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סטטיסטיקה, קטגוריזציה ומדידת אי-שוויון בישראל 6   סיגל נגר־רון

סטטיסטיקה לאומית, קטגוריזציה אתנית
ומדידת אי־שוויון בישראל

סיגל נגר־רון*

שחיה  האוכלוסייה  את  וסופרת  מקטלגת  ממיינת,  מדינה  כל  תקציר. 
בה. לקטלּוג ולהגדרות הרשמיות לפי אתניות וגזע יש השפעה רבה על 
התפיסות החברתיות, על כינונן של היררכיות ועל יצירתו של אי־שוויון 
אתני וגזעי. אם בעבר סיווג ואיסוף נתונים סטטיסטיים על בסיס אתני 
או גזעי היו פרקטיקות שסייעו ליצירה ולתחזוק של אי־שוויון, הרי אלו 
פינו את מקומם בעשורים האחרונים והפכו אמצעים לתיקון אי־שוויון 
במדינות רבות. בישראל התעצב אי־שוויון אתני פנים־יהודי, קרי בין 
מזרחים לאשכנזים, אך מאחר שמדידת המוצא בסטטיסטיקה הלאומית 
ניתנת  אינה  היהודית  מהאוכלוסייה  כמחצית  דורות,  לשני  מוגבלת 
)הלמ״ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית  והלשכה  כיום,  סטטיסטי  לזיהוי 
אינה מפרסמת עוד נתונים על אי־השוויון האתני כפי שעשתה בעבר. 
בזמן שנחלשה היכולת לזהות ולעקוב אחר אי־השוויון האתני פיתחה 
הלמ״ס שני מדדים חדשים לבחינת אי־שוויון בישראל: מדד האשכולות 
באמצעות   .)2008( הפריפריאליות  ומדד   )1987( החברתיים־כלכליים 
היום  ועד  מ־1950  הלמ״ס  שפרסמה  הסטטיסטיים  השנתונים  ניתוח 
הסטטיסטיקה  של  תרומתה  את  מראה  אני  החדשים  המדדים  וניתוח 
הלאומית לביסוס ההבחנה האתנית הפנים־יהודית הבינרית בעשורים 
ההדרגתית  מחיקתה  האתני,  הריבוד  להתקבעות  במקביל  הראשונים, 
בישראל בעשורים  אי־שוויון  לבחינת  רלוונטי  של האתניות כמשתנה 
האחרונים והחלפתה במדדים גאוגרפיים. הדיון בוחן את תפקידה של 
היעדרם של  ואת השלכות  אי־שוויון  בניטור  הסטטיסטיקה הלאומית 
נתונים מפולחים על פי אתניות בדור שלישי על היכולת לנתח ולהבין 

כראוי את המכניזמים של אי־השוויון בישראל כיום.

מילות מפתח: סטטיסטיקה לאומית, אי־שוויון, אתניות, מדדים

ד"ר סיגל נגר־רון, המחלקה ללימודים רב־תחומיים במדעי הרוח והחברה, המכללה האקדמית ספיר  *

ברצוני להודות לעינת לחובר ותמי רזי על תמיכתן המתמשכת, להגר צמרת־קרצ׳ר שפתחה בפניי   
לייבלר  לענת  המחקרי,  המסע  את  עימי  שהתחילה  מוצפי־האלר  לפנינה  המדדים,  לעולם  צוהר 
ולקוראים  והעידוד  הליווי  על  קלב  לאלכסנדרה   ,STSב־ הנרחבות  מידיעותיה  בנדיבות  שחלקה 
האנונימיים של כתב העת על הקריאה היסודית וההערות המועילות. מחקר זה נתמך על ידי משרד 

המדע, הטכנולוגיה והחלל.
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“אתניות פנים־יהודית״, קרי ההבחנה בין “מזרחים״ ל״אשכנזים״, העסיקה את הסוציולוגיה 
לאורך  ניתנו  שונות  תאורטיות  מפרספקטיבות  שונים  הסברים  מראשיתה.1  הישראלית 
הנחת  את  מקבלים  כיום  רבים  הפנים־יהודי״.  ה״אתני  אי־השוויון  של  למציאות  השנים 
וגזע אינם דברים  וגזע הם תוצר של הבניה חברתית, כלומר, אתניות  המוצא כי אתניות 
שקיימים בעולם אלא נתפסים ככאלה בתודעתנו באמצעות קטגוריזציות, ייצוגים, פרשנויות 
וזיהויים )Brubaker, 2002, pp. 174–175(. מאז חדירת הפרספקטיבה הפוסט־קולוניאלית 
לאקדמיה הישראלית, בשנות התשעים של המאה ה־20, התגבשה תפיסה שלפיה “אתניות 
 ,2002 ואחרים,  )חבר  אמיתית  תופעה  בעת  ובה  מדומיינת  תופעה  היא  פנים־יהודית״ 
עמ׳ 16(. על פי עמדה זו שיח אוריינטליסטי מקומי כונן את הקטגוריות מזרחיּות/אשכנזיּות 
כקטגוריות מדומיינות, נבדלות, ואפשר הפעלת פרקטיקות כלכליות, פוליטיות ותרבותיות 
אשר הפכו את התופעה המדומיינת לתופעה ממשית. עבודות מפרספקטיבה זו תיארו את 
תהליך האתניזציה שעברה בישראל קבוצה הטרוגנית של מהגרים יהודים מארצות ערב 
והאסלאם — הטרוגנית מבחינת מידת החשיפה למודרניזציה, מבחינה תרבותית, היסטורית, 
ועבור  המדינה  ברמת  והתודעתיות  המטריאליות  השלכותיו  על  ועמדו   — ועוד  לשונית 
הסובייקטים )כזום, 1999; שנהב, 2003; שנהב ויונה, Shohat, 1988 ;2008 ועוד(. העבודה 
הנוכחית צועדת בעקבות עבודות אלו ובעקבות מחקרים כמותניים שבחנו את היווצרותו 
של אי־השוויון האתני והראו שהקטגוריות האתניות ואי־השוויון כוננו באופן הדדי ובו־זמני 

.)Khazzoom, 2008 ;1987 ,בתהליך בינוי האומה )ראו למשל אמית, 2001; נהון
מאמר זה מתמקד במנגנון אחד, צר אך משמעותי, בהבניית הקטגוריות האתניות הפנים־

יהודיות “מזרחיּות/אשכנזיּות״ — זה של הסטטיסטיקה הלאומית. באמצעות ניתוח שנתוני 
תרמה  הלאומית  הסטטיסטיקה  כיצד  אראה  )הלמ״ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
לביסוס ההבחנה הבינרית ההיררכית בין מזרחים לאשכנזים בעשורים הראשונים להקמת 
המדינה, במקביל להתקבעות הריבוד האתני, ולטשטושה בעשורים האחרונים. אצביע על 
זיקה טמפורלית בין “פקיעת התוקף״ של הקטגוריזציה האתנית הרשמית )שני דורות לאחר 
ההגירה( ואתאר את פיתוחם של מדדים רשמיים חדשים לבחינת אי־שוויון על ידי הלמ״ס: 
מדד האשכולות החברתיים־כלכליים )1987( ומדד הפריפריאליות )2008(. באמצעות ניתוח 
הרציונל והאינדיקטורים המרכיבים את המדדים הללו אצביע על תהליך המחיקה ההדרגתי 
יצירת  כיום.  בישראל  אי־שוויון  לבחינת  רלוונטי  כמשתנה  הפנים־יהודית״  ה״אתניות  של 
מדדים “עוקפי אתניות״ לבחינת אי־השוויון בסטטיסטיקה הלאומית מבטאת את דינמיקת 
הכחשתה של האתניות והסוואתה בשמות קוד, דינמיקה שזוהתה בשיח הציבורי בישראל 
)שנהב, 2006(, בפוליטיקה )הרצוג, 1984(, במשפט )ביטון, 2011( ובצבא )לרר, 2021(. בהמשך 

המושגים אתניות פנים־יהודית, מזרחים ואשכנזים נתונים בתוך מירכאות מכמה טעמים. ראשית,   1
קבוצה  בין  ההבדל  )על  חברתיות  בקבוצות  ולא  בקטגוריות  מדובר  כי  העמדה  את  להדגיש  כדי 
לקטגוריה ראו Brubaker, 2002(. שנית, לקטגוריות המוגדרות בישראל כ״אתניֹות״ אין בסיס אתני 
קבוצה  של  דמיונה  תוצאת  היא  פנים־יהודית״  “אתניות  אלא  משותף,  לשוני(  היסטורי,  )תרבותי, 
הטרוגנית כהומוגנית, דמיון שהתממש בתהליך האוריינטליזציה שעברו מזרחים בישראל. שלישית, 
הטרמינולוגיה במחקר הישראלי ביחס לאתניות בכלל ולמזרחיּות בפרט השתנתה לאורך השנים. 
יותר אני נאלצת להשתמש בהגדרות  יובהרו לאורך המאמר. בהיעדר הגדרות טובות  סוגיות אלו 
המקובלות כיום במחקר הישראלי, אך מגבילה את משמעותן באמצעות תיחום המונחים במירכאות.
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אראה, באמצעות מחקרים שאינם נסמכים על נתוני הלמ״ס, כי אף שהלמ״ס איננה ממשיכה 
אי־השוויון  והלאה,  להגירה  שלישי  מדור  לאשכנזים  מזרחים  בין  אי־השוויון  את  למדוד 
האתני הפנים־יהודי ממשיך להתקיים. אטען כי העיוורון הסטטיסטי ביחס לאתניות הפנים־

יהודית מעכב את היכולת להבין את חלקה של האתניות במנגנוני הריבוד כיום.
המאמר שואב מהספרות העולמית העוסקת בתרומת הסטטיסטיקה הלאומית ומפקדי 
האוכלוסין ליצירת קטגוריות אתניות וגזעיות. ספרות זו שהתפתחה בשנים האחרונות דנה 
החל  הרשמיות,  הסטטיסטיות  הקלסיפיקציות  בשימושי  השנים  לאורך  שחלו  בשינויים 
 Brubaker, 2002; Kertzer & Arel, 2002;( ביצירה של אי־שוויון אתני או גזעי וכלה בתיקונו
 Morning, 2008; Prewitt, 2013; Rocha & Aspinall, 2020; Simon, 2015; Simon & Piché,
Surdu, 2016 ;2012(. בהקשר המקומי עבודות ספורות עסקו בנושא )כהן, 2015; לייבלר 2011; 
Cohen & Gordon, 2018; Leibler 2014 ,2017( והמחקר הנוכחי צועד בעקבותיהם. מחקר 
זה מבוסס על ניתוח 71 שנתוני הלמ״ס, מהשנתון הראשון שפורסם ב־1950 ועד האחרון 
שפורסם ב־2020, ומתמקד בהשתנות הפילוחים על פי מוצא. נוסף על כך נותחו מרכיבי 
האינדיקטורים המרכיבים את המדדים הרשמיים שפיתחה הלמ״ס לבחינת אי־שוויון ונותח 
זה אני מבקשת לענות  ניתוח קורפוס  הרציונל שלהם כפי שהוצג בפרסומיה. באמצעות 
הסטטיסטית  להבחנה  הבינרית  האתנית  הקטגוריזציה  הפכה  מתי  הבאות:  השאלות  על 
בין  הבדלים  שהציגו  הרשמיים  הפרסומים  התרבו  תקופות  באילו  הרשמית?  המדינתית 
הקטגוריות האתניות הפנים־יהודיות? מתי טושטשה היכולת לזהות את אי־השוויון האתני? 
אי־שוויון? מהם האינדיקטורים המרכיבים  פותחו למדידת  אילו מדדים חדשים רשמיים 
אותם? ואילו שימושים נעשים במדדים הללו? הממצאים מלמדים שבעשורים הראשונים 
תרמה הסטטיסטיקה הלאומית לביסוס קטגוריזציה אתנית פנים־יהודית בינרית באמצעות 
יצירת הסיווג “יוצאי אסיה־אפריקה״ לעומת “יוצאי אירופה־אמריקה״ והצגת פערים ביניהן 
בשורה של תחומים )פריון, השכלה, תעסוקה, רמת חיים ועוד(, ואילו בעשורים האחרונים, 
הדה־פוליטיזציה  במנגנון  חלק  נוטלת  היא  אתניות״,  “עוקפי  מדדים  פיתוח  באמצעות 

המבקש למחוק את היסטוריית ההגירה והקליטה שבמהלכה התעצב הריבוד האתני.

