
ביקורות ספרים190  רגב נתנזון

Haim Yacobi. The Jewish-Arab City: Spatio-Politics in a 
Mixed Community. Oxon: Routledge. 2009. 160 pages

רגב נתנזון*

התפיסה  על  לערער  יעקובי  חיים  מצליח  בניתוח,  ומעמיק  בפרטים  עשיר  אך  כרס,  דק  בספר 
שלפיה העיר המודרנית מקיימת שוויון אזרחי בין תושביה, ולהציג מולה את מכלול יחסי הכוח 
המתקיימים בעיר: בין שליטה להתנגדות, בין תכנון לאלתור. ממצאיו משלוש שנות מחקרו בעיר 
לוד יעניינו את העוסקים בלאומיות ובאזרחות, בערים "מעורבות" וביחסי שליטה אתנו-לאומיים 
את  לבחון  הצורך  בדבר  משכנעת  תזה  מבסס  יעקובי  תיאורטית,  מבחינה  במרחב.  ומעמדיים 
העירוניות בד בבד עם אתנו-לאומיות, מבלי להניח מראש שמדובר בתופעות נפרדות ומבלי לקבל 
את הטענות בדבר היחלשות כוחה של הלאומיות. מניתוח זה, וכפיתוח לתזה של אורן יפתחאל 
על המשטר האתנוקרטי בישראל, יעקובי מסיק שאת המתרחש בלוד ניתן להגדיר בצורה הטובה 
ביותר כ"אתנוקרטיה עירונית" )ethnocracity(. לטענתו, מושג זה מאפשר להרחיב את הדיון על 
המרחב המקומי כך שיכלול לא רק את ניתוחו דרך פרספקטיבת הקונפליקט היהודי-ערבי אלא גם 

את ניתוח תוצאות התכנון העירוני ביחס ליהודים מזרחים )עמ' 12(.
וכלכלה  פוליטיקה  ובין  עירוני  בין מרחב  ומציף לאורך ספרו את הקושי להפריד  חוזר  יעקובי 
לאומית, וניסוח הקשר ההדוק בין השתיים הוא אחד מהכלים שמאפשרים לבחון את תובנותיו גם 
לאור תופעות שמתרחשות בערים אחרות בישראל ובעולם. ניתוחו של יעקובי את לוד מתייחס 
איך  עירוניות:  בנושאי  והציבורי  האקדמי  הדיון  במרכז  עשורים  כמה  כבר  שנמצאות  לסוגיות 
מהם  כאלו?  ערים  ומחדשים  משמרים  כיצד  מגוונות?  אוכלוסיות  עם  ערים  ומקיימים  מתכננים 
דפוסי השליטה וההתנגדות בעיר, וכמובן, בהתבסס על לפבר – למי יש את "הזכות לעיר"? יעקובי 
)ניתוח  איכותניות  מחקר  שיטות  כמה  של  שילוב  באמצעות  אלו  לשאלות  לוד  גרסת  את  מנסח 
מסמכים ארכיוניים, ראיונות עומק ותצפיות( שאיפשרו לו לנתח הן את אופני קבלת ההחלטות של 

