך בעוד שעבור ז’נט היהדות “מושכת”, עבור שמעון היא בגדר “אין בררה”:
 

המורשת היהודית היא גורם לאחדות בחברה הישראלית. לחילונים אין ברירה ־ זאת 
לחברה שלנו,  יסוד  זה  הכול  בסך  אחרת...  אלטרנטיבה  להם  אין  המורשת שלהם, 
יאחד את  לי לראות מה  לחילונים מה להציע במקום, קשה  אין  תהליך התהוות... 
החברה במקום זה. נגיד בקיבוצים, תמיד חסר הנושא הדתי, נותן איזו מסגרת. חסר 

לי ארוחות שישי, זה די חסר. חסר גם במובן של התא המשפחתי. 

שמעון עוסק באחדות ומתווה את משבר אובדן הסולידריות בחברה הישראלית שהניע אותו 
לבוא וללמוד יהדות. הוא מדבר פחות במושגים של מצוקה אישית ויותר במושגים קבוצתיים 
של מצוקת הקבוצה החילונית. ה”אין בררה” של שמעון חוזר גם אצל לומדים אחרים, אשר 
חשים כי לימוד יהדות הוא כורח המציאות. אם בעבר סימן היכר של היהודי החדש, הצבר, 
היה זניחת היהדות שזוהתה עם מורשת הגולה )אלמוג, 1997(, הרי היום יש לשוב לשורשים 

כדי להגיע למכנה המשותף הבסיסי ביותר. 
לצד לימודי יהדות קיימים פתרונות מגוונים אחרים לאיחוי משבר הזהות, למשל מסגרות 
אחרות שמציעות פעילות רוחנית מסוג זה או אחר, תנועות פוליטיות או ארגונים חברתיים. 
מכאן שהפנייה ללימודי יהדות שלא לשם חזרה בתשובה אינה מובנת מאליה. המרואיינים 
התרבותיים  לשורשים  כחזרה  שראינו,  כפי  זאת,  ומסבירים  זו  בסוגיה  לפיכך  עסוקים 
מתפרשת  היהדות  כן,  על  יתר  ושבטית.  משפחתית  להמשכיות  הבסיס  שהם  האותנטיים 
כמכנה המשותף הרחב שמאפשר לשקם את תחושת הסולידריות החברתית שנדמה שאבדה, 
ואף לכונן פלורליזם תרבותי. החזרה ליהדות נתפסת על פניה כפתרון למשבר הזהות האישי 
הכפר  כתושבי  עצמם  אלה שתופסים  את  המנחה  הערכי  לקוד  בהתאם  וזאת  והקולקטיבי, 

 .)Mathews, 2000( הגלובלי
לאחדות,  הכמיהה  לצד  צורמים:  נוספים,  קולות  השטח  פני  אל  עולים  מאוד  מהר  אך 
ולא ראויים; בד בבד עם  יהודים ראויים  ובתיוג של  עוסקים המרואיינים במיון, בהבחנות 
יתרה  ולהדירם.  בדתיים  להיאבק  ממשיכים  הם  תרבותי,  ופלורליזם  פיוס  המבקש  השיח 
מזאת, העימות עם הדתיים מתגלה כמניע המרכזי להגיע לקבוצות הלימוד. לכאורה מתקיים 
כאן פרדוקס: מצד אחד, הפנייה ללימודים נובעת מרצון להתקרב ליהדות, המוצגת כמכנה 
המשותף הרחב לאחדות חברתית, אך מצד שני, מתגלה שיח ששולטים בו מושגים של מאבק 
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ועימות. בהמשך הדברים נראה כיצד פותרים הנחקרים פרדוקס זה דרך ההבחנה השיטתית 
שהם עושים בין הידע ובין נושאי הידע; בין האופן שבו הם תופסים את היהדות ובין הדרך 
שבה הם תופסים את הדתיים. הפרדה זו לא רק שומרת על הדימוי החיובי ביחס ליהדות, 
אלא אף מאפשרת למרואיינים, הלומדים החדשים, להשמיע פרשנות אחרת ליהדות, כזאת 
“החילוני  כאן  שנכנה  חדשה  קטגוריה  מעצבים  הם  כך  דתיים.  של  בפרשנויות  שמתחרה 
כי השדה  נראה  הלומד”, אשר מאתגרת את ההבחנות המסורתיות שבין דתיים לחילונים. 
גיסא,  מחד  ויצירה  חידוש  פרשנית,  גמישות  מאפשר  הסתירות  ורווי  עקבי  הלא  הפרשני 

ומשחזר ומגדיר מחדש הבחנות חברתיות וגבולות סמליים מאידך גיסא.

תפיסת הקונפליקט ־ הדתי כ”אחר”

אל מול הדיבור המפויס על חזרה ליהדות, הדיבור על דתיים מתגלה כקשה, ואפילו אלים 
כ–  תיאורם  כדי  עד  וגזעניים,  בוטים  בביטויים  הדתיים  את  מתארים  המרואיינים  לעתים. 

Outcast. סימה: 

ההתחרדות של העיר מכעיסה אותי, אני נעשית אנטי דתית. איפה שנכנס חרדי יש 
הזנחה, לכלוך, חוסר אסתטיות. אני חושבת שהחרדי מקלקל את הסביבה שבה אני 
דברים  יש  תורמים לחברה, לצבא, לקהילה, אבל הם מקלקלים.  מתגוררת. אנחנו 
חנות  פעם  ראית  מקום.  תופסת  לא  להם אסתטיות  החיים שלי:  דרך  את  שנוגדים 

בגאולה? לא מבינה למה איפה שיש דתיות יש לכלוך וגועל נפש. ממש רואים! 

כאלו,  סטריאוטיפיות  והתבטאויות  בדבריה,  דופן  יוצאת  אינה  אך  קיצונית  אמנם  סימה 
לדתיים תדמית  לייחס  מן המאמץ  חלק  הן  האנטישמי,  השיח  רבה את  במידה  המשחזרות 
שלילית, כפי שמוסיף צבי: “הרחיקו אותנו מהיהדות, החרדים הם פרזיטים, לא נותנים כלום 

רק לוקחים, אין להם מונופול על הדת”. 
ידי  על  נתפסים  ־  “משיחיים”  או  “חרדים”  “אורתודוכסים”,  גם  שכונו  ־  הדתיים 
המרואיינים כמחנה אחיד והומוגני שמורכב מבעלי בתים פרזיטים ופרימיטיביים שמשתלטים 
חילוני  של  שונים  לטיפוסים  רגישים  הם  בהמשך,  שנראה  כפי  היהודי.  הספרים  ארון  על 
)מ”חילוני אידיאולוגי”, דרך “חילוני בור” ועד “חילוני לומד” הבקיא במורשתו(, אך הדתי 
מוצג באופן סטריאוטיפי ואחיד. יתרה מזאת, נבנית היררכיה חברתית שמבססת את הדחייה 

מהדתי ה”אחר” ואת הדרתו עד כדי תפיסתו כאויב.

ללמוד כדי לדעת את האויב ־ הקול הלוחמני 

הקול הדומיננטי בקרב המרואיינים מתאר את הפנייה ללימודי יהדות כתוצר של תחושות 
שבולט  זה,  קול  מלחמה.  לקראת  התחמשות  תהליך  כמעין  הלימוד  עצם  ואת  ואיום,  פחד 
במיוחד בקרב הגברים ילידי ישראל, עמוס במטפורות שמשוות את תהליך הלמידה ללחימה 
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ואת הדתיים לאויב. השימוש בשיח לוחמני בקרב הגברים ילידי הארץ אינו מפתיע בהתחשב 
התרבות  ואת  הצבאית  הגבריות  את  שמעמיד  הלאומי  ההגמוני  החינוך  בוגרי  בהיותם 
חשש,  איום,  אויב,  המילים  תכופות  בדבריהם  מופיעות  כך  החיים.  במרכז  המיליטריסטית 
פוביה, ולא פעם גם השאיפה לנצח. אף שישנו מדי פעם מאמץ לרכך את המסרים, תחושת 
להצטרפות  המניעים  תיאור  מתוך  בבוטות  עולה  אויב  אותו  מול  להילחם  והצורך  האיום 

לתכנית. כך עונה גדי, יליד הארץ, כשהוא נשאל לסיבת בואו למפגשי הלימוד:

זה קצת ‘דע את האויב’. כפייה דתית והעולם החרדי מאיים על חיי. לימודי היהדות 
התעוררו אצלי בעקבות האיום הדתי על החיים שלי. נשארתי ]במסגרת הלימודים[ 
בשביל הכיף והעניין... אני אדם לא דתי, והלימודים הפכו אותי לעוד יותר חילוני, 
חיזוק בעקבות החשיבה על עצם היותי חילוני. אני חילוני אדוק, אידיאולוגי כמעט.  

דבריו של גדי הם דוגמה מודעת במיוחד למרכיב המאבק מול הגורם הדתי, המשורטט בקווים 
לוחמניים מאוד: יש אויב, והוא מאיים על החיים. מן הניסוח נדמה שהאיום כמעט פיזי, עצם 
הקיום מצוי בסכנה. אם נשווה דברים אלה לכוונתם המקורית של יוזמי התכנית, הרי ברור 
כי יש פער גדול בין שתי התפיסות של יעדי הלימוד: מבחינת גדי, הלימודים אינם לשם פיוס 
בין מחנות יריבים בחברה הישראלית, אלא בבחינת “דע את האויב”, אסטרטגיית לחימה 
הוא  פרדוקסלית,  החילונית.  זהותו  את  ומחדד  הוא  מי  יותר  טוב  מבין  הוא  שבאמצעותה 
ולומדים נוספים משתמשים במונחים שאולים מן העולם הדתי כדי להגדיר את עצמם: “אני 
חילונים בתקופה שפעלו  הופיע כמדבקה על רכבים של  )הביטוי  גדי  חילוני אדוק”, טוען 
הקבוצות(. אמונתו בחילוניותו מחוזקת על ידי החיכוך עם עולם התוכן היהודי המחמש אותו 

נגד הדתיים. 
גרמני,  ממוצא  הארץ  ילידת  יפה,  של  התיאור  מן  גם  עולה  מהדתיים  הבהלה  תחושת 

הנשואה לאדם שגדל בבית דתי. היא מתארת עצמה כקורבן חבול בשדה המאבק:

המשיחיות מבהילה אותי, וזה גם מבהיל אחרים, חברים שלי. שהצעד הבא שיהיה זה 
שהם יחליטו שהמשיח לא מגיע בגלל שאני לא שומרת שבת, ויהיה צידוק לפגוע בנו 
פיזית, וזה מפחיד אותי. היהדות צריכה להיות משהו פנימי, אורח חיים מתוך אמונה, 

ולא מקל להכות בו אחרים. 

החשש מכפייה דתית בא לידי ביטוי בשימוש חוזר במילים המבטאות פחד ואיום )מבהילה, 
ויש להכירו  כזו: מולנו עומד אויב,  מבהיל, מפחיד(. בשיח הלוחמני שולטת תפיסת עולם 
גם כדי להיזהר מפניו וגם כדי להבחין עצמנו ממנו. כתולדה של תפיסת עולם זו, מחליטים 
המשתתפים ללמוד אודות עולמו של הדתי, מאחר שהלמידה מספקת את השפה הדרושה 
כדי לגונן על הזהות החילונית. החיבור בין למידה למאבק הוא קשר בל יינתק, כפי שמתאר 

יחיאל, יליד הארץ:

עכשיו  כלים  יותר  לי  יש  החרדים,  על  ביקורת  להעביר  לי  מאפשרת  ...הלמידה 
להתווכח איתם ולנצח. אני רואה את המצב החברתי בארץ כעגום, אני נגד כפייה 
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דתית, נגד הפוליטיקה של ש”ס... אני בא כדי ללמוד יהדות נטו. אני מרגיש שאני 
מחזק את זהותי היהודית אבל לא משנה את דעותיי או את אורח חיי.

יחיאל מיטיב להבין את זהותו היהודית דרך הלמידה, והיא מאפשרת לו גם להתכונן לעימות 
)“יש לי כלים... לנצח”(. תהליך הלמידה משול לזירת הכנה לקרב, הצטיידות בכלים לקראתו 
מתקפה  כנגד  זהותו  את  לחזק  בא  הלימוד  כי  מלמדים  יחיאל  של  דבריו  לנצח.  ושאיפה 
לגונן עליהם.  חייו אלא  אורח  ואת  דעותיו  באים לשנות את  לא  היהדות  לימודי  חיצונית. 
ובין לומדים מסוג אחר, החוזרים בתשובה, שמעצם  בינו  קו ברור מאוד  יחיאל מותח כאן 
ההגדרה משנים את אורח חייהם. הלומדים מבקשים להתקרב ליהדות כדי לחזק את זהותם 
הישראלית, אך מתווים גבול ברור בין למידה לצורך זה ובין אימוץ דרך מחשבה ואורח חיים 
של המחנה היהודי דתי )צוקר, 1999(. הרתיעה מחזרה בתשובה, שאליה עוד נחזור בהמשך, 

חוזרת בראיונות רבים, ולימודי היהדות מתוארים כלקיחת סיכון משל היו משחק באש. 
אם נסכם עד כאן, מדברי המרואיינים עולה תמונה של מאבק ברור: יש אויב, הכוח מצוי 
כעת בידי הצד שמנגד, ולימודי היהדות הם אמצעי חימוש. המניעים לפעולה כאן במושגיו 
של מלוצ’י )Melucci, 1997( נגזרים מקיומו של קונפליקט סביב משאבים סמליים. קול זה 
ומניתוח הראיונות אנו מוצאים לצדו קול סובלני  הוא כאמור הדומיננטי, אך אינו היחיד, 

יותר, שמציג את המניע ללימוד במושגים של פלורליזם תרבותי. 

ללמוד כדי להכיר את האחר ־ הקול הפלורליסטי לכאורה

וליברלית  פתוחה  תדמית  על  לשמור  שמנסות  נשים,  בעיקר  מאפיין  יותר  הסובלני  הקול 
לדבוק  מאמץ  ומתקיים  מובהק,  אויב  אינו  ה”אחר”  בדבריהן  סביבתן.  ובעיני  עצמן  בעיני 
שסעים  ובצמצום  לבבות  בקירוב  העוסקת  התכנית,  יוזמי  של  המקורית  באידיאולוגיה 

חברתיים. כך למשל יעל:

בעלי לא כל כך אהב את זה, קבלת שבת וכל העניין הטקסי. אני רציתי בעיקר לתת 
כבוד למסורת, לתת לילדי הרגשה שמה שירצו מבחינת היהדות זה בסדר, לא כמו 
שלימדו אותי ־ שיש טובים ויש דתיים. רציתי שיכירו קצת את המסורת, שלא יגדלו 
בבורות, שיהיה להם קצת כבוד למסורת. חינוך פלורליסטי, אבל שבכל זאת ידעו 

במה מדובר. 

יעל וחברותיה מנסות לעקוף דיכוטומיות של טובים ורעים, חילונים ודתיים. הן דבקות בשיח 
הפייסני, וחשוב להן לתאר את התכנית כפתוחה וליברלית. ניתן להציע הסבר מגדרי לנטייה 
המשפחה  שבין  ולקשרים  המשפחתי  למבנה  כאחראיות  החברה  ידי  על  נתפסות  נשים  זו: 
לקהילה )דשן, 1997(. לעתים אחריות זו גורמת לנשים חילוניות רגשי אשם וכישלון במילוי 
הלפיד  את  ולילדיהן  משפחתן  לבני  להעביר  מסוגלות  שאינן  להן  נדמה  כאשר  תפקידן, 
התרבותי, קרי המסורות ואוצר הדעת הדתי המקומי. הן אלו שמצופה מהן להיות אחראיות 
קיום  ידי  ועל  לילדים  התרבות  שורשי  הנחלת  ידי  על  שנשמרת  התרבותית,  להמשכיות 
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טקסים בחיק המשפחה ובחיק הקהילה )ארוחות ליל שבת, ליל הסדר וכיוצא באלה(. ואכן, 
בקרב המרואיינות הרצון ללמוד יהדות לשם חינוך הילדים בולט ומשמעותי. ייתכן שציפייה 

חברתית זו היא שיוצרת את השאיפה להשמיע קול פלורליסטי. 
הדיבור במושגים פלורליסטיים מופיע בתחילת הראיון באופן הצהרתי משהו, אך פעמים 
רבות הוא נסדק בהמשך, וקולות צורמים חודרים ומשתלטים על דברי המרואיינות, עד כי 
נדמה לעתים שהפלורליזם היה בגדר אמירה של פוליטיקלי קורקט. כך למשל טוענת שולמית 
בתחילת הריאיון כי “המטרה שלי היא לחזק את הקשר שלי לכל העם היהודי”, אך בהמשך 
היא מדברת על השנאה שלה לאלה ש”מטנפים לי את השכונה”. דורית מציינת בפתיחת 
הריאיון כי “תכניות כאלו יכולות לצמצם את השסע בין דתיים לחילונים, כי היא גורמת לנו 
להכיר את שורשינו בצורה פתוחה וחושבת”, אך טיעון זה מקבל תפנית כמה משפטים מאוחר 
יותר, כשהיא אומרת “עם זאת, אני לא באמת חושבת שזה יפתור את הבעיה, כי אנחנו והם 

מדברים בשפות שונות לגמרי”. 
אם כן, קולן של הנשים משתדל על פניו להיות סובלני, גם אם הוא משוקע בחששות 
ובספקות ואפילו לעתים מתקרב בסגנונו לקול המיליטנטי. בהשוואה לדוברים המיליטנטים, 
קולן דו משמעי, והן מתקשות לגבש מסר עקבי ונטול סתירות פנימיות. הן מתאמצות לבטא 
להגדיר  שמטרתן  הבחנות  בונות  בזמן  בו  אך  הקבוצות,  בין  והבנה  גישור  של  פתוח  שיח 
בבירור את ההיררכיה של ראוי יותר ופחות. האחר הדתי עדיין מאיים מכדי שייתפס כשווה 

ערך מבחינה תרבותית.
שהם  ובין  הדתיים  עם  הקונפליקט  את  לרכך  מנסים  והמרואיינות  שהמרואיינים  בין 
מדמים אותו לשדה קרב, הרי הקונפליקט עולה כגורם הדומיננטי שהניע את רובם ללמוד 
יהדות. השאלה שנשאל כעת היא כיצד הם מנהלים קונפליקט זה באמצעות הלמידה, ומהן 
הפרקטיקות הסמליות שהם מפעילים במהלך הלימודים כדי להדוף את האיום ולשמור על 

מיקומם החברתי המועדף.

פרקטיקות של מאבק סמלי

לטענת מלוצ’י )1996(, קבוצות ששואפות לשנות את המובן מאליו הקשור לידע דתי אינן 
מוצגות  ופעילותן  התנסותן  אלא  המסורתי,  הכנסייתי  בנוסח  ה”קדוש”  לעבודת  חותרות 
הסמלי,  ברובד  ורק  אך  מתרחשת  פעילותן  קונפליקטואליים.  תכנים  לחשוף  כהזדמנות 
במאבק  ומתבטא  משמעויות  הגדרת  בתהליכי  לשליטה  בעיקר  נוגע  בקונפליקט  והעיסוק 
סביב הזכות או היכולת להעניק ייצוג סמלי לפעולה. בהקשר זה מעלה מלוצ’י שתי דרכי 
פעולה אפשריות במצב שבו שני צדדים נאבקים על אותו משאב ומעוניינים לנכס את אותו 
על  הידע.  גוף  של  את משמעותו  מחדש  לעצב  או  לשנות  לנסות  היא  אחת  אפשרות  ידע: 
ידי ייחוס משמעות חדשה, שונה מן המקובל, ניתן להזיז את אותו גוף ידע על פני השדה 
ולשנות את האופן שבו מיוחסת לו בעלות. כך לדוגמה, פרשנות של טקסט תרבותי קנוני 
בדרך שפורקת אותו ממשמעויותיו המסורתיות וטוענת אותו במשמעויות חדשות מעניקה 
למפרש “החדש” אפשרות לנכס את הטקסט לעצמו. אסטרטגיה זו רלוונטית כאשר קבוצה 
מעוניינת לשנות את מערך הבעלויות על משאבים סמליים בשדה. לשם אותה מטרה ממש 
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מתאר מלוצ’י דרך פעולה שנייה, שעל פיה לא המשמעות של הידע מאותגרת, אלא מערך 
הקטגוריות החברתי. הקבוצה המעוניינת בשינוי תציע חלוקה קטגוריאלית חדשה שתאפשר 
נתונה  לקטגוריה  שייכות  הסמליים.  החברתיים  הנכסים  של  אחרת  חלוקה  תחייב(  אף  )או 
מגבילה את הפרט בצריכת הידע והמידע, ועל כן הגמשה או קעקוע של הגדרות חברתיות 

נוקשות פותחת אפשרויות חדשות לצרכני הידע המבקשים לעצב את זהותם.
בהמשך למלוצ’י נראה כי המאבק הסמלי של הלומדים החילונים בא לידי ביטוי בשני 
האופנים הללו: ראשית, הם עוסקים בשינוי משמעות הטקסט. ביתר פירוט, הם מנסים לנכס 
את ארון הספרים היהודי באופן שיתאים לעולם המשמעויות שלהם, כמו למשל באמצעות 
מערך  את  מאתגרים  הם  שנית,  מסריו.  של  אוניברסליזציה  או  מהאמונה  הטקסט  נטרול 
הקטגוריות החברתיות הקיים ומנסים להציע קטגוריה חדשה של “חילוני לומד”. אך תחילה 
נציג את עבודת הגבולות שמבצעים הלומדים בניסיונם ליצור פרשנויות חילוניות לטקסט 

ולכונן קטגוריה חברתית חדשה. 

עבודת גבולות ־ הלומד הפרימיטיבי מול הלומד הנאור 

הלומדים ילידי הארץ מתארים עצמם כסבילים במהלך שבו נגזל מהם ארון הספרים היהודי 
)“ההורים שלנו אשמים”, “הקיבוץ לא לימד”, “החרדים תפסו את המונופול” וכו’(, וכעת הם 
מבקשים באופן אקטיבי להשיבו לידיהם. ההכרה הציבורית בזכויות הבלעדיות של המחנה 
הדתי על עולם הידע היהודי הוא מטרה בפני עצמה לניגוח מצד הלומדים בתכנית. פעולת 
נועדה  בשדה,  שפועלות  אחרות  חברתיות–תרבותיות  מקבוצות  בידול  שמטרתה  זו,  ניגוח 
מי  מול  ההתמודדות  שלפנינו,  במקרה  הלומדים.  של  התרבותיים  משאביהם  את  להעצים 
שנתפס כבעל הכוח בשדה התרבותי–יהודי )הדתיים( באה לידי ביטוי בדה–לגיטימציה שלהם. 
כניסתם של הלומדים לשדה התרבותי כשחקנים מתחילים וחסרי בקיאות ביהדות היא כניסה 
נחיתות לעומת בעלי העמדה המבוססת בשדה. על מנת להעצים את עמדתם  מעמדה של 
הם מבצעים עבודת גבולות אינטנסיבית שבאה להבחין באופן ברור בין קבוצות חברתיות 
 Bourdieu, 1986; Lamont & Lareau, 1988; Lamont & Molnar,( ובין אורחות חיים
2002(. ביתר פירוט, הם משרטטים קו מבחין בין הלומד החדש והנאור ובין התלמיד הדתי 

והפרימיטיבי. כרמלה:

התכנית היא דרך לא ממסדית ללמוד על יהדות, זה דרך לחשוב על היהדות במנוחה 
מהחרדים. הטעות שלנו היא שאנחנו רואים ביהדות כנחלת הממסד והחרדים, ולכן 
יש כפייה. צריך להחזיר את היהדות לחילונים. אצל החרדים אין עניין של בחירה או 
גמישות מחשבתית, הם פשוט עושים מה שהרב אומר... יש לי הערכה למחשבה של 

אבותינו, היום החרדים רק עושים את זה ולא חושבים על זה.

על פי כרמלה, הבנה “גמישה וחושבת” של הדברים היא נחלת הלומדים החילונים בלבד. 
המחנה  של  לשימוש  בזה  היא  אולם  היהודיים,  ולטקסט  למחשבה  הערכה  רוחשת  כרמלה 
שמנגד בטקסטים אלו. מבחינתה, החזרת הטקסט לחילונים היא מעין “החזרת עטרה ליושנה” 
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־ “לא רק לעשות את זה” אלא גם “לחשוב על זה”. הדתי אינו ראוי כביכול להחזיק בנכס 
התרבותי, מחמת היותו “צייתן ופרימיטיבי”, בלשונה של ליאורה. הוא אינו מסוגל להעריך 
יכולות שללומד  ראויה,  ללמידה  הנחוצות  היכולות  את  חסר  והוא  הדעת שבידו  אוצר  את 

הנאור יש כמובן למכביר.
לעומתם,  הלמדנות.  מסורת  של  האמיתיים  הממשיכים  הם  הלומדים,  של  לתפיסתם 
המערבי–האקדמאי  שהלומד  האלמנטים  בשני  בדיוק  מתבטאת  החרדי  של  הפרימיטיביות 
ללא  כקליפה  מוצגת  אינטלקטואלי  עניין  ללא  דתית  עשייה  והפרקטיקה.  האמונה  דוחה: 

תוכן. ראובן:

התורה לא ניתנה לחרדים אלא לכל עם ישראל. החרדים והממסד עשו לנו רתיעה 
מהיהדות על ידי חוקים וכפייה דתית. החרדים ניכסו את הדת, וזה גורם לי להיות 
אנטי... החרדים לומדים בלי להבין, בלי להסביר ולשאול. מקיימים מצוות בלי הבנה. 

קוראים כמו תוכים ולא מבינים כלום, מצטטים מהרב בלי להבין את המשמעות. 

מה הטעם במתן ארון ספרים לתוכי? הרי אין התוכי מסוגל להבין את ערכו או להפיק ממנו 
של  הדברים  בידיו.  אלו  טקסטים  להפקיר  מסוכן  ואף  משמעות  חסר  זה  ויהא  המיטב,  את 
המרואיינים נשמעים כמעט כמו שיח של שחרור: הלומד החילוני הנאור שב הביתה וגואל 
את היהדות מידי אלו שמחמת “האמונה העיוורת”, כדברי יוני, אינם מסוגלים “להבין אותה 
באמת”. המרואיינים משרטטים בינם ובין הדתיים לא רק גבולות השכלתיים או תרבותיים, 
אלא גם גבולות ערכיים ומוסריים )Lamont & Molnar, 2002(, והם מציגים את הדתי, כפי 

שהראינו לעיל, כפרזיט, לא אסתטי, מלוכלך וכיוצא בזה.
העמדת הדתי באור שמבזה אותו משרתת את הלומד החדש השואף להעצים את עצמו 
מן  אותו  הרחיקו  כי  מועטות  ידיעותיו  אבל  פחות,  יודע  אמנם  החילוני  לטענתם,  בשדה. 
המקורות ומשום שמנעו ממנו לגשת לאוצר הדעת הבלום הזה. אך עתה הוא מדביק את הפער, 
מכיוון שגם אם היקף ידיעותיו מצומצם יותר, הוא למעשה מבין יותר, וזאת בזכות כישוריו 

האקדמיים הנאורים והשכלתו בתחום מדעי הרוח בכלל והפילוסופיה והספרות בפרט. 
הלומדים יוצרים אפוא מערכת של אבחנות בינם ובין האחר. הם בונים גבולות סמליים 
אבחנה  הידע.  על  הדתיים  של  המונופול  את  באמצעותם  לנגח  ומנסים  הדתיים  ובין  בינם 
זו חשובה שכן בד בבד עם ההתקרבות לדת מתרחשת התרחקות מהדתיים. חשוב לציין כי 
אבחנות מסוג זה אינן חדשות ואפיינו את החשיבה היהודית מימי שפינוזה ועד היום במסגרת 
המאמץ ליצור יהדות שתשא חן בעיני בעלי הגישה המודרנית–ביקורתית. הפרקטיקות של 
מתן פרשנות חדשה לטקסט שנביא בהמשך )כמו חילון הטקסט וריקון האמונה( אף הן אינן 
חדשות אלא בעלות שורשים המלווים את “חכמת ישראל” מראשית דרכה, אך כאן הן תוצר 
של סיטואציה היסטורית מקומית ייחודית, משום שהלומדים נולדו לתוך המציאות הציונית–

חילונית, בשונה משפינוזה ומממשיכיו.
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ניכוס של ידע ־ חילון הטקסט היהודי

בניגוח המונופול של בעל העמדה החזקה בשדה אין כדי להוציא מידיו את עולם הדעת היהודי. 
לשם כך מוענקות לטקסט פרשנויות שמונחות במידה רבה על פי אמות מידה שהולמות את 
תפיסת הלומדים את עצמם כחברים בכפר הגלובלי )Mathews, 2000(. מת’יוז, שחקר בני 
מעמד בינוני–גבוה ברחבי העולם המתועש, טוען כי חברות בכפר הגלובלי פירושה לקבל 
את תפיסות העולם העומדות בבסיסו הערכי של כפר זה, בהן הומניזם, פלורליזם ופמיניזם. 
בכל מקרה של התנגשות בין שתי מערכות ערכים תרבותיות, הלוקלית והגלובלית, ידה של 

תפיסת העולם המזוהה עם התרבות הגלובלית תהיה על העליונה. 
רציונליות,  הומניזם,  כמו  ערכים  לכאורה  מקדשים  זו  בעבודה  המרואיינים  גם  ואכן, 
כי  מדבריהם  מתגלה  מאוד  מהר  אך  הגלובלית,  התרבות  עם  המזוהים  ופמיניזם,  סובלנות 
ערכים גלובליים אלו מגויסים לעבודת הגבולות המקומית. יצירת סמיכות בין ערכים אלה, 
המוצגים כערכים חילוניים, ובין הטקסט היהודי, מאפשרת לנכס את ארון הספרים היהודי. 
הגלובלי  מהכפר  ולהדרתם  לתיוגם  משמשת  מנוגדים  ערכים  עם  הדתיים  זיהוי  כן,  כמו 

ה”נאור”. 
ניכוס הטקסט נעשה באמצעות שתי פרקטיקות מרכזיות: הוצאת היסוד האמוני מהטקסט 
הנלמד ואוניברסליזציה שלו. פרקטיקות אלו, המאפיינות במידה רבה את המחקר האקדמי 
של היהדות הקרוי “מדעי היהדות”, אפיינו גם את הלימודים בבית המדרש שבו השתתפו 

המרואיינים.

ריקון האמונה

בדרך אל ניכוס הטקסט יש ללומדים צורך להופכו לנגיש ובר הבנה עבור המנכס, בעל הדעת 
החדש. מהלך זה כולל כמה מרכיבים, בהם הוצאת היסוד האמוני מן הלמידה. אף שיש לומדים 
המשתתפים  רוב  אצל  ישראל,  באלוהי  כלשהי  בדרך  כמאמינים  עצמם  שמתארים  אחדים 
רציונלית  בלתי  היא  רבים  שבעיני  האמונה,  אלוהית.  נוכחות  נעדרים  היהדות  לימודי 
הם  היהדות, המלכודת שממנה  לימודי  הגדול של  כאיום  מוצגת  הנאור,  לאדם  ראויה  ולא 
נזהרים, כדי ש”חלילה לא לחזור בתשובה”. לפיכך תהליך חיפוש הזיקה לשורשים היהודיים 
חייב להתבצע בלי שיינתן מקום ליסודות אמוניים. ביטוי לכך נותן שמעון, איש מחשבים 
מירושלים, שאומר: “אני מעורב מעט מאוד בשיעורים, יותר מקשיב. אני מרוקן את אלוהים 
מתוך השיעורים, אין לי קשר לאמונה, לדת”. דברים דומים אומרת כרמית, כשהיא נשאלת 

על תפיסת האלוהים שלה:

בתפילה קוראים ‘אל רחום וחנון וגיבור ונורא וחזק’, מה זאת החנופה הזאת?... אני 
לא מבינה את פשר התפילה שבה אני מפרגנת כל כך לאלוהים וכל כך מתבטלת 
בעצמי... הלימוד שלי לא נבע מרצון להעמיק את הרוחניות, אלא להעמיק בהיבטים 

שונים ברובד האקדמי–פילוסופי.
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דוגמה למאמץ לחלן את הטקסט, היינו לשרש ממנו את היסוד האמוני, נמצא גם בדבריה של 
עפרה, שתיארה בהתלהבות את השיעור המרתק ביותר לדעתה במסגרת התכנית:

הדיון היה על אסתר, דיברו על זה שבמגילת אסתר אלוהים לא מוזכר בכלל, ודיברו 
על אסתר. ואז מישהו אמר שזה סיפור ענקי, כי היא הייתה סתם אישה, והנסיבות 
הכריחו אותה להיות מיוחדת, והיה ויכוח נוקב על זה. ואני העזתי להשתתף בפעם 
הראשונה ואמרתי שאני נורא רוצה להודות למי שפירש כך את אסתר, ולא הפרשנות 
הנפוצה שאלוהים אמר לה מה לעשות, כי ככה יש לכולנו מה ללמוד ממנה: היא 
ומופת  דוגמה  משמשת  היא  שעשתה,  מה  לעשות  אותה  שהביאו  והנסיבות  אישה, 

לכולנו. היא התעלתה על עצמה, ובמה שעשתה היא הצילה אחרים.

הסיפוק משיעור זה, כפי שהובע על ידי עפרה ורבים מעמיתיה ללמידה, הוא כפול: מצד אחד, 
הנה טקסט שניתן להוציא ממנו את היסוד האמוני )אין אלוהים בטקסט(, אין עיסוק בקדוש 
ככוח עליון שמניע הכול; מצד שני, ישנו יסוד עלילתי שניתן להעניק לו משמעות כמייצג 
עוצמה נשית מהסוג ההולם את תפיסת העולם הפמיניסטית של עפרה. בגלל מאפיינים אלו 
הוזכרה מגילת אסתר על ידי משתתפים רבים כטקסט שנהנו ללמוד אותו, וזאת בהשוואה 
יותר עקב  לטקסטים אחרים, כמו למשל הגדת פסח, שאותם מצאו המשתתפים בעייתיים 

משפטים כמו “שפוך חמתך על הגויים” וכמו צו התורה באשר להשמדת עמלק.
יהיו  ההוראה  וסגנון  שהלימוד  להם  חשוב  כי  בבירור  מדגישים  בתכנית  המשתתפים 

אקדמיים ופילוסופיים, ברוח מודרנית, פלורליסטית–מערבית. מספרת ברברה:

רציתי מאוד ללמוד על יהדות, משהו קרוב לבית שיענה על הצרכים שלי מאוד משך 
אותי. ידעתי שזה לא חזרה בתשובה ושזה קשור לאוניברסיטה, לימוד אקדמי, רמה 

גבוהה.

ההדגשה החוזרת ונשנית של הערבונות שמקנה הפורמט האקדמי ללמידה מבליטה מנגנון 
חשוב להתמודדות עם האמביוולנטיות ביחס לטקסט היהודי: לא רק ניכוס סלקטיבי של תכנים, 
אלא בררנות לגבי האופן שבו הם נלמדים. אופן הלימוד הוא בבחינת אמירה אידיאולוגית 
כשלעצמה; חוויית הלימוד ואסטרטגיות ההוראה אינן היבט טכני, כי אם חלק מאותו מסנן 
שדרכו הם מבקשים לצרוך את ההיבטים הבעייתים מבחינתם של החוויה היהודית. רבקה 

מתייחסת בכובד ראש לנושא ההוראה:

פחדתי שהתכנית תהיה דתית מדי. רציתי חינוך אינטלקטואלי ליהדות, לא רגשי. 
רציתי להישאר מנותקת רגשית מהדת, רציתי רק ידע, מידע. אני מעוניינת בפורמט 

אקדמי. 

ביטויי הפחד מהתכנית משקפים את הגבולות הברורים שהלומדים מציבים לעוצמת הטלטלה 
שאליה הם מוכנים לחשוף את זהותם: טלטלה אינטלקטואלית בלבד, על פי כלים מקובלים 
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עומד  הוא  עוד  כל  ומעניין  ראוי  רצוי,  המידע  בעבר.  למדו  שבהם  האקדמיים  במוסדות 
בדרישות נוקשות אלו ומשולל יסוד אמוני או טקסי, כפי שמסביר גדי:

כשפגשתי את ברברה ודיברנו על חתונה ־ שמענו הרצאה בבית דניאל על סיפורי 
המקרא ־ אני נפלתי מההרצאה הזאת. פתאום המקרא היה משהו יפה באמת, בעל 
יופי פנימי, ספרותי. אחר כך התחלתי ללכת לבית מדרש... יהדות זה בעצם מקורות, 

לימוד פילוסופיה, היסטוריה. 

גדי גילה את היהדות “האמיתית” )“יהדות זה בעצם...”( ואת ערכה הסמוי מן העין, לדעתו. 
הוא מצא שמסתתרים בארון הספרים היהודי יופי ועומק שערכם מוכר לו מהדיסציפלינות 
האקדמיות שבהן הוא מצוי: פילוסופיה, ספרות והיסטוריה. יופיים של המקורות היהודיים 
נחשף לעין רק כשהם מחוברים לדעת מודרנית וכשניתן להם ערך אקדמי, מרחיב אופקים. 
חיבור זה הוא הפרקטיקה המרכזית שבאמצעותה מנכסים את הטקסט הזר. אומרת כרמית: 

כשהוא ]המורה[ מספר, זה נותן לי גישה לטקסט. ובגלל שאין לי מחויבות אני יכולה 
להתרגש מטקסט כזה, בעיקר מהצורה הספרותית. אני למדתי ספרות באוניברסיטה, 

זה נותן הקשר.

אוניברסליזציה של הטקסט

בפרשנות לטקסט כפי שהוצגה עד כה הייתה המטרה לדחוק את רגליו של אותו למדן דתי 
ש”אינו מבין”, מפני שהאמונה גורמת לו לפספס את איכויותיו של הטקסט הנידון. באופן 
הטקסט  את  לנכס  הלומדים  תובעים  ומאיים,  כדמוני  הדתי  האחר  תפיסת  את  שמשלים 
ערכים  רב(  )במאמץ  לו  שמייחסים  כך  ידי  על  כלומר  שלו,  אוניברסליזציה  באמצעות  גם 
ליברליים וסובלניים. על פניו קיימת כאן סתירה שמאפשרת ללומדים לשמור על דימויים 
הדרישה  לגבי  רפלקסיביים  אינם  המשתתפים  בדתיים.  מאבקם  לצד  הגלובלי  הכפר  כבני 
ומהמורים, דבר שמוסיף מתח לאינטראקציה עם המורים הדתיים,  הכפולה הזאת מעצמם 
שאינם עסוקים בחילוץ מתמיד של ערכים אוניברסליים מתוך הטקסט. המשתתפים שואפים 
לשכנע ולהשתכנע כי ניתן לבור את המוץ מן התבן ולקחת מהיהדות רק את מה שמוצא חן 

בעיניהם והולם את אידיאל עולם הערכים המערבי. אומרת שרה:

באתי מבית חילוני שבו הדת הייתה ממש מוקצה. לא קיבלתי שום חינוך דתי. עם 
זאת, גדלתי בארץ ונפגשתי עם הצד הטוב והרע של הדת, הצד הרע בעיקר הממסד 
וזה היה מחריד, הילדים שלי לא יכלו  הדתי. גרתי בשכונה שלאט לאט מתחרדת, 
לצאת מהבית. עם הזמן למדתי להפריד בין הצדדים המכוערים של הדת, חרדים, יחס 

לנשים והממסד שלהם, ובין הצדדים היפים שלה, פילוסופיה והומניות.
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כמעט כל ריאיון כולל התייחסות לצורך לראות ביהדות, על תכניה וערכיה, תופעה הומנית 
וליברלית )ערכים אוניברסליים(. לשם יישוב הסתירה, ההיבטים האנטי ליברליים מיוחסים 
לא לדת עצמה, כי אם לאותה קבוצה כללית שמכונה “דתיים” או “חרדים” או לממסד הרבני. 
הללו אחראים להפיכת היהדות לדת קנאית ושבטית, שבה אין ליחיד חופש לחיות כרצונו. 
ומגבילים  זה,  מכלאם  היהודיים  הטקסטים  את  לשחרר  כמיהתם  את  המשתתפים מתארים 
מראש את התכנים שהם מוכנים לספוג מלימוד היהדות כך שיהלמו ערכים ששאובים מן 
הזהות הגלובלית, ערכים דמוקרטיים וליברליים שבהם מחויב כל בן תרבות שמבקש להימנות 
)Mathews, 2000(. המרואיינים מחויבים לאתוס הליברלי–הומני  דרי הכפר הגלובלי  עם 
המקובל בכפר הגלובלי, ולכן גם דוחים ניסיונות להציג את היהדות כדת טובה או נכונה יותר 

מכל דת אחרת. רבקה: 

הרגשתי שלפעמים המורים מתנשאים על דתות אחרות, בעיקר נצרות, וזה לא מצא 
חן בעיניי. ההרגשה היא שיש בטקסט תפיסה של היהדות כדת צודקת יחידה. 

היהדות  פלורליסטית של  לפרשנות  וציפייה  חפה מאתנוצנטריות  ללמידה  תביעה  כאן  יש 
ברוח היחסיות התרבותית. באופן דומה מתבטאת גם ז’נט:

לפעמים יש דברים שמעצבנים אותי, ואני מרגישה שאני מתרחקת מהיהדות. אני 
מרגישה שיש קצת משהו מאוד לא סובלני לדתות אחרות, משהו טוטלי ביהדות, וזה 

מעצבן אותי לפעמים. 

יהיו  לא  אחרות,  דתות  פני  על  היהדות  העדפת  שכן  כל  ולא  מאמונה,  שנובעת  טוטליות 
מתעקש  אשר  יהדות  לומד  אותו  אצל  רק  היא  הבעייתיות  מאמין.  אדם  בעיני  בעייתיות 

להפקיעה מתוך קטגוריית הדת ולהופכה לידע חילוני ליברלי. 
גם  ליברלי אלא  חילוני  ידע  במושגים של  רק  לא  הלומדים  ידי  על  היהדות מתפרשת 

במושגים של היכרות עם התרבות האותנטית המקומית. עפרה:

גם  זה.  וכל  טקסים  בחנוכה,  עושים  מה  האנתרופולוגי,  הכיוון  עם  הלכתי  אני 
ההתייחסות שלי לזה הייתה כמו למין פולקלור כזה בעיקר. 

צריכת היהדות כמעין פולקלור מעניינת בפני עצמה. עפרה, כמו רבים מן הלומדים מציינת 
כי הייתה רוצה ללמוד על היהדות כעל תרבות, “באופן שבו היו מלמדים על בודהיזם או כל 
תרבות אקזוטית אחרת”, כדברי דורית. הלומדים רואים את עצמם כאנשי העולם הגדול, ולכן 
הם מתייחסים לתופעה תרבותית לוקלית כאל אקזוטיקה. נאמנים לגישה זו, גם היהדות היא 
לוקלית, ולפיכך אקזוטית. המשתתפים שואפים להכיר את היהדות כתרבות שהיא אקזוטית 
ולכן חיצונית להם, אך בה בעת גם שייכת להם, ולכן זכותם לעצבה ולהבינה כרצונם. הנטייה 
יש מן המגמד בהתייחסות לתרבות כאקזוטיקה(  )שהרי  ועל היהדות  להתנשא על הדתיים 
יוצרות מהלך מורכב,  גיסא,  והבקשה להיות אחד מבני התרבות הזאת מאידך  גיסא,  מחד 
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שלעתים הוא צורם בסתירותיו הפנימיות. המאמץ ליישב סתירות אלה הוא הביטוי לחיפוש 
אקטיבי אחר מענה לצרכים הזהותיים של הלומדים.

עד כה תואר המאבק הסמלי בשתי רמות: ערעור המונופול של הדתי על תוכנו של ארון 
והענקת משמעויות חילוניות  לניכוס ההון התרבותי דרך פרשנות  ומאבק  הספרים היהודי 
לטקסט היהודי. הנדבך המשלים במאבק סמלי זה, בהמשך להמשגה של מלוצ’י )1997(, הוא 

אתגור של קטגוריות חברתיות קיימות, מתוך ניסיון להציע זהות חילונית חדשה.

הגדרה מחדש של קטגוריות חברתיות ־ אתגור החילוניות

המאבק על זהות מלווה לעתים בחתירה תחת קטגוריזציה חברתית מקובלת ובניסיון להגדיר 
דת  מעמד,  מין,  של  הגדרות  ידי  על  בנוקשות  המתוחמת  החברתית  החלוקה  את  מחדש 
עם  בבד  בד  זה.  מסוג  זהות  לעבודת  עדים  אנו  שלפנינו  הלומדים  בקבוצת  גם  ואכן,  וכו’. 
ביסוסן של ההבחנות הקיימות בין דתיים לחילונים, מתקיים גם ניסיון של הלומדים לעשות 
זה בטקסט של אורנה, אשר עוסק בגבול שבין  דיון  נתחיל  פרובלמטיזציה להבחנות אלו. 

דתיים לחילונים: 

את  לימדה  המורה  ובתנ”ך  דרווין,  על  בביולוגיה  למדנו  ה’  שבכיתה  זוכרת  אני 
בראשית, ואני הלכתי הביתה, והייתי ילדה חושבת כזאת, ואמרתי ‘רגע, המורה אמרה 
מישהו  השישי.  ביום  אותנו  יצר  שאלוהים  אמרה  השנייה  והמורה  מהקוף,  שבאנו 
משקר!’ ]צוחקת[. חשבתי שזה תפקידי האקדמי לברר מי משקר. החלטתי לשאול את 
המורה לתנ”ך, וזו הייתה טעות גדולה, כי היא אמרה לי שאני חצופה ולא לבלבל את 
המוח... מובן שאם הייתה לה תשובה מתקבלת על הדעת, היא הייתה נותנת לי אותה, 
לא? אם ככה היא ענתה, כמו שהבנתי את זה אז, סימן שלא הייתה לה תשובה טובה, 
והיא משקרת. מאותו רגע היה ברור לי שיהדות זה בלוף, הוריי צודקים, וזהו... אבל 
זה תמיד מרגיז אותי, שלהורים שלי יש כזה אנטי מהיהדות. אצל אימא שלי זה בא 
מהבית, הייתה שם התנגדות גדולה לחרדים, לגלות, בעיקר בוז לכל מה שהוא גלותי, 
ואומרים  או כמרים, לא משנה, דת מאורגנת,  רבנים  נראה להם שאיפה שנכנסים 
לאנשים מה לעשות בשם אלוהים ־ זאת צביעות. חוץ מזה, זה קשור גם לתפיסה 
הציונית, אימא שלי הייתה בפלמ”ח, ילידת הארץ, צברית, והצברים הם חופשיים, 
הם לא כבולים באמונות תפלות, הם נגד השתלטות של אנשים קטנים על כולם בשם 
אלוהים. וציונות זה עצמאות, אנשים צעירים שהם לא עדר, קיבלו החלטות בשביל 
עצמם, אין איזה רב שאומר אם מותר להשתין ימינה או שמאלה. אתה אדם מבוגר 

ועצמאי ]שתיקה[. דברים היו יותר חד–משמעיים ממה שהם היום. 

בפנינו  פורׂשת  יפה  ההורים.  לדור  מיוחסת  לחילונים  דתיים  בין  ההבדלים  של  ההבניה 
בפרוטרוט את הדרכים שבאמצעותן הדירו הוריה )כמו חבריה ללימודים כפי שראינו לעיל( 
את הדתיים מעולמם. באופן שבו היא מציגה את הדברים טמונה האמביוולנטיות שלה כלפי 
עמדה זו )תיאור הבחירה שלה כילדה בעמדה החילונית, התיאור של הצברים(, עמדה שמובעת 
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גם במפורש )“אבל זה תמיד מרגיז אותי, שלהורים שלי יש כזה אנטי מהיהדות”(. שתיקתה 
לקראת סוף הדברים והתובנה הספק–ביקורתית ספק–מתגעגעת שאחריה )“דברים היו יותר 
חד–משמעיים ממה שהם היום”( מלמדות כי העולם של הוריה אינו רלוונטי עוד למציאות 
העכשווית שבתוכה היא מגדירה את זהותה. בדומה ליפה גם מרואיינים אחרים משוחחים עם 
הוריהם, כאשר דור הבנים מעלה שאלות באשר להתנגדות הוריהם לדת, התנגדות שהייתה 
געגועים  מבטאים  וחבריה  יפה  הציונית.  מהאידיאולוגיה  כחלק  הגלותיות,  בדחיית  ארוגה 
בין  הוריהם  שהכתיבו  הנוקשה  הדיכוטומיה  את  לאתגר  ומבקשים  היהודי  לעבר  מסוימים 

דתיים לחילונים. כך למשל כרמית:

יגידו עלי שאני חילונית, אבל הגדרת המקום שלי בדת מאוד סובייקטיבית. הדתי 
שומר תורה ומצוות, החילוני אינו שומר תורה ומצוות. הדתי מסתכל על החילוני, 
ולגביו הוא לא דתי. אני לא מוכנה לראות את זה כך. כשאני רואה אדם נוסע בשבת 
אני לא מחליטה שהוא לא דתי. החנווני עם הכיפה במכולת שגונב ממני עודף, אני 

יותר דתית ממנו. 

כרמית מתנגדת להגדרות הממסדיות והנורמטיביות ביחס לדת, ויש לה הגדרה סובייקטיבית 
אך  הישראלית,  בחברה  המקובלות  ההגדרות  את  מכירה  היא  וחילוני.  דתי  של  למשמעות 
של  ההגמוניה  את  לשבור  מבקשת  בעוד שכרמית  חלופית.  תפיסה  ומציגה  אותן  מאתגרת 
כללי ההלכה כקנה מידה מרכזי להגדרה מיהו יהודי ובעיקר מיהו יהודי דתי, הרי כרמלה 

מבצעת מהלך נועז יותר ומבקשת בעזרת אותה הלכה לנתק את עצמה מהיהדות:

אני חילונית... חשבתי בשיעור הקודם, כשלמדנו על ֵגרים, מה קורה אם מישהו לא 
רוצה להיות יהודי? הייתי רוצה תהליך דומה, שהכללים לגבי גרים יחולו על מי שלא 
רוצה להיות חלק מהיהדות. לחילונים אין בחירה אם להיות חלק מהיהדות או לא, 

לגר יש בחירה! 

על מנת להתרחק מהדתיות זקוקה כרמלה לכללים יהודיים, כמו אלו שנקבעו ביחס לגרים, 
)בניגוד לגר( אם להיות  שיתירו לה להיות חילונית. משתמע מן הדברים שאין לה בחירה 
יהודייה או לא, וחוסר הבחירה הזה הופך את הזהות החילונית לבלתי ניתנת לניתוק מיהדותה. 
כרמלה מבקשת “שחרור” מן הזהות היהודית, ואת הבקשה היא מפנה לדת היהודית עצמה. 
היא מבקשת מבית דין שאין היא מכירה בסמכותו לפסוק ולהכיר בהיותה חילונית חופשייה 
מזהותה היהודית, כפי שהוא מכיר בזכות כזו של גרים שאינם יהודים. השאלת מונחים אלו 

מתריסה נגד הממסד היהודי–דתי, מתוך הוכחת בקיאות בעולם התוכן היהודי. 
גם כרמית וגם כרמלה מאתגרות את ההבחנה המקובלת שבין חילוני לדתי ועושות לה 
פרובלמטיזציה. במקום החלוקה ההיררכית המוגדרת על ידי בעלי החזקה בשדה )הדתיים(, 
הן וחבריהן ללימודים מבקשים להציע קני מידה אחרים לדתיות–חילוניות שישרתו אותם 
טוב יותר במציאות החיים הנוכחית ויהיו מענה הולם לאלה שאינם מרגישים שייכים לאף 
אחת מהקטגוריות הקיימות. תחושה זו שופכת אור על הכעס הרב שבו הגיבו רוב המרואיינים 
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כשהתבקשו להגדיר את עצמם במילים אחדות. כעסם נבע מן התחושה שהקטגוריות הקיימות 
בשיח הציבורי אינן מיטיבות להגדירם, וממילא אינן נכונות ואינן מספקות לדידם. 

בשדה  נכסים  של  חדשה  חלוקה  גם  תאפשר  דתיות–חילוניות  של  מחודשת  הגדרה 
התרבותי. בהקשר זה, הקטגוריה של “החילוני הבור” בעייתית במערך הכוחות הקיים, ולכן 
עיקר עבודתם הפרשנית של הלומדים מכוונת לעבר הגדרה מחדש של החילוני. כ”חילונים 
לומדים” הם שואפים להבחין עצמם מהדתיים שמתחרים בהם ומאיימים על מעמדם, ומבקשים 

להבחין את עצמם גם מדור הוריהם, הציונים הגאים בבורותם בכל הנוגע ליהדות. 

החילוני הלומד ־ קטגוריה חדשה של חילוניות

זו  חוסר הנכונות להשתייך למחנה זה או אחר מחייב בנייה של קטגוריה חברתית חדשה, 
זו  קטגוריה  להבין  מתקשה  הסביבה  בה.  ובקיא  היהודית  מורשתו  את  שלומד  חילוני  של 
ודוחקת בלומדים לבחור אחת מהקטגוריות המוכרות, חילוני או דתי, בין היתר מתוך החשש 
שמא עתיד הלומד לחזור בתשובה, כפי שעלה כמעט בכל ריאיון )“כשהלכתי ללמוד, בעלי/

חברותיי/ילדיי פחדו שאחזור בתשובה”(. 
אך הלחץ הוא לא רק מבחוץ. כשמיכאל מתאר את השיעורים שהועברו על ידי המורה 
הדתי, הוא מודה כי גם לו עצמו היה קשה להניח שאכן יש “מקום חדש באמצע”. מיכאל 
נוכח הפער שחשו בין שאיפותיהם  כי הייתה בתחילה מבוכה  ומרואיינים אחרים מספרים 
לדוגמה  כך  בחשדנות.  לעתים  פירשו  לדת”, שאותן  “לקרב  הארגון  מטרות  ובין  האישיות 

מספרת ברברה:

המורים הם דתיים והלימוד הוא אקדמי, זה שילוב נכון, אבל לפעמים המורים קצת 
מכניסים את דעתם האורתודוקסית לתוך השיעורים... היא ]המורה[ מאבדת קצת את 
אמוני כשהיא מתבטאת בצורה כזאת, לא ציפיתי זאת ממסגרת אקדמית. אני רואה 

זאת כמשהו מצחיק, אבל מישהו אחר יכול לקחת אותה ברצינות כמייצגת היהדות!

אך עם הזמן נרגעו הרוחות. מיכאל: 

יש כאן ]בקרב המשתתפים[ את הפוביה של חזרה בתשובה, אבל אנחנו לא מרגישים 
לחץ, למרות שהמטרה המוצהרת של הקורס היא לקרב אותך לדת. 

של  נגזרת  לדידו  שהן  התכנית,  ממטרות  להתעלם  וחבריו,  מיכאל  פי  על  רשאי,  היחיד 
קטגוריות חברתיות מקובלות, ולברוא לו את מקומו שלו בתוך המרחב החברתי. בחירות מסוג 
זה הן בבחינת אבן דרך חיונית במסלול שנע לקראת הבניית זהות חדשה בקרב המחפשים, 
שרוצים למצוא לעצמם נישה שמאפשרת קרבה ברורה, אם כי מדודה וזהירה, ליהדות. כדברי 

קלודט:
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לילדיי נתתי חינוך חילוני לגמרי, בלי בת מצווה. אנחנו מקיימים בית חילוני עם דגש 
על החגים בצורה לא מסורתית. הבנות מפחדות שאני אחזור בתשובה, אבל מבינות 
שאצלי זה משהו פנימי, חשוב לי באמת לדעת על עצמי, על תרבותי, לפני שאני 

לומדת על תרבויות אחרות.

מוכנה  היא  אבל  בתשובה,  תחזור  שמא  פוחדות  בנותיה  פנימית.  היא  קלודט  של  היהדות 
“לקחת את הסיכון” לשם הבניית זהותה. היא מתארת באריכות את תחושתה שהיא יודעת 
היא  שאין  מה  את  פחות  לא  רב  ובדיוק  היהדות,  מלימודי  לקחת  מבקשת  היא  מה  בדיוק 
הארגון  נציגי  ולעתים  שמעון,  של  אשתו  קלודט,  של  )הבנות  ה”אחרים”  לקבל.  מעוניינת 
אבל  דתי”,  מול  “חילוני  הדיכוטומית  בחשיבה  שבויים  להיות  להמשיך  יכולים  המלמד( 
הלומדים שואפים לפסוע בין המחנות, אל אותו מיקום חדש בשדה התרבותי שמתאים להם 

ולצורכיהם. 
את אותם חילונים שלא יודעים דבר על יהדותם ולא שואפים להכיר את ארון הספרים 
יותר:  אף  קשות  במילים  השתמשה  ועפרה  הבטלנים”,  “החילונים  ראובן  מכנה  היהודי 
“החילונים שהם בורים וסגורים”. קודם נידון הרצון להתבדל מהדתי, רצון שעולה בקנה אחד 
עם השאיפה לקעקע את שליטתו בשדה, ואילו כאן אנו עדים להתנגדות לחובת ההשתייכות 

לקטגוריה החילונית המוכללת, כפי שמתארת זאת שמרית, יוצאת קיבוץ:

החינוך  הצעיר.  השומר  של  בקיבוץ  שקיבלתי  החינוך  בגלל  מהדת  נרתעתי  תמיד 
היה נוקשה ואנטי דתי, לא ידעתי כלום על המסורת. לא למדנו שיעורי תנ”ך, עשינו 
ולשאול  תנ”ך  לפתוח  אותי  מעודדים  בתכנית  השיעורים  חברה.  שיעורי  במקום 

שאלות שנחשבות בורות. 

שמרית מבקרת את החינוך החילוני שקיבלה בקיבוץ של השומר הצעיר )כמעוז החילוניות(, 
לא פחות מהאופן שבו היא מבקרת את הממסד הדתי. לבית הספר שבו למדה היא מייחסת 
את אותה אטימות וצרות אופקים המיוחסת בתחילת הריאיון עימה לרבנות האורתודוקסית. 
באופן  ילדיה  את  לגדל  שאיפה  יש  ולשמרית  למשנהו,  אחד  ממחנה  נודד  הנוקשות  ייחוס 

שיאפשר להם בחירה. היא ממשיכה ואומרת:

היה לי ברור שאני רוצה לחנך את הילדים להכיר את הדת למרות שלא ידעתי מה זה. 
כשהילד הגדול הגיע לכיתה א’, החלטנו לשלוח אותו לתל”י ]תגבור לימודי יהדות[. 
לא מפחיד אותי שהילדים יחזרו בתשובה, כי זה יהיה מתוך בחירה. זה לא כמו בני 

הקיבוצים שנדחקו לקיצוניות.

שאיפתה של שמרית היא שהבורות שלה לא תהיה נחלת ילדיה, ומכאן שלדתיים אין חזקה 
על העיוורון. שמרית מבטאת את רוח הלומדים המתנגדים לכל גורם שנתפס כקיצוני ודוחה 
חלופות ביחס לזהות יהודית. ישנה התנגדות לעצם החזקה של הדתיים כקבוצה מוכללת על 
הטקסטים היהודיים, אך בני הדור הזה יוצאים גם נגד האבות המייסדים של הציונות שבחרו 
להפקיד את מקורות הסמכות הדתית בידי האורתודוקסיה, וגם נגד אותם חילונים אשר אינם 
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מכירים בערכם ובנחיצותם של משאבים תרבותיים אלו, וזוכים לפיכך למידה לא מבוטלת 
של בוז. שמרית וחבריה מנסים להפיח רוח חיים בקטגוריה של “חילוני לומד”, שהוא שונה 

מ”החילוני הבור” ובה בעת שונה גם מהחוזרים בתשובה. 
חשוב לזכור כי החילוני הלומד אינה קטגוריה שנבראה יש מאין, אלא יש לה שורשים 
הייתה  ההיא  בעת  החילונית  שהיהדות  בכך  נעוץ  ההבדל  אך  ההשכלה.  תקופת  מראשית 
לחילונים  בניגוד  וזאת  אבא,  בבית  שנלמדו  המקורות  עם  מעמיקה  היכרות  על  מבוססת 
היום, אשר באים ללימודי היהדות ללא כל היכרות מוקדמת עם עולם  החדשים הלומדים 

ידע זה.

הקול האחר של המהגרות ־ לומדות אך לא נאבקות 

קולן של המהגרות בקבוצה ראוי להקשבה מיוחדת בהקשר זה. עצם ההגירה אל תוך התרבות 
הישראלית, העוסקת באינטנסיביות במתחים חברתיים על רקע הדת, מאיצה תהליכי חשיבה 
ובחירה מודעת בין המחנות, שהמתח ביניהם לא היה רלוונטי בשדה התרבותי של ארצות 
המוצא. ההגעה לישראל הציבה סימני שאלה סביב מהותה של הזהות היהודית, אך בשל היותן 
שחקניות זרות בשדה המקומי, אין להן מלכתחילה אותה מידה של שייכות מחנאית שמוגדרת 
על פי אמות מידה ישראליות. הן משוחררות יותר מההבחנות הנוקשות בין דתיים לחילונים 
ומהמטען השלילי ביחס לדת, כפי שטוענת ברברה: “אני חושבת שלאנגלו–סקסים יש פחות 
אנטי ליהדות בהשוואה לישראלים”. לכן יכולתן לאתגר את ההגדרות המקומיות רבה יותר 
מזו של המקומיים. כך למשל, בהשוואה לחבריהן הישראלים הוותיקים, הן מאמצות בקלות 

רבה יותר סממנים דתיים בחיי היומיום, כפי שמעידה בקי מארצות הברית:

אני אוהבת את הדחיסות של השיעורים, הרבה מידע. זה השפיע לי על חיי היומיום: 
שמתי מזוזה על הדלת, זה גם השפיע על תפיסתי את הסדר פסח. 

