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הרצאת נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנת 2009:�

החברה הישראלית: ככל החברות או מקרה יוצא דופן?

סמי סמוחה*

תקציר. פרספקטיבה השוואתית תסייע להעריך את מאפייני החברה הישראלית, 
תעמיק את ההבנה של ישראל וחברות אחרות, תגיע להכללות מדעיות ותתגבר על 

הקרתנות בחקרי מקרה. השאלה המרכזית היא אם אפשר להשוות את ישראל לדגם 

חברה מוכר כלשהו, ואם כן, לאיזה דגם, או שמא היא מקרה חריג והשוואות כאלה 

לחברות  מהפכניות,  לחברות  מערביות,  לחברות  מושווית  ישראל  ערך.  חסרות  הן 

שסועות לעומק ולחברות קולוניאליות, ואת כל ההשוואות הללו יש לבחון בקפידה. 

ישראל היא מערבית רק באופן חלקי; המהפכה הציונית שייסדה אותה טרם הסתיימה; 

היא חברה שסועה לעומק, אך יציבה וכמעט אין בה אלימות בין קבוצות אוכלוסייה; 

ותכונותיה הלא–קולוניאליות עולות על חזותה הקולוניאלית. ישראל סוטה מדגמי 

החברה שהיא מושווית אליהם וייחודית במידה רבה. עם זאת, הכללתה במחקרים 

השוואתיים תחשוף הן את ייחודה והן את דמיונה לחברות אחרות ותתרום למדע.

סוציולוגיה משווה היא סוציולוגיה במיטבה. אם מטרת המדע להגיע להכללות או לחוקים, 
ובחברה אין כמעט אפשרות לערוך ניסויים רציניים, הרי השוואות בין חברות או בין קבוצות 
הן הקירוב הטוב ביותר לניסוי שבו יש קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת. סוציולוגיה השוואתית 
רק  קורית  מסוימת  שתופעה  מהחשיבה  כלומר  מפרובינציאליות,  להרחיקנו  מבטיחה  גם 
בחברות  דומה  תופעה  של  ההתפתחות  וממגמות  ממאפיינים  עליה  ללמוד  ושאין  אצלנו 
אחרות. במדעי הטבע הידע הוא ליניארי ומצטבר, והשיטה ההשוואתית מאפשרת לנו, במדעי 

.)Sasaki, 2009( החברה, להתקרב למדעי הטבע ולהגיע להכללות סיבתיות

הייחוד הישראלי בפרספקטיבה השוואתית

לישראל כמדינה אין גבולות קבע בינלאומיים מוכרים.
ישראל נתונה בלוחמה ממושכת.

לישראל אין חוקה.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה   �*
הרצאת נשיא האגודה במושב המליאה של כנס ה–40 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה   �

למנהל, המסלול האקדמי, ראשון לציון, �7 בפברואר 2009.
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החברה והמדינה בישראל נוצרו על ידי פזורה שרובה חיה עדיין מחוץ לגבולות המדינה.
החברה והמדינה בישראל נוצרו על ידי השמאל אך נתונות בתהליך היסטורי של בנייה 

מחודשת על ידי הימין.
בחברה הישראלית יש מיעוט גדול שהוא חלק מאויב פעיל.

ישראל מכריזה על עצמה, וכך היא מתפקדת, כמדינה יהודית ודמוקרטית.

דרך אחת לשבור את הייחוד הזה היא על ידי מחקר השוואתי שבו אפשר להראות שישראל דומה 
לחברות אחרות ושלייחוד הזה אין משמעות של ממש )Barnett, 1996(. זוהי הדרך להראות 
שישראל היא חברה נורמלית ככל החברות. אכן, חקר החברה הישראלית בשיטה השוואתית 

הוא הדרך המיטבית להבין את החברה הישראלית ולתרום לסוציולוגיה העולמית.
חוקרים מהזרם המרכזי בסוציולוגיה הישראלית מניחים שתי הנחות. הנחה אחת היא 
שישראל היא חברה מערבית, ולכן הידע המערבי רלוונטי להבנתה. עם זאת, חלק מהחוקרים 
מניחים שהחברה הישראלית היא מקרה יוצא דופן במבנה ובדפוסי ההתפתחות שלה, ולכן 
הללו  המנוגדות  ההנחות  שתי  את  ליישב  אפשר  אחרות.  לחברות  מהשוואתה  מסתייגים 
באמצעות הטענה שבתחומים מסוימים ישראל דומה לחברות אחרות ובתחומים אחרים היא 
שונה מהן. אמירה זו היא בנלית ואינה מלמדת כלום. על כל פנים, גם אלה הגורסים שישראל 