סטטיסטיקה לאומית, קטגוריזציה אתנית וגזעית ואי־שוויון

רוב מדינות העולם מקטלגות את אוכלוסיותיהן על פי גזע ואתניות2 ומודדות את שיעוריהן 
בסטטיסטיקה הלאומית )Morning, 2008, p. 239(. לסימונה של קטגוריה חברתית מסוימת, 
השלכות  יש  הרשמית  בסטטיסטיקה  למדידתה  והאופרציונליזציה  הנומינלית  הגדרתה 
מפקדי   .)Simon, 2015; Simon & Piché, 2012( דמוגרפיים  נתונים  לאיסוף  מעבר  רבות 
האוכלוסין והנתונים הנאספים בהם על בסיס סיווגים אתניים או גזעיים אינם רק משקפים 
מציאות חברתית אלא יש להם תפקיד מרכזי ביצירתה )Kertzer & Arel, 2002(. בנדיקט 
אנדרסון הוסיף למהדורה המעודכנת של ספרו קהילות מדומיינות פרק העוסק בתרומתו 
ואת מקומן  לדמיין את האוכלוסייה  ליכולת  במדינה הקולוניאלית  האוכלוסין  של מפקד 

על הקושי בהבחנה בין אתניות לגזע ראו Brubaker, 2009, pp. 25–26 וכן שנהב ויונה, 2008, עמ'   2
.46–13
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של הקבוצות האתניות והגזעיות השונות בה. אנדרסון מראה שמלבד מטרות של פיקוח 
וכדומה(, שלשמן השתמשו שליטים  לצבא  גיוס  מיסים,  )גביית  על האוכלוסייה  ושליטה 
הייתה  הקולוניאליות  במדינות  המודרני  למפקד  ההיסטוריה,  לאורך  אוכלוסין  במפקד 
והכימות השיטתי שלהם במפקדים אפשרו  והגזעיים  ייחודית: המיונים האתניים  תרומה 
לחשוב על קטגוריות חברתיות ולדמיין היררכיות על בסיס אתני וגזעי, דמיון שהתממש 
ועוד  הרפואה  המשטרה,  החינוך,  המשפט,  במערכות  הקולוניאלית  הבירוקרטיה  דרך 
199–206(. אנדרסון התייחס למדינה הקולוניאלית מחוץ לאירופה;  1999, עמ׳  )אנדרסון, 
יותר הדגישו את התפקיד המרכזי שמילאו מפקדי האוכלוסין ביצירה  עבודות מאוחרות 
של היררכיות פנימיות על בסיס אתני וגזעי בתוך מדינות הלאום באירופה וביצירתה של 

.)Brubaker, 2002; Kertzer & Arel, 2002( קולוניזציה פנימית בארצות הברית
בשני העשורים האחרונים, בעיקר בעקבות תהליכי הגירה גלובליים, התרבה העיסוק 
בשאלת ההגדרות של הקטגוריות האתניות והגזעיות ומדידתן במפקדים ובסקרים. בקרב 
החוקרים שוררת הסכמה רחבה כי הקטגוריות החברתיות הרשמיות אינן משקפות ישויות 
וניטרליות,  כאובייקטיביות  הנדמות  החברתיות,  הקטגוריות  זאת  תחת  אובייקטיביות; 
בין כוחות חברתיים לסמכויות  ופוליטיים  הן תוצאה של תהליכי התגוששות היסטוריים 
 Simon( ציבוריות כמו מדענים וסטטיסטיקאים על אופני ההגדרה של קבוצות חברתיות
et al., 2015; Surdu, 2016(. הקטגוריות הרשמיות אינן משקפות אפוא “זהויות אותנטיות״, 
אלה  של  החברתי  הייצוג  על  השפעה  יש  גזעית  או  כאתנית  קטגוריה  של  למסגורה  אך 
המשויכים אליה ועל כינונן של היררכיות חברתיות )Roth, 2017(. הספרות הענפה הבוחנת 
ואי־שוויון  גזעי  או  אתני  בסיס  על  קטגוריזציות  הלאומית,  הסטטיסטיקה  בין  הזיקה  את 
 ,)Goldscheider, 2002b; Roth, 2017( חברתי מדגישה את שרירותיות ההגדרות המַסווגות
 Brubaker &( הסובייקטים  חיי  על  הרשמית  הקלסיפיקציות  מערכת  של  ההשלכות  את 
Cooper, 2000; Kertzer & Arel, 2002; Simon et al., 2015(, את כוחן של סמכויות מדינתיות 
 Nobles, 2002; Prewitt, 2013; Simon & Piché,( והגזעיות  האתניות  ההגדרות  בקביעת 
שלהן  והאופרציונליזציה  הרשמיות  ההגדרות  על  קבוצות  של  מאבקיהן  את  וגם   )2012
רוטינת  של  תרומתה  על  עמדו  נוספות  עבודות   .)Bruno et al., 2014( הנתונים  באיסוף 
המדידה בניטור אי־שוויון )Strmic-Pawl et al., 2018( והציעו דרכים להתמודד עם אתגרי 
 Rocha & Aspinall,( הקלסיפיקציות במטרה להמשיך למדוד את אי־שוויון האתני והגזעי

.)2020
סימון  ופטריק  פישה  ויקטור  רלו,  ז׳אן־לואי  שערכו  השוואתית  היסטורית  בסקירה 
עומדים החוקרים על התמורה שחלה בעשורים האחרונים בתפקידה של הסטטיסטיקה 
והגזעיות  האתניות  הקלסיפיקציות  שימשו  המודרני  העידן  בראשית  אם  הלאומית: 
או  אתני  בסיס  על  חברתיות  היררכיות  וכינון  שליטה  של  מטרות  האוכלוסין  במפקדי 
גזעי, הרי אלו פינו את מקומן, לאחר מאבקים פוליטיים, לטובת קידום מדיניות השואפת 
 ,Negro )Rallu et al., 2006(. כך למשל הקטגוריה  הגזעי  או  אי־השוויון האתני  לתיקון 
מאבק  לאחר  הוחלפה  הברית,  בארצות  השלושים  משנות  במפקדים  בשימוש  שהייתה 
מצב  על  בנתונים  שימוש  נעשה  וכיום   ,Black בקטגוריה  האזרח  לזכויות  התנועה 
 Strmic-Pawl et al.,( המבני  אי־השוויון  לתיקון  לפעול  כדי  הברית  בארצות  השחורים 
וגזעיות שסבלו  ויותר מנהיגי ומנהיגות קבוצות אתניות  יותר  2018(. בשנים האחרונות 
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)statactivism(3 כדי לבסס  וסובלות מקיפוח ומהדרה עושים שימוש ב״סטטאקטיביזם״ 
משתמשות  חברתיות  תנועות  כלומר,  משאבים.  של  הוגנת  לחלוקה  תביעותיהם  את 
בסטטיסטיקה, שבעבר סייעה לכינון היררכיות אתניות וגזעיות, ככלי לתיקון אי־השוויון 

.)Leibler, 2017( האתני והגזעי
בהיותה של ישראל מדינת הגירה ומדינה שחיים בה שני לאומים, סוגיות של אתניות 
מימיה  כבר  בפרט  הישראלית  הסוציולוגיה  ואת  בכלל  החברה  את  ומעסיקות  העסיקו 
הראשונים. משנות התשעים של המאה ה־20, בהשראת הפרספקטיבה הפוסט־קולוניאלית, 
התפתח דיון ענף אשר ביקר את האופנים שבהם נבחנו בעבר סוגיות אתניות ולאומיות 
במחקר החברתי, ומתוכו נוצרו מסגרות תאורטיות חדשות לניתוח היחסים בין הקבוצות 
האתניות, הדתיות והלאומיות המרכיבות את החברה בישראל )ראו למשל חבר ואחרים, 
למרות  אך   .)Yiftachel, 2006  ;2008 ויונה,  שנהב   ;2005 ושפיר,  פלד   ;2005 יונה,   ;2002
מרכזיותה של האתניות הפנים־יהודית “בקביעת הקואורדינטות של החברה הישראלית״ 
של  בתרומתה  מעמיק  דיון  הישראלית  בסוציולוגיה  התפתח  לא   ,)59 עמ׳   ,2006 )שנהב, 
הסטטיסטיקה הלאומית לביסוסן או לטשטושן של הקטגוריות ה״אתניות״ או בתפקידה 

בניטור אי־השוויון האתני ובעמעומו. 
עבודות ספורות בלבד בחנו את תרומת הלמ״ס לעיצובן של תפיסות חברתיות בישראל. 
כך למשל, ענת לייבלר התמקדה בתפקידה של הסטטיסטיקה בתקופת היישוב ובתרומתה 
וניב גורדון עמדו על האופן שבו  ינון כהן   .)Leibler, 2014 ;2011 )לייבלר,  לבינוי האומה 
סיווגים סטטיסטיים תרמו להגזעה של המרחב ולניכוסו על בסיס לאומי, והצביעו על כך 
יהודית  זהות  לכונן  מסייעת  דורות  לשני  הפנים־יהודית  האתניות  מדידת  של  שהגבלתה 

.)Cohen & Gordon, 2018, p. 203 ;2015 ,ישראלית מובחנת מזו הפלסטינית )כהן
המאמר הזה מתמקד בקטגוריזציה האתנית הפנים־יהודית בשנתוני הלמ״ס ובמדדים 
יותר  רחב  ודיון  מחשבה  לקדם  מבקש  הוא  אולם  אי־השוויון,  לבחינת  הלמ״ס  שפיתחה 
בסוציולוגיה הישראלית ביחס לתרומתה של הסטטיסטיקה הלאומית לכינון קטגוריזציות 
חברתיות ותפקידה בניטור אי־שוויון. מאחר שמערכת הסיווגים הרשמית נוטה לחדור אל 
המחקר העצמאי )Starr, 1992, p. 265(, יש מקום גם לבחינה רפלקטיבית של השפעותיה 

על המחקר הסוציולוגי בסוגיות של אתניות ואי־שוויון. 

“מזרחים״ כאובייקט מחקר

ולדיון  אמפירי  למחקר  אובייקט  ה״מזרחים״  היוו  הישראלית  הסוציולוגיה  ימי  מראשית 
“המזרחים  לחקר  שונות  קלסיפיקציות  והוצעו  סקירות  נכתבו  השנים  לאורך  תאורטי. 
בישראל״, אם באופן ישיר )למשל דהאן־כלב, 2007; חבר ואחרים, 2002; סמוחה, 1984ב; 
צור, 2003; שטרית, 2004( אם בעקיפין, כחלק מניתוח “החברה הישראלית״ )פלד ושפיר, 
2005; רם, 1993(. סקירה זו מתמקדת באופנים שבהם נעשה שימוש בקטגוריזציה האתנית 

של  מחדש  ניכוסה  את  לתאר  כדי  דידיה  ועמנואל  ברונו  איזבל  שטבעו  מושג   — סטטאקטיביזם   3
 .)Bruno & Didier, 2013( הסטטיסטיקה על ידי קבוצות מיעוט כחלק ממאבקן על הקצאת משאבים

.Bruno et al., 2014 להרחבה ראו
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“יוצאי  הלמ״ס  בשפת  ו״אשכנזים״,  “מזרחים״  של  המדומיינת  הבינרית  הפנים־יהודית 
אסיה־אפריקה״ ו״יוצאי אירופה־אמריקה״, ובהסברים שניתנו לריבוד האתני בישראל. 

ראשית,  מרכזיים.  נושאים  בשני  הסכמה  קיימת  כי  מלמד  הקודמות  הסקירות  ניתוח 
יש תמימות דעים כי הגישה שהתפתחה באוניברסיטה העברית בהובלתו של שמואל נח 
אייזנשטדט בשנות החמישים הייתה הראשונה לדון במיקומם הנמוך של מזרחים בריבוד 
העדתית״4  “הבעיה  שלפיה  אוריינטליסטית  תפיסה  מתוך  ולהסבירו  בישראל  החברתי 
נובעת מ״איכותם הירודה״ של יהודי ארצות ערב והאסלאם. נקודת המוצא של הגישה היא 
דמיונן של שתי קבוצות דיכוטומיות — יהודים מזרחים ויהודים מערבים — אשר נבדלות 
בתרבותן, באורחות חייהן, באמונותיהן ותפיסותיהן, ברמת ההשכלה שלהן ובמידת חשיפתן 
למודרניזציה. הטענה הייתה שיהודים שחיו בארצות ערב והאסלאם הגיעו לישראל כשהם 
חסרים את הכישורים הנדרשים לחיים במדינה מודרנית. על פי גישה זו, שכונתה “קליטה 
באמצעות מודרניזציה״, החיים בישראל — ובעיקר התחנכותם של בני הדור השני של יוצאי 
אסיה־אפריקה במערכת החינוך הישראלית — יובילו לִחברותם מחדש ויכינו אותם לחיים 
בחברה המודרנית, כך שבעתיד יוכלו להשתלב במבנה המעמדי לפי כישוריהם והמוטיבציה 
שלהם. פרדיגמה זו הפכה להיות הדומיננטית בסוציולוגיה הישראלית והעניקה לגיטימציה 

מדעית כביכול לתפיסה האירופוצנטרית שבה החזיקה ההגמוניה.
הסכמה נוספת היא שגישת המודרניזציה אותגרה בסוף שנות השבעים על ידי חוקרים 
שהתקבצו באוניברסיטת חיפה, רובם בעלי אוריינטציה ניאו־מרקסיסטית.5 בסדרת מאמרים 
הם ניתחו את התהוות אי־השוויון בישראל וטענו שהקשר בין מוצא למעמד הוא תוצאה של 
פעולות שננקטו על ידי המדינה. לדידם, בין הגורמים שהשפיעו על יצירת המבנה הריבודי־
האתני אפשר למנות את מדיניות הקליטה, פיזור האוכלוסייה והתעסוקה )ברנשטיין, 1979, 
1980; סבירסקי וברנשטיין, 1980(, הבירוקרטיה המדינתית )כרמי ורוזנפלד, 1979(, מערכת 
פי  על  1984א(.6  )סמוחה,  והצבא   )1978 וקציר,  סבירסקי   ;1995  ,1981 )סבירסקי,  החינוך 
גישה זו מיקומם הריבודי הנמוך של המזרחים איננו תולדה של אי־התאמתם התרבותית 
לחברה המודרנית הקולטת אלא תוצאה של אופן שילובם בחברה ובכלכלה של ישראל 

בעשורים הראשונים של המדינה. 
שתי  הפוליטיות,  ובמשמעויותיהן  התאורטיות  בפרספקטיבות  המהותי  ההבדל  למרות 
הגישות — גישת המודרניזציה מבית מדרשו של אייזנשטדט והגישה הניאו־מרקסיסטית — 
האמפירית־הכמותנית  העבודה  המדומיינת.  הבינרית  האתנית  הקטגוריזציה  את  אימצו 
הראשונה שאתגרה את הקטגוריזציה הרשמית של “יוצאי אסיה־אפריקה״ ו״יוצאי אירופה־