בשונה מהמהגרות, אצל ילידי ישראל התשובה לשאלה “האם ללימודים יש השפעה מעשית 
ולהיות מתויג  וחד–משמעית, מתוך הפחד להפוך לדתי  הייתה שלילית  חייך?”  כלשהי על 
כחוזר בתשובה. אצל המהגרות יש חפיפה רבה יותר בין הרכישה של חוויית הישראליות ובין 
לימודי היהדות, ולכן הן פתוחות יותר לאמץ נוהגים דתיים המזוהים כישראליים. כך לדוגמה 
טקס התקנת מזוזה במעבר לדירה חדשה, מעשה שבקרב חבריהן הוותיקים עשוי להתפרש 
כמעט כעריקה. גם בני זוגן רואים בלימודים זירה נוספת לרכישת ישראליות )“הוא חושב 
שזה טוב לעברית שלי”, אמרה קלודט(, ותפיסה זו מרככת את חששם מפני חזרה בתשובה. 

אך הנקודה המעניינת ביותר בקולן של המהגרות הוא היעדר אותה רוח קרב נגד הדתיים. 
לדידן תחושת המלחמה בין דתיים לחילונים כמעט אינה קיימת. “רק אצל הישראלים יש 
אנטי כזה”, אמרה ברברה; “אני לא מבינה למה צריך לריב”, תהתה בקי. כשהן נשאלות על 
תחושות של מתח או אי נוחות בשיעור, הן מבטאות קושי מסוים להשלים עם טקסטים שאינם 
הולמים את האתוס המערבי, אך אינן חשות שעל בסיס זה עליהן להיאבק עם הדת או עם 
הדתיים. המאבק אינו חלק מתפיסת עולמן, ולכן הן בבחינת קבוצת השוואה מרתקת. נשים 
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אלו מבנות את זהותן ללא מרכיב ההתגוששות עם האחר, בניגוד לילידי ישראל שחיפוש 
זהותם בהקשר הדתי בלתי נפרד מן העיסוק באחר הדתי. אצל המהגרות מוצג דפוס למידה 
שחרף תחושות אמביוולנטיות כלפי המסרים הדתיים והממסד הדתי, אינו רואה את החיכוך 
השדה  מתוך  הלימוד  למפגשי  באות  אלו  נשים  הזהות.  הבניית  בתהליך  מרכזי  כחלק  הזה 
הגלובלי, שבו לידע היהודי לא הייתה משמעות כה טעונה ומורכבת. כעת, משנכנסו לשדה 
המקומי הישראלי, בראש מעייניהן מצויה השאיפה להכיר את ההון התרבותי המקומי לשם 
התקבלות בשדה זה, ולא לשם ניכוס הידע מתוך קונפליקט. מתוך מיקומן החברתי כמהגרות, 
הן היחידות בעצם שמקבלות את נחיתותן היחסית בשדה כנתון, ולכן מפרשות את הלמידה 
בצורה שונה מעמיתיהן שנולדו או בגרו בישראל. ניתן לראות כי קולן של הנשים המהגרות 
הוא בגדר תמונת ראי של הקול הדומיננטי של המשתתפים אשר לומדים כחלק ממהלך של 

מאבק עם האחר הדתי.

דיון

שיחות עם המרואיינים בעבודה זו מלמדות כי זירת הלימוד בבתי המדרש לחילונים משמשת 
לא רק לסימון גבולות לאומיים ואתניים )ינאי וליפשיץ–אורון, 2003(, אלא היא מגויסת גם 
למאבק בין חילונים לדתיים. קבוצות ששייכות להגמוניה הישראלית–חילונית, שבעבר דחו 
את ארון הספרים היהודי, מסמנות אותו היום כמושא מאבק רב חשיבות, וניכוס הידע הזה 
זו  בעבודה  שהתראיינו  הלומדים  וחידושו.  התרבותי  הונן  בשיקום  כמרכזי  בעיניהן  נתפס 
שואפים ללמוד את המקורות היהודיים כחלק מתהליך ההגדרה העצמית, אך בו בזמן הם גם 
תובעים להבחין בין האחרים )המזוהים עם טקסטים אלה( ובין עצמם. הם מוצאים חשיבות 
רבה בלימוד יהדות, אך עסוקים בהשחרה של הדתיים, שבחזקתם כביכול מצוי המשאב; הם 
לא רוצים להיות “חילונים בורים” כהגדרתם, אך נרתעים גם מזיהוים עם חוזרים בתשובה. 
הקטגוריות החברתיות המובחנות–מסורתיות אינן רלוונטיות עבור קבוצות אלה המבקשות 
להגדיר מחדש את יחסיהן עם הדת )Cerulo, 1997(. חוסר הנוחות שמעוררות הקטגוריות 
הקיימות מניע אותם לשאול את עצמם מי הם, ומי הם מבקשים להיות; מלאי התשובות שמציע 
השוק החברתי הדיכוטומי אינו מספק. הם מבקשים לעצב בעצמם את האופן שבו יצרכו את 

הידע הדתי שהוגדר על ידם כנחוץ, כך שיהלום את צורכיהם ואת השקפת עולמם.
לימוד יהדות מפריזמה אקדמית, ולא מסורתית או רוחנית, הוא הדרך שבאמצעותה בחרו 
המרואיינים לרכוש הון תרבותי זה. עצם הכרת הטקסטים והיכולת לדון בהם מנקודת מבט 
ללומד תחושת בעלות על הטקסט.  כדי לספק  בה  די  או ספרותית,  פילוסופית  היסטורית, 
הלומדים מייחסים לריחוק האקדמי יתרון על פני הלימוד המסורתי, שהוא כביכול עיוור ולא 
ביקורתי מחמת האמונה, אך בה בעת הם מבקשים לבדל עצמם גם מן “החילוני הבור”, שהוא 
עיוור לזכויותיו בשדה הדעת היהודי ומוכן לוותר עליהן מחמת עצלותו. באמצעות הבחנות 
הנלמדים,  לטקסטים  ואוניברסליות  אקדמיות  ליברליות,  משמעויות  ייחוס  ומתוך  אלו, 
מבצרים הלומדים את זהותם, ואגב כך מבקשים ליצור חילוניות חדשה, באופן שמאתגר את 
הדיכוטומיה הקלאסית דתיים–חילונים. החילוני החדש ־ “החילוני הלומד” ־ נעזר בניכוס 
דעת ובפרשנותה על מנת לספר לעצמו על עצמו סיפור מעצים, שהולך הרבה מעבר למה 
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להווה, למקום  היא לא רק לעבר, אלא בעיקר  שקרוי “התחברות לשורשים”. ההתחברות 
היחסי של הלומד בחברה המשוסעת שבה הוא חי.

הקבוצה שנחקרה היא אך אחת מן האפשרויות לחיבור חילוני חדש אל היהדות. עמותות 
יונה  וארגונים מציעים אופני שיח מחודשים בטווח שבין חילוניות לדתיות. כפי שטוענים 
וגודמן )2004(, היחסים בין חילוניות לדתיות עומדים על סף עידן חדש, שבו דיכוטומיית שני 
ומגוונים מפרקים את הקטגוריות  המחנות אינה רלוונטית כבעבר, מאחר שקולות חדשים 
בנקל  משתבצות  שאינן  זהויות  אותן  את  לבחון  מבקשים  הם  בספרם  ו”דתי”.  “חילוני” 
ההבחנות  מטושטשות  שבהם  התרבותיים  האתרים  את  ולזהות  המקובלות  בקטגוריות 
המסורתיות, מתחוללות השפעות הדדיות ומיוצרים )לא תמיד בכוונה תחילה( זהויות חדשות, 
חדשים  הכלאה  תהליכי  אחר  מחפשים  הם   ,)2005( לאטור  של  במושגיו  ביניים”.  “זהויות 
בין דתיות לחילוניות. חלק מזהויות הביניים שצומחות נושאות אופי דתי, כמו למשל נשים 
חזרה   ,)2004 שקדיאל,   ;2001 שלג,   ;2004 )סורקיס,  חדש  רדיקלי  שיח  שמכוננות  דתיות 
בתשובה )גודמן, 2004(, דתיות מזרחית )פישר ובקרמן, 2001(, חרדים חדשים )חקק, 2004( 
או הומוסקסואלים דתיים )קורן, 2001(. אך קיימות גם זהויות ביניים שקרובות יותר לקוטב 
)ברזילי, 2004(, קבוצות העידן  ומעט מוזנחות במחקר, כמו למשל חזרה בשאלה  החילוני 

החדש )ורצברגר, 2006( או חילונים לומדים, שבהם עוסק מחקרנו.
כינונו של  אופן  על  ומצביע  ביניים  זהויות  לקריאה לחפש אחר  נענה  זה  ואכן, מחקר 
סובייקט חילוני חדש בתוך בתי המדרש לחילונים. אך כפי שראינו, היצירה של קטגוריה 
זו, שמחברת באופן חדש יסודות חילוניים ודתיים, היא רק פן אחד של התמונה. לצד עבודת 
הכלאה זו בין חילוניות ליהדות, אשר מייצרת את הזהות החדשה של החילוני הלומד, עסוקים 
הדתיים.  המקורות  ובניכוס  פרימיטיבי  כ”אחר”  הדתי  בהצגת  אינטנסיבי  באופן  הלומדים 
גבולות  מבנים  הלומדים  החילונים   ,)Anthias, 2001( אנתיאס  של  להמשגתה  בהמשך 
 )Naturalization( )Relationality(, טבעון  ובין הדתיים באמצעות הפרדה  והיררכיה בינם 
וקיבוץ )Collectivization(. ביתר פירוט, הם מייצרים הנגדה והיררכיה בין דתיים לחילונים 
דרך בנייה של קטגוריות בינאריות: מודרני–נחשל, נאור–פרימיטיבי, נקי–מלוכלך )הפרדה(; 
הם תופסים הבחנות אלה כטבעיות וכאילו אינן ניתנות לשינוי )טבעון(; והם מחילים אותן 
על קטגוריה רחבה של דתיים ללא הבחנה בין קבוצות, פרטים והקשרים )קיבוץ(. על ידי 
פעולות אלה, שלאטור )2005( יכנה אותן “עבודת טיהור”, יוצרים המרואיינים הבחנות חד 
משמעיות בינם ובין האחר הדתי דרך חיזוק סטריאוטיפים שליליים. הבחנות אלה נתמכות 
ארון  את  ומציל  ממנו  שנגזלו  המקורות  אל  שחוזר  אובד  כבן  החילוני  את  בנרטיב שמציג 

הספרים היהודי השבוי בידי הדתיים המסורתיים הפרימיטיביים. 
הגברים,  המשתתפים  הם  הלוא  ולנציגיה,  ההגמוניה  של  לליבה  שמתקרבים  ככל 
יותר.  מיליטנטית  הגבולות  עבודת  כך  האשכנזים,  הארץ  ילידי  והמבוססים,  המשכילים 
התרחקות מליבה זו ממתנת את הדברים: נשים מבקשות להשמיע קול פייסני יותר מגברים, 
ומהגרות, בהשוואה לוותיקים ולוותיקות, מקוות להפיק מהלמידה זהות ישראלית מחוזקת 

ואינן עסוקות במאבק עם הדתיים. 
באמצעות  חדש  חילוני  סובייקט  ייצור  ־  הכלאה  מקבילים:  תהליכים  לשני  עדים  אנו 
לימודי יהדות, וטיהור ־ הפרדה בין דתיים לחילונים על ידי הגדרה מחדש וביסוס ההבחנות 
הדיכוטומיות שבין דתיות לחילוניות. אנו נבקש לטעון, בהמשך לעבודתו של לאטור )לאטור, 
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2005; שנהב, 2005(, כי העובדה ששני התהליכים הללו מקבילים מסבירה את המאבק הסמלי 
של המרואיינים, ואין להבין תהליך אחד במנותק מרעהו.

לתנאים  מהיענותה  כחלק  כלאיים  יצורי  תדיר  מייצרת  החיים  מציאות  לאטור,  פי  על 
משתנים. ייחודה של המודרניות הוא שלצד עבודת ההכלאה מתקיימת עבודת טיהור, כלומר 
“הנקודה העיקרית באותה חוקה מודרנית היא להפוך את עבודת התיווך, המאגדת את יצורי 
הכלאיים, לבלתי נראית, בלתי ניתנת לחשיבה, בלתי ניתנת לייצוג” )לאטור, 2005, עמ’ 60(. 
במילים אחרות, ברמת המעשים היומיומיים ניתן לחוות מציאות כלאיים שמחברת בצורות 
שונות בין דת לחילוניות, אך ברמת האידיאולוגיה המוצהרת תחומים אלה מופרדים. שנהב 
)2005( מאמץ גישה זו לניתוח הלאומיות הישראלית וטוען כי “הלאומיות הציונית מכליאה 
בין החילוני לדתי, אבל בו בזמן היא מטשטשת את פעולת ההכלאה ומצפינה אותה באמצעות 
טיהורה מן הדת” )שם, עמ’ 82(. פעולת טיהור זו נעשית על ידי הנגדה בין דתיות לחילוניות 
ועל ידי סימון החילוני כמודרני וסימון הדתי כנחשל. תהליכים מקבילים אלה של הכלאה 
פי שנהב, את שליטתה של הלאומיות החילונית המזוהה עם  וטיהור הם שמאפשרים, על 

הציונות האשכנזית. 
ואכן, המרואיינים שתופסים עצמם כחלק מלאומיות זו פועלים במרחב חייהם המידי על 
פי קוד פעולה דומה. הכורח להיאבק על מעמדם החברתי המתערער מייצר הכלאה חדשה 
־ חילונים לומדי יהדות ־ אך בו בזמן הם משמרים הבחנות וגבולות, וזאת כדי לשמור על 
זהותם כמודרניים, נאורים וחילונים, וכדי להגדיר מחדש את בכורתם של ערכים אלה בחברה 

הישראלית.
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גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה 
האפריקאים בתל אביב–יפו

אילן ויזל וטובי פנסטר*

תקציר. המאמר בוחן דפוסים של השתייכות למקום בקרב קהילות מהגרי העבודה 
האפריקאים בתל אביב–יפו בשנות התשעים של המאה העשרים ועד שנת 2004. 

המאמר מתמקד בכנסיות שהקימו המהגרים: באופן שבו התמקמו הכנסיות במרחב 

העיר ובתפקיד ששיחקו בסיפור ההגירה של חבריהן. לטענתנו, המהגרים מימשו 

היותה  אף  על  ־  זו  שייכות  למקום.  דפוסים של השתייכות  הכנסייה  באמצעות 

ארעית ורוויה בתחושות של דחייה, אחרות ופחד מפני מעצר וגירוש ־ מתגלה 

בסיפוריהם כקשר רב עוצמה למקום. עוצמתה של שייכות זו נובעת מכך שאינה 

קשורה בהיבט יחיד ומובהק של זהות המהגר, אלא נחווית על ידו כנוגעת ברבדים 

רבים ושונים, לעתים אף סותרים, של זהותו.

במאמר זה אנו בוחנים את דפוסי ההשתייכות למקום של קהילות מהגרי העבודה האפריקאים 
אנו מתמקדים   .2004 שנת  ועד  העשרים  המאה  התשעים של  שנות  במשך  אביב–יפו  בתל 
בהיבטים הפיזיים והסמליים של דפוסים אלה ומנתחים אותם בהסתמך על סיפורי ההקמה 
וההתמקמות של כנסיות המהגרים. כמו כן, אנו מנתחים את טיבם מרובה הרבדים והגמיש 
של דפוסי ההשתייכות שהובנו באמצעות הפעילות בכנסיות. לטענתנו, יש לדיון זה תרומה 

חשובה לשיח התיאורטי העוסק במקום ובשייכות בעידן הגלובליזציה.
במאמר זה אנו טוענים כי הבניית שייכות למקום אינה בהכרח תחושה של קשר מובהק, 
קוהרנטי וחד ממדי של פן אחד של הזהות ביחס למקום, אלא הוא עשוי להיות קשר מלא 
שנראה  כפי  זאת,  עם  זמני.  ־  אלה  לכל  ונוסף  וזרות,  דחייה  של  בתחושות  רווי  סתירות, 

בהמשך, זהו קשר רב עוצמה, מכיוון שהוא נחווה דרך היבטים רבים של הזהות. 

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב.   *
מאמר זה הוא חלק ממחקר שנערך במימון הקרן הישראלית למדע )מחקר מס' 06910732(.  
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כנסיות  גלובלית של  כדי לקשור עצמן ברשת  כי הכנסיות בתל אביב פעלו  נטען  עוד 
אפריקאיות. נטען כי רשת זו לא הייתה מושתתת על הון ועל טכנולוגיות של תקשורת, כמו 
דתיות, תרבותיות  נורמות  ועל  סולידריות, על שייכות  על  גלובליות אחרות, אלא  רשתות 
וארגוניות משותפות. היבט זה יאפשר לנו לדון בקשרי הגומלין שבין פרקטיקות ההשתייכות 

למקום ברמה הלוקלית ובין פרקטיקות ההתרשתות ברמה הגלובלית. 
קהילות מהגרי עבודה רבות מתקיימות בערים שונות בעולם. לכל אחת מהן סיפור משלה 
המייחד אותה במידת מה, ורבות מהן חולקות מאפיינים משותפים. מאפיין אחד שניתן לציין 
כמשותף לקהילות רבות של מהגרי עבודה הוא השימוש בכנסיות כמקומות של התארגנויות 
של  תפקידן  ובין  האפריקאיות  הכנסיות  של  זה  תפקידן  בין  הדמיון  מרכזיות.  קהילתיות 
הכנסיות האוונגליות בתל אביב )כפי שהן מתוארות במאמרן של קמפ ורייכמן, 2004( הוא 
רב, אף שבמאמר זה נצביע על הבדלים חשובים אחדים. על כל פנים, ברצוננו להדגיש כי 
אין בכוונתנו לדון בסיפורה של הקהילה האפריקאית בתל אביב מתוך השוואה לסיפוריהן 
של קהילות מהגרי עבודה אחרות בארץ או בעולם. תחת זאת אנו מבקשים להתעמק בסיפור 
זה בלבד, מתוך תפיסה שאף שאינו יכול לייצג את הכלל, יש בו כשלעצמו די כדי לאתגר 
מושגי יסוד, הנחות ותיאוריות רווחות בנושאים של תחושת מקום ופרקטיקות של שייכות 

בעידן הגלובליזציה.

* * *

אפריקאים  עבודה  מהגרי  שהקימו  הכנסיות  באחת  לבקר  לראשונה  יצאנו   2002 בדצמבר 
בדרום תל אביב. רצינו לנסות להבין את מאפייני היזמות הקהילתית של המהגרים. השאלה 
שעמדה בפנינו הייתה כיצד )ואם בכלל( חווים המהגרים תחושה של שייכות מקומית בעיר, 
על אף זרותם ומעמדם הבלתי חוקי. באותה התקופה הייתה זו עדיין קהילה שוקקת וחיונית 
אשר הפעילה יותר משלושים כנסיות עצמאיות )צבר, 2004(. כנסיות אלו פעלו באופן כמעט 

מחתרתי בתוך מבני תעשייה או במרתפים שכורים ששימשו בעבר מבני תעשייה זעירה. 
בקיץ 2002 חלה תפנית דרמטית במצב זה כאשר מדינת ישראל החריפה את מדיניותה 
ביחס למהגרי העבודה והחלה לנקוט אמצעים של גירוש מקיף של כל מי שאין בידיו אשרת 
הקהילה  חברי  גם  מתועדים,  הבלתי  המהגרים  רוב  כמו  אלה,  בנסיבות  חוקית.1  שהייה 
האפריקאית החלו להסתגר בדירותיהם יותר ויותר בשעות הפנאי, ורבים אף הפסיקו לצאת 
לכנסייה בשבתות בשל פחד הגירוש. בהדרגה נסגרו רוב הכנסיות, וגם באלה שעדיין פעלו 
והחברים עצמם  נעשתה האווירה מדוכדכת. רבים מהכמרים, הנגנים, הזמרות מהמקהלות 

זרים”  בנושא עובדים  “הוועדה הבין–משרדית  דו”ח מטעם  הוגש לאישור הממשלה  ביולי 2002  ב–23   1

שהמליץ על הקמת רשות הגירה שתרכז את מתן אישורי הכניסה לעובדים, לתיירים ולסטודנטים. בין 

ההמלצות של הוועדה נאמר כי רצוי להקטין את מכסת האשרות החוקיות, וכן לגרש עד שנת 2005 מאה 

והוקצה  ההגירה,  מנהלת  הוקמה  המשימה  לצורך  ללא אשרות.  בישראל  עבודה ששוהים  מהגרי  אלף 

עבורה כוח מיוחד של 400 שוטרים ממשטרת ישראל, וכן תקציב של מאתיים מיליון שקל )מוקד סיוע 

לעובדים זרים, 2003(. על פי נתוני מנהלת ההגירה, עד לנובמבר 2005 גורשו מישראל יותר מ–136 אלף 

מהגרים, ואלפים רבים עזבו את הארץ מיוזמתם נוכח המצב החדש.
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גורשו. כמעט בכל שבת נאספו תרומות מחברי הכנסיות על מנת להעבירן לחברים שנעצרו 
החוויה  את  עיקרי שאפיין  לאלמנט  הפך  הגירוש  חודשים.  למשך  במעצר  הוחזקו  ולעתים 
המקומית של המהגרים. לאמיתו של דבר, במהלך המחקר ראינו לנגד עינינו כיצד מתפוררת 
הקהילה, ועימה קורסים גם מנגנוני השייכות שיצרה לעצמה במהלך השנים. ואולם, דווקא 
בשל כך אנו מוצאים לנכון להדגיש את הרלוונטיות של המחקר: אנו טוענים כי הזמניות 
והזרות עשויות להיות מרכיבים בלתי נפרדים ממנגנונים שמאפשרים הן השתייכות מקומית 

והן התרשתות גלובלית.2

שייכות למקום בעידן של גלובליזציה

בעשורים האחרונים אנו עדים לוויכוח אקדמי שמתפתח בקרב סוציולוגים, אנתרופולוגים 
 Sense( ”וגיאוגרפים שעוסקים במחקריהם באותה תחושה חמקמקה המכונה “שייכות למקום
 of place) (Relph, 1976; De Carteau, 1984; Massey, 1994; Rose, 1995; Ahmed
et al., 2003; Fenster, 2004(. מחקרים רבים מעלים את השאלה כיצד משפיעות מגמות 
של גלובליזציה כלכלית ותרבותית על האופן שבו חווים אנשים תחושה של שייכות למקום. 
גלובליות,  וטלוויזיה  אינטרנט  רשתות  ידי  על  מיוצגים  היומיום  מרחבי  שבו  בעולם  האם 
מקדונלד’ס בכל עיר ואיקאה בכל בית, יכול אדם לראות עצמו שייך למקום אחד מסוים? 
האם התנועה חוצת הגבולות של מאות מיליוני מהגרים ברחבי העולם אינה מטשטשת את 

המשמעות המסורתית של המושג “מקום”? 
של  והמרחביים  החברתיים  ההקשרים  על  האחרונים  בעשורים  שנכתבה  בספרות 
הגלובליזציה ניתן לזהות נטייה להמעיט בחשיבותו של המקום, ולעתים אף לבטלה. רעיונות 
 Harvey, 1990, ”דחיסת זמן–מרחב“ ,)Relph, 1976( ”ומושגים כגון “אובדן תחושת המקום
 ;2002 )באומן,   ”Flows”ו  De–territorialisation )Eade, 1997 או   ”Disembedding
 Ahmed et( אשר מבטאים נטייה זו, שכיחים ביותר, אולי יתר על המידה ,)Castells, 1997
al., 2003(, בדיונים העוסקים בהבניה של זהויות עכשוויות. הביקורת נגד נטייה זו באה לידי 
 Hooks, 1990; Massey, 1994; Ahmed( ביטוי בעיקר בכתביהן של חוקרות פמיניסטיות
et al., 2003(. כך למשל טוענת מאסי )Massey, 1994( כי התנועה האינטנסיבית שמאפיינת 
את החיים בעידן הגלובליזציה דווקא מחזקת את אותו צורך אנושי בתחושת שייכות למקום 
שיש בו מידה של קביעות. במילים אחרות, לא זו בלבד שהגלובליזציה אינה מביאה לאובדן 
של תחושת המקום אלא במובנים רבים היא אף יוצרת אותה. מאסי מזכירה כי עצם הדיון 
במקום ובתחושת מקום, כבר בשלביו הראשונים )Relph, 1976(, היה על אודות משהו שאובד 
בעקבות הגלובליזציה. מאסי וחוקרות פמיניסטיות אחרות מדגישות את אלמנט הדיכוי ־ 

בעיקר כלפי נשים ־ שחבוי בשיח מסוג זה על תחושת המקום ועל אובדנה.

ועד  )מסוף שנת 2002  ונשנים שערכנו בכנסיות במשך שנתיים  2  המחקר מתבסס על ביקורים חוזרים 

התנהלו  מהשיחות   15 וחבריהן.  הכנסיות  מנהיגי  עם  שקיימנו  שיחות  עשרות  ועל   )2004 ספטמבר 

כראיונות מובנים למחצה. 
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ולא  שונות  דווקא  וזהות שמדגיש  מקום  חדש של  שיח  להתבסס  החל  זו  ביקורת  נוכח 
הומוגניות, מנקודת מבט הבוחנת מערכות של יחסי כוח חברתיים )Massey, 1994(. דחיית 
הרעיון של קשר טבעי בין זהות למקום הובילה כמה חוקרי גיאוגרפיה לפתח תיאוריות של 
שייכות למקום המובנית באופן הדרגתי לאורך זמן, מתוך פעילויות יומיומיות של אנשים 
ומחויבות  נוחות  ביטחון,  של  מתפתחות  תחושות  ומתוך   )De Carteau, 1984( במרחב 
דורשת  אינה  למקום  שייכות  של  ההבניה  כי  מדגישות  אלה  תיאוריות   .)Fenster, 2004(
הימצאות פיזית באותו המקום; אנשים עשויים לפתח תחושת שייכות למקום שעזבו ואפילו 

.)Ahmed et al., 2003( למקום שלא היו בו מעולם
באמצעות הסיפור שנציג במאמר זה נבחן מחדש את התיאוריות הללו, אך ראשית ברצוננו 

לסקור בקצרה את הספרות העוסקת בקהילת מהגרי העבודה האפריקאית בתל אביב.

הקמתן והתמקמותן של כנסיות אפריקאיות בתל אביב

גיאוגרפים וסוציולוגים ישראלים )שנל, 1999; קמפ ורייכמן, 2000; שנל ואלכסנדר, 2002; 
תהליכי  ובין  אביב  לתל  העבודה  מהגרי  של  הגעתם  בין  מקשרים   )2005 ופנסטר,  אלפסי 
הגלובליזציה המתרחשים בה משנות השמונים של המאה העשרים: מעבר מכלכלה המבוססת 
על תעשייה לכלכלה המבוססת על הון, שירותי תקשורת ומידע, וכן עצמאות הולכת וגדלה 

של הרשויות בעיר ביחס לרשויות הלאומיות.
על רקע זה מתארת גליה צבר )2004( את צמיחת הכנסיות בתל אביב כתופעה שאינה 
ייחודית, אלא מוכרת מקהילות רבות של מהגרים ברחבי העולם. המהגר האפריקאי בישראל 
כאן  שהייתו  אשר  בלתי–חוקי,  זר  עובד  יהודית,  במדינה  נוצרי  לבנה,  בחברה  “שחור  הוא 
־ גם אם היא נמשכת שנים ־ היא תמיד זמנית ונטולת אופק אזרחי” )שם, עמ’ 29(. בידול 
קיצוני זה מבליט ומחזק את מעמדה של הכנסייה כזירה אוטונומית ומגוננת, אשר מאפשרת 
לחבריה לשוב ולהיות מי שהם. לפיכך מגדירה צבר את הכנסיות “איים של אפריקאיות” 
אשר מותאמים למציאות הישראלית, אך בעצם מנותקים ממנה. מחד גיסא, הכנסייה היא 
מקור כוח ועוצמה עבור חברי קהילת המאמינים, ומאידך גיסא, היא יוצרת יחסים של תלות. 
טענתה העיקרית של צבר היא שהכנסייה האפריקאית בישראל יוצרת מרחב חיים אינטנסיבי, 
סגור, צפוף ומנותק, אשר מעצים את כל מה שחי בתוכו, “את המאחד והמפריד, את האמונה 
ואת הספק, את הקולקטיב מכאן ואת היחיד מכאן, את העשייה המשותפת הגלויה לעין, אך 

גם את מאבקי הכוח הסמויים” )שם, עמ’ 30(.
על  לשמור  הניסיון  הוא  צבר,  פי  על  אביב,  בתל  האפריקאיות  הכנסיות  את  המייחד 
הציבור  בקרב  מיסיונרית  מפעילות  בהימנעות  מתבטאת  זו  אסטרטגיה  נמוך”.  “פרופיל 
הישראלי היהודי והימנעות מהחצנת ההתרחשות בכנסיות: “בניגוד לשלטים מאירי עיניים, 
צלבים ואיקונות המפארים כנסיות אפריקאיות ברחבי העולם, בתל אביב נסתרות הכנסיות 
מאחורי חזיתות הבתים ולעתים רק שלט קטן וכמעט בלתי–נראה לעין מעיד על קיומן” )שם(. 
גם הבחירה לקיים את טקסי התפילות בשבתות מוצגת לא רק כשיקול כלכלי )למנוע אובדן 
של יום עבודה(, אלא גם כאמצעי להימנע מחיכוך עם ישראלים ברחוב השוקק בימי ראשון. 
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בהמשך למחקרה של צבר, בפרק הבא נדון בהיבטים הגיאוגרפיים של הכנסיות כמקומות 
שבהם התפתחה וצמחה תחושת השייכות של המהגרים. נתמקד בתהליך ההקמה וההתבססות 

של הכנסיות ובאופן שבו התמקמו במרחב העירוני.

שלב ההקמה: חלוצים אפריקאים בתל אביב

“חלוצים” ו”דורות המשך” היו מושגים שבהם בחרו כמה מהמהגרים כדי לתאר את תקופת 
ההקמה וההתבססות של הכנסיות האפריקאיות בתל אביב. מושגים אלה משקפים לא רק 
את תחילתו של התהליך, אלא גם תפיסה של המשכיות ורצון להכות שורשים בעיר. כיצד 
מתיישבת השאיפה הקולקטיבית של הקהילה להישאר בעיר לטווח ארוך עם העובדה שכל 

אחד מהמהגרים, באופן אינדיבידואלי, הגדיר את שהותו בישראל כארעית?
הכומר ג’ורג’3 מתאר את סוף שנות השמונים כתקופת החלוצים של המהגרים האפריקאים. 
 First/Second( שני”  ו”דור  ראשון”  “דור   ,)Pioneers( “חלוצים”  במושגים  משתמש  הוא 
והחדשים  הוותיקים  יחסי הכוח המתקיימים בקרב המהגרים  כדי לתאר את   )Generation
בישראל. מושגים אלה, המוכרים מתוך נרטיבים של חלוציות, מרמזים על רצונה של הקהילה 

להכות שורשים במקום. 
הכנסיות הפכו לביטוי המרחבי הבולט ביותר של רצון זה. אף על פי שבתחילה פעלו 
כמסגרות פרטיות, בלתי–פורמליות ומצומצמות שאליהן חברו מכרים אחדים כדי להתפלל 
בצוותא,4 הפכו הכנסיות למנגנון חברתי מרכזי בתהליך הקליטה של זרם המהגרים האפריקאים 
שהחלו להגיע בהמוניהם. היה זה מנגנון שייצר סדר חברתי מסוים בקרב המהגרים והגדיר 

גבולות ונורמות חברתיות רצויות, כפי שמתאר זאת ג’ורג’ )אפריל 2003(:

For instance, I personally have the view that if those of us who came to Israel 
first, years ago, had not began these things – most of the influx of Africans 
would have ended to be on their own, and we can just imagine the social 
implications – they would be in the discos, and messing around. But the 
pioneers that came here started with Christianity, and the ways of the bible 

3  את הריאיון עם ג’ורג’, בן ארבעים מגאנה, קיימנו באמצע שנת 2003, אחרי שכבר ביקרנו בכנסייה שלו 

פעמים רבות. ג’ורג’ הוא כומר בעל אישיות כריזמטית וסמכותית, ומלבד ההיכרות המעמיקה והרחבה 

שלו עם הקהילה האפריקאית בישראל, הוא היה כמעט היחיד מבין כל המרואיינים שהכיר היטב גם את 

החברה, הכלכלה והפוליטיקה הישראלית. הוא הגיע לארץ כסטודנט למנהל עסקים בתכנית לחילופי 

בכנסייה.  הראשי  ככומר  שהוסמך  עד  ניקיון  בעבודות  ועבד  התכנית  תום  לאחר  ונשאר  סטודנטים, 

במובנים רבים הוא משקף אב טיפוס של הכומר האפריקאי המודרני: אדם המציג עצמו כבעל כוחות 

.)Van Dijk, 1997( רוחניים, אך גם בעל חוש עסקי מפותח

אחוות  או שש  חמש  אביב  תל  בדרום  פעלו  הממוסדות,  הכנסיות  לפני שהוקמו   ,)2004( צבר  פי  על    4

)Fellowships(, שהן קבוצות קטנות יחסית של מהגרים אפריקאים אשר נפגשו בדירות פרטיות וניהלו 
בהן טקסים דתיים.
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[…] We know other countries where Africans have been removed they didn’t 
have a good start like this (in Israel). 

על פי ג’ורג’, הכנסיות פעלו כדי להטמיע נורמות התנהגות מסוימות בקרב הקהילה, ולא 
לתודעה  על מקומה מחוץ  לקהילה לשמור  נורמות שיסייעו  גם  נוצריות, אלא  נורמות  רק 
הציבורית, וכך להימנע מקונפליקטים עם אנשים ומוסדות מקומיים. זאת, לדברי ג’ורג’, על 
ניתן ללמוד מכך על  ניסיונן המר של קהילות אפריקאיות שגורשו מארצות אחרות.  סמך 
המאמץ של מנהיגי הקהילה ־ החלוצים ־ ללמוד את כללי המשחק, לא רק ברמה המקומית, 

אלא גם ברמה הגלובלית.
במקום  שורשים  להכות  אפוא  ביקשה  אביב  בתל  האפריקאים  העבודה  מהגרי  קהילת 
חדש, מתוך פרספקטיבה ארוכת טווח. זאת אף על פי שכל אחד מהמהגרים, כאינדיבידואל, 
תפס את שהותו המקומית כארעית. המהגרים החלוצים הקימו את הכנסיות כאמצעי להבניית 
דפוסי השתייכות שיגשרו על שניות זו שמתקיימת בין התפיסה האינדיבידואלית ובין התפיסה 

הקולקטיבית.

ההיבטים המרחביים של שייכות ־ מיקום הכנסיות

א. מדוע תל אביב?
ניתן היה לצפות שרבים מהמהגרים האפריקאים, אשר רואים עצמם כצליינים, יבחרו לגור 
הרוב  מאתיופיה,  הפליטים  קבוצת  למעט  בעצם,  אך  לנצרות.  הקדושה  העיר  בירושלים, 
המוחלט של המהגרים האפריקאים בחרו לגור בתל אביב, שם מצויות אפשרויות תעסוקה 
רבות יותר, ושם העירייה מכירה בהם כתושביה ומעניקה להם סיוע )אלפסי ופנסטר, 2005; 
Fenster & Yacobi, 2005(. כפי שהראנו בפרק הקודם, העובדה שהחלוצים האפריקאים 
הראשונים התיישבו בתל אביב והקימו בה את הכנסיות משכה לעיר גם את המהגרים שהגיעו 
מאוחר יותר. תהליך זה מייחד במידה רבה את הקהילה האפריקאית לעומת מהגרי עבודה 
ממדינות אחרות, אשר רובם אמנם חיים בתל אביב, אך יש להם ייצוג נכבד גם ביישובים 
אחרים. העובדה שמהגרי העבודה האפריקאים בחרו רובם ככולם לגור בתל אביב מעידה על 
יחידים  ועל הקושי של מהגרים אפריקאים  עוצמתה של השייכות הקהילתית האפריקאית 
נוסף לתחושת השייכות החזקה של  לחיות הרחק ממרכזה של הקהילה בתל אביב. הסבר 
הקהילה האפריקאית בישראל ולצורך של חבריה להתקבץ במרחב גיאוגרפי אחד הוא עובדת 
היותה שונה על בסיס גזע. מחקרים מראים כי ככל שגדולה שונותה של קהילה מהאוכלוסייה 
ועוצמת השייכות של היחידים  גיאוגרפית,  גובר הצורך שלה להתקבץ  הסובבת אותה, כך 

.)Fenster, 1996( לקהילה גוברת גם היא

ב. התמקמות והתמקמות–מחדש של הכנסיות
איזה מין מקום היו הכנסיות האפריקאיות בתל אביב? ברצוננו להתמקד בשלושה היבטים 
כל הכנסיות התמקמו בשכונות מבוססות פחות  מרחביים אשר קשורים בתופעה: ראשית, 
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של תל אביב, בדרומה. שנית, רוב הכנסיות נאלצו לשנות את מיקומן פעמים אחדות ולא זכו 
להקים משכן קבוע ויציב במקום אחד. היבט שלישי הוא התהליך שבו הפכו הכנסיות לזמן 

קצר ממקום שהוא כמעט בלתי נראה למקום בולט במרחב התל אביבי. 
בתוך תל אביב התרכזו המהגרים האפריקאים, כמו רבים ממהגרי העבודה מכל המדינות, 
באזור השכונות הדרומיות של העיר: נווה שאנן, שפירא, עזרא והארגזים, פלורנטין, כרם 
לתחנה  הִקרבה  זה,5  באזור  הדיור  יחידות  של  הנמוכה  ההשכרה  עלות  והתקווה.  התימנים 
עליהם  יקל  מהגרי–העבודה  “שבשכונת  מהמהגרים  רבים  של  והאמונה  החדשה  המרכזית 
להיעלם בהמון הצבעוני של השכונה במקרה של מצוד משטרתי” )שנל ובנימיני, 2000, עמ’ 
111(, הפכו את אזור נווה שאנן למרכז המובהק של מהגרי עבודה בכלל ושל מהגרי עבודה 

.)Fenster & Yacobi, 2005( אפריקאים בפרט
ואולם, אף שהאזור כולו הפך באופן גלוי וידוע ל”שכונת מהגרי עבודה”, בעשור הראשון 
לפעילותן היו הכנסיות האפריקאיות תופעה בעלת מאפיינים מחתרתיים: הן לא היו רשומות 
בספרי הטלפונים, וגם נוכחותן במרחב הייתה סמויה; ברחובות לא היה שילוט שכיוון אליהן, 
והכניסה לרבות מהן הייתה צדדית ועלומה. כדי להיכנס לאחת מהכנסיות למשל היה צורך 
להיכנס לאחת החנויות ברחוב, וממנה לרדת במדרגות המוליכות למרתף שבו שכנה הכנסייה. 
הכנסייה הייתה מקום שהוא במובנים רבים אנונימי, חסר כתובת, מקום שמנקודת מבטם של 
רוב תושבי העיר כלל אינו קיים. ואף על פי כן, נוכחנו לגלות שלא היה די בכך כדי להפחית 

מתחושת השייכות של החברים כלפי הכנסייה שלהם. 
שני גורמים עיקריים מוזכרים בראיונות כשיקולים בבחירת מיקומן של הכנסיות: מצד 
אחד, הרצון להתרחק ממקומות שמסומנים על ידם כמקומות של פשע )סמים וזנות(, ומצד 
הרעש  על  מתלוננים  הוותיקים  הדיירים  שבהם  שקטים,  מגורים  ממקומות  ההדרה  שני, 
מהכנסיות. מתוך תפיסתן של שתי מגבלות מיקום אלו, האסטרטגיה הראשונה של התמקמות 
הכנסיות  פיזור  כלומר  ג’ורג’,  הכומר  זאת  שתיאר  כפי   ,”Spacing out“ הייתה  הכנסיות 
הפנימית  התחרות  מבחינת  גם  לכנסיות  נוח  היה  זה  פיזור  במרחב.  והמועטות  הפרטיות 
ביניהן, וגם משום שבדרך זו לא מיקדו אליהן תשומת לב רבה מצד המקומיים. ואולם, ככל 
גדולות של  וקבוצות  גם הכנסיות,  וגדלו  זרם המהגרים האפריקאים החדשים, הלכו  שגבר 
מתפללים נאספו בשכונות ועוררו לעתים קרובות תגובות עוינות מצד התושבים הוותיקים. 
לעתים הוזמנה המשטרה להתערב, ולעתים הגיע המצב לידי עימותים אלימים.6 הכנסיות 

5  על פי שנל )1999(, מאז יסודן של שכונות אלה בשנים 1924-1922, הקצו גורמי תכנון שטחים נרחבים 

מתוכן למסחר, למלאכה ולתעשייה, כולל הקצאת קומות של בנייני מגורים למסחר ולמלאכה, וזאת בשל 

קרבתן ליפו ובעקבות מדיניות ההפרדה של תל אביב מיפו. עובדה זו פגעה קשות במעמדן של השכונות 

העמים  חבר  יהודים מארצות  עולים  לשכן  ניסיון  הפיזית.  ולהידרדרותן  להזנחתן  מרכזי  גורם  והייתה 

בשכונות אלה ב–1991 לא עלה יפה, וכבר בשנת 1993 נטשו אותן העולים. כמחצית מכלל יחידות הדיור 

בשכונות נשארו ריקות, וכך זמינותן ועלות ההשכרה הנמוכה שלהן היו בבחינת תשתית נוחה לאכלוס 

יזום של מהגרי העבודה אשר הובאו ארצה על ידי מדינת ישראל באותה השנה.

6  בספטמבר 2002 למשל הפגינו תושבי שכונת התקווה נגד פתיחתה של כנסייה אפריקאית בשכונתם. 

לאחר שנפתחה הכנסייה, אירעו תקריות רבות בין חבריה ובין תושבי השכונה, תקריות שכללו יריקות, 

קללות והשחתת ספרי קודש. בסופו של דבר העתיקה הכנסייה את מקומה. סיפור זה זכה לכיסוי רחב 
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נאלצו לשנות את אסטרטגיית המיקום. לאחר שכבר עברו מדירות שכורות למרתפים, נאלצו 
לצאת מרחובות המגורים. ג’ורג’ מתאר את ההדרה של הכנסיות לשולי המרחב העירוני מתוך 
השוואה לבתי הכנסת היהודיים, המבוססים והיציבים: ארבע פעמים שינתה הכנסייה שלו את 
מיקומה בתוך עשור של פעילות. מאסטרטגיה של Spacing out עברו הכנסיות לאסטרטגיה 

של היצמדות זו לזו ברחוב לבנדה:

Gradually, there were businesses here, and they were moving out. Since we 
knew one (of the African churches) had been able to stay one or two years in 
that building without any problem – we knew we can go there! The people 
around have become used to it. That is how it happened that the people are 
congregating in the same place. That is not what we want, but that is what the 
best for the present circumstances. 

ואולם, מסיפורי המהגרים עולה כי שינויי המיקום התכופים של הכנסיות לא פגעו בתחושת 
)אפריל  גרייס7  ואף להפך. כך אומרת  ובתחושת הביטחון שהן העניקו לחבריהן,  השייכות 

:)2004

They cannot do any harm to our church, because wherever we go, we go with 
our God, but they are doing harm to the individuals. 

הניידות של הכנסיות והקלות שבה למדו המהגרים להקים כנסיות חדשות, מעניקה לגרייס 
ביטחון, שכן היא חשה שכעת לא ניתן באמת לפגוע בכנסיות עצמן: גם אם תיסגר הכנסייה, 
תמיד יוכלו היא וחבריה להקים כנסייה אחרת במקום אחר. זוהי תפיסה של שייכות בתנועה, 
 .”Wherever I hang my hat, It’s home“ המזכירה במקצת את הביטוי האנגלי המפורסם

)אחרי  בעיר  האפריקאיות  מהכנסיות  רבות  מרוכזות  היו   ,2004 שנת  בשלהי  ואולם, 
1(. בניינים  ששינו את מיקומן פעמים רבות( בשני בניינים סמוכים ברחוב לבנדה )תמונה 
אלה שימשו בעבר לבתי מלאכה ולא למגורים. מסיבה זו לא התקבלו תלונות מצד השכנים 
בלבנדה  הכנסיות  היו  אחד,  מצד  במקומן.  להישאר  יכלו  והכנסיות  ממילא(,  עזבו  )שרובם 
היה  המעבר  שני,  מצד  השכורים.  במרתפים  מהכנסיות  יותר  ונוחות  מאווררות  מרווחות, 

יחסית בתקשורת הארצית. מקרים חריפים ומתוקשרים פחות עולים גם מסיפורים של כנסיות אחרות 

)המוקד לסיוע לעובדים  אשר נאלצו להעתיק את מקומן, בעיקר בשל לחצים מצד תושבים מקומיים 

זרים, 2002(.

7  גרייס, בת כשלושים, חיה בישראל כחמש שנים עד שחזרה לגאנה מיוזמתה כשהחלה הקהילה להתפורר 

על רקע הגירושים. למרות המגבלות של עבודת הניקיון היומיומית והיעדר חופש התנועה במרחב בשל 

מדיניות הגירוש, גרייס התמידה בלימודי הנצרות בישראל, ואף הוסמכה כאן ככמרה, אך טרם מילאה 

תפקיד זה בכנסייה. יש לציין כי בנצרות האפריקאית העצמאית, אף שרוב הכמרים הם גברים, גם נשים 

יכולות לשמש בתפקיד זה. בכנסיות רבות באפריקה, וגם בישראל, מלבד הכומר הראשי יש גם כמה 

כמרים משניים, בהם נשים.
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כרוך בהוצאה כספית גדולה, והסמיכות של כנסיות רבות זו לזו איימה לערער את היציבות 
של הקהילה בכל אחת ואחת מהן, משום שמעבר של חברים מכנסייתם הקבועה לכנסייה 
מתחרה נעשה לכאורה נוח יותר. כך או כך, רחוב לבנדה הפך לתקופה מסוימת מרחוב של 
בתי מלאכה לרחוב המזוהה ביותר עם הקהילה האפריקאית ולמרכז רוחני–נוצרי מהגדולים 
והפעילים בארץ. הכנסיות האפריקאיות כבר לא היו תופעה בלתי נראית. בשבתות ניתן היה 
לראות גברים ונשים אפריקאים חברי כנסיות שונות, רבים מהם לבושים בלבוש אפריקאי 
מסורתי, מתגודדים על המדרכה שמתחת לבנייני הכנסיות. בכניסות לבניינים ישבו נשים 
והציעו למכירה סחורות שהביאו עימן מארצותיהן. בחדרי המדרגות של הבניינים היו מצויות 
והעברת  תקשורת  של  כאמצעי  ־  באנגלית  רוב  פי  על  ־  המהגרים  שתלו  רבות  מודעות 
מסרים בין חברי הכנסיות השונות. הקהילה האפריקאית בתל אביב אמנם הפכה לחשופה 

ופגיעה יותר, אך גם זכתה לראשונה במקום מובהק של שייכות בעיר.

שייכות כהבניה מרובת רבדים

מניתוח סיפוריהם של המהגרים האפריקאים בתל אביב עולה בבירור כי תפיסת השייכות 
המקומית שלהם אינה מושתתת על פן אחד של זהותם או על נרטיב אחד של קשר למקום. 
תחת זאת ניתן להצביע על כמה וכמה רבדים שחוברים זה לזה ומרכיבים תפיסת שייכות 
השייכות  שנית,  אפריקאים;  עבודה  מהגרי  של  המקומית  לקהילה  השייכות  ראשית,  זו: 

בנייני  התשעים;  שנות  במהלך  בישראל  והגדולים  הפעילים  הרוחניים-נוצריים  המרכזים  אחד   :1 תמונה 
הכנסיות ברחוב לבנדה בתל אביב. צילום: אילן ויזל.
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פי  על  אף  גלובלית.  אפריקאית  לקהילה  השייכות  ושלישית,  גלובלית;  נוצרית  לקהילה 
שבשני האחרונים מדובר בשייכויות לקהילות שתפוצתן גלובלית, ברצוננו להדגיש ולטעון 
הישראלית  החוויה  את  הופכת  הנוצרית  השייכות  מאוד.  מקומי  פן  אלה  לשייכויות  גם  כי 
של המהגרים למעין מסע צליינות שמתוכו מתפתחת תפיסה ייחודית ומעניינת של שייכות 
אפריקאית  ולקהילה  גלובלית  נוצרית  לקהילה  שייכות  של  התחושה  כן,  על  יתר  למקום. 

גלובלית מובנית בסופו של דבר באופן לוקלי מאוד, במרחב הכנסייה.

שייכות לקהילה המקומית של מהגרי עבודה אפריקאים: 
“המשפחה החדשה”

המהגרים שעימם שוחחנו תיארו תחושה עמוקה של שייכות לקהילה המקומית של מהגרי 
העבודה האפריקאים. הם הציגו את הקהילה כמשפחה אינטימית ונאמנה, זאת על אף היותה 

זמנית. הכנסייה היא מקום מרכזי שבו מובנית תחושת שייכות משפחתית זו.
המפגש  כמקום  שוחחנו  שעימם  המהגרים  רוב  ידי  על  תוארו  האפריקאיות  הכנסיות 
קבוצה  עם  בקביעות  להיפגש  למהגרים  אפשרה  הכנסייה  עבורם.  ביותר  החשוב  החברתי 
רחבה של אנשים שאינם שייכים לחוג החברים האישיים הקרוב ביותר. יתרה מזאת, הנסיבות 
שנוצרו בישראל ־ הפחד מגירוש ואי היכולת להיפגש בגלוי במקומות ציבוריים ־ במובן 
שכן  בלעדי,  כמעט  חברתי  מפגש  כמקום  הכנסייה  של  מעמדה  את  חיזקו  דווקא  מסוים 

המהגרים האמינו שמשטרת ההגירה לא תפעל בתוך הכנסיות עצמן.8 
תחושת השייכות נבעה במידה רבה מחזרתיות קבועה של ריטואלים, לא רק דתיים, אלא 
 20:30 בשעה  בערב  שלישי  יום  בכל  למשל,  המרחב.  סידור  כגון  יומיומיים  ריטואלים  גם 
ישירות מהעבודה. לפני שהתחיל  היו נאספים חברי אחת הכנסיות, שחלקם הגיעו  לערך, 
הטקס, היו מפנים בעצמם ־ גברים ונשים כאחד, ללא קשר לתפקידם ולמעמדם בכנסייה 
תנועה  כדי לאפשר את הטקס שכולל  כיסאות הפלסטיק ממרכז האולם אל שוליו,  ־ את 
חופשית במרחב הכנסייה. פנסטר )Fenster, 2004( מצביעה על כך שהכוח העומד לרשות 
האינדיבידואל לסדר את מרחב הבית הפרטי שלו לפי צרכיו הוא אחד הגורמים המרכזיים 
שמעניקים לו תחושה של שייכות למקום זה. האקט הפיזי של הסידור והניקיון בבית יש בו 
משום ביטוי מעשי וסמלי של כוח זה. ניתן לפרש את האקט של סידור הכיסאות, לא כריטואל 

ביטוי  לידי  בא  בכנסיות. הדבר  ישירה  נמנעו במוצהר מפגיעה  ומנהלת ההגירה  ואכן, משרד הפנים    8

בדבריה של סנ”צ אורית נחמני ממנהלת ההגירה, מתוך כינוס של ועדת הכנסת לבחינת בעיות העובדים 

הזרים שנערך ב–16 בדצמבר 2003: “ההנחיה שלנו היא מפורשת, גם בתיאום עם האמנות וגם עם פורום 

]...[. אני לא אומרת שאין חריגים, ואני לא אומרת שאין  ]...[ לא עוצרים בבתי כנסיות  זכויות האדם 

מקרים”. כמו כן, ההימנעות מפגיעה ישירה בכנסיות באה לידי ביטוי בבקשתו של שר הפנים, אברהם 

פורז, ממפקד משטרת ההגירה, ניצב ברטי אוחיון, להימנע ממעצרם של נציגי כנסיות הפועלים בישראל 

בין–משרדית  ועדה  גם אם אין ברשותם אשרת שהייה תקפה. ראש הממשלה, אריאל שרון, אף מינה 

כמורה.  לאנשי  אשרות  של  ולהנפקה  לחידוש  קריטריונים  לאומי שתקבע  לביטחון  המועצה  בראשות 

)סיני, רותי, “פורז: לא לעצור נציגי כנסיות, גם ללא אשרה”, הארץ, 08.2004(.
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שבו כל אינדיבידואל מממש את כוחו לסדר את המקום כרצונו, אלא כריטואל שבו קהילה 
בסידור  היום  במשך  עסקו  הכנסייה  חברי  כל  שכמעט  מאחר  ועוד,  זאת  זה.  כוח  מממשת 
ניתן למצוא ביטוי סמלי של  זה  ובניקיון של בתים פרטיים שאינם שלהם, בטקס קהילתי 

שייכות למקום משלהם. 
ניתן למצוא ביטויים נוספים לשייכות קהילתית זו גם בטקסים אחרים שנערכים בכנסייה. 
טיילור  ידי  על  מכונה  האפריקאיות  הכנסיות  של  המובהקים  הטקסיים  האלמנטים  אחד 
)Taylor, 1994( “קריאה ותשובה”: הכומר או אחד מחברי הקהילה שר או מטיף, והקהל כולו 
מגיב בקריאות משלו, בעיקר בקריאות “אמן”. אלמנט טקסי מובהק אחר הוא הריקוד במעגל 
של קבוצת מתפללים. מיזוג הקול של המשתתף היחיד עם קולה של הקהילה יוצר, על פי 
טיילור, תחושה של שוויוניות בין כלל המשתתפים, כולל המנהיגים. בשונה מטיילור, אשר 
רואה בטקסים אלה ביטוי של שוויוניות בקהילה, אנו רואים בהם ביטויים של שייכות. טקס 
 ,Testimony–נוסף שמבטא, ובמידה רבה גם מבנה, את תחושת השייכות הקהילתית הוא ה
ועל אמונתו.ּ בכל שבת קמים לפחות שני  כל חבר בפני הקהילה על עצמו  העדּות שנותן 
זו. חלק מהמשתתפים מוסרים אותה בסיפור, אך רבים משתמשים  חברים כדי לתת עדּות 
בצורות אחרות של ביטוי, כגון שירה או ריקוד. במקרים רבים העדויות אישיות מאוד, ועצם 

השיתוף של כלל הקהילה מלמד על ִקרבה עמוקה ועל אמון שרוחשים חבריה זה לזה. 
הקהילה האפריקאית השבטית המסורתית מבוססת במידה רבה על קשרי דם, אך חברי 
קהילת המהגרים היו זרים זה לזה עד שעזבו את ארצם, וחלקם אף דוברים דיאלקטים שונים. 
התנאים  חרף  משפחתיות  של  תחושה  ליצור  כדי  שמושקע  במאמץ  להבחין  ניתן  בכנסיות 
האלה. למשל, אף על פי שטקסי התפילה הרגילים מתורגמים תמיד לאנגלית, טקסים שבהם 
יש אלמנט מובהק של משפחתיות ־ חתונות, לוויות, מתן שם לתינוקות שזה עתה נולדו ועוד 
־ נערכים לעתים קרובות בשפת המקור וללא תרגום. ניתן לפרש זאת כניסיון לשמור על 
מידה רבה ככל האפשר של אינטימיות בקרב הקהילה. בטקסים אלה הקהילה ממלאת את 

התפקיד הסמלי והמעשי שבאופן מסורתי שמור למשפחה המורחבת. 
ילדים.  עם  חלקם  נשואים,  זוגות  הם  האפריקאית  הקהילה  מחברי  ניכר  חלק  כן,  כמו 
רוב המשפחות באות עם הילדים לכנסייה, ובאחת הכנסיות אף ארגנו אגף מיוחד לילדים, 
שבו הקרינו להם סרטי וידאו מצוירים של סיפורים מהתנ”ך בשעת הטקס של המבוגרים. 
הם  ולכן  דוד(,  אחות,  )אח,  משפחה  קרוב  בעקבות  לישראל  הגיעו  הקהילה  מחברי  רבים 
הולכים לכנסייה שאליה הולך אותו קרוב. וכך, אף שאין מדובר בקהילה שהיא משפחה אחת 
מורחבת, כמעט לכל חבר יש קרובים אחדים בקהילה, ובאופן זה נשמרת במידה רבה תחושת 

המשפחתיות, הביתיות והשייכות בכנסייה.
הפכו  הקהילה  בהשתתפות  בכנסייה  שהתרחשו  החוזרים  היומיומיים  הטקסים  כן,  אם 
אותה ל”משפחה חדשה” עבור המהגרים, וזאת אף על פי שהמהגרים ידעו תמיד שמשפחה זו 

היא זמנית ועשויה להתפרק בכל יום.
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שייכות לקהילה נוצרית גלובלית: צליינים בארץ הקודש

בארץ  בחרו  אשר  כצליינים  עצמם  רואים  בישראל  האפריקאים  העבודה  ממהגרי  רבים 
הקודש כיעד להגירתם מסיבות רוחניות.9 ראייה זו הופכת את תפיסת השייכות שלהם למקום 
הכרוכות  ולזרות  לארעיות  חדשה  משמעות  מעניקה  שהיא  בכך  יותר  ומיוחדת  למורכבת 

בחוויית המקומיות בישראל. כך אמר זאת הכומר ג’ונסון )פברואר 2003(:10

We are immigrants, we come here to work. […] But we believe that we are in 
the holy land and that here Christ was born. If you are here you are blessed 
[…] It’s like a pilgrimage, that every Christian wishes to be here.

 We are immigrants,( בסיפורו של ג’ונסון שזורים שני נרטיבים, האחד של מהגר עבודה
we come here to work( והשני של צליין שבא לארץ הקודש )It’s like a pilgrimage(. שני 
הנרטיבים הללו מייצגים תפיסה של שייכות למקום שאינה קבועה אלא ארעית. גם הצליין 
וגם המהגר אינם מגיעים למקום היעד שבחרו מתוך כוונה להישאר בו, אך כיוון שהגיעו, הם 

תוקעים יתד של שייכות על בסיס כפול: רוחני–דתי וכלכלי–יומיומי.
רבים מחברי הכנסיות שעימם שוחחנו תיארו את עצם השהות בישראל כחוויה שהפכה 
את הסיפורים התנ”כיים שהכירו מילדותם למוחשיים, חיוניים ואמיתיים יותר, בעיקר בזכות 

הביקורים במקומות הקדושים:

Actually I came to visit, to see the land, to see what is real from what we learn 
in the bible. And it’s a great opportunity, because you come and you see at 
least some of the things you’ve been hearing and reading about. I’ve been to 
Megiddo, Caesarea, Nazareth and Jerusalem. (Grace, April 2004)

 (In Israel) you feel a sense of real connection. The bible becomes alive. When 
you are in Ghana, you know the stories from Genesis, of Exodus, the New 
Testament […] I’ve been in the grave of Jesus, in the Mount of Olives. (David, 
April 2003)

9  גישה זו באה לידי ביטוי לא רק בסיפוריהם של המהגרים האפריקאים, אלא גם בסיפוריהם של המהגרים 

הדרום אמריקאים, כפי שעולה ממחקרן של קמפ ורייכמן )2004(.

10  הכומר ג’ונסון, בן ארבעים מניגריה, היה ממקימי כנסיית “The Cross and the Star” והכומר הראשי 

בה. הוא עבד בכנסייה בהתנדבות, ובמקביל עבד גם בעבודות ניקיון בבתים פרטיים. הכנסייה שלו, אף 

שלא הייתה מהגדולות והמוכרות שבין הכנסיות, בלטה ביניהן בזכות המראה החגיגי שלה. עוררו את 

תשומת לבנו גם צלם הווידיאו של הכנסייה שתיעד את כל הטקסים והעובדה שכל החברים היו מגיעים 

לטקסים בלבוש לבן.
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חוויה זו של הצליינות, על פי דייוויד11 וגרייס, מחברת אותם למקורות הזהות הנוצרית שלהם. 
באומן )Bauman, 1997( מתאר את מסע הצליינות כמטפורה לדרך החיים המודרנית ולזהות 
המודרנית. בחברה המודרנית, על פי באומן, צליינות אינה בחירה של מעטים נבחרים, אלא 
פרקטיקה שאדם עושה מתוך הכרח, כדי שלא להיות “אבוד במדבר”. בהיותו צליין, אדם 
חיי  של  התפיסה  משהו.  לעבר  צועד  אלא  משמעות,  וחסר  מובן  לא  בעולם  משוטט  אינו 
היומיום כמסע צליינות מעניקה לאדם משמעות ומאפשרת לו ליצור לעצמו זהות שהיא גם 
בישראל  בשהותם  רואים  האפריקאים  המהגרים  ואכן,  והמשכיות.  פנימי  היגיון  עם  סיפור 
מסע צליינות )ולא באופן מטפורי כפי שמתכוון באומן( הנוסך משמעות חדשה לחיי היומיום. 
תפיסה זו אף מעניקה משמעות לארעיות של החוויה, ומאפשרת למהגרים להתמודד גם עם 

הפחד מהגירוש, כפי שמבטאת זאת וירג’יניה )מרס 2004(:12

Now I’m going back because of the situation. But it’s ok, I came to see the holy 
land, and I’ve seen the holy land.