היא מקרה יוצא דופן, מתייחסים אליה בפועל כאל חברה מערבית ומנתחים אותה ככזו.
לחברות  דומה  שישראל  מניחים  הרדיקלי  ומהזרם  הביקורתי  מהזרם  חברה  מדעני  גם 
אחרות ושאינה יוצאת דופן, אך הם משווים אותה לחברות אחרות, השוואה שמאפשרת להם 

לבקר אותה ולהציע לה להשתנות לדגם אחר, משופר, של חברה ומדינה.
להלן אביא כמה השוואות כדי להשיב על השאלה האמפירית: האם ישראל אכן דומה 
לדגם החברה שאליו היא מושווית או שמא היא ייחודית? ייחוד יש לכל חברה, ולכן השאלה 
צריכה להיות: באיזו מידה קיימת סטייה מהדגם, והאם היא מגיעה עד כדי פסילת ההשוואה 

וביטול של מה שאפשר ללמוד מהדמיון?

דגמי חברה שישראל מושווית אליהם

כל השוואה מחייבת מציאת דמיון מבני מסוים להצדקתה. ישראל מושווית עם דגמי החברה 
הבאים:

שאליו  המרכזי,  מהזרם  הסוציולוגים  של  היסוד  הנחת  זוהי  כאמור,  מערבית.  חברה 
או  המפורשת  המחדל  הנחת  זוהי  בישראל.  הסוציולוגים  של  המכריע  הרוב  משתייכים 
המובלעת של הסוציולוג הישראלי המצוי. סוציולוג שאינו חולק במפורש על הנחה זו, קרוב 
לוודאי שהוא מקבל אותה. הנחת יסוד זו מחמיאה לישראל וגם מאפשרת ליישם את הידע 
המדעי המערבי על החיים בישראל. לפיה, ישראל אינה שונה מצרפת, מגרמניה או מארצות–
הברית. לכל חברה מערבית יש ייחוד מסוים, ולכן גם ישראל ייחודית, אך זהו ייחוד משני, 

שאינו אלא וריאציה של הדגם החברתי הזה.
על  שנוצרה  חברה  היא  שישראל  טוענים  המרכזי  מהזרם  סוציולוגים  חברה מהפכנית. 
חוללה  ואיראן. את המהפכה  סין  ברית–המועצות,  כמו צרפת, ארצות–הברית,  ידי מהפכה, 
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המהפכה  בעקבות  היהודי.  העם  של  הלאומי  השחרור  תנועת  שהיא  הציונית,  התנועה 
תרבות  חדש,  יהודי  אדם  חדשה,  יהודית  מדינה  קמו  היהודי,  בעם  שהתחוללה  החברתית 
יהודית חדשה, שפה עברית חדשה ותרבות יהודית חדשה. כל אלה הם יצירות חדשות, פרי 
המהפכה, שאינן המשכיות לחיי היהודים בגולה )אבינרי, �980; אייזנשטדט, �967(. כמו כל 
מהפכה, גם המהפכה הציונית עוברת שלבים של ביצוע, מיסוד ואכזבה. ישראל נמצאת היום 
מהם,  לנסיגה  הציונות  ערכי  משימור  לאכזבה,  מביסוס  במעבר  לשלישי,  השני  השלב  בין 
וממחויבות לחזון להתפכחות ממנו. המגמה השלטת היא של נורמליזציה, הטמעה של הישגי 

המהפכה, אך גם נטישה של עקרונות מסוימים אגב הנהגת עקרונות אחרים. 
חברה שסועה באופן עמוק. יש הסכמה כללית שהחברה הישראלית היא חברה שסועה 
באופן עמוק. ההסכמה היא על שני שסעים לפחות: השסע הדתי–חילוני והשסע הערבי–יהודי. 
יש המוסיפים שסע פוליטי ושסע אידיאולוגי. עם החברות השסועות באופן עמוק נמנות צפון 
אירלנד, יוגוסלביה לשעבר, רואנדה, עיראק וסרי לנקה. ההשוואה מניחה שהשסעים העמוקים 