אמריקה״ היא עבודתו של יעקב נהון מ־1987, שהצביעה על המלאכותיות שבאיחוד יוצאי 

המושג “עדה״ התייחס ל״מזרחים״, ואילו “אשכנזים״ לא הוגדרו כעדה אלא כ״ישראלים״ )הרצוג,   4
1986, עמ׳ 17(. השימוש במונח “עדה״ קידם תפיסה א־פוליטית וחסם את האפשרות לדון באופני 

הייצור של הגבולות ה״עדתיים״ )שנהב, 2006, עמ׳ 59(.
את  פיתח  סמוחה  הניאו־מרקסיסטים.  עם  נמנה  אינו  חיפה,  מאוניברסיטת  הוא  אף  סמוחה,  סמי   5
 Ram, הגישה הפלורליסטית, שהעלתה תרומה חשובה למחקרי אי־השוויון האתני. להרחבה ראו 

.1995, pp. 97–117
אני מתייחסת  1984ב( אולם כאן  )סמוחה,  נציגה המובהק של הגישה הפלורליסטית  סמוחה הוא   6

לניתוחו את האופן בו הצבא משכפל ריבוד אתני.
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האוכלוסייה  מפקדי  על  בהתבסס   7.)1987 )נהון,  בינריות  קטגוריות  לשתי  שונות  ארצות 
מ־1950 עד 1983 השווה נהון בין השכלתם של מהגרי ארצות ספציפיות שהתחנכו בארצות 
מוצאם ובין השכלת דור הבנים שהתחנכו במערכת החינוך הישראלית. הממצאים מלמדים 
על הטרוגניות בפרופיל ההשכלה בקרב בני הדור הראשון, שאי־אפשר למצותה ביבשות 
)אסיה־אפריקה או אירופה־אמריקה(, לעומת הומוגניזציה בפרופיל ההשכלתי של  מוצא 
פרופיל השכלתי  היה  לא  הראשון  בדור  כלומר,  מוצא.  ליבשות  בהתאם  השני  הדור  בני 
פרופיל  היה  שלא  כפי  אסיה־אפריקה״  “יוצאי  הקטגוריה  תחת  שקובצו  לאלו  משותף 
השכלתי משותף ליוצאי מזרח אירופה ומערב אירופה; פרופיל השכלתי משותף לפי יבשות 
מוצא מופיע רק בדור השני, בקרב אלו שהתחנכו בישראל. נהון חשף אפוא את התפקיד 
ו״מזרחים״  “אשכנזים״  הקטגוריות  ביצירת  הישראלית  החינוך  מערכת  שמילאה  המרכזי 
בניתוח  להגירה.8  הראשון  בדור  התקיימה  שלא  פנימית,  הומוגניות  בעלות  כקטגוריות 
שוק העבודה והשפעת ההסללה על יוצאי אסיה־אפריקה נהון משלים את תיאור תהליך 
הפרולטריזציה שעברו מזרחים בישראל. עבודות אמפיריות נוספות, כמו עבודותיהן של 
קרין אמית )2001( ועזיזה כזום )Khazzoom, 2008(, הצביעו על השרירותיות והמלאכותיות 
שבקטגוריזציה האתנית הבינרית של מהגרי הדור הראשון לפי יבשות מוצא, והן מחזקות 
כדי תהליך  תוך  בו־זמנית  ואי־השוויון האתני התגבשו  את התזה שהקטגוריות האתניות 

.)Goldscheider, 2002b, p. 143( בינוי האומה
)מזרחים  אינטלקטואלים  הצביעו  הפוסט־קולוניאלית  הפרספקטיבה  בהשפעת 
בעיקר( על התשתית המחשבתית האירופוצנטרית אשר עמדה בבסיס יצירת הקטגוריות 
“מזרחים״/״אשכנזים״. בעקבות ספרו של אדוארד סעיד אוריינטליזם הציעה אלה שוחט 
)Shohat, 1988( להבין את הבניית הקטגוריות הבינריות — “אשכנזים״/״מזרחים״ — כנטועה 
במערך גלובלי של יחסי מזרח ומערב. עשור לאחר מכן הציעה עזיזה כזום )1999( לראות 
את אי־השוויון האתני בישראל כתוצאה של סדרת תהליכי אוריינטליזציה שהחלה בגולה: 
השתמשה  סיימה,  טרם  שאותו  התמערבות,  תהליך  של  בעיצומו  שהייתה  קבוצה  כל 
נוספות  כנחותה. עבודות  להציג את הקבוצה האחרת  על מנת  מזרח־מערב  בדיכוטומיה 
מפרספקטיבה זו הצביעו על כך שבראשית תקופת היישוב הייתה ההנהגה עסוקה בסוגיית 
“עדות המזרח״, קטגוריה שכללה את “העדה הספרדית״, “תושבי היישוב הישן״ והמהגרים 
שהגיעו מארצות ערב והאסלאם בסוף המאה ה־19 ובראשית המאה ה־20. ההנהגה ראתה 
במזרחים חלק מהקולקטיב הלאומי, אם כי חלק שיש לתקנו ולחנכו לאורחות הציוויליזציה 
המודרנית )ראו למשל פלד ושפיר, 2005; שטרית, 2004; שנהב, 2003; שנהב ויונה, 2008(. 
בתקופת היישוב התקיים שיח גלוי על תכונות ופגמים שיוחסו למזרחים, והמוסדות הציוניים 

הראשונה שאתגרה את העמדה הממסדית שראתה ב״עדתיות״ תופעה מהותנית הייתה חנה הרצוג   7
השיח  את  שחקרה  הרצוג,   .)1984 )הרצוג,  פוליטית?״  עדתיות  “האמנם  הדרך  פורץ  במאמרה 

הפוליטי, הצביעה על ה״עדתיות״ כתופעה שמכוננת באמצעות תהליכים חברתיים.
יואל פרלמן ויובל אלימלך )2012( טוענים כי אי־אפשר לפסול את תאוריית טרום ההגירה לטובת   8
תאוריית האפליה. אולם גם על בסיס ההגדרה השונה שלהם לקבוצת ה״אבות״ מודים החוקרים: 
“אמת, מבחינת הבדלים בין הממוצעים עולה כי הקבוצות מעיראק וממצרים נעו כלפי מעלה פחות 

מהצפוי״ )פרלמן ואלימלך, 2012, עמ׳ 499(. 
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 ,)Hirsch, 2008( שהוקמו בשנות העשרים והשלושים של המאה ה־20 בתחומי הבריאות 
מימשו   )2009 )שנקולבסקי,  והחינוך   )2009 רזי,   ;2019 רדאי,   ;2008 )ברנשטיין,  הרווחה 

בפרקטיקות יומיומיות את הקונספציה שלפיה המזרחים הם אובייקט לטיפול ותיקון.
אך כיצד הפכה הקטגוריה “עדות המזרח״ מקטגוריה שיחנית לקטגוריה “מדעית״ הניתנת 
הלמ״ס  סייעה  שבו  האופן  על  לייבלר  ענת  של  החלוצית  עבודתה  סטטיסטית?  למדידה 
)scienticization( של  רוברטו בקי לתהליך המידוע  בבינוי האומה מאירה את תרומתו של 
ב־1938  מאיטליה  לפלסטינה־א״י  הגיע  בקי   .)Leibler, 2014  ;2011 )לייבלר,  ה״מזרחים״ 
ועבד כדמוגרף בארגון הרפואי הדסה ובמחלקה לסטטיסטיקה של ממשלת המנדט. ממצאיו 
הטבעי  הריבוי  לעומת  אירופי  ממוצא  יהודיות  נשים  בקרב  הנמוכים  הפריון  שיעורי  לגבי 
יהודית לארץ־ישראל הובילו אותו לחפש  והצפי הנמוך להגירה  הגבוה בקרב הפלסטינים 
שזיהה  הגבוהים  הפריון  שיעורי  לפלסטינים.  יהודים  בין  השלילי  הדמוגרפי  למאזן  פתרון 
בקי בקרב “המזרחים״ הביאו אותו לגלות בהם עניין רב, אף שהיוו מיעוט מקרב המהגרים 
לפלסטינה־א״י. לייבלר מראה כי מחקריו של בקי בשנות הארבעים “עסקו בסיווג שיטתי 
של המזרחים כקבוצה בעלת קוהרנטיות פנימית מבחינה חברתית ונבעו מהלהט לחקור את 
פוטנציאל הילודה״ )לייבלר, 2011, עמ׳ 183(. אף שבקי זיהה שונות פנימית גדולה בשיעורי 
הפריון הקשורה בתעסוקת הבעל בקרב הקטגוריה שהוא מסווג כ״מזרח )אסיה ואפריקה(״ 
)כך במקור; ראו בקי, 1940(, הוא הכפיף את ההבחנה המעמדית להבחנה האתנית.9 כאיש 
המקצוע המוביל בתחום הסטטיסטיקה הצליח בקי להפוך את הסיווג האתני שיצר, “מזרח 
)אסיה אפריקה(״ ו״מערב )אירופה אמריקה אוסטרליה(״ )בקי, 1940(, לקטגוריות סטטיסטיות 
את  למדוד  ניתן  שבאמצעותן  קטגוריות  וקוהרנטיות,  אובייקטיביות  הן  שלכאורה  מדעיות 

המציאות החברתית מבלי להצדיק את השימוש בהן בכל פעם מחדש )לייבלר, 2011(.

אתניות פנים־יהודית בשנתונים הסטטיסטיים 1950–2020

כיצד הפכה ההבחנה האתנית הפנים־יהודית מתקופת היישוב לסיווג רשמי בסטטיסטיקה 
הלאומית? מתי הוחלט על החלוקה הבינרית הרשמית, יוצאי אסיה־אפריקה/יוצאי אירופה־
אמריקה, בשנתונים הסטטיסטיים? מה תרומתה של רוטינת מדידת ההבדלים בסטטיסטיקה 
הרשמית לביסוס הקטגוריזציה האתנית? מתי טושטשה היכולת לזהות את הריבוד האתני 
בסטטיסטיקה הלאומית? כיצד השפיעה מערכת הסיווג הרשמית על המחקר הסוציולוגי 
העצמאי? על כך אענה באמצעות ניתוח השנתונים הסטטיסטיים שפרסמה הלמ״ס מ־1950 
ועד 2020. אראה כי הסיווג האתני הרשמי שהחל ב־1954 התבסס בהדרגה במהלך שנות 
השישים, במקביל להתקבעות הריבוד האתני, וההשוואות על בסיסו הגיעו לשיאן בשנות 
השבעים. משנות השמונים חלה ירידה הדרגתית בהשוואות על פי יבשות לידה, ומראשית 

41 את המספר הממוצע של הילדים  בניתוח הריבוי הטבעי של תושבי ירושלים מציג בקי בטבלה   9
למשפחה פורייה שפוריותה נשלמה. בהסברים המילוליים בעקבות הטבלה מבהיר בקי: “אופיינית 
היא העובדה שהפקידים והעובדים במקצועות החופשיים בני עדות־המזרח או ילידי הארץ קרובים מן 
הבחינה הנידונה לפקידים שמוצאם מארצות אירופה יותר מאשר ליתר בני עדות המזרח וילידי הארץ; 
מספרים אחרים מוכחים שגם בין עדות־המזרח מופיעים כבר הבדלים עצומים״ )בקי, 1940, עמ׳ 78(.
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שנות האלפיים ההשוואות המעטות המופיעות בשנתונים מציעות “נתונים חלולים״, כאלה 
המתייחסים לשיעור קטן מהאוכלוסייה שהם אמורים לשקף. על בסיס ממצאים אלו אטען 
בעשורים  הפנים־יהודית  האתנית  ההבחנה  לביסוס  תרמה  הלאומית  הסטטיסטיקה  כי 
דורות מקשה על  ואילו הגבלת מדידת האתניות לשני  הראשונים לאחר הקמת המדינה, 

היכולת לזהות את הריבוד האתני בעשורים האחרונים.
עם הקמתה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב־1948 מונה בקי לעמוד בראשה. אך 
הקטגוריזציה הסטטיסטית הבינרית של מזרחים )אסיה־אפריקה( לעומת מערבים )אירופה־
אמריקה(, שבה השתמש בעבודותיו בשנות הארבעים, לא הפכה מייד לסיווג הרשמי של 
הלמ״ס. עם הקמתה ערכה הלמ״ס, בנובמבר 1948, מפקד אוכלוסין במסגרתו נערך רישום 
נתונים אישיים של כל תושב במדינה.10  ונבנתה כרטסת תושבים המכילה  של האזרחים 
בעקבות המפקד פורסם ב־1950 השנתון הסטטיסטי הראשון. הקטגוריזציה “יוצאי אסיה־

העוקבים.  השנתונים  בשני  לא  וגם  בו,  הופיעה  לא  אירופה־אמריקה״  ו״יוצאי  אפריקה״ 
הופיעה  כך  על  ונוסף  מוצאם  ארצות  לפי  המהגרים  מספרי  פורסמו  הראשון  בשנתון 
חלוקה של המהגרים לשבע קטגוריות מוצא: אסיה, אפריקה, אירופה המזרחית, ארצות 
שפורסם  השני,  בשנתון  ואוקיאניה.  אירופה  ארצות  שאר  אירופה,  ומערב  מרכז  הבלקן, 
יותר לארבע קבוצות מוצא: אסיה, אפריקה, אירופה  ב־1951, הופיעה חלוקה מצומצמת 
שפורסם  השלישי  השנתי  הסטטיסטי  בשנתון  המפורטים  בלוחות  ואוקיאניה.  ואמריקה, 
בקי בסוף השנתון  אולם בסקירה שהוסיף  מוצגות ארבע קבוצות המוצא הללו,  ב־1952 
תחת הכותרת “העלייה והשפעתה על האוכלוסייה היהודית״ הוא מבחין בין עולים “יוצאי 