וירג’יניה חזרה לסיירה לאונה לאחר כעשר שנים בישראל, אך דבריה משקפים תפיסה של 
קשר למקום שאינו מוגדר על פי משך השהות: המקום הטביע את חותמו בזהותה.

הזהות הנוצרית סיפקה למהגרי העבודה האפריקאים נרטיב מוכר, של עם אחר מתקופה 
אחרת, ונרטיב זה אפשר להם לאחד את שני הסיפורים השונים, זה של מהגרי העבודה וזה 

של צליינים, לכדי סיפור אחד שלם. כך אמר סטפן )מאי 2003(:

I’m from Ghana and I’m in Israel, they (the people of Israel) are from Israel 
and they’re in Egypt. […] God tell them – ‘go to Egypt, there’s food there’, 
and they go there and they bring food. So maybe I’m from Africa and we don’t 
have a lot of money there, or jobs. So I come here for money, and you (the 
Israelis) are chasing me out. And God says ‘don’t do that, because you’ve been 
there before, and now you are doing it to somebody else’. And you are doing 
it. And you are obedient to the word of God. So God says ‘if you do that, I will 
punish you’. But I pray that that punishment will never come upon Israel.

סיפורם התנ”כי של מהגרי העבודה העבריים שירדו לאפריקה ־ למצרים ־ לחפש מזון, 
שוב  הוזכר  הסיפור  בישראל.  האפריקאים  העבודה  מהגרי  של  לסיפורם  נגטיב  מעין  הוא 

11  דייוויד חי בישראל זה שבע שנים. נוסף על עבודות הניקיון, הוא לומד מחשבים ושימש מתורגמן באחת 

ואת  האינטונציה  את  גם  מחקה  הוא  בכנסייה  התרגום  ובזמן  שוטפת,  דייוויד  של  האנגלית  הכנסיות. 

התנועות של הכומר. כשראיינו את דייוויד הוא היה רווק וסיפר על רצונו להקים משפחה. ואכן, כעבור 

חמישה חודשים נישא בכנסייה לאחת מחברות הקהילה.

12  וירג’יניה, בת ארבעים מסיירה לאונה, הגיעה לישראל לבדה לפני כ–11 שנים. האנגלית שבפיה דלה, 

ולמרות זאת היא שמחה להתראיין ולספר על הכנסייה שלה. אף שאין לה תפקיד פעיל קבוע בטקסי 

הכנסייה, היא כמעט לעולם אינה מחמיצה אותם, גם בימות השבוע. 
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ושוב בדרשות בכנסייה ועלה בשיחות רבות שקיימנו עם חברי הקהילה. הוא מאפשר להם 
לספר את סיפור ההגירה שלהם מתוך שיח דתי שמעניק לו ממד טרנסצנדנטלי, וכן לחדד 
את חצי הביקורת שלהם כנגד החברה הישראלית ולהביע את התנגדותם מתוך שיח שמוכר 

גם לישראלים.13
סיפורו של ישו הוא נרטיב נוצרי מרכזי אחר שמשמש את המרואיינים כדי לספר את 

סיפורם. זהו גם סיפור של זרות בתוך החברה הישראלית, כפי שמתאר ג’ון )ינואר 2004(: 14

It’s interesting, like in Israel, you see what is going on now – they are always 
chasing the foreigners. When you go to church, you forget all this. […] 
Because we hear the word of God and we know that it has happened before, 
even here in Israel, when Jesus came.

ג’ון מתאר את הכנסייה כבית שבו הוא יכול לחוות לרגע את תחושת הנרדפות מנקודת מבט 
ידי  חיצונית, דתית, שהיא מעבר למקום ולזמן הנוכחיים: הרדיפה של מהגרי העבודה על 
 It”–ו  ”They are always chasing the foreigners“ ייחודית לזמננו, שכן  ישראלים אינה 
has happened here before”. נקודת מבט זו מאפשרת לג’ון להבין את הרדיפה שלו עצמו 
בידי ישראלים כסיפור שבו הוא מממש את אמונתו הנוצרית, מעין צלב שהוא נושא עימו, 

ובאמצעותו מממש את זהותו הנוצרית.
לסיכום, ראינו כי הזהות הנוצרית מחזקת את תחושת השייכות המקומית של המהגרים 
הנוצרית שלהם.  הזהות  תחושת  את  מחזקת  המקומית  השהות  מידה  ובאותה  האפריקאים, 
והנרדפות  הזרות  ולתחושות  הארעיות  לממד  חיובית  משמעות  מעניקה  הנוצרית  הזהות 
הכרוכים בחוויה המקומית שלהם בישראל. יתרה מכך, האמונה הנוצרית מאפשרת למהגרים 

להפוך את הכנסיות לבית, למקום שבו הם חשים בטוחים על אף מדיניות הגירוש.

שייכות לקהילה אפריקאית גלובלית: רשתות של גלות אפריקאית

מעניקה  הכנסייה  המקומית,  האפריקאית  לקהילה  שייכות  הברורה של  התחושה  על  נוסף 
לחבריה גם חוויה של שייכות רחבה יותר לקהילה אפריקאית גלובלית. ברצוננו לדון בשני 
זו: האחד הוא ההתארגנות של הכנסיות האפריקאיות בישראל כחלק  היבטים של שייכות 
של  בישראל  הבין–תרבותי  המפגש  הוא  והשני  אפריקאיות,  כנסיות  של  גלובלית  מרשת 
טקסי  של  המוסיקלי  ובממד  המסורתי  בלבוש  וביטויו  באפריקה  שונים  ממקומות  מהגרים 

13  יש לציין כי גם חלק מארגוני התמיכה במהגרי העבודה בישראל נוקטים אסטרטגיה זו, למשל החוברת 

שהוציא המוקד לסיוע לעובדים זרים תחת הכותרת “כי גרים הייתם” )2002(. 

 ”Redemption Power Ministry”–14  ג’ון, גבר כבן שלושים, נשוי ואב לילדה בת שנתיים. פגשנו אותו ב

היה  מישראל  שגורש  לפני  להתראיין.  נלהב  היה  המחקר  על  כששמע  שנים.  כשש  בארץ  שחי  לאחר 

חבר במקהלת הכנסייה וסיפר לנו שהוא רואה בשירה שלו בכנסייה את הביטוי העמוק ביותר לאמונתו 

ולשייכותו לקהילה. 
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אנו  מדוע  ונסביר  נקדים  כן  לפני  אך  שייכות.  של  מוחשיים  מרחבים  שיוצרים  הכנסייה, 
של  אחת  כקהילה  באפריקה  שונות  ממדינות  הגיעו  שחבריהן  רבות  לקהילות  מתייחסים 

מהגרי עבודה אפריקאים בישראל.
ומגאנה,  מניגריה  רובם  שונות:  ממדינות  לישראל  הגיעו  אפריקאים  עבודה  מהגרי 
רוב  אחרות.  וממדינות  אפריקה  מדרום  מקונגו,  לאונה,  מסיירה  השנהב,  מחוף  ומיעוטם 
גם  ביטוי  לידי  באה  זו  וחלוקה  לאומית,  זהות  בסיס  על  התגבשו  האפריקאיות  הקהילות 
בכנסיות. ההבדלים בין הקהילות באו לידי ביטוי בעיקר בשפות שבהן השתמשו בכנסיות 

ובלבוש המסורתי שלבשו רבים מהחברים. 
אף שהתקיימה שונות לאומית ותרבותית בין המהגרים ממדינות אלה, ניתן להצדיק את 
כמה  חולקים  שהם  משום  אפריקה,  מדינות  כל  יוצאי  של  לקהילות  המכלילה  ההתייחסות 
מאפיינים משותפים שמבדילים אותם ממהגרי עבודה מיבשות אחרות.15 בין אלה ניתן לציין 
את ריבוי המשפחות בקרב כל הקהילות האפריקאיות, הריכוז הגיאוגרפי של רוב המהגרים 
האפריקאים בתל אביב,16 מאפייני התעסוקה17 ומאפייני ההתארגנות המוסדית.18 לאמיתו של 
דבר, דילמה זו ־ האם בכלל ניתן לדבר על “זהות אפריקאית” ־ מעסיקה את רוב החוקרים 
העוסקים באפריקה ובמהגרים או באזרחים ממוצא אפריקאי ברחבי העולם. אחת הטענות 
הבולטות היא שהחשיבות וההצדקה לעצם החיפוש אחר “זהות אפריקאית” נובעות מתוך 
קיומה של “גלות אפריקאית”. אפריקה, כסמל מאחד של שייכות, נוצרה בעבר וממשיכה 
להיווצר גם כיום, דווקא בגלות. בעבר היה זה המפגש שבין עבדים שנחטפו מאזורים שונים 
ביבשת אל המערב, וכיום זהו המפגש בין מהגרים ממדינות אפריקה השונות, אשר העניקו 

.)Gilroy, 1993; Kanneh, 1998( ועדיין מעניקים לאפריקה משמעות של מולדת
אפריקאיות  לכנסיות  אחר  או  זה  באופן  קשורות  בישראל  האפריקאיות  הכנסיות  רוב 
בעולם.  אחרים  ובמקומות  באירופה  בקנדה,  הברית,  בארצות  באפריקה,  ששוכנות  אחרות 
הכמרים בישראל מעידים על כך שהמבנה הארגוני של הכנסיות ואופי הטקסים דומה למדי 
בכל הארצות, למעט התאמות שמתקיימות בכל מדינה ביחס לתנאים המקומיים.19 בהקשר 
זה ניתן לזהות שני דפוסים עיקריים של התארגנויות גלובליות של הכנסיות האפריקאיות: 
האחד הוא כנסיות שהן מעין שלוחות )ענפים( של מרכז באפריקה. על פי רוב זוהי יוזמה 

15  יוצאת דופן היא הקהילה האתיופית. המהגרים האתיופים מגדירים עצמם כפליטים אשר עזבו את ארצם 

כי חייהם או חירותם עמדו בסכנה מסיבות פוליטיות. רובם המכריע של האתיופים–הנוצרים בישראל 

התגוררו בירושלים, ורבים מהם היו בתהליך של הסדרת מעמדם החוקי הבינלאומי כפליטים.

16  ניתן לזהות את ההבדלים הברורים בין יוצאי אפריקה ובין מהגרים מיבשות אחרות מבחינת הריכוזים 

יוצאי  רוב  ואילו  אביב,  בתל  ככולם  רובם  מתרכזים  האפריקאים  המהגרים  בישראל:  הגיאוגרפיים 

הפיליפינים למשל מתגוררים בבתי המעסיקים בשלוש הערים הגדולות )ובימי השבתון נפגשים בדירות 

שכורות משותפות(, ורוב יוצאי תאילנד פזורים בקיבוצים ובמושבים. 

17  רוב המהגרים האפריקאים הועסקו בניקיון בבתים פרטיים ובעסקים קטנים. רובם הגדול שהו בארץ 

ללא אשרות, ולכן פעלו כעצמאים ולא היו קשורים לקבלן כלשהו או לחברת כוח אדם.

אפריקה,  מדינות  כל  ליוצאי  משותפים  שחלקם  מוסדיים  גופים  כמה  הקימו  האפריקאיות  הקהילות    18

והבולט שבהם הוא איגוד העובדים האפריקאים. כמו כן, הכנסיות האפריקאיות בתל אביב התארגנו אף 

הן במסגרת משותפת של מפגשים דו–שבועיים בין הכמרים. 

19  צבר )2004( עומדת במאמרה על רבים מהמאפיינים אשר ייחדו את הכנסיות האפריקאיות בישראל.
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של מהגרים אחדים שהשתייכו לזרם מסוים עוד בהיותם באפריקה, ולאחר ההגירה פועלים 
יחד להקמתה של כנסייה שבה יוכלו לשמר את המסורת המוכרת להם. כנסיות אלה מוקמות 
מתוך שמירה על קשר הדוק עם המרכז באפריקה. הדפוס השני הוא רשת של כנסיות–אחיות 
אוטונומיות שיוצרות קשרי גומלין זו עם זו ושאינן משויכות למרכז מובהק באפריקה. כנסיות 
אלה מוקמות במקומות שונים בעולם, תמיד ביוזמתם המקומית של המהגרים. הקשרים בין 

הכנסיות–האחיות נרקמים בהדרגה ולאורך זמן.
כלומר  הראשון,  מהסוג  לכנסייה  דוגמה  הייתה   ”The Cross and the Star“ כנסיית 
שפריׂשת הכנסיות שלה היא גלובלית, אך יש לה מרכז רוחני ומנהלי בניגריה. ג’ונסון מתאר 
את הקשר עם המרכז בניגריה כקשר רציף ויומיומי המבוסס על שימוש באינטרנט ובפקס. 
בטקסים  בכך שמשתתפים  גם  ביטוי  לידי  באה  כנסיות  גלובלית של  לפריׂשה  ההשתייכות 
מהגרים מארצות שונות באפריקה כמו ניגריה, גאנה, סיירה לאונה וחוף השנהב. יתר על 
יחידים ממוצא  גם מהגרים  הכנסיות האפריקאיות  כן, לעתים השתתפו בטקסי השבת של 
פיליפיני או דרום אמריקאי. מכאן שהגלובליות של הזרם הנוצרי–אפריקאי שאליו משתייכות 
כנסיות אלה בא לידי ביטוי הן בפריׂשה הגלובלית של כנסיות והן בהתרחשות המקומית בכל 

אחת מהשלוחות, שיש לה מאפיינים רב–לאומיים.
פריׂשה  של  השני  לדגם  דוגמה  היא  זאת,  לעומת   ,”Redemption Power“ כנסיית 

גלובלית, כרשת של כנסיות–אחיות אוטונומיות, כהגדרתו של ג’ורג’ )אפריל 2003(:

We are un–patroned and independent […] we started here. We are not 
privileged to be a part of a bigger organization. We pray that in the future 
it will be a bigger something. However, we have relations with other sister 
churches, in Ghana, New Zealand, USA and that kind of things. We invite 
people from these sister churches.

של  החשיבות  את  ומדגיש  הכנסייה,  עבור  אופטימלי  מצב  באוטונומיה  רואה  אינו  ג’ורג’ 
השתייכות לארגון גג גלובלי. לדבריו, הכנסייה משקיעה מאמץ ומשאבים ביצירת קשרים עם 
כנסיות אחרות ברחבי העולם כדי ליצור רשת שעשויה להיות בעתיד ממוסדת ויציבה יותר 
ולהועיל לכל אחת מחברותיה. כעת יש לרשת זו תפקיד שהוא בעיקר סמלי, והיא מעניקה 
לחברי הכנסייה תחושה של השתייכות למשהו גלובלי. אולי מכיוון שהרשת הגלובלית של 
הכנסיות–האחיות עדיין אינה ממוסדת ויציבה, גם ההתרחשות המקומית בכנסייה של ג’ורג’ 

אינה רב–לאומית כמו בזאת של ג’ונסון, אלא חד–לאומית. 
מההשוואה בין שתי הדוגמאות ניתן ללמוד מעט על החוקיות העולמקומית של הכנסיות 
ויציבה  ממוסדת  הכנסיות  רשת  של  הגלובלית  שהפריׂשה  ככל  גיסא,  מחד  האפריקאיות: 
יותר, כך ההתרחשות המקומית בכל אחת מהכנסיות של הרשת עשויה להיות רב–לאומית 
וקוסמופוליטית יותר. מאידך גיסא, דווקא הקשר החזק למרכז באפריקה עשוי למסד ולייצב 

פריׂשה גלובלית זו.
)תמונה  ניתן לזהות באופן סמלי במרחב הכנסיות  את ההשתייכות לקהילה הגלובלית 
2(. למשל, הסמל של כנסיית “Redemption Power” שתלוי מעל לבמה המרכזית הוא ציור 
של ספר תנ”ך פתוח שעליו מונח גלובוס. כמו כן, מאחורי הבמה מתנופפים שישה דגלים 
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של ארצות שבהן יש כנסיות–אחיות. סמלים אלה אינם מבטאים שייכות נוסטלגית למולדת 
הזדמנויות  המהגרים  מחפשים  שבו  גלובלי  למרחב  שייכות  אלא  שנעזבה,  האפריקאית 

לעתידם.

ייתכן  במערב,  אחרת  למדינה  שוב  יהגרו  שאם  מאמינים  הם  כי  ציינו  מהמרואיינים  חלק 
שיפגשו שם חברים מ”המשפחה החדשה” שרכשו בישראל. כך אמרה גרייס )אפריל 2004(: 

You come here, and you have a new family altogether, new friends… If I was 
in Africa, I wouldn’t have had the opportunity to know them. 

ובזכות  שונות,  ומארצות  שונים  מאזורים  חברים  בין  הרב–לאומי  המפגש  באמצעות  כך, 
הקשרים החברתיים ההדוקים המשפחתיים שנוצרים בה, מובנית בתוך הכנסייה המקומית 

רשת גלובלית של שייכות וסולידריות אפריקאית–נוצרית.

דורש  ג’ורג’  הכומר  רב-לאומית:  סימבוליקה   :2 תמונה 
”Redemption Power“ בכנסיית

 “Tohu-Bohu“ האתר  מתוך   ,Benjamin Cohen צילום: 
)www.tohu-bohu.info(
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סוף דבר 

אזור  את  הפכה  אחדות  שנים  שבתוך  ־  האפריקאים  העבודה  מהגרי  קהילת  של  סיפורה 
בישראל,  הפעילים  הנוצריים  הרוחניים  המרכזים  לאחד  לבנדה  ברחוב  הנטוש  התעשייה 
ארעיות  על  אותנו  מלמד  ־  לרצונה  בניגוד  נטוש,  שוב  אותו  הותירה  שנים  כמה  ובחלוף 
השייכות למקום בעידן הגלובליזציה. באותה המידה מלמד סיפור זה גם על עוצמת השייכות 

ועל כוחה לעצב את חייהם של בני אדם מצד אחד ואת המרחב העירוני מצד שני.
הקהילה  בקרב  סוגי ההתארגנויות שהובנו  מבין  והחשוב  היו המקום המרכזי  הכנסיות 
האפריקאית בישראל, שמנתה בשיאה רבבות חברים והתרכזה רובה ככולה בדרום תל אביב. 
הכנסיות היו קשורות ביניהן ביחסים של שיתוף פעולה אך גם בתחרות אינטנסיבית. כנסיות 
לחברי  והקנו  נשתמרו  אותן  המאפיינות  הנורמות  אך  הזמן,  במשך  והשתנו  התפרקו  קמו, 
הקהילה תחושה של יציבות והמשכיות, ומעל לכול, תחושה של שייכות ־ שייכות לקהילה 
ושייכות למקום. כל זאת על רקע יחס עוין מצד המדינה, שהגיע לשיאו במדיניות הגירוש 
האינטנסיבי מאז 2003. על רקע זה ברצוננו לחזור לכמה מהנחות המוצא שהצגנו בתחילת 

המאמר בדבר הקשר בין זהות, שייכות ומקום, ולבדוק אותן לנוכח ממצאי המחקר. 
תחושה של ביטחון עשויה לחזק תחושה של שייכות למקום, ולהפך: פרקטיקות מסוימות 
כי  מציינות   )2004( ורייכמן  קמפ  הביטחון.  תחושת  את  לחזק  עשויות  למקום  שייכות  של 
שהמהגרים  בכך  זאת  ומסבירות  האוונגליים  המהגרים  עבור  מוגן”  “מרחב  היו  הכנסיות 
ממצאים  מעלה  זה  מחקרנו  בכנסיות.  מעצרים  מלבצע  נמנעו  ההגירה  שרשויות  האמינו 
דומים בצד הסבר נוסף, רב משמעות: המהגרים ראו בכנסיות עוגן של שייכות שניתן בקלות 
להעביר ממקום למקום, ותפיסה זו חיזקה את תחושת הביטחון שלהם. תפיסה של שייכות 
למקום כמו זו מעניקה תחושה של ביטחון שעשויה להקל את התמודדותם של מהגרים עם 

סביבת חייהם החדשה. 
תחושת שייכות עשויה להתפתח ביחס למקומות רבים ולבטא היבטים ורבדים שונים של 
הזהות. המהגרים האפריקאים בישראל פיתחו תפיסה של שייכות ביחס למקומות בישראל, 
באפריקה ובעולם. חלק מהמקומות היו קשורים באופן מובהק בפן מסוים של זהות המהגרים. 
למשל, כשהיו מבקרים כעולי רגל במקומות הקדושים לנצרות בישראל, הייתה מתעוררת 
בהם באופן מובהק תחושה של שייכות נוצרית; הליכה יומיומית ברחובות תל אביב, לעומת 
זאת, הייתה מעוררת תחושה מובהקת של שייכות לקבוצה נרדפת של מהגרי עבודה בלתי 
השייכות  ושל  הזהות  של  הרבדים  כל  כמעט  ביטוי  לידי  באו  בכנסייה  ואולם,  מתועדים. 
שלהם, כפי שהם עצמם הגדירו אותן: כנוצרים, כצליינים, כמהגרי עבודה, כגנאים, כניגרים 
קהילה  כחברי  וגם  המקומית,  האפריקאית  הקהילה  כחברי  אחרת,  מדינה  כל  כיוצאי  או 
אפריקאית–נוצרית גלובלית המקושרת ברשתות של תמיכה הדדית וסולידריות בין כנסיות 
אפריקאיות שונות באפריקה ובעולם, כאנשי משפחה היוצאים לבילוי משותף, כמוזיקאים 
חובבים המופיעים במקהלה או כרווקים המעוניינים בשידוך. כפרפרזה על המושג “תיאור 
גדוש” של קליפורד גירץ )1973(, המתאר טקסט שהוא רווי במבני משמעות, אפשר להתייחס 
לכנסייה העצמאית של המהגרים האפריקאים כאל “מקום גדוש” שרווי במשמעויות וברבדים 

של שייכות ושל זהות. 
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עוד הראינו שנרטיבים של שייכות עשויים להתבסס על מגוון רחב של מקורות ומתוך 
ובאתוסים  בנרטיבים  האפריקאים  המהגרים  משתמשים  כיצד  ראינו  יצירתיות:  פרשנויות 
יהודיים, ישראליים ואפריקאיים כדי להעניק משמעות לנוכחותם בישראל. אחד  נוצריים, 
הממצאים המעניינים של מחקר זה הוא האופן שבו משתמשים המהגרים בנרטיבים ובאתוסים 
של זרות ואחרות ־ למשל סיפורו של ישו שפעל, לתפיסתם, כזר בקרב היהודים ־ באופן 
שדווקא מחזק את שייכותם למקום. במובנים אלה שונות הכנסיות האפריקאיות מהכנסיות 
האוונגליות: כפי שטוענות קמפ ורייכמן, בחלל הכנסייה האוונגלית “מהגרים חדלים מלהיות 
‘זרים’, ‘שב”חים’ )שוהים בלתי חוקיים( או ‘ניקיונרוס’,20 ויכולים לאשר ולאשרר מחדש את 
השתייכותם לקטגוריה רחבה ומכילה של ‘נוצרים’” )קמפ ורייכמן, 2004, עמ’ 109(. לעומת 
זאת, בכנסיות האפריקאיות מודגשת זרותם של האפריקאים, וגם היותם שוהים בלתי חוקיים 
זרויות אלו מבטאות עבורם באופן פרדוקסלי מעין שייכות למקום.  ודווקא  ניקיון,  ופועלי 
היבט  בבחינת  היא  אלא  למקום,  שייכות  בהכרח תחושות של  אינה מבטלת  כן,  אם  זרות, 

מסוים של הזהות שעשוי דווקא לחזק תחושות אלו.
תחושת שייכות למקום היא אישית, אך גם קולקטיבית וחברתית, ובין שני הרבדים הללו 
של השייכות עשוי להתקיים מתח. פנסטר )Fenster, 2004( מעלה במחקרה כי מתוך תחושת 
 ,)Sense of staying( השייכות והמחויבות של התושבים לעיר מתפתחת גם תחושת הישארות
אחד  כל  של  ההישארות  לתחושת  התייחסנו  זה  במאמר  בעיר.  להישאר  מודעת  כהחלטה 
מהמהגרים כאינדיבידואל, אך גם לתחושת הישארות קהילתית. התברר כי קיים קשר בין 
סיפרו  הם  כקהילה  אולם  ארעיים,  כשוהים  ראו עצמם  המרואיינים  כל  שוני.  בצד  שתיהן, 
 Giddens,( גידנס  הכנסיות.  להישאר:  כדי  התשתית  את  הקימו  ואף  הישארות  של  נרטיב 
1991( טוען שבחברה הפוסטמודרנית אדם קשור ביחסים של שייכות לקבוצות התייחסות 
יותר מכפי שהיה בעבר, אך באותה עת הוא חש עצמו מחויב פחות לכל אחת מהן.  רבות 
ייתכן שהדואליות שתיארנו כעת מבחינת השייכות למקום ברמה האינדיבידואלית וברמה 
צורה  בה  לראות  ניתן  ולפיכך  גידנס,  שמתאר  לתהליך  נוסף  ביטוי  אלא  אינה  הקהילתית 

חדשה של השתייכות למקום המאפיינת את עידן הגלובליזציה.
פרקטיקות מרחביות שונות מייצרות רמות שונות של שייכות למקום, ולהפך: רמות שונות 
של שייכות למקום עשויות לעצב פרקטיקות מרחביות שונות. הממצאים שהצגנו במאמר זה 
מלמדים כי יש לבחון נוכחות או היעדרות של אדם או של קהילה במקום מסוים כפעולה 
המהגרים  של  כנסיותיהם  היו  שנים  במשך  ובפרשנות.  מבט  בנקודת  שתלויה  מרחבית 
האפריקאים נוכחות–נפקדות במרחב התל אביבי, קיימות עבור חבריהן אך נעלמות מתודעתם 
של רוב תושבי העיר ושל הרשויות הלאומיות. אף כי לא היה זה סוד, המהגרים האפריקאים 
התאמצו להצניע את נוכחותם במרחב, והרשויות שיתפו פעולה בעצימת עיניים מכוונת. מצד 
שני, ראינו שככל שהתבססו והתמסדו הכנסיות, כך התחזקה והתבלטה גם נוכחותם במקום, 
והנסיבות הובילו את רובן להתרכז ברחוב אחד. כעת, לא זו בלבד שהיו נוכחים במרחב, אלא 

אף שינו את אופיו והפכו במובנים רבים לאחד מסימני ההיכר המרכזיים שלו. 
תחושה של שייכות למקום קשורה באופן הדוק למערכת של יחסי כוח. שייכותם המקומית 
של המהגרים האפריקאים בתל אביב נוצרה מתוך מערכת סבוכה של יחסי כוח קהילתיים, 

20  כינוי לעובדי ניקיון דרום אמריקאים.
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מהיבטיה,  אחד  לכל  ובהתייחסות  זו,  במערכת  וגלובליים.  לאומיים  עירוניים,  שכונתיים, 
כן, ראינו  היו המהגרים האפריקאים אחת הקהילות השוליות והחלשות ביותר. אף על פי 
כיצד יצרה לעצמה הקהילה את הכנסיות שהיו עבורה למקומות של שייכות. הצלחתה של 
כלל  קילומטרים ממולדתם  הקהילה לבסס לעצמה מקומות של שייכות במרחק של אלפי 
אינה מובנת מאליה. די להיזכר באותו שיח נוסטלגי של שייכות למקום, שהוא במידה רבה 
 Massey,( שיח בורגני–גברי–לבן, אשר עוסק ב”אובדן תחושת המקום” לנוכח הגלובליזציה
1994(. לעומת זאת, המהגרים האפריקאים יצרו לעצמם כנסיות ששימשו מקום שמאפשר 
במידה מסוימת הן את תנועת ההגירה והן את ההתבססות המקומית, שאמנם הייתה ארעית, 

אך רוויה בשכבות של שייכות. 
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בתי נידה )מרגם גוג’ו( בקרב עולות מאתיופיה 
בישראל: מחאה מגדרית דתית ואתנית

רחל שרעבי* וענבל סיקורל**

שהיגרו  נשים  בקרב  ואתנית  דתית  מגדרית  התנגדות  מנתח  זה  מחקר  תקציר. 
מאתיופיה לישראל. הוא יתמקד בניתוח התופעה של הקמה ושימוש בבתי נידה 

)המכונים מרגם גוג’ו( בידי נשים ובנות של משפחות קייסים )חכמי דת אתיופים( 

בישראל. 

היישוב.  בשולי  נפרדת  בקתה  לזהות  היה  באתיופיה אפשר  היהודיים  ביישובים 

הנידה.  בזמן  הנשים  פרשו  ואליו  גוג’ו(,  )מרגם  “בקתת הקללה”  כונה  זה  מבנה 

יהודי אתיופיה שמרו בקפדנות רבה על חוקי הנידה בהתאם למצוות התורה. בזמן 

לשוב  לה  והותר  הנידה,  לבית  האישה  הורחקה  הלידה  ולאחר  החודשי  המחזור 

אל ביתה רק בתום תקופת הטומאה, לאחר טקס טהרה. בני המשפחה המורחבת 

נרתמו בתקופה זו לטיפול הן בביתה ובמשפחתה של האישה הנידה והן בה עצמה 

)בעיקר בהזנה(. 

בפני  העמידו  בה  הכרוכות  והכלכליות  החברתיות  והתמורות  לישראל  ההגירה 

הנשים קשיים בקיום מנהג דתי זה. עם קשיים אלו התמודדו במיוחד נשות הקייסים, 

אשר מהן ציפו אישית וחברתית לשמר את המסורת האתיופית. המצוקה הופיעה 

עוד במרכזי הקליטה בשל חוסר נכונות של המנגנון הקולט לקבל ערכים דתיים 

ומסורתיים של העולים מאתיופיה ולהקצות לנשים הנידות מתחם ציבורי שתואם 

את כללי המסורת האתיופית. בעיה זו החריפה עם המעבר למגורי קבע בשכונות 

שהתגוררה בהן אוכלוסייה מגוונת ושלא היה בהן מבנה משפחתי וקהילתי תומך. 

מחקר זה בוחן שלושה בתי נידה בישראל, שבהקמתם היו שותפות פעילות נשות 

קייסים. המחקר יבדוק באיזו מידה הולכות הנשים למרגם מרצונן ובאיזו מידה הן 

נענות לכפייה או לחץ של הבעל ולציפיות החברתיות מהן כנשות קייסים. האם 

הנשים מייחסות למרגם משמעות אתנית או דתית? 

שאלה מרכזית הנבחנת במאמר היא שאלת הזהות המתקשרת לפעילות הטקסית 

זהות  על  שמירה  לשם  במרגם  משתמשות  הנשים  כי  היא  טענתנו  המרגם.  של 

תרבותית וכמעשה התנגדות לתרבות דומיננטית קולטת. הפרקטיקות של המנהג 

ובין  האתיופית  המסורת  בין  סינקרטי  שילוב  על  מצביעות  ובישראל  באתיופיה 

המגדרית–יהודית– לזהותה  מענה  נותן  זה  שילוב  בישראל.  החברתית  המציאות 

ישראלית–אתיופית החדשה של המהגרת מאתיופיה. 

החברה  למדעי  המשולב  והחוג  אשקלון  האקדמית  במכללה  ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  המחלקה   *
באוניברסיטת בר אילן.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית אשקלון.  **
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הקדמה

הנידה  בית  ניצב  אתיופיה(,  יהודי  בקרב  דת  )כוהן  הקייס  בית  ממוקם  שבו  המגרש  בקצה 
)מרגם גוג’ו(. מבנה זה הוא החלופה הישראלית למרגם גוג’ו שהיה נהוג באתיופיה. למתבונן 
הישראלי מזכיר המרגם מעין מחסן קטן בשל מיקומו בשולי החצר, חיפויו וגודלו. המבנה 
כולל חדר מגורים קטן, חדר רחצה ופינת בישול. המרואיינים הסבירו כי האישה אינה אמורה 
לבשל במקום אלא רק להתקין לעצמה קפה או לחמם את המזון שהוגש לה. מדבריהם מתברר 
כי כשנבנו המרגמים לראשונה בישראל, בשנות התשעים המוקדמות של המאה העשרים, הם 
היו בעלי מראה נזירי עוד יותר: לא מטויחים וללא כלים סניטריים. כיום המרגם הישראלי 
בנוי מחומרים שמהם בנויים הבתים בישראל, וזאת בניגוד לבקתת המרגם באתיופיה אשר 

הייתה עשויה קש )כמו בתי המגורים(. 
הרושם של המתבונן הוא שבמרגם מצויים תנאי מגורים מינימליים: כלים אחדים, ציוד 
וכן  במבנה,  המשתמשות  ממיעוט  נובעים  אלו  שתנאים  ייתכן  בלבד.  בסיסי  וריהוט  מועט 
ממצבם הכלכלי של המהגרים. עם זאת, המרואיינות חזרו והדגישו כי המקום “מקביל לבית”, 

או כפי שאמרה צעירת המשתמשות )חיילת בת 19(: “זה כמו בית, זה הבית שלי במחזור”.
בשנים 2006-2005, לאחר תחקיר מקיף שערכנו בקרב יוצאי אתיופיה בישראל, מצאנו 
שלושה בתי נידה פעילים, בערים חדרה, עפולה וקריית גת. מרגמים אלו שייכים למשפחות 
עם  עומק  ראיונות  כעשרים  ערכנו  המדוברים  המרגמים  בשלושת  קייס.  עומד  שבראשן 
בנות המשפחה ועם בניה. הראיונות נערכו בבתי המרואיינים שבסמוך למרגם או במקומות 
ציבוריים. ביקרנו בבקתות עצמן, אולם לא הורשינו לשהות בבתי הנידה בעת ששהו בהם 
רוב  הטומאה.  בנו  שתדבק  ואמרו  התנגדו  ומשפחותיהם  שהקייסים  מכיוון  נידות,  נשים 
הראיונות נערכו בעברית, ובמקרים אחדים דיברו המרואיינים באמהרית, ובני הדור הצעיר 
המרואיינים,  של  פרטיותם  על  לשמור  מנת  על  המבוגרים.  להוריהם  מתורגמנים  שימשו 

השמות המופיעים במאמר בדויים. 
כאחת  וגברים  נשים  מאוד,  אינטימי  שהנושא  אף  כי  היה  מהראיונות  שעלה  הרושם 
לראות  ניתן  ואולי  האתני,  הדימוי  את  סותרת  זו  פתיחות  מרשימה.  בפתיחות  עליו  דיברו 
בה מעין מחאה. מאמר זה יתמקד בהיבט הנשי המגדרי של תופעת הקמת המרגם בישראל. 
הוא יבדוק מה מקומן של נשות הקייסים )ונשים בכלל( בהקמת מבנים אלו וכיצד טקס או 
מנהג שהתקיימו באתיופיה עוברים טרנספורמציה במציאות החדשה. טענתנו היא כי נשות 
הקייסים יוזמות את המרגם ומשתמשות בו לשם שמירה על זהות תרבותית ונשית, כמעשה 

התנגדות לתרבות דומיננטית קולטת.

מרחב מוקף במעגל אבנים: המרגם באתיופיה

יהודי אתיופיה, המכונים “ביתא ישראל”, היו כפריים ברובם. הם חיו בכפרים יהודיים או 
באזורים נבדלים בכפרים מעורבים, בסמוך לנהר. הבחירה במגורים ליד נהרות נבעה מהצורך 
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במים זורמים לטהרה )Kaplan & Rosen, 1993(. בספרות תוארו הכפרים כמקבצי בקתות 
)טוקולים( בתוך חלקות גדורות, כשבכל חלקה גרו בני המשפחה המורחבת )סב( עד ארבעה 
דורות, וכל בני הכפר היו קשורים זה לזה ברשת של קשרי שארות )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. 
דפוס המגורים היה פטרילוקלי, והמבנה המשפחתי היה פטריארכלי. הנחיתות המבנית הנשית 
ביחס לגברים באה לידי ביטוי הן בתפקידן המשני של הנשים כמסייעות לגבר בחקלאות 
מאחר   .)Leitman, 1995( בגבר  הכלכלית  ובתלותן  הביתיים  בעיסוקיהן  והן   )1991 )וייל, 
והעזרה ההדדית  בנוי כרשת של קשרי שארות, רמת המחויבות, הסולידריות  היה  שהכפר 
)בודובסקי  הקהילה  בתוך  והן   )1999 )שבתאי,  המורחבת  המשפחה  בתוך  הן  גבוהה  הייתה 

ואחרים, 1989(.
פי  קהילות ביתא ישראל ראו את עצמן כנעלות מבחינה דתית ביחס לנוצרים, שכן על 
תפיסתן, דתן היא האמיתית. אחד מסמלי המפתח שבאמצעותו הבדילו עצמם יהודי אתיופיה 
מהנוצרים היה הדם. חשיבותו של סמל זה באה לידי ביטוי בהקפדה חמורה על חוקי הטהרה: 
נידה, שחיטה ואכילה )סלמון, 1993א(. ההקפדה על הטהרה הקהילתית ביטאה באתיופיה את 
מחויבותה של קהילת ביתא ישראל לזהות נפרדת במסגרת חברה רב אתנית. התביעה לבידוד 
ולהיטהרות טקסית לאחר כל מגע עם החברה הלא יהודית נועדו לצמצם את הקשרים עם גורמים 
לא יהודיים. בהקשר זה טבעו ביתא ישראל את המונח “אטנגקון” )Attenkungn(, שפירושו 
“אל תגעו בי”. כינוי זה ניתן לכל דיני הטהרה של העדה, ופירושו שכל מגע עם נוכרים מטמא 
ומצריך טבילה. דיני טהרה אלו הפכו לסמל של התבדלות העדה. אחרי מגע פיזי עם נוצרים 
היו טובלים בנהר עוד באותו היום )קורינלדי, Kaplan & Rosen, 1993 ;1988(. כחלק מאותה 
ונדרשו להיטהר אחרי המחזור החודשי  כיהודיות  יהודית סומנו הנשים  מגמה של התבדלות 
בתחום  בעיקר  אפוא  לנוצרי התבטא  היהודי  הבית  בין  השוני   .)Kaplan & Rosen, 1993(

הנתון לתפקודה ולאחריותה של האישה: טהרה, פוריות וכשרות )שבתאי, 1999(.
בכל כפר יהודי באתיופיה הייתה בקתה מיוחדת לנשים נידות, שנקראה באמהרית “בקתת 
הקללה” )ימרגם גוג’ו או מוגת גוג’ו( או “בקתת הדם” )יה דם גוג’ו(. בקתות אלו נמצאו בכל כפר 
אך מוקמו בשוליו ונחשבו “בחוץ” )Weil, 2004; סלמון, 1993ב(. במקרים אחדים, אם לא היו 
שכנים יהודים בסביבה, נבנתה בקתת דם עבור משפחה אחת, אבל ברוב הכפרים שימשה בקתה 
)כהנא, 1977(. בקתות הנידה היו שונות מבתי המשפחה  אחת כמה משפחות שגרו בסמיכות 
בצורתן החיצונית. בקתת הנידה נבנתה מכמה כלונסאות שכוסו בקש ובעלים, ומסביבה הונח 

מעגל אבנים במרחק של מטר עד מטר וחצי לחצוץ בין המרחב הטמא למרחב הטהור.
זֹבה בבשרה שבעת  הבסיס למנהג המרגם מצוי בתורה: “ואשה כי–תהיה זבה דם יהיה 
ימים תהיה בִנדתה וכל–הֹנגע בה יטמא עד–הערב” )ויקרא טו, יט(.1 על פי המסורת האתיופית, 
“אישה שיש לה דם” היא בגדר טמאה, מנודה מהקהילה, ועליה לשבת בבקתה המיוחדת עד 
שייעלם הדם. יציאה זו הביאה לכך שמנהגי הנידה נעשו פומביים וקפדניים )סלמון, 1993ב(. 
אישה במחזור ישבה בבית הנידה מרגע הופעת דם המחזור ועד שקיעת השמש ביום השביעי, 
גם אם פסק הדם קודם לכן )אלפרט, 1958(. גם אחרי הפלה שהו הנשים בבקתה שבעה ימים. 
הן יצאו רק לעשיית צרכים, להבאת מים מהנהר ולאיסוף עץ להבערה, אך לא ביצעו עבודות 

בית בבקתה )ענתבי–ימיני, 2005(.

1  כלל דיני הנידה מופיעים בספר ויקרא טו, יט-לג.
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נשות משפחתה של האישה הטמאה השאירו את ארוחותיה ליד גדר האבנים, כדי שלא 
לבוא במגע עם “נשי הקללה”, שנקראו כך משום שמגע איתן אסור ומטמא. מי שנוגע בהן 
הכלים  אפילו   .)1958 אלפרט,   ;1997 )ענתבי–ימיני,  בגדיו  ובכיבוס  בטבילה  להיטהר  עליו 
והיו צריכים לעבור טיהור אחרי  והחפצים שבהם השתמשה האישה הנידה נחשבו טמאים 
תקופת הבידוד )סגל וספיוואק, 2005(. בסיום ימי הנידה טבלה האישה בנהר תחת השגחתה 
של אישה נוספת. היא כיבסה את הבגדים שלבשה בעת נידתה ולבשה בגדים נקיים שהובאו 

מביתה, ואז שבה לשגרת החיים. 
אישה יולדת פרשה לבקתת הנידה עם תחילת הצירים, ילדה בה ושהתה בבקתה זו שבעה 
ימים אחרי לידת בן ושבועיים אחרי לידת בת.2 אל היולדת נלוו אישה אחת או שתיים מבנות 
המשפחה המבוגרות ־ אם, אחות או דודה ־ והן ליוו אותה בלידה ובימיו הראשונים של 
התינוק, והיו נטמאות איתה. כשנולד בן נערך טקס הברית ברחבה שליד בית הנידה )סגל 
וספיוואק, 2005( ביום השמיני ללידתו )אלא אם היום השמיני יצא בשבת, ואז נדחתה הברית 
 Corinaldi,( מי שנגע בתינוק הטמא היה חייב לעבור טקס היטהרות .)[Trevisan, 1985]
1998(, ולפיכך בירך כוהן הדת ממקום מרוחק, כדי שלא ייטמא )בן עזר, 1992(. בני הקהילה 
בקהל  יבוא  לא  בזמן  נימול  שלא  שתינוק  האמונה  בגלל  המילה  מועד  על  מאוד  הקפידו 

ישראל, ואם ימות כערל תימנע כניסתו לשמים )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. 
גוג’ו(,  )יארס  ביום הברית רחצה היולדת את גופה ועברה עם צאצאה לבקתת היולדת 
שהייתה מבודדת אף היא מבתי המשפחות. משך השהות בבקתת היולדת תואם גם הוא את 
מצוות היהדות באשר לטומאת יולדת, ולפיכך תלוי במין הילוד )ויקרא יב, ד-ה(: 66 יום אם 
נולדה בת, 33 יום אם נולד בן )ענתבי–ימיני, 2005(. על פי הסברו של רובין )1995(, הגדרת 
הטומאה והטהרה בהקשר זה היא חברתית ולא ביולוגית, שכן ביולוגית אין הבדל בין לידת 
זכר ללידת נקבה, ובכל זאת נקבעו כללי התנהגות שונים. לפי רובין, תקופת הטומאה לאישה 
אחרי לידת בת ממושכת יותר ־ 80 יום בסך הכול ־ מפני שלא נתמלאו הציפיות שתלד זכר 

ותתרום להמשך השושלת של בית בעלה.
והילוד. האישה  בתום תקופת הבידוד נערך טקס היטהרות וקבלה לחברה של האישה 
בבגדיה  לטבול  השקיעה  ולאחר  ראשה,  שערות  את  לגלח  שלם,  יום  לצום  צריכה  הייתה 
הכנסת  את  מסמלת  אינה  הטבילה  עדות.  ששמשו  נשים  שתי  בנוכחות  במים  התינוק  עם 
הילד בברית היהדות, אלא היא לשם טהרה בלבד, מכיוון שהיולדת העבירה לו את טומאת 
נידתה, וביום שהיא נטהרת נטהר גם הוא )Westheimer & Kaplan, 1993(. לאחר צאתה 
מן הנהר שבה האישה לבקתת המשפחה, שם התנהל חלקו השני של הטקס )סגל וספיוואק, 
2005(. הקייס הביא לטקס מים שעליהם בירך מראש ומזג אותם לכפות ידיה. האישה שתתה 
מן המים והשקתה גם את התינוק. לאחר מכן התיז הקייס על שניהם מהמים שנותרו בכלי 
)Corinaldi, 1998(. המרואיינים הוסיפו כי לאחר מכן רכנה האישה, והקייס היכה בה רכות 
בענפים, אולם מדבריהם לא התבררה המשמעות הסימבולית של השימוש בענפים.3 בסיום 

נעשה  היולדת  לבקתת  וממנה  הדם  לבקתת  ושהמעבר  בביתה  ילדה  האישה  כי  שטוענים  מקורות  יש   2

מאוחר יותר )סגל וספיוואק, 2005(.

ניתן לראות מקבילה לשימוש זה בטקסי ברית המילה של הקראים, שבהם מכים בענפי הדס על הכרית שעליה   3

מונח התינוק. הקראים טוענים כי השימוש בענפים מסמל התחדשות ומעגליות של הטבע )סיקורל, 2005(. 
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הטקס הכריז הקייס על שם התינוק וקרא בתורה )Corinaldi, 1998(. לאחר מכן העניקה 
שנדרשה  לקורבן  תחליף  בבחינת  היא  זו  מתנה  פועלו.  על  כגמול  מזון  מתנת  לקייס  האם 
גם  וראו  ו-ז;  יב,  )ויקרא  בציווי המקראי  סיום תקופת טומאת הלידה  היולדת להקריב עם 
רובין, 1995(. הנוהג שלפיו התינוק חי בין חודש וחצי לשלושה חודשים ללא שם, ושההכרזה 
על שמו נעשית בסיום טקס ההיטהרות ולא ביום הברית, מוסבר בכך שרק עתה נכנס האב 
לחיי התינוק והופך להיות אב חברתי ולא רק ביולוגי. לכן סמלי הדבר שהאב הוא שמארגן 
את הטקס )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. הטקס הקשור ביולדת ובלידה נמצא אפוא בפיקוח של 
גברים, מכיוון שהכוח היה בידיהם. בטקס זה נשלם גם תהליך הפיכת התינוק ליהודי, כלומר 

לחלק מהקהילה ומהדת, בהתאם למודל של ואן גנפ )Van Gennep, 1960; רובין, 1995(. 

נשים וטומאה בספרות

הספרות העכשווית, וכן ראיונות שערכנו, מציגים יחס אמביוולנטי מצד הנשים כלפי בקתת 
הנידה. מחד גיסא, המרגם מוצג כתורם לטהרה, לבריאות האישה ולאחווה נשית ויהודית, 
 Doleve-Gendelman,( וכן כמקום ללמידה של מיומנויות נשיות ולקשר של הנשים עם גופן
1990(. תיאורים אלו נצבעים בנימה נוסטלגית ומציירים את המרגם כמקום של פינוק ומנוחה 
בעת מחזור ולאחר לידה, וכן כמרחב שמאפשר לאם להסתגל לתינוק ולאימהּות. נשים אלו 
רואות בהדרה פסק זמן חברתי, מעין “הפוגה חברתית”, Time out of time )טרנר, 2004(. 
גיסא, מקצת מהנשים האתיופיות חשות שהדרתן מציבה אותן במעמד של מנודות  מאידך 
 Anteby, 1999;( וסובלות. הן מתארות תחושות שליליות של פחד ורעב שאותן חוו במרגם

 .)Westheimer & Kaplan, 1993
וטומאה.  בנשים  זו של הנשים מתואמת עם הספרות התיאורטית הדנה  ראייה עצמית 
זו מייחסת תפקיד חשוב למחזור האישה ולטקסי הטהרה שלה כמרכיבים מרכזיים  ספרות 
בזהותה האישית ובעיקר החברתית, מתוך הבלטת הכפיפות הנשית למבנה החברתי הגברי. 
הגישה התיאורטית שהייתה שכיחה בשנות השמונים מדברת על הדרת הנשים המדממות 
 Yanay & Rapoport, 1997; Sered ;1987 ,כביטוי לנחיתות נשית )למשל רוזן, 1991; וסרפל
הוצגה כמתאימה  זו  נחיתות   .)et al., 1999; Schely-Newman, 1995; Steinem, 1986
 .)Hoskins, 2002( נידה  לבקתות  המדממות  נשותיהן  את  הדירו  אשר  לתרבויות  במיוחד 
שטקסים  טענה  אשר   ,)Douglas, 1970( דגלאס  של  התיאוריה  על  נשענות  אלו  תפיסות 
המקושרים עם הגוף מייצגים סתירות חברתיות, ושהגוף הפרטי והקולקטיב החברתי משקפים 
זה את זה בתחום הסימבולי. לטענתה, דם המחזור, כמו הפרשות אחרות, הוא סמל מטמא. 
טיפול בטהרת הגוף משקף איומים חיצוניים ופנימיים על המבנה החברתי. כך, החרדות סביב 
הגבולות הקולקטיביים והשלמות נפתרים באמצעות הפרדות טקסיות המציינות את הגבולות 

המוסריים והפוליטיים. 
 Blood Magic; The ־   )Buckly & Gottlieb, 1988( וגוטליב  באקלי  של  ספרם 
Anthropology of Menstruation ־ ִאתגר את הדימוי של טאבו אוניברסלי ביחס למחזור 
הנשי שפועל באופן דומה בכל התרבויות ומדגיש נחיתות נשית )Hoskins, 2002(. בעקבות 
תרבותיות  לאמירות  כלי  הם  גופניים  תחומים  כי  הגורס  פוקויאני  דיון  התפתח  זה  ספר 



בתי נידה )מרגם גוג’ו( בקרב עולות מאתיופיה בישראל  רחל שרעבי וענבל סיקורל    328

הדרת  מציגים את  אלו  דיונים   .)Gottlieb, 2002( פחות מתחומים אחרים  לא  ופוליטיות, 
הנשים כמשרתת מטרות או שאיפות נשיות של מנוחה, רוחניות )Morrow, 2002(, ולעתים 
המחזור  מדם  הנובעת   נשית  עוצמה  על  מדברים  המחקרים  מכך,  יתרה  נשית.  אחווה  גם 
ושימוש מאגי בו )Hassen, 2002(. שימוש נוסף שנעשה במחזור הוא לשם העצמה תרבותית 
 Yanay & Rapoport, 1997; Harkin,( וייצוג של תפיסה עצמית לאומית ואתנית  נשית 

.)1996
 Pedersen,( מחזור  שבמנהגי  הרב  הגיוון  את  מציגים  הנשי  במחזור  עכשוויים  דיונים 
2002(. הכוונה היא הן לגיוון בין תרבויות והן לשינויים שתרבויות עורכות במנהגי המחזור 
בתרבויות  מחזור  מנהגי  של  היעלמות  כוללים  אלו  שינויים  האחרונים.  בעשורים  שלהן 
המתועדת  נוספת  נקודה   .)Stewart & Strather, 2002( באחרות  והתעצמותם  מסוימות, 
הטומאה,  את  לקבל  יכולה  האישה  במחזור.  האישה  חווייתה של  היא  מודרניים  במחקרים 
מציגה את  לסיכום, הספרות   .)Gottlieb, 2002( בה  למרוד  או  עליה  לכפר  אותה,  לנקות 
הדימום הנשי כחוויה אמביוולנטית ומתמקדת ביתרונות המגדריים שנשים מפיקות מההדרה 

האנדוצנטרית. 

העולות מאתיופיה במעבר בין תרבותי

רק  התממשה  שאיפתם  אולם  וציוניים,  דתיים  רגשות  אתיופיה  יהודי  טיפחו  ומעולם  מאז 
ובהתאם להחלטת הרבנים  פוליטיים באתיופיה  ואילך, בעקבות שינויים  משנות השמונים 
הראשיים בישראל, הרב עובדיה יוסף בשנת 1973 והרב שלמה גורן בשנת 1975, שלפיה חברי 
קהילת ביתא ישראל הם יהודים, ויש לאפשר להם לעלות לישראל במסגרת חוק השבות. 
יהודי אתיופיה הובאו לישראל בשני גלי עלייה: הראשון התבצע בשנת 1985 וכונה “מבצע 
אתיופיה  יוצאי  קהילת  מונה  כיום  שלמה”.  “מבצע  וכונה  ב–1991  התבצע  והשני  משה”, 
בישראל כמאה אלף נפש )שבתאי וקסן, Weil, 2004 ;2005(. אמנם ככלל הוכרו בני הקהילה 
כיהודים, אך יהדותו של כל פרט הוטלה בספק, כי לדעת הרבנות ייתכנו נישואי תערובת רבים 
בשבט יהודי זה )Corinaldi, 1988(. על מנת להירשם כיהודים במרשם האוכלוסין נתבעו 
האתיופים לעבור גיור לחומרה, כולל הטפת דם )מילה( וטבילה.4 חלק מהמהגרים שהגיעו 
בגל הראשון הסכימו לתנאים מחמירים אלו. אחרים )בעיקר אלה שבאו מאזור גונדר( התנגדו 
לכך וראו בתביעה לגיורם השפלה וגזענות. גישה זו הביאה לבסוף את המהגרים מאתיופיה 
ימים  חודש  של  שבת  ולשביתת  פומבית  למחאה  בישראל,  הרבנות  עם  ישיר  לקונפליקט 
)אוקטובר 1985(. לנוכח המחאה של 1985 נסוגה הרבנות, והוחלט להכיר במילה האתיופית 

להתחתן  שרצה  גטייה,  בנימין  אתיופי,  בחור  של  סיפורו  הוא  גבוהות  לערכאות  שהגיע  ידוע  מקרה    4

בישראל עם תימנייה. בית הדין דרש ממנו גיור סמלי על ידי “הטפת דם ברית”, אך הבחור סירב. הוא 

עמד על כך שהפלאשים הם יהודים, נימולים כדת וכדין, ואסור לקבל מהם “טיפת דם” לאחר שמאות 

אלפי פלאשים נרצחו באתיופיה על אמונתם ביהדות. בית הדין קיבל את טענותיו, והזוג נישא )קשאני, 

1976; קורינלדי, 2005(. 
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ולהסמיך רשם נישואין ארצי שיבדוק בדיקה אינדיבידואלית כל רישום לנישואין )קימרלינג, 
 .)Kaplan & Salamon, 2004 ;2004

 Weil,( הוויכוח לגבי יהדות האתיופים פגע במעמדם של כוהני הדת האתיופים, הקייסים
והזקנים  הקייסים  בידי  לקהילה  הנוגעים  בעניינים  החלטות  התקבלו  באתיופיה   .)1997
)שמאגלץ(. הם תיווכו בכל סכסוך משפחתי, בין שכנים ובנושאים הנוגעים לחיי הדת והחברה 
בקהילה. לקייסים היו סמכויות בתחומים נרחבים: דת ומנהגים, מועדי החגים וראש חודש, 
קיום טקסי נישואין וגירושין וקבורה, וכן הטלת סנקציות על כל מי שפגע במוסכמות הדתיות 
 ,)Corinaldi, 1988( והחברתיות של העדה. ואולם, בישראל איבדו כוהני העדה מסמכותם
הן משום שלא זכו להכרה של הממסד הדתי והן לנוכח התרחקות הצעירים, שעברו תהליכי 
מודרניזציה וחילון מואצים )מינוצ’ין ואחרים, 1997; שבתאי, 1999(. ב–1992 ארגנה קבוצה 
של פעילים צעירים הפגנות שבהן תבעה מהרשויות הישראליות להכיר בקייסים כמנהיגים 
 Kaplan &( רוחניים של הקהילה האתיופית, ובתגובה שולבו חלק מהקייסים בממסד הרבני

 .)Salamon, 2004
ניכר בעקבות ההגירה לישראל, בעיקר בכל הקשור  גם הם שינוי  חיי המשפחה עברו 
ביתר  הישראלית  לחברה  הסתגלו  הילדים(  )כמו  הנשים  הנשים.  ולמעמד  הילדים  לגידול 
עצמאיות  הפכו  הצעירות  הנשים  ניכרת.  במידה  נחלש  שמעמדם  הגברים  לעומת  קלות 
יותר וצייתניות פחות לסמכות הגברית. הן תבעו חלוקת תפקידים שוויונית יותר, ולעתים 
על  נוסף   .)Leitman & Weinbaum, 1999( החלטות  קבלת  בתהליכי  חלק  לקחת  דרשו 
כך, לאישה ניתנה אפשרות לשלוט בפריון שלה בעזרת אמצעי מניעה. בהקשר זה מצביעה 
פיליפס )Phillips, 1999a, 1999b( על ירידה בילודה בעקבות ההגירה לישראל. שינויים 
אלה, שמחזקים את הסימטריה בין בני הזוג ואת האוטונומיה של האישה, נתפסים כחיוביים 
האיזון  את  ומפירים  העולים  המערכת המשפחתית של  על  אך משפיעים  הקולטים,  בעיני 

בתוכה )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. 
בפני הנשים נפתחו הזדמנויות שנבעו הן מתפיסת העולם של הקולטים והן מקיומו של 
של  ואוטונומיה  עצמאות  ומאפשרים  מחוללים  אלו  גורמים  שני  בישראל.  שירותים  מערך 
נשים בקבלת החלטות ובניהול חייהן. עצמאות זו באה לידי ביטוי בתחומים רבים: נפתחו 
בפני הנשים אפשרויות לרכוש השכלה, ובלימודים אישה נחשבה שווה לגבר. הגברים לא 
יכלו לתרגם את הניסיון התעסוקתי שרכשו באתיופיה לחיים בישראל, ולעומת זאת, החברה 
ביטוח  קצבת  להן  מעניקה  וכן  לבית,  מחוץ  לעבוד  אתיופיות  נשים  מעודדת  הישראלית 
יכולה  והיא  מבעלה,  בנפרד  כסף  האתיופית  לאישה  יש  זו  כלכלית  תמיכה  בזכות  לאומי. 
בין  בישראל מתבטא  האתיופית  האישה  במעמד  השינוי  ורגשית.  כלכלית  עצמאית  להיות 
בחיי  אלו  תמורות   .)1991 )וייל,  החד–הוריות  הנשים  של  ובמעמדן  במספרן  בעלייה  היתר 
הנשים האתיופיות בישראל מדגימות את ממצאי הספרות הדנה במגדר והגירה,5 המלמדים 
שמצבי הגירה יכולים לשמש מנוף לנשים שאינן בעלות רקע של פעילות למען השגת סטטוס 
ותפקידים מגדריים חדשים, להקנות להן הזדמנויות חדשות ולהפוך אותן למקור להעצמה 

 .)Empowerment(

5  ראה למשל Gilad, 1989; Yung, 1995; כזום, 2002: 218-212 ; סרד, 2001. 
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שינוי  שתהליכי  לזכור  עלינו  לארץ  העלייה  בעקבות  שחל  השינוי  את  לנתח  בבואנו 
במהירות,  אופיינו  אלו  תהליכים  המוצא.  בארץ  קודם,  עוד  התרחשו  המינים  בין  ביחסים 
ישובו הדברים למסלולם  ובני הקהילה ציפו שבהגיעם לישראל  ובארעיות,  יציבות  בחוסר 
המסורתי. הארעיות לא אפשרה לשמור על רבות מהנורמות, ואילו בקביעות הייתה טמונה 
הבטחה של תיקון )מינוצ’ין ואחרים, 1997(. מכאן, ואל מול תפקידה המסורתי המשני של 
האישה האתיופית, התפתח בשנים האחרונות מודל חדש ציבורי ומאתגר ביחס לתפקידיה 
וליכולותיה של האישה. מודל זה רק התחזק עם ההגעה לישראל ואפשר לנשים אתיופיות 
להביע את דעותיהן ולהתעקש עליהן. דעתנות זו הייתה כלי בידי הנשים בדרישתן להמשיך 

ולהשתמש במרגם, כפי שנראה להלן. 