הללו יביאו לאי יציבות פוליטית ולאלימות נרחבת בין קבוצות האוכלוסייה )סמוחה, �200(.
חברה קולוניאלית. סוציולוגים מהזרם הרדיקלי מניחים כמובן מאליו שישראל היא חברה 
קולוניאלית או פוסט–קולוניאלית )פלד ושפיר, 2005; קימרלינג, Ram, 1993 ;2004(. הם 
מבצעים מחקרים שבהם היא מושווית לחברות קולוניאליות. לאחרונה ישראל נחשבת חברה 
קולוניאלית השולטת בגדה המערבית וברצועת עזה ובאוכלוסייה שלהן, ואף יש שרואים בה 

חברה המבוססת על אפרטהייד נוסח דרום אפריקה שלפני קריסת משטר ההפרדה הגזעית.
אפשר לחשוב על דגמי חברה נוספים שהחברה הישראלית מושווית אליהם, כמו חברת 
היא  הסבורים שישראל  אף  יש  מדי.  כלליות  הללו  אך ההשוואות  וחברה מפותחת,  הגירה 

.)Ohana, 1999( חברה ים תיכונית ושטוב שתתפתח ככזו, אך השוואה זו עמומה מדי
להלן אנסה לבדוק בקצרה את תוקף ההשוואה עם ארבעת דגמי החברה הנ“ל.

הבעייתיות של ההשוואות

ישראל כחברה מערבית. אין ספק שיש לישראל תכונות של חברה ומדינה מערביות, לרבות 
דמוקרטיה, מדע וטכנולוגיה, מוסדות להשכלה גבוהה, מערכת משפטית, צבא, מדדי פיתוח 
אנושי, הכנסה לאומית לנפש, אתיקה פרוטסטנטית, דימוי עצמי ודימוי גלובלי של חברה 

מערבית, וקשרים ענפים עם המערב.
ברם, בדיקה לעומק תחשוף את הבעייתיות של שיוך ישראל לדגם המערבי. הדמוקרטיה 
הישראלית אינה מערבית ממש: אין חוקה; יש מצב חירום תמידי שלא הוסר מאז �948; השוויון 
אינו עיקרון המעוגן בחוק מפורש, ויש אי שוויון בחוק בין ערבים ליהודים ובין נשים לגברים; 
יש כיבוש ממושך בשטח המשכי לגבולות הריבוניים של המדינה; בחברות המערב כל אזרחי 
המדינה נחשבים בני עם אחד, כלומר יש אומה אזרחית, ואילו בישראל אין עם ישראלי, ויש 
התנגדות אידיאולוגית ליצירת עם משותף לכל אזרחי המדינה; אין במערב מדינה שמכריזה על 
עצמה כשייכת לרוב האתני שלה, לעם אתני שרובו בכלל לא חי בה, ולא לכל אזרחיה ותושביה; 
בחברות מערביות יש הפרדה דה–פקטו בין דת למדינה, ואילו בישראל המדינה מחלקת את כל 
האזרחים לקבוצות דת )מילת(, אינה מאפשרת להם לצאת מהן, ומסדירה את המעמד האישי 
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שלהם באמצעות קבוצות הדת הללו; ישראל היא אמנם מדינה מפותחת עם מדדים גבוהים 
של פיתוח אנושי, אך רבע מאוכלוסייתה מסווגת כענייה, ויותר ממחצית העובדים משתכרים 
ולא בגלל רמת מיסוי נמוכה; רוב הציבור בישראל שייך  מתחת לסף המס בגלל שכר נמוך 
לשכבות נמוכות או חושב את עצמו למקופח: ערבים, מזרחים, חרדים, רוסים ואתיופים; אפילו 
הדמוגרפיה בישראל אינה מערבית. למשל, שיעורי הילודה בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל 
גבוהים מאוד לעומת המקובל במערב )לדוגמה, אומדני מספר הלידות לאלף תושבים ב–2009 
הם �9.77 בישראל לעומת �2.57 בצרפת ו–8.�8 באיטליה( )CIA, 2009(. כל אלה אינן סטיות 
קטנות מהדגם המערבי אלא הבדלים ניכרים המחייבים דיון והסבר. קשה למצוא חברה מערבית 

עם גודש כזה של סטיות מהמודל )סמוחה, 2006(.
ישראל כחברה מהפכנית. השוואה זו היא בת תוקף. את החברה הישראלית הקימה אליטה 
ציונית בעלת אידיאולוגיה מהפכנית להקים מדינת לאום יהודית בארץ ישראל ההיסטורית. 
של  ההצלחה  בגולה.  היהודית  החברה  של  המשך  שאינה  חדשה  חברה  היא  ישראל  ואכן, 
הפרויקט הציוני היא מעל למשוער, אף שרק מיעוט קטן מקרב היהודים שעלו לארץ לפני 