אירופה״ לעולים מאסיה ומאפריקה. 
בשנתון הסטטיסטי שפורסם בשנת 1953 הופיע לראשונה לוח דמוגרפי על פי החלוקה 
35(, שהתווסף  15, עמ׳  1953, לוח  הדיכוטומית אסיה־אפריקה/אירופה־אמריקה )הלמ״ס, 
אל הלוח המפרט את מספרי העולים מארצות ספציפיות )הלמ״ס, 1953, לוח 5, עמ׳ 28(. 
באותו שנתון הופיע לוח נוסף שהציג את משלחי היד של העולים היהודים לפי מין ויבשת 
אמריקה  מאירופה,  היהודים  כל  כונסו  זה  בלוח   .)34 עמ׳   ,14 לוח   ,1953 )הלמ״ס,  לידה 
ואוקיאניה לקטגוריה אחת לעומת יוצאי אסיה ויוצאי אפריקה. לוח זה דומה לניתוח שערך 
בקי ב־1940, שבו קשר בין שיעורי הפריון ומקצוע הבעל אך הכפיף את ההבחנה המעמדית 
שנמצאה להבחנה האתנית, כפי שהוזכר קודם )בקי, 1940(. החלוקה הדיכוטומית בין “יוצאי 
אירופה־אמריקה״ ל״יוצאי אסיה־אפריקה״ התקבעה סופית בשנתון הסטטיסטי החמישי, 
שפורסם ב־1954, כאשר לראשונה הוצג פילוח לידות ומיתות בהתייחס לדור ראשון ודור 
שני להגירה על פי יבשות מוצא )הלמ״ס, 1954, לוח 19, עמ׳ 19 ולוח 27, עמ׳ 22(. פילוח 
בין  זה  בקי בשיעורי הפריון להבחנה שיצר על בסיס  בין העניין הראשוני של  זה קושר 

הקבוצות היהודיות בשנות הארבעים.
מסוף שנות החמישים נוספו בהדרגה בשנתונים הסטטיסטיים עוד ועוד לוחות המציגים 
תחומים:  של  בשורה  אירופה־אמריקה  ליוצאי  אסיה־אפריקה  יוצאי  בין  ההבדלים  את 

כרטסת התושבים כוללת מידע אישי על כל אזרח והיא מתעדכנת באופן שוטף. הנתונים מכרטסת   10
התושבים עומדים לרשות הלמ״ס ומאפשרים הצלבת מידע ומדידת מוצא מעבר לשני דורות, אם 

הלמ״ס תרצה בכך, כפי שעולה גם מדוח ההיערכות למפקד 2020, שאליו אתייחס בהמשך. 
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תנועה טבעית )פריון, נישואים, גירושים ותמותה(, בריאות, חינוך, השכלה והרגלי תרבות, 
צריכה ודיור, רמת חיים, כוח אדם ותעסוקה, סעד, וסטטיסטיקה פלילית )הגדרת התחומים 
בשנתונים הסטטיסטיים השתנתה לאורך השנים(. שיאן של ההשוואות בשנתון הסטטיסטי 
ה־29 שפורסם ב־1978 וכלל 60 טבלאות המשוות בין יוצאי אסיה־אפריקה ליוצאי אירופה־

אמריקה בפרמטרים שונים. איור 1 מציג את מספר ההשוואות על בסיס מוצא בשנתונים 
הסטטיסטיים. הניתוח מוצג מהשנתון הרביעי, שבו הופיעה לראשונה ההבחנה הבינרית. 
הוא כולל את שנתון 29, המהווה נקודת שיא במספר הניתוחים לפי מוצא, ומסתיים בשנתון 

70 שפורסם ב־2019.

איור 1. שכיחות ניתוחים לפי מוצא בשנתונים הסטטיסטיים 1954–2019

לתחום  פרט  בכל התחומים  יורד בהדרגה מספר ההשוואות  והתשעים  בשנות השמונים 
החינוך; בראשית שנות האלפיים החינוך הוא התחום העיקרי שבו נערכו ההשוואות על פי 
מוצא. בשנתון של 2008 מופיעות 19 טבלאות שבוחנות את ההבדלים בין מזרחים לאשכנזים 
בשורה של פרמטרים בתחום החינוך: שיעורי הזכאות לבגרות, שיעור הלומדים במכללות, 
שיעור המבקשים להתקבל לאוניברסיטאות, שיעורי המתקבלים והנדחים, שיעור מקבלי 
התארים, שיעור הסטודנטים במכללות לחינוך ועוד. אולם השוואות אלו הופסקו באחת 
קרוב  מוצא  פי  על  הניתוחים  מספר  ה־21  המאה  השני של  העשור  בסוף   .2009 בשנתון 

למספרם בשנתון הראשון שבו התקבעה החלוקה האתנית. 
התמעטות הלוחות בעשורים האחרונים קשורה בהגבלתה של מדידת המוצא לשני דורות 
בלבד לאחר ההגירה. אם בחמישים השנים הראשונות לאחר ההגירה המסיבית התאפשר 
האחרונות,  השנים  בעשרים  הרי  האתני,  אי־השוויון  ואחרי  המהגרים  מוצא  אחר  מעקב 
כשחלפו שני דורות, היכולת לזהות את המוצא על פי ההגדרות הקיימות הולכת ונשחקת 
שלא  לכך  דוגמה  ישראל.  יליד  שאביהם  ישראל  ילידי  בקבוצת  המתמיד  הגידול  בשל 
ניתן ללמוד על אי־השוויון האתני מהנתונים הקיימים אפשר לראות בשנתון הסטטיסטי 
שפורסם ב־2020. בשנתון זה מוצגים שני פילוחים שבוחנים אי־שוויון על פי יבשות הלידה: 



סטטיסטיקה, קטגוריזציה ומדידת אי-שוויון בישראל 16   סיגל נגר־רון

השתתפות בכוח העבודה האזרחי והתפלגות משקי בית לפי עשירונים. בחינה של לוחות 
אלו מלמדת כי מדובר בנתונים חלולים, שכן הנתונים מייצגים רק חלק קטן מהאוכלוסייה 
וקשה להסיק מהם על אי־השוויון האתני. כך למשל בלוח המפרט את החלוקה לעשירונים 
מהווים משקי הבית “הישראליים״ 56.5% מהאוכלוסייה, ואילו יוצאי אסיה־אפריקה מהווים 
6% ויוצאי “אירופה־אמריקה״ )הכוללים את עולי שנות התשעים מברית המועצות לשעבר( 

מהווים 18.7% )הלמ״ס, 2020, לוח 7.6(.
עיון בסיכום היערכות הלמ״ס לקראת מפקד 2020 מלמד כי נבחנה אפשרות להמשיך 
הייתה  שהועלתה  אחת  אפשרות  והלאה.  שלישי  דור  עבור  מוצא  לגבי  נתונים  ולאסוף 
לשאול את הנסקרים למוצאם האובייקטיבי )כלומר להגדירם על פי ארצות המוצא(, אך 
הוחלט לוותר על שאלה זו במפקד האוכלוסין מכיוון שאפשר לאתר את ארץ הלידה של 
התושבים  ממרשם  נתונים  הצלבת  באמצעות  היהודית  מהאוכלוסייה  עבור 94%  הסבים 
)שלו ודורון, 2017, עמ׳ 8(. אפשרות נוספת שהוצעה הייתה להתבסס על הגדרה עצמית 
סובייקטיבית, אולם הוחלט להימנע מכך מכיוון שבסקר מקדמי נמצא מתאם נמוך )28%( 

בין מוצא סובייקטיבי למוצא אובייקטיבי )שם, עמ׳ 9(. 
מדוע הסיווג האתני הרשמי נקבע על בסיס יבשות מוצא ולא לפי ארצות ספציפיות? 
מדוע הוחלט על הגבלת מדידת האתניות לשני דורות בלבד? ומהן ההשלכות של החלטות 
אלו על מדידת אי־השוויון האתני? הדמוגרף קלווין גולדשיידר טוען כי הסיבה לסיווג על 
באידאולוגיה  נעוצה  בלבד  דורות  לשני  האתניות  הגדרת  של  והגבלתה  מוצא  יבשות  פי 
הציונית, אשר דחתה חלוקה אתנית פנימית וראתה בהבדלים בין היהודים תוצאה של קיום 
גלויות יהודיות במשך אלפיים שנים. על פי האידאולוגיה הציונית, עם החזרה לציון ייווצר 
“יהודי חדש״ שאינו מוכתם במאפיינים התרבותיים והפסיכולוגיים הגלותיים, וההבדלים 
הזמן  עם  ייעלמו  שונות  מארצות  שהגיעו  היהודיות  הקבוצות  את  שאפיינו  התרבותיים 
)Goldscheider, 2002a, pp. 75–76(. הגבלת המוצא לשני דורות בסטטיסטיקה הלאומית 
מבטלת את ההבחנות הפנים־יהודיות ומחזקת את ההבחנה על בסיס לאומי )בין יהודים 

לפלסטינים אזרחי ישראל(, הנתפסת כלגיטימית מבחינת האידאולוגיה הציונית.11 
קנת פרוויט, מי שעמד בראש לשכת מפקד האוכלוסין האמריקני, משווה את המדיניות 
הישראלית המגבילה את מדידת האתניות לשני דורות לגישת עיוורון־הצבע הסטטיסטי 
גזעי  או  אתני  בסיס  על  שהבדלים  הלב  משאלת  על  המבוססת   ,)color-blind approach(
יחדלו להתקיים אם לא יימדדו )Prewitt, 2013, p. 217(. ניתוח שנתוני הלמ״ס שהוצג לעיל 
מראה שהסיווג על פי יבשות מוצא למעשה ביסס את החלוקה האתנית הבינרית בעשורים 
ואילו  יהודית,  אחדות  של  הציונית  לאידיאולוגיה  בניגוד  המדינה,  קום  לאחר  הראשונים 
הגבלת מדידת האתניות לשני דורות בלבד אחרי ההגירה תורמת לטשטוש עובדת קיומו 
של אי־שוויון אתני בעשורים האחרונים. הממצאים העולים מניתוח השנתונים מלמדים כי 
ההשוואות בין מזרחים לאשכנזים בפרמטרים של תעסוקה, שכר, השכלה וכדומה הלכו 

שאלות ביחס לארץ מוצא )ומשך השהות בישראל( מתייחסות במפקדים הלאומיים רק לאוכלוסייה   11
ההחלטה  משמעות  על  להרחבה   .)5 עמ׳   ,2017 ודורון,  )שלו  הערבית  לאוכלוסייה  ולא  היהודית 
 Cohen & ראו  הנוכחי,  מהדיון  החורגת  ישראל,  אזרחי  הפלסטינים  של  אחרותם  את  המקבעת 

 .Gordon, 2018, p. 203
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והתרבו בזמן שאי־השוויון האתני התבסס. שיאן של ההשוואות בשנות השישים והשבעים, 
החמישים  שנות  מדיניות  פרי  לאשכנזים,  מזרחים  בין  אי־השוויון  התקבע  שבהן  השנים 
יבשות  ולא  מוצא  ארצות  פי  על  נערכות  היו  ההשוואות  אילו   .)119 עמ׳   ,2004 )שטרית, 
שהתרחשו  מתהליכים  כתוצאה  התגבש  האתני  אי־השוויון  כי  לזהות  אפשר  היה  מוצא, 
ללמוד  שאפשר  כפי  ועוד(,   1980 וברנשטיין,  סבירסקי   ;1979 ורוזנפלד,  )כרמי  בישראל 
נהון,   ;2001 )אמית,  לפי ארצות מוצא ספציפיות  דור ראשון לשני  בין  ממחקרים שהשוו 

.)Khazzoom, 2008 ;1987
רבות  פעמים  שכן  העצמאי,  הסוציולוגי  המחקר  על  השפיעו  הרשמיות  הקטגוריות 
שנות  בראשית  כאשר  לכן   .)Starr, 1992, p. 264( מדינתיים  נתונים  על  נסמך  זה  מחקר 
השבעים, בסמיכות למאבק הפנתרים השחורים, התגבשה באוניברסיטת תל אביב קבוצות 
סוציולוגים שבחנו את אי־השוויון בין מזרחים לאשכנזים, הם ניסחו את שאלותיהם במונחים 
של צמצום הפערים בין “יוצאי אסיה־אפריקה״ ל״יוצאי אירופה־אמריקה״.12 לעבודותיהם 
תרומה רבה, שכן הן הצביעו על קיומו של מתאם בין מוצא למעמד בישראל ועל יציבותו 
המדינתי  בסיווג  השימוש  זאת,  עם  השנים.  לאורך  הפנים־יהודי  האתני  אי־השוויון  של 
הרשמי של יוצאי אסיה־אפריקה ויוצאי אירופה־אמריקה מבלי לעשות לו פרובלמטיזציה 

סייע בפועל לביסוס הבחנה אתנית בינרית. 
כיום, חוקרים המעוניינים בכך יכולים לבקש מהלמ״ס להפיק נתונים לגבי דור שלישי 
הנתונים  הצלבת  כאמור  שכן  הסבים(,  של  המוצא  )ארצות  אובייקטיבית  הגדרה  פי  על 
ממרשם האוכלוסין מאפשרת זיהוי מוצא עבור 94% מהאוכלוסייה היהודית )שלו ודורון, 
2017, עמ׳ 8(. אולם זמינותם הנמוכה של נתונים אלו, הגבלתם למיעוט חוקרים והיעדרם 

מפרסומי הלמ״ס כדבר שבשגרה תורמים לטשטוש אי־השוויון האתני בישראל.