המאבק לשמירת דיני הטהרה: מרכזי הקליטה

ולא  קליטה(  )במרכזי  מתווכת  קליטה  באמצעות  נעשתה  אתיופיה  עולי  רוב  של  קליטתם 
את  ישראל  מדינת  שינתה  השמונים  שנות  בסוף  קליטה(.  )סל  ישירה  קליטה  באמצעות 
מדיניות הקליטה שלה, ומהגרים ממדינות אחרות נקלטו בהתאם למודל של קליטה ישירה. 
המודל של קליטה מתווכת, שהופעל לראשונה ב–1968, שימש מסוף שנות השמונים בעיקר 
לקליטה של עולים בסיכון גבוה: משפחות ברוכות ילדים מארצות מצוקה וילדים ללא הורים. 
ממשלת ישראל החליטה ליישם את מדיניות הקליטה המתווכת גם לעולים מאתיופיה, וכל 
הטיפול בקליטתם הועבר מידי משרד הקליטה לידי הסוכנות, האחראית על מרכזי הקליטה 
)סבר, 2000(. העובדה שנקבעה מדיניות נבדלת כלפי העולים מאתיופיה מצביעה על תפיסה 
החמישים,  בשנות  הקליטה  מדיניות  של  לשגיאות  שיבה  ועל  ויורוצנטרית  פטרנליסטית 
 Halper, 1985;  Newman,( חברתי  שילוב  וחוסר  תלות,  ניכור,  של  לתחושות  שהובילו 

 .)1985
ונמצאו בסטטוס  נתונים לחלוטין לחסדי פקידי הקליטה  היו העולים  במרכזי הקליטה 
של חוסים במוסד טוטלי. מרכזי הקליטה ביססו תלות מובנית של העולים בפקידים בשל 
ולא  המשאבים שבידיהם. פקידי הקליטה התייעצו עם המהגרים החדשים לעתים רחוקות 
Ashkenazi &Weingrod, 1984(. אחת  אפשרו להם לבטא את בעיותיהם )הרצוג, 1998; 
העולים.  בצורכי  התחשב  שלא  הקליטה,  מרכזי  אכלוס  סביב  נוצרה  המרכזיות  הבעיות 
האכלוס התבסס במידה רבה על מבנה המשפחה הגרעינית האופיינית לחברה המערבית, 
ללא התייחסות למבנה המסורתי של המשפחה האתיופית המורחבת. הפקידים התערבו לא 
רק בקשרים החברתיים של העולים, אלא גם במנהגיהם. חגיגת ברית המילה למשל הפכה 
לאירוע ביורוקרטי, ולא נערכה ביום השמיני כפי שמורה ההלכה, אלא בתאריך שהתאים 
לפקידים, כחלק משגרת עבודתם ולפי נוחותם )הרצוג, 1998(. במרכזי הקליטה לא הוקמו בתי 
כנסת או מרכזים קהילתיים עבור העולים, ולא עודדו אותם לקיים את טקסיהם. הקולטים לא 
טרחו ללמוד את ההיסטוריה ואת התרבות של הנקלטים, ולא החשיבו את התרבות האתיופית 

 .)Halper, 1985( כבעלת תפקיד כלשהו בקליטתם
היו  והן  הסוכנות,  מטעם  עובדות  היו  הסומכות  הנשים.  בחיי  הייתה  בולטת  התערבות 
אמורות להדריך את משפחות העולים בתפקוד היומיומי. הסומכת הייתה מלווה את האישה 
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ברוב עיסוקיה, וההשלכה של הדרכתה הייתה התערבות רבה בחיי העולות, בדרך כלל מתוך 
התייחסות מתנשאת ומזלזלת כלפיהן וכלפי תרבותן )הרצוג, 1998(. 

מתוך תפיסה זו סירבו פקידי הסוכנות היהודית במרכזי הקליטה לאפשר לנשים האתיופיות 
לקיים את מצוות הנידה כדרכן. דולב–גנדלמן )Doleve–Gendelman, 1990( טוענת כי עקב 
ההגירה הפסידו הנשים האתיופיות את המרחב הנשי שבאמצעותו יצרו קשר מהותי עם גופן. 
והרגישו טמאות  כי כתוצאה מכך סבלו הנשים מרגשי אשם  )Halper, 1985( טוען  הלפר 
ומטמאות. הן סבלו מנדודי שינה ולעתים בילו שבוע בארון. הלפר בוחר לתאר כאן תגובות 
פסיביות של הנשים לדרישות לשינוי מסורתן הדתית והאתנית: סבל, רגשי אשם והסתגרות 
בבית בימי הנידה. לעומתו, מקורות אחרים, בהם גם הראיונות שערכנו, מציגים אפשרות 
נוספת, של מחאה אקטיבית. ענתבי–ימיני )2004( דנה ב”פשרות מרחביות” שפיתחו הנשים 
במרכזי הקליטה. אלו כללו ישיבה בפרוזדורי המלונות או בחצרות מרכזי הקליטה ואכילה 
בכלי פלסטיק בעת המחזור. לדבריה, פרוזדורי המלון סימלו את המרחב הטמא לנשים במחזור 
ותפקדו במידת האפשר כפי שהיה מקובל בכפרים האתיופיים. בקרוואנים במרכזי הקליטה 
זאת, בידוד מאינטראקציה  התגוררו הנשים הנידות לעתים רק בסלון או בחדר נפרד. עם 
קרובות  לעתים  יצאה  והיולדת  יותר,  הוקפד  לא  יום  שמונים  או  ארבעים  במשך  חברתית 

מהחדר כבר לאחר שבועיים או שלושה, למחאתם של הזקנים.
ומאבק  מחאה  של  דומה  סיפור  העלו  משפחתן  ובני  דיברנו  שעימן  הקייסים  נשות  גם 
במרכזי הקליטה. מהרי, אלמנתו של קייס אברה מעפולה, מספרת כי בתקופת שהותם באדיס 
אבבה, בהמתנה להגירה לישראל, היא ילדה. לפיכך עבר זמן מה עד שהייתה שוב נידה. אף 
שהקמת המרגם לא הייתה רלוונטית לגביה, מיד עם הגעתם למרכז הקליטה )ליד אופקים 
ב–1991(, פעל בעלה להפיכת אחד הקרוואנים במקום למרגם, עבורה ועבור נשים אחרות. 
הוא הסביר למנהל מרכז הקליטה שאשתו לא תוכל להיכנס לבית בנידתה והוא “לא יכול 
לשבת בשקט”, כלומר הוא חייב לפעול, כבעל וכקייס, ולמצוא פתרון לה ולנשים אחרות 
מקהילתו. במקרה זה הסכים מנהל מרכז הקליטה והקצה קרוואן אחד ששימש מרגם עבור 

נשים נידות וקרוואן אחר עבור יולדות. לדבריה, הנשים האתיופיות השתמשו במרגם.
קייס בירהנו ואשתו לאה מקריית גת נישאו עוד באתיופיה, בסמוך למועד ההגירה, אולם 
ממניעים טכניים עלו בנפרד: היא עם הוריה ואחיה, והוא עם הוריו ואחיו. לפיכך כשקיבלה 
לאה מחזור בארץ, היא שהתה בבית הוריה, והם, כמו רוב המהגרים, לא הקפידו בארץ על 
חוקי הנידה במתכונתם האתיופית. מאוחר יותר עבר הזוג להתגורר יחד, וכפי שהיה נפוץ 
אצל קייסים אחרים, בעת המחזור התגוררה לאה באחד מחדרי הקרוואן, כתחליף למרגם 

האתיופי. 
על מאבק נוסף במרכז הקליטה שמענו מילדיה של רבקה, אשתו של קייס ווגאי מחדרה, 

שתרגמו את סיפורה על ראשית שהותם במרכז הקליטה בעתלית ב–1984: 

מהבית...  יצאה  היא  אז  וזה  בישראל[  הראשונה  ]בפעם  מחזור  לה  היה  שלי  אמא 
היא הייתה בחוץ... הסומכות, הן אמרו לה ‘מה פתאום?!’, הן מאוד כעסו, אמרו ‘מה 
פתאום, פה לא עושים... אין דבר כזה בארץ, כנסי מהר שלא יראו אותך’. אמרה ‘אני 
לא נכנסת’. היא אמרה ‘לא, אם אתם רוצים לעזור לי תנו לי מקום לישון בו’. הייתה 
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הולכת לקרוואנים ריקים, שוברת את התריסים ונכנסת... אז נתנו לה דירה ]קרוואן 
ששימש מרגם[, והיא ישבה שם שבעה ימים, אחר כך הלכה לים וטבלה. 

שעלה  קייס  היה  הפונים  אחד  אשתו.  של  התנהגותה  על  תלונות  הופנו  ווגאי  הקייס  אל 
לישראל כמה שנים מוקדם יותר. וכך הוא אמר לקייס ווגאי )לדברי ילדיו(: “לא יוצאים... 
זה משהו אחר, לא יוצאים... אתה יודע שאשתך עושה פדיחות? פה זה משהו אחר, וצריך לא 
להתנגד ולעשות מה שאומרים”. אך קייס ווגאי השיב לו: “מה פתאום, אם זה הרצון שלה 

היא תעשה”. 
פעלה  כך  כי  והמרגם,  הנידה  חוקי  שמירת  על  להילחם  חשוב  לה  שהיה  טענה  רבקה 
עוד באתיופיה. בתה מתרגמת את דבריה: “היא זוכרת את מה שהיה, היא לא תשכח. אולי 
בגלל שאבא הוא קייס”. בנה מוסיף כי בני המשפחה “פחדו שאם לא ישמרו על דינים אלו 

התינוקות יחלו”. 
המשפחה שהתה במרכז הקליטה כשבע שנים. במהלכן השתמשו במרגם גם בתה וכלתה 

של רבקה. הבת מספרת: 

ואמרה  לזה,  הלכתי  יצאתי,  דבר.  ואותו  המחזור  הגיע  לי  גם  שנים  כמה  ואחרי 
]הסומכת[ ‘מה קרה לך?’. ]לבית הספר[ לא הלכתי, אמרתי להם שאני במחזור ואסור 
לי לגעת. אבל אחרי כמה שנים הבנתי שאני חייבת ללמוד, אז הייתי הולכת לבית 

הספר, חוזרת ונכנסת למרגם. לא נכנסתי אצלם ]ההורים[ בבית. 

לדברי הילדים, נשים אחרות נשארו בבית ולא הלכו לקרוואן ששימש מרגם.
רבקה, אשתו של קייס ווגאי, ניהלה אפוא מאבק מגדרי אמיץ בכמה חזיתות, כשהעיקרית 
הייתה נגד המערכת ההגמונית הקולטת אשר יוצגה בידי הסומכות ומנהלי מרכז הקליטה, 
שדחקו בה להתאים את עצמה לנורמות הישראליות בקיום דיני הטהרה ולזנוח את מנהגיה. 
יחסן של הסומכות כלל ביטויים של כעס, לעג, זלזול, ציווי וניסיון למנוע ממנה להמשיך 
ולהקפיד על מנהגי הנידה, “שלא יראו אותך”. לעומתן, רבקה, כמו נשות קייסים אחרות, 

התווכחה ועמדה על זכותה הדתית, האתנית והמגדרית לקיים את מסורתה.
את המאבק על זכותן כנשים ניהלו נשות הקייסים מול נשים אחרות שניסו לשלול זכות 
זו. הנשים האתיופיות נאבקו בממסד הגברי הפטריארכלי על המשכיותו של מנהג שלכאורה 
משמר נחיתות מבנית שלהן, אך ניתוח מעמיק יותר של המנהג מלמד על כוחות ההעצמה 
הנשית הגלומים בו )רוזין, 2005(. כמו במקרים נוספים, הסומכות במקרה שלפנינו רואות 
את עצמן כמי שתומכות בעולות בכך שהן דוחקות בהן להיפטר ממנהג ארכאי ואנדוצנטרי, 
ובכך להתקבל לחברה הישראלית השוויונית, אך בעצם הן מדירות את העולות ממרחב הכוח 

שהיה שמור להן במסורתן. 
הדתית  המסורת  את  לשמר  שואפות  אשר  מהגרות  של  מאבק  מציגות  הקייסים  נשות 
שלהן. התרבות הקולטת תמהה כיצד נשים אלו מנסות לבטא עצמאות, עוצמה נשית ותרבות 
באמצעות מנהגים המבטאים במהותם נחיתות נשית, כמו הגליה או בידוד של נשים בשל 

מחזור.
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 Cicurel,( דיסוננסים דומים הועלו לגבי פעילויות דתיות נשיות דוגמת הפנייה אל הדת
 Boddy, 1989; Oldfield( הלחץ של נשים מבוגרות לבצע מילת נשים ,)2000; Sered, 1992
 Abu–Lughod, 1986; Mernissi, 1987; Wikan, 1982; Bloul,( ורעלה ,)Hayes, 1974
1994(. במקרים אלו נשים מציגות את הנהגים שנכפו עליהן כנהגים שמחזקים אותן. אל 
גינדי )El Guindi, 2003( טוענת למשל כי לבישת רעלה אומצה בידי נשים ערביות רבות 
כאישוש של הזהות התרבותית שלהן וכאמירה פמיניסטית. הרעלה מפחיתה את המרגינליות 
ומייצגת ביטוי של שחרור מהמסורת הקולוניאלית. תרומתה העיקרית  של הנשים בחברה 
של הרעלה היא בהיותה דרך להרחקה עצמית של הנשים מהמבט הגברי. באמצעותה הנשים 
מאששות את התמיכה שלהן במסורת עשירה ומגוונת, ובה בעת מייצגות את הזהות המינית 

שלהן. 
מנהג המרגם באתיופיה כלל מרחב שסיפק אחווה נשית ותמיכה קהילתית לנשים. לצד 
וחברתית  רגשית  להיתמך  יכולת  היומיום,  מתלאות  הפוגה  לנשים  סיפק  הוא  חסרונותיו 
ולהישען על המשפחה והקהילה. בארץ ניתן היה לשמר ולנצל מנהג זה ליצירת אחווה נשית 
תומכת. כפי שהראו מחקרים )וייל, 2005; שבתאי וקסן, 2005(, ההגירה העצימה את הנשים 
יותר מאשר את הגברים. שימורו של מנהג המרגם יכול היה להעצים את הנשים העולות אף 
יותר. ניתן לשער ברוחה של אורטנר )Ortner, 1974( כי שימור המרגם בתנאים הישראליים 
הְסֵפרה הביתית,  של היעדר תמיכה קהילתית צמודה היה מאלץ את הבעלים להיכנס אל 
בעוד הנשים היו יוצאות באופן קולקטיבי אל הספרה הציבורית. הקולטות, כמו הקולטים, 

ניסו שלא לאפשר לעולות לבחון אפשרות זו וכפו עליהן את האפשרות הישראלית. 
עולה מכאן השאלה מדוע היו אלה דווקא נשות הקייסים שנאבקו לשימור המנהג )אף 
שלעתים הבעלים מחו(, ואילו שאר העולות בחרו להיכנע לנורמות שהציגו הסומכות ולוותר 
על המרגם? ענתבי–ימיני )2005( מציינת כי רבות מהנשים האתיופיות בישראל חשות רגשות 
של בלבול, הרגשה של “להיות טמאה”, לטמא את המרחב המשפחתי ולזהם בני עדה אחרים. 
הנשים מדברות על הבתים בישראל כמלוכלכים, “בגלל שיש בהם דם”. התנאים הפיזיים 
כי בשל הציפיות  ניתן לשער  זו.  נוחות  חוסר  רבות להתמודד עם  נשים  מובילים  בישראל 
לתמוך  מחויבות  אחרים,  לבעלים  בניגוד  חשים,  הם  מהקייסים,  והחברתיות  הציבוריות 
ובני ביתו לא  ולכן הקייס  דיני הטהרה,  ובכללם  בהמשך קיומם של המנהגים המסורתיים 
התנגדו לדרישת האישה. כמו כן, החיים במרכז הקליטה היו במבנה של משפחה גרעינית 
הבית.  אם  נידתה של  בעת  נשי  בסיוע  הבית  התנהלות  על  זה הקשה  מבנה  מורחבת.  ולא 
המרגם לא מתאים למציאות המשפחתית והקהילתית הישראלית. מי שנפגע מהרצון לקיימו 
הוא הבעל, שממנו נדרש לנהל את משק הבית בעת הנידה בד בבד עם האחריות לפרנסת 
לשמירת  מגדלור  ומשמשת  מחויבת  מרגישה  היא  ברירה,  אין  הקייס  למשפחת  המשפחה. 
הזהות האתנית. נוסף על כך, משתמע מדברי המרואיינים כי בניגוד לכל גבר אחר, הקייס 
לגייס ביתר קלות תמיכה אישית מנשות הקהילה  יכול  ומעמדו,  בישראל, מתוקף תפקידו 
האתיופית ולאפשר לאשתו להקפיד על חוקי הנידה. מצד שני, היו גם קייסים, דוגמת זה 
המופיע בסיפורה של רבקה ווגאי, אשר אימצו את עמדות הקולטים והטיפו לוותר על מנהג 

המרגם, וגם מול חזית פנימית זו נאלצו הנשים להיאבק. 
המאבקים על היכולת לקיים את מנהג הנידה במרכזי הקליטה לא הבטיחו את המשכיותו 
של המנהג בארץ. עם היציאה למגורי קבע נאלצו המהגרים מאתיופיה לקיים מאבקים נוספים 
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על מנת להבטיח את המשכיותו של המנהג. מאבקים אלו נפתחו על פי רוב בעימותים מול 
הסוכנות על מנת שדיור הקבע של המשפחה יהיה בדירת קרקע, וכך תהיה בחזקת המשפחה 

פיסת קרקע נפרדת מהבית שעליה יוקם המרגם. 

המרגם בחדרה

שלושת  מבין  ביותר  המוכר  הוא  בחדרה  המרגם  בישראל  האתיופית  הקהילה  רוב  בקרב 
עוד  בנידתה  לבית  להיכנס  סירבה  רבקה  שאשתו  אחרי  ווגאי,  קייס  אותו  בנה  המרגמים. 
הקמת  סיפור  את  פתחו  הם  רבקה,  ועם  ווגאי  קייס  עם  שקיימנו  בשיחה  הקליטה.  במרכז 
המרגם בתיאור של מאבקם העיקש לקבלת דיור צמוד קרקע כתנאי לעזיבת מרכז הקליטה. 
בסופו של דבר איתרו בני הזוג בעצמם ב–1992 קומת קרקע בבית קומות בשכונה של עולים 

מאתיופיה בחדרה, ומיד בנו בחצרם מרגם ובית כנסת.  
למרגם זה, שהוא בעצם דירת חדר קטנה, הגיעה רבקה בימי נידתה, ובנותיה היו מטפלות 
בתה  וכלותיה.  בנותיה  במרגם  להשתמש  ממשיכות  כיום  עבורה.  ומבשלות  הבית  בענייני 
הנשואה מספרת כי עד לפני שנים אחדות חיו היא ומשפחתה בבית הוריה. בתקופה זו היא 
השתמשה במרגם בכל מחזור ואחרי לידות. כיום, כשהיא גרה בבית נפרד אך סמוך לבית 
הוריה, היא ואחות נשואה נוספת משתמשות במרגם רק אחרי הלידה. בתקופה זו האם והילוד 
מתגוררים במרגם, בעוד שהבעל והילדים האחרים מתגוררים בבית ההורים הצמוד, ורבקה 
הבישול  ואת  וכמנוחה,  כפינוק  רואות  הבנות  במרגם  השהייה  תקופת  את  בכולם.  מטפלת 
עבור השוהה במרגם הן מתארות כמצווה. בנותיה של רבקה הדגישו את היותן בנות קייס 
כגורם חשוב ברצונן לשמור על מנהג המרגם, בעיקר על מנת שלא לטמא את בית האב, 
הכוהן, הנצר ה–12 למשפחת קייסים מכובדת. לראיה, אף שהבנות שאינן מתגוררות בבית 
הקייס אינן יוצאות למרגם בעת מחזור, הן כן שוהות בו אם בתקופת המחזור הן מבקרות 

בבית הוריהן.
היא  ומקפידה על השימוש במרגם.  והקייס משרתת בצה”ל  רבקה  ילדיהם של  צעירת 

טוענת: 

אבא לא הכריח ]אותי להשתמש במרגם[, אני עושה את זה מפאת הכבוד אליו. אני 
עושה את זה כי חשוב לי בגלל אבא שלי ובגלל הדת שלי, ההורים... נותנים הרגשה 
שלא יהיה חסר לי כלום במרגם וכל הכבוד, נותנים לי כל מה שאני צריכה, מפנקים 

אותי. 

עם זאת, היא מציינת את המבוכה האישית הנלווית להליכה למרגם: 

על  לא שמה  אני  ]אבל[  במחזור,  יודעים שאת  השכנים  כל  מסומנת,  הזמן  כל  את 
כל  אומרים  אחרים  שאנשים  שני,  דבר  שלי.  אבא  על  זה  את  רואה  אני  האנשים, 

הכבוד, וגם אנשים מברכים אותי, ואבא גם, וזה חשוב לי.
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מן  יוצאת  הבת  בארץ  אינטנסיבית,  הייתה  במרגם  השהות  באתיופיה, ששם  לנהוג  בניגוד 
המרגם והולכת לצבא, או אפילו לקניות, וממלאה את שאר תפקידיה החברתיים, פונקציות 

שאותן לא התבקשו למלא הנשים באתיופיה. 
שני בניהם של קייס ווגאי ורבקה הם קייסים בעצמם. הכלה הצעירה המתגוררת בעיר 
אחרת נהגה לבוא למרגם מדי חודש, וכן אחרי לידת בנה היחיד. לגיסותיה אמרה כי היא 
שומרת על מנהג המרגם אף שאמה אינה נוהגת כך בישראל, מכיוון ש”אני רוצה את זה, כי 
אני התחתנתי עם קייס, אז אני שומרת את זה. אני החלטתי מקודם, לא עכשיו”. אחרי הלידה 
היא ניסתה להמשיך, אבל כיום התייאשה, משום שקשה לה להגיע לחדרה עם הילד ולשהות 

איתו במרחב הצר של המרגם. בעת המחזור החודשי היא הולכת לבית אמה. 
החודשי,  המחזור  בעת  במרגם  לשהות  נהגה  בעיר,  המתגוררת  יותר,  המבוגרת  הכלה 
אבל בשנתיים האחרונות היא משתמשת במרגם רק אחרי לידות. בעת מחזור היא פורשת 
לחדר נפרד בביתה ושומרת על חוקי הנידה כפי שהיו נהוגים במרגם. בעלה הסביר מדוע 

היא נוהגת כך: 

בזמן האחרון, בגלל שיש הרבה ילדים היא מתחילה להיות ישראלית... בזמן האחרון 
היה לנו ויכוח, לא הסכמתי שהיא תהיה בבית, הייתי מוטרד וקשה לי, היה לי מאבק 

קשה עד שהתרגלתי. 

לגבי בתו בת ה–15 הוא אומר: 

האשכנזייה הזאת, הבת שלי לא הולכת ]למרגם[, לא רוצה. אני לא יכול לעשות לה 
שום דבר. את האמת, מצד אחד טוב שיש השתלבות, מצד שני המסורת לא נשמרה, 

זה לא קל. 

יותר על שהייה במרגם אחרי  משיחות עם בנות המשפחה עולה כי קיימת הקפדה אדוקה 
הלידה ופחות בעת המחזור )ראו גם Trevisan, 1985(. מלבד הרצון של הנשים לשמר את 
המסורת של המרגם, היו להן גם מניעים מעשיים; הן רצו להיעזר בִאמן לאחר הלידה, ומאחר 
מן,  שאביהן הוא קייס, הן לא יכלו להרשות לעצמן להתגורר בבית הוריהן ויצאו למרגם. גם ִאִ

המקפידה על דיני הנידה, לא מוכנה להיכנס לביתן בעת טומאת הלידה. 
שיקול נוסף הוא הנראות )ויזביליות( של הלידה לעומת המחזור. באתיופיה היה המחזור, 
כמו הלידה, גלוי, והנורמה החברתית תבעה את יציאת הנשים הנידות למרחב מבודד, אך 
בישראל המחזור הוא עניין פרטי, ורק ההיריון והלידה גלויים. שימוש במרגם בעת המחזור 
אותה  ולהפוך  האישה  את  להביך  עשויה  והחשיפה  הציבורית,  לזירה  המחזור  את  משיב 
ל”מסומנת”, כפי שציינה לעיל אחת הבנות. שהיית הנשים במרגם באתיופיה אפשרה להן 
 Turner,(  Time out of time מעין  היומיומיים,  החברתיים  החיים  ממעגל  זמנית  הפוגה 
1987(, בעוד אחרות מילאו את מקומן. בישראל זכאית היולדת על פי חוקי המדינה לשנים 
עשר שבועות )שהם 84 יום( של “חופשת לידה” במימון ממשלתי. תקופה זו חופפת את ימי 
בעת  זאת,  לעומת  במרגם.  השהייה  מנהג  את  לקיים  מאתיופיה  לעולות  ומאפשרת  הנידה 
מחזור מצפים מנשים לתפקד כרגיל ולא לשנות את דפוסי התנהגותן היומיומיים. עבור נשים 
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אתיופיות דרישה זו מתנגשת עם חוקי הפרישה למרגם ומקשה על קיומו של המנהג. רבקה, 
]ביטוח לאומי לנשים בעת מחזור[, היו באים.  אשת הקייס, העלתה הצעה: “אם היה חוק 
]שכן[ מה היו עושות נשים אחרי לידה אם לא הייתה חופשת לידה? מה, היו עובדות? לא”. 

מדברי המרואיינות מתברר כי פרט לבנות המשפחה שום אישה מקהילתו של הקייס אינה 
מגיעה למרגם. הקייס טוען שלמרות ניסיונות השכנוע שלו “הנשים אינן מוכנות לבוא, ואי 
אפשר להכריח אדם שלא רוצה, זה מה שקורה בארץ”. נשות הקהילה אמרו לו: “לא, אנחנו 
עובדות, זה לא כל כך קל”. בעיה נוספת היא העובדה שהמרגמים המעטים הקיימים בישראל 

הם פרטיים ונמצאים בחצרות בתיהם הפרטיים של הקייסים. בתו של הקייס מסבירה:

השכנות לא באות בגלל כל הקטע עם הילדים. רווקות לחץ של עבודה. רווקה בבית 
עוזרת להורים. ]השכנות אומרות[ זה לא בית שלי, אני מרגישה מוזר. פעם, בכפר, 
זה בית של מישהו אחר. אף אישה לא תרגיש בנוח. מבחינה  כולן היו שם. בארץ 
לוגיסטית קשה להעביר חיים בשבוע. הפרטיות בבית שלי ולא במרגם. תמיד חסר 
לי משהו. מתקשרת לאמא והיא נותנת לי. אבל למישהי זרה מי ייתן לה. מבחינה 
חברות  אוכל.  להעביר  תתבייש  והיא  שלה  הציוד  כל  את  להעביר  קשה  לוגיסטית 

ישראליות מתלהבות מזה שיש לי דירה לבד, אבל לא יותר מזה.

עם סיום ימי הנידה, נוהגות העולות מאתיופיה לטבול בים. מעטות בלבד הולכות למקווה, 
כפי שהסבירה אחת מהן:

בגלל שהמים עומדים במקווה, אני מתבלבלת, אולי בגלל שיש את משרד הדתות על 
הראש ]הטענות לגבי חיוב האתיופים בגיור[. מים זורמים הם תמיד נקיים, ואז את 

יוצאת נקייה... באתיופיה לא היה מקווה היה נהר. תמיד היו הולכים לנהר.

)Trevisan, 1985( ציינה כי העולות מאתיופיה קיבלו את המקווה כתחליף הולם  טרוויסן 
לטבילה בנהר, ובה בעת פסלו אותו מסיבות טכניות ־ לא נקי, רחוק מדי, אין זמן ללכת 

לשם, אפשר ללכת לאיבוד בדרך ־ ולכן לא השתמשו בו. 
לזה  בדומה  ולתינוק,  לאם  טהרה  טקס  הקייס  מקיים  הלידה  טומאת  ימי  תום  אחרי 

שהתקיים באתיופיה. על קיומו של טקס זה מקפידות גם נשים שלא שהו במרגם.

המרגם בעפולה

במאבק  הוא  אף  מתחיל  קייס,  של  ואלמנתו  קטנים  ילדים  לשבעה  אם  מהרי,  סיפורה של 
שנמשך שנים על מגורים בבית קרקע בעפולה. לפי דבריה, היא ובעלה קיבלו ב–1996 דירה 
בבניין קומות לא רחוק מבית הקרקע של חמיה. מהרי נהגה ללכת למרגם שבעלה בנה עבורה 
בחצר ביתו של אביו. בד בבד עם השימוש במרגם המרוחק פעלו היא ובעלה למצוא דירת 
קרקע קרובה יותר למרגם שלה. לאחר שנים של מאבק הם זכו בבית צמוד לביתו של חמיה 
ולמרגם. לפני כשנה נפטר בעלה, אך למרות זאת היא ממשיכה לפקוד את המרגם מדי חודש. 
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לדבריה, רק היא הולכת למרגם, וכשהיא שוהה בו, הבנות שלה, חמותה וגיסה עוזרים לה 
לנהל את הבית. ניתן לשער כי הפרישה למרגם מתאפשרת גם בשל העובדה שמהרי אינה 
)בעת  בבית  נפרד  בחדר  נידה  דיני  על  מקפידה  זאת,  לעומת  גיסתה,  לבית.  מחוץ  עובדת 
ולא מבשלת.  נוגעת בכלום  בו(, לא  ושוהה  זו  המחזור היא פורשת לחדר שמיועד למטרה 

מהרי מספרת:

יש להם בית גדול, מביאים לה אוכל לדלת. בעלה לא מסכים ]שתלך למרגם[ כי הוא הולך 
מוקדם וחוזר מאוחר, הוא לא קייס. זה לא נוח לו שהיא במרגם. זה קשה לו, יש לו ילדים 
קטנים, זה בגלל המציאות. גיסתי אחרי לידה כן נמצאת במרגם, במחזור לא ־ בבית שלה.

מהרי אומרת כי נשים נוספות, שכנות ובנות משפחה, שומרות על מנהגי הנידה בבית ואינן 
נשים  גם  נראה שאותם קשיים שעליהם מדברות  להן”.  לא מתאפשר  “כי  מגיעות למרגם 
אחרות הובילו לבחירה מודעת שלהן לוותר על המנהג. אותו בעל שמונע כביכול מאשתו 
)גיסתה של מהרי( להשתמש במרגם, הוא זה שבפועל תומך בשהות של מהרי במרגם, וכך 
עוזר לה לשמר מנהג זה. לפיכך נראה שלא היה כאן הליך של כפייה, אלא גיסתה של מהרי 
שמחה לוותר על המנהג ולאמץ את הנוהג שמתפתח בקרב נשים אתיופיות בישראל להחליף 
את ההליכה למרגם בהתבודדות באחד מחדרי הבית. בתום המחזור מהרי מיטהרת על ידי 
וכן היא מקפידה לכבס את הבגדים שבהם  ים,  טבילה בבריכה ציבורית כתחליף לנהר או 

שהתה במרגם. לטענתה, “למקווה לא התרגלנו”. 
לדברי מהרי, היא בחרה להקפיד על ההליכה למרגם גם בישראל בשל צירוף של כמה 
סיבות. היא גדלה בבית של משפחת קייסים ותיקה באתיופיה והתרגלה למנהג מאז ילדותה. 
כמו כן, היא אהבה את המנהג, ולכן היא טוענת שבעלה לא היה צריך לכפות עליה אותו. 

יתרה מכך, היא הייתה מוכנה ללחוץ עליו לקיים את המנהג. וכך היא אומרת:

היה לי מזל שהוא רצה את זה. אהבתי את זה, את המרגם... כך גדלתי, וגם בגלל 
שהוא היה קייס והיה מחזק את זה. אולי אם לא היה קייס הוא היה עוזב קצת. 

גם אחרי פטירת בעלה ממשיכה מהרי ללכת למרגם ומסבירה: 

אני עדיין שומרת. מה שהיה עושה אי אפשר לשכוח, אני שומרת הכול כאילו שהוא 
נמצא. אני לא יכולה לוותר ואז להיות חופשייה. מה שאמר לי נשאר לי בלבי. אני 

לא רוצה לעשות מה שהוא לא רוצה.

המרגם בקריית גת

בגיל  ב–1991  לישראל  הזוג עלה  ואשתו לאה.  בירהנו  קייס  גת הקימו  את המרגם בקריית 
לדירת  להגיע  שאפו  הם  גם  כאן,  שתוארו  הקודמים  ונשותיהם  הקייסים  זוגות  כמו  צעיר. 
קרקע, אולם בניגוד למקרים הקודמים, הם לא נאלצו להיאבק, ובקשתם נענתה מיד. עם 
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זאת, קייס בירהנו לא בנה מרגם מיד, בשל היעדר אמצעים. את מקום המרגם מילא חדר 
לידתה הראשונה  נכנסה לאה בעת מחזור. אחרי  ואליו  הנידה,  נפרד בבית שהוגדר כחדר 
שהתה לאה בבית הוריה מחוץ לעיר במשך כל ימי הנידה. “היא רצתה בכך, זה מסורת ודת”, 
הסביר בעלה. כשהילדים היו קטנים נהגה לאה ללכת עימם לבית הוריה לאחר כל לידה, 

ובירהנו היה מגיע לשם רק אחרי שנגמרו ימי הנידה. 
הייתה  ההורים  לבית  איתם  והנסיעה  בבית  הילדים  מספר  כשגדל  שנים,  כחמש  לפני 
כרוכה בטורח רב, דרשה לאה מבעלה שיבנה לה מרגם בחצר הבית לקראת הלידה הצפויה. 
בירהנו הציע פתרונות שונים כמו הקצאת חדר בביתם, הליכתה לבית הוריה ואפילו שכירת 
]וכך  ברירה.  לי  הייתה  לא  מאוד,  התעקשה  “היא  לדבריו,  אולם  זו,  למטרה  נוספת  דירה 

הוחלט לבנות מרגם, אף ש[ לא היה כסף, זה לא היה בתכנון”. בירהנו ממשיך ואומר: 

]נשים אתיופיות אחרות[ מתעקשות, אבל לפעמים יש קומות ]גרים בבתי קומות[ ואי 
אפשר. ]ואז[ הנשים יושבות בחדר, לא עושים שום דבר, רק מקבלים אוכל מבעלה 
או בנות גדולות. יושבים בבית שלהם בחדר לבד. יש אנשים שאין להם חדרים אז 

אולי יושבים יחד. 

בניגוד למשפחות אלה, ביתם של קייס בירהנו ולאה לא היה גדול דיו להקצאת חדר לנידה. 
סיבה זו, ובעיקר עקשנותה של לאה, שטענה “מה יגידו אנשים?”, הביאו להחלטה להקים 
מרגם בחצר. הקייס הסכים להתפשר על מסורת המרגם, ואילו אשתו עמדה על הקמת המבנה. 
הבחירה לבנות מרגם פרטי הייתה תולדה של פסילת כל האפשרויות האחרות שעמדו בפני 
נשים אתיופיות אחרות בישראל. האפשרות לוותר לחלוטין על המנהג לא עלתה אצל לאה, 
הייתה  הזוג  בני  בידי  שנותרה  היחידה  האפשרות  לפיכך  קייס.  אשת  היותה  בשל  כנראה 

להקים מרגם בחצרם. 
בינתיים  ילדה  ולאה  בזמן,  לסיימו  לא הספיק  אך  בניית המרגם,  נרתם למלאכת  הקייס 
ובילתה את ימי הנידה בבית אחותה המתגוררת ברחוב סמוך. לקראת הלידה הבאה היה המרגם 
בנוי ומוכן בחצר הבית, ומאז שהתה בו לאה אחרי לידות ובעת מחזור. השהות במרגם הצמוד 
לבית מאפשרת ללאה לבוא במגע עם בני משפחתה גם בתקופות הנידה, שכן בניגוד למרגם 
באתיופיה, המרגם בחצר של לאה אינו מוקף בגדר אבנים, ולכן כל החצר המרוצפת המשותפת 

לבית ולמרגם נחשבת תחום אחד שבו מותר לה לנוע. קייס בירהנו מתגאה במרגם ואומר:

וגם  לגברים  גם  הבית,  בתוך  הנידה[  ]האישה  שזה  להם  כואב  אנשים  כלל  בדרך 
לנשים זה כואב. זה לא רגילים לזה. מרגם זה יותר רוחני... ]לעומת זאת[ אני זכיתי 
להזדמנות הזאת ]לבנות מרגם[. ברגע שעשיתי את זה, כל האתיופים מדרום עד צפון 

שמחו על זה ואמרו כל הכבוד. 

בשבתות  בעיקר  המרגם,  את  האבנים שהקיפה  לגדר  להגיע  רבים  אנשים  נהגו  באתיופיה 
ובחגים, כדי לשעשע את הנשים הנידות ולברך את היולדות. מנהג זה חודש כשלאה נכנסה 
למרגם בפעם הראשונה, לאחר לידת בנה השביעי. מכמות המבקרים הגדולה שהגיעה דווקא 
לאחר לידה זו עולה ההשערה שהמטרה העיקרית של המבקרים לא הייתה תמיכה ביולדת, 
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כמקובל באתיופיה, אלא סקרנות לגבי המרגם הישראלי. עם זאת, אפשר לשער כי הייתה זו 
“שיבתו של המרגם” שעוררה גם את תחייתם של המנהגים החברתיים והקהילתיים שנלוו 

אליו. 
בירהנו מציין את המחיר הגבוה שמשלם מי שמבקש להקפיד על מנהג המרגם בחברה 
הישראלית, שאינה תומכת בו. הוא מתלונן למשל על כך שבמקום התמיכה הקהילתית שלה 

זכה בעל של אישה נידה באתיופיה, בישראל עליו לטפל בעצמו בבית ובילדים: 

זה קשה, זה לא פשוט, היא בחוץ, אני מטפל בילדים הקטנים. היא שם כל שלושה 
שבועות, זה לא פשוט. כשהסביבה לא עושה את זה, זה קשה... עושים, אני עושה 
ורק  אך  באוכל,  נוגע  לא  באוכל.  יגע  בושה שגבר  היה  זה  ]באתיופיה[  לבד, שמה 
כשמגיע אליו לצלחת, אחרת זה בושה. פה ]בישראל[ הולכים, קונים אוכל, קונים 

לחם, עושים.

בעת הריאיון האחרון הייתה לאה בהיריון והודיעה על כוונתה להיכנס למרגם לאחר הלידה, 
אולם המרגם, שנבנה מגבס, החל להתפורר ונזקק לשיפוץ. לאה חוששת שבעלה לא יספיק 
לבצע את המשימה בזמן, ולכן העלתה את הרעיון שתשהה בבית אחותה. עד כה, בתקופה 
שבה שתי הנשים היו נידות, שהתה אחותה בחדר נפרד בביתה, ולאה שהתה במרגם. עתה 
לאה שוקלת להשתמש בבית אחותה לתקופת הנידה הקרובה, ואילו אחותה שוקלת להשתמש 
במרגם שבחצר בית אחותה כשהיא תהרה שוב ותלד. קייס בירהנו אומר שישמח לארח את 
אחרות,  לנשים  המרגם שבחצרו  את  לפתוח  מסרב  הוא  לגיסתו  פרט  אולם  בביתם,  גיסתו 

למרות בקשתן. כך מסביר קייס בירהנו את סירובו: 

אני לא רוצה אחריות. נגיד אישה באה לבית, לא רוצה שידברו. אם אנשים ישמעו 
יבואו יבואו, ואני לא אוכל להפסיק את זה. היו מי שביקשו, אבל אני לא רוצה, אני 
לא יכול לסחוב את כל האזור, לא יכול להגיד לאחד לא ולאחד כן. אצלי זה בית עם 
ילדים. וחוץ מזה זה אוכל ושתייה... יבואו נשים עם ילדים קטנים ובלגן. ]נוסף על 

כך[ אנשים מתביישים בזה שהאישה שלהם הולכת לבית של מישהו.

אף על פי שמעמד הקייס באתיופיה היה כרוך במחויבות אישית וציבורית להמשכיות של 
המסורת, בירהנו מודע לכך שעם המעבר לישראל השתנו הנסיבות. החיים פחות קהילתיים, 
של  מספרם  פחת  כלכליים  קשיים  ובשל  חברתית,  תמיכה  על  להישען  אפשרות  פחות  יש 
מוסדות הדת הציבוריים של העדה. מסיבות אלה הקייס מוכן לקבל את השינויים שחלים 
אחר,  לבית  הנידה  האישה  מעבר  או  בבית  בחדר  בהתבודדות  בחירה  קרי  המרגם,  במנהג 
וכקייס הוא מוכן אפילו להתעלם מוויתור מוחלט על המנהג )נכנס לבתים של נשים נידות 
ואף אוכל שם(. הוא מדגיש שהמרגם בחצר ביתו נבנה בשל דרישותיה של אשתו ועבורה. לכן 
המרגם הוא שלה, כפתרון טכני ואישי. כך הפך המרגם שבחצרם של בני הזוג למרגם אישי 

ולא קהילתי כפי שהיה נהוג באתיופיה. 
אם כן, המרגם מוגדר בידי הקייס כ”מרגם שלה” )של לאה(, וככזה, אין לקייס חלק או 
מחויבות קהילתית ביחס אליו. יתרה מזאת, הוא עצמו מביע הסתייגות מהקושי שלו ושל 
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כשייך  המרגם  את  מגדיר  בירהנו  קייס  שכאשר  נראה  אחרות.  נידות  בנשים  לטפל  אשתו 
לתחום של לאה, תוצר של לחציה, הוא מסיר מעצמו את הלחץ המצופה ממנו כקייס המחויב 
לקהילתו. הרושם החוזר ומתקבל מדבריו של קייס בירהנו הוא הדיסוננס בין תפקידו הציבורי 
כקייס ובין מגבלותיו האישיות והטכניות, המוביל אותו לתחושה של חוסר נוחות: מצד אחד 
הוא מקים מרגם פרטי בביתו, ומצד שני תומך בבני קהילתו שאינם עושים כמוהו ואף מונע 
הזוג  בני  לאה;  היא  הדיסוננס  בעול  מי שנושאת  מהם להשתמש בפתרון האישי שבחצרו. 
מציגים אותה כמי שיזמה את המבנה המסורתי וכמשתמשת היחידה בו, בעוד שהקשר של 

בירהנו למרגם הוא רק כבעל ולא כדמות ציבורית.
נוספות  משפחות  בקרב  פרטי  מרגם  הקמת  של  הרעיון  את  להפיץ  האפשרות  את  גם 
בקהילתו דוחה בירהנו ואומר כי אינו לוחץ על אנשים מתוך הכרה בקשיים הפיזיים והטכניים 

שבהקמת מרגם והקפדה על השימוש בו:

זה קשה לאנשים, אני לא מנסה לשכנע אותם. אנשים יודעים שיש לי, אבל אני לא 
מנסה לשכנע אותם לעשות גם... זה מסובך להקים מרגם... יש לחצים. זה משפיע. 
יש אנשים שרוצים להקים מרגם, ויש עליהם לחצים והם ויתרו, אפילו שהיה להם 
אפשרות להקים ]בית קרקע[. אצלי הקמתי את המרגם בגלל שהבית מאוד קטן ולא 

היה מקום בבית.

לדבריו, ההקפדה על מנהג המרגם מאבדת מחשיבותה כיום, בחיים בישראל, בסביבה שבה 
רוב האנשים אינם מקפידים על מנהגי נידה. לכן גם אם אשתו של אדם מקפידה על טהרתה, 
עדיין הוא נטמא מנשים אחרות ברחוב. מדבריו אלו של בירהנו ניתן להסיק כי המרגם מספק 
יוקרה רוחנית או טהרה רק לאשתו. יכולנו לשער שאף על פי שהיא זו שמפיקה את התמורה 
הרוחנית מקיומו של המרגם, הרי שבעלה הקייס יפיק את התמורה הכוחנית, שכן שמירה על 
מנהג מסורתי מרכזי כמו המרגם עשויה להאדיר את שמו ואת כוחו בקהילה. ואכן, הקהילה 
האתיופית התרשמה מאוד מקיומו של המרגם, אך בירהנו מחזיק בטענתו כי הוא הוקם אך 

ורק לרווחתה של אשתו וכי אינו מעוניין בהפקה של הון פוליטי מהמקום. 
בתום ימי נידתה, לאה אינה הולכת למקווה אלא משתדלת להגיע לטבילה בים, או שהיא 
מוותרת על הטבילה. ביחס לטהרה במקווה מציין בירהנו: “למקווה לא הולכים. אנחנו לא 

אוהבים את המקווה”.
ניתן לראות כי ההתנגדות למקווה מאפיינת רבות מהנשים האתיופיות. הן הסבירו כי 
להיטהר  נהגו  שבו  הזורם  לנהר  בהשוואה  לא  במיוחד  טהור,  מספיק  כלא  נתפס  המקווה 
באתיופיה. ניתן לראות את ההתנגדות למקווה גם כתגובה להליך הגיור שנכפה על המהגרים 
מאתיופיה וששיאו היה טבילה. ההתנגדות למקווה משמשת את הנשים כביטוי של ביקורת 
ומחאה נגד הגרסה הישראלית–רבנית של היהדות, שאותה מנסים לכפות עליהן. במקומה 
מציגות הנשים האתיופיות את הפרשנות הדתית שלהן, המסתמכת על בקתות הנידה והטבילה 
בנהר, כפרשנות נכונה יותר. ראייה זו לא רק מציגה אותן בעיני עצמן כיהודיות לא פחות 
טובות מהסביבה הקולטת ומדרישות הגיור של הרבנות הראשית, אלא אף כמבינות ביהדות 

יותר מהסביבה החדשה. 
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סיכום

מחקר זה ניתח את הקמתם של בתי נידה )מרגם גוג’ו( בישראל בידי נשים ובנות משפחה של 
קייסים כביטוי להתנגדות בעלת היבטים שונים: התנגדות מגדרית המתבטאת בתביעתן של 
הנשים להשמיע את הקול הנשי בנושא הקשור לגופן; התנגדות אתנית והתעקשות להמשיך 
בקיומם של מנהגים מסורתיים; והתנגדות דתית שמדגישה רוחניות נשית ומגדירה את זהותן 
כנשים דתיות )נוסף על היותן נשות קייסים(. המרגם בישראל שונה מזה שבאתיופיה מבחינות 
רבות: במראהו, במיקומו הפיזי ובעיקר בפונקציות שהוא ממלא. באתיופיה הייתה למרגם 
פונקציה דתית של סימון המשתתפות כיהודיות, ואילו בישראל יש לו גם פונקציה אתנית של 

סימון האישה האתיופית כחלק ממיעוט נקלט שאינו מוותר על זהותו. 
הנשים  בפני  העמידו  בה  הכרוכות  והכלכליות  החברתיות  והתמורות  לישראל  ההגירה 
התבוננות  היום  קיימת  מאתיופיה  העולים  בקרב  המרגם.  מנהג  בקיום  קשיים  האתיופיות 
אילוצים  בשל  במנהג  להמשיך  ניתן  לא  בישראל  כי  הסכמה  מתוך  המרגם  על  נוסטלגית 
כלכליים וחברתיים )Leitman & Weinbaum, 1999(. ניתן לראות שנמצאו פתרונות אחרים 
לבידוד האישה בתקופת הנידה: פרישה לחדר נפרד בבית שממלא את הפונקציה של המרגם 
מקפידים  שאינם  קרובי משפחה  של  אחר  לבית  האישה  מעבר   ,)1994 )וייל,  טמא  כמרחב 
על דיני נידה, ומכאן משתמעת האפשרות השכיחה ביותר בקרב המהגרות מאתיופיה, והיא 

הוויתור על מנהג המרגם ועל בידוד בכלל.
אינן  הנשים  מהעובדה שבישראל  נבע  המרגם  מנהג  את  לקיים  להמשיך  הנשי  הקושי 
את  שימלא  מי  שאין  מכיוון  לידה  ואחרי  מחזור  בעת  החברתיים  מהחיים  לפרוש  יכולות 
מקומן; אין משפחה מורחבת, אין קהילה תומכת ואין זמן לנשים אחרות להוסיף על חובותיהן 
את הטיפול במשפחת הנידה. הקושי הופיע עוד במרכזי הקליטה בשל חוסר הנכונות של 
לנשים  ולהקצות  מאתיופיה  העולים  של  ומסורתיים  דתיים  ערכים  לקבל  הקולט  המנגנון 

הנידות מתחם ציבורי התואם את כללי המסורת האתיופית. 
בניגוד לאלו, שלוש משפחות הקייסים שפגשנו הן היחידות שהקימו בתי נידה בישראל, 
ולנשים במשפחות אלה יש תפקיד מרכזי בהקמתם ובשמירה על המשכיות המנהג. הנשים 
ציינו כגורמים שהניעו אותן את דבקותן במסורת, את אמונתן הדתית, את הנוחות שבשהייה 
במרגם, וכן את החשש מתגובות הסביבה כלפיהן וכלפי בעליהן הקייסים. הנשים הן שלחצו 
מבוקשן.  את  השיגו  ותמיד  מאבק,  מתוך  לעתים  הקליטה(,  במרכזי  )עוד  מרגם  להקים 
במאבקיהן מול הממסד ומול המהגרים הוותיקים מאתיופיה שגויסו להפיכתן ל”ישראליות” 
הן  ואילו במאבק במסגרת המשפחתית  הקייסים,  הנשים בשיתוף פעולה מצד בעליהן  זכו 
התעמתו עם הבעלים. לעומת זאת, קייסים ששאפו להפעיל מרגם או להרחיב את מסגרת 
המשתתפות בו במשפחה או בקהילה ונתקלו בהתנגדות נשית, לא יכלו לכפות על הנשים 
ללכת למרגם ונאלצו לוותר. כך הושמע הקול הנשי לא רק מול הגברים בני עדתם אלא גם 
מול הקולטים. הנסיבות ההיסטוריות של ההגירה אפשרו לאשת הקייס להכניס את קולה 
ולשבש את מערך הזהויות ההגמוני שנוצר בין הגברים הקולטים ובין ההנהגה הפטריארכית 
של הקהילה האתיופית הנקלטת. המציאות ההיסטורית של המפגש התרבותי אפשרה אפוא 
לקול הנשי למצב את עצמו במרחב שבין הזהויות )אתיופית–ישראלית, דתית–חילונית( ובו 

בזמן להבדיל את עצמו משניהם. 
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כפי  המרגם  בתי  את  לשחזר  לא שאפו,  אולי  או  הצליחו,  לא  הקייסים  בנות משפחות 
שהתקיימו באתיופיה. במקרה הישראלי הן יוצרות מרגמים אישיים, ובכך מוותרות על אותה 
ְסֵפרה ציבורית משותפת, מקום לחוויה כלל נשית אשר היה ברשות הנשים באתיופיה. לפיכך 
ניתן לדבר על הניגוד שבין המרגם הציבורי באתיופיה למרגם הפרטי בישראל. גבולותיהם 
ומה שהיה מרחב אסור באתיופיה לא  של המקומות הפולחניים מוגדרים בישראל מחדש, 
נחשב עוד אסור כאן, והגבולות שבין הטהור לבלתי טהור מיטשטשים )ענתבי–ימיני, 1997(.

הפרקטיקות של המנהג באתיופיה ובישראל מצביעות על שילוב סינקרטי בין התרבות 
המגדרית–יהודית–ישראלית–אתיופית  לזהותה  מענה  הנותן  הישראלית,  לחברה  האתיופית 
מצליחה  האתיופית  המסורת  ושל  היהדות  של  הדוגמטיות  למרות  המהגרת.  של  החדשה 
המהגרת מאתיופיה לשנות ולהתאים מנהגים למציאות החברתית החדשה, ובאמצעות פעולה 
אקטיבית זו היא יוצרת סינקרטיזם )שרעבי, 2002( שמגדיל את טווח האופציות הפתוחות 
בפניה כאישה )השוו עם שרעבי, Herzog, 2004 ;2005(. העובדה שכיום, יותר מעשרים שנה 
אחרי הגירתן, נשים אתיופיות ממשיכות לקיים את מנהגי הטהרה, מעידה על שימוש בנשיות 
כאמצעי ל”התנגדות יומיומית” )קפלן, Scott, 1990 ;1997( כלפי החברה הדומיננטית )השוו 
בשוליים  אותן  המציבים  גורמים  שני  ־  מהגרות  וגם  נשים  גם  הן   .)Harkin, 1996 עם 
זהות  המבטאת  אמירה משלהן  מפתחות  הן  המרגם,  באמצעות  זאת,  עם  אך  ־  החברתיים 

חזקה ועצמאית.
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הרהורים וערעורים

מה חושף אגמבן?*

חיים חזן**

...מכיוון שבמוות ובגוויות עסקינן, יש עילה לבצע פוסט מורטם. נתחיל את התהליך במחשבה 
עמום  פוליטי  פילוסוף  של  מפופולריות  המורכב  מצרף  דרשני;  האומר  משולש  מצרף  על 
ומבולבל, לא מאוד מקורי, בעל משנה לא סדורה ומאוד מחוררת; מדרישה רבה לסדנה שדנה 
אחרות,  במילים  יומה.  סדר  על  הנושאים שעלו  של  ומהתפרוסת  ובהשלכותיה;  זו  במשנה 
מהו סוד קסמה של עוצמת הגירוי שאותו פילוסוף מעורר בנו עד כדי כך שאפשר לכנותו: 

הפילוסוף האיטלקי ג’ורג’יו אגמבן הוא אחד האינטלקטואלים המצוטטים ביותר בשנים האחרונות. הגותו 

הביקורתית, המצביעה על אופייה הטוטליטרי של הדמוקרטיה המערבית, הפכה לרלוונטית ביותר לאחר 

אירועי 11 בספטמבר 2001. כתביו של אגמבן, שבהם ניכרת השפעתם של היידגר, ארנדט, פוקו, שמיט 

ואחרים, משמשים נקודת התייחסות חשובה בדיונים אודות סוגיות מוסריות ופוליטיות, כגון הומניטריזם 

 Bare באנגלית:   ,Nuda Vita )באיטלקית:  חשופים”  “חיים  המושג  חירום.  ומצבי  אסונות  ניהול  גלובלי, 

Life(, שעומד במוקד המאמר “מה חושף אגמבן?”, מהווה נדבך מרכזי בניתוח שלו את התנאים המכוננים 

 .)Agamben, 1998( כוח ריבוני, את גבולותיו ואת השלכותיו העכשוויות

חיים הופכים לחשופים, טוען אגמבן, כשמופקעת מהם הגנת החוק; כשהריבון מסיר את אחריותו 

כלפיהם ומוציא אותם מתחום חלותו של החוק. במובן זה, חיים חשופים מגלמים באופן המובהק ביותר 

את היחס היסודי בין הריבון לנתיניו, הוא יחס ההפקרה )אופיר, 2003(. זאת משום שהריבון, כפי שטוען 

אגמבן בהישענו על קרל שמיט, הוא מי שהוסמך בחוק הן להפקיר חיים במקרים יוצאים מן הכלל והן 

לקבוע מהם המקרים היוצאים מן הכלל. היכולת להוציא מן הכלל, להפקיר חיים, להפוך חיים בעלי 

משמעות פוליטית )Bios( לחיים חשופים, היא יסוד מכונן של סמכות הריבון, היא תנאי לריבונות. לכן חייו 

של כל נתין, של כל סובייקט ריבוני, של כל אזרח, יכולים להפוך לחשופים, כלומר הם הפקר בכוח. 

אגמבן מדגיש כי יחס ההפקרה הוא המכנה המשותף של כל צורות השלטון הריבוני, מהפוליס ביוון 

העתיקה ועד אושוויץ בגרמניה הנאצית. עם זאת, בדמוקרטיה המודרנית היוצא מן הכלל הפך לכלל, 

לכל  כולל  ־ כשם  והמחנה  המודרני הפך מצב החירום למצב של קבע,  בעולם  אגמבן:  ובמונחיו של 

המתקנים והמנגנונים לטיפול בחיים ובמתים ־ הפך לנומוס הפוליטי.

               המערכת              

מקורות
אופיר, עדי )2003(. בין קידוש החיים להפקרתם: במקום מבוא ל–Homo Sacer. בתוך: שי לביא )עורך(, 

טכנולוגיות של צדק: משפט מדע וחברה )ע’ 394-353(. תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל אביב.

Agamben, Giorgio (1998). Homo	 sacer:	 Sovereign	 power	 and	 bare	 life. Stanford, CA: Stanford 

University Press. 

הרצאה שנישאה במסגרת סדנת קיץ של מכון ון ליר ללימודים מתקדמים, ירושלים, 20-18 בספטמבר 2006.  *
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.  **
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“אגמבניזם”? ברצוני להבין מה פשרה של התופעה ואם אפשר וכדאי ־ בפרפראזה כפולת 
לשון על השיח הפוקויאני על ממשליות ־ לערוף את ראשו של המלך. 