קום המדינה ואחריו היו ציונים.
החברה הישראלית שהקים השמאל אמנם נתונה בתהליך של פירוק ובנייה מחודשת על 
ידי הימין, אך הבנייה המחודשת נעשית על פי מודל ציוני ימני, שהוא לאומי יותר מהמודל 
הציוני של תנועת העבודה. לכן אין כאן אכזבה מהאידיאולוגיה שבנתה את החברה, אלא 

דווקא חיזוק שלה.
בה  שיש  לעומק,  שסועה  חברה  אכן  היא  ישראל  עמוק.  באופן  שסועה  כחברה  ישראל 
הבדלי תרבות והפרדה חברתית בין קבוצות השסע ובסיס אידיאולוגי לחילוקי הדעות ביניהן. 
לדתיים יש מערכת מוסדית נפרדת, מערכת ערכים נבדלת ותפיסה שונה של אופי המדינה 
הרצוי לעומת החילונים. האזרחים הערבים הם מיעוט מתנגד משטר שחי בקהילות נפרדות, 
ובעיני היהודים והמדינה הוא חשוד באי נאמנות. שסעים בעומק כזה גרמו בחברות אחרות 

למלחמות אזרחים ולקריסת המשטר.
דתיים  בין  אלימות  מאוד  ומעט  מופלאה  משטרית  יציבות  יש  בישראל  זאת,  לעומת 
מפגינים   �3 למוות  נורו  שבהן   ,2000 אוקטובר  מהומות  ליהודים.  ערבים  ובין  לחילונים 
ערבים, היו שקטות בהשוואה לרצח העם ברואנדה, למלחמות העקובות מדם ביוגוסלביה, 
לאלימות הממושכת בצפון אירלנד ולמלחמת האזרחים הקטלנית בסרי לנקה. השקט היחסי 
הזה מייחד את החברה הישראלית. האם הוא נובע מהעובדה שהשסעים הללו נראים בטעות 
כעמוקים אך אינם כאלה, או שמא יש מנגנוני סולידריות יעילים ביותר בישראל? השסעים 
הללו עמוקים ללא ספק, אך כך גם מנגנוני הלכידות. לא קשה להצביע על הסולידריות בין 
דתיים לחילונים, אך יקשה לשכנע את המפקפקים בקיומם של מנגנוני סולידריות חזקים 
בין הערבים ליהודים. אלה כוללים את הדמוקרטיה הישראלית בעלת האיכות הנמוכה אך 
הערבים  הנגשת  את  הערבי,  המיעוט  עם  המיטיבה  הרווחה  מדינת  את  והיעילה,  היציבה 
לאורח חיים מודרני, את הזכויות הקולקטיביות המאפשרות להם לשמור על זהות ועל קיום 
נפרדים, את החסינות מפני השתלטות אסלאמית שניתנת להם, ועוד אבני יסוד של החיים 

המשותפים ליהודים וערבים )סמוחה, 2005(.
הציוני  הפרויקט  את  מתארים  הרדיקלים  הסוציולוגים  קולוניאלית.  כחברה  ישראל 
כקולוניאלי. הם מקבלים כמובנת מאליה את התפיסה הפלסטינית של היהודים כמתנחלים 



301    סוציולוגיה ישראלית יא )2( תש“ע–2010 

זרים מאירופה שבאו והשתלטו על אדמתם. אכן נראה שהרכיבים של המודל של התיישבות 
חלק  תפסו  שלישי,  עולם  של  בארץ  להתיישב  באו  אירופאים  קיימים:  היו  קולוניאלית 
מהמשאבים המקומיים, גיבשו חברה חדשה, התנגשו עם הילידים הפלסטינים, ולבסוף הביסו 