מדדי הלמ״ס העדכניים לבחינת אי־שוויון חברתי

שנה   50 דורות,  שני  כעבור   — הרשמיות  האתניות  הקטגוריות  של  תוקפן״  ש״פג  בעת 
מאז ההגירה — והאפשרות למדידת האתניות הלכה ונשחקה, פיתחה הלמ״ס שני מדדים 
חדשים במטרה למדוד אי־שוויון בישראל: מדד האשכולות החברתיים־כלכליים ב־1987 
ומדד הפריפריאליות ב־2008. המדדים פותחו לבקשת משרד הפנים במטרה לסייע בקבלת 

החלטות על הקצאת משאבים לרשויות המקומיות. 
אנו נוטים לחשוב על מדדים סטטיסטיים כעל ְמַשְקֵפי מציאות אובייקטיביים וניטרליים 
ועל הסטטיסטיקה כתחום אפור ונטול אידאולוגיה; אנו נוטים לשכוח שאנשי מדעי החברה 
יוצרים מדדים בהקשר חברתי מסוים וכי למושגים הנוצרים יש כוח להגדיר את המציאות, 
להצביע על תופעות או לטשטש את דבר קיומן )Porter, 1995; Simon, 2015(. המדד אינו 

Ben- ;1976 ,בין העבודות המוקדמות אפשר למנות את עבודותיהם של הרטמן ואיילון, 1975; פרס  12
 Rafael, 1982; Lewin-Epstein & Semyonov, 1986; Semyonov & Kraus, 1983; Shavit, 1984;
Yuchtman-Yaar & Samuel, 1975. בין העבודות המאוחרות אפשר למנות את מחקריהם של כהן, 
1998; שטייר ולוין־אפשטיין, 1988; שנהב והברפלד, 1990. זוהי רשימה חלקית המציגה את שמות 

החוקרים ומחקריהם הראשונים והיא איננה מתיימרת למצות את כל הפרסומים בתחום.
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מודד את האובייקט עצמו, אלא הוא אמצעי לתאר את האובייקט דרך אובייקטים שקרובים 
אליו. המדדים עשויים להתמסד ולהפוך ל״קופסה שחורה״, עובדה או מושג שאנו מקבלים 
כמובנים מאליהם ולא בודקים כיצד הוגדרו, איך הם מחושבים ואיזו מציאות מורכבת הם 
מסווים. בשל כוחם הרב של המדדים והשפעתם הפוליטית יש לבחון את אופני יצירתם 
הרציונל של  ניתוח  )Rottenburg et al., 2015(. באמצעות  בהם  הנעשים  ואת השימושים 
וניתוח הפרסומים והשימושים הנעשים  המדדים, ניתוח האינדיקטורים המרכיבים אותם 
במדדים, אראה כי בעוד מדד האשכולות החברתיים־כלכליים מהדהד את ההבחנה האתנית 
זה נעלם לחלוטין במדד הפריפריאליות. כך, אף שאתניות פנים־ הפנים־יהודית, הדהוד 
יהודית כוננה בישראל באמצעות הקצאה בלתי־שוויונית של משאבים ואי־השוויון הנוכחי 
בישראל הוא תולדה שלה, המדידה הרשמית של אי־השוויון על ידי המדינה כיום מתעלמת 

מהמרכיב האתני ותולה את הסיבות לאי־השוויון במשתנים מרחביים. 

מדד האשכולות החברתיים־כלכליים

הבאים,  הדברים  מופיעים  החברתיים־כלכליים  האשכולות  מדד  של  לפרסום  בהקדמה 
המלמדים על ייעודו ועל הרציונל שבבסיסו:

ביחידות  האוכלוסייה  רמות  בין  להשוואה  כלי  הוא  החברתי־כלכלי  המדד 
רווחה,  ואזורי  מחד,  מצוקה  אזורי  בזיהוי  לסייע  עשוי  והוא  השונות,  הגאוגרפיות 
מאידך. כן יכול המדד לתרום ולסייע לשיפור מדיניות דיפרנציאלית של השלטון 
המרכזי כלפי הרשויות המקומיות. ]...[ המחקר הוזמן על ידי משרד הפנים ונועד 
לשמש כאחד האינדיקטורים לצורכי חלוקת המענקים לרשויות המקומיות וליישומים 

אחרים במשרד. )הלמ״ס, 2003, עמ׳ 9; ההדגשות לא במקור(

מדד האשכולות החברתיים־כלכליים, שפורסם לראשונה ב־1987, התבסס על נתוני מפקד 
ביחס  חושב   )2019 )משנת  לאורך השנים. המדד האחרון  והתעדכן   1983 של  האוכלוסין 
יחס  גיל,  )חציון  דמוגרפיה  תחומים:  מארבעה  אינדיקטורים   14 כולל  והוא   ,2015 לשנת 
תלות, שיעור משפחות עם ארבעה ילדים ויותר(, השכלה וחינוך )ממוצע שנות הלימוד של 
בני 25–54, שיעור בעלי תואר אקדמי בקרב בני 25–54(, תעסוקה וגמלאות )שיעור בעלי 
מעבודה,  הכנסה  להן  שאין   54–25 בנות  נשים  שיעור  ומעלה,   15 מבני  מעבודה  הכנסה 
שיעור השכירים המשתכרים מעל פעמיים השכר הממוצע, שיעור בעלי הכנסה מעבודה 
בזקנה  הכנסה  והשלמת  הכנסה  הבטחת  גמלת  מקבלי  שיעור  המינימום,  לשכר  מתחת 
בעד  אגרה  ממוצע  המינוע,  רמת  לנפש,  ממוצעת  חודשית  )הכנסה  חיים  ורמת  ושארים( 
אין  במדד   .)17–16 עמ׳  2019א,  )הלמ״ס,  בחו״ל(  שהייה  ימי  מספר  ממוצע  רכב,  רישיון 
התייחסות מפורשת להרכב האתני של האוכלוסייה ביישוב, אולם הוא מהדהד את ההבחנה 
האינדיקטורים  ואילו  הדמוגרפיה,  בתחום  באינדיקטורים  בייחוד  הפנים־יהודית  האתנית 
בתחומים האחרים — השכלה, תעסוקה ורמת חיים — שימשו לבחינת ההבדלים בין יוצאי 

אסיה־אפריקה ליוצאי אירופה־אמריקה בשנתונים הסטטיסטיים בעשורים הראשונים. 
במדד האשכולות החברתיים־כלכליים נעשה קישור בין המרחב ובין מאפיינים סוציו־
באזורי  סגרגציה  על  מבוסס  הקישור  רציונל  בו.  המתגוררת  האוכלוסייה  של  אקונומיים 
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מגורים פרי מדיניות פיזור האוכלוסין של שנות החמישים. המדד פותח לפני גל ההגירה 
מברית המועצות לשעבר בשנות התשעים, אולם מהשוואה שערך הגאוגרף ארז צפדיה בין 
מדיניות הקליטה והדיור של מזרחים בשנות החמישים ושל יוצאי ברית המועצות לשעבר 
“תרמה  זו  הציבורי,  הדיור  במדיניות  שחלו  השינויים  למרות  כי  עולה  התשעים  בשנות 
לריבוד החברה הישראלית על פי השתייכות אתנית״ )Tzfadia, 2006, p. 534(. התוצאה של 
מדיניות הקליטה בשנות החמישים ובשנות התשעים היא יצירת מתאם גבוה בין מרחב, 
אתניות ומעמד, כפי שאפשר ללמוד גם מקביעתו של קלווין גולדשייר שבחן את התמורות 
הדמוגרפיות ואי־השוויון בישראל: “ריכוזי מגורים אתניים בין אזורים ובתוך המטרופולינים 
 .)Goldscheider, 2002b, p. 153( בישראל״  האתני  אי־השוויון  בהנצחת  מרכזי  גורם  הם 
 OECDיציבות המתאם בין אתניות ומרחב משתקפת גם בדוח מ־2014 שהוגש לארגון ה־
ועסק באי־שוויון בישראל )Cohen, 2014(. אך על אף החפיפה הרחבה בין אתניות ומרחב, 
אלו הן יחידות ניתוח נפרדות והאחת אינה יכולה להחליף את האחרת — כפי שהחפיפה 
ו״מעמד״  “מרחב״  הקטגוריות  של  קיומן  את  מבטלת  איננה  למעמד  מרחב  בין  הקיימת 
כיחידות ניתוח נבדלות ועצמאיות. נקודה זו היא קריטית מכיוון שהמדד החברתי־כלכלי 
לרשויות  משאבים  בהקצאת  מרכזי  כלי  והוא  אי־השוויון  בצמצום  לסייע  מנת  על  פותח 

המקומיות לחינוך, לרווחה ולשירותים חברתיים נוספים. 
חוזק  את  מודד  החברתי־כלכלי  שהמדד  שטענו  רשויות  ראשי  של  ביקורת  בעקבות 
פנה  מיסוי,  על  בעיקר  המבוסס  הרשות,  של  הפיננסי  החוזק  את  לא  אבל  האוכלוסייה 
בנוגע  נוסף שיסייע בקבלת החלטות  ללמ״ס בבקשה לפתח מדד  ב־2003 משרד הפנים 
לתקצוב רשויות. בעקבות בקשה זו פיתחה הלמ״ס ב־2008 את מדד הפריפריאליות. כיום 
מחושבים מענקי האיזון לרשויות המקומיות על בסיס שקלול מדד האשכולות החברתיים־

כלכליים ומדד הפריפריאליות.

מדד הפריפריאליות

בנייר עמדה מס׳ 45 של הלמ״ס שהכינה נטליה ציבל, מפתחת מדד הפריפריאליות, נכתב:

פריפריאליות מבחינת מיקום גורמת גם לפריפריאליות מבחינת מצב סוציו־אקונומי. 
כפי שצוין במחקרים אירופאים בעשרים השנים האחרונות, למרות שהקשר הוא 
בעיתיים,  מרכזיים  ואזורים  מצליחים  מרוחקים  אזורים  וישנם  משמעי  חד  לא 
ידי תוצר  על  כללי  כלכלית מאופיינים באופן  אזורים מרוחקים ממרכזי פעילות 
מקומי גולמי לנפש נמוך, שיעור אבטלה גבוה, רמת השכלה נמוכה ]...[. כמו כן, 
מנקודת  במיוחד  לחיסרון,  אסוציאטיבי  קשר  בעל  הוא  עצמו  פריפריאליות  המונח 
ההדגשות   ;7 עמ׳   ,2009 )ציבל,  מבט של התושבים המתגוררים באותם האזורים. 

לא במקור(

מודד  אינו  המדד  שבו:  והבעייתיות  המדד  שבבסיס  הרציונל  מתגלה  אלו  בדברים 
“פריפריאליות מבחינת מצב סוציו־אקונומי״ אלא מניח כי אזורי המצוקה מצויים הרחק 
מהמרכז. המדד מבוסס על היגיון הגמוני־טאוטולוגי שלפיו ריחוק מהמרכז גורם לנחיתות 

חברתית וכלכלית, ולכן הוא פועל לסמן מרחק גאוגרפי מהמרכז. 
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מדד הפריפריאליות הישראלי מבוסס על מודל הגרביטציה שפיתח האמריקני ויליאם 
שהשתלב  מכיוון  בעיקר  והשישים,  החמישים  בשנות  פופולרי  היה  ואשר  ב־1931  ריילי 
ניטרלי  לכאורה  כמותני,  מודל  וסיפק  החברה  במדעי  ששלטה  הפוזיטיביסטית  בגישה 
המודל  השבעים  שנות  מאז  אולם  במרחב.  ואנשים  סחורות  של  לתנועה  ואובייקטיבי, 
זכה לביקורות רבות לא רק בשל יומרנותו לניטרליות ולאובייקטיביות אלא בעיקר בשל 
הנחותיו המוטות אשר העמידו בספק את מסקנתו שפריפריה היא מרחב של אפשרויות 

 .)McCallum, 1995( מוגבלות של תעסוקה, מסחר, לימודים ופנאי
ניתוח האינדיקטורים המרכיבים את מדד הפריפריאליות הישראלי מלמד כי הוא מחושב 
כשקלול של שני מרכיבים בלבד: מדד נגישות פוטנציאלית, המוגדר כמרחק בין היישוב 
ליישובים אחרים במדינה ביחס לאוכלוסייה, והקרבה לגבול מחוז תל אביב )ציבל, 2009, 
עמ׳ 20(. שני המרכיבים של המדד הם גאוגרפיים גרידא. אולם לא זו בלבד שהמדד מבטל 
כל גורם שאיננו גאוגרפי, בחינה מעמיקה של הסיווג המתקבל חושפת גם כי אופן חישובו 
של המדד מונע ממנו להבחין בהבדלים פנימיים בין יישובים בעלי פרופיל סוציו־אקונומי 
ולקיה,  חורה  תל־שבע,  הבדואיים  היישובים  למשל  כך  גאוגרפי.  אזור  אותו  בתוך  שונה 
עיר הפיתוח אופקים והיישובים היהודיים המבוססים עומר, להבים ומיתר מקבלים כולם 
ציון 2 במדד הפריפריאליות )1 הוא הציון הנמוך ביותר ו־5 הגבוה ביותר(. חוסר היכולת 
להבחין בהבדלים בין יישובים בתוך אותו מרחב גאוגרפי מהווה בעיה מהותית כשמטרתו 
המוצהרת של המדד היא לשמש כלי עזר לקבלת החלטות בחלוקת תקציבי ממשלה לשם 