פתיחה  כנקודת  אציע  עליו,  נמנה  שאיני  המתוודה,  הזן  מן  אנתרופולוגים  של  כדרכם 
תחושה אישית של החמצה וקנאה, וזאת משום שאולי היה עולה בכוחי להקדים את אגמבן 
“אנשי  נקרא  אגמבן  עידן  היות  טרם  הראשון שכתבתי  הספר  תהילתו.  פירות  את  ולקצור 
כיניתי לימבו.  ביניים חוץ–חברתי שאותו  זקנים הנמצאים במצב  ובו מסופר על  הלימבו”, 
זהו שימוש מטפורי השאול ממושג תיאולוגי מן האמונה הקתולית, המתאר מקום על גבול 
באו  לא  עוללים שעדיין  כגון  להיטבל,  זכו  הנשמות של אלה שלא  הגיהינום שבו שרויות 
כן  ועל  לעולם  ישו  האדם  גואל  של  בואו  לפני  שנולדו  צדיקים  או  הכנסייה  של  בבריתה 
לא זכו להיטבל. הימצאותם שם על סף הגיהינום היא בבחינת נשיאת עונש על חטא שלא 
חטאו. אחרי שלמדתי את אגמבן חשבתי לעצמי שקטגוריה אנושית זו של מנודים, מופקרים 
ומודרים שאפשר להמיתם )וכך אכן נוהגים בזקנים בחברות רבות( אך אין להקריבם, כלומר 
הם מוכחדים סימבולית, אינה אלא גרסה של “האדם המקודש” שעליו מדבר אגמבן, זה שחייו 
חשופים לרוחות ההרס המנשבות מחוץ למרחב התרבותי. מדוע, אם כן, נידונה קטגוריית 
הזקנה לביטול ולמחיקה סמלית עד כדי כך שאינה מוכלת אפילו במעמד של ראיות להרג 

אקטיבי כפי שמעיד הדיון הציבורי ביותנזיה?
ראשית, חייהם החשופים של הזקנים נחשבים לא רלוונטיים בעיני לא זקנים, משום שזו 
קטגוריה שלעולם לא נשתייך אליה, כידוע, ולכן אין צורך במצב חירום כדי להכריז עליה 
כמאיימת על הסדר החברתי, שהרי היא כבר מחוצה לו ולעולם תהא כזו בתוקף אחרותה 
הבלתי הפיכה. יתר על כן, הריבון על הקטגוריה הזאת הוא החברה כולה, ואין כאן עניין 
ביחסי  מן הסוג שאגמבן מתאר. הריבון האגמבני מצוי  או בסמכות ממורכזת אחת  במרות 
הכלה–הדרה עם חברתו, ועל כן אינו יכול לייצגה אגב מתן דין וחשבון על מעשיו לרשויותיה, 
שהרי הוא והיא מטונימית חד הם. מבחינה זו מעמדו דומה לזה של קורבנו, האדם הקדוש, 
של  חייהן  את  בכך  ולחשוף  החוק  את  להשעות  הריבון  יכול  זה  סיפי  מעמד  מתוקף  ורק 
אוכלוסיות שמנודות ממנו. הכחדתם הסימבולית של הזקנים נעשית דווקא במסגרת החוק 
ובהיות הריבון פועל מכוחו. כאנתרופולוג הייתי אכן מורגל בזהות מעין זו בין הריבון ובין 
החברה, זהות דירקהיימית טיפוסית שבה הריבון הוא מעין ייצוג קולקטיבי. יותר מזה, אנחנו 
מכירים מן הספרות האנתרופולוגית תיאורים של חברות ללא ראש, כלומר חברות שאין בהן 
ריבון מרכזי, ובמקומו מתקיימים בהן הסדרים תרבותיים–חברתיים חלופיים, כגון בלהקים 
של נודדים שאין בהם רשות או סמכות ממשלית אחת. יותר מכך, כשאנתרופולוגים עוסקים 
לחברה  כפופים  אלה  יהיו  לעולם  ־  וכדומה  מלכים  שבטים,  ראשי  ־  למיניהם  בריבונים 
שהפקידה אותם על נתיניהם. דא עקא, שאצל אגמבן יש לפנינו טיפוס אחר של ריבון, ריבון 
מורד, כזה שיוצא נגד החברה, משום שזו אינה אלא התגלמות החוק. יש בכך משום פנטזיה 
של הגולם הקם על יוצרו, ומכאן אף הפתח להבנת פיתויו של המושג “חיים חשופים”, ואל 

פיתוי זה ברצוני להתייחס. 
ראשית, אימת הפיתוי נעוצה כנראה בחרדה קיומית מגובה היסטורית שלה היינו עדים 
במאה העשרים, שחוותה אירועים של השמדה שיטתית של עמים, שכל אחד מאיתנו עלול 
להיחשף אליהם ולהיות מושלך אל ה”שם” של המחנה, מחוץ למחנה. נוכחותו של ה”שם” 
בלהות  חזיון  מעין  אחרים,  ומרחב  זמן  תוך  אל  מציצני  במעמד  אותנו  מציבה  בחיינו  הזה 
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שעלול להתממש בכל עת, להכילנו ולכלותנו בתוכו, לא כצופים בקרקס או בהוצאה להורג, 
אלא כחיות מאולפות או כמוצאים להורג בעצמנו. הפחד הזה, אני סבור, הוא אחת הסיבות 
אנו  הקדושה.  סוד  קרי  ורתיעה,  משיכה  של  אפל  קסם  עלינו  להלך  לאגמבן  המאפשרות 

הופכים בדמיוננו ל”אדם קדוש” בעל כורחנו. 
נתון שאגמבן כולל  ידע  בו מחויבות למשטר  ורב הסתירות שאין  שנית, השיח העמום 
במונח “חיים חשופים” הוא פרוע, וכל אחד יכול להשתמש בו כרצונו, דווקא משום שמשיכתו 
טמונה בתפיסתו כאנטי רלטיביסטי, א–היסטורי וכאילו אוניברסלי, שכביכול נוגע במהותו 
ויש בכך  נגד נשף המסכות של הפוסט–מודרנה,  של האדם כהווייתו. המושג נראה כעומד 
בא  אדם?”.  ב”הזהו  לוי  פרימו  כמו  נחוץ,  פוסט–שואתי  כפרויקט  למהותנות  כמיהה  מעין 
אגמבן ואומר: הנהו האדם אחרי שמערטלים אותו מכל הסממנים תלויי התרבות, הן הריבון 

כאדם והן האדם שחייו או מותו נחשפו למרותו החוץ–תרבותית של אותו ריבון. 
אלא  ק’,  האזרח  אינו  כבר  זה  פוסט–קפקאית.  שרירותיות  לנו  מציע  אגמבן  שלישית, 
האזרח ק’ המוכלל בתוקף המוות התעשייתי הקטגוריאלי שאינו ניתן למיקוח, בבחינת אימת 
ה”הזמנה לגרדום” של ולדימיר נבוקוב, ספר שנכתב ב–1934 ומתאר את האזרח צינצינט צה, 
שכל פשעו הוא היותו יוצא מן הכלל בכך שבניגוד לשאר האזרחים השקופים הוא אטום; 
על כן נגזר דינו להיערף. מובן שמדובר כאן במטפורה לשלטון קומו–נאצי, אך מה שמעניין 
בספר זה היא האדישות הגמורה של הריבון לגורלו של האזרח העומד להיערף. כשעומדים 
לערוף את ראשו של צינצינט, נושא ראש העיר נאום שבו הוא מזמין את האזרחים לבוא אל 
היריד שייערך באותו ערב, ואינו מתייחס כלל להוצאה להורג. הספר מסתיים באקט קרקסי 
שבו צינצינט קם מהגרדום, עושה ככל העולה על רוחו, מסתלק מגיא ההריגה שאליו הובל 
ומצטרף אל חבורה של אנשים אטומים כמוהו שהוא מגלה לפתע, ובכך הוא כבר אינו יוצא 
מן הכלל, הוא הופך להיות הכלל, הווי אומר הריבון. זוהי למעשה תוחלתם האחרונה של 
חשופי המוות: להצטרף לציבור שיהיה הכלל ולא היוצא מן הכלל. מכאן התקווה לחירות 
אבל  מחיר.  בכל  מוכר  לסובייקט  להיות  הציפייה  קיומית.  וסכנה  וודאות  אי  של  בתנאים 
סוציולוגית  בתיאוריה  קיים.  אינו  חברתית  המכונן  הסובייקט  בכתביו  אגמבן.  אצל  לא 
ואנתרופולוגית נוהגים להכליא את הגופני בתרבותי, ובכך מתריסים כנגד הסכנה של הכחדת 
בזה משום אמונה לא  יש  גופא ללא שייריים סמליים שירמזו על אפשרות הנצחתו.  הגוף 
מוצהרת בחיים המסתתרים מאחורי הקיום האגמבני החשוף, מעין שאיפה להיות במקום של 
האדם החותר למשמעות נוסח ויקטור פרנקל, כגון גיבורי הגולאגים ביצירות סולז’ניצין, קן 
הקוקייה, הפרפר ושאר מיני מיתוסים מודרניים אנטי–סיזיפיים של הרואיקה המביסה את 

המוות באמצעות פולחן גיבורי נצח. 
מה, אם כן, עולה מן הטיפול האגמבני במושג “חיים חשופים”, ומה אפשר לחלץ ממנו? 
אגמבן מתעניין למעשה במנגנוני שליטה באמצעות הפקרה והדרה של אוכלוסיות, כאשר 
אפילו  חשופים.  הלא  בחייהן  בהתנסויותיהן,  בחוויותיהן,  עצמן,  באוכלוסיות  עניין  לו  אין 
גופמן, שגם ממשנתו נעדר הסובייקט, מתעניין בחיים התת קרקעיים המאפשרים פרשנות 
קיים.  אינו  זה  אגמבן  אצל  הכוללני.  שבמוסד  העצמי  מצמיתי  בתנאים  גם  לעולם  אישית 
רוצים  זאת,  לעומת  ושופטיו,  אגמבן  פרשני  בכתיבתו.  ובריאני  יסוד  כמעט  שאין  מכאן 
והאישיות  הפוליטיות, החברתיות  כל האג’נדות  ותומים של  אורים  מהמושג שישמש מעין 
של המוכפפים, המושתקים והשותקים למיניהם, מעין מבט–על על כל חוליי החברה ודווייה. 
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על כן תכנית הכנס עשירה כל כך, רבת פנים, דיפוזית כל כך, ואפילו מכמירת לב. השימוש 
הנרחב במושג מעיד יותר מכל על פעולתה האובססיבית של אותה מכונת נצח אנתרופולוגית 
שעליה כותב אגמבן באחד מספריו, מכונה שמסוגלת להבנות את ההבדלים בין אדם לחיה, 
עד כדי סכנה שמרוב עודף פעילות היא תמוסס את המושג המכונן אותה ותחתור תחתיו. 
ואכן, החיים החשופים מטשטשים את הגבול בין השניים. הקריירה של המושג הזה )קריירה 
קצרה שתחילתה ב–1998( מזכירה לי דווקא קריירה של מושג אנתרופולוגי אחר שהפך לנכס 
צאן ברזל שחוק, המושג “טקס מעבר”, שוואן גנפ טבע וויקטור טרנר פיתח ושכלל. המושג 
הפך להיות כה מקיף ופופולרי, עד שהוא נאלץ להתאים גרסה שלו ־ הלימנויד ־ לתופעות 
נוספות, כי ככל שמתקהה חודה האנליטי של ההמשגה, כך היא עולה ופורחת ככלי שולחן 
פופולרי בסעודה סוציולוגית השווה לכל נפש לא אינטלקטואלית, ממסעדת גורמה לג’וינט 
של פאסט פוד, חלק מחרושת התרבות. לא ירחק היום שבו ניתקל בכותרת בעיתון על חייו 
החשופים של הנשיא או של א’ או של כל יעד תקשורתי אחר. לכן בין הפיתוי הקולוניאליסטי 
לבחור  מציע  אני  ולייחוד,  לצמצום  הדיסקורסיבי  הציווי  ובין  המושג  תחום  הרחבת  של 
באופציה השנייה. לשם כך ברצוני להציע כמה תנאים מגבילים לשימוש ב”חיים חשופים” 
שיעצרו מעט את האינפלציה ואת הסחף של המושג ויאפשרו מובחנות מול מושגים אחרים, 

דומים, פחות אופנתיים אולי, אבל יעילים לא פחות. 
מהם התנאים של נראות ל”חיים חשופים”? קודם כול עקרון אי ההפיכות של האוכלוסייה 
לחיק  אוכלוסייה  אותה  את  להחזיר  ניתן  האם  ־  לחברה  השיבה  זכות  על  הוויכוח  הנחקרת. 
התרבות שממנה הוגלתה ־ אינו ויכוח לגיטימי מבחינה אנליטית, משום שכל שיג ושיח, כל 
משא ומתן, כבר אינו בגדר “חיים חשופים”, שהרי כל תקווה נוסכת משמעות, וכל משמעות 
ממסכת את הקיום כשלעצמו העומד בבסיס המושג. עיקרון שני הוא עקרון הטוטליות של מצב 
החירום. הוא צריך להיות רב ממדי ומוחלט, לא זמני, אקראי וחולף, אלא כזה המשנה לחלוטין 
את מצב הצבירה החברתי–קיומי. עיקרון שלישי: האוכלוסייה היא קטגוריה אנושית מובחנת, 
כי האוכלוסייה שבה  ומתן תקשורתי. היא מעבר למוות החברתי,  קטגוריה שאין עימה משא 
חשובה כמתה. צריכה להתקיים הנחת אי–הרלוונטיות של שיח הזכויות לגביה, משום שהיא מניה 
וביה חסרת מעמד אזרחי ואפילו אנושי כלשהו. היא אינה נראית ואינה נשמעת. היא מחוץ לשיח 
ההגמוני, מכיוון שהיא תוצר של השעיית החוק בידי ריבון על מנת להכריע קודם כל בשאלות 

של חיים ומוות. מכאן שעניין המוות הוא מרכזי להכרעה האם ב”חיים חשופים” עסקינן. 
האוכלוסייה הנידונה חייבת להיות חוץ–תרבותית, לא מרוסנת ולא מוגנת. כלומר אין 
מדובר כאן באוכלוסיית ילדים, כי שלא כמותם היא מודרת ומופקרת; היא מסומנת, אבל אין 
לה זכות לטיעון של סימון, ועל כן אין היא מסמנת גם לא את עצמה. אין לה אחרות משלה, 
ריקה.  בקטגוריה  מדובר  כלומר  אנטיתזה.  לה  שאין  כך  כדי  עד  צרופה  אחרות  שהיא  אף 
דוגמאות שלא דיברנו עליהן כאן והיו יכולות להדגים את זה הן עבדים, חולים כרוניים, חולי 
נפש, אסירי עולם והשמדת עם למיניה: שואה, רואנדה וכן הלאה וכן הלאה. צריך לזכור דבר 
אחד מרכזי: החשיפה היא תמיד מול וכלפי הריבון. כל אלו הם מנקודת מבטו של הריבון ולא 
מנקודת מבטן של האוכלוסיות. אין לערבב את תחולת המושג עם הפנומנולוגיה שלו, כי אין 

כאן עיון פנומנולוגי. 
ולמבקשים להרחיב מוצעים תחליפי אגמבן; יש כמה פרדיגמות חלופיות שעשויות להציב 
בפנינו את השאלה מה מותר אגמבן מן היתר. למשל פרדיגמה היסטורית–הקשרית כגון ספרו 
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של באומן על חיים מבוזבזים או פסולים, שבו הוא מדבר על תוצריהם של תנאי המודרנה; 
לא בעטיו של ריבון מרכזי אלא של הכוחות החברתיים, הכלכליים והפוליטיים המייצרים 
אוכלוסיות מיותרות, חסרות ערך פוליטי, פסולת חברתית. חלופה שנייה היא המטפיזיקה 
המוסד  על  חברתי,  מוות  על  בגלוי  הראשון שדיבר  היה  גופמן  גופמן.  נוסח  הדירקהיימית 
הכוללני, על המתת העצמי, על רגימנטציה של בני אדם, על סטיגמה. כל המונחים האלה 
הפונקציונליסטים:  או  היומיום.  חיי  את  המכוננות  המסגרות  בראייה מטפיזית של  מקורם 
מרי דגלס היא אולי הקרובה ביותר בפרשנותה על הכלה והדרה. בהומו סאקר אגמבן אינו 
מזכיר את פרנץ שטיינר, מחשובי מנתחיו של מושג הטאבו, מושג שחיוני לו כל כך. ויקטור 
טרנר, המדבר על אנושות גולמית במרכז טקסי המעבר, הנטועה באנטי מבנה ומצויה במצב 
שוויוני, לא אנושי, של קומיוניטס, ליבת הלימינליות. לדעתי כל זה יעיל וטוב הרבה יותר 
מאשר אגמבן. ועוד לא דיברנו על גישות פוסט–קולוניאליסטיות הנדרשות ליחסי מדכאים 
וכפיפים. גם על פוקו עוד לא דיברנו. אגמבן אינו מזכיר זאת, אך ב”למשמע ולהעניש” יש 
ריבון ואין ממשליות. נדמה לי שזהו אכן תחליף ראוי לאגמבן, שלא לדבר על חנה ארנדט 
ובנימין ושמיט. אז למה אגמבן? אם להשתמש במונחים של סעיד, אגמבן הוא טיימלי ולא 
טיימלס. כלומר צריך לבחון אותו במונחי התאמתו לרוח זמן מסוימת, וצריך בעיקר להתייחס 

אליו בכלים של היסטוריה ושל סוציולוגיה של הדעת, אמות מידה שהוא עצמו מתנזר מהן.
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ההצלחה הדמוגרפית של הציונות 

ינון כהן*

 .1948 מאז  הציונות  של  הדמוגרפית  הצלחתה  את  להעריך  מדדים  כמה  על  לחשוב  ניתן 
שלושה מדדים שמלמדים רבות הם: 1( אחוז היהודים מכלל יהודי העולם שהם תושבי ישראל; 
היהודית  האוכלוסייה  של  הגידול  שיעור   )3 בישראל;  הערבים  לעומת  היהודים  אחוז   )2
דמוגרפית מרשימה.  כה הצלחה  עד  נחלה  הציונות  לפי שלושת המדדים האלה,  בישראל. 
יהודים אלה, כ–600,000 במספר, היו  ב–1947 רק 6% מיהודי העולם חיו בפלשתינה–א”י. 
כ–45% מהאוכלוסייה בשטח שלימים הפך למדינת ישראל. ב–2006 ישראל כבר הייתה ביתם 
של כ–5.5 מיליון יהודים, כלומר גידול של פי תשעה מאז 1947. היהודים המתגוררים כיום 
שדפוסי  לקבוע  ניתן  המדינה.  מאזרחי  ל–80%  וקרוב  העולם  מיהודי  כ–40%  הם  בישראל 
לשלושת  שאחראים  הם  ־  ב–1949-1947  הפלסטינים  של  הכפויה  ההגירה  כולל  ־  הגירה 
הגידול  בישראל,  היהודים  באחוז  הגידול  הציונות:  של  הדמוגרפית  ההצלחה  של  הממדים 
הבאים  בעמודים  בישראל.  שגרים  העולם  יהודי  בשיעור  הגידול  וכן  המוחלט,  במספרם 
אדון בשינויים בדפוסי ההגירה לישראל וממנה מאז הקמתה, ואתמקד הן במספר המהגרים 
לישראל  המהגרים  של  ההשכלה  ברמת  וכן  בחו”ל,  החיים  העוזבים  במספר  והן  הנכנסים 
הדמוגרפית של  ההצלחה  נוספים של  היבטים  הערכה של  כזאת מאפשרת  חקירה  וממנה. 
הציונות: הצלחתה לשמור על שיעורי עזיבה נמוכים באופן כללי; הצלחתה למשוך יהודים 
להגר לישראל ולהשתקע בה לאורך זמן, ואף להיות אטרקטיבית בעיני המשכילים שבהם; 

והצלחתה להחזיר משכילים שעזבו לשנים אחדות.

שינויים ברמת ההשכלה של המהגרים

מאז ומעולם ניסתה ישראל להביא “המוני יהודים” ארצה, ולמעט מקרים יחידים בתחילת 
שנות החמישים לא היה גבול למספר היהודים שהייתה מוכנה להביא בזמן נתון. זאת ועוד, 
בניגוד למדינות הגירה אחרות, שמעדיפות מהגרים משכילים וצעירים, המדיניות המוצהרת 
רמת  לגיל,  התייחסות  ללא  הם,  באשר  היהודים  המהגרים  כל  את  לקבל  היא  ישראל  של 
השכלה, מוצא אתני וצבע עור. לכאורה, נראה שדפוסי ההגירה בפועל מתיישבים עם מדיניות 
המדינה,  אימצה  לישראל,  שלא  להגר  בחרו  פוטנציאליים  מהגרים  כאשר  אבל  זו,  הגירה 
בשמם של ערכים ציוניים ומטרות ציוניות, מדיניות פחות הומניטרית כלפי יהודים. כך היה 
בשנות השבעים והשמונים, כאשר חלק גדול מיהודי ברית המועצות ביקשו להגר לארצות 
הברית ולא לישראל. ישראל ביקשה אז מממשלת ארצות הברית ומארגונים יהודיים ־ ללא 
הצלחה ־ שלא להעניק ליהודים אלה אשרת פליט על מנת לאלצם להגיע לישראל. וכך 
קרה גם לאחרונה, כשישראל לחצה על ממשלת גרמניה ־ הפעם בהצלחה ־ שלא להעניק 

החוג ללימודי עבודה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.  *
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ליהודי ברית המועצות לשעבר אשרת פליט על מנת שיגיעו לישראל. כך או כך, ניתן לקבוע 
שגם במחצית השנייה של המאה העשרים מילאה ישראל באדיקות את המשימה הציונית 

המרכזית, כפי שראה אותה בן גוריון ב–1944: “לאכלס את ארץ ישראל בהמוני יהודים”. 
על אף מאמציה של ישראל למשוך אליה את כל היהודים, לא כולם בוחרים להגר אליה. 
אבל בחלוף השנים ההצלחה הדמוגרפית של הציונות באה לידי ביטוי גם בסוג המהגרים 
עד  המדינה,  של  הראשונים  העשורים  בשני  העתידי.  כביתם  בישראל  הבוחרים  היהודים 
דכאניים  משטרים  נטשו  אחרים  מדינה;  חסרי  פליטים  היו  מהמהגרים  רבים   ,’67 מלחמת 
במזרח אירופה או במדינות ערב שהיו בקונפליקט עם המדינה הציונית החדשה. רבים מאלה 
שיכלו להגר למדינות מפותחות יותר עשו זאת. כך למשל בסוף שנות הארבעים ובתחילת 
שנות החמישים, 60% משארית הפליטה היגרו ממחנות העקורים באירופה למדינות אחרות 
ולא לישראל )גרודזינסקי, 1998(. עד מלחמת 67’ לא היגרו יהודי מערב אירופה, אמריקה 
בשני  לישראל  שהגיעו  המהגרים  וכך,  אליה.  להגר  שקלו  לא  ואף  לישראל,  ואוסטרליה 

העשורים הראשונים היו בעלי השכלה נמוכה יחסית לאוכלוסייה היהודית בישראל.
לאחר 1967 השתנה המצב, ואיתו חלה תמורה בסוג המהגרים הבוחרים להגיע לישראל. 
להגיע  החלו  רובם משכילים,  יהודי המערב,  כלכליות,  וגם  דתיות,  אידיאולוגיות,  מסיבות 
השכלה  רמת  בעלי  היו  ומאסיה  מאפריקה  אירופה,  ממזרח  שבאו  המהגרים  גם  לישראל. 
גבוהה יותר מקודמיהם שהגיעו לישראל בשנות החמישים והשישים.1 נראה שישראל שלאחר 
67’ הפכה ליעד אטרקטיבי למהגרים משכילים. בתקופת “העלייה ההמונית” של  מלחמת 
משמונה  פחות  של  פורמלית  השכלה  בעל  היה  הממוצע  המהגר  החמישים,  שנות  ראשית 
בין  הפער  שנים.  מעשר  יותר  של  היה  הקיימת  האוכלוסייה  בקרב  הממוצע  ואילו  שנים, 
השכלת המהגרים לאוכלוסייה הוותיקה הצטמצם בהדרגה והשתווה לגמרי ב–1972. כעבור 
11 שנים, ב–1983, השכלת המהגרים שזה עתה הגיעו הייתה גבוהה ביותר משנה בממוצע 
של  הראשון  הגל  סיום  עם   ,1992 עד  המשיכה  זו  ומגמה  היהודים,  הארץ  ילידי  מהשכלת 

ההגירה האחרונה מברית המועצות לשעבר.2
השינוי בארצות המוצא ־ ממדינות פחות מפותחות שבהן רמת ההשכלה נמוכה, למדינות 
מפותחות יותר שבהן רמת ההשכלה גבוהה )למשל תימן וברית המועצות( ־ תרם בלא ספק 
לעלייה בהשכלה הממוצעת של המהגרים המגיעים לישראל. אבל זו אינה הסיבה היחידה, 
ואפילו לא המרכזית, לגידול שחל ברמת השכלת המהגרים במשך השנים. כמחצית מהגידול 
בשנות  למשל  כך  מוצא.  ארץ  מאותה  יותר  משכילים  מהגרים  שמגיעים  מכך  נובעת  הזה 
לימוד.  שנות  כשמונה  עם  לישראל  הגיע  הממוצע  המרוקאי  הגבר  המאוחרות  השישים 
לימוד בממוצע, רמת  14 שנות  לישראל עם  מגיעים  ילידי מרוקו  יותר  עשר שנים מאוחר 
והשישים  החמישים  שבשנות  לוודאי  קרוב  הוותיקים.  הישראלים  של  מזו  גבוהה  השכלה 
 Bensimon &( העדיפו המשכילים המרוקאים להישאר במרוקו או להגר לצרפת ולקנדה 
DellaPergolla, 1986(. רק בשנות השבעים היו רוב המהגרים ממרוקו לישראל בעלי רמת 

1  ברם, בשנות השבעים והשמונים מהגרים יהודים מברית המועצות שהגיעו לישראל היו משכילים פחות 

.)Cohen & Haberfeld, 2006( מחבריהם שבחרו להגר לארצות הברית

2  נתוני ההשכלה מבוססים על ניתוח מפקדי האוכלוסין בישראל ומתייחסים לרמת ההשכלה של מהגרים 

גברים עם הגיעם לישראל. 
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ייתכן כמובן שמהגרי שנות השבעים מייצגים את ההשכלה הממוצעת של  השכלה גבוהה. 
כלל ילידי מרוקו. אך אפילו אם זה המקרה ־ ואין לכך ראיות ־ הדבר מלמד על דפוסי 

הסלקציה השלילית בהגירות של שנות החמישים והשישים. 
העלייה ברמת ההשכלה של מהגרים מרומניה מרשימה עוד יותר. השכלתם הממוצעת 
עלתה מעשר שנות לימוד בקרב מהגרי שנות החמישים המאוחרות ל–14 שנה בקרב אלה 
בשנות  לימוד  שנות  מ–15  יותר  של  ולשיא  המאוחרות,  השישים  בשנות  לישראל  שהגיעו 
השבעים ובתחילת שנות השמונים. במקרה של רומניה, הסלקציה השלילית בשנות החמישים 
והשישים ־ כלומר העובדה שהמהגרים לישראל היו בעלי השכלה ממוצעת נמוכה מרמת 
ולא  הרומניים,  השלטונות  ידי  על  נכפתה  ־  בכלל  רומניה  יהודי  של  הממוצעת  ההשכלה 
נבעה מרצון יהודי רומניה עצמם. לאחר מלחמת העולם לא ִאפשר המשטר הרומני ליהודים 
משכילים לצאת מרומניה. בסוף שנות הארבעים, כפי שמדווח שגב )1984(, המשטר הרומני 
הסחורה  גבוה,  )“המחיר  התמקחה  ישראל  ליהודים.  יציאה  היתרי  עבור  תשלום  דרש  אף 
גרועה”(, אך באין ברירה ומתוך נאמנות למשימה הציונית, שילמה בסופו של דבר חמישים 
דולר עבור כל יהודי שיצא את גבולות רומניה. לענייננו חשוב לציין שברגע שהוסרו ההגבלות 
הללו, זינקה רמת ההשכלה של יהודי רומניה שבאו לישראל. בקיצור, ניתן לקבוע שדפוסי 
הסלקציה העצמית להגירה לישראל מרוב מדינות המוצא שופרו מאז מלחמת 67’ ועד תחילת 
וישראל מצליחה למשוך אליה יהודים שרמת השכלתם גבוהה מהממוצע  שנות התשעים,3 

הקיים בישראל.

עזיבה וחזרה

את  לשמור  היכולת  הוא  יותר  לא  אם  המידה  באותה  ומרשים  נוסף  ציוני  דמוגרפי  הישג 
ואפילו  הפופולרית  בעיתונות  הרווחות  לאמונות  בניגוד  בישראל.  ילדיהם  ואת  המהגרים 
)סטייצקי,  אחרות  שבמדינות  מאלו  גבוהים  אינם  מישראל  ההגירה  שיעורי  המקצועית, 
עד  ישראל  את  עזבו   1989 מאז  הרוסים שהגיעו  המהגרים  מיליון  מתוך  כ–8%  רק   .)2004
סוף 2005 )שפס, 2007(. שיעורי העזיבה של ילידי ישראל נמוכים יותר. לפי ניתוח הנתונים 
ישראל  ילידי  יהודים  של  מדויק  זיהוי  המאפשרים  האמריקאיים,  האוכלוסין  מפקדי  של 
המתגוררים בארצות הברית,4 בשנת 1990 התגוררו בארצות הברית כשמונים אלף יהודים 
 .2000 בשנת  אלף  לכמאה  עלה  והמספר   ,)Cohen & Haberfeld, 1997( ישראל  ילידי 
קשה יותר להעריך את מספר היהודים אשר היגרו לישראל, חיו בה זמן מה שמשכו לא ידוע 
ועזבו לארצות הברית. אומדן המבוסס על מפקדי האוכלוסין האמריקאיים ועל נתוני שירות 
ההגירה האמריקאי לגבי 1990, הוא בין שלושים לשישים אלף. אם נניח שבין 1990 ל–2000 
גדלה קבוצה זו באותו שיעור שבה גדלה קבוצת ילידי ישראל בארצות הברית, הרי שבשנת 
2000 חיו בארצות הברית בין 53 ל–75 אלף ישראלים שלא נולדו בישראל, והמספר הכולל 

3  המהגרים מארצות הברית לישראל, שרמת השכלתם יורדת מאז 1967, הם היוצא מהכלל )כהן, 2002(.

 Cohen 4  לאלגוריתם שבעזרתו ניתן לזהות יהודים ילידי ישראל במפקדי האוכלוסין האמריקאיים ראו

.& Haberfeld, 1997
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של יהודים ישראלים בארצות הברית )ילידי ישראל ושאינם ילידי ישראל( בשנת 2000 היה 
בין 153 ל–175 אלף. בהנחה שארצות הברית היא ארץ היעד של לפחות מחצית מהיהודים 
לכל  היה  הארצות,  בכל  המתגוררים  הישראלים  של  הכולל  מספרם  ישראל,  את  העוזבים 
)להלן  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ההערכה שהציגה   5.)2000 )בשנת  אלף   350 היותר 
הלמ”ס( בפני הכנסת ־ 554 אלף ישראלים שהיגרו לחו”ל ־ מבוססת על “מאזן הירידה” 
ערבים  עוזבים  גם  כוללת  זו  הערכה  ברם,   6.)2004 )סטייצקי,   2001-1948 לשנים  המצטבר 
היהודים  למלאי  הלמ”ס  של  האומדן  אלה,  קבוצות  שתי  בניכוי  בחו”ל.7  שנפטרו  ועוזבים 
הישראלים בחו”ל בסוף 2001 יורד לפחות מ–400 אלף8 ואינו גבוה בהרבה מהערכתי לעיל 

)300 עד 350 אלף( המבוססת על הנתונים האמריקאיים. 
אין פלא שהערכותיהם של גופים שאחראים על קידום המטרות הדמוגרפיות הציוניות 
גבוהות יותר מאלו של הלמ”ס. כך למשל העריך משרד הקליטה שבסוף 2003 חיו 750 אלף 
 )Gould & Moav, 2006( ומואב  גולד  לישראל, הערכה המצוטטת אצל  ישראלים מחוץ 
הערכות  הלמ”ס.  אומדן  עם  מתיישבת  אינה  זו  מופרזת  שהערכה  פי  על  אף  תהיות,  ללא 
גבוהות יותר כוללות, מלבד הנפטרים בחו”ל, גם ילדים שנולדו לעוזבים בחו”ל ובני זוג לא 
ישראלים של העוזבים. יש גם המצטטים אומדנים של הלמ”ס שאינם בהכרח אומדני עזיבה.9 
מוגבלת  אינה  וגם  חדשה  תופעה  אינה  בחו”ל  הישראלית  הפזורה  גודל  בהערכת  ההפרזה 
 )Kass & Lipset, 1979( לבעלי עניין. בשלהי שנות השבעים העריכו סוציולוגים מובילים
את גודל הפזורה הישראלית בארצות הברית בכ–350 אלף איש והזהירו שההגירה השלילית 
מסכנת את קיום מדינת ישראל. בעלי עניין נקבו במספר גבוה יותר: כחצי מיליון ישראלים 

בארצות הברית בלבד )להיס, 1980(.
ואולם, התחושה ש”הקהילה הישראלית” בארצות הברית גדולה בהרבה יותר משיעורה 
האמיתי קיימת גם בציבור הרחב, ואומדנים נמוכים מתקבלים בחוסר אמון. תחושה זו נעוצה, 
ישראלי שחי אי פעם בארצות הברית הוא  לפחות בחלקה, בתפיסה הרווחת בציבור שכל 
גבוה  כמובן  הוא  בחו”ל  חיו  פעם  שאי  הישראלים  מספר  בכוח”.  “יורד  לפחות  או  “יורד” 
בהרבה ממספר הישראלים החיים בחו”ל ברגע נתון. ההנחה שכל אלו שעוזבים את ישראל 
לשהות של שנה או שנתיים לא יחזרו, היא מוטעית; שיעורי החזרה לישראל הם גבוהים גם 

5  אם ארצות הברית היא מדינת היעד שבה מתגוררים יותר ממחצית העוזבים את ישראל, הרי שהמספר 

הכולל של הישראלים בחו”ל אף נמוך יותר.

6  “מאזן הירידה” השנתי מבוסס על נתוני משטרת הגבולות ומתייחס למספר העוזבים שלא חזרו לישראל 

בתוך שנה פחות מספר החוזרים )למעט ביקורים קצרים של פחות משלושה חודשים( לאחר שהות של 

יותר משנה בחו”ל. 

7  לפי הערכת הלמ”ס, מספר הערבים שעזבו הוא כמאה אלף, ומספר העוזבים הישראלים שנפטרו בחו”ל 

.)Hleihel & Ben-Moshe, 2002 ;2007 ,הוא בין 64 ל–107 אלף )שפס

.Hleihel & Ben-Moshe, 2002 8  להערכות דומות של הלמ”ס לגבי סוף 1999 ראו

מרשם  הישראליים,  האוכלוסין  מפקדי  נתוני  על  המבוסס  יורדים”  “מאגר  הלמ”ס  יצרה  לאחרונה    9

 .)Sheps, 2006( התושבים ומשטרת הגבולות, הכולל 902 אלף ישראלים שייתכן שאינם גרים בישראל

הדו”ח של הלמ”ס מדגיש שאין מדובר באומדן של מספר הישראלים החיים בחו”ל אלא במספר מקסימום 

או במאוחר  ניסיון העבר מלמד שבמוקדם  זאת,  למרות  וקבוצות אחרות.  יש להפחית תמותה  שממנו 

יצוטט מספר זה כאומדן למספר היהודים שעזבו וחיים מחוץ לישראל.  
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לעומת מדינות אחרות. ניתוח נתוני מפקדי האוכלוסין האמריקאיים מלמד שיותר משליש 
 Cohen &(  1990 לפני  לישראל  חזרו  ל–1980   1975 בין  הארץ  את  ישראל שעזבו  מילידי 
וחצי  שנתיים  הברית  בארצות  שחיו  לישראלים  מתייחס  זה  אומדן   .)Haberfeld, 2001
יותר,  זמן קצר  זאת לאחר  עושים  וחלקם אף חמש שנים. מכיוון שרוב החוזרים  בממוצע, 
היא הערכת חסר.  חוזרים  במשך השנתיים הראשונות לאחר העזיבה, ההערכה של שליש 
השיעור גבוה הרבה יותר, ואותו ניתן להעריך באמצעות שימוש בנתוני משטרת הגבולות. 
על פי נתונים אלה, אומדן כמות החוזרים מקרב אלו ששהו בין שנה לשנתיים בחו”ל הוא 

של כשני שלישים )שם(. 
 Cohen,( בה  שנשארו  מאלו  יותר  משכילים  ישראל  את  העוזבים  היו  ומעולם  מאז 
1996(, ובשל עובדה זו מכנים לעתים את עזיבת הארץ “בריחת מוחות”. העובדה המעניינת 
השמונים  שנות  עד  לפחות  לישראל,  הברית  מארצות  החוזרים  של  ההשכלה  שרמת  היא 
המאוחרות, גבוהה יותר לא רק מזו של האוכלוסייה הישראלית, אלא גם מזו של העוזבים 
שנשארו בארצות הברית. כלומר חלק מהמוחות המשכילים ביותר חוזרים. במילים אחרות, 
 Cohen( הסלקטיביות של החזרה לישראל היא חיובית, לפחות מבחינת השכלת החוזרים 
Haberfeld, 2001 &(, שרבים מהם משתלבים עם חזרתם באוניברסיטאות, במכוני המחקר 
הברית(  בארצות  מהנשארים  חלק  )וגם  לישראל  מהחוזרים  רבים  המתקדמות.  ובתעשיות 
תופסים עמדות מרכזיות ברשתות חברתיות שמקשרות בין ישראל לארצות הברית, רשתות 
והכלכלית של ישראל היא רבה. לפיכך תיוג ההגירה  אשר חשיבותן להתפתחות המדעית 
המשכילה מישראל כ”בריחת מוחות” הוא מוגזם ומחמיץ את השלכותיה החיוביות של תנועת 

המשכילים הישראלים בין ישראל לארצות הברית. 

דפוסי הגירה מאז שנות התשעים: יציבותה של ההצלחה הדמוגרפית 

בשנות התשעים הפכו ההתפתחויות הדמוגרפיות מורכבות יותר, והן מעלות ספקות באשר 
ליציבות של ההצלחה הדמוגרפית לאורך זמן. מאז 1992 המהגרים מארץ המוצא המרכזית, 
ברית המועצות לשעבר, הם בעלי רמת השכלה נמוכה מקודמיהם. אלו שהגיעו בין סוף 1989 
ל–1991 היו שייכים לגל הראשון שכלל קרוב ל–400 אלף מהגרים. בשנים הבאות, עד 2000, 
היה מספר המהגרים מברית המועצות לשעבר לישראל כשישים עד שמונים אלף מהגרים 
בשנה. רמת ההשכלה של מהגרי הגל הראשון הייתה גבוהה במידה ניכרת )14 שנה בממוצע( 
מרמת ההשכלה של אלה שהגיעו לאחר 1991 )13 שנה בממוצע(. נראה שבתקופה שלאחר 
1991 רבים מהמהגרים מברית המועצות לשעבר, בייחוד המשכילים שבהם, בחרו בארצות 
יעד אחרות, בעיקר ארצות הברית, קנדה, ולאחרונה גם גרמניה, שבשנת 2002 קלטה יותר 

יהודים )כ–22 אלף( מאשר ישראל או ארצות הברית. 
מדינת המוצא השנייה בחשיבותה מאז 1983 היא אתיופיה. בשנות השמונים המוקדמות 
הייתה רמת ההשכלה של האתיופים שהובאו ארצה במבצע משה נמוכה מאוד; רמת ההשכלה 
של אלו שהגיעו בשנות התשעים במבצע שלמה לא הייתה גבוהה יותר, וייתכן שהייתה אף 
נמוכה יותר. על כל פנים, המהגרים שהגיעו לישראל משתי ארצות המוצא המרכזיות, שהם יחד 
כ–90% מהמהגרים שהגיעו לישראל מאז 1989, הם בממוצע בעלי השכלה נמוכה יותר מזו של 
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קודמיהם, וגם מזו של היהודים ילידי ישראל. בהקשר זה חשוב לציין שהמהגרים היהודים מברית 
 Cohen &( ולארצות הברית )Lewin Esptein et al., 2003( המועצות לשעבר שהגיעו לקנדה
Haberfeld, 2006( בשנות התשעים, היו משכילים יותר מחבריהם שהגיעו לישראל, אך אלו 
 Cohen &( שהגיעו לגרמניה באותה התקופה היו ברמת השכלה דומה לאלו שהגיעו לישראל
Kogan, 2007(. כלומר בתחרות על המשכילים מקרב מהגרי ברית המועצות לשעבר, ישראל 

עומדת בכבוד מול גרמניה, אך מפסידה לארצות הברית ולקנדה. 
דפוסי ההגירה של שש השנים האחרונות, מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, מרמזים גם 
הם על סדקים בהצלחה הדמוגרפית )Lustick, 2004(, אך גם על חוסנה ארוך הטווח. מאז 
אלף  ל–21  ב–1999  אלף  מ–77  ירד  )המספר  לישראל  המהגרים  מספר  בהתמדה  יורד   1999
ב–2005(; “מאזן הירידה” )מספר העוזבים פחות מספר החוזרים( השנתי עלה מכ–14 אלף 
בשנים 1995-1990 לכעשרים אלף בשנים 2003-2002, שבהן מספר הפיגועים היה בשיאו, 
והכלכלה הייתה נתונה בקשיים; מספר היהודים בישראל שפנו לקבלת אשרות מהגר בארצות 

הברית, קנדה ואוסטרליה גדל )שם(. 
זכותם  את  לממש  המבקשים  ישראלים  של  לתופעה  עדים  היינו  לראשונה  ועוד,  זאת 
האירופי  לאיחוד  בקרוב,  להשתייך  שעתידות  או  ששייכות,  אירופיות  במדינות  לאזרחות 
המרכזיות(.  היעד  מדינות  הן  ובולגריה,  רומניה  גם  ולאחרונה  הונגריה,  פולין,  )גרמניה, 
אלא  אלה,  לארצות  בפועל  להגר  מתכוונים  אינם  מהפונים  רבים  בעיתונות,  דיווחים  לפי 
מחפשים “ביטוח” להם ולצאצאיהם למקרה שהמצב הפוליטי, הביטחוני והכלכלי בישראל 
החדשה  האירופית  אזרחותם  את  יממשו  מהישראלים  רבים  אם  לשאלה  התשובה  יידרדר. 
יעזבו,  לא  ישראל,  ילידי  בייחוד  הישראלים,  ניסיון העבר מלמד שרוב  היא ספקולטיבית. 
ואם יעזבו, ישובו לישראל בסופו של דבר. ואכן, המגמות של השנתיים האחרונות מרמזות 
במספר  הירידה  עם  בלבד.  זמני  היה  האינתיפאדה  בתקופת  השלילית  בהגירה  שהגידול 
הפיגועים ועם השיפור במצב הכלכלי, “מאזן הירידה” ירד משיא של עשרים אלף ב–2002 
של  הטווח  ארוכת  אפוא שהצלחתה  לקבוע  ניתן  ב–2005.  אלף  ול–14  ב–2004  אלף  לכ–16 

הציונות למנוע מיהודים לעזוב את הארץ ממשיכה לתוך המאה ה–21.  
דפוסי הגירת היהודים אל ישראל וממנה בשנים האחרונות צריכים להטריד את הפרויקט 
מברית  בעיקר  לישראל,  המהגרים  הלא–יהודים  במספר  העקבי  מהגידול  פחות  הציוני 
האתגרים   .1993 מאז  עבודה  מהגרי  ישראל  מגייסת  שמהן  ומהארצות  לשעבר  המועצות 
הדמוגרפיים המסורתיים של הציונות נגעו ביהודים, בערבים וביחס המספרי ביניהם. אולם 
בשני העשורים האחרונים ניצבה הציונות בפני אתגר חדש: התמודדות עם מהגרים שאינם 
יהודים ואינם ערבים. עד כה נראה שהתמודדות המדינה עם הלא–יהודים שהיגרו לישראל 
יותר מהתמודדותה עם מהגרי העבודה. סוכני הסוציאליזציה  מתוקף חוק השבות מוצלחת 
הישראלים, בעיקר מערכת החינוך והצבא, “מגיירים” את מהגרי חוק השבות שאינם יהודים, 
אם לא לפי ההלכה, אזי מהבחינה החברתית–תרבותית, והופכים אותם, ובמיוחד את ילדיהם, 
נוחלת  בעזיבה  גם  כן,  על  יתר  בישראל.  היהודית–רוסית(  )או  היהודית  מהקבוצה  לחלק 
הציונות הצלחות בלתי צפויות: שיעור העזיבה של הלא–יהודים מברית המועצות לשעבר 
 .)2007 )שפס,  לשעבר  המועצות  מברית  המהגרים  כלל  של  העזיבה  משיעור  בהרבה  גבוה 
לא מן הנמנע שהעוזבים שאינם יהודים הם אלו שאינם מעוניינים ־ או אינם מצליחים ־ 

להשתלב בחברה היהודית בישראל. 
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לעומת זאת, התמודדות המדינה עם מהגרי העבודה בעייתית יותר, וקשה להעריך אם 
מספרם, שעומד כיום על כמאתיים אלף )בנק ישראל, 2005(, יפחת או יגדל בשנים הקרובות. 
כשני שלישים ממהגרי העבודה מוגדרים שוהים בלתי חוקיים )שב”חים(, והם למעשה תושבי 
והקשיים  הגירוש  מדיניות  למרות  ישראל  את  עוזבים  שאינם  אזרח,  זכויות  משוללי  קבע 
שהמדינה מעמידה בפניהם. אם לשפוט על פי העבר, קשה לשער שהמדינה תאמץ מדיניות 
שתעניק למהגרי העבודה מעמד של תושבי קבע, לא כל שכן אזרחות. סביר יותר ש”הרפיון 
בפעולות האכיפה לשם הקטנת מספרם של השוהים הבלתי–חוקיים”, המזוהה בדאגה בדו”ח 
של  ולהצדקתה  למיסודה  ישמשו  הציונות  ושערכי  ייפסק,   )181 עמ’   ,2005( ישראל  בנק 

מדיניות גירוש קשוחה, דומה לזו שהייתה נהוגה בתחילת העשור.
ברם, ניסיון העבר מראה שמדיניות אכיפה וגירוש נוקשה מקטינה אך במעט את מספרם 
של מהגרי העבודה )ואינה מקטינה כלל את שיעור הבלתי חוקיים שבהם(, ושגיוס של מהגרי 
שעובדי  העבודה,  מהגרי  וכך,  העבודה.  מהגרי  של  מספרם  את  ומעלה  שב  חדשים  עבודה 
אינם  ומלט,  בטון  ובהלבשתה בשלמת  הקרקע  בכיבוש  מסייעים  והבניין שבהם  החקלאות 
יכולתה  על  גם  מצביע  העבר  ניסיון  אך  העבודה.  כיבוש  ־  אחרת  ציונית  מטרה  מקדמים 
יימצאו  זו  לדילמה  שגם  לשער  אפשר  לכן  קשות.  בעיות  לפתור  הציונות  של  המרשימה 

פתרונות יצירתיים.
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ביקורות ספרים

פתח דבר

כן,  ואפילו לשתיקותיו,  למילותיו  וגם  למעשיו  להיות אחראי  מוסרית  מחויב  אדם 
לשתיקותיו, כי גם השתיקות עולות לשמים ואלוהים שומע אותן ורק אלוהים מבין 

ושופט אותן. היזהרו אפוא בשתיקותיכם )בולניו, 2006, עמ’ 9(

כתיבה היא מעשה פוליטי ומוסרי כאחד. לכן כתיבה שמצליחה לתת ביטוי לשפה שנדחקת 
ולהימנע מפרקטיקות  וסרבניים  חתרניים  לקולות  לפנות מרחב  חברתיים,  כוח  מבני  תחת 
של שליטה, היררכיה וניכוס, היא גם כזו שמצליחה להיות רפלקסיבית ביחס לכוחה שלה. 
כתיבה מסוג זה, שמגלמת על פי רוב את הקשר האימננטי שבין האישי לפוליטי, היא כתיבה 
שמאתגרת את גבולות השיח הפוליטי וחותרת תדיר לשינוי הסדר החברתי. שינוי שבמציאות 
עוד  באבן  “לסתת  חתרניות:  פרקטיקות  באמצעות  רק  לחוללו  אפשר  והדכאנית  האלימה 
פירור ועוד פירור עד שמשהו קורה” )רלה מזלי אצל ישכר, 2003, עמ’ 26(. את שש ביקורות 
הספרים הראשונות בגיליון זה גיבשנו למעין רב שיח בין נשים שכותבות על נשים שכותבות 

על נשים.
דפנה הקר, סוציולוגית של המשפט שמתמחה במגדר ומשפט ובמשפחה ומשפט, עורכת 
עבורנו סיור מודרך בגיליון העשירי של כתב העת תרבות דמוקרטית, המוקדש לזכרה של 
דפנה יזרעאלי ז”ל. מדבריה של הקר עולה כי הגיליון, שכולל מגוון רחב של מאמרים תחת 
הכותרת “מגדר וחברה בישראל”, מפגיש באופן מאתגר תיאוריות ופרקטיקות פמיניסטיות; 
של  שונות  בזירות  נשים  של  ובפועלן  במעמדן  במצבן,  שמטפלים  ומיקרו  מאקרו  מחקרי 
החברה בישראל; והתמודדויות תיאורטיות ואמפיריות עם סוגיית כוחן החברתי של נשים 
בישראל. במובן זה, טוענת הקר, יכול הגיליון לשמש מקור חשוב למחקר, להוראה ולעשייה 
הקר,  מציינת  זאת,  עם  בישראל.  הפמיניזם  הישגי  של  תיעוד  שהוא  בעת  בה  פמיניסטית, 
חסרונו הבולט של הגיליון הוא בהיעדרן של נשים פלסטיניות ובהתעלמותו מן הפמיניזם 

הפלסטיני.
מבט היסטורי על התפתחות התנועה הפמיניסטית בישראל מספק ספרה של חנה ספרן, 
בהן  הדרכים  את  שחוקרת  פוליטית  סוציולוגית  ברקוביץ,  ניצה  נחמדות.  להיות  רוצות  לא 
מבנים מדינתיים וגלובליים מכוננים יחסי מגדר, טוענת כי לספר תרומה חשובה לספרייה 
תנועות  של  להיסטוריה  ואנליטית  מחקרית  התייחסות  שחסרה  הישראלית,  הפמיניסטית 
נשים בישראל. ברקוביץ מתמקדת בסקירתה בביטויים של הקשר שבין פמיניזם, הלאומיות 
יחסי  בהדגשת  היא  הספר  של  החשובות  התרומות  אחת  לטענתה,  וגלובליזציה.  הציונית 
של  והתפתחותן  פועלן  ובין  אמריקאיות,  בעיקר  בינלאומיות,  נשים  תנועות  בין  הגומלין 
תנועות נשים בישראל. נוסף על כך, חשיבותו של הספר, לפי ברקוביץ, נובעת משזירת שני 
גלי הפמיניזם ־ זה של שנות העשרים וזה של שנות השבעים ־ לסיפור של מאבק אחד, 
מורכב ודינמי. לטענתה, עושרו של הניתוח טמון בין השאר באופן שבו דמויותיהן של הנשים 

המרכזיות ופועלן משולבים בסיפר ההיסטוריוגרפי. 
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עמליה סער, שמתמחה בתיאוריה פמיניסטית ועורכת מחקרים אנתרופולוגיים שעניינם 
המבט  את  מפנה  בפרט,  בישראל  הפלסטינית  ובחברה  בכלל  לכוח  מגדר  שבין  המפגש 
הפמיניסטי הסוציולוגי לממד המרחבי. זאת באמצעות קריאה מורכבת ברבדיו השונים של 
וניצה  ינאי  ניצה  דהאן–כלב,  הנרייט  בעריכת  נשים בדרום: מרחב, פריפריה, מגדר,  הספר 
ברקוביץ. מנקודת המבט של הפמיניזם הפוסט–קולוניאלי, טוענת סער, תרומתו של הספר 
ובהצגת  גיסא,  נעוצה בחשיפת הממד הגיאוגרפי של אי השוויון החברתי הרב ממדי מחד 
הפמיניסטית  הגישה  את  מבהירה  סער  גיסא.  מאידך  הגיאוגרפי  למחקר  פמיניסטי  ניתוח 
מתודולוגיות  דיסציפלינות,  ממגוון  שנכתבו  הספר  פרקי  את  בפנינו  ופורשת  לגיאוגרפיה 
וסגנונות כתיבה, ושכוללים לצד טקסטים אקדמיים גם טקסטים ויזואליים. לדידה, למרות 
ההבדלים בין הפרקים, כמעט בכולם נוכח המפגש הדיאלקטי בין סוכנות למבנה. כך יוצרות 
שלושה  בין  היחסים  בבחינת  הטמון  הפוטנציאל  מן  המיטב  את  מפיקות  כלשונה,  הספר, 

ממדים ־ מרחב, פריפריה ומגדר.  
ומן ה”פריפריה” אל ה”מרכז”. ספרה של נינה תורן נשים באקדמיה הישראלית: דימויים, 
מספרים, הפליה חושף, לפי דפנה למיש, את ממדיה של האפליה המגדרית ואת עומק מבנה 
הכוח המגדרי בעולם האקדמיה דווקא, שנתפס כעיוור מינים וכמקדם שוויון מגדרי. למיש, 
זהות  של  הבניה  ובתהליכי  וטלוויזיה  ילדים  בחקר  השאר  בין  שמתמחה  תקשורת  חוקרת 
כמותיים  נתונים  על  המחקר, המתבססים  את ממצאי  סוקרת  באמצעי התקשורת,  מגדרית 
ועל ראיונות עומק עם נשים באקדמיה. מבין התיאוריות שעולות בספרה של תורן מתמקדת 
למיש בהסבר הפמיניסטי להבניה חברתית של תכונות נשיות וגבריות. בתוך כך היא מתארת 
את ביטוייו השונים של אי השוויון המגדרי באקדמיה הישראלית וטוענת כי מעניין במיוחד 
הסדר  על  מערערות  ואינן  מגדרית  אפליה  של  קיומה  את  מכחישות  נשים  שלפיו  הממצא 

החברתי הממוגדר. 
נוספת  זירה חשובה  וארגונים לא ממשלתיים בפרט משמשים  החברה האזרחית בכלל 
העירונית,  הפלסטינית  בחברה  מגדר  יחסי  חוקרת  חסן,  מנאר  מגדריות.  סוגיות  לבחינת 
ממקמת את הדיון הביקורתי שהיא עורכת בספרה של אליזבת’ פייר )Elizabeth Faier( ־ 
Organizations, Gender, and the Culture of Palestinian Activism in Haifa, Israel ־ 
בהקשרו של השיח הציבורי והאקדמי העוסק בתופעת פריחתם של ארגונים לא ממשלתיים. 
הגלובליזציה  תהליכי  של  מתוצריהם  כאחד  העכשווי  האקדמי  בשיח  מוסברת  זו  תופעה 
הכלכלית. לטענת חסן, התמקדותה של פייר בזהות המשוסעת של אקטיביסטים פלסטינים, 
ואת  לכפריות  אורבניות  ובין  למסורתיות  מודרניות  בין  המתח  את  בתוכה  שמגלמת  זהות 
תנאי המציאות שבהם  ישראל, מערפלת את  ובמדינת  הכפול בחברה הפלסטינית  המאבק 
נתונים ופועלים ארגונים לא ממשלתיים. בפרט טוענת חסן שבדומה לארגונים לא ממשלתיים 
רבים בעולם, גם פעילותם של ארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים בישראל עוברת תהליך 

של דה–פוליטיזציה. 
לבסוף, אורית קמיר, משפטנית פמיניסטית שחוקרת את הקשר בין חברה, תרבות ומשפט, 
רואה בהוצאת תרגומו לעברית של פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה הזדמנות לעיון 
מחודש בהגותה של קתרין מקינון. לטענת קמיר, על אף כשליו מצליח התרגום להעביר את 
מסריה החדים ורבי העוצמה של מקינון, מחשובות ההוגות והאקטיביסטיות הפמיניסטיות. 
בסקירתה עומדת קמיר בקצרה על עיקרי הפמיניזם המרקסיסטי–מעמדי של מקינון, פמיניזם 
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שמדגיש את תהליך ההבניה החברתית של המיניות. כמו כן, היא מאירה נקודות וטיעונים 
מרכזיים במאמרים שבספר, כדוגמת הקישור בין אפליית נשים להבניית מיניותן באמצעות 
קמיר(  של  כלשונה  מתועדת,  )הזניה  בפורנוגרפיה  הפמיניסטי  הדיון  נגדן,  מינית  אלימות 

ועמדתה הביקורתית של מקינון ביחס לפוסט–מודרנה.

תמר ברקאי ועמית קפלן, עורכות מדור ספרים

מקורות
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אבי שגיא וידידיה צ’ שטרן )עורכים קבועים(, טובה כהן ורות הלפרין–קדרי )עורכות 
אורחות(. מגדר וחברה בישראל, תרבות דמוקרטית, גיליון 10. 2006. 475 עמודים.

דפנה הקר*

תרבות דמוקרטית מוקדש לזכרה של פרופ’ דפנה יזרעאלי  הגיליון העשירי של כתב העת 
ז”ל, סוציולוגית פמיניסטית דגולה ומורת דרך מופלאה. הגיליון מאגד 13 מאמרים שעוסקים 
במגדר וחברה בישראל. מלבד כותרת העל אין לקובץ המאמרים תמה מארגנת, והם בבחינת 
אוסף אקלקטי ממגוון תחומי דעת. בשל קוצר היריעה לא אוכל להציג את המאמרים באופן 
ממצה, ובוודאי שלא באופן ביקורתי, ולכן אסתפק בשרטוט מפת התמצאות לקהל שעשוי 

למצוא במאמרים מקור חשוב ופורה למחקר, להוראה ולעשייה פמיניסטיים.
הגיליון פותח במאמרו המפתיע של עדי אייל, “הגישה הפמיניסטית והגישה הכלכלית 
למשפט: יריבות נצח או אי–הבנה בין ידידים?”. אייל מנסה לבחון מה יכולות הגישה הכלכלית 
למשפט והגישה הפמיניסטית למשפט ללמוד זו מזו. לא מדובר בניסיון לייצר סינתזה בין 
הגישות השונות כל כך, אלא להציע “אינטראקציה קונסטרוקטיבית” ביניהן. לשיטתו של 
אייל, דו–שיח בין שתי הגישות יעשיר את הגישה הכלכלית בכך שיחשוף אותה להשלכות של 
המצב האנושי הרבגוני ושל המיצוב החברתי על מושגי יסוד כגון אובייקטיביות ורציונליות, 
ויעשיר את הגישה הפמיניסטית בכך שיחשוף אותה לניתוח ממוקד וצופה פני עתיד ולמתודות 

מדידות המאפשרות ודאות וצפיות משפטיות.
פוסט– מזרחי,  “פמיניזם  דהאן–כלב,  הנרייט  של  מאמרה  הוא  נוסף  תיאורטי  מאמר 
הפוסט– הפמיניסטיות  של  משנתן  את  מציגה  דהאן–כלב  וגלובליזציה”.  קולוניאליזם 
קולוניאליות המאתגרות את השיח הפמיניסטי המערבי בתובנותיהן כי לא ניתן להתייחס 
לכל הנשים כמקשה אחת וכי אי אפשר להבין את מצבן, את צורכיהן ואת רצונותיהן של 
זו  במסגרת  והמעמדית.  המינית  הדתית,  הקהילתית,  הלאומית,  מזהותן  במנותק  נשים 
הפמיניזם המזרחי קורא תיגר על הפמיניזם האשכנזי ומאשים אותו בהדרה של פמיניסטיות 
החדש  היום  סדר  בחברה.  החזקות  הנשים  את  בעיקר  המשרת  יום  סדר  ובעיצוב  מזרחיות 
שהפמיניזם המזרחי מבקש להנחיל כולל הכרה בסיפר המזרחי והתמודדות עם בעיות של 
עוני, אבטלה, חינוך, השכלת יסוד ושכר יסוד, בעיות שעימן מתמודדות הנשים החיות בשולי 
החברה הישראלית. דהאן–כלב מצביעה על הרדיקליות הטמונה בפמיניזם המזרחי שמציב 
הגלובלי,  הקפיטליזם  נגד  מאבק  הכוללת  היקף  רחבת  אלטרנטיבית  פוליטית  פרדיגמה 

הגזענות הלאומנית והעדתית והליברליזם האינדיבידואליסטי. 
במאמרה  למצוא  ניתן  המזרחי  מהפמיניזם  הנגזרים  והעשייה  החשיבה  לכיווני  דוגמה 
של אורלי בנימין, “במורדות שוק העבודה: מסחור כוח–עבודה נשי בישראל”. לטענתה של 
בנימין, סחר בנשים, ניצול מהגרות עבודה ופגיעה בזכויותיהן של מועסקות באמצעות חברות 
העובדת  זה  בתהליך  הנשי.  העבודה  כוח  מסחור  של  לתהליך  ביטויים  כולם  הם  אדם  כוח 

מרצה בתכנית ללימודי נשים ומגדר בשיתוף NCJW ובפקולטה למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת   *
תל אביב.
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עצמאי  קיום  לה  להבטיח  שיכלו  העבודה  תנאי  ונרמסים  לסוחר,  עוברת  כסחורה  נתפסת 
בסיסי כאישה בעלת מחויבויות משפחתיות וקהילתיות. בעזרת שתי דוגמאות ־ היעלמות 
יום העבודה של האם העובדת והכרסום בסיכויי העובדת לכיסוי פנסיוני ־ ממחישה בנימין 
את תוצאות המסחור של כוח העבודה הנשי ואת כיווני הפעולה הפוליטיים והמשפטיים שעל 
הארגונים הפמיניסטיים לאמץ כדי לנסות לשנות את מציאויות החיים של העובדות העניות 

בישראל.
החינוך  בוגרות  של  הנאלמת  הנשית  הנפשית  “התבנית  גרוס,  זהבית  של  מאמרה  הן 
הממלכתי–הדתי בישראל” והן מאמרה של טובה כהן, “מנהיגות דתית נשית: האורתודוקסיה 
המודרנית בישראל כמקרה מבחן”, עוסקים בניצני המהפכה הפמיניסטית בקרב האוכלוסייה 
החינוך  בוגרות  ארבעים  עם  שקיימה  מראיונות  מסיקה  גרוס  בישראל.  הדתית  היהודית 
הממלכתי–דתי כי ניצני המהפכה טרם חלחלו לבתי הספר הממלכתיים–דתיים. כמעט בכולם 
הרטוריקה הנשית הרשמית היא בעלת אופי דתי–חרדי יותר מאשר דתי–ציוני, והקוריקולום 
הבית ספרי אינו כולל פיתוח ועיצוב של הזהות הנשית של התלמידות. לדעתה של גרוס, 
יש מקום לשידוד מערכות בתחום חינוכן של בנות בבתי הספר הממלכתיים–דתיים, לרבות 

פיתוח תכנית לימודים שבמרכזה “המפגש המאתגר בין פמיניזם, דת ויראת שמים”. 
כהן ממקמת את המציאות המדכדכת בבתי הספר הממלכתיים–דתיים העולה ממחקרה 
של גרוס בהקשר רחב יותר וממפה באופן מרתק את ניצני המנהיגות הנשית בקרב חוגים 
ההיסטוריים–חברתיים  התהליכים  את  משרטטת  היא  ראשית,  הדתית.  היהדות  של  שונים 
שפותחים את המנהיגות הדתית הגברית בפני נשים, בהם השינוי במעמד החברתי של נשים 
בישראל ובעולם, יבוא תובנות של הפמיניזם האמריקאי, פתיחת מדרשות לבנות והמעבר 
ממנהיגות אוטוריטטיבית של קהילה גיאוגרפית למנהיגות מעצבת של קהילה וולונטרית. 
שנית, כהן מתארת את המתרחש בשלוש הקבוצות הדתיות היהודיות העיקריות בישראל: 
חרף  מתערער  שאינו  החרדית  הקבוצה  בקרב  נשית  דתית  למנהיגות  לגיטימציה  היעדר 
נוכחותן הבולטת של מורות ושל מחזירות בתשובה; לגיטימציה מוחלטת למנהיגות דתית 
נשית בקרב הקהילות הרפורמיות ובמידה מהוססת יותר גם בקרב הקהילות הקונסרבטיביות; 
ובתווך ניצנים של מנהיגות דתית נשית בקרב האורתודוקסיה המודרנית, שבאים לידי ביטוי 
במדרשות ובעומדות בראשן, בהנהגה של קהילות וולונטריות מחוץ למדרשות, בהתארגנות 

הפוליטית של ארגון “קולך” ובהכשרה של יועצות הלכה וטוענות רבניות. 
רות הלפרין–קדרי משרטטת קווים ראשוניים להתמודדות עם השאלה בדבר היכולת של 
המשפט להניע שינוי חברתי. היא מצביעה על הפער שבין המציאות החברתית, שבה אין 
התקדמות של ממש בכוחן החברתי של נשים בישראל, ובין היבול המרשים של חוקים מבית 
היוצר של המחוקק הישראלי העוסקים בנשים ומבקשים לקדם את מעמדן החברתי. הלפרין–

קדרי מציעה שני הסברים לפער הזה: העדר אכיפה ואימפולסיביות במעשה החקיקה. עם זאת, 
שני ההסברים האלה הם לטענתה רק ביטוי לפער שבין האידיאולוגיה הפמיניסטית העומדת 
בבסיס החוקים ובין הסדר החברתי הישראלי. בעוד שיש בחוקים הרבים העוסקים בנשים 
משום עדות לחלחול תובנות פמיניסטיות בדבר חשיבותו של השוויון המגדרי המהותי לפחות 
בקרב חלק מחברות הכנסת ומחבריה, הרי אי הקצאת המשאבים הדרושים למימוש ההבטחות 

הגלומות בחוקים מלמד על סדר יום ועל עמדות חברתיות ופוליטיות פטריארכליים. 
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והחברה  פוליטיקה  נשים,  ושביל החצץ ־  כיכר הדשא  “בין  חנה הרצוג, במאמרה  גם 
הישראלית”, עוסקת בשאלת כוחן החברתי של נשים בישראל, אך מציגה עמדה אופטימית 
יותר מזו של הלפרין–קדרי. לטענתה, התבוננות בנתונים של ייצוג נשים במוסדות המדינתיים 
ובמתרחש מחוץ לכותלי הממסד מלמדת על תהליך איטי אך עמוק שהוא תוצר של פעילות 
פמיניסטית פוליטית. תהליך זה כולל מגמת עלייה בייצוג נשים בפוליטיקה הממסדית ופיתוח 
האזרחית  בחברה  מרכזי  לכוח  נשים  הופכות  שבעזרתם  חלופית  פוליטית  פעילות  ערוצי 
לאתגור  מובילה  שאינה  הממוסדת  בפוליטיקה  נשים  של  להשתתפותן  בניגוד  המתהווה. 
סדר היום הלאומי, פעילותן של נשים פמיניסטיות במרחב החברה האזרחית היא, לטענת 
הרצוג, התנועה המאתגרת ביותר של הסדר הפוליטי והחברתי הקיים. עיתונות פמיניסטית, 
עמותות של נשים מזרחיות, עמותות של נשים פלסטיניות, ארגוני שלום של נשים, שדולת 
הנשים וקואליציות בין הארגונים הפמיניסטיים השונים מאתגרים את השיח הדומיננטי, בין 
בעזרת  ופוליטיקה  כוח  ועל התפיסות של  הבינארית  על החשיבה  ערעור  באמצעות  היתר 

פוליטיזציה של האימהּות והמשפחה ושיח רפלקסיבי אנטי–מהותני.
מהגרות  נשים  השוות:  ההזדמנויות  אגדת  או  ושברו  “החלום  ספרן,  חנה  של  מאמרה 
שעליו  התהליך  את  שיצרו  מהדמויות  חלק  מחיה  בישראל”,  שוויונית  חברה  של  ובנייתה 
מצביעה חנה הרצוג. ספרן מתמקדת בשתי תקופות, שנות העשרים ושנות השבעים של המאה 
הקודמת, ובשתי נשים, שרה עזריה, שהייתה ממייסדות התאחדות נשים לשיווי זכויות בא”י, 
תורגמה  הנשים  שתי  ואצל  התקופות  בשתי  הישראלי.  הפמיניזם  מחלוצות  ספר,  ומרילין 

ההתפכחות ממיתוס השוויון המגדרי לעשייה למען נשים ולמאבק למען שינוי פני החברה.
מגדרית  “פוליטיקה  ז”ל,  יזרעאלי  דפנה  פרופ’  של  עטה  פרי  מאמר  גם  מכיל  הגיליון 
בישראל”, שעוסק אף הוא בנוכחותן של נשים בספרה הציבורית. יזרעאלי מתעדת את סיפור 
הצלחת המאבק לשילוב נשים במועצות מנהלים של חברות ממשלתיות וחושפת את מגבלותיו. 
התיעוד שמספקת יזרעאלי הוא בבחינת הצצה נדירה לרשת הגורמים המולידים שינוי חקיקה 
למען נשים, לרבות ועדות ממשלתיות, פקידי ממשלה, הכנסת על חבריה וועדותיה, יועצת 
העליון,  המשפט  ובית  ממשלתיים  לא  ארגונים  מפלגות,  האישה,  למעמד  הממשלה  ראש 
שרק בזכות התערבותו יּוׂשם החוק שהביא לגידול שיעור הנשים בדירקטוריונים ממשלתיים 
מ–7% לכ–40%. דא עקא, ששילובן של נשים בדירקטוריונים לא הביא לייצוג אינטרסים של 
נשים. לטענת יזרעאלי, השיח הרציונלי שעמד בבסיס שינוי החקיקה קעקע את הלגיטימציה 
להשמעת קול נשי, והמעטות המעזות להשמיע את קולן הפמיניסטי נענשות על ידי חבריהן 
לדירקטוריון. גם העובדה שהחוק לא הכיר בצורך לשלב קבוצות מוחלשות נוספות שקיימות 
בחברה הישראלית והעובדה שהוא חיזק בעצם את החזקות, קרי נשים אשכנזיות, משכילות 

ומבוססות, הופכת את ההישג למוגבל.
מאמריהן של עליזה לביא, פנינה להב ואורלי לובין מובילים את הגיליון למחוז תוצרי 
התרבות וייצוגי השיח. עליזה לביא מציגה את ממצאי מחקרה שמצטרפים למחקרים קודמים 
בשיעור  המרשימה  העלייה  כי  מצאה  לביא  התקשורת.  מכלי  נשים  הדרת  על  המלמדים 
הנשים העורכות יומני חדשות ותכניות אקטואליה ברדיו לא הביאה לעלייה בשיעור הנשים 
המשתתפות בתכניות רדיו אלה: 90%)!( מהמרואיינים הם גברים. מראיונות שקיימה לביא 
עם עורכים ועורכות עולה כי אין מודעות לתת הייצוג של נשים, ותחת זאת יש התעלמות 
מודעת מסוגיית המגדר והעדפה מכוונת של מרואיינים גברים. יתר על כן, מאפייני המדיום 
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מונעים תחקירים מעמיקים וניסיון להרחיב את מעגל המרואיינים המוכר כך שיכלול נשים. 
נשים  להדרת  תורמים  המרואיינות  הנשים  ושחיקת  ודוברות  ציבור  יחסי  של  מנגנונים  גם 

מגלי האתר.
פנינה להב מספרת במאמרה “קישטה, בתמונות ובטקסט” את סיפור מאבקה המשותף 
עם פרופ’ דפנה יזרעאלי נגד בית התפוצות. המאבק היה בגין תמונה שנתלתה בתצוגה על 
יום הכיפורים והייתה עיוות של תמונתו המפורסמת של מאוריציו גוטליב של יהודים בבית 
כנסת. מהתמונה שהוצגה נמחקו הנשים שצוירו על ידי גוטליב במקור והועתקו רק הדמויות 
ידי  על  והבירוקרטיים שהוצגו  הסקסיסטיים  הנימוקים  את  ומנתחת  מציגה  להב  הגבריות. 
אנשי בית התפוצות בתגובה לדרישה להסיר את התמונה המבישה. להב טוענת שהמענה 
לשאלה “מדוע הוחלט בבית התפוצות להציב את התמונה מלכתחילה?” טמון בדמותו של 
אבא קובנר, ראש צוות ההיגוי של המוסד. לטענתה, קובנר עיצב את בית התפוצות בדמות 
היהודי שדמיין שהוא היה אילולא נשבה בקסמי הציונות וההשכלה, וזאת כדי להדגיש את 
נצחיות הקיום היהודי החסין מתמורות. דמות זו היא דמות הגבר היהודי העטוף טלית ולא 
הלבוש  ועטוית  הדתיים  המדים  חסרת  גוטליב,  בתמונתו של  הנשים  דוגמת  האישה,  דמות 

הבורגני–מודרני המסמן את השינוי בחברה היהודית. 
אורלי לובין מפגישה אותנו עם ספרי הזיכרונות של ציונה רבאו, ודרכם גם עם הבורגנות 
דווקא הדרתן של נשים מהמרחב ההגמוני– הצומחת בתל אביב מתחילת המאה העשרים. 