מתכננים ופוליטיקאים והן את מגוון פעולותיהם של תושבי העיר.
כפי  ערבית,  מעיר  לוד  של  להפיכתה  שהובילו  הנסיבות  של  היסטורית  בסקירה  נפתח  הספר 
יהודית-ערבית, שהפרקטיקות התכנוניות הדומיננטיות בה  1948, לעיר "מעורבת",  שהייתה עד 
להופכה  ומכוונות   )107 )עמ'  וייהוד  דה-ערביזציה  דמוגרפיים-פוליטיים של  נובעות משיקולים 
בביטויים שונים של  עוסקים  הוגשמה(. הפרקים הבאים בספר  לא  )מטרה שעדיין  יהודית  לעיר 
בלתי-שוויונית,  והתיישבות  תכנון  ממדיניות  דמוגרפית":  "הנדסה  מכנה  שיעקובי  היגיון  אותו 
בבתי  יישובם  ידי  על  ייהוד  כסוכני  מזרחים  ביהודים  שימוש  דרך  ואתנוצנטרית-יהודית,  מדירה 
שהובילה  הבנויה,  הסביבה  לבין  בינם  האחדה  יצירת  כדי  )עד  במלחמה  נהרסו  שלא  הפלסטינים 
תהליכי  עוברים  הם  אין  עוד  כל  ומודרניזציה  פיתוח  תהליכי  בפני  כמכשול  אליהם  להתייחסות 
)ניר  ליישוב היהודי הסמוך  )פרדס שניר(  בין שכונה ערבית  וכלה בהקמת חומה  דה-ערביזציה(, 
צבי(. הדוגמאות שמציג יעקובי ממחישות כיצד מלאכת סימון הגבולות הלאומיים מתרחשת לא 

המחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת מישיגן, אן ארבור  *
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בליבה  ואפילו  המקומית,  בזירה  אלא  הספר,  ובאזורי  הלאומית  ברמה  הגיאופוליטית,  ברמה  רק 
ובמקומות  )בלוד  61( – מהקמת חומות הפרדה  )עמ'  הגאוגרפית של ישראל שבתוך הקו הירוק 
אחרים( ועד תופעת ההתיישבות האידיאולוגית בתוך מרכזי הערים, שאותה מזהה יעקובי כהמשכה 
את  יעקובי  של  הניתוח  מזו,  יתרה   .)69 )עמ'  בשטחים  הקולוניאלית  ההתנחלות  פרקטיקת  של 
השתלשלות התפתחותה של שכונת גני אביב, שיועדה לציבור המהגרים מברית המועצות לשעבר, 
מציג לא רק את האופן שבו מהגרים אלו הפכו למגשימי המטרות הלאומיות אלא גם את האופן 

שבו יזמים כלכליים לוקחים בכך חלק פעיל )עמ' 111(.
אחד הנושאים המרכזיים בספר הוא מגוון פרקטיקות ההתנגדות בעיר, שבאות לידי ביטוי בעיקר 
בבנייה בלתי פורמלית )לפי ממצאיו של יעקובי, כ-60% מתושבי לוד חיים במבנים "לא חוקיים"(. 
מאופן ניתוחו את התופעה עשוי להתקבל הרושם שכל פעולה של בנייה לא מאושרת היא מהלך 
ההתנגדויות  ושכל  ומדגיש(,  חוזר  שיעקובי  כפי  ומכוון,  מודע  באופן  לא  אם  )גם  התנגדות  של 
במרחב(.  )פעולה  לפועל  הוצאתן  ובדרכי  שלטוניות(  לפרקטיקות  )התנגדות  במטרותיהן  זהות 
דכאנית  שליטה  של  פעולה  כל  שמפרש  סקוט,  ג'יימס  של  גישתו  על  יעקובי  נסמך  זו  בנקודה 
כמייצרת התנגדות אצל המוכפפים. על עמדה זו מתחולל ויכוח בספרות המקצועית, בעיקר מול 
חסידי גישתו של גראמשי, שעבורם פעולתה של הגמוניה אתנו-מעמדית-לאומית מצליחה למנוע 
התנגדויות מבעוד מועד ובדרכי נועם. על כך ישיב סקוט שהתנהגות שנראית כ"הגמונית" בקדמת 
הבמה היא תוצאה של הכרעה מחושבת מצדם של המוכפפים, ולכן יש לחפש את ביטויי ההתנגדות 
מאחורי הקלעים. ויכוח זה מאפשר לתהות לגבי הפרשנות המיוחסת לבנייה לא מאושרת: האם 
על סמך המקרה של לוד ניתן לטעון שבכל סיטואציה של אתנוקרטיה עירונית בנייה לא מאושרת 
תופיע כביטוי של התנגדות? האם תחת אתנוקרטיה עירונית אין תושבים שמקבלים את ההיגיון 
ההגמוני ופועלים לפיו על אף היותם מוכפפים? האם לא ניתן להניח, למשל, שבנייה לא מאושרת 
תופיע כתוצאה של תהליך הידמות )בין שכנים, יזמים, אנשי מקצוע(, או שהיא תבטא יחסי כוח 