הפחתת אי־שוויון. 
בעוד מדד האשכולות החברתיים־כלכליים מביא בחשבון את הקשר בין המרחב למאפייני 
האוכלוסייה המתגוררת בו, במדד הפריפריאליות, שפותח עשרים שנה מאוחר יותר, נותק 
לחלוטין הקשר הזה והמדד מבוסס כולו על מרחק גאוגרפי ממרכז הארץ. ההנחה שהמרחק 
הפוליטית,  מההיסטוריה  מתעלמת  הפריפריה  לנחיתות  הבלעדי  הגורם  הוא  הגאוגרפי 
הכלכלית והחברתית שעיצבה סוגי התיישבות שונים במרחב )קיבוצים, מושבים, עיירות 
פיתוח, ערים, יישובים קהילתיים( ושאי־השוויון הנוכחי הוא תוצאה שלה. נחשלותם של 
יישובים מסוימים בפריפריה היא תוצר של החלטות ההנהגה בשנות החמישים על פיזור 
אוכלוסין מבלי לדאוג לתעסוקה ושל מדיניות ארוכת שנים של היעדר השקעה ממשלתית 
הולמת בתשתיות חינוך ותעסוקה ובתשתיות פיזיות באזורים אלו. את ההבדלים במצבם 
של יישובים שונים באותו מרחב גאוגרפי אפשר להסביר טוב יותר באמצעות השתייכותם 
הגאוגרפים  מחקרים  בסדרת  שמוכיחים  כפי  תושביהם,  של  והאתנית  הדתית  הלאומית, 
אך   .)Yiftachel, 2000  ;2006 צפדיה,  למשל  )ראו  צפדיה  וארז  יפתחאל  אורן  החברתיים 
חישובו  אופן  על  הפריפריאליות,  מדד  של  היסוד  הנחות  על  שנמתחה  הביקורת  למרות 
ועל השלכות השימוש בו בידי חוקרים )דוידי, 2012; סבירסקי, 2011; פארס, 2008( וקובעי 

מדיניות )אגמון, 2016(, המדד מהווה מרכיב מרכזי בהחלטות על מענקי האיזון לרשויות.
באוגוסט 2019 הפיקה הלמ״ס פרסום עב כרס שכותרתו פני החברה בישראל: פערים 
נחשף  הפרסום  2019ב(.  )הלמ״ס,  הפריפריאליות  מדד  על  המבוסס  לפריפריה  מרכז  בין 
בכנסת ישראל בדצמבר 2019 בכנס רב משתתפים שכותרתו “פריפריה במרכז״. דוח הלמ״ס 
368 עמודים את ההבדלים בין “המרכז״ ל״פריפריה״ בתחומי הדמוגרפיה,  פורש על פני 
הרווחה, התעסוקה ורמת החיים, ההשכלה, הבריאות, העוני והפשיעה — כל אותם תחומים 



סוציולוגיה ישראלית כב)1(   21תשפ"א-2021

יוצאי אסיה־אפריקה  שמשנות החמישים עד שנות השמונים שימשו בסיס להשוואה בין 
מגמת  את  מסמן  הפריפריאליות  מדד  הסטטיסטיים.  בשנתונים  אירופה־אמריקה  ליוצאי 
שלפיו  הקריטריון  היה  המוצא  הראשונים  בעשורים  המשתנים:  בין  הקשר  של  הפיכתו 
נבחנו הבדלים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים; מדד האשכולות החברתיים־כלכליים נבנה 
בסיס  על  להשוואות  העיקריים ששימשו  האינדיקטורים  בסיס  על  שנות השמונים  בסוף 
אתני — פריון, השכלה, תעסוקה ורמת חיים — במטרה לזהות אזורי מצוקה; ואילו במדד 
הפריפריאליות הפכה הגאוגרפיה לקריטריון הבלעדי שלפיו נבחן אי־השוויון בכל תחומי 
החיים. לכן, טענתי היא שמדד הפריפריאליות הוא השלב העדכני בתהליך המחיקה של 
האתניות הפנים־יהודית כמשתנה רלוונטי לבחינת אי־שוויון בישראל. המדדים המדינתיים 
החברתיים־ האשכולות  מדד   — לצמצמו  מנת  על  שפותחו  אי־שוויון,  לבחינת  הרשמיים 
את  המכחיש  דה־פוליטיזציה  של  ממנגנון  חלק  הם   — הפריפריאליות  ומדד  כלכליים 

הרלוונטיות של האתניות הפנים־יהודית לדיון באי־השוויון בישראל כיום. 

עיוורון סטטיסטי ואי־שוויון אתני בישראל

מוצגים  המדדים  כא־פוליטית.  נתפסת  שהיא  בכך  טמון  הסטטיסטיקה  של  כוחה 
כדי  נתונים  של  ופירוש  מיון  איסוף,  המאפשרות  משוכללות  אובייקטיביות  כפרוצדורות 
מדדים  אולם   .)Porter, 2015( כוחם  ומכאן  כביכול,  ניטרלית  חברתית  מצב  תמונת  לתת 
מהותיות  חברתיות  לסוגיות  מענה  לתת  רצון  ומתוך  מסוים  חברתי  הקשר  בתוך  נוצרים 
מדד  כמו  אתניות״  “עוקפי  מדדים  יצירת  זה,  במובן  הציבורי.  היום  סדר  על  העומדות 
“עיוורון  תפיסת  בקידום  מסייעת  הפריפריאליות  ומדד  החברתיים־כלכליים  האשכולות 
הצבע״, ובהקשר הישראלי — “עיוורון אתני״. את “עיוורון הצבע״ תיאר אדוארדו בונייה־
Bonilla-( כעיקרון מרכזי בהנצחת אי־שוויון גזעי Racism without Racists סילבה בספרו

Silva, 2009(. תפיסת עיוורון הצבע עולה בקנה אחד עם המדיניות הטוענת לשוויון בפני 
החוק ולניטרליות ואובייקטיביות בתהליכי קבלת החלטות. את המתאם הגבוה בין מעמד 
לגזע או אתניות מסבירים המחזיקים בתפיסה זו באמצעות טיעונים ליברליים הגורסים כי 
ולא  באוכל  “היספנים משקיעים  )למשל,  תרבותיות  או  חופשיות  בבחירות  תלוי  המעמד 
בחינוך״(. התפיסה הרווחת בקרב “עיוורי הצבע״ היא שגזענות ממוסדת היא נחלת העבר 
והיא איננה משפיעה על סיכויי ההצלחה בהווה. הבחירה בעמדה של עיוורון צבע פוטרת 

את אלו המחזיקים בה מאחריותם לגזענות ומחזקת את המשך אי־השוויון.
העיוורון הסטטיסטי דומה במובן זה לעיוורון הצבע. העיוורון הסטטיסטי לאתניות מדור 
את חלקה של  להבין  היכולת  את  בישראל מעכב  הלאומית  ואילך בסטטיסטיקה  שלישי 
האתניות במנגנוני הריבוד כיום. יתרה מזו, העיתויים של יצירת הסיווג האתני הפנים־יהודי 
 )data collection regimes( ושל הגבלת מדידתו הם מקרה ייחודי במשטרי איסוף הנתונים
המוכרים. רלו ועמיתיו, שערכו סקירה השוואתית של מדינות והאופנים שבהם הן אוספות 
נתונים על קבוצות מוצא שונות, מצאו כי מדינות שהיו מעוניינות בלכידות פנימית בעת 
לאחר  ואילו  אתני,  בסיס  על  סטטיסטיים  נתונים  ומאיסוף  מסיווג  נמנעו  האומה  בינוי 
התבססות האומה ובעקבות מאבקים חברתיים החלו באיסוף נתונים על בסיס אתני או גזעי 
על מנת לתקן את אי־השוויון המבני )Rallu et al., 2006(. לעומת זאת, בישראל התגבשו 
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האחרונים,  בעשורים  ואילו  האומה,  בינוי  בתקופת  הפנים־יהודיות  האתניות  ההבחנות 
אי־השוויון  מדידת  התפוגגה   ,)2005 )יונה,  בישראל  הרב־תרבותיות  שיח  התפתח  שבהם 

האתני הפנים־יהודי בסטטיסטיקה הלאומית ואף לא מתקיים דיון בנחיצותה. 
הפנים־יהודי  האתני  אי־השוויון  את  אחדים שבחנו  מחקרים  פורסמו  האחרונות  בשנים 
ופורסמו  נערכו בדיסציפלינות שונות  נתוני הלמ״ס. מאחר שהעבודות  מבלי להסתמך על 
בכתבי עת שאינם בהכרח סוציולוגיים מצאתי ערך בהצגתם כאן. עבודות אלו מעידות על 
הרלוונטיות של האתניות לבחינת הריבוד החברתי שבעים שנה לאחר הקמת המדינה, ועל 
הצורך במדידת אי־שוויון אתני פנים־יהודי ברמה מדינתית ומוסדית. כך למשל עבודתם של 
ינון כהן, נוח לוין־אפשטיין ועמית לזרוס )Cohen et al., 2019(, המסתמכים על מדגם מסקר 
של האיחוד האירופי, מלמדת על התמשכות הפערים האתניים בהשכלה הגבוהה בין מזרחים 
לאשכנזים בישראל גם בקרב בני הדור השלישי )הנתונים מלמדים כי לא חלה כמעט תמורה 
בשיעור הגברים המזרחים בעלי תואר אקדמי: 27.4% גברים מזרחים בני דור שני בעלי תואר 
אקדמי ו־28% בני דור שלישי(. החוקרים, שבחנו גם את השכלתם של מי שמוצאם “מעורב״, 
מסכמים כי התמקמותם של ה״מעורבים״ בתווך — מעל המזרחים ומתחת לאשכנזים — מעידה 
על יציבות הריבוד האתני.13 אורן הלר )2017(, שחקר את המוביליות הבין־דורית בהסתמך 
על הצלבת המידע מקובץ מרשם האוכלוסין עם נתוני השכר של רשות המיסים, מצא כי גם 

אחרי שני דורות בישראל הניידות כלפי מעלה של מזרחים נמוכה מזו של אשכנזים. 
אתניות,  על  נתונים  אוספת  לא  המדינה  שבהן  במדינות  במחקר  מקובלת  פרקטיקה 
ודרור  רובינשטיין  יונה  משפחה.  בשמות  להשתמש  היא   ,)Simon, 2015( בצרפת  למשל 
)Rubinstein & Bernner, 2014( הצליבו את שמות המשפחה של ישראלים ממוצא  ברנר 
מעורב עם נתוני רשות המיסים ומצאו כי שכרם של גברים ששם משפחתם אשכנזי )אב 
אשכנזי הנשוי לאם מזרחית( גבוה באופן מובהק מזה של גברים ששם משפחתם מזרחי 
)אב מזרחי הנשוי לאם אשכנזייה(. עוד נמצא כי אישה אשכנזייה הנושאת את שם חמיה 
המזרחי תרוויח פחות מאישה מזרחית הנושאת את שם חמיה האשכנזי.14 את האפליה בשל 
)2006( באמצעות שליחת  מוצא ומגדר בשלב הכניסה לשוק העבודה בחנה דורית ששון 
קורות חיים פיקטיביים הנושאים שמות משפחה אשכנזיים או מזרחיים מובהקים. ממצאיה 
גברים  ומגדר;  מוצא  פי  על  למועמדים  התגובה  בשיעורי  ניכרים  הבדלים  על  מלמדים 
זוכות  נשים מזרחיות  ואילו  ביותר מהמעסיקים  גבוהים  זוכים לשיעורי המענה  אשכנזים 

לשיעורי המענה הנמוכים ביותר.
 )Kricheli-Katz et al., 2018( זיו  ונטע  רוזן־צבי  איסי  קריכלי־כץ,  תמר  של  במחקרם 
בקרב 6,639 בוגרי משפטים באוניברסיטאות ובמכללות בשנים 1995–2015 נמצא כי למרות 
התמורות הניכרות בפרופסיה בעשורים האחרונים, אי־השוויון המערכתי נוטה להנציח את 
עצמו: בוגרים אשכנזים משתלבים במשרדים הגדולים ושכרם גבוה באופן מובהק מזה של 
עמיתיהם המזרחים. השתלבותם של מזרחים באליטה אחרת, זו האקדמית, נבחנה במחקרו 

המאמר נחתם בקריאה להוסיף שאלות ביחס למוצא הסבים כדי להמשיך לבחון את אי־השוויון   13
 .)Cohen et al., 2019, p. 32( האתני בדור שלישי והלאה

לעניין אפליה על בסיס שם משפחה ראו גם תא״מ 5549/05 סיסו ואח׳ נ׳ אינטרמץ׳ בע״מ )פורסם   14
בפסקדין, 24.9.2017(. 

http://bit.ly/2lV1W1o
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כי  ומידע מקולגות מצא בלכמן  )2008(. בהתבסס על שמות משפחה  ישראל בלכמן  של 
91% מחברי הסגל במינוי באוניברסיטאות הם אשכנזים ורק 9% מזרחים, בהם 1% נשים 
 )2021 )נגר־רון ואחרים,  גיגי  מזרחיות. במיפוי דומה שערכתי עם עמיתיי תמי רזי ומוטי 
בקרב הסגל האקדמי הבכיר במכללת ספיר נמצא ש־70% הם אשכנזים )בהתפלגות זהה 
של גברים ונשים(, 9% “מעורבים״, 19% מזרחים )14% גברים ורק 5% נשים( ו־2% ערבים. 
מיעוטים  שכן  האקדמי,  בסגל  מזרחים  בהשתלבות  שיפור  על  מעידים  אינם  אלו  נתונים 

בעלי הישגים מצליחים להיכנס בשיעורים גדולים יותר למוסדות מהדרג השני. 
על  מלמדים  ומוביליות  תעסוקה  להשכלה,  ביחס  לעיל  שהוצגו  המחקרים  ממצאי 
הצורך להוסיף ולאסוף נתונים מפולחים על פי מוצא כדי להבין את תפקידה המתמשך 
מבעיות  חף  אינו  המדידה  המשך  בישראל.  ואי־שוויון  ריבוד  של  כמכניזם  האתניות  של 
 Morning, 2008; Rocha( ומקשיים, אך מדינות הגירה ותיקות מצאו דרכים להתמודד עימם
Aspinall, 2020; Roth, 2017 &(. הצעות להתמודדות עם הקשיים במדידת האתניות הפנים־
יהודית חורגות מהיקף משימתו של מאמר זה, המבקש לעורר דיון רפלקטיבי בתפקידה של 

הסטטיסטיקה המדינתית והמדדים הרשמיים בניטור אי־שוויון ובתיקונו. 