לאומי מאפשרת להן חופש פעולה טקסטואלי, וחופש זה בא לידי ביטוי בכתיבת הזיכרונות 
של רבאו, המתמקדת באישי ובמרחב הפרטי באופן שאינו מחויב לרצף ההיסטורי ולנרטיב 
הלאומי. עם זאת, האזכור החוזר ונשנה של החוויות התל אביביות שבהן משוקעים זיכרונותיה 
האישיים של רבאו מחבר בינם ובין לאומיות הרבה פחות מדּוּברת בשיח הישראלי, הלאומיות 

העירונית, הבורגנית והאינדיבידואלית.
־  המלך  בת  “רצון  קמיר,  אורית  של  והמאתגר  החשוב  מאמרה  חותם  הגיליון  את 
כבודה: הזמנה לפמיניזם ישראלי”. במאמר זה ממשיכה קמיר את עבודתה על מושג הכבוד 
ומשתמשת במערכת המושגים שבנתה ־ הדרת כבוד, הילת כבוד, כבוד סגולי וכבוד מחיה 
קמיר  ממחישה  מגוונים  חומרים  בעזרת  ובציונות.  ביהדות  האישה  מעמד  הבנת  לצורך  ־ 
הפנייה  של  מגבלותיה  ואת  היהודית–ישראלית  הסיטואציה  של  הייחוד  בדבר  טענתה  את 
הנפוצה לתובנות ולמושגים הלקוחים מהפמיניזם האמריקאי. קמיר מציעה לנו את הפמיניזם 
הא–ציוני כמסגרת קונספטואלית שצריכה להנחות את החשיבה ואת העשייה הפמיניסטיות 
בישראל. לטענתה, רק פמיניזם שאינו מחויב לאידיאולוגיה הציונית ומתמקד בכבוד הסגולי 
ובכבוד המחיה של נשים יצליח “לקעקע את פולחן הגבריות הישראלי ואת מנטליות הדרת–

הכבוד הכרוכה בו”. 
לגיליון העשירי של תרבות דמוקרטית מקום של כבוד בארון הספרים הפמיניסטי–ישראלי 
יחליש את המוטיבציה של נשים פלסטיניות  היודו–צנטרי  ייתכן שאופיו  כי  המתפתח, אם 
פמיניסטיות להכלילו בארון הספרים שלהן. יש לקוות שהחומרים התיאורטיים והאמפיריים 
וכן המיפוי של הישגי הפמיניזם הישראלי וקריאות  הפרוׂשים על פני 475 עמודי הגיליון, 

הכיוון להתמודדות עם מגבלותיהם, יעשירו את השיח הפמיניסטי ואת תוצריו. 
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חנה ספרן. לא רוצות להיות נחמדות: המאבק של זכות הבחירה לנשים 
וראשיתו של הפמיניזם החדש בישראל. חיפה: פרדס. 2006. 186 עמודים.

ניצה ברקוביץ*

רקע  על  טוב.  בכל  ומתמלאת  הולכת  הישראלית  העיון  ספרות  הספרייה הפמיניסטית של 
פריחה זו בולט מדף נטוש אחד שמתמלא אך טיפין טיפין. זהו המדף המוקדש להיסטוריה 
של תנועות הנשים בישראל. למחקרים החלוציים שכן נכתבו, ושהיו הראשונים לנפץ את 
מיתוס השוויון בתקופת היישוב, לא היה המשך. נוסף על כך, רובם התרכזו בשנות העשרים 
של המאה הקודמת, במה שמכונה “הגל הראשון”, והתמקדו במאבק להשגת זכות הבחירה, 
ומעטים בלבד עסקו ב”זכות לעבודה”. כמעט שאין מחקר שיטתי שעוסק ב”גל השני”, קרי 
במאבקי תנועות הנשים שקמו בשנות השבעים ובתחילת שנות השמונים, ששינו במידה רבה 

את החברה הישראלית.  
יותר מכך. ראשית, היא פורשת את סיפור  חנה ספרן משלימה בספרה את החסר ואף 
המאבק לזכות הבחירה לנשים של שנות העשרים. שנית, היא מנתחת את צמיחת הפמיניזם 
החדש של שנות השבעים. שלישית, במיומנות רבה היא שוזרת את השניים לסיפור אחד של 
מאבק מתמשך. היא עושה זאת באמצעות העמדת הניתוח על שני צירים אנליטיים: הציר 
במפורש  משתמשת  אינה  שספרן  )אף  וגלובליזציה  לאומיות  פמיניזם,  בין  מחבר  הראשון 
במושג האחרון( ומאיר את היחסים המשתנים ביניהם. הציר השני, שהוא חשוב לא פחות, 
טוב  להבין  היא  האחת  כפולה:  כאן  מטרתה  תקופה.  בכל  מרכזיות  נשים  של  סיפורן  הוא 
היא  והשנייה  מרכזיות,  בשחקניות  התמקדות  באמצעות  שהתרחשו  התהליכים  את  יותר 
לא  שפעילותן  דמויות  גם  שתכלול  כך  הנשים,  תנועת  של  ההיסטוריוגרפיה  את  להרחיב 
זכתה להכרה שלה היא ראויה. מתוך שפע הסוגיות המרתקות בחרתי להתייחס למופעים של 
הקשר שבין פמיניזם, לאומיות וגלובליזציה, שכן זו לדעתי הנקודה המעניינת ביותר מבחינה 

תיאורטית. 
למוסדות  הבחירה  זכות  על  המאבק  תקופת  היא  בספר  הנדונה  הראשונה  התקופה 
הלאומיים שניטש בקרב הקהילה היהודית בארץ ישראל בשנים 1926-1917. מאבק זה היה 
חלק ממאבק רחב יותר בין האוכלוסייה החרדית ובין “היישוב החדש” על שליטה בחברה 
בעיקר  חדשות,  חברות  מאפיין  זה  מסוג  לציין שמאבק  יש  העתידית.  דמותה  ועל  החדשה 
מאבק  זירת  מכוננת  האישה”  “שאלת  שבהן  דה–קולוניזציה,  של  תהליך  שעוברות  חברות 
טעונה על דמותה של החברה בין אלה שרואים עצמם כמייצגים של “רוח האומה” האותנטית 
ומדברים בשם המסורת ובין אלה שמדברים בשם הִקדמה )Kandiyoti, 1992(. כאן המקום 
להפריך מיתוס, שנדמה שקיים גם בספר שלפנינו, שלפיו מאבק זה היה בנפשם של מפלגות 
הפועלים ושל הסקטור הלא דתי בכללותו. בארץ ישראל של שנות העשרים, כמו במקומות 
אחרים, “כוחות הִקדמה” נוטים לוותר בנושאים שנוגעים לזכויות נשים כשהמחיר הפוליטי 

המחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון.  *
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גבוה מדי. תעיד על כך העובדה שבמהלך השנים האמורות נדונו פשרות כמו משאל עם או 
ההצעה שגברים חרדים יצביעו במקום נשותיהם. 

זכות  את  למנוע  רוצה  חרדי  סקטור  שבו  היישוב,  למוסדות  בחירות  של  ההקשר  בתוך 
הבחירה לנשים וסקטור פועלי מנסה לשמור על שלמות היישוב, החלו לצמוח התארגנויות 

חדשות של נשים. הללו ניהלו את המאבק וגייסו לכך את תנועות הנשים הקיימות.  
כמושפעות  זו  בתקופה  נשים  של  הפעולה  דרכי  את  בחנו  כה  עד  שנעשו  המחקרים 
מהכוחות שפעלו בזירה הארצישראלית, ואילו ספרן מצביעה גם על ההשפעה האמריקאית 
על תנועות הנשים בארץ ועל קשריהן עם ארגוני נשים יהודיות בחו”ל ועם תנועת הנשים 
הבינלאומית. הכנסתן לתמונה של הנרייטה סאלד, שתרומתה בהקשר זה לא הוכרה, ושל 
לחלוטין,  נפקד  בארץ  הנשים  תנועת  של  בהיסטוריוגרפיה  שמקומה  ולט–שטראוס,  ורוזה 
מאפשרת לכותבת לבחון השפעות אלה ואת האופנים שבהם השכילו הפעילות להפוך את 
הקשרים הבינלאומיים למשאבים סימבוליים, ארגוניים וחומריים. כך הצטרפה “התאחדות 
נשים  של  הבינלאומית  ב”ברית  כחברה  במאבק,  המוביל  המקומי  הארגון  עבריות”,  נשים 
להשגת זכות בחירה”. כפי שעולה מדבריה של שרה עזריהו, הן ראו עצמן “חוליה אחת בתוך 
השלשלת הארוכה של תנועות לשחרור בקרב נשי כל העולם, בקרב מחצית מהאנושות” )עמ’ 
33(. כמו טקטיקות של ארגוני זכויות אדם היום, השתמשה התנועה בקשריה עם ארגונים 
בינלאומיים על מנת שאלה יפעילו לחץ מקומי להשגת המטרה, וניסתה לנצל את הרושם 

הרע שיכול לעורר המפעל הציוני אם ינסה למנוע מהן את זכות הבחירה. 
ועם האתניות. אם מקבלים את  הלאומיות  עם  החיבור של העל–לאומיות  כאן מתגלה 
רעיון העל–לאומיות כפשוטו, נראה החיבור בלתי צפוי לכאורה, אבל בעצם הוא נאמן לרעיון 
הציוני. “הברית הבינלאומית” הייתה מורכבת מנציגות מדינתית של ארגוני נשים, ואף על 
פי כן, בזכות מאמציה של ולט–שטראוס, התקבלה הנציגות של “התאחדות נשים עבריות”, 

אף שלא ייצגה מדינה אלא קבוצת מיעוט אתנית.
בשני  הציונית  התפיסה  על  נשענה  הבחירה  זכות  על  למאבק  הלגיטימציה  ועוד,  זאת 
ישראל,  בארץ  היהודיות  הנשים  עבור  כמכוון  רק  לא  הוצג  שהמאבק  הוא  האחד  מובנים: 
אלא למען אלפי בנות ישראל שעתידות לעלות. כך התחבר המאבק הפמיניסטי עם תפיסת 
האזרחות הלאומית–אתנית של “המדינה שבדרך”, שלפיה המדינה היא בית לאומי לקבוצה 
אתנית, בין שהקבוצה שוכנת בטריטוריה של המדינה ובין שמחוצה לה. הטיעון השני היה 
ששוויון זכויות הכרחי משום שהוא יאפשר לנשים השתתפות שווה במפעל הלאומי. כך הפך 
דומים  במאבקים  ההצדקות  ששיח  לציין  יש  הלאומי.  מהמאבק  לחלק  הפמיניסטי  המאבק 
הוצגה  לא  הבחירה  זכות  שם  גם  אמנם  שונה;  היה  ובאירופה  הברית  בארצות  שהתרחשו 
כמטרה כשלעצמה אלא כאמצעי להשגת מטרות אחרות, אך המטרות היו רפורמות חברתיות 
שנשים יוכלו ליישם כשיינתן בידן כוח פוליטי. ובצד אלה נמצא מקום לעיקרון הצדק כהצדקה 
)Berkovitch, 1999(. שילובם של מאבקים  לשוויון פוליטי ללא שעבודו למטרות אחרות 
פמיניסטיים במסגרת פרויקטים לאומיים והכפפתם לפרויקטים אלה מאפיינים מאבקים של 
 Jayawardena,( אומה  בינוי  בעולם השלישי, בחברות שעוברות תהליך של  נשים  תנועות 
1986(. לכן צודקת ספרן שאין להבין את המאבק על זכות הבחירה ללא התייחסות להשפעת 
הרעיונות והפרקטיקות האמריקאיים. עם זאת, המרתם של רעיונות אלה להקשר המקומי 
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הפכה אותם דומים יותר לפמיניזם הלאומי של אפריקה ואסיה מאשר לפמיניזם הליברלי של 
ארצות הברית או אירופה באותה התקופה. 

של  צמיחתן  מקורות  את  הכותבת  מאתרת  בארץ  הפמיניזם  של  השני”  ב”גל  בדיונה 
התנועות הפמיניסטיות ועוקבת אחר השלבים שעברו בשנות השבעים.1 בשנים אלה עלו לסדר 
היום הציבורי הנושאים של אלימות נגד נשים והפלות, הוקמו שלושה מרכזים פמיניסטיים, 
אורגנו כנסים פמיניסטיים ארציים, נוסדו מרכזי סיוע לנשים קורבנות אונס ומקלטים לנשים 
התנועה  במסגרת  לסביות  נשים  קבוצת  התארגנה  ענפה,  חקיקה  פעולת  התרחשה  מוכות, 
הפמיניסטית ופרסומים פמיניסטיים רבים יצאו לאור. כל אלה יצרו יחד פסיפס שהיווה את 

התנועה הפמיניסטית בשנות השבעים. 
עם זאת, לאורך סיפור התקופה בולט חסרונה של תנועת נשים כלל ארצית. היו פעילויות 
למבנה משותף.  התגבשו  לא  אלה  אך  המרכזים,  הפגנות משותפות לשלושת  והיו  ארציות 
ספרן מנתחת באזמל חד את המחלוקות האידיאולוגיות, את ניגודי האינטרסים ואת חילוקי 
הדעות האישיים שהכשילו את הניסיונות להקים חזית משותפת. תמונה כואבת זו מעלה את 
סוגיית הסולידריות הנשית. הכנסים הפמיניסטיים שנערכו בעשור זה הדגימו את המורכבות 
ולטוות תכניות  הכרוכה בשיתוף הפעולה. מצד אחד ִאפשר שיתוף הפעולה ליצור קשרים 
פעולה משותפות, אך מצד שני הוא סיפק זירה שבה חילוקי הדעות יכלו לבוא לידי ביטוי בלי 
שניתן היה להתעלם מהם. הפוליטיקה של הסולידריות הנשית הפכה בשנות התשעים לנושא 
מרכזי בדיון הפמיניסטי )Mohanty, 2003(, ובמסגרתו עלתה הסוגיה אם ניתן לדון ולפעול 
בנושא של שוויון בין נשים לגברים בלי להתייחס למערכות יחסי הכוח הגזעניות, האתניות 
והמעמדיות. נושא זה מעלה שאלות שנוגעות לפרקטיקה פמיניסטית מבחינת בסיס לשיתופי 

פעולה אפשריים וגבולות ההכלה וההדרה. 
ביותר  הטעון  בישראל,  הפמיניסטיים  בכנסים  הסכמה  לאי  מקור  שהיו  הנושאים  מבין 
היה מקום הסכסוך הישראלי–פלסטיני במאבק הפמיניסטי והיחס לציונות בכלל. נושא זה 
נותר סלע מחלוקת עד היום. אם נחזור לחיבור שבין פמיניזם ללאומיות, הרי כאן אנו עדים 
להתהפכות היוצרות. הציונות, שסיפקה את ההצדקות לדרישה לזכויות נשים והייתה חלק 
מהמובן מאליו של הנשים בתקופת היישוב, הפכה בשנות השבעים מושא לביקורת, וכתוצאה 
מכך היא הפכה מדבק מלכד של תנועות הנשים בתקופת היישוב לאחד ממקורות הפיצול 

בתנועה. 
הפמיניזם  השפעות  את  חושפת  ספרן  העשרים,  בשנות  המאבק  לגבי  שעשתה  כפי 
האמריקאי על ישראל גם בשנות השבעים. כמו בכל מקרה של דיפוזיה גלובלית של רעיונות, 
גם כאן ניתן לזהות את הנשאים )carriers( הקונקרטיים שנדדו ואת האמצעים שבהם רעיונות 
ודרכי חשיבה מחלחלים ממקום למקום. מדובר בפעילות שהגיעו לישראל מארצות הברית 
בשנות השישים והביאו עימן את שספגו שם במהלך פעילותן בתנועות השמאל ובתנועות 
הנשים, וכן בספרות הפמיניסטית האמריקאית שעיצבה במידה רבה את תפיסת עולמן של 

הפעילות בארץ. 

בירושלים  תודעה  להעלאת  הראשונות  הקבוצות  הוקמו   1971 בשנת   .1982-1971 בשנים  דיוק  ליתר    1

ובחיפה, ובשנת 1982 נסגר המרכז הפמיניסטי החיפאי “קול האישה”, ומרשה פרידמן עזבה את הארץ.
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עם זאת, ההשפעה האמריקאית הייתה בבחינת חרב פיפיות. מצד אחד, היא הייתה אחד 
השפעתה  שני,  מצד  השבעים.  שנות  של  הישראלי  הפמיניזם  בצמיחת  החשובים  הגורמים 
הרושם  את  הציבור  בעיני  יצרו  בתנועה  אמריקאיות  פעילות  של  הדומיננטית  והנוכחות 
שמדובר בתנועה לא ישראלית ושמשו אמצעי לדה–לגיטימציה של הרעיונות הפמיניסטיים 
ולהצגתם כרעיונות מיובאים שאינם רלוונטיים למציאות הישראלית. תופעה זו חוזרת על 
עצמה במקומות רבים בעולם. אלה שמנסים לשמר את הסדר המגדרי הקיים, לעתים קרובות 
הרעיונות  את  ומציגים  האומה”  “רוח  את  לעזרתם  מגייסים  בחברה,  הלאומניים  הכוחות 
הפמיניסטיים כלא אותנטיים וכאיום. בישראל, בניגוד למקומות רבים אחרים, כלי התגוננות 
מיתוס  היה  רלוונטיים,  כלא  להגדירם  שִאפשר  הפמיניסטיים,  הרעיונות  מול  עוצמה  רב 

השוויון, שבתקופה ההיא עדיין רווח בציבור. 
מקומיות  תפיסות  כלומר  הגלובלי”,  מול  “המקומי  כיום  שמכונה  מאבק  זהו  לכאורה, 
תמונה  חושף  נוסף  מבט  אך  כאוניברסליים.  שנתפסים  רעיונות  מול  ופרטיקולריסטיות 
יותר. הפעילות שייבאו את הרעיונות הללו להקשר הישראלי  היו נשים ש”עשו  מורכבת 
עלייה” בסוף שנות השישים בעקבות פרץ הציונות שסחף חלקים רבים מיהדות העולם. כך 
נשאיות הגלובליזציה היו אלה שהגשימו בגופן את הציונות, ובמילים אחרות, אידיאולוגיה 
המחברת  צודקת  גלובליות.  תפיסות  בהפצת  חשוב  לגורם  הפכה  פרטיקולריסטית  לאומית 
על  ושהמאבק  פנימי,  מתח  השבעים  בשנות  יצר  לפמיניזם  הציונות  בין  שהקשר  בטענתה 
בניית תנועת הנשים לא נוסח במונחים לאומיים. עם זאת, גם בתקופה זו לא נפרם הקשר 
בין השניים, כי גם אם הפכה למושא לביקורת, הרי הייתה זו הציונות עצמה ששימשה זרז 

בצמיחת הפמיניזם החדש. 
ועליהן  הספר מסתיים בתחילת שנות השמונים. מאז חלו תמורות בפמיניזם בישראל, 
הרדיקליים  מהארגונים  רבים  הפיכת  על  מצביעה  היא  הסיכום.  בפרק  המחברת  רומזת 
חדשים  פעילות  במוקדי  ודנה  חדשות שצמחו  מחלוקות  מאירה  שירותים,  נותני  לארגונים 
וראו סקירתה של דפנה הקר בגיליון   ,2006( ששואבים אליהם פעילות רבות. חנה הרצוג 
הפעילות  לפריחת  מתייחסת  המאמר(  התפרסם  שבו  דמוקרטית”  “תרבות  גיליון  על  זה 
הפמיניסטית באקדמיה, להשתלבות נשים בפוליטיקה הפורמלית ולמקום המרכזי שארגוני 
נשים תופסים בחברה האזרחית. כל זה על קצה המזלג. אני מחכה בכיליון עיניים למחקר 
ייתן מקום  ואולי  עיניים, שיבחן את התמורות של תקופתנו  פחות מאיר  לא  הבא, שיהיה 

לתקווה גם בימים אלה.  
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הנרייט דהאן–כלב, ניצה ינאי וניצה ברקוביץ )עורכות(. נשים בדרום: מרחב, 
פריפריה, מגדר. חרגול, מכון בן גוריון לחקר ישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

2005. 254 עמודים.

עמליה סער*

בין  החבויות  האמנות  ביצירות  מהדהדת  האסתטיקה  מאוד.  יפה  ספר  הוא  בדרום"  "נשים 
בסימטריה  כרומו(,  ונייר  ורחבים  קצרים  )דפים  שירה  ספר  שמזכיר  בפורמט  המאמרים, 
שיוצרים  ובקצביות  הוויזואלית  האמנות  ביצירות  הסיום,  למאמר  הפתיחה  מאמר  שבין 
המעברים בין הפרקים, שפרוׂשים על מנעד תמטי ומתודולוגי רחב במיוחד. האסופה שיצרו 
הנרייט דהאן–כלב, ניצה ינאי וניצה ברקוביץ משקפת נאמנה את תפיסת הפמיניזם הפוסט–

קולוניאלי, הגורסת שניתוח מצבן של נשים צריך להיות שזור בסוגיות של מעמד, אתניות 
לכנות  יותר  שנכון  העורכות,  ואכן,  מרכזי.  מוטיב  בו  משמשת  ושפריפריאליות  ולאומיות, 
אותן כאן היוצרות, מפיקות את המיטב מן הפוטנציאל הביקורתי הטמון בשילוב של "נשים 
בדרום". "האתגר המרכזי שהצבנו לפנינו בספר הזה", הן כותבות במשפט הפתיחה, "הוא 
בחינת היחסים בין שלושה מימדים ־ מרחב, פריפריה ומגדר" )עמ' 7(. ובהמשך: "הבחירה 
שלנו במושג 'דרום' בשם הספר באה לעשות הזרה למושג הנגב; ברצוננו להשיל ממנו את 
הסימון האידיאולוגי–הציוני, ובו בזמן להטעין אותו מחדש במשמעויות תיאורטיות עכשוויות 
המשתמשות בחלוקה המרחבית צפון/דרום לסימון יחסי כוח חברתיים, כלכליים ופוליטיים" 
)עמ' 8(. אל התחום הוותיק–משהו של מחקר חברתי–ביקורתי בישראל, המדגיש את השזירה 
הרב ממדית של מעמד, אתניות, מגדר ולאומיות, הספר תורם מיקוד חזק בגיאוגרפיה. בו 
בזמן, הוא תורם נקודת מבט פמיניסטית למחקר הגיאוגרפי. כפי שמעידה רות קרק בריאיון 
החותם את הספר, "התחום של גיאוגרפיה אקדמית בארץ הוא מאוד גברי מבחינת איוש" 
עימה מעלה מה שהמראיינת  הריאיון  זאת במפורש,  מציינת  אינה  הגם שקרק   .)241 )עמ' 
שלה, ניצה ינאי, מנסחת במילים ברורות: "כי בישראל נמצאת הגיאוגרפיה הפמיניסטית, 

כתחום ידע, רק בתחילת הדרך מבחינה קונספטואלית ומתודולוגית" )עמ' 240(.
במרחק של דור מקרק ־ שב–1974 הייתה האישה הראשונה שקיבלה תואר דוקטור בחוג 
לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית ־ המאמר הפותח של אורנה בלומן נותן הקדמה תיאורטית 
משמעויות  כבעל  מרחב  של  תפיסה  מציגה  בלומן  ופמיניסטית.  ביקורתית  גיאוגרפיה  על 
מרובות שנוצרות דרך קונפליקט ותחרות בין האוכלוסיות החולקות אותו. הגישה, המתמקדת 
דומיננטיות, הופיעה כתגובה לתפיסה  ובמאבקים אידיאולוגיים על משמעויות  כוח  ביחסי 
מחקרים  עם  בדיאלוג  המודרניסטית.  הגיאוגרפיה  את  שאפיינה  מרחב,  של  המונוליטית 
סוציולוגיים, אנתרופולוגיים והיסטוריים, הגישה הביקורתית בגיאוגרפיה מתמקדת בגבולות 
ובקטגוריזציות ככלים לניכוס סימבולי מחד גיסא, ולערעור וחתרנות על ייצוגים הגמוניים 
בלומן,  טוענת  בגיאוגרפיה,  האנטי–מהותנית  הגישה  של  מהפכנותה  למרות  גיסא.  מאידך 
הרי בכל הנוגע למגדר גם חוקרים מרכזיים כגון לפבר נותרים לכודים בהבניות בינאריות 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה.  *
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ובסימבוליקה  נשי–גברי(  פרבר–עיר...  בית–חוץ,  טבע–תרבות,  )פסיבי–אקטיבי,  מרחב  של 
פלוגוצנטרית המעוורת אותם ומונעת מהם לראות את ההוויה הנשית ואת הקשר שלה למרחב. 
מבחינת  לכת  להרחיק  אותה  ומזמינה  הביקורתית  הגיאוגרפיה  את  אפוא  מאתגרת  בלומן 
פירוק ההיררכיות הקלאסיות, למשל דרך הפיכת הפריפריה מתיאור של מקום לתיאור של 
הוויה. "הפריפריה הנשית היא חלק מהותי מהגדרת ההגמוניה הגברית המתקיימת )כמעט( 
הפריפריה  של  הצימוד  בעת,  בה   .)32 )עמ'  )כ'אחר'("  בתוכה  שוכנת  ולכן  קולקטיב  בכל 
והמרכז משנה באופן רדיקלי גם את עצם ההנגדה בין גברי לנשי. הפריפריה הנשית אינה 
ולא יכולה להיות רצף חברתי–מרחבי הומוגני. היא נמצאת בכל מקום, שזורה לתוך כל אחד 
מן המקטעים הסוציו–פוליטיים של המרחב האתני, המעמדי והלאומי, ובדיוק בגלל זה היא 

מתפרקת לגרסאות ייחודיות של אחרּות שכוללת גם גברים מקבוצות "אחרות". 
עולמי  וידע  מקומי  ידע  של  המורכב  בשילוב  פנסטר  טובי  דנה  זהה  תיאורטי  בכיוון 
פנסטר,  של  ומוכרות  קודמות  לעבודות  בהמשך  בנגב.  הבדווים  עיירות  תכנון  של  בהקשר 
שהציגו ביקורת פמיניסטית על הגישה המודרניסטית שהובילה לעיור הכפוי של הבדווים, 
מידה  "באיזו  עצמו:  קיימא  הבר  הפמיניסטי  בתכנון  בסיסית  דילמה  מעלה  הנוכחי  הפרק 
כאשר  גם  עירוני,  בתכנון  מקומית  תרבות  בערכי  להתחשב  או  מקומי  בידע  להשתמש  יש 
)עמ'  חייהן?"  תנאי  את  ומרעים  נשים  המפלים  עקרונות  כולל  הזה  המקומי  שהידע  ברור 
69(. התובנה שהביקורת הפוסט–מודרנית אינה מובילה לפתרונות פשוטים מוצגת בשלבים. 
להיבלם  ממשיך  כי  )אם  האקדמית  בקהילה  למדי  ידוע  כבר  שהיום  הראשון שלה,  הנדבך 
ברמת המדיניות(, הוא ש"התרבות המקומית" אינה תופעה סטטית ואינה ניתנת ל"פיתוח" 
שעברו  בדוויות  נשים  נפרד:  במאמר  יפה  זאת  מראה  אבורביעה–קווידר  סראב  חד–כיווני. 
עם  בבד  בד  התנועה  ובחופש  ביצרנות  בסטטוס,  נסיגה  של  מורכב  שילוב  חוו  קבע  לדיור 
והבריאות. הנדבך הבא  הופעתן של הזדמנויות היסטוריות חדשות, בעיקר בתחום החינוך 
בתובנה שפיתוח בר קיימא בעצמו רווי בניגודים הוא שכנגד יחסי הכוח האתניים המופעלים 
בתכנון המודרניסטי כדי לשלוט באוכלוסייה המוגזעת, גם התכנון הפוסט–מודרני הרגיש–
גיוס  נקי ממלכודות. פוליטיקה של תכנון שמערבת את המקומיים מזמינה  תרבותית אינו 
וניכוס של "התרבות" לטובת קבוצות אינטרס לוקליות, באופן שלעתים קרובות שב ופוגע 
בנשים. אליבא דה פנסטר, האתגר המרכזי אינו טמון בשאלה אם יש ליזום שינוי של יחסי 
בסיכום  כזה.  שינוי  ליזום  יש  כמה  עד  בשאלה  אלא  הבדווית,  בקהילה  המגדריים  הכוח 
המאמר, עמדתה בשאלה מהו השילוב הנכון בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם נוטה באופן 
ברור למרכיב השני. “רק חברי הקהילה יכולים להגדיר ולמפות את גבולות השינוי שהמבנים 

הפטריארכליים הקיימים יכולים לשאת ולשנות” )עמ’ 83(. 
מבחינה דיסציפלינרית, הספר מציג מגוון רחב של סגנונות ניתוח וכתיבה. יש בו פרקים 
תיאורטיים, ייצוגים סטטיסטיים, ייצוגים ויזואליים וניתוח נרטיבים מתחומי הסוציולוגיה, 
החינוך, האנתרופולוגיה, הגיאוגרפיה, האמנות ובריאות הציבור. התוצאה היא דיון מעמיק 
ורב פנים במצבן של נשים בדרום, שמשלב הסברים מבניים–היסטוריים עם פוליטיקה ועם 
יחסית  בקלות  הפרקים  את  לסווג  שאפשר  אף  ודם.  בשר  א/נשים  של   )Agency( סוכנות 
לניתוח כמותני או איכותני, הרי המפגש הדיאלקטי בין מבנה לסוכנות נוכח כמעט בכל אחד 
מהם. שלמה סבירסקי ואתי קונור–אטיאס מציגים תמונה סטטיסטית גדושה של פסיפס של 
אי שוויון. התמונה, הכוללת הצלבות של מוצא אתני ודתי, צורות יישוב, השכלה, תעסוקה 
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ושכר, מובילה לרושם מצטבר של הדרום כאזור מבותר מבחינה חברתית, כלכלית ותרבותית. 
“הבתרים השונים נמצאים זה לצד זה, אבל לא זה עם זה” )עמ’ 67(. מה שחסר, הם קובעים, 
ליצירת  העשירה–מוחלשת,  הדרומית,  בפריפריה  הנשים  את  שישמש  משותף  מרחב  הוא 

קשרים חוצי מעמדות, עדות ודתות. 
במידה  משלים  וקונור–אטיאס,  סבירסקי  של  בתיאור  החסר  הבריאות,  של  הממד  את 
חלקית מאמרם הקצר של אבישי גולדברג, אולגה קרצנברג, מרינה חסלבסקי, דוד קרוגר 
ושפרה שוורץ על הזמינות של בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד בערד. מאמר זה מראה 
בדיקות  של  נמוך  לשיעור  גורמים  כלל  שבדרך  רפואי,  ציוד  של  ודלות  פיזי  ריחוק  כיצד 
ממוגרפיה באוכלוסייה, מפוצים במידה מסוימת על ידי השכלה ומוצא אתני )שיעור גבוה של 
יוצאות חבר העמים בעיר(. שלא כצפוי, שיעור גבוה יחסית של נשים מערד נוסעות עד לבאר 

שבע כדי לבצע את הבדיקה, אם כי עדיין אינן עושות זאת בתדירות מספקת. 
יצירות  ושתי  איכותני של חקרי מקרה  ניתוח  עוד מצויים בספר שני פרקים המציגים 
אמנות. יוסי יונה ויצחק ספורטא מציגים ניתוח היסטורי עשיר של תכנית להכשרה קדם–

מקצועית שהוחדרה לבתי הספר היסודיים בשנות החמישים. בדיון שמשלב את הממד האתני 
חלקית,  מגדרית  אמנציפציה  של  המורכבת  התוצאה  על  עומדים  הם  המגדרי  הממד  עם 
שהתקיימה בד בבד עם יצירה ואשרור של היררכיות חברתיות. מהדיון עולה בבירור שהחינוך 
הקדם–מקצועי ביקש להכשיר את כלל הבנות היהודיות בישראל לתפקידן העתידי כאמהות, 
שונים  לתפקידים  יועדו  האשכנזיות  הבנות  אתניים:  קווים  פי  על  ברורה  הבחנה  מתוך 
במסגרת הפטריארכלית הציבורית )מורות, אחיות, פקידות וכדומה(, ואילו המזרחיות יועדו 
בראש ובראשונה לתפקידים של אם, רעיה ועקרת בית. נאמנים לתפיסה הדיאלקטית, מחברי 
המאמר מחפשים ־ ואף מוצאים ־ סימנים של התנגדות בקרב בנות ואמהות, אולם בשל 
מגבלות מתודולוגיות הם מעידים שאין באפשרותם להעריך נכונה מה היה היקף ההתנגדות 

הזאת, בעיקר ביישובי העולים מארצות המזרח. 
בפרק אחר, המוקדש לניסיון הרואי של התנגדות, הנרייט דהאן–כלב מציגה את סיפורה 
של מתפרת העצמאות במצפה רמון, אשר בשנת 2000, רגע לפני שעמדה להיסגר סופית, 
נמסרה לניהול עצמי של הפועלות. דרך סדרה של דיאלוגים שערכה עם המנהיגה חבצלת 
הזה,  הייחודי  הניסיון  לכישלון  שהוביל  התהליך  את  להעריך  מנסה  דהאן–כלב  אינגבר, 

שבדיעבד, היא טוענת, היה צפוי מראש. 
כאמור, את הטקסטים הכתובים משלימים טקסטים ויזואליים. עבורי, כקוראת המורגלת 
לגשת לספר מקצועי בכיווץ עפעפיים מתוך כוונה להסתער על קילומטראז’ המילים ולערוך 
בו קריאה יעילה, הטקסטים הללו היו כעין מתנה חבויה שלא פיללתי לה. הצילומים של 
פראנסס לבה–נדב דרך חלון הרכבת הנוסעת דרומה לכדו את החוויה הקונקרטית שלי, של 
קריאה בספר תוך כדי נסיעה ברכבת, והכריחו לעצור את הקריאה לטובת התבוננות. אליהן 
הצטרפה היצירה השנייה של רלי דה פריס, המורכבת ממקבץ של רישומי מסע, צילומים 
וטקסט. שתי היצירות, השונות זו מזו במזג ובכלל, מזמינות עלעול–קריאה חוזרים ונשנים, 
תוך כדי הקריאה במאמרים וגם אחריה. יחד הן מציגות דרום יפה–עלוב–רומנטי–ריאלי... חי, 

צומח ודומם. מורכב. כמו הספר. 
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נינה תורן. נשים באקדמיה הישראלית: דימויים, מספרים, הפליה. תל אביב: 
רמות, אוניברסיטת תל אביב. 2005. 199 עמודים.

דפנה למיש*

על פניו אמור העולם האקדמי להיות מעוז השוויון המגדרי: הוא מאוכלס באנשים משכילים 
שחייהם מוקדשים ליצירת ידע ולהנחלתו; הוא אמון על עולם הרוח שבפניו כל אדם, אישה 
הוא  לקידום;  זהים  קריטריונים  ועל  קבלה  תנאי  על  מצהיר  הוא  ערך;  שווה  הוא  גבר,  או 
המרצים  את  מתגמל  והוא  בשעריו;  הבאים  כל  בפני  דומות  ומחקר  הוראה  משימות  מטיל 
ואת המרצות על בסיס אותן טבלאות שכר. אך זהו המצב על פניו בלבד. על פי ספרה של 
נינה תורן ־ פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ־ האקדמיה, כמו כל 
המבנים החברתיים האחרים, היא מוסד שמפלה נשים, ואשליית השוויון האקדמי זורה חול 

בעיני המתבוננים ומטשטשת את מראה המציאות בפועל.
טענה קשה זו כלפי האקדמיה העולמית בכלל והישראלית בפרט פרוׂשה על פני מאתיים 
המחברת.  של  עבודה  שנות  עשרים  של  מחקרית  אג'נדה  המסכם  שלפנינו,  הספר  עמודי 
הנתונים מעידים שלמרות עלייה ניכרת במספר הסטודנטיות ועל אף היותן כמחצית מחובשי 
ספסלי ההשכלה הגבוהה בארץ, לא חל שינוי של ממש במבנה הפירמידה של הסגל האקדמי. 
לדוגמה, בשנת תשס"ב כללו אנשי הסגל בכל האוניברסיטאות בממוצע 24.6% נשים, על פי 
החלוקה הבאה: מרצה ־ 44.7%, מרצה בכירה ־ 33.6%, פרופסור חברה ־ 21.6%, ואילו 
פרופסור מן המניין ־ 10.6% )עמ' 162(. נתונים השוואתיים בין האוניברסיטאות מעידים על 

שונות קטנה בלבד ועל כך שהפער שיטתי ועקבי לאורך זמן. 
הדרגות האקדמיות,  בריבוד  כלומר  אנכי,  באופן  רק  לא  ביטוי  לידי  בא  השוויון  חוסר 
להיות  ממשיכות  אקדמיה  נשות  כאשר  שונים,  תחומים  בין  כלומר  רוחבי,  באופן  גם  אלא 
מצויות יותר בתחומים הנחשבים פחות מבחינת מעמדם האקדמי )חינוך–רוח–חברה לעומת 
פיזיקה–מתמטיקה–הנדסה(, ובתוכם בתחומים המוערכים ומתוגמלים פחות )למשל: ברפואה 
עבודה  בדיני  ־  במשפטים  בכירורגיה;  ופחות  וילדים  משפחה  בתחומי  הנשים  מקובצות 
ודיני פלילים(. למרות האינטגרציה הגוברת של סטודנטיות  ומשפחה ופחות בדיני חברות 

בתחומים שנחשבו מעוזי הגבריות, הדבר אינו משתקף בהרכב הסגל האקדמי. 
יתרה מזאת, הנתונים לאורך זמן מעלים כי גידול במספר הנשים במערכת אינו בהכרח 
את  לא  וגם  שלהן  הקריירה  התפתחות  את  מבטיחה  אינה  השתלבותן  עומק.  לשינוי  גורם 
וכדומה ־  מינויים  ועדות  בכירים,  מדיניות ־ תפקידים  כוח של קביעת  נוכחותן בעמדות 
אשר נותרה שולית בכל האוניברסיטאות. ועדות אלה מכתיבות במידה רבה את ההגדרות של 
מצוינות ושל הצלחה ומעודדות מבלי משים את חיזוקן של תפיסות קיימות לגבי שאלות יסוד 
של מהו ידע ומהו מדע ואילו שאלות ראויות להיחקר ובאילו דרכים. ועדות אלה מעדיפות 
את אנשי המדע "הדומים לנו" המתאימים לתפיסות האקדמיות הגבריות הקיימות, ובכך הן 
מדירות את ה"אחרים" למיניהם, בכלל זה נשים וקבוצות מיעוט חברתיות. מעניין בהקשר 

החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב.  *



379    סוציולוגיה ישראלית ח )2( תשס”ז-2007 

זה במיוחד הממצא החוזר ־ והמפתיע לכאורה ־ על מעמדן הטוב יחסית של נשים במדעים 
המדויקים "הגבריים". ממצא זה מוסבר, בין השאר, בכך שהקריטריונים להערכת הישגים 
ומצוינות בתחומים אלה הם ברורים, מוגדרים ואחידים יותר לעומת הקריטריונים הנהוגים 
במדעים ה"רכים", ולפיכך הם מגבילים את השפעותיהן של עמדות ושל תפיסות מגדריות. 

מוערכים  נשים  של  פרסומיהן  כיצד  ממחישים  בספר  המוצגים  מחקרים  ממצאי  ואכן, 
בשיטתיות נמוך יותר מאלה של גברים, וכיצד העלמת הזהות של כותבי המאמרים משפרת 
כוח  מעמדות  נשים  של  הדרתן  כן,  על  יתר  נשים.  של  פרסומיהן  הערכת  את  ניכרת  במידה 
מצמצמת את ההון החברתי שלהן, ובכלל זה גם את היכולת להתרשת עם אנשי אקדמיה אחרים 
בעלי עמדות מפתח בארץ ובעולם, התרשתות שהיא קריטית להתפתחות הקריירה האקדמית. 
המודל  פי  על  מתפתחות  אינן  נשים  של  הקריירות  כי  מעלים  בספר  המוצגים  הממצאים 
הליניארי של הקידום המצופה ושתקופת השהייה של נשים בכל דרגה ארוכה בממוצע מזו של 
גברים. ההסבר הדומיננטי המיוחס לכך בדרך כלל ־ הצורך לפצל משאבים בשל המחויבויות 
למשפחה ולקריירה, לעומת יכולתם של גברים להקדיש את מלוא משאביהם לקידום האקדמי 
־ אינו מקבל סימוכין מהנתונים הכמותיים. הספר מציג למשל מחקרים המעידים דווקא על 
הצלחתן הגדולה יותר של נשים שהן אמהות לילדים על פני אלה שאינן אמהות, ומעדיף את 
המודל הטוען כי ניהול קריירה ומשפחה בעת ובעונה אחת מעשיר את החוקרת ואינו בבחינת 
קונפליקט מחליש. נוסף על כך, הטיעון בדבר המחויבויות הסותרות אינו מסביר את העובדה 
התמוהה שההשתהות הולכת ומתארכת ככל שנשים עולות בסולם הדרגות, בשלבים שהילדים 
כבר גדלו ומחויבויות המשפחה היו אמורות להצטמצם. ההשתהות הארוכה ביותר היא דווקא 
במעבר מדרגת פרופסור חבר לדרגה הגבוהה ביותר, פרופסור מן המניין, אותה דרגה שמקנה כוח 

בקביעת מדיניות בסנט האוניברסיטה ופותחת את הדלתות לתפקידי ניהול והשפעה בכירים. 
הנתונים הכמותיים ממחקרים שנעשו בארץ ובעולם על מצבן של נשים בדרגות שונות 
השילוב  שונות.  בדרגות  נשים  עם  עומק  מראיונות  ממצאים  בניתוח  מגובים  באקדמיה 
המתודולוגי הזה מאפשר להשמיע את קולו של מושא המחקר עצמו, נשים אקדמאיות, עקרון 
מפתח בביקורת הפמיניסטית לשאלת הייצוג החברתי: מי מייצג אותי ־ סובייקט המחקר ־ 
מי מדבר עלי ובשמי, ובאיזו מידה הממצאים והעיגון הפרשני שלהם מייצגים את הנחקרות 

ורלוונטיים לחייהן. 
עובדה  אקדמאיות,  נשים  שהן  מאתנו  אלו  עבור  מפתיע  )ולא  במיוחד  מעניין  ממצא 
שמחזקת מאוד את התוקף של הממצאים( הוא שבקרב הנשים עצמן קיימת הכחשת אפליה. 
הן מייחסות גם את הישגיהן וגם את המהמורות שנתקלו בהן למגוון סיבות, אך לא לזהותן 
המגדרית: "אין לזה כל קשר להיותי אישה" )עמ' 43(. את הקשיים בדרכן הן מייחסות בעיקר 
לעצמן ולהחלטות שקיבלו בקשר לסדרי עדיפויות בחייהן. הן מקבלות כמובן מאליו את הסדר 
וליסודותיה היהודיים,  ייחודיים לחברה הישראלית  )אך בעל ממדים  החברתי האוניברסלי 
כולל השלכות הקונפליקט המתמשך והאדרת תפקיד האימהּות(, המצפה מהן בראש וראשונה 
למלא את תפקידן כאמהות, והן מכירות בכך שהישגיהן הם פונקציה גם של הכישורים שלהן 
וגם של המאמץ שהן משקיעות. עם זאת, ובמידה רבה בסתירה פנימית, הן מעידות שניסיונן 
מלמד כי נשים צריכות לעבוד קשה יותר מגברים באותו מעמד כדי להוכיח את עצמן. עמדות 
נינה תורן, מעידות על תפיסת עולם של האישה שבה היא אחראית לגורלה  פי  אלה, על 

ושולטת בו, ומתעלמת ממבנים חברתיים ומהשלכותיהם על מערכי כוח ומעמד.
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סוציולוגיות  תיאוריות  תחומית:  ורב  רחבה  בספרות  מעוגנים  בספר  המחקרים  ממצאי 
סטריאוטיפים  של  התפתחותם  על  פסיכולוגיות  תיאוריות  העבודה;  ועולם  ארגונים  וחקר 
בין  ההבדלים  והתרבותית של  החברתית  ההבניה  על  פמיניסטיות  תיאוריות  עצמי;  ודימוי 
אלה  כל  בפרט.  ובאקדמיה  בכלל  הישראלית  בחברה  שלהם  הביטויים  ועל  לנשים  גברים 
משמשים לניתוח בהיר, חד ונגיש של התופעה המתוארת ומציעים מגוון הסברים אפשריים 

לקיומה.
של  מאלו  פחות  כהולמות  נשיות  תכונות  של  החברתית  בהבניה  טמון  ההסברים  אחד 
יוזמה,  הפשטה,  ויכולת  רציונליות  חשיבה  המחייבת  מחקרית–יצירתית  לעבודה  גברים 
אסרטיביות ועצמאות, תכונות אשר מזוהות עם גבריות. הבניה זו )שקיימת בכל סוגי השיח 
תהליך  מייצרת  ההמונים(  בתקשורת  למשל  כמו  לה,  ומחוצה  האקדמיה  בתוך  החברתיים, 
טבעון )Naturalization(, שבמסגרתו התפיסה החברתית שהמדע בכלל והמדענים בפרט הם 
גבריים מובנית כטבעית וכמובנת מאליה. תהליך זה מלווה בתהליך משלים של הפנמה של 
תפיסות אלה גם בקרב הנשים עצמן. הפנמה זו מתבטאת בהערכתן העצמית, בדימוין האישי 
בדרך  בעולם האקדמי.  אופטימלי  מגברים לתפקוד  כפחות מתאימות  ובתפיסתן את עצמן 
זו הופכות נשות האקדמיה לשותפות לתהליך האפליה והִמשטור של עצמן, תופעה שפוקו 

והספרות הפמיניסטית והפוסט–קולוניאליסטית מנתחים לעומק. 
של  פירוק  הוא  לעומק,  שייחקר  היה  הראוי  ומן  עשה,  לא  זה  מה שספר  מזאת,  יתרה 
הקטגוריה החברתית “נשים” למגוון מרכיביה: לדוגמה, התייחסות להיעדרן הכמעט מוחלט 
כוח  בעמדות  נשים  של  ותפקידן  מהאקדמיה,  ופלסטיניות–ישראליות  מזרחיות  נשים  של 
לזהות את עמדות הפריבילגיה המעמדית, עדתית ולאומית שלהן ולחתור להכרה ולפעולה 

לעידוד של רב תרבותיות גם במרחב זה.
ספרה של נינה תורן הוא ספר בעל חשיבות רבה מאוד, וראוי שייקרא על ידי כל המכהנים 
בעמדות הכרעה באוניברסיטאות, כולל ראשי חוגים, דיקנים, רקטורים ונשיאים, וודאי שעל 
ידי הנשים עצמן. הוא מציג את אפליית הנשים באקדמיה כתהליך דינמי, כמסלול מכשולים 
ומסתיים  הדרך  כל  לאורך  במשוכות  ממשיך  הדלת,  מפתן  על  בקשיים  שמתחיל  מתמשך 
בתקרת הזכוכית החוסמת את הנגישות לפסגה. הספר מציע הסבר שמשלב גורמים מבניים, 
תרבותיים ופסיכולוגיים. תרומתו אינה רק בהבנת עולם האקדמיה, נושא חשוב כשלעצמו, 
אלא גם בחשיפה של מנגנוני חוסר שוויון סמויים הרלוונטיים לעולמות עבודה אחרים, שגם 

בהם נשמר אותו מבנה נסתר שנתפס בעינינו כטבעי. 
הנתונים מעידים כי השינויים המתרחשים מאליהם באקדמיה הם איטיים מדי ומחייבים 
שינוי יזום ורדיקלי. החברה הישראלית אינה יכולה להרשות לעצמה לשמר את אי השוויון 
הזה ואת הבזבוז המשווע של פוטנציאל למצוינות אקדמית. מחויבותו של כל מחקר פמיניסטי 
היא, בין השאר, לייצר ידע שיהיה מנוף לשינוי חברתי. לאחרונה, בעקבות פעילות נמרצת 
רציני  מחקר  של  תרומתו  ובעקבות  לשינוי  ומוטיבציה  מודעות  בעלות  אקדמיה  נשות  של 
ושיטתי כגון זה, הועלה הנושא לסדר היום הציבורי באוניברסיטאות בישראל, ולפחות ברמת 
איך  יגידו  ימים  עימה.  להתמודד  ובצורך  הבעיה  של  בקיומה  להכיר  נכונות  יש  ההצהרה 
יתורגמו ההצהרות לשפת המעשה והשינוי החברתי, אך ברור לחלוטין כי נוכח ספרה של 

נינה תורן לא ניתן עוד להתעלם מהעובדות, ממשמעותן ומההשלכות האפשריות שלהן.
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מנאר חסן*

“ארגונים  הכותרת  ב–2004, שנשא את  פרנסיסקו  בסן   )Roy( רוי  ארונדהטי  בנאום שנשאה 
ההולכת  בסכנה  ובייחוד  הגלובליזציה,  בסכנות  דנה  היא  מי”,  לטובת  ־  ממשלתיים  לא 
 NGO, Non Governmental–ומתרחבת שאותה היא מכנה אנג’יאויזציה )הפיכת תנועה ל
Organization(, כלומר “הפרטה” של תנועות ההתנגדות לדיכוי על כל סוגיו )חברתי, לאומי 
ועוד( וניתובן לפעילות של ארגונים לא ממשלתיים, אשר כל אחד מהם מתמחה בתחום משלו. 
רוב הארגונים האלה ממומנים על ידי המוציאים לאור וקובעי המדיניות של תכניות הגלובליזציה 

עצמן: האיחוד האירופי, קרנות בת של קרן המטבע הבינלאומי, חברות בינלאומיות ועוד.
רוי מביאה לדוגמה את סיפורם של הארגונים הלא ממשלתיים בהודו, שאינו שונה עקרונית 
מסיפורם של שאר הארגונים הלא ממשלתיים בעולם הבלתי מפותח )כולל בטריטוריה של 
פלסטין ההיסטורית על שני חלקיה; שטחי הגדה והרצועה והחברה הפלסטינית בישראל(. 
בהודו, כמו בארצות אחרות, פריחתם של ארגונים אלה התחילה עם ההתחזקות של המדיניות 
הכלכלית הניאו–ליברלית, הכוללת פירוק של המדינה מנכסיה והפרטתם ונסיגה של מדינת 
)אם  וממשיכים להיכנס, רבים מהארגונים הלא ממשלתיים  נכנסו,  הרווחה. לחלל שנפער 
כי לא כלל הארגונים, כפי שמציינת רוי( כחלק מתהליך הדה–פוליטיזציה שקורה כתוצאה 
מהתניות המממנים. תהליך זה, המתרחש במדינות המתפתחות מאז שנות השמונים, הפך את 
הארגונים הלא ממשלתיים למעין סוכנויות סעד של תהליך הגלובליזציה, שפעילותם דומה 

לזאת של המיסיונים בראשית תקופת הקולוניאליזם.
שחקרו  אחרים  חוקרים  ובעקבות  ־  זאת  לעומת  טוענת   )Payes, 2005( פאיס  שני 
הלא  הארגונים  כי  ־   )Korten( קורטן  כמו  המפותח  בעולם  אחרים  באזורים  התופעה  את 
ואילו  להקמתם,  הראשון  בשלב  רק  כך  תפקדו  בישראל  הפלסטינית  בחברה  ממשלתיים 
עצמם  על  שמקבלים  לארגונים  רווחה  ומארגוני  מקומיים  מארגונים  הפכו  דרכם  בהמשך 

תפקיד פוליטי רחב יותר. 
)Hanafi & Tabar, 2005( לעומתה, העורכים גם הם דיון בארגונים הלא  חנפי וטבר 
ניכרת  רגרסיה  דווקא  חלה  כי  טוענים  וברצועה,  שבגדה  הפלסטינית  בחברה  ממשלתיים 
פוליטי שנטלו חלק במאבק הלאומי  אופי  בעלי  ארגונים  בארגונים הלא ממשלתיים שם: 
ובהתנגדות לכיבוש באינתיפאדה הראשונה הפכו לארגונים לא פוליטיים ולא לאומיים בשל 
תכתיבי המממנים שלהם, שאסרו עליהם לעסוק בפוליטיקה. כרמי )Karmi, 2005( מרחיקה 
לכת אף יותר ומוסיפה כי מלבד אופיים הלא פוליטי של הארגונים הלא ממשלתיים הנאלצים 
הסיוע  להזרמת  נתיב  כעוד  משמשים  הם  התורמים,  של  לזו  שלהם  האג’נדה  את  להתאים 
הבינלאומי ההופך לנספח של הכיבוש, וכך הם פועלים לתחזוקתו ואף להנצחתו של הכיבוש, 
עוד  הנכבשת.  האוכלוסייה  כלפי  ומחובותיה  מאחריותה  ישראל  שחרור  ידי  על  היתר  בין 

דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.  *
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היא מוסיפה כי מספרם של ארגונים אלה ושל מיני פרויקטים הממומנים מבחוץ ושמטרתם 
לעודד “דמוקרטיזציה”, “רפורמות”, “פיתוח מיומנויות” ועוד כהנה וכהנה מילים מיובאות 

שמצלצלות יפה, רק הכפיל את עצמו בשנים האחרונות. 
המחקר שלפנינו, שאותו ערכה אליזבת’ פייר ואשר התמקד בארגונים הפלסטינים בחיפה, 
)בשתי  האחרונות  בשנים  תאוצה  ותופס  ההולך  ממשלתיים  הלא  בארגונים  לדיון  מצטרף 
והפופוליסטית(. המחקר מבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית שנעשתה  צורותיו, האקדמית 
בחיפה ועסקה בארגונים ובתרבותם של הפעילים בשנים 1995-1993, אולם אינו מחבר בין 
צמיחתה של התופעה כאן, במישור המקומי, ובין תהליכים גלובליים רחבים יותר, כפי שעשו 
חוקרות וחוקרים אחרים. את הקשר הזה בין תהליכי הגלובליזציה והאנג’יאויזציה ממחיש 
אגב הנתון שהבנק העולמי עצמו מספק באתר האינטרנט שלו, המצביע על עלייה תלולה 
באחוז המימון שמעניק הבנק עצמו לפרויקטים של הארגונים הלא ממשלתיים: מ–21% בשנת 

1990 ל–72% בשנת 2003.
עם זאת, תהליך הדה–פוליטיזציה שמלווה את תהליך האנג’יאויזציה ומתרחש במקומות 
שונים ב”דרום” גורם לדחיקת החזון והאלטרנטיבות בקרב הארגונים הלא ממשלתיים בהודו 
שאותם מזכירה רוי בנאומה. זוהי גם הסיבה לכך שאין כל חזון ברור למבנים ולקונספטים 
הזה  4(. את היעדר החזון  )עמ’  וארגוניהם בחיפה  החדשים שאימצו הפעילים הפלסטינים 
הלא  הארגונים  של  זה  שמאפיין  אלא  שלפנינו,  בספר  ובצדק,  פייר,  אליזבת’  מאבחנת 
וגם לא את תרבותם  ממשלתיים אינו מייחד את הארגונים הפלסטיניים הלא ממשלתיים, 
של הפעילים בהם, כפי שמתקבל הרושם מהמחקר האתנוגרפי של פייר, אלא זהו מאפיין 

אימננטי של הארגונים הלא ממשלתיים באשר הם. 
בשנות  כבר  בישראל  הפלסטינית  בחברה  להופיע  החלו  זה  מסוג  ארגונים  פייר,  לפי 
השבעים, אולם הארגונים הרשומים כעמותות החלו לצמוח כתופעה רק אחרי חקיקת חוק 
ובשנות התשעים התפשטו ארגונים אלה במהירות רבה. עד שנות  העמותות בשנת 1980, 
התשעים התקשו הארגונים הללו לקבל מימון מחו”ל, והשינוי בדפוסי המימון השפיעו על 
יותר  מרוכזים  אולם  הארץ,  ברחבי  פזורים  הארגונים  הזה.  הסקטור  של  והצמיחה  הריבוי 
בגליל ובצפון, שם מתגוררת רוב האוכלוסייה הפלסטינית. חלק מהארגונים האלה מתייחסים 
בחיפה מתמקדים  ואילו אחרים מתייחסים לשאלות ארציות. הארגונים  לוקליות,  לסוגיות 
אלימות במשפחה  קרקע,  זכויות  שכונתי,  פיתוח  חינוך,  נוער,  נשים,  כמו  נושאים  במבחר 
שמועות  דרך  או  בפועל  נתקלה  שבהם  הארגונים  רוב  של  רשימה  ערכה  המחברת  ואונס. 
תכופות שהגיעו לאוזניה בזמן ששהתה בחיפה. היא מציינת שאת רוב זמן מחקרה האתנוגרפי 
 ,)CEGAS( ערבים”  לתלמידים  לימודי  להכוון  “העמותה  הללו:  בארגונים  השקיעה 
לנפגעות  החירום  וקו  אונס  לנפגעות  סיוע  “מרכז  לאישה”,  )“אישה  הנשים”  “קואליציית 
אלימות”(, “מרכז הגליל למחקר חברתי” )GCSR( ו”הוועד לפיתוח חברתי” )SCSR(. לא 
ברור מדוע כללה את ארגוני קואליציית הנשים, שאינם ארגונים פלסטיניים כלל )אם כי היו 
פמיניסטיים  פלסטיניים  לארגונים  התייחסה  לא  ומדוע  אחדות(,  פלסטיניות  פעילות  בהם 

שהיו קיימים בתקופת המחקר שלה. הבחירה אינה שלמה ואינה מדויקת. 
ואף על פי כן, מחקרה של פייר בחיפה תורם להבנת המציאות האורבנית של העיר בכך 
שהוא חולק על הדימוי העולה מפרסומי העירייה המציגים את חיפה כעיר מעורבת של דו 

קיום. המחברת מפריכה דימוי שיווקי זה ואומרת )עמ’ 110(: 
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Contrary to Haifa’s municipal publicity, which transforms a demographic 
characteristic of mixed population (i.e. a residential model of coexistence) 
into a cultural and political discourse of cooperative coexistence, my own 
experiences in the city showed me that there are deep conflicts between Jewish 
and Palestinian Haifaites.