פנימיים בתוך אוכלוסיית המוכפפים פנימה? 
מוכפפות-אבל- לקבוצות  ביחס  להסיק  שניתן  למה  נוגע  זו  ביקורת  של  השני  שהצד  כמובן 

פחות, כאלו שלא בהכרח חיות תחת מחנק תכנוני ממושך. למשל, האם כל פעולה של יוצאי ברית 
המועצות לשעבר, או של תושבי ניר צבי, בהכרח משרתת ישירות את מנגנוני השליטה הציונית-

אשכנזית-בורגנית? 
אך  הספר;  את  המלווים  התצלומים  גם  מעידים  כך  ועל  הבנויה,  בסביבה  מתמקד  יעקובי 
התמקדותו זו מקשה להסיק לגבי פעולות חברתיות שאין להן בהכרח ביטוי חזותי, או שמטבען 
גלויות למתבונן  הן  גל הריסות בתים בעיר(, או שאין  )כמו הפגנות שמתרחשות בכל  זמניות  הן 
את  להעשיר  עשוי  משתתפת,  תצפית  כמו  אחרות,  מחקר  בשיטות  ששימוש  ייתכן  מהרחוב. 

ממצאיו של יעקובי ולגלות זרמים תת-קרקעיים של מגוון התמודדויות עם מנגנוני השליטה.
בפרק הסיכום חוזר יעקובי למרבית הסוגיות שהציג בפרקי הספר, ודן שוב בממצאיו, אך באופן 
הביקורתית,  הכתיבה  בשדה  מחקרו  את  מבסס  הוא  כאן,  ובעיקר  הספר,  לאורך  יותר.  מעמיק 
ונקודות החוזקה בדיון שלו הן אלו שלא רק מדגימות אלא גם מפתחות ומעשירות את הכתיבה 
המרחב  על  מצביע  הוא  התנגדות,  של  בפרקטיקות  דן  כשיעקובי  למשל,  הרווחת.  הביקורתית 
בו  שני מתקיימות  ונשלט(, מצד  )של שולט  בינאריות  מקיים  אינו  אחד  כמרחב שמצד  השלישי 
שמנגנוני  ניכר  שלישי  ומצד  פורמלית(,  בלתי  בנייה  מול  עירוני  תכנון  )של  מנוגדות  פרקטיקות 
בלוד  מתקיימת  למשל,  כך,  אליהם.  ההתנגדות  פרקטיקות  את  גם  לצורכיהם  מנכסים  השליטה 
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מידה מסוימת של העלמת עין מהבנייה הבלתי פורמלית, וזאת כדי לתייג את מבצעיה כעבריינים, 
למנוע מהם שירותים ובו בזמן להציג את הממשל העירוני כשוויוני וכדמוקרטי. למעשה, יעקובי 
חוקית  הלא  הפעולה  הופכת  חוקית",  "לא  לפעולה  מוביל  אי-שוויון  שבו  במקום  כיצד  מראה 

לסיבתה של הפעולה המפלה.
הספר, שיצא לאור לראשונה בשנת 2009 )ואחר כך גם ב-2013, בכריכה רכה(, פורסם עד כה רק 
באנגלית. אף שחלקים מעטים ממנו פורסמו בעבר כמאמרים בעברית, ראוי שיתאפשר פרסומו 
המלא בעברית ובערבית. הסיבה לכך פשוטה: קשה להבין את הלאומיות העכשווית, את הערים 
ה"מעורבות" בישראל, את הפרקטיקה המתפשטת של הפרדה בתוך הערים ואת התופעה הרווחת 
של התיישבות "גרעינים" ו"כפרי סטודנטים" בערים מעורבות, מבלי להתייחס לספרו של יעקובי.