במקום סיכום: קסמם של מדדים

אחרים  לתחומים  לחדור  יכולים  הם  משלהם.  חיים  לקבל  יכולים  סטטיסטיים  מדדים 
מהמטרה  שונה  להיות  עלול  בהם  שנעשה  והשימוש  ציבוריים,  דיונים  על  ולהשפיע 
הוא  הפריפריאליות  מדד   .)Roth, 2017, p. 2347( פותחו  שלשמה  המקורית  הדמוגרפית 
הציבורי.  לשיח  כניסתם  עם  שונה  במשמעות  ולטעינתם  המדדים  לנזילות  טובה  דוגמה 
האקדמי,  בשיח  “פריפריה״  המושג  הארץ,  ממרכז  מרחק  מודד  הסטטיסטי  המושג  בעוד 
הציבורי והפוליטי מבקש ללכוד מציאות מורכבת של אי־שוויון חברתי וכלכלי על בסיס 

אתני, דתי ולאומי )סבירסקי, 2011(. 
מדד הפריפריאליות הפך למשתנה סטטיסטי אטרקטיבי במחקר הסוציולוגי העצמאי 
)ראו למשל צמרת־קרצ׳ר ואחרות, 2019( ובמחקר הממלכתי־לאומי )ראו למשל לרר, 2018; 
משרד הבריאות, 2017(. כפי שהראיתי, בפרסום הלמ״ס פני החברה בישראל: פערים בין 
מרכז לפריפריה )הלמ״ס, 2019ב( המבוסס כולו על מדד הפריפריאליות מוצגות השוואות 
אשכנזים  בין  להשוואות  בעבר  ששימשו  משתנים  אותם  פי  על  לפריפריה  המרכז  בין 
למזרחים. כך מהווה מדד הפריפריאליות מעין תחליף לניתוח אי־השוויון האתני. טענתי 
היא כי מדד הפריפריאליות, המעניק לגיטימציה מדעית כביכול לתפיסה שמקור אי־השוויון 
בישראל הוא גאוגרפי, מבטא את השיא בתהליך הדה־פוליטיזציה של אי־השוויון בישראל 
ומאפשר לדון באי־שוויון בתוך החברה היהודית אגב הנכחה והכחשה בו־זמנית של ההיבט 
האתני. היכולת לדון במזרחיות ובו בזמן להכחיש את קיומה זוהתה כתבנית פעולה בשיח 
)ביטון,  המשפטי  בשיח   )1984 )הרצוג,  הפוליטי  בשיח   ,)2006 )שנהב,  והלאומי  הציבורי 
2011( ובמערכת המיון הצבאית )לרר, 2021(. בעבודה זו נחשפת דינמיקה זו בשדה נוסף, 

זה של הסטטיסטיקה הלאומית. 
אלא  ניטרליות,  או  “טבעיות״  קטגוריות  של  השתקפות  אינם  סטטיסטיים  מדדים 
שבציבוריות  מאחר  הציבורי.  היום  סדר  על  שעומדים  לנושאים  בתגובה  נוצרים  הם 
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“מתורגם״  הזה  לדיון באי־השוויון האתני הפנים־יהודי, הדיון  לגיטימציה  אין  הישראלית 
לקטגוריות כלכליות )אשכול חברתי־כלכלי( ומרחביות )מדד הפריפריאליות(, שהן לכאורה 
אובייקטיביות ולכן מנטרלות את הפוטנציאל הפוליטי הנפיץ של האתניות הפנים־יהודית 
בישראל. למהלך זה שתי תוצאות: האחת היא מחיקת ההיסטוריה של ההגירה וההתמקמות 
נתונים עדכניים  בישראל, שבמהלכה התעצב אי־השוויון האתני. השנייה היא שבהיעדר 
בחברה  לאי־שוויון  המרכזיים  המכניזמים  אחד  את  להבין  היכולת  נמנעת  אתניות,  על 

הישראלית כיום.
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מקום נעים לגור בו: נוחות מעמדית ויחסם של
בני המעמד הבינוני למגוון חברתי במקום מגוריהם

גיא שני*

תקציר. ספרות המחקר מתארת לעיתים תכופות את הפער בין עמדתם 
הכללית החיובית של בני המעמד הבינוני כלפי מגוון חברתי ובין יחסם 
והתנהגותם המדירה כלפי אחרים חברתיים בשכונותיהם. המתח הזה 
והמנגנונים החברתיים והמרחביים המעצבים אותו עומדים במרכזו של 
מאמר זה. המאמר נשען על מחקר השוואתי הבוחן את בחירות הדיור 
של בני המעמד הבינוני בתל אביב ובבאר שבע, המבוסס על ראיונות 
עם 60 משקי בית ועל עיבוד גאוגרפי של נתוני מפקד האוכלוסין. טענתי 
היא כי יחסם של בני המעמד הבינוני למגוון חברתי משקף את המתח 
העקרוניות,  בעמדותיהם  המתבטאת  הצהרתית,  מעמדית  תרבות  בין 
נוחות  בתחושת  המתבטאת  ומגופנת,  מופנמת  מעמדית  תרבות  ובין 
באזור המגורים. כך, באופן פרדוקסלי, היכולת לחוש נוחות מעמדית 
באזור מגוון תלויה בהפעלת אסטרטגיות סגרגטיביות במרחב, וחוסר 
היכולת לנקוט אסטרטגיות אלו תורם ליחס שלילי למגוון ואף לשאיפה 

למגורים בקהילות מגודרות. 

סגרגציה,  עירונית,  סוציולוגיה  מגוון,  בינוני,  מעמד  מפתח:  מילות 
ג׳נטריפיקציה 

מרחב עירוני מגוון מהווה אתגר של ממש לחברות שונות ברחבי העולם. בעשורים האחרונים, 
 Bell( בני המעמד הבינוני הם בעיקר המאמצים גישה חיובית מוצהרת כלפי מגוון חברתי
ואולם עמדות כלליות חיובית אינן   .)& Hartmann, 2007; Raijman & Semyonov, 2004
רבים  מחקרים  קונקרטיים.  חברתיים  אחרים  כלפי  ולהתנהגות  ליחס  ישירות  מיתרגמות 
מצביעים על כך שלצד הצהרות כלליות חיוביות, בני המעמד הבינוני מתייחסים באופן 
ונוקטים מגוון אסטרטגיות  או אף שלילי לאחרים חברתיים באזור מגוריהם  אמביוולנטי 
 Butler, 2003; Hoekstra & Gerteis, 2019; Mayorga-Gallo, 2014;( מרחביות סגרגטיביות
המנגנונים  ואת  זה  פער  אמפירית  לחקירה  העמידה  לא  הספרות  כה,  עד   .)Tissot, 2011

המייצרים ומעצבים אותו. את הלקונה הזאת המאמר מבקש למלא. 

למדעי  הספר  ובית  בר־אילן  אוניברסיטת  ולאנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  המחלקה  שני,  גיא  ד״ר   *
ההתנהגות, המכללה למינהל

המחבר מבקש להודות לניסים מזרחי, יובל יונאי, אווה אילוז וכנרת שדה על הערותיהם למאמר זה.   
כמו כן, המחבר מודה לשתי השופטות האנונימיות על קריאתן המועילה.
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המאמר נשען על ראיונות עומק עם רוכשי דירה ראשונה בני המעמד הבינוני והבינוני־
של  חברתיות  מפות  ועל  מרואיינים(   106 בית,  משקי   60( שבע  ובבאר  אביב  בתל  גבוה 
כל אחת מהערים, אשר הופקו מנתוני מפקד האוכלוסין. הממצאים מגלים כי בתל אביב 
אסטרטגיות  נוקטים  אך  מגוריהם  באזור  הקיים  למגוון  בחיוב  מתייחסים  מרואיינים 
חברתי,  מגוון  לגבי  חיוביים  נרטיבים  של  קיומם  למרות  בבאר שבע,  ואילו  סגרגטיביות, 
המרואיינים מתייחסים באופן שלילי לאחרים חברתיים באזור מגוריהם ואף שואפים לא 

פעם לעבור לקהילה מגודרת.
בין  המתח  את  משקף  חברתי  למגוון  הבינוני  המעמד  בני  של  יחסם  כי  היא  טענתי 
יכולתם לחוש באזור מגוריהם  ובין  והעדפותיהם המוצהרות של המרואיינים  עמדותיהם 
את מה שאכנה “נוחות מעמדית״, תחושה הקשורה בנטיות המגופנות של ההביטוס ותלויה 
שילוב  על  נשענת  זו  טענה  החינוך.  ובמערכת  במרחב  סגרגטיביות  באסטרטגיות  דווקא 
תאורטי בין הסוציולוגיה התרבותית לסוציולוגיה של המקום והיא חוברת למהלך תאורטי 
אמפירי רחב יותר שמתרחש בסוציולוגיה הישראלית — המעבר מ״סוציולוגיה של חשד״ אל 
“סוציולוגיה של משמעות״ )מזרחי, 2011, 2017(; מהתפיסה שלפיה המשמעות שהשחקנים 
עומק של המציאות  לרוב שלא במתכוון, שכבות  לחייהם מסתירה,  מייחסים  החברתיים 
נקודת  פרטים  בעבודת המשמעות של  הרואה  עמדה  אל  לחוקר,  רק  הגלויות  החברתית 
מוצא להבנת עולמם. כפי שאראה, מעבר זה חיוני לא רק להבנת יחסם של בני המעמד 

הבינוני למגוון חברתי אלא גם להבנת התנאים המאפשרים מרחב עירוני מגוון.

אינטרסים, מס שפתיים או תודעה כוזבת ליברלית: סקירת יחסם של בני 
המעמד הבינוני למגוון

אם בעבר המעמד הבינוני אופיין בשמרנות חברתית, כיום בני המעמד הבינוני בכלל — 
והמעמד הבינוני המשכיל בפרט — הם הנוטים להצהיר על יחס חיובי יותר לאחרות חברתית 
)Bell & Hartmann, 2007; Bonilla-Silva, 2009; Raijman & Semyonov, 2004(. יחס זה 
מאפיין במיוחד את המעמד הבינוני החדש או היצירתי, סגמנט חברתי עשיר בהון תרבותי 
בורגניים  אלמנטים  בין  המשלב  חיים  ובסגנון  החדשה  בכלכלה  יד  במשלחי  המאופיין 
 Butler, 1997; Florida, 2003;( לבוהמיינים ומשיכה למרחבים עירוניים מגוונים חברתית 
בישראל,  חדש  בינוני  מעמד  של  צמיחתו  על  הצביעו  שונים  מחקרים   .)Zukin, 2009
ואפיינו אלמנטים שונים של  וליברלי,  בו מגיעים לרוב מרקע אשכנזי, חילוני  שהחברים 
סגנון חייו )ורצברגר וקפלן, Kaplan, 2011 ;2019(. מחקרים אלו לא דנו ישירות ביחסו של 
המעמד הבינוני החדש הישראלי למגוון, אך הם מגלים כי כמו במדינות אחרות בעולם גם 
 — )Kaplan, 2013; Katz-Gerro et al., 2008( הוא ניחן בדפוסי צריכה תרבותית אומניבורית
העדפה הקשורה בין השאר למגורים באזור מגוון חברתית, המגלם ומאפשר צריכה של 
תרבות מעמד הפועלים. מבחינה זו יש להבחין בין מחקרים אלו ובין מחקרים המתארים 
)חידר  ישראל  אזרחי  הפלסטינים  בקרב  בינוני  מעמד  של  כרונולוגית  חדשה  התפתחות 

ואחרים, 2005( ובקרב האוכלוסייה החרדית )זיכרמן וכהנר, 2012(. 
המתמקדים  פוליטי  ולאקטיביזם  אקדמיים  לדיונים  קשור  חברתי״  “מגוון  המושג 
בדרישות לצדק, הכרה, שוויון ופוליטיקה של זהויות. יש הרואים בקידום של מגוון חברתי 
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של  ואינדיווידואליזציה  דה־פוליטיזציה  בו  הרואים  ויש  ושוויון,  צדק  של  לקידום  כלי 
אי־שוויון )לדיון וסקירה ראו Berrey, 2015(. זהו דיון חשוב אשר אין ביכולתי לסקור במידה 
מספקת במסגרת זו. לצורך המאמר, חשוב לשים לב כי כאשר אידיאל המגוון המופיע בשיח 
האקדמי ובשיח האקטיביסטי, המתמקדים בפערים מבניים ובקבוצות חברתיות מודרות, 
הבדל,  של  כללי  למסמן  והופך  הפוליטי  מעוקצו  המושג  מאבד  היומיומי  לשיח  מתורגם 
במאמר   .)Bell & Hartmann, 2007; Hoekstra & Gerteis, 2019( חיובי  כדבר  הבדל,  כל 
זה אני מבקש להשהות את הדיון במשמעות הפוליטית של המושג ולבחון את המנגנונים 
החברתיים המעצבים את תהליך תרגומו מאידיאל ציבורי לעמדה ולהתנהגות אישית, ואת 

המתחים הנוצרים בתהליך זה. 
המחקר בנושא מגלה כי קיימים פערים בין האופן שבו שחקנים חברתיים, ובני המעמד 
הבינוני בפרט, מתייחסים ומתנהגים לאחרים חברתיים קונקרטיים ובין הצהרות חיוביות 
כלליות על מגוון חברתי. כך, לצד עמדות מוצהרות חיוביות כלפי מגוון כאידיאל, האופן 
שייך  אינו  ומי  שייך  מי  מגדירים  ובבריטניה  הברית  בארצות  הבינוני  המעמד  בני  שבו 
 Demireva & Heath, 2014;( לשכונות מגוריהם הפרווריות מדיר למעשה קבוצות שוליות
Hoekstra & Gerteis, 2019(. מחקרי ג׳נטריפיקציה מגלים כי בני המעמד הבינוני העירוני 
מגלים התלהבות מהמגוון באזור מגוריהם, אך לצד זאת מתנהלים בתוך בועות מעמדיות 
המורכבות מרשתות חברתיות, מוסדות צריכה ומוסדות חינוך הכוללים ומשרתים בעיקר 
 Benson & Jackson, 2013; Butler, 2003; Butler & Robson, 2003b; Donnelly,( את מעמדם