מיעוט  עם  יהודיות  ערים  אלא  אינן  מעורבות”  “ערים  בכינוי  המתהדרות  שהערים  מכאן 
הפוליטיים  שוליה  הכלכליים–מעמדיים,  שוליה  היהודית:  העיר  בשולי  שממוקם  פלסטיני 
והחברתיים, ולא אחת גם שוליה המרחביים המתבטאים בסגרגציה לאומית–מעמדית בוטה. 
כזה הוא המצב בלוד וברמלה, וכזה הוא גם בעכו, ביפו ובחיפה, אם כי חיפה מקצה לאזרחיה 
היו  לזכור,  יש  אלה,  ערים  אחרות.  ערים  לעומת  יותר  מעט  רחבים  שוליים  הפלסטינים 
לפני הקמת מדינת ישראל חלק אינטגרלי מהמרקם, מהמרכז האורבני ומהליבה הלאומית, 
החלוקה  תכנית  על  האו”ם  שהכריז  מיום  ההיסטורית.  פלסטין  של  והכלכלית  התרבותית 
בנובמבר 1947 עבר מרכז זה ־ עם כל החברה הפלסטינית בישראל ־ תהליך חד וחריף של 
דה–אורבניזציה )חסן, 2005(. טוב עשתה המחברת כשהשמיעה את קולותיהם של פעילים, 
שרובם, אגב, זה מקרוב באו לעיר, המצביעים על יתרונותיה של העיר לעומת החיים בכפר, 

על מעמדן של נשים ועל יחסי מגדר בכלל. 
נראה שמשימה מרכזית של הספר היא ליידע את הקורא המערבי האקדמאי, בעיקר זה 
הדובר אנגלית, על אודות קיומם של פלסטינים “אחרים”, פלסטינים שאינם מתיישבים עם 
התבנית הסטריאוטיפית המערבית של “חיים בשטחים, נלחמים למען חמאס, מוסלמים או 
משתייכים לאש”ף” )עמ’ 2(, אלא מתקיימים מחוצה לה. הפלסטינים שהספר שבפנינו מבקש 
פייר  ואותם מנסה  ישראל כאזרחיה,  גבולות מדינת  ולחשוף הם אלה שחיים בתוך  לגלות 

לבחון דרך דיון בשאלת הארגונים הלא ממשלתיים שלהם בחיפה. 
דרך העיסוק הרחב במה שמכנה פייר “תרבותם של האקטיביסטים” דן הספר בין השאר, 
המסוכסכת  הזהות  בשאלת  בישראל,  הפלסטינית  בחברה  העוסקים  מהמחקרים  וכרבים 
שנתונה  זהות  “אחרים”.  פלסטינים  אותם  של  סכיזופרנית  הכמעט  ואף  השסועה  כביכול, 
בסד בעל שני קטבים, הישראלי מזה והפלסטיני מזה. שאלות אלה ואחרות )כמו שאלות של 

תרבות( נבחנות בקרב קהילת האקטיביסטים, כהגדרתה של פייר. 
בחיפה  הלא ממשלתיים  הארגונים  בתוך  היא שבפעילותם  התמה המרכזית של הספר 
מאלתרים הפעילים הפלסטינים לעצמם מודרניות שבה הם מנסים להשתמש ככלי למאבק 
ולביקורת כפולה: נגד החברה הפלסטינית מחד גיסא, ונגד מדינת ישראל מאידך גיסא. על 
ושל  הדיסוננס  של  לפתרון  להביא  הפעילים  מנסים  זו  מאולתרת  במודרניות  השימוש  ידי 
תחושת התלישות המלווים אותם ומסבים להם סבל. מצב דיסוננסי זה נובע כביכול מאותה 
זהות מסוכסכת ושסועה שנגזרה על הפלסטינים בישראל בשל המצב הכמעט פתולוגי שבו 
הם שרויים מפאת היותם גם פלסטינים וגם בעלי אזרחות ישראלית. אך כל מאמציהם לשווא. 
הסתירה והעמימות האינהרנטית של החלקים השונים של הקטגוריות שבהן חיים ופועלים 

האקטיביסטים הפלסטינים החיפאים אינן ניתנות ליישוב, כך לפי המחברת. 
של  המודרניות  המחברת  ולטענת  זה,  בספר  מפתח  מונח  הוא  “מודרניות”  המונח 
קטגוריה  בעצם  היא  זו  שמודרניות  נראה  ואולם,  מאולתרת.  אידיאולוגיה  היא  הפעילים 
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הדמוקרטיים,  המאבקים  כל  יוכנסו  שלתוכו  שק  לשמש  כדי  המחברת  ידי  על  שהומצאה 
כמו המאבק למען זכויות אזרחיות, לאומיות ומגדריות, וכן השיח שמייצרים מאבקים אלה, 
שאותו מכנה המחברת “מודרניסטי”. לקטגוריה זו הוכנסו גם התנהגויות, דעות ופרקטיקות 
של הפעילים שמזכירות למחברת דפוסי התנהגות מערבית, ולכן כנראה היא מכנה אותם 
מודרניות. מודרניות זו, קובעת פייר, היא אנטיתזה של המסורתיות, אולם היות שהמסורתיות 
היא פלסטינית במהותה, אין הפעילים דוחים אותה לחלוטין. גם כאן הם נשארים כנראה 
שסועים וקרועים. על אף ניסיונם להניף את דגל הנאורות מעל עצמם ומעל לארגונים שלהם 
נעים  עדיין  הם  והנהגותיהם,  האחרים  הפוליטיים  לגופים  וביחס  האוכלוסייה  לכלל  ביחס 
ונדים בין הניגודים המכונים בספר מודרניות ומסורתיות, אורבניות וכפריות וכדומה. אמנם 
ניתן להסכים עם המחברת בדבר קיומו של קרע או שסע כלשהו בחיי הפעילות והפעילים 
בארגונים הפלסטיניים הלא ממשלתיים, אך סיבתו העיקרית של הקרע היא הסתירה שבין 

הצרכים שאותם הפעילים אמורים למלא ובין התכתיבים של מממני הארגונים. 
זהותם המסוכסכת והשסועה כביכול של אותם פעילים אינה מתבטאת במישור הפוליטי 
בלבד, אלא משתקפת גם בתרבותם, שלה מקדישה המחברת כאמור דיון נרחב. במסגרת דיון 
זה ניתן למצוא עיסוק רב באוכל, בקפה ובקוד התרבותי הקשור אליו, וכן בשאלות של ניקיון 
הנחרצות  רבים בספר, שוגה המחברת בקביעותיה  כמו במקומות  אירוח. אלא שכאן,  ושל 
ובאבחנותיה האתנוגרפיות אודות תרבותו של האחר הפלסטיני. כך קרה למשל באבחנתה 
ואת  ההתחלה  את  מסמל  שהקפה  טוענת  פייר  שלו.  התרבותי  ולקוד  הקפה  למנהג  בנוגע 
הסוף של הביקור; אם המארח אינו מציע עוד קפה, פירושו של דבר שהביקור הסתיים, ועל 
כן הישארותו של האורח או האורחת תיחשב חוצפה )עמ’ 22( )ממש כמו ספל התה השני 
שמציעה המארחת האמריקאית בניו אינגלנד של המאה ה–19, כדי לרמוז למבקר שזמנו תם(. 
האבחנה התרבותית הזאת עוררה בי תמיהה, מכיוון שמעולם לא שמעתי על מנהג זה. למען 
הסר ספק ומאחר שאיני נמנית עם הבקיאים בתרבות הקפה הערבי השחור )רק לאחרונה 
למדתי להכין קפה של ממש, ורק בקומקום מסוים אחד(, חייגתי להוריי לשאול אותם אודות 
המנהג המתואר. שניהם, וגם חברים וחברות רבים אחרים המעורים ב”תרבות הקפה”, שללו 

את האבחנה. 
הצדקה  של  הפוליטיקה  של  שיבתה  על  גם  מלמדת  רוי  של  בלשונה  האנג’יאויזציה 
והפילנתרופיה, אם כי בדרך מסוכנת בהרבה. פוליטיקה זו נועדה בראש ובראשונה להמתיק 
את גלולתו המרה של אי הצדק החברתי והכלכלי ההולך וגדל תוך שמירה מרבית על השקט 
של  צורה  ללבוש  עשויות  אלה  הפרעות  וזעזועים.  הפרעות  מפני  השיטה  של  התעשייתי 
התארגנויות פוליטיות ומאבקים ציבוריים רחבים נגד סוגים שונים של דיכוי, שיונהגו על 
ידי יחידים מוכשרים ומשכילים המכהנים כיום למרבה הפלא כמנהלי עמותות ופרויקטים 
חסרי חזון. יחידים אלה נלקחים בשבי ועוברים קואופטציה על ידי אדוני השיטה ומועסקים 
באותם ארגונים במשכורות נכבדות ובמשרות בטוחות כפי שמציינות זאת רוי וכרמי. משרות 
ומשכורות אלה מביאות את מקבליהן לדאוג בעיקר לזרימת המימון מהסוכנויות השונות של 

האימפריה, ולא לביצוע שינויים חברתיים עמוקים שנדרשים בחברות שלהם. 
ניכרת בשנים  יש לומר שחשיבותם של מחקרים בנושאים אלו עלתה במידה  לסיכום, 
האחרונות. ספרה של פייר, על אף מגבלותיו הרבות, מצטרף למגמה זו של מחקרים חשובים. 
ואולם, ספר זה, המבוסס על מחקר אתנוגרפי בחיפה, אינו עומד באתגר שהציב לעצמו ואינו 
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תורם מספיק להבנת התהליכים והמציאות של הארגונים הלא ממשלתיים, להבנת תפקידם 
החברתי, ולהבנה את מי הם משרתים ומדוע.
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אורית קמיר*

הפמיניזם של קתרין מקינון שייך לזרם הפמיניסטי המכונה רדיקלי. ניתן לאפיינו כפמיניזם 
ללא מרכאות; ללא בושה או התנצלות; בלתי מוגבל )unmodified(, כפי שהיא עצמה כינתה 
אותו בכותר ספרה השני, שהיה הטקסט הפמיניסטי הנקרא והמשפיע בעולם בשנות השמונים 

והתשעים של המאה העשרים. 
ומן  אקטיביסטית  מישיגן,  באוניברסיטת  למשפטים  מרצה  דעות,  הוגת  היא  מקינון 
לקידום  התנועה  על  בעולם  ביותר  הגדולה  ההשפעה  בעלות  שהיו  הציבוריות  הדמויות 
האישה ברבע האחרון של המאה העשרים. באומץ ציבורי יוצא דופן, זה שלושים שנה שהיא 
מציבה אל מול פני החברה מראה מגדילה, חדה ונטולת רחמים, ומשקפת את מבני העומק 
מרכזית  כה  ב’.  סוג  אדם  כבני  אותן  ומבנים  דרכים  באינספור  נשים  שמפלים  השיטתיים 
תרומתה של מקינון לחשיבה ולעשייה הפמיניסטיות, ולאלו הפמיניסטיות המשפטיות בפרט, 
עד שנעשתה אחת הדמויות השנואות ביותר על יחידים ועל מגזרים שלמים, שחשים מאוימים 
בשל הערעור הפמיניסטי על סדרי בראשית הפטריארכליים. היא נתפסה כה עוצמתית, עד 
שבמשך עשר שנות שיא הקריירה שלה לא העזה שום אוניברסיטה אמריקאית לצרף אותה 
לשורותיה, שמא תערער גם על אושיות היסוד של המוסדות האקדמיים המכובדים שאוהבים 
לראות את עצמם כנאורים ושוויוניים, אך נמנעים משקיפות ומביקורת. כה עמוקה הייתה 
הפוסט–פמיניסטיים  שהזרמים  עד  המשפטי(,  זה  )ובייחוד  הפמיניזם  עיצוב  על  השפעתה 
פוסט–מקינונים,  רבה  במידה  הם  אותנו(,  גם  )ולכן  הברית  ארצות  את  המציפים  השונים, 
וליתר דיוק ־ אנטי–מקינונים. לכן אין ספק שמי שרוצה להכיר את החשיבה הפמיניסטית 
)ובוודאי את זו המשפטית( צריכ/ה להתוודע ליצירתה ולפועלה של מקינון. “פמיניזם משפטי 

בתיאוריה ובפרקטיקה” מציע תרגום עברי של לקט מכתביה. 
חשיבתה הפמיניסטית של מקינון היא מרקסיסטית בהגיונה העמוק: היא אינה מתפתה 
נשים  בין  טבעיים/ביולוגיים/טבועים”  “הבדלים  על  המושתתים  השמרניים  להסברים 
לגברים, וגם לא להצעות הליברליות הנסמכות על ההכרה בדמיונן של נשים לגברים ומוכנות 
הן  נשים  מקינון,  עבור  גברים.  נהנים  שמהן  לאלה  זהות  )פורמליות(  זכויות  להן  להעניק 

קבוצה חברתית, גברים הם קבוצה חברתית, וקבוצת הגברים מדכאת את קבוצת הנשים. 
היא הטענה שקבוצת הנשים  אחת הנקודות המרכזיות המאפיינות את הפמיניזם שלה 
מופלית ומדוכאת על ידי קבוצת הגברים בראש ובראשונה באמצעות הבנייתה החברתית של 
גברים  הופכת  הפטריארכלית  החברתית  שהגדרתו  המרכזי  התחום  היא  המיניות  המיניות. 
“נותנת”,  “נדפקת”,  כ”נכבשת”,  אשה  של  החברתית  ההבניה  לנשלטות.  ונשים  לשולטים 
ושל גבר כ”יודע” את האישה ו”מזיין” אותה הופכת את המיניות )ההטרוסקסואלית( לזירה ־ 

מרצה למשפט ומגדר באוניברסיטה העברית בירושלים ועמיתה במרכז הישראלי לכבוד האדם. ספרה   *
“כבוד אדם וחוה במשפט ובחברה: פמיניזם ישראלי” יראה אור בקרוב בהוצאת כרמל.
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המוצגת כטבעית ומובנת מאליה ־ שבה מתרחשות, מתממשות ומוכחות העליונות הגברית 
והנחיתות הנשית. לא המפגש בין איבר מין זכרי לאיבר מין נקבי יוצר את השליטה והדיכוי, 
אלא ההבניה החברתית של המפגש כאירוע שבו הגבר “כובש” ו”מזיין” את “כיבושו” ואת 

“רכושו”. 
אליבא דמקינון, הכלים הספציפיים שבאמצעותם מתרחש תהליך הבניה זה כוללים לא 
רק את השפה, אלא גם את כל סוגי הפגיעות המיניות בנשים: החל ברצח מסיבות מגדריות, 
דרך אונס לסוגיו )לרבות אונס קטינות במשפחה, סחר בנשים לשם שימוש מיני בהן, הזנייתן 
שאני  הפורנוגרפיה,  סקסיזם.  של  גילויים  ושאר  מיניות  בהטרדות  וכלה  מיניותן(,  וקניית 
מעדיפה לכנותה בעברית “הזניה מתועדת”, משמשת בתפקיד הסברתי מרכזי: היא מלמדת 
ולרכוש  מיניים  לאובייקטים  אותן  להפוך  נשים,  להשפיל  כדי  במיניות  להשתמש  גברים 
לעצמם מעמד של כוח ועליונות. בד בבד היא מלמדת נשים לקבל את כל אלה ולשתף עימם 
פעולה. על פי מקינון, ההזניה המתועדת מלמדת גברים ונשים שהשימוש המיני בנשים כדי 
לקבע את מעמדן החברתי הנחות הוא “סקסי”. כך מטשטשת ההזניה המתועדת את אופיו 
הפוליטי של השימוש המיני בנשים ומשווה לו נופך ארוטי, שמקנה לו לגיטימיות בחברה 

הליברלית. 
בשל כל אלה, הפמיניזם של מקינון מתמקד בראש ובראשונה באותן תופעות חברתיות 
שהן לב מנגנוני הדיכוי המגדרי: רצח נשים, סחר בהן, אונס, הטרדה מינית והזניה, לרבות 
הזניה מתועדת. כל שאר סוגי האפליה )למשל בשכר בשוק העבודה, ביחסי הכוחות בתוך 
המשפחה או בתחום הציבורי( נגזרים מן השליטה המינית ונספחים אליה. הטיפול בהם חשוב, 
אך אינו נוגע בשורש הבעיה. מטרת הפמיניזם של מקינון היא לשחרר את קבוצת הנשים מן 
התנאים המפלים והמדכאים שבתוכם הן חיות, כדי לאפשר להן להגדיר עצמן מחדש, והפעם 

ללא כפייה ושעבוד. 
אחד הטיעונים הפמיניסטיים התיאורטיים המרכזיים של מקינון מתייחס למשמעות ערך 
את  חושפת  מקינון  מינית”,  אפליה  על  ושליטה:  “שוני  במאמר  המגדרי.  בהקשר  השוויון 
אי ההתאמה בין תפיסת השוויון הרווחת ובין טיפול בבעיות מגדריות. היא מצביעה על כך 
שתפיסת השוויון הרווחת גוזרת את הזכות ליחס שווה מן הדמיון בין פרטים המושווים זה 
ואילו נשים הובנו  נוצרו למען גברים,  ואולם, טוענת מקינון, כל הזכויות החברתיות  לזה. 
חברתית כשונות מגברים בכל צורה. לכן הניסיון להעניק לנשים שוויון על סמך הדרישה 
שיוכיחו דמיון מועד לכישלון. במילים אחרות, כדי לזכות בזכויות יסוד, נשים נדרשות להוכיח 
דמיון למה שבהגדרתן החברתית הפטריארכלית הן שונות ממנו. זהו מלכוד שאין ממנו מוצא 
במסגרת השיטה הקיימת, והוא הופך את הדרישה לשוויון בין המינים )כלומר לקידום נשים 
למעמד שממנו נהנים גברים( לפרדוקסלית. טענה זו מבהירה את ביקורתה של מקינון כלפי 
גישות פמיניסטיות שמאמצות את מבחן הדמיון לגבר ומנסות להיבנות ממנו. זהו גם הבסיס 
לטענתה כי יש להגדיר מחדש את משמעות השוויון בהקשר המגדרי. יחס שוויוני לאישה, 
בכל הקשר נתון, הוא כזה המשחרר אותה באותן נסיבות מדיכוי פטריארכלי ומאפשר לה 
לחיות מחוץ להגבלות שלתוכן היא נדחקת בסדר החברתי הקיים. בתרגומו העברי, מאמר 

חשוב זה, שאינו פשוט להבנה גם באנגלית, עלול להישאר סתום. 
דבריה  שלה:  הייחודי  בסגנון  קשור  מקינון  של  המהממת  מעוצמתה  חשיבות  רב  חלק 
רהוטים, ישירים כמו אגרוף בבטן, ועם זאת מתוחכמים, שנונים, מבריקים. היא משלבת שפה 
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גבוהה עם ביטויים “נמוכים”, ואף “וולגריים”, שוזרת את כולם יחדיו במיומנות וירטואוזית, 
ומסחררת את הקוראת והקורא. היא מציעה עוד ועוד ניסוחים, וכל אחד מהם מפלח כחרב, 
ועם זאת מחייב מחשבה מעמיקה, וביחד הם לא מניחים מפלט. בקיצור, התבטאותה סוחפת 
לספר   Feminism Unmodified השני  ספרה  את  שהפכה  התכונה  וזוהי  נשימה,  ועוצרת 

הפמיניסטי הנקרא ביותר בעולם. 
לקט המאמרים של מקינון שמגישה הוצאת רסלינג בעריכת פרופ’ דפנה ברק–ארז משרת 
את המטרה החשובה של הבאת דברים בשם דוברתם. חשוב מאוד שקהל קוראות העברית 
וקוראיה ייחשפו לפמיניזם המרקסיסטי–המעמדי, המתמקד במיניות, שהוא כה שונה מכתבים 
פמיניסטיים אחרים שראו אור בעברית )כמו של הוגות צרפתיות(. חשוב מאוד גם שהציבור 
הישראלי יתוודע לתפיסה שהולידה את המאבק הפמיניסטי בהטרדה המינית, כמו חלק נכבד 
מתגובת הנגד הציבורית האלימה נגד פמיניזם ונשים. את הלקט מקדים מבוא מצוין מאת 

ברק–ארז, המציעה פרספקטיבה על מקינון ופועלה. 
עם זאת, התרגום לעברית אינו אחיד, ומדי פעם מסורבל ואף לא מדויק )בייחוד הדיון 
ואילו התרגום  יחס תרגומי ההולם שירה,  בפוסט–מודרניזם(. כתיבתה של מקינון מצדיקה 
לעברית הוא פרוזאי טוב. נוסף על כך, חלקיו של הספר מוענקים לקוראת ולקורא הישראלים 
ללא הכוונה ודברי הסבר, ואלה יכלו להבהיר לאיזה שלב בהתפתחות החשיבה הפמיניסטית 

של מקינון שייך כל טקסט. 
אף על פי כן, חלק חשוב מהמאמרים מצליח להעביר את מסריה רבי העוצמה, ואפילו 
לא מעט מסגנונה ומאישיותה הייחודיים של מקינון. המאמר העוסק באונס ובאלימות נגד 
בין  הפמיניסטית,  שיטתה  לב  שהוא  הקישור,  את  היטב  מעביר  שוויוני”(  לא  )“מין  נשים 
אפליית נשים ובין הבניית מיניותן באמצעות אלימות מינית נגדן. שני המאמרים העוסקים 
בהזניה מתועדת )“לא בעיה מוסרית” ו”לשון הרע ואפליה”( הם תרומה חשובה מאין כמוה 
נשים  של  הוויזואלית  להצגה  פמיניסטית  התייחסות  כולל  ואינו  שכמעט  הישראלי,  לשיח 
חומר  להיות  צריכים  ואפליה”  הרע  “לשון  הפרק  מן  חלקים  מינית.  לצריכה  כאובייקטים 
קריאה חובה לנערים מתבגרים, לשופטים העוסקים בתחומים אלה ולציבור הרחב בכללותו. 
המאמר התיאורטי “פוסט–מודרניזם וזכויות אדם” אמנם מחייב היכרות עם עולם המושגים 
שאליו הוא מתייחס, אך הוא חשוב ביותר לצעירות ישראליות רבות שהולכות שבי אחר קסמי 
הפוסט–פמיניזם האקדמי. בישראל אין עיסוק שיטתי בפמיניזם, וכותבות פוסט–פמיניסטיות 
שתורגמו לעברית, כמו ג’ודית בטלר, נקראות בוואקום. בהיעדר רקע קודם, קשה להתמודד 
החריפה  בתשובתה  מגוונים.  אקדמיים  בהקשרים  רבה  לב  לתשומת  הזוכים  דבריהן,  עם 
חוסר  את  המניפולציה,  את  השקרים,  את  ושרק  כחל  ללא  חושפת  מקינון  אלה,  לגישות 
המחויבות הערכי ואת הנזק הפוטנציאלי הכרוכים בגרסאות מסוימות של הפוסט–מודרנה, 

ומאמרה מאפשר לצעירות ולצעירים להתמודד עם הכתיבה הטרנדית השלטת. 
חזקים במיוחד הם שני המאמרים העוסקים באונס שיטתי כרצח עם )“אונס, השמדת עם 
וזכויות האדם של נשים” ו”המיניות של השמדת עם”(. גם מי שמתקשה לקבל את הביקורת 
הפמיניסטית ביחס ליחסים בין המינים בהקשר של החיים הרגילים, לא יוכל שלא להיות 
מבין  השני  המאמר  מלחמה.  בעתות  בנשים  המבוצעות  בזוועות  הדיון  מן  עמוקות  מושפע 
השניים עוסק בהשוואה בין האונס השיטתי שבוצע על ידי הסרבים בנשים מוסלמיות באמצע 
שנות התשעים של המאה העשרים ובין התעללות מינית שיטתית שבוצעה בנשים יהודיות על 
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ידי הנאצים. זוהי נקודה רגישה במיוחד שכמעט ואינה עולה לדיון בישראל, וזוהי הזדמנות 
לתת עליה את הדעת ולהתמודד עם השלכותיה הקשות. קריאת פרקים אלה קשה וכואבת, 

אך אין ספק שהיא שווה את המחיר הכבד שהיא גובה.

)גרסה אחרת של הדברים התפרסמה במדור “ספרים” של עיתון “הארץ”(. 
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ניצה ינאי*

דניאל בר–טל ויונה טייכמן כתבו ספר חשוב על דעות קדומות של יהודים–ישראלים כלפי 
פלסטינים בקונטקסט של מאה שנות סכסוך. הסקירה הרחבה של סטריאוטיפים שליליים 
הקבוצות  ובכל  המעמדיות  השכבות  בכל  קיימים  שהם  מתברר  אשר  ־  קדומות  ודעות 
האתניות, בקרב גברים ונשים כאחד ובכל קבוצות הגיל ־ מציגה תמונה קשה, גם אם היא 

ידועה ואינה חדשה.  
במחקרים  מתמקדים  הם  היהודי–פלסטיני.  הסכסוך  את  חוקרים  אינם  וטייכמן  בר–טל 
של  בהתפתחותם  היהודית–ישראלית,  בתרבות  ערבים  של  ובדימויים  בייצוגים  שעוסקים 
תכנים סטריאוטיפיים ובמופעים של דעות קדומות. הספר מצביע על דרכים של ייצור ותחזוק 
הדורות  אל  שעתוק  מנגנוני  דרך  שמועברים  שליליים  ורגשות  דעות  אמונות,  של  קבוצתי 

הבאים, למרות השינויים שחלים בחברה הישראלית. 
בפרקים הראשונים של הספר )פרקים 7-1( סוקרים המחברים בהרחבה כיצד מתפתחים 
הופכים  ואהבה  שייכות  ורגשי  קבוצתית  הזדהות  וכיצד  קבוצתית,  כעמדה  סטריאוטיפים 
לרגשות שנאה כלפי אחרים. כמו כן, הם עוסקים בשאלה מהו הבסיס הפסיכולוגי ליחסים בין 
קבוצות בקונפליקט, עורכים סקירה היסטורית קצרה של הסכסוך היהודי–פלסטיני מראשית 
ייצוגים תרבותיים וחברתיים של ערבים, כפי  וכן סוקרים מחקרים על  הציונות ועד היום, 
בתיאטרון,  לימוד,  בספרי  במדיה,  הציבורי,  בשיח  ובדומיננטיות  תדירות  מופיעים  שאלה 
בספרות היפה, בספרי ילדים, בקולנוע ובדרמה בתקופות שונות בחברה היהודית–ישראלית. 
וכמה  11-8(, מביאים המחברים כמה  )פרקים  יותר  בהמשך הספר, בפרקים המפתיעים 
מחקרים שנעשו על ידם באמצעות שאלונים, ראיונות מובנים וציורי דמות במשך למעלה 
מגיל  המדגם  )טווח  צעירים  ומבוגרים  מתבגרים  נוער,  מאוד,  צעירים  ילדים  עם  מעשור, 
שנתיים עד 24(. מטרתם בפרקים אלה לבסס את היסוד ההתפתחותי–קוגניטיבי של רכישת 
דרך  וזאת  וקשה,  אלים  ארוך,  מקונפליקט  שסובלת  בחברה  קדומות  ודעות  סטריאוטיפים 
צעירים  בוגרים  ואצל  ילדים  אצל  מנטליים  וייצוגים  קוגניטיבית  התפתחות  שפה,  רכישת 
ידיעה חברתית קבוצתית )אהבה לקבוצה ושנאת האחר(  כאחד. הם מראים כי רכישה של 
וניתן למצוא אותה כבר אצל ילדים בגיל שנתיים שזה עתה החלו  מתחילה מוקדם מאוד, 

לדבר. 
שני צירים מרכזיים עוברים כחוט השני בכל פרקי הספר: ציר אחד מבוסס על הטענה כי 
לכל קבוצה שנתונה בקונפליקט בלתי נשלט )Intractable Conflict( יש רפרטואר פסיכולוגי 
בין–קבוצתי, שהוא תולדה של הסכסוך והכרחי ליצירת לגיטימציה עצמית קבוצתית ולפיתוח 
הפסיכולוגי  הרפרטואר  ואחדותה.  ביטחונה  הקבוצה,  של  צדקתה  לגבי  אמונות  מערכת 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.  *
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הוא מבנה מטה–פסיכולוגי פונקציונלי אשר מכיל עמדות, סטריאוטיפים, אמונות, דימויים 
ורגשות שליליים כלפי קבוצת האחר. במערכת של קונפליקט בלתי נשלט, כמו הקונפליקט 
למעשה  כולל  והוא  הפלסטינים,  כלפי  שלילי  פסיכולוגי  רפרטואר  נוצר  היהודי–פלסטיני, 
את כל הייצוגים החברתיים של הערבים בעיני הקבוצה היהודית. הרפרטואר הפסיכולוגי, 
לטענת בר–טל וטייכמן, מושפע ממציאות הקונפליקט )מודל הקונפליקט הריאליסטי(, אשר 
מייצר רגשות פחד, שנאה ואיום, ואלה מצריכים פיתוח של אתוס תרבותי או אידיאולוגיה 
של קונפליקט כדי לעמוד באתגרים שמציב הקונפליקט. בה בעת, הרפרטואר הפסיכולוגי 
להתנהגות  הצדקות  מספק  הוא  הקונפליקט.  את  ומתחזק  המציאות  קריאת  על  גם  משפיע 
אלימה כלפי האויב )אם הם לא מוסריים, אלימים, שונאי יהודים, רשעים וכו’, הרי מגיע להם 
מידע  מספקות  והתנהגותיות(  )ורבליות  אגרסיביות  פעולות  אותם(.  ונרדוף  נתעב  שנשנא, 
רגשות  עמדות,  של  אינסופי  מעגל  נוצר  וכך  הערבים,  על  השליליות  הדעות  את  שמצדיק 

והתנהגות שיוצרים לגיטימציה לקונפליקט ולהמשכיותו.
הציר השני של הספר מבוסס על הטענה שהקונפליקט היהודי–פלסטיני משתנה בפני 
כלפי  הבין–קבוצתי  הפסיכולוגי  הרפרטואר  ליצירת  עצמאי  קונטקסט  בבחינת  והוא  עצמו 
ומדיניים  אידיאולוגיים  פוליטיים,  היסטוריים,  גורמים  מזכירים  הכותבים  אמנם  ערבים. 
שיצרו את הקונפליקט, אך זה אינו עניינם בספר. עבורם עצם קיומו של קונפליקט בלתי 
נשלט, ארוך וקשה הוא מצב שמאיים על כל הרבדים בחברה ומחייב פיתוח של רפרטואר 
פסיכולוגי בין–קבוצתי שיספק תכנים לרגשי דחייה כלפי הערבים ולפיתוח רגשי עליונות. 
את  לבסס  כדי  ומלחמה.  סכסוך  של  לתרבות  הקונפליקט  הופך  סוציאליזציה  מנגנוני  דרך 
טיעונם, בר–טל וטייכמן סוקרים למשל ספרי היסטוריה מ–1900 ועד 1948, ספרי גיאוגרפיה 
מלפני קום המדינה, ספרות עברית מ–1882 ועד היום, ספרי ילדים מלפני קום המדינה, דרמה 
עברית ותיאטרון. בכל תחום הם מצביעים על תפיסה פשטנית, מתייגת וספוגה בעוינות. בכל 

תחום הערבים הם אויב חסר פנים. 
יש משהו בעייתי בגישה הפונקציונליסטית למושג הרפרטואר הפסיכולוגי, וכן בתפיסה 
התיאורטית של הכותבים אשר מפרידה באופן מבני בין קיומו של קונפליקט בלתי נשלט 
ובין התפתחותו של רפרטואר פסיכולוגי. בר–טל וטייכמן מתבססים על מודל דיכוטומי של 
זהות קבוצתית בפסיכולוגיה חברתית, שמעמיד את מבנה האישיות והזהות מצד אחד ואת 
הקונטקסט החברתי והתרבותי מצד שני כשתי ישויות אוטונומיות נפרדות שמשפיעות זו על 
זו ומקושרות באמצעות מנגנונים מחברים. לדידם, האדם מושפע מהקונטקסט החברתי, אך 
לקונטקסט החברתי יש מעמד אובייקטיבי ואוטונומי נפרד, וכך גם לרפרטואר הפסיכולוגי 
וכתוצאה  טריטוריה,  על  ריאליסטי  קונפליקט  קיים  לשיטתם,  הקבוצה.  ושל  האדם  של 
בניגוד  הפלסטינים  ושל  הערבים  של  שליליים  חברתיים  ייצוגים  מתפתחים  מהקונפליקט 
שלמה  מספרות  להתעלם  לכותבים  מאפשרת  זו  גישה  העצמי.  של  החיוביים  לדימויים 
פסיכואנליטיים  במושגים  שכתובה  וסטריאוטיפים  קדומות  דעות  על  ומעניינת  עשירה 
בתרבות  וזהות  משפה  חלק  ובשנאה  לאומיים  בסטריאוטיפים  ורואה  ופוסט–קולוניאליים 
אבל  טריטוריאלי,  קונפליקט  גם  הוא  היהודי–פלסטיני  הקונפליקט  אמנם  הקולוניאלית. 
לטריטוריה, כמו לכלכלה או לפוליטיקה, אין מעמד אוטונומי או אובייקטיבי, כפי שמשתמע 
מהמודל של בר–טל וטייכמן. קדושת הטריטוריה, “האדמה”, “השטחים” או “המקום”, היא 
פיקציה שמיוצרת על ידי שיח לאומי של זהות. אין כאן לדעתי שאלה של “ביצה ותרנגולת” 
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)מה קדם למה, השיח או הקונפליקט(, אלא הבדלים בין גישות תיאורטיות באשר להבנת 
היחסים בין פסיכולוגיה, סובייקטיביות ושיח חברתי–תרבותי. למשל, האם המושג רפרטואר 
פסיכולוגי, כמבנה קוגניטיבי אוטונומי, הכרחי כדי להבין טוב יותר את תוכנם ואת מבנם של 
הסטריאוטיפים על ערבים בחברה היהודית–ישראלית? האם הוא עוזר לנו יותר ממושגים של 

שיח קולוניאלי, כגון זהות והזדהות, בעלות, עליונות וכוח? 
עם זאת, הבעיה הקונספטואלית של המושג רפרטואר פסיכולוגי אינה מפחיתה מערכו 
של הספר עבור מי שעוסק בחברה הישראלית ובקונפליקט היהודי–פלסטיני. חשיבותו לטעמי 
אינה בהמשגה התיאורטית של קונפליקט בלתי נשלט או במושג רפרטואר פסיכולוגי ודרך 
מיסודו, אלא דווקא בהצגת מסה עצומה של מחקרים שנעשו בארץ בקרב הציבור היהודי, 
ולמרות  בישראל עם השנים  ושוב ־ למרות השינויים שחלו  שחושפים באופן עקבי, שוב 
בין הקבוצות ־ את העיוורון שמייצר השיח הציוני כלפי האוכלוסייה הפלסטינית,  השוני 
של  השכחה  ואת  האחר  כלפי  האטימות  את  המבט,  של  הסלקטיביות  את  הנרקיסיזם,  את 

ההיסטוריה. 
זהות לאומית, בגיל  בייחוד מטרידים הממצאים המלמדים שכבר בגיל שנתיים קיימת 
שלוש כבר יש ייצוגים של “האויב הערבי”, ובגילים ארבע–חמש זהויות אלו כבר מתקבעות 
ונעשות בלתי גמישות מבחינה קוגניטיבית. מגיל שנתיים ואילך הולכות ומתחזקות העמדות 
השליליות כלפי ערבים, ובגיל ההתבגרות הרגשות השליליים מגיעים לקיצוניות מפחידה. 
גם בסביבות ליברליות או בסביבה מעורבת של יהודים וערבים, ילדים אינם מפתחים תפיסה 
חיובית כלפי ערבים )אולי רק בטווח זמן קצר וזמני(, ובגילים 24-7, למרות דפוס הזיג–זג 
)אי יציבות( של רגשות שליליים, הפלסטינים אינם מקבלים פנים אנושיות. הידע המצטבר 
שמציע הספר הוא חומר מצוין לחשיבה מחודשת ולהעלאת שאלות ביקורתיות לגבי יחסה 

של החברה היהודית כלפי החברה הפלסטינית.     
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משה שוקד*

ליאון שלף הלך לעולמו והשאיר אחריו כתב יד של חשבון נפש אישי ולאומי. הוא אף דאג 
היד במסירות  כתב  רינה שלף, ערכה את  רעייתו,  קרובים.  לקבוצת חברים  אותו  להקדיש 
ודאגה להוציאו לאור בחזקת צוואה של חבר לחיים ולדרך. לא ניתן להתייחס לטקסט זה 
להתייחס  מקפיד  ובכתב.  פה  בעל  שלף  היה  כזה  הכותב.  של  ובדמותו  בקולו  לחוש  בלא 
לעבודותיהם של חוקרים אחרים, מתפלפל בעולם של תיאוריות סוציולוגיות, חותר למקורות 

התרבות היהודית, אך גם פרקליט בגישתו ובטון דיבורו.
גם אם לא התכוון לכך, הרי מסה זו, ששואפת לכונן מחדש את עקרון הקו הירוק כשביל 
של הפרדה וכהסדר של שלום צודק בין ישראלים לפלסטינים, יש בה ממד של חזון נבואי. 
ליאון שלף היה איש מיוחד במגדל השן האקדמי, רודף צדק עבור היחיד והציבור. את אמונתו 
בצדק אוניברסלי שאב גם ממקורות התרבות היהודית, ובייחוד מהיחס המקראי לזר ולגר. את 
הספר הקדיש לחברי תנועת השלום האוניברסיטאית “עד כאן”, שהיה בין מקימיה ושראה 

בה דוגמה למעורבות של אקדמאים בדרך אל השלום הנכסף.
לאורך הספר ניכר ששלף מודע לכוחם של סמלים לשוניים ותרבותיים. הוא עומד על 
אסטרטגיית ההתמודדות של החברה הישראלית על רבדיה עם הגדרת שכניה הפלסטינים 
באופן המתחמק שנים רבות מאזכור של מדינה פלסטינית. ובהקשר זה, נושא מיוחד שמעסיק 
את שלף הוא שאלת ירושלים, שהיא בעיניו מוקד הסכסוך, אף שמעמדה הוא במידה רבה 
מדומיין. כך למשל, גבולותיה של העיר מעולם לא היו דומים לאלה שעליהם נאבקת ישראל, 
של  בכוחם  ביניהן  לחבר  שאין  וטריטוריות  אוכלוסיות  שתי  בין  מחולקת  ימינו  של  והעיר 
סמלים חדשים רטוריים ותכנוניים ובאמצעי כפייה פוליטית. אין כל בסיס לרטוריקה של עיר 
מאוחדת, שאפילו בשמה, טוען שלף, מצוי עקרון הדואליות: תבניתו של השם ירושלים דומה 

לכפילות העיניים, האוזניים, המכנסיים וכיוצא באלה. 
הלאומי  הקיום  בעיות  את  שיפתור  קונפדרציה  של  פוליטי  הסדר  על  מצביע  שלף 
ישראל,  ערביי  הלאומית של  הזהות  בעיית  גם  תיפתר  כך  האוכלוסיות.  העצמאי של שתי 
שיוכלו להזדהות עם הדגל ועם ההמנון המשותפים של שני העמים שיתקיימו לצד הדגלים 
וההמנונים של כל אומה בנפרד. וירושלים, כפי שמסמל שמה, תהיה מחולקת מחד ומשותפת 
מאידך במוסדות הקונפדרציה. רעיון הקונפדרציה אינו חדש, אבל שלף מנסה לעורר אותו 
זו כמובן תקווה מסוג הנבואות התנ”כיות לימים טובים יותר, אך בתקופה  כפתרון ריאלי. 
וחלומות לעתיד של  לגלגל תקוות  אירופה, מותר  ואוחדה  ברית המועצות  שבה התפוררה 
שלום ושיתוף גם באזורנו. “תמימותו” של שלף מעוררת אמפתיה על רקע הידיעה שהכותב 
מעורה היטב בנבכי ההיסטוריה ובכללי המשפט הבינלאומי. הוא מודע לכישלונות שהתגלו 

*  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
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הרעיון  את  ולהתאים  אלה  משגיאות  ללמוד  מאמין שאפשר  אך  קונפדרטיביים,  בהסדרים 
ופלסטין. בעיקרו של דבר, שלף מבקש לעורר את הדמיון  לתנאים המיוחדים של ישראל 
לפתרונות יצירתיים שישברו את המחסומים הפסיכולוגיים ואת הקיבעון המחשבתי השוררים 

באזורנו זה שנים רבות, לפני הקמת המדינה ואחריה.
שלף אינו מוחל לממשלות השמאל, שגם הן היו שותפות למדיניות ההתנחלות בשטחים 
הכבושים. הוא כולל בהאשמה זו את מר אהוד ברק, שעל אף נדיבותו כביכול, אשר גם היא 
לא הייתה משוחררת ממחויבות לשמירת שטחי התנחלויות, קרס תהליך אוסלו. הוא דוחה 
והקמת  את טענת הימין שההתנחלות בשטחים היא המשך המפעל הציוני. העלייה לארץ 
היישוב היו תוצר של אידיאולוגיה ותנאים של תקופה אחרת, בניגוד לתנועת ההתפשטות של 
הימין בדגם קולוניאליסטי בעליל. הבדל זה מתבטא אף במונחים של “התיישבות” בתקופת 

טרום המדינה לעומת “התנחלות” מאז 1967. 
בהתפתחות זו של בנייה התנחלותית מאסיבית ליהודים, שנעשית מתוך אדישות לסבלם 
מלקחי  התעלמות  שלף  רואה  הקרובים,  הפליטים  במחנות  המצופפים  הפלסטינים  של 
ההיסטוריה היהודית ומהמוסר היהודי לדורותיו. הוא מדגיש שישראל אינה המדינה היחידה 
ודתיים.  באזורנו שבה קיימת התמודדות מתמדת עם בעיית שילובם של מיעוטים אתניים 
משום כך אין הנושא בגדר יוצא מהכלל, ואין הצדקה לטענת המדינה שאין לה דרך הוגנת 

ודמוקרטית לטפל במיעוטים.
אשר  הימין,  בחזית  המוביל  האינטלקטואל  חזוני,  דוד  של  התזות  עם  מתעמת  שלף 
נותן תרגום אגרסיבי למסרים תנ”כיים. שלף אינו תומך בזכות השיבה הבלתי מוגבלת של 
הפלסטינים, אך מבקש, כאמצעי של שוויון, לבטל את הזכות האוטומטית של יהודים להגר 
ארצה ולקבל אזרחות. לחזונו להסדר של שלום בין העמים הוא מגייס עקרונות משותפים של 

מסורת הסולחה הערבית ושל מסורת השלום שבמקורות היהודיים. 
למי מופנה הספר? לכאורה לציבור הישראלי שאותו רוצה שלף לשכנע שהשלום אינו חזון 
בלתי מציאותי בשל שותף בלתי אפשרי. ואולם, בפירוט האירועים של תולדות הקונפליקט 
יהודי שמחוץ לישראל,  פונה שלף לא פחות גם אל הפלסטינים ואל העולם היהודי והלא 
כדי לשחזר בפניהם את עובדות הקיום ואת האידיאולוגיות המתנגשות שהובילו את ישראל 
עד הלום. דומה ששלף ־ שעזב את דרום אפריקה בנעוריו, כשעוד הייתה חברת אפרטהייד, 
וחזר לבקר בה לאחר מהפכת השלום בין לבנים לשחורים ־ מאמין שמהפך של שלום אפשרי 
וצפוי גם בין הישראלים לפלסטינים. המהפכה בדרום אפריקה התרחשה בשל מפגש הלחצים 
מבפנים ומבחוץ, ואין ספק שאם יבוא שלום, יהיה זה רק בעזרת שילוב מוצלח של כוחות 
שחותרים לשינוי מתוך החברה היהודית והפלסטינית ושל כוחות מבחוץ שיפעילו את המקל 

והגזר כדי להוביל את השותפים בעל כורחם לעתיד טוב יותר. 
באווירת חוסר האמון והדכדוך השוררת במקומותינו, האופטימיות של שלף יכולה לעורר 
תימהון. אך האם מותר לנו לוותר על התקווה? שלף, שראה עצמו קשור לתרבות היהודית, 

ממשיך במסורת התקווה שהיא בוודאי מיסודות הקיום של החברה היהודית לדורותיה. 
שלף נפטר בטרם עת וללא סימני מחלה מוקדמים, ודומה שהכין בספר זה מסמך של 
מוסריים  ערכים  וכנושא  יהודית  בזהות  גאה  כישראלי  כמדען,  דמותו  את  שמסמל  פרידה 

אוניברסליים. מי ייתן וחזונו יתגשם בעתיד הנראה לעין.
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לבל מתחילה  אודי  בעריכת  יחסים”  דינמיקה של  ותקשורת:  “ביטחון  על הספר  הביקורת 
דן  שבו  חשוב  נושא  חזותי  לטקסט  היאה  בתמצות  המציגה  בכריכתו,  מעיון  כבר  מבחינתי 
הספר: ייצוגים של המושג “ביטחון” והשתקפותם בתקשורת. בכריכה נראית צללית של כמה 
מטוסי קרב שכמו מוקרנים על מסך בתוך חדר סגור. במרכז הכריכה מופיע מסך טלוויזיה 
שבו מופיעה דמות של חייל בשעת קרב. בהמשך העיון מתברר כי הספר מציג את המערכת 
הביטחונית כתלויה בתקשורת, וכן את תלות התקשורת במערכת הביטחון, אשר מספקת חלק 

נכבד מחומרי הסיקור. 
השאלות העולות מהמבוא הן מה תפקידה של התקשורת בהבניית המציאות ובהשפעה 
פתרונן  את  מוצאות  אלו  שאלות  בתקשורת?  העוסקים  של  החברתי  תפקידם  ומהו  עליה, 
וטלוויזיה,  קולנוע  תקשורת,  שונות:  מדיסציפלינות  חוקרים  שכתבו  שבספר  במאמרים 
גיאוגרפיה, מדע המדינה והיסטוריה. הגישות המוצגות בספר מספקות תמונה רבגונית של 

מבחר התייחסויות לקשר הבלתי נמנע בין ביטחון לתקשורת.
ביטחון– יחסי  של  “מודלים  שכותרתו  הראשון,  השער  מאמרי  שערים:  ארבעה  בספר 

גדעון  של  מאמרו  ביטחון–תקשורת.  יחסי  של  תיאורטית  בהבנה   מתמקדים  תקשורת”, 
דורון מציג דגמים של יחסי ביטחון–תקשורת ושל יחסי ממשלה–תקשורת. מאמרם של הלל 
נוסק ויחיאל לימור מתייחס לשינויים שחלו בסיקור התקשורת את נושא הביטחון כתוצאה 
מהגלובליזציה ומשינויים טכנולוגיים. מאמרו של חנן נוה בוחן את משטר הביטחון בדרום 
לבנון לאחר נסיגת צה”ל בשנת 2000 ואת מקומם של שני כלי תקשורת בינלאומיים בתהליך 
זה. מאמרו של דב שנער מתמקד במהותו התרבותית של הסכסוך הישראלי–פלסטיני ובקושי 
לפתור אותו. התקשורת, לטענתו, מוצפת בייצוגים של מלחמה, בעוד שקיים חוסר בייצוגים 
של שלום. דברים אלו מזכירים פן אחד שהובא במאמר הפותח את הספר מאת אודי לבל. 
ומציג אותה גם  בין היתר, אל ההיבטים הוויזואליים של המלחמה  במאמרו מתייחס לבל, 
דוד  אצל  מובאים  שדבריו  צרפתי  צבאי  כתב  מצטט  הוא  לכך  בהקשר  היפה”.  כ”מלחמה 
אוחנה )עמ’ 45(, אך מקורו של מושג “המלחמה היפה” הוא במניפסט הפוטוריסטי הראשון 
מ–1909, שבו נכתב בהקשר למלחמה שיר הלל לאהבת הסכנה, לתכונת האנרגיה ולחוסר 
פחד. ובהמשך נאמר: “אנחנו נעלה על נס את המלחמה ־ ההיגיינה היחידה של העולם” 
)מצוטט אצל יוז, 1989(. בעצם, האסתטיזציה של המלחמה היא תוצר של המאה העשרים, 
שהעלתה את דימוי המכונה לדרגה גבוהה מאוד ויצרה אופן התייחסות חדש למלחמה. מאמר 
אחרון בשער זה הוא מאמרו השני של אודי לבל, שעוסק בתמורות שחלו בעיצוב המדיניות 

הציבורית בתחום הביטחון בשנות התשעים. 

המחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית.  *
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מאמרי השער השני, שכותרתו “כיצד צורכי הביטחון מעצבים את סדר היום התקשורתי?”, 
אירועים  סיקור  ועל  התקשורת  על  משפיעה  הביטחון  מערכת  כיצד  להסביר  מבקשים 
הצנזורה  מדיניות  ביישום  ושינויים  מגמות  על  מצביע  הנגבי  ביטחוניים. מאמרו של משה 
נושא הגרעין הישראלי.  יואל כהן מתייחס אל סיקור התקשורת את  בישראל. מאמרו של 
אותה  ומנצלים  בתקשורת  משתמשים  טרור  ארגוני  כיצד  ממחיש  גנור  בועז  של  מאמרו 
הציבורית  התודעה  את  ויותר  יותר  קובע  התקשורתי  הסיקור  כי  מציין  הכותב  לצורכיהם. 
האזרחים  בביטחון  הקשורות  סוגיות  ומעוצבות  עולות  הציבורי שבמסגרתו  היום  סדר  ואת 

ובמעמדם החברתי והפוליטי, אספקט שמנוצל על ידי הטרור.
השער השלישי, שכותרתו “כיצד צורכי התקשורת מעצבים את סדר היום הביטחוני?”, 
מתייחס לתקשורת ולהשפעתה על ראשי מערכת הביטחון. מאמרם של מרטין שרמן ושבתי 
שביט מציג מגמות בסיקור תחום הביטחון בישראל ומתייחס לקהל הישראלי ולמידת שביעות 
רצונו מעיתונאים המסקרים את תחום הביטחון. מאמרן המעניין של תמר ליבס וענת פירסט 
מתייחס אל סיקור התקשורת בשני מקרים: סיפורו של הילד מוחמד דורא וסיקור הלינץ’ 
ברמאללה. באמצעות בחינת שני הסיפורים ואופני ההתייחסות אליהם, הן עומדות על מידת 
סיפורו של  כי  דומה  סיקור הסכסוך הישראלי–פלסטיני.  זרים על  עיתונאים  השפעתם של 
הילד מוחמד דורא, שהריגתו בידי חיילי צה”ל תועדה בתקשורת הבינלאומית )CNN ויתר 
הערוצים הבינלאומיים(, “תפס” את הקהל בארצות המערב יותר מסיקור הלינץ’ של חיילי 
צה”ל ברמאללה בידי המון זועם, מכיוון שמלאכת הסיקור נשזרה בתפיסות עולם נוצריות, 
שמאמצות את דימוי הקורבן. במקרה של מוחמד דורא הקורבן הוצג נכוחה: הילד מת מול 
תואר.  רק  ורובו  הטלוויזיה,  מסכי  על  נראה  לא  בחיילים  הלינץ’  זאת,  לעומת  המצלמה. 
במילים אחרות, הטקסט המצולם, אף שהזכיר את המקור, ייצג את המשעתק ואת מערכת 
שיקוליו יותר מאשר את השעתוק עצמו, והחומר העיתונאי היה בבחינת מצע שבאמצעותו 

הוצגו ערכים ותפיסות. 
מאמרה של שלי גפן קושילביץ עוסק באופן ההתייחסות לשכול בסיקור אסונות צבאיים 
בתקשורת הכתובה. הסיקור הוא תוצר של מאמצי דוברות, של נורמות בעבודה העיתונאית 

ושל צליחת מגבלות פרסום.
ומרתק  חדשני  הרביעי  השער  את  מצאתי  חזותיים  דימויים  בפענוח  שעוסקת  כחוקרת 
זה מצא העורך לנכון  ייצוגים תרבותיים”. בשער  במיוחד. כותרתו היא “חזות הביטחון ־ 
לשלב מאמרים שמתייחסים לתקשורת בהקשר רחב, כזה שמכיל סוכנים חברתיים–תרבותיים 
רבים שמשפיעים על דימוייה של תפיסת הביטחון בישראל. ואולם, ניכר מחסור בהתייחסות 
לסוכנים של תרבות היומיום, כגון מוזיקה עממית )שירי הלהקות הצבאיות למשל(. השער 
הרביעי התייחס אך ורק לתרבות החזותית: המאמר הראשון מאת מאיר ויגודר דן בתצלומים 
ובהשפעתם על תפיסות ועל נקודות המבט של נמעניהם. התצלומים, יותר משהם מספקים 
מידע חדש, הופכים לאמצעי נוסף לביטוי עמדה. המבט הווירטואלי, המלאכותי, הופך לכלי 
שבאמצעותו מובנה הזיכרון החזותי של הנמענים. או אז הופכת המציאות להיות יותר ויותר 
ליבס  של  במאמרן  )כמו  כאן  גם  המאומצת  המוצא  נקודת  כי  דומה  דימויים.  של  מציאות 
ידו של המעתיק )פריקמן ולבגרן, 1997(. הדימוי  ופירסט( היא שכל העתק נושא את כתב 
מעיד על המוען ולא רק על המשמעות המקורית של הדימוי. ויגודר, כמו מעצב כריכת הספר, 

ממחיש עד כמה השתלטו הדימויים על תפיסת המציאות )עמ’ 346(: 
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של  נבחרים  בקליפים  השבוע  אירועי  סיכום  מנגינת  השנה,  לוח  גבי  על  ...תצלום 
מאורעות זוועה מכל חדשות העולם... נמוג בתוך ארכיון ההיסטוריה במקום שבו כל 
התצלומים נערמים... ובצד, בתוך גרוטאה של מסך טלוויזיה מרובע של פעם, כמו 
במיצג וידאו, נעים להם במהירות מאות סימני גבול, תרשימים של אזורי ביטחון, 

קווים אדומים...

המאמר השני, מאת ג’אד נאמן, מתחקה אחר ייצוגי הביטחון והצבא בקולנוע הישראלי, מתוך 
התייחסות לדימויים, לסטריאוטיפים ולתפיסות עולם שמשתנות על המסך הגדול במרוצת 
כי היא בכל  היומיומית,  השנים. המציאות המוצגת בתקשורת אינה היפוכה של המציאות 
זאת שומרת על חלק מהתכונות ומהמטפורות של החלל הפיזי. לכן ניתן להתייחס אל סביבת 

התקשורת כתחום הסמיוטי של המציאות. 
מאמרו המרתק של מעוז עזריהו עוסק בקשר שבין נוף ועיצובו ובין אתוס הביטחון. הנוף 
מתפקד כסימן בעל משמעות והשלכות אידיאולוגיות )ופוליטיות( ויכול ללמד אותנו על אופני 
התייחסות )שמשתנים או לא משתנים בחלוף השנים( לרעיונות שמסומלים על ידי מקומות. 
דימויים של נוף אינם רק רקע להתרחשויות אלא מתפקדים כ”הירוגליפים” שמסגירים סדר 
חברתי מסוים. במאמר בוחן עזריהו את מקרה צומת גולני, שבו נוצר קונפליקט בין מסעדת 
ואת  בערכים  שינוי  שיקפה  זה,  במקרה  הנוף,  תצורת  ההנצחה שלצדה.  לאתר  מקדונלד’ס 

אופני ההתמודדות עם שינויים אלה.
עיקר ענייני בספר זה היה בחשיפת נקודות המפגש שבין האידיאולוגיה הרשמית ובין 
יומיומיות, בין מה שנהוג לכנות “מציאות” ובין דימויים )החל בתצורת נוף וכלה  תפיסות 
בייצוגים טלוויזיוניים(. ניתן אפוא ללמוד לא מעט על ההיסטוריה באמצעות בחינת הדימויים 

של כל תקופה. כמה מן המאמרים בספר זה מסייעים בכך.

מקורות

יוז, רוברט )1989(. הלם החדש. תל אביב: עם עובד.
תיאוריה  היומיום.  בתרבות  עיון  הרגל:  של  כוחו   .)1997( אורוור  ולבגרן,  יונאס  פריקמן, 

וביקורת, 10)קיץ(, 35-25.
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 דן סואן. ממדינת רווחה לדרוויניזם חברתי: השסע הריבודי בישראל.
תל אביב: צ’ריקובר. 2005. 327 עמודים.