אותם במלחמה, גירשו חלק מהם והקימו מדינה אתנית משלהם.
ואולם, להשוואה למודל הקולוניאלי יש לא מעט בעיות. המתיישבים היהודים ראו את 
עצמם כבעלים של הארץ כי היה להם קשר היסטורי, דתי ולאומי אליה, קשר שלא היה לשום 
קולוניאלית,  מדינה  או  באו כשליחים של מעצמה  לא  היהודים  קולוניאלית אחרת;  חברה 
והגיעו כשההתיישבות הקולוניאלית בעולם כבר הסתיימה; הארץ הייתה ענייה במשאבים 
הושגה  לא  שהתגלע  הממושך  בסכסוך  חדשות;  הזדמנויות  שחיפשו  מהגרים  משכה  ולא 
הכרעה בין הצדדים. שום צד לא ניצח, וגם לא היה יכול לנצח, כי כל צד היה חזק וידע לגייס 
תמיכה מסיבית; כל צד שמר על זהותו ולא פיתח אידיאולוגיה של מיזוג וחיים משותפים, 
ולכן ההשוואה לדרום אפריקה מוטעית ביסודה ־ שם התנועה הלאומית של השחורים הייתה 
וזכויות פוליטיות שוות.  תמיד אינטגרטיבית וכיוונה לחיים במדינה אחת עם זכויות אזרח 
בארץ הערבים לא הכירו בזכויות היהודים, ולאחרונה המתונים שבהם מוכנים להשלים עם 

חיים בצד היהודים במתכונת של חלוקה לשתי מדינות, אך לא במדינה אחת.

לקחים

נחזור לשאלה המרכזית. האם ישראל היא חברה מערבית ככל חברה מערבית אחרת? האם היא 
חברה קולוניאלית ככל חברה קולוניאלית אחרת? או שמא הייחוד שלה הוא כה ניכר עד שיהיה זה 

מוטעה לראות בה חברה מערבית או חברה קולוניאלית? או אולי היא אכן חברה יוצאת דופן?
משתי  באחת  תומכת  אינה  הישראלית  החברה  בסיווג  עליה  שהצבעתי  הבעייתיות 
חברה  היא  שישראל  שסבור  מי  גם  דופן.  יוצאת  חברה  או  החברות  ככל  חברה  התפיסות: 
יוצאת דופן צריך לערוך מחקר השוואתי כדי לבסס תזה זו. הנטייה של המשווים את ישראל 
לחברות אחרות היא להדגיש את הדמיון ולהמעיט בחשיבותו של השוני. מן הראוי לשמור 

על איזון בהשוואה ולא לחשוש גם מהשוני.
הייחוד של ישראל הוא שהיא נוצרה על ידי קהילת פזורה חוזרת למולדתה ההיסטורית. 
אין בעולם מקרה כזה של פזורה חוזרת שהצליחה מעל למשוער להקים לה חברה ומדינה 
במולדת ההיסטורית. המדינה החדשה היא לא רק עבור החוזרים אלא גם עבור כל הפזורה, 
הפזורה  של  כמולדתה  שהוקמה  המדינה  על  מכריזה  החוזרת  הפזורה  בחוץ.  עדיין  שרובה 
־ החוזרת ושאינה חוזרת. תהליך השיבה טרם הסתיים. הפזורה החוזרת יוצרת סכסוך קשה 
עם הילידים, הרואים בשבים מתנחלים זרים אף שאינם כאלה בעיני עצמם, וגם לא בעיני 
הקהילה הבינלאומית שתומכת בהם. זהו קונפליקט ללא הכרעה, שאינו מתיישב עם המודל 
הקולוניאלי, שכן במצב הקולוניאלי מושגת לבסוף הכרעה, אם על ידי השמדה של הילידים 
כפי  הילידים  ניצחון  ידי  על  ואם  זילנד,  וניו  אוסטרליה  אמריקה,  ארצות  בכל  שקרה  כפי 
שקרה בדרום אפריקה וכפי שהולך וקורה בצפון אירלנד. לפלסטינים אין סיכוי להכריע את 
היהודים, כי נראה שהמצב אינו קולוניאלי, או שהוא קולוניאלי חריג לגמרי שאין להקיש 

אליו ממצבים קולוניאליים אחרים.
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בשל אופיו הדתי–אתני של העם היהודי, אופייה האתני של הציונות שצמחה במזרח אירופה, 
והסכסוך עם הפלסטינים שדרש גיוס מרבי של היהודים, ישראל לא התפתחה כחברה מערבית. אין 
ספק שיש לה מאפיינים מערביים מסוימים, והיא מתפתחת בכיוון מערבי, אך בסך הכול אין היא 

עומדת באמות המידה של חברה מערבית. לישראל יש גם ייחוד כחברה שסועה באופן עמוק.
יש לחזור ולהדגיש שתהיות אלה, המצביעות על אופייה הייחודי ויוצא הדופן של החברה 
הישראלית, אין פירושן שעלינו לחדול מהשוואתה לחברות אחרות. להפך, יש לערוך יותר ויותר 

השוואות כדי למצוא את מקומה הנכון של ישראל במפה העולמית וכדי להבין את ייחודה.
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