 .)2018; Mayorga-Gallo, 2014; Zukin, 2008
בישראל, המחקר המועט על ג׳נטריפיקציה אינו עוסק בדרך כלל בעמדות של נשאיה 
כלפי מגוון חברתי )ראו למשל Zaban, 2017(. אחרים מסיקים מתוצאותיו הסגרגטיביות של 
 )Keidar, 2018( נגה קידר .)Marom, 2014( התהליך לגבי שאיפותיהם המתבדלות של נשאיו
אמנם מתארת את חשיבותו של מגוון עירוני למעמד הבינוני החדש בירושלים, אך מחקרה 
עוסק במקבלי ההחלטות בעירייה ובתפיסתם את בני המעמד הזה. מחקרים על השכונות 
ה)סמי־(פרווריות של המעמד הבינוני בישראל נוטים לייחס לתושביהן שאיפות סגרגטיביות 
מבלי לבחון ישירות את עמדותיהם, ויש לציין כי גם מבלי להתייחס להטרוגניות הקיימת 
Tzfadia, 2005 ;2007(. עם זאת, מאמרם של דניאל  2015; טרייטל,  )ברגר,  בשכונות אלו 
)2003( על פרויקט אנדרומדה ומאמרם של נטלי לוי ויוסי שביט  מונטרסקו ורועי פביאן 
)2015( על הניסיונות לקיים בית ספר מגוון חברתית ביפו מגלים כי מגוון חברתי מהווה 
מוקד משיכה לקבוצות מסוימות במעמד הבינוני בישראל, אך כמו דומיו בעולם גם מעמד 

זה נוקט אסטרטגיות סגרגטיביות באזור מגוריו )וראו גם רוזן ורזין, 2007(. 
אינהרנטי מהאופן שבו תרבות  חלק  אמנם  הם  לפעולה  בין הצהרות  ופערים  מתחים 
 Donnelly,( פועלת, אך המחקר הקיים — ובשנים האחרונות גם השחקנים החברתיים עצמם
כלפי  והתנהגות  יחס  ובין  כלליות  חיוביות  הצהרות  שבין  בפער  רבות  עוסקים   —  )2018
 )Bell & Hartmann, 2007( אחרים חברתיים ממשיים. כך למשל, ג׳ויס בל ודגלס הרטמן 
חוסר  חושף  אשר  מגוון  על  “שיח מתקתק״  המאמץ  הלבן,  הבינוני  המעמד  את  מבקרים 
מודעות לאי־שוויון מבני. חוקרי ג׳נטריפיקציה טוענים כי יחסם החיובי המוצהר של נשאי 
ג׳נטריפיקציה למגוון מהווה ניסיון לנכס לעצמם ולאזור מגוריהם הון סימבולי )לסקירה 
 Butler, 2003;( ליברלי  שפתיים  מס  משמש  או   )Brown-Saracino, 2010, 250–267 ראו 
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ג׳פוניקה בראון־סרסינו  זה של  יוצאי דופן הם  Butler & Robson, 2003a(. שני מחקרים 
תהליכים  למנוע  שפועלים  ג׳נטריפיקציה  בנשאי  המתמקדת   ,)Brown-Saracino, 2010(
 Tissot,( טיסו  סילבי  של  וזה  חברתי,  מגוון  של  שימורו  בשם  ג׳נטריפיקציה  של  נוספים 
2014(, המתארת כיצד תושבים בני המעמד הבינוני בשיקגו פועלים כדי לשלוט במספרן 
השכרה  פרויקט  לשימור  מתגייסים  במקביל  אך  עניות,  משפחות  של  במרחב  ובנראותן 

.)Berrey, 2015 המאפשר להן להתגורר בשכונה )לסקירה ולדיונים בשדות נוספים ראו
הספרות הקיימת מצביעה אפוא על קיומו של פער זה, מותחת עליו ביקורת ומציבה 
ולמנגנונים  קיומו  לעצם  מתייחסת  אינה  אך  במחקר,  התייחסות  הדורשת  כסוגיה  אותו 
המייצרים והמעצבים אותו. מדוע בני המעמד הבינוני החדש מתעקשים להתגורר באזורים 
מגוונים חברתית אך נוקטים אסטרטגיות סגרגטיביות כלפי שכניהם, אם ביכולתם להתגורר 
באזורים אחרים ואם לפחות חלקם מודעים למתח שבין עמדותיהם לפעולותיהם? מדוע 
בני המעמד הבינוני מאמצים בהתלהבות שיח חיובי כללי על מגוון חברתי, אך מתקשים 
לתרגמו להתייחסויות חיוביות כלפי אחרים חברתיים באזור מגוריהם? מאמר זה מבקש 
בני  של  ביחסם  והפערים  המורכבויות  מאחורי  העומדים  המנגנונים  את  ולחקור  לזהות 
אלא  החברתית,  למציאות  קוהרנטיות  להחזיר  ניסיון  מתוך  לא  למגוון,  הבינוני  המעמד 
מעמדה שלפיה אופן ארגונם של סתירות ומתחים הוא תוצר של דרכי השימוש בתרבות, 
 Swidler, 2003,( הסוציולוגי  המחקר  של   — הסיום  ולא   — הפתיחה  נקודת  שהוא  ומכאן 

.)12–13

מעבר לחשד הנורמטיבי: מסגרת ניתוח תרבותית 

החשד  השעיית  הוא  האחד  תאורטיים.  אדנים  שלושה  על  נשען  מציע  שאני  הניתוח 
הסוציולוגי וקבלת הצהרותיהם של מרואיינים בני המעמד הבינוני לגבי מגוון. מהלך זה 
נחוץ כדי לכונן את הפער בין הצהרות חיוביות כלליות ובין יחס קונקרטי כחידה הדורשת 
הבינוני  המעמד  בני  של  המוצהרות  עמדותיהם  כי  נניח  עוד  כל  שהרי  סוציולוגי,  מחקר 
ומתחים.  פערים  של  בחשיפתם  רק  להסתפק  נוכל  עשן  מסך  או  שפתיים  מס  בגדר  הן 
אנליטית  בעמדה  אלא  הנחקרים  דברי  של  ביקורת  חסרת  בקבלה  מדובר  אין  זאת,  עם 
המתייחסת בביקורתיות גם כלפי העמדה הביקורתית של החוקר, ומאפשרת הרחבה של 

מנעד הפרשנויות למציאות החברתית )מזרחי, 2017(. 
והתנהגות  יחס  ובין  כלליות  ועמדות  הצהרות  בין  לפער  התייחסות  הוא  השני  האדן 
קונקרטית כאל נקודת המוצא של המחקר. זוהי אמנם עמדתה התאורטית של הסוציולוגיה 
)Lizardo, 2017( בין  התרבותית בכלל, אך מאמר זה נשען על הבחנתו של עומר ליזרדו 
הידע התרבותי,  בין  המישור ההצהרתי למישור הלא־הצהרתי של תרבות ברמת הפרט; 
העמדות והתפיסות המודעות של הפרט ובין הכישורים, הנטיות ודפוסי הפעולה הנמצאים 
ברמה הּפֵרה־רפלקטיבית והמגופנת. ליזרדו שולל את הניסיון להעניק עדיפות אונטולוגית 
הן  לנבוע  יכולה  אישית  עמדה  או  פעולה  לדידו,  האלה.  המישורים  לאחד  סיבתית  או 
מנטיות תרבותיות מוטמעות הן מתכנים תרבותיים מודעים ורפלקטיביים. חשוב להדגיש 
בילדות  המוטמע  הראשוני  ההביטוס  בין  בורדייה  של  מהבחנתו  שונה  המשגה  זוהי  כי 
כגון  יותר,  מאוחרים  בשלבים  נרכשים  אשר  בהביטוס  האלמנטים  או  ההביטוס)ים(  ובין 



סוציולוגיה ישראלית כב)1(   35תשפ"א-2021

ההביטוס  מושג  ליזרדו,  שמציע  לסכמה  בניגוד   .)Bourdieu, 1990( המקצועי  ההביטוס 
בין תפיסות תרבותיות  לנוע  וביכולת  רואים ברפלקטיביות  אינם  והתאוריה הבורדיאנית 
 .)Alexander, 1995; Elder-Vass, 2007( חלק משמעותי מחיי היומיום של שחקנים חברתיים
זו אשתמש כאן במושג ההביטוס כדי להצביע על המקור המעמדי של תרבותם  מסיבה 
המגופנת של המרואיינים, אך אשתמש במסגרת שהציע ליזרדו כדי להתייחס למתח בינה 

ובין העדפותיהם המוצהרות. 
כמשתנים  העירוניים  והמרחב  המקום  הוא  המאמר  של  השלישי  התאורטי  האדן 
שמתווכים את הקשר בין מעמד לתרבות וזהות מעמדית. מהלך זה נשען על הבנה הולכת 
ומעמיקה בספרות שהאינטראקציה בין ההביטוס למרחב העירוני מובילה גם לעיצובו של 
 Benson & Jackson, 2013; Brown-Saracino, 2015;( האחרון  של  לזה  רק  ולא  הראשון 
העיר.  של  החברתי־הפיזי  המרחב  של  הספציפיים  למאפיינים  בהתאם   ,)Shani, 2019
מקשה  )או  הבינוני  המעמד  לבני  מאפשר  העירוני  המרחב  שבו  באופן  מתמקד  המאמר 
כגון הבחירה להתגורר במקום  עליהם( לנקוט אסטרטגיות סגרגטיביות באזור מגוריהם, 
ספציפי או לשלוח את ילדיהם לבית ספר מחוץ לשכונה — אסטרטגיות שבאמצעותן הם 
מנסים לשלוט במגעיהם עם אחרים חברתיים ולתחום אותם )על מיקרו־סגרגציה במרחב 
להבחין  מאפשרת  בניתוח  למקום  ההתייחסות  זו,  מבחינה   .)2010 ואחרים,  פלינט  ראו 
עבודת  בין  לקשר  ואף  מעמדית,  גבול  עבודת  של  סימבוליים  רק  ולא  ממשיים  באופנים 

.)Lamont & Molnar, 2002( הגבול הממשית לזו הסימבולית
בהיסמך על שלושה אדנים אלו, אבחן כיצד היחסים בין תרבות הצהרתית ובין תרבות 
מגוון,  כלפי  והתנהגות  קונקרטי  יחס  ובין  כלליות  חיוביות  עמדות  בין  לא־הצהרתית, 

מתווכים על ידי המאפיינים הייחודיים של כל עיר. 

מתודולוגיה ואוכלוסיית מחקר

המאמר נשען על פרויקט מחקר שבחן את תהליך בחירת המגורים של רוכשי דירה ראשונה 
 60 בני המעמד הבינוני בתל אביב-יפו ובבאר שבע.1 הוא מבוסס על ראיונות עומק עם 
משקי בית ועל מפות חברתיות אשר הופקו מנתוני מפקד האוכלוסין. בכל עיר רואיינו 30 
משקי בית, וכאשר הדבר התאפשר והיה רלוונטי רואיינו שני בני הזוג יחד )106 מרואיינים 
ומרואיינות בסך הכול(. לאחר שלב פיילוט, שבו רואיינו אנשים המחפשים דירה מעשרה 
לפני  לשנתיים  שנה  בין  דירה  אנשים שרכשו  בית של  במחקר משקי  נכללו  בית,  משקי 
פייסבוק  קבוצות  ודרך  החוקר  של  החברתיות  הרשתות  דרך  גויסו  המרואיינים  הריאיון. 
של שכונות מגורים, ונבחרו באופן המשקף את ריכוזי המעמד הבינוני בשכונות העיר. אף 
בתושבי  בעיקר  מתמקד  המאמר  הראיונות,  מכלל  שואבת  בהמשך  המוצעת  שהפרשנות 
דרום תל אביב ויפו )14 משקי בית, 22 מרואיינים( ובתושבי השכונות החדשות בבאר שבע 
)15 משקי בית, 25 מרואיינים(. הראיונות התקיימו לרוב בבתי המרואיינים )לפי בחירתם(, 

.Atlas.ti ארכו בין שעה וחצי לשעתיים וחצי, הוקלטו, תומללו ונותחו בעזרת תוכנת

הבחירה בשתי ערים אלו וההשוואה ביניהן נובעות משאלות מחקר נוספות החורגות מתחומו של   1
מאמר זה.
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בהגדרה  והבינוני־גבוה,  הבינוני  המעמד  מן  בית  ממשקי  הורכבה  המחקר  אוכלוסיית 
רחבה שנמדדה לפי השכלה אקדמית של אחד מבני הזוג והיכולת לרכוש דירה. הגדרה 
זו מאפשרת להשוות בין משקי בית ופרטים בעמדות שונות בתוך אותה קבוצה מעמדית, 
וגם בין שתי הערים, הנבדלות בפרופיל הממוצע של המעמד הבינוני המתגורר בהן אך גם 

מכילות שונות בקבוצה זו. 
בממוצע, מרואיינים מתל אביב היו משכילים יותר מעמיתיהם מבאר שבע, הרוויחו יותר 
ובאו ממשפחות מבוססות יותר. בתל אביב היה גם ייצוג רחב יותר למקצועות המאפיינים 
וההייטק. בבאר  את המעמד הבינוני החדש — מקצועות התרבות והתקשורת, האקדמיה 
בעיקר  ה״מסורתי״,  הבינוני  