טל ספלטר*

חוזה מדינת היהודים ד”ר בנימין זאב הרצל, ייחל בשני ספריו ־ “מדינת היהודים” )1896( 
ורווחה.  חברתי  צדק  שוויון,  של  עקרונות  על  המבוססת  למדינה  ־   )1902( ו”אלטנוילנד” 
כמאה שנה לאחר מכן מתחקה ספרו של סואן אחר החלום שהתנפץ, ומתאר תהליך שלילי 
מואץ של כרסום במדיניות הרווחה בישראל. כפי שמציינת כותרת הספר, התמה המרכזית 
שלו מתמקדת בתהליך נטישתה של פילוסופיית הרווחה “שאפיינה את ישראל מאז התבססה 
תפיסת  של  ובאימוצה   ,)10 )עמ’  השלושים”  בשנות  העבודה  תנועת  של  ההגמוניה  בה 
דרוויניזם חברתי הרואה בחברה הישראלית חברה מריטוקרטית, אשר בה הקבוצות החלשות 
אחראיות למצבן ואשמות בו. בפרק המבוא מציין המחבר כי התוצאות הנגזרות מתהליך זה 
מצביעות על העמקת הפערים ועל הרחבת אי השוויון החברתי–כלכלי, המובילים לשחיקה 
של הסולידריות החברתית ושל הזהות הציונית והמדינית–לאומית. לפיכך, הוא מסביר, כי 
ינסה לעמוד בספר זה “על הפערים ההולכים ומעמיקים בין אלה שיש להם ובין אלה שאין 
להם”, וכן ינסה “לעמת את המציאות החברתית הקשה בת ימינו עם חזונם של אבות מדינת 

הרווחה הישראלית בעבר” )עמ’ 13(. 
הספר מורכב משבעה פרקים, אשר דרכם מציג סואן את הגידול באי השוויון החברתי–

כלכלי בישראל באמצעות שימוש במתודות כגון השוואתה למדינות אחרות, התבססות על 
מחקרים ונתונים היסטוריים ועדכניים והצגת ממצאים אמפיריים רבים בעזרת לוחות, גרפים 
וציטוטים ממסמכים ומן העיתונות. המחקרים שעליהם מבוסס הספר הם מתחומים שונים: 
והנתונים האמפיריים  ומשפטים;  ציבורית  מדיניות  סוציאלית,  עבודה  כלכלה,  סוציולוגיה, 
המרכזית  הלשכה  לאומי,  לביטוח  המוסד  מגוונים:  ממקורות  לוקטו  בו  המאוגדים  הרבים 
לסטטיסטיקה, עיתונות, אתרי אינטרנט, מכוני מחקר, ועדות כנסת ודוחות משרדי ממשלה. 
הפרקים מאורגנים כך שהפרק הפותח )א’( דן ברמת החיים הגבוהה המאפיינת את ישראל 
מציג  זה  פרק  גיסא.  מאידך  הישראלית  בחברה  וגובר  ההולך  העוני  ובתחולת  גיסא,  מחד 
את ההידרדרות שחלה במערכת הרווחה הישראלית, הגוררת עוני ותנאי רעב בעיקר בקרב 
קבוצות ומגזרים ספציפיים בחברה הישראלית, והוא בבחינת בסיס לששת הפרקים הבאים 

אחריו, המתארים את אי השוויון ההולך וגדל בחברה בכלל וביחס לקבוצות אלו בפרט. 
פרק ב’ מתחקה אחר תהליך הגידול באי השוויון בישראל מתקופת המנדט ועד ימינו. 
כאן מסביר הכותב כיצד מודדים אי שוויון ומציג נתוני הון, רכוש והכנסות בישראל ובמדינות 
מפותחות אחרות. אחד הלוחות המעניינים בהקשר זה מצביע על הגידול במדד ג’יני בשנים 
שקדמו  בימים  העברית  “החברה  כי  למסקנה  סואן  את  מוביל  אשר   ,)64 )עמ’   1999-1944
להיקפו  ההסברים  את   .)68 )עמ’  האחרון”  הדור  של  מזו  בהרבה  שוויונית  הייתה  למדינה 
המצומצם של אי השוויון בימים ההם מוצא סואן בדו”ח הוועדה לבדיקת חלוקת ההכנסות 

*  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
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הלאומית בישראל משנת 1967: הוועדה קבעה כי בשל אידיאולוגיה שוויונית ששלטה בכיפה 
יותר,  ניכרת מזו שבתקופות מאוחרות  ובשל רמת הכנסה ממוצעת שהייתה נמוכה במידה 
הייתה רמת אי השוויון דאז נמוכה. אולם עם הגעת העליות בשנות החמישים ועם הפיכתה 
של האוכלוסייה להטרוגנית הן מבחינה גילית והן מבחינה תעסוקתית, נוצרו פערים והחל 
גידול באי השוויון. פערים אלו, טוען סואן, יוצרים ניכור ומתח חברתי ומנציחים חוסר שוויון 
במתמטיקה  הסקר  וציוני  לבגרות  הזכאות  שיעורי  בעזרת  מדגים  הוא  שאותו  הזדמנויות, 

ובמדעים בין קבוצות בישראל ובהשוואה למדינות מפותחות אחרות. 
פרק ג’ נפתח בשאלת עמדתה של הממשלה כלפי אי השוויון, כפי שהיא מתבטאת בתקציב 
ובעשייה היומיומית. בפרק זה מתאר סואן כיצד הולכת וגוברת העמדה הניאו–ליברלית בקרב 
המוסד  של  הביטחון  רשת  נגד  תעמולתית  ברטוריקה  משתמשים  אשר  ההחלטות,  מקבלי 
כיצד  אופייה הביטוחי של הרשת. המחבר מדגיש  לביטוח לאומי, רטוריקה המסתירה את 
2002 ־ פגעה הממשלה ארבע פעמים ברשת  ליולי   2001 אוגוסט  בין  בתוך שנה אחת ־ 
הביטחון הסוציאלי, ולא זו אף זו, שבהצעת התקציב של 2003 העבירו כספים ממיעוטי יכולת 
אל בעלי ההכנסות הגבוהות. סואן מסכם את הפרק בהשלכות שיש להתנערותה של ממשלת 
ישראל ממחויבותה לתפיסות סוציאל–דמוקרטיות של רווחה ומצטט מחקר המראה כי אין 
לכך צידוק כלכלי, מאחר שקיים מתאם חיובי חזק בין שוויוניות בחלוקת ההכנסות ובין קצב 

הצמיחה במדינות שונות.
ארבעת הפרקים הבאים דנים בהשפעת הגידול באי השוויון על קבוצות ספציפיות בחברה 
הישראלית. פרק ד’ מתאר כיצד בשל היות ישראל מדינה יהודית סובלים אזרחיה הערבים 
הריבודית  הפירמידה  בתחתית  מצויים  כך  ובשל  וחברתית,  כלכלית  פוליטית,  מנחיתות 
במדינה. סואן מצטט מחקרים שמסבירים כי שוק העבודה הישראלי הוא שוק עבודה מפולח 
מבחינה אתנית. ההזדמנויות התעסוקתיות הפתוחות בפני ערביי ישראל )כך במקור( באופן 
שאינו מפלה מצויות במובלעות גיאוגרפיות שבהן חיים ערבים בלבד. לעומת זאת, במגזר 
היהודי, יהודים אוחזים ברוב העיסוקים היוקרתיים והמכניסים, ואילו ערבים אוחזים ברוב 
העיסוקים שאינם דורשים מיומנות ואשר יהודים אינם מעוניינים בהם. נוסף על כך, ערביי 
ישראל מופלים לרעה במגזר היהודי לא רק בעיסוק, כי אם גם בשכר. לפיכך שיעורי האבטלה 
והעוני במגזר הערבי גבוהים בהרבה מאלו שבמגזר היהודי, והנתונים שמציג סואן מיתרגמים 
לפערים ברמת החיים בין שני המגזרים. לטענתו, לפערים גדלים והולכים אלו יש השפעה 
ישירה על היציבות הפוליטית והחברתית במדינה, והם עשויים להחמיר את המתח הקיים 

ממילא בין שני המגזרים.
את פרק ה’ מגדיר סואן כמעניין במיוחד. הוא מסביר כי בניגוד לאוכלוסיות חלשות אשר 
אך מובן שייפגעו מהגידול באי השוויון, אוכלוסיית הקיבוצים ־ שבה עוסק הפרק ־ עדיין 
נתפסת כאליטה כלכלית ופוליטית, ולכן כניסתה למעגל העוני אינה מובנת מאליה. תפיסתה 
של החברה הקיבוצית כאליטה מבוססת על ההיסטוריה המפוארת שלה מימי היישוב ועל 
תרומתה לבניין האומה הן מבחינה כלכלית )חקלאות ותעשייה( והן מבחינה ביטחונית )אזורי 
הידרדרות  ניכרת   1977 בשנת  שחל  ה”מהפך”  מאז  ברם,  לצה”ל(.  מ”ההגנה”  מעבר  ספר, 
גרמו לדלדול  וחיצוניים אשר  פנימיים  זו כתוצאה מגורמים  במעמדה החברתי של אליטה 
משאבים בקיבוצים רבים והותירו את חבריהם לעתים רעבים ללחם )ראו סיפורו של חבר 

קיבוץ, עמ’ 229(. 
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פרק ו’ עוסק בהשפעת גידולו של אי השוויון על משפחות שבהן הורה יחיד. משפחות 
אלו הן 12% מאוכלוסיית המשפחות בישראל, ובראש 91% מהן עומדת אישה. בתקציב 2003 
קוצצה במידה ניכרת קצבת הבטחת ההכנסה עבורן, ואף בוטלו ההטבות הנלוות. נאומו של 
לייצר  רוצה  הידיעה על הקיצוץ בטענה שאינו  ליווה את  נתניהו,  בנימין  דאז,  שר האוצר 
ולחיות על נדבות. הקיצוץ  יד  ילדים הלומדים מאמותיהם להושיט  נוסף של  בישראל דור 
עצמו והרטוריקה שליוותה אותו הם עדות נוספת, על פי סואן, לאותו גל חדש של פילוסופיה 

דרוויניסטית ששוטף את הממשלה ואת מקבלי ההחלטות בישראל.
בקבוצה  העוסק  הפרק  הוא  כך  שבשל  וייתכן  הספר,  את  החותם  הפרק  הוא  ז’  פרק 
אשר בשלב האחרון של חייה עומדת חסרת אונים אל מול הגידול המהיר באי השוויון. מן 
ביטוח לאומי,  לזקניה בחוק  ישראל  עוד בשנותיה הראשונות דאגה  כי  ניתן ללמוד  הפרק 
באמצעות ִגמלה אחידה לכולם והשלמת הכנסה לאלו שאינם מבוטחים בתכניות פנסיוניות. 
ביטחונם הסוציאלי  הוצאותיה על  ישראל למדינות המערב מבחינת  ואולם, השוואתה של 
של קשישים מלמדת כי היא ממוקמת בין המדינות שהוצאותיהן אלו הן מהנמוכות ביותר, 
ומצוקת העוני בקרב קשישים בישראל גדולה מזו שבמדינות המערב )פרט לארצות הברית(. 
ואם לא די בכך, ב–2002 קוצצו קצבאות הזקנה וב–2003 הורעו תנאי הפנסיה של הקשישים 
ובין אלו  בין קבוצת הזקנים מקבלי הפנסיות  בישראל. מגמות אלו מרחיבות את הפערים 

הנסמכים על המדינה בלבד.
תרומתו של הספר בכך שהוא מאגד מחקרים, נתונים ומקורות מגוונים תחת נושא העומד 
במרכז הדיון הציבורי בישראל. למרות טעויות ההגהה וההטעמות הרבות של המחבר, הספר 
כתוב על פי רוב בבהירות, והטבלאות, הגרפים והסיפורים האנושיים המוצגים בו מסייעים 
זאת, העובדה שסואן מקבל כפשוטה את  ול”צביעה” של הרעיונות המרכזיים. עם  להבנה 
ההנחה שמדינת ישראל הוקמה לאור אידיאולוגיה שוויונית היא בעייתית. האומנם הייתה 
הקמת  ולמן  היישוב  בתקופת  הערבית  האוכלוסייה  כלפי  שוויונית  הציונית  האידיאולוגיה 
המדינה? )ראו למשל פלד ושפיר, 2005(. האומנם הייתה הלימה בין הרטוריקה הסוציאליסטית 
ובין הפרקטיקות שבהן נקטו בהנהגתה? )ראו למשל בן פורת, 2001(.  של מנהיגי המדינה 
זאת ועוד, חסרה בספר התייחסות להשפעת הגידול באי השוויון על קבוצות נוספות בחברה 
הישראלית. בהקשר זה ניתן היה לשאול כיצד משפיע הגידול באי השוויון על השסע העדתי, 
המגדרי והדתי? וכן כיצד משפיע תהליך זה על אוכלוסיית מהגרי העבודה? מאפייניהן של 
קבוצות אלו מופיעים לעתים בטבלאות )למשל חלוקה על פי מגדר ומוצא אתני(, אך ללא כל 

התייחסות או פרשנות ספציפית. 
נקודת מבט חדשה לבחינת  או  בפני הקורא תיאורטיזציה  פורש  אינו  סואן  כסוציולוג, 
תופעת אי השוויון, ואף אינו מתיימר להציע פתרונות. במובן זה, ספרו מדגים את טענתו 
 ”Where Have All the Sociologists Gone? Explaining )Myles( במאמרו:  של מיילס 
Economic Inequality“ (2003), שבו הוא קובל על כך שאי השוויון בחלוקת ההכנסות 
הניסיונות התיאורטיים להסביר תופעה  וגדל, אך הסוציולוגים מותירים את  הולך  בחברה 
זו בידי הכלכלנים. הספר אמנם עומד במטרה שהציב לעצמו ־ תיאור הגידול באי השוויון 
בישראל בניגוד לאידיאולוגיה שלאורה קמה ־ אך הוא משאיר את הקורא עם תחושה שלא 

נעשה כאן שימוש בכלים סוציולוגיים כדי להבין תופעה זו לעומקה. 
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עופר סיטבון*

הסוציולוג הצרפתי פייר בורדייה )Bourdieu, 1999( תיאר את הממשלה כגוף בעל שתי ידיים: 
יד ימין היא היד הטכנוקרטית, האחראית לענייני הפיננסים, הסחר וההשקעות, ויד שמאל היא 
היד הסוציאלית, האחראית לחינוך, לבריאות ולרווחה. דימוי זה, והטענה שקיים מתח ואף 
ניגוד בין פעולותיהן של שתי הידיים, אופייניים להנחות המוצא של הכלכלה הקפיטליסטית. 
מקומה של מערכת המשפט בתיאור זה שנוי במחלוקת: על פי תפיסתו הקלאסית של מרקס 
 )CLS( ־ שזכתה ללבוש חדש בעשורים האחרונים בדמותה של הגישה הביקורתית למשפט
־ מערכת המשפט מתפקדת כגורם שמרני שמצוי במבנה העל ונועד לשקף ולשמר את הסדר 
את  מעמידה  זו  תפיסה  אובייקטיביים.  וחזות  תוקף  לו  ולתת  הקיים  הקפיטליסטי  הכלכלי 
מערכת המשפט כרכיב מרכזי בפעולתה של יד ימין. אך קיימת גם תפיסה אחרת, אשר רואה 
במערכת המשפט כלי מרכזי ואפקטיבי בהובלת שינוי חברתי. תפיסה זו הגיעה לשיא הביטוי 
 Brown V. שלה במאבק נגד אפליית השחורים בארצות הברית, ובייחוד בפסק הדין הידוע
Board of Education (1954(, שביטל את ההפרדה בין לבנים לשחורים בבתי ספר. עם 
זאת, בחלוף השנים התחוור כוחה המוגבל של “הנדסה חברתית” באמצעות בתי משפט, ועלה 
צורך בחקיקה ־ אשר נהנית בדרך כלל מלגיטימציה ציבורית רחבה יותר ־ כדי לשנות, גם 

אם במידה מוגבלת, את המציאות החברתית–כלכלית המפלה.
־  במשפט  זרים  אלבשן  יובל  של  החדש  ספרו  את  אחד  למשפט  לתמצת  נדרשתי  לו 
המשפט  מערכת  האופנים שבהם  את  שהוא משרטט  לומר  יכולתי  בישראל,  לצדק  נגישות 
הישראלית משמשת כיום חלק מיד ימין של המדינה, ומתאר את הדרכים שבהן יש לפעול 
כדי להפכה לחלק מיד שמאל. אלבשן, מספר 34 ברשימת מפלגת העבודה בבחירות לכנסת 
ה–17, נמנה עם אלה שרואים במשפט מכשיר לתיקון עולם, ובוחן באומץ את בעיית הנגישות 
למערכת המשפט הישראלית. הספר עוסק בעיקר בשאלת נגישותם של העניים והמוחלשים, 
ומציג, לעתים באופן מרגש ואמפתי, מקרים אמיתיים שבהם נתקל אלבשן במסגרת עבודתו 
כעורך דין קהילתי. אך אין ספק שרוב הניתוח תקף גם לחלקים חשובים של מעמד הביניים 
הישראלי החבול, שאף נגישותו נפגעה מאוד בשנים האחרונות. לצד הצגת המקרים מנתח 
אלבשן באופן מרתק ומרענן ביחס לרוב הספרות המשפטית את המכשולים הפרוצדורליים 

והמהותיים הניצבים בפני אוכלוסיות אלו. 
בדרך  השלבים  את  מתאר  המשפט  של  הסוציולוגיה  של  הקלאסיים  הניתוחים  אחד 
 Abel, Felstiner)  NBC–ה מודל  באמצעות  לשפה המשפטית  בזכות  פגיעה  של  להמרתה 
לחוויית  שם  מתן  כלומר   ,)Naming( שיּום  הוא  הראשון  השלב   :)& Sarat, 1980-1981
הפגיעה באופן שיגרום לזיהויה כראויה לתיקון ולא כחלק ממהלך החיים הרגיל; השלב השני 
למרות  להאשימו,  כדי  הפוגע  מול  לעמוד  הנפגע  נכונותו של  ־   )Blaming( הוא האשמה 

*  דוקטורנט למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
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הסיכונים והקשיים הכרוכים בכך. השלב השלישי הוא התביעה )Claiming(, ובו הנפגע פונה 
למערכת המשפטית בתביעה לממש את הסעדים שלהם הוא זכאי )בדרך כלל בסיוע עורכי 
דין קהילתיים לצורך תרגום החוויה האישית לשפה משפטית(. אלבשן מסתייע במודל זה כדי 
למפות את המכשולים הישירים העומדים בפניהן של האוכלוסיות המוחלשות בישראל בדרך 

הארוכה לצדק. 
המוחלשים  של  התודעתית  ההבשלה  ההתיישנות;  מחסום  ניצב  המחסומים  בראש 
מתרחשת לעתים רק לאחר שהתיישנה תביעתם. אך גם אם יצליח האזרח המוחלש “לשיים” 
התביעה  לשלב  דרכו  בזכויותיו,  לפגיעה  האחראי  הגורם  את  ו”להאשים”  בו  הפגיעה  את 
אינה סוגה בשושנים. המחסומים העקיפים העומדים בפניו רבים ומגוונים, ולעתים הם כמעט 
פרוזאיים: בערי הפריפריה כמעט שאין עורכי דין, ואלו שישנם עובדים בדרך כלל ברשות 
יקר,  זה  אבל  אחרת.  מעיר  דין  עורך  למצוא  צריך  הרשות  את  לתבוע  כדי  לכן  המקומית. 
ולכן בדרך כלל מוותרים. בבתי המשפט גם כמעט שאין  יום עבודה,  וגם דורש הפסד של 
מתורגמנים, וכך קולם של עולים חדשים ושל מהגרי עבודה שמצליחים להגיע אל הערכאות 

אמנם נשמע, אך אינו מובן.
־  השלטונית  המערכת  פסיכולוגי:  מחסום  גם  קיים  המוחלשות  האוכלוסיות  בקרב 
שכוללת גם את העובד הסוציאלי שהוציא את הילד מחזקת הוריו ואת התובע המבקש לאסור 
וזהו חוסר אמון שקשה להשתחרר ממנו כשבאים בשעריהם  את האזרח ־ נתפסת כאויב, 
של בתי המשפט, ובייחוד כשהללו מצדיקים את הציפיות הנמוכות מהם. כפי שכותב אלבשן 
בצדק, העובדה שיותר ויותר אנשים מאבדים את אמונם במערכת המשפט מעמידה בסכנה 
גדולה את יציבותן של החברה ושל הדמוקרטיה הישראלית. סיפור הזוי שאירע בשנת 2003 
ושתה מבקבוק שתייה  פתוחה  הייתה  כנסת שדלתו  לבית  רעב שנכנס  צעיר  זאת:  ממחיש 
כדי להרתיעו מפני  זאת,  תנאי.  על  עליו מאסר  ונגזר  בגניבה  הורשע  מונח במקרר  שהיה 
ביצוע עברות דומות בעתיד )התביעה דרשה לגזור עליו מאסר בפועל שכן “מדובר באדם עני 
שאין לו כסף, ולכן סביר שיפעל באופן דומה בעתיד”(. האמונה שניתן להשתיק קרקורי בטן 
באמצעות שליחת עניים לבית הסוהר מלמדת, כפי שכותב אלבשן, שהשופטים והנאשמים 

חיים בעולמות כלכליים ותרבותיים שונים לחלוטין. 
אלבשן אינו שוכח כמובן את המכשולים הכלכליים: נוסף על העלויות הכרוכות במימון 
אם  משפט  הוצאות  לתובע  סקו  ייּפָ שמא  החשש  קיים  ותמיד  אגרות,  לשלם  יש  דין,  עורך 
יפסיד. הפתרון לכך נעוץ לכאורה בקיומם של שירותי הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית, 
תביעה  ניהול  של  יחסית  הנמוכות  ובעלויות  אגרות  מתשלום  פטור  לקבל  באפשרות  וכן 
בבית משפט לתביעות קטנות. ברם, בדומה לשאר יסודותיה של מדינת הרווחה הישראלית, 
גם לכאן הגיעו בשנים האחרונות מלתעותיהם של פקידי האוצר: תקציבי הסיוע צומצמו, 
והועלו הצעות להטיל אגרה על קבלתם, פעולה שהאפקט המצנן שלה ברור. הוא הדין ביחס 
לקריטריונים לקבלת פטור מאגרת בית משפט הוקשחו מאוד. ולבסוף, שוב ושוב נעשה ניסיון 
לאפשר לתאגידים להיות מיוצגים בבתי המשפט לתביעות קטנות, ובכך להפוך ערכאה זו 
לערכאה משפטית רגילה, שבה הדיוטות לא יוכלו עוד לייצג את עצמם ללא חשש מחוסר 

שוויון מובנה הנובע מעמידתם מול עורך דין מיומן.
למרבה הצער, כל המחסומים הפרוצדורליים הללו ־ שעליהם יש להוסיף את העומס 
הרב הגורם להתמשכותם הארוכה של הליכים משפטיים ־ הם רק המתאבן. בחלקו השני 
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של הספר עומד אלבשן בפירוט על המכשולים הכמעט בלתי עבירים שמציב הדין הישראלי 
המהותי בפני ערכים סוציאל–דמוקרטיים המבקשים להשתרבב לתוכו. אלבשן מראה באופן 
מרתק כיצד הזכויות החברתיות הושתקו והודרו מן המשפט החוקתי הישראלי, ומעלה מתהום 
הנשייה את הוויכוח אודות הצעות החוקה משנות המדינה הראשונות, שבהן ניתן לזכויות 
אלו מקום של כבוד, אפילו מצדם של נציגי הימין הכלכלי. אגב, עובדה זו מדגימה עד כמה 
השתנתה ההגמוניה בשיח הכלכלי–חברתי מהאמונה שיש לרסן את הקפיטליזם באמצעות 
מדינת הרווחה )אמונה ששלטה גם בקרב המפלגות השמרניות במערב בשנות החמישים(, 
אל המחשבה האחידה הניאו–ליברלית השולטת בימינו גם בישראל )חנין, 2000(. ההשתקה 
המתמשכת של הזכויות החברתיות ־ לבה של מדינת הרווחה הסוציאל–דמוקרטית ־ הייתה 
מרכיב חשוב במעבר להגמוניית ההפרטה שקיבעה את הניאו–ליברליזם כשחקן יחיד במגרש 
בזכויות אלה  לכך שהדיון  גרמה  וניטרליות  אובייקטיביות  החוקתי. הכסות המשפטית של 
יתמקד בשאלה האם בכלל צריך לחוקק “חוק יסוד: זכויות חברתיות”, במקום לעסוק בשאלה 

אילו זכויות חברתיות צריך חוק היסוד לקדם. 
נוכח כל זאת, אין פלא שהמהפכה החוקתית של 1992 ־ חקיקתם של “חוק יסוד: כבוד 
ניאו– פרשנות  ורק  אך  כמעט  קיבלה  ־  העיסוק”  חופש  יסוד:  “חוק  ושל  וחירותו”  האדם 
ואת חופש העיסוק  זכות הקניין  ליברלית מצדם של בתי המשפט, פרשנות שהאדירה את 
של  האקטיביסטי  קולם  ההון.  ובעלי  הביטוח  חברות  הבנקים,  כלומר  להם,  שיש  אלו  של 
בתי המשפט נאלם כשהגיעו לפתחם תביעות להכרה חוקתית בזכויות חברתיות. הפאסיביות 
שבהן  הליברליות  מהזכויות  גם  ליהנות  מתקשים  שהעניים  לכך  גורמת  הזאת  השיפוטית 
כבר הכירו בתי המשפט: הרי מה לחסר בית ולפרטיות? ומה לאנאלפבית ולחופש ביטוי? 
כפי שכותב אלבשן, “כשזכויות חברתיות אינן מוגנות, החוקה נהפכת למכשיר שמשרת את 
מיעוט בעלי ההון והרכוש במאבק על משאבים מול הרוב שחסר אותם” )עמ’ 131(. השופט 
ועדה  )ואשר  העליון  המשפט  בבית  שישבו  ביותר  השמאליים  השופטים  אחד  זמיר,  יצחק 
בראשותו סיכלה לאחרונה את המהלך המסוכן לבטל את בתי הדין לעבודה(, תמצת זאת יפה 
באחד מפסקי הדין שלו: “אסור שזכויות האדם ישמשו רק את האדם השבע. צריך שכל אדם 

יהיה שבע”.
זו  החלופה,  של  המתאר  קווי  את  גם  משרטט  אלבשן  אמיתי,  לסוציאל–דמוקרט  כיאה 
הדציבלים  את  בלחש,  לדבר  תמיד  שהתרגלו  המושתקים,  של  לקולם  “להחזיר  שמבקשת 
173(. הוא מציע רפורמה מערכתית שנסמכת על הניסיון הבריטי המוצלח  )עמ’  הגבוהים” 
)דו”ח וולף משנת 1999( שעניינו מעבר ממודל הרולס–רויס ־ מכונית שרק מתי מעט יכולים 
לרכוש ־ למודל האופניים, שעם מעט עזרה יכול כל אדם לקנות לו ולרכוב עליהם. הכוונה 
 )Legal Aid( היא להנגשה אמיתית של מערכת המשפט ומעבר מתפיסה של סיוע משפטי
הקמת  מישורים:  בכמה  פעולה  באמצעות   )Access to Justice( לצדק  נגישות  של  למודל 
כמה  הזכויות,  )מהן  והסברה  ייעוץ  שירותי  בבתי המשפט שיספקו  ידידותיים  מידע  מרכזי 
יעלה ההליך, מה יהיה משכו, האם כדאי להתפשר(, שירותי תרגום ושירותי יישוב סכסוכים; 
העברת סדנאות לשופטים כדי לסייע להם להכיר ולזהות את מצוקותיהם של המתדיינים; 
פישוט ההליכים הבירוקרטיים במזכירויות בתי המשפט; הרחבה מואצת של שירותי הסיוע 
המשפטי )בריטניה מוציאה פי 14 מישראל, באופן יחסי, על סיוע משפטי לנזקקים( ופרסומם 
בציבור; ועריכת סדנאות של “עשה זאת בעצמך” שמפרטות הליכים משפטיים שכיחים כמו 
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עריכת חוזים ונטילת הלוואות. אגב, חלק מהצעדים המוצעים נכללים בדו”ח שהכין משרד 
המשפטים בשנת 2002 )דו”ח ועדת סגל שאלבשן היה מחבריה(, אלא שכמו דוחות טובים 

וחשובים אחרים, גם הוא נגנז.
אל ההמלצות החשובות שמעלה אלבשן ־ שספרו היה ראוי לעריכה לשונית מהודקת 
השופטים  מספר  של  הדרגתית  הגדלה  היא  האחת  שתיים:  לפחות  להוסיף  ראוי  ־  יותר 
והפרקליטים הניצבים כיום בפני עומסים לא אנושיים; השנייה היא עיגון חוקתי של “חוק 
יסוד: זכויות חברתיות” בנוסחו המרחיב, באופן שיחייב את בתי המשפט להעמיד זכויות אלו 

במישור אחד עם הזכויות הליברליות. 
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דלית שמחאי*

התרמילאים  תופעת  על  מקיף  מחקר  שמציג  הראשון  הפרסום  היא  זו  מאמרים  אסופת 
מאמרים  וחמישה  הספר  עורכי  מאת  וסיכום  פתיחה  מאמרי  כוללת  האסופה  הישראלים. 
על  פלדמן  ג’קי  של  באסופה, מאמר  עוד  התופעה.  שונים של  בהיבטים  נוספים שעוסקים 
מסעות בני נוער ישראלים לפולין. מובן שבמסגרת מצומצמת זו לא אוכל לפתח דיון מעמיק 
בכל אחד מהמאמרים, ולפיכך אסתפק בסקירה קצרה וחלקית של המאמרים ובבחינת הערך 

המוסף שבאיגודם יחדיו. 
של  לתרמילאות  בנוגע  מקיפה  סקירה  מציג  כהן  ואריק  נוי  חיים  של  הפותח  מאמרם 
כך  ובתוך  בתרמילאות,  הדיון  של  התיאורטית  המסגרת  את  כוללת  זו  סקירה  ישראלים. 
מעגנת את הדיון בשתי מסגרות תיאורטיות מרכזיות: הסוציולוגיה של התיירות, שלאריק 
ומערכת המושגים הקשורה בטקסי מעבר מבית מדרשם של  בפיתוחה,  כהן תפקיד מרכזי 
ון–גנפ וויקטור טרנר. מסגרת תיאורטית זו ־ של טקסי מעבר ־ משמשת במידה רבה גם את 

כותבי המאמרים האחרים. 
ניכר  וכהן לאורך חלק  נוי  נאמנים לטענה מרכזית בסוציולוגיה של התיירות, מציגים 
ובין ההקשר החברתי של חברת המקור של  ממאמרם את הקשר שבין החוויה התיירותית 
התייר. הם סוקרים את ההיסטוריה של התרמילאות הישראלית משנות השבעים של המאה 
עשור:  באותו  שהתחוללו  חברתיים  תהליכים  לשלושה  כתגובה  אותה  ומציגים  העשרים 
התהליך הראשון הוא משבר האמון שחל בחברה הישראלית, משבר חברתי שהצמיח ביטויי 
טוענים,  הם  כך  התרמילאות,  ההגמוניות.  התפיסות  וכלפי  המדינתי  הממסד  כלפי  מחאה 
החברה  כלפי  שחשו  הניכור  את  לבטא  פריבילגיים  מעמדות  בני  בחרו  שבה  הדרך  הייתה 
הישראלית וכלפי האתוס הקולקטיביסטי שטופח בה. התהליך השני שעליו הם מצביעים הוא 
השגשוג הכלכלי, שאפשר לבנים ולבנות של המעמד הבינוני לצאת לנסיעה ממושכת למחוזות 
רחוקים. התהליך השלישי קשור בתהליכי גלובליזציה, בהשפעה הגוברת של תרבות המערב, 

ובהשפעתה של תרבות הנגד, אשר טיפחה את הכמיהה למזרח הרחוק ולהודו במיוחד. 
עם  משתנה  התרמילאות  שתופעת  מתברר  בספר,  נוספים  ממאמרים  וכן  זה,  ממאמר 
השנים. מפעולה של מעטים, שיש בה ביטויי מחאה וכמיהה לאינדיבידואליזם, היא התגבשה 
כפרקטיקה שמשתתפים בה יותר ויותר אנשים ונשים שמעדיפים בילוי משותף במובלעות של 
ישראלים. הדיון אודות מובלעות אלה מלמד שגם אם במסגרתן בוחנים המטיילים את הסדר 
הישראלי הדומיננטי במבט ביקורתי, הרי בו בזמן הם גם מכוננים הוויה ישראלית שכוללת 
קהילתיות בעלת גבולות מבחינים, סולידריות, לכידות ואחריות משותפת. מאפיינים אלה 
של המובלעות עולים בקנה אחד עם האתוס הקולקטיביסטי, שירידת קרנו הייתה כאמור 

החוג הרב תחומי במכללה האקדמית תל חי.  *
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הסבר לצמיחתה של תופעת התרמילאות. דריה מעוז עורכת במאמרה השוואה בין תרמילאים 
וכך מדגימה את השינוי הזה בתת–התרבות של התרמילאים הישראלים  צעירים לבוגרים, 

ומחדדת את ההבנה בדבר הדינמיות והרבגוניות של תופעה זו. 
מגוון האופנים שבהם מממשים התרמילאים הישראלים את מסעותיהם בעולם מוצגים 
בפירוט במאמר הפותח את האסופה, ויש בכך תרומה חשובה לפירוק החוויה התרמילאית 
ולהדגשת האפשרויות הרבות שנכללות בה. כותבי המאמרים האחרים בספר ממשיכים במידה 
ידי התייחסות  זה ומתמקדים בהארת פניה השונות של התרמילאות על  כיוון מחקרי  רבה 
לקבוצות ייחודיות מבין התרמילאים או על ידי פרשנות שנשענת על מסגרות תיאורטיות 
שחורגות מהמסגרות התיאורטיות המרכזיות. במאמרים עולות שאלות תיאורטיות שקשורות 
בלאומיות ובטרנס–לאומיות )מאמרה של עינה שירה חביב(, בתודעת המקום ובמקומיות ללא 
מרחב פיזי )ליסה ענתבי ושותפותיה(, ביצירת נרטיבים וסיפורי מסע כנכס תרבותי )חיים 
נוי( ובהשוואה בין קבוצות תרמילאים שונות לשם דיון בבגרות, בביקורת חברתית, בנדודים, 
בביתיות ובמגדר )במאמריהן של דריה מעוז ודלית בלוך–צמח(. סוגיות אלו וסוגיות נוספות 
שאותן לא הזכרתי זוכות לפיתוח ותורמות לפענוח החוויה התרמילאית, מתוך התבססות על 

אתנוגרפיות עשירות, ראיונות עומק וניתוחי טקסטים. 
הוא בחירה מעניינת. את מקומם של צעירים  ג’קי פלדמן באסופה  שילוב מאמרו של 
שיוצאים  נוער  בני  זה  במאמר  תופסים  “אקזוטיות”  במדינות  תרמילאי  במסע  וצעירות 
ומהותי,  בין המסעות הוא רב  מטעם בתי הספר למסעות לפולין. על פניו נדמה שההבדל 
בין התופעות מתגלה מתוך המסגרת התיאורטית המשותפת למאמרים השונים  אך הקשר 
)בעיקר זו שמתייחסת למסעות כאל טקס מעבר( ומתוך התיאורים משדות המחקר )בעיקר 
אלה שעוסקים ביצירתן של מובלעות ישראליות וזהויות קולקטיביות מובחנות בתוכן(. ייתכן 
שראוי היה להתחקות אחר מסלול החיים של צעירים בישראל ולמקם את מאמרו של פלדמן 
בתחילת האסופה, שכן התובנות שהוא מעלה נותנות מעין הקשר והסבר לחלק מהנושאים 

שהועלו במאמרים על התרמילאים. 
מאמרים  בכמה  כאמור  חוזרת  מעבר  כטקס  התרמילאות  של  התיאורטית  ההמשגה 
ומתמקד  הטקסי  התהליך  את  טרנר  מציג  בספרו  הדעת.  את  עליה  לתת  וראוי  באסופה, 
בדיאלקטיקה שבין מבנה לאנטי מבנה. לטענתו, שום חברה אינה מסוגלת לפעול כהלכה 
ללא דיאלקטיקה זו, שכן פריעה מבוקרת של הסדר החברתי מאפשרת את יציבותו. הבנה 
של תופעת התרמילאות מעלה שאכן אין לה להגמוניה בישראל סיבה לדאגה מפני ערעור 
על כוחה במסגרת טקס מעבר זה. עוד לפני יציאתם לטיול מבטיחים רוב התרמילאים את 
חזרתם הבטוחה אל לבו של המיינסטרים ומעגנים בכך את משמעות הטיול כפסק זמן, כחוויה 
בעלת גבולות ברורים. גם אם הטיול מעצים במידה מסוימת עמדות ביקורתיות כלפי החיים 
הנורמטיביים בישראל, נראה שלחששותיהם של הורי המטיילים )שהוצגו במאמרה של חביב( 
אין בסיס, והם יכולים לשלוח את ילדיהם לטיול הגדול ללא דאגה. אחרי הכול, האתוס של 

תרבות התרמילאים הישראלים אינו מטפח ביקורת חברתית–פוליטית רבה. 
את  עמדה שמבנה  לעומתית,  עמדה  מתוך  למסעותיהם  יצאו  שנות השבעים  תרמילאי 
תרבות התרמילאים כמובחנת וכמתנגדת לזרם המרכזי בחברה הישראלית. עמדה לעומתית 
זו באה לביטוי רק באופן מינורי בחוויית התרמילאות העכשווית. התרמילאים יוצרים לעצמם 
מרחבים אוטונומיים שבהם הם מייצרים תרבות משל עצמם, אלא שהם ניזונים במידה כה 
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רבה מהשד השופע של תרבות האם, עד שתרבותם אינה מבטאת מחאה, ניכור או חדשנות. 
לישראליות של  מבהילה  במידה  דומה  “הישראליות של שם” שמפתחים התרמילאים  כך, 
כאן: היא כוללת גסות רוח, אתנוצנטריות, הסתגרות והתבדלות )כתת–תרבות בתוך תרבות 
מקוראי  למי  ולתרבותם(.  למארחים  )ביחס  קולוניאליסטית  אדנות  של  ויחס  התרמילאים( 
שתיצור  דורית  יחידה  של  להתפתחותה  רמזים  בתרמילאות  למצוא  שמקווה  המאמרים 
שינוי חברתי נכונה אכזבה. מקריאת המאמרים ניתן בהחלט להסיק שגם ללא נוכחותם של 
זקני השבט בחלק הלימינלי של טקס המעבר נשמרת הזהות הישראלית ההגמונית בחוויה 
התרמילאית, ואף מתחזקת באמצעותה. הפוטנציאל הטרנספורמטיבי שמצוי בחוויית המסע 
אינו ממומש. לליצני החצר, הביטניקים, ההיפים, הקבצנים ושאר דמויות שמאכלסות את 
ספרו של טרנר מיוחסים “ערכים מוסריים של הקומיוניטס כנגד כוח כפייתם של שליטים 
פוליטיים נישאים... מייצגים של ערכים אנושיים אוניברסליים או בתור ביטוי שלהם” )טרנר, 
2004 ]1969[, עמ’ 100(. חוויית הקומיוניטס של התרמילאים הישראלים אינה כוללת, ככל 
הנראה, ערכים אלה. נראה שבמובלעות הישראליות שמקיימים הישראלים במזרח הרחוק 
ובדרום אמריקה יש ביטוי רב יותר לכניעות, לאחווה ולאחידות, שגם עליהם מצביע טרנר 

בדיון על הלימינליות. 
בפרט  בתרמילאות  שעוסקת  וזו  בכלל  התיירות  של  הסוציולוגיה  לראות,  שניתן  כפי 
נשענות במידה רבה על מערכת המושגים והתובנות של ויקטור טרנר בדבר התהליך הטקסי. 
כיוון שכך, ובהתחשב בכך שטרנר גיבש את התיאוריה הנידונה בשנות השישים של המאה 
הקודמת ביחס לתרבויות שאינן מערביות, ראוי להמשיך ולפתח את דרכו ולא רק לאמצה 
כפי שהיא. עם האתגר של פיתוח תיאורטי זה יכולים להתמודד חוקרי התרמילאים, ובכך 
לתרום הן לדיון על תופעה ספציפית זו והן להגות הסוציולוגית והאנתרופולוגית על חברות 
מערביות בנות זמננו. מהמאמרים באסופה עולה הרלוונטיות של מערכת המושגים שהציע 
טרנר, אולם הבדלי זמן ומרחב שנפערו בין כתיבתו לכתיבה הנוכחית נשארים כסוגיה לא 

פתורה.
לאותן  למה שמחוץ  בנוגע  היא  באסופה  לטיפול של ממש  זוכה  נוספת שאינה  שאלה 
מובלעות ישראליות בנכר. במסעותיהם של בני הנוער לפולין לא ניתנת אפשרות רבה לבחון 
את פולין שמחוץ לבועה הישראלית. בטיולי התרמיל אפשרות זו זמינה, ורבים מהתרמילאים 
של  הבעיות  אחת  בכך.  הכרוכים  והאתגר  הקשיים  החששות,  אף  על  לממשה,  משתוקקים 
אסופת המאמרים היא שהדגש הרב שניתן בהם למובלעות אינו מאפשר הבנה מספקת של 
אותם חלקים בטיול שבהם מתמודדים כל תרמילאי ותרמילאית עם שפע הגירויים, המחשבות, 
התחושות והרעיונות שעולים בהם במסגרת הטיול, כשאין מסביבם מסגרת מגוננת של הבועה 
הישראלית. במאמר המסכם את האסופה מבהירים נוי וכהן כי התרמילאים אינם מורדים, 
ושאת החידוש שהם מחדשים ביחס להגמוניה צריך לבחון באופן מעמיק יותר. נראה כי את 
התשובה לסוגיה זו ראוי לחפש במקומות אחרים מאלה שנבחנו ברוב המאמרים בספר זה, 
כלומר מחוץ למובלעות. נראה שהיציאה אל מחוץ למקומות המפגש של הישראלים עשויה 
להיות אתגר מעניין, פורה, מרחיב את הלב ואת הדעת, לא רק לתרמילאים אלא גם לחוקרים 

אותם. 
ספר זה הוא כאמור סנונית כמעט ראשונה בחקר התרמילאות. טוב שהטפטוף הדק שהחל 
עם מחקרו של יעקבסון בשנות השמונים של המאה העשרים הופך עם השנים לכמעט מבול 
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של מחקרים שמאפשרים הרחבה תיאורטית ואמפירית. העובדה שניתנה במה כה מכובדת 
לדיון שנשען על מחקרים איכותניים בלבד ראויה אף היא לציון. עם זאת, חשוב לקדם גם 
את המחקר הכמותי בנוגע לתרמילאים; הנתונים הכמותיים שעליהם מבוסס כיום המחקר על 
התרמילאים הישראלים לקוחים בעיקר מעבודתו של עודד מבורך מ–1997, ולנוכח המהירות 
שבה מתפתחת ומשתנה תרבות זו, אין ספק שמחקר עדכני הוא חשוב ביותר ובעל ערך רב. 
יתר על כן, מאחר שמובלעות על בסיס לאומי הן חלק מתרבות התרמילאים הכללית, חשוב 
ליצור מחקרים השוואתיים שיבהירו את ייחודם של הישראלים בהקשר זה. ראוי שהמחקר על 
תופעת התרמילאות ימשיך ויתפתח, ואין ספק שאסופה זו תתרום רבות למי מבין החוקרות 

והחוקרים שיהיו מעורבים בכך.  

מקורות 

טרנר, ויקטור )2004 ]1969[(. התהליך הטקסי. תל אביב: רסלינג. 
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Dalia Manor. Art in Zion – The Genesis of Modern National 
Art in Jewish Palestine. London: Routledge Curzon. 2005. 260 pages.

גרסיאלה טרכטנברג*

יחסי הגומלין בין לאומיות לאמנות אינם יורדים מסדר היום המחקרי ומשמשים כר נרחב 
Art in Zion, ספרה של ההיסטוריונית של האמנות דליה מנור,  למחקר בתחומים שונים. 
עוסק בניתוח היחסים המורכבים שבין אמנות חזותית ובין אידיאולוגיה לאומית ובוחן את 
)א”י(  בפלשתינה  היהודי  ביישוב  שנוצרה  החזותית  באמנות  אלה  יחסים  של  התגלמותם 

בעשורים הראשונים של המאה העשרים.
הספר מתמקד בתוצרת האמנותית של שתי קבוצות אמנים: עבודותיהם של אמני בית 
הספר “בצלאל” שהוקם בירושלים בשנת 1906, ובצדן עבודות אמנות שנוצרו בשנות העשרים 
על ידי קבוצת אמנים שההיסטוריוגרפיה הישראלית מגדירה “מודרניסטים”. המחברת בחרה 
להציג תחילה דמות מרכזית בכל אחת מהקבוצות בטרם תיגש להסביר את מאפייני השפות 
האמנותיות של כל אחת מהן. מקרב אמני “בצלאל” מוצג פרופ’ בוריס שץ, מייסד בית הספר. 
פרקים  יוחדו  לשניהם  רובין.  ראובן  אביבי  התל  האמן  מוצג  המודרניסטים  האמנים  מבין 

שפורשים את הביוגרפיה האישית והמקצועית שלהם )פרק 2 ופרקים 7-6 בהתאמה(.  
במבוא לספר מציגה מנור את המסגרת התיאורטית לניתוח שלה: מצד אחד תיאוריות 
העוסקות  והאנתרופולוגיה  הסוציולוגיה  של  יסוד  הנחות  שני  ומצד  בלאומיות,  שעוסקות 
בעשייה האמנותית. מהתיאורטיקנים של הלאומיות נוטלת מנור את ראיית תהליכי בניית 
האומה כתהליכים סוחפים, ומסבירה שתקופת היישוב כתקופה של בניית אומה התאפיינה 
של  מדבריהם  מביאה  היא  והסוציולוגים  האנתרופולוגים  מבין  נרחבים.  גיוס  במנגנוני 
קליפורד גירץ וז’אנט וולף, ובסיועם היא מבססת את הנחתה שעבודת האמנות היא תוצר 
חברתי. מחיבור בין שתי מסגרות תיאורטיות אלה בונה מנור תזה שלפיה אין מנוס מלהישען 

על האידיאולוגיה הלאומית כדי להבין את השפה האמנותית בראשית תקופת היישוב. 
באמנות  הלאומיים  התהליכים  של  גרדא  בהשתקפות  מדובר  אין  מנור,  של  לשיטתה 
התקופה, אלא בתהליך של עיבוד האידיאולוגיה לשפה אסתטית שהמאפיינים, הקונוונציות 
והחוקים הפנימיים שלה הם ייחודיים ובו בזמן קשורים לדרכי ייצור האמנות של התקופה. 
אם כן, מנור שואלת כיצד מעובדת אידיאולוגיה והופכת לדימויים חזותיים, לקווים, לצבעים 
ולקומפוזיציה אמנותית, ויתר על כן, כיצד נראה מערך של רעיונות ואמונות )האידיאולוגיה 
היווצרותה  את  להסביר  במטרה  מסוימת.  אמנותית  ליצירה  מבעד  זה(  במקרה  הלאומית 
היצירות  של  האיקונוגרפיים  המרכיבים  את  המחברת  פורמת  אסתטית–ציונית  שפה  של 

האמנותיות שיצרו אמנים בשתי הקבוצות. 
בתנועה  נעוצים  לאומית–ציונית  אמנות  של  ליצירה  ההשראה  מסביר שמקורות  הספר 
לתחיית התרבות הלאומית הרוסית, ובמרכזה כתביו של ולדימיר סטסוב )1906-1824(. החיפוש 
אחרי השורשים התרבותיים של האומה, שאפיין את התנועות הלאומיות האירופיות בשלהי 

בית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית של תל אביב–יפו.  *
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המאה ה–19, השפיע על האינטליגנציה הציונית והביא לחיפוש ולאיסוף של ביטויים שונים 
צילומים  קדושה,  תשמישי  סיפורים,  שירים,  בהם   ,)Folk Art( יהודית  עממית  אמנות  של 
ועדויות אתנוגרפיות אחרות לקיומה של תרבות יהודית אותנטית. במסגרת תכנית החייאת 
ברוסיה  הוקמו   ,Arts & Crafts האנגלית  התנועה  ובהשפעת  הרוסית  הלאומית  התרבות 
ולהחזיר  ולשמר את האּומנות העממית  בתי ספר לאמנות שנועדו להחיות  באותה תקופה 

גאווה לאוכלוסייה הכפרית הרוסית.
כל אלה, מסבירה מנור, היו מקור השראה לאותם אישים בתנועה הציונית שחתרו להקמתו 
של בית ספר “בצלאל” בירושלים כחלק מתהליך החייאתה של התרבות הלאומית–ציונית. 
נוף ממסורת של אמנות  בציורי  נוף ששורשיה  איקונוגרפיית  “בצלאל”  יצרו אמני  לפיכך 
המובטחת”  “הארץ  של  הנוף  תיאורי  זו,  חזותית  במסורת  הביניים.  בימי  שהחלה  יהודית 
כוללים על פי רוב מקומות קדושים ליהדות, כגון קבר רחל בבית לחם והכותל המערבי. סגנון 
זה היה ייחודי ושונה מאוד מסגנונות תיאורי הנוף שהיו נהוגים במסורת האירופית ארוכת 
הימים. מנור ממשיכה וטוענת כי אחד המאפיינים המרכזיים של האיקונוגרפיה שיצרו אמני 
“בצלאל” היה שילוב של הרעיונות הלאומיים–ציוניים החדשים עם מסורת תיאורית יהודית 
קיימת. לדוגמה, הדימוי של תיאודור הרצל נשען על מעקה ומביט במגדל דוד בירושלים. 
בתודעת המתבונן מתקשר דימוי זה לתמונתו המפורסמת של הרצל בקונגרס הציוני הראשון 

בבאזל, ובה בעת הוא נטמע בתיאורי הנוף מסורתי. 
לעומתם שאפו האמנים המודרניסטים ליצור אמנות בת זמנם. מדובר בשפה אמנותית 
שמושתתת על קודים שאובים משפת אמנות האוונגרד שנוצרה באירופה בשלהי המאה ה–19 
ובתחילת המאה העשרים, כגון פרימיטיביזם, שטיחות הדימויים, היעלמות אשליית התלת 
מכחול  משיכות  לרקע,  הדמויות  בין  או  הדמויות  בין  ריאליסטיות  לא  פרופורציות  ממד, 
גלויות ולא גמורות, דחיית הרצון לשחזר את העולם החיצון כפי שהעין תופסת אותו ועוד. 
לדעת מנור, ניתוק השפה האמנותית המודרניסטית הארצישראלית מהמסורת היהודית לא 
פגם בתהליך היווצרותה של שפה אמנותית מודרניסטית–ציונית. אדרבה, שפה עכשווית זו 
ויש להניח כי בכך חיזקה את היסודות הלאומיים  העניקה ליצירתם של האמנים אמינות, 
פרה– רומנטי,  מדומיין  עבר  יצרו  “בצלאל”,  לאמני  בדומה  המודרניסטים,  האמנים  שלה. 

מקומיים,  נופים  לילידיות,  כביטוי  הערבי  דימוי  נכללו  בעבודותיהם  פרה–מודרני:  ציוני, 
הדימוי האקזוטי של המזרח, ותל אביב כביטוי למודרניות יהודית. במילים אחרות, למרות 
זיכרון שיש להתגעגע אליו, של  השוני בשפה האמנותית, תרמו שתי הקבוצות להיווצרות 

ארץ ישראל מיתית ולאו דווקא זו המציאותית. 
ובכך  רב,  ובפירוט  בהרחבה  בו  הנידונות  הקבוצות  איקונוגרפיית  את  מפענח  הספר 
היסטוריונים של האמנות  ובאנגלית  לפניו בעברית  רבים שפרסמו  הוא מצטרף למחקרים 
הישראלית )מהבולטים שבהם: גילה בלס, יגאל צלמונה, גדעון עפרת ואליק מישורי(. חידושו 

המרכזי של הספר טמון באיסוף ובליבון הביוגרפיה של הצייר ראובן רובין. 
הוא  בין שתי טענות: האחת היא שהממד האסתטי  התזה המרכזית של הספר מחברת 
ייחודי בדרכיו ללבן אידיאולוגיות, ולשם כך חשוב להבין כיצד פעלו שתי קבוצות אמנים 
אלה. האחרת היא שהאמנות היא תוצר חברתי. נשאלת השאלה מה משמעותו של ה”חברתי” 
הזה. על פי פרשנותה של מנור, ה”חברתי” הוא העשייה הלאומית הטוטלית. כחוט השני 
עוברת לאורך כל הספר ההנחה התיאורטית בדבר השתקפותה של המציאות באמנות, שלפיה 
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נגיע  אותה  נפרק  ואם  מעמדיים,  או  פוליטיים  ממדים  בהכרח  משקפת  האמנותית  השפה 
ליסודות המכוננים שלה. 

הנחתה זו של המחברת בעייתית מכמה מובנים: מצד אחד היא אינה מותירה מקום לשום 
סדק בחברה ־ ולצורך העניין, בתנועה הציונית ־ או לקמצוץ של שוני או ספקות. מצד שני, 
הנחה זו אינה מותירה מקום לראיית האמנות כעשייה ייחודית בעלת היגיון חברתי מובחן 
ומעלימה את הייחודיות האסתטית של השפה האמנותית. אם אנו מסכימים שאכן כך היו פני 
הדברים, כלומר שהעשייה האמנותית שיקפה את החברתי, מתעוררת התהייה מדוע חוזרת 
מנור ואומרת שהשפה החזותית יצרה ארץ ישראל מיתית ולא תיארה מציאות אמיתית. יתרה 
מזו, בסופו של דבר הספר מתעלם מבעיית הייצוג, למרות אזכורים של מלומדים כגון מיצ’ל 
)W.J.T. Mitchell(. ראשית, כל אמנות, בין שהיא מימטית–ריאליסטית ובין שהיא מתרחקת 
הפוליטית– המציאות  מופיעה  לא  האמנות  עבודת  גבי  על  אשליה.  היא  זו,  תיאור  מצורת 
ובין  חברתית, אלא הפירוש שהאמן נתן לאותה מציאות. מכאן שמנור מטשטשת בין דבר 
הביטוי החזותי לכאורה שלו. שנית, טמונה בעיה בהנחה של הספר בנוגע ל”חברתיות” של 
האמנות. המחברת מתעלמת מן ההנחה שהאמנות, בין שהיא מוגדרת מודרנית ובין שהיא 
השפה  אחרות,  במילים  כשלעצמה.  חברתית  עשייה  כל  קודם  היא  מודרניסטית,  מוגדרת 
האמנותית היא רק פן אחד של מכלול שלם. על כן קשה לעשות רדוקציה חד–חד–ערכית 
מעבודת האמנות למציאות, וצריך לראות בעשייה האמנותית מציאות חברתית נוספת, ולו 
היחסים  את  לבחון  אפשר  היה  זו,  יסוד  הנחת  לאור  מתנהל  היה  המחקר  אם  חלקית.  רק 
הנרקמים בין שדות עשייה שונים בהקשר היסטורי נתון ולבדוק אם שדה האמנות בתקופה 

הנחקרת היה אוטונומי או שמא כפוף לשדה הפוליטי.
בעצם  שלישי,  בפן  גם  ביטוי  לידי  בא  האמנות  של  לחברתיות  בנוגע  הבהירות  חוסר 
הבחירה להציג אמן אחד מכל קבוצה. בלי לפגוע בחשיבותם של האמנים בוריס שץ מזה 
וראובן רובין מזה, מחקר שמניח שאמנות היא עשייה חברתית יוצא נשכר כאשר הוא מנסה 
אמנים  זו,  ראות  מנקודת  העשייה.  את  המולידה  החברתית  האינטראקציה  את  להסביר 
ואמניות שונים תורמים איש איש את חלקו בעשייה. תחת זאת הספר מגיש שתי ביוגרפיות 
מפורטות ומציע ניתוח איקונוגרפי של שתי שפות אמנותיות אישיות אגב אזכור שמות של 

אמנים נוספים. 
היבטים חשובים בעשייה האמנותית  הנקודות הבעייתיות שצוינו, הספר מאיר  למרות 

שקרמה עור וגידים בראשיתו של היישוב היהודי בפלשתינה )א”י(. 
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narratives. Migrants’ practices of belonging to place were most significantly 
articulated within the church space. These practices, in the context of police raids 
and deportations, produced belongings which were explicitly temporary, and 
loaded with feelings of rejection and otherness. Nevertheless, these belongings 
are expressed in their stories as powerful attachments, as they were experienced 
through many different, and often contradictory, aspects of each migrant’s 
identity. 

Blood Huts (Margam Gogjo) among women immigrants from 
Ethiopia: Gender, religious and ethnic protest

Sharaby Rachel and Cicurel Inbal Ester

This analysis of the gendered, religious and ethnic protest of women who emigrated 
from Ethiopia to Israel focuses on the present existence and use of ”blood huts“ 
(Margam Gojo) by women of the kessoch (traditional spiritual leader) families.

Every Jewish community in Ethiopia had a separate hut, called Margam Gojo, 
(blood huts), where ”impure“ women (Nida) retreated during their menstruation 
and after giving birth. Their seclusion was followed by ritualistic purification after 
which the women were allowed to return home. During the retreat other women 
took care of a secluded woman’s family and home, and brought her food.

Immigration to Israel and the accompanying social changes have made it 
difficult for women to adhere to this religious custom, still more for the wives of 
the kessoch who were, socially and personally, expected to observe them. The first 
case of distress arose at the new immigrants’ absorption center, which did not 
have a suitable site. The problem was aggravated when the immigrants moved 
to private housing, in neighborhoods with a heterogenic population and lack of 
family and communal support.

Three cases of Margam Gojo built in Israel by kessochs and their wives are traced, 
to learn whether these women use the Margam willingly or under coercion by 
their husbands, and the social expectations placed upon them. Do these women 
ascribe ethnic or religious meaning to the Margam? We argue that the women 
use the Margam to preserve a cultural identity and express resistance to the 
dominant absorbing culture. The different practices of this tradition in Ethiopia 
and in Israel imply a syncretic combination of Jewish-Ethiopian traditions and 
the social reality of Israel. This combination may help explain the new gendered 
Jewish-Israeli-Ethiopian identity of these immigrant women.
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watched, favorite programs and characters) according to an Israeli/foreign 
dichotomy and by a coding scheme of viewing experiences.

Beyond demographics and language, cultural affiliations proved to be an 
important predictor of television preferences.  Local Israeli channels still attract 
much of the viewing yet their role is not equal across groups: for immigrants 
from the former Soviet Union foreign channels are an important part of their 
viewing, and the local Russian-language channel serves to strengthen their Israeli 
identity (e.g., by following local current events).  In contrast, in the absence of an 
Israeli Arabic-language channel, Palestinian Israelis depend more heavily on Arab 
channels.  Important differences were found in news-viewing patterns.  

An actualization of a symbolic conflict: 
The arena of secular “Batei Midrash” 

Talia Sagiv and Edna Lomsky-Feder

On the basis of in-depth interviews with participants at a secular beit-midrash 
(pl. batei-midrash) (study house) we argue that contrary to their declared purpose 
—to fortify failing intra-Jewish solidarity—the Jewish studies held in these 
institutions acquire the significance of a symbolic struggle by secular hegemony 
to restore its dominance. Secular batei-midrash students redefine the meaning of 
the texts at hand, presenting them as a part of their cultural capital, aiming at the 
preservation of their relative advantage over other competing groups. Through 
the study they produce a new secular subject—”a studying secular,“ while 
simultaneously confirming the traditional dichotomous distinction between 
religious and secular. In this manner the students update their cultural capital 
even as they safeguard their identity as secular, modern and  enlightened (as they 
see it), and also reassert the supremacy of these values in Israeli society.

Belonging and Deportation: African Churches in Tel Aviv

Tovi Fenster and Ilan Vizel

Practices of belonging to place are examined through the story of the African 
labor migrant community in Tel Aviv-Jaffa during the 1990s and early 2000s. 
The focus is on the churches established by the migrants: their symbolic and 
physical locations in the city, and their role in their members’ migration 
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The “Woman of Valor” and the “New Man”: Two models of the 
“ideal family” and their implications for gender arrangements in 

families of women and men who serve in the Israeli military

Meytal Eran-Jona

Aspects of organizational culture and gender have been considerably researched 
in the last two decades, but the divide pointed out by Kanter (1977b) between 
research and theory of the domain of work and of the domain of family remains 
robust. This study, set at the interface between family and work, seeks to expand 
our knowledge in this field by examining the effect of certain characteristics in the 
organizational culture of the Israel Defense Forces (IDF)—as a work organization 
and a social institution—on the gender division of roles in the families of both 
men and women serving in the IDF. 

The study’s main conclusion relates to the strength of the military’s 
organizational culture in its gender blindness and its demands on the individual 
and family. The findings show that despite certain gender differences in the 
military’s assumptions and expectations of the males’ and females’ families, in 
both cases the heavy demand on the individual and family constructs family and 
husband-wife arrangements that differ from the accepted norm in Israeli families 
having similar characteristics.
 

Television and group identity in the age of multi-channel television: 
Local and global viewing patterns of social groups in Israel

Jonathan Cohen and Riva Tukachinsky

In an age of global television which transcends national borders and offers a 
plethora of international experiences and identities, this study examines the 
extent to which television in Israel still offers a common forum, and how much its 
integrative function has been replaced by a reality of separatist and individualistic 
television viewing.  Findings of a 2005 survey describe how cultural identities 
of ethnic groups are expressed in their television viewing patterns, and more 
specifically, their news viewing.  Several levels of viewing were analyzed (channels 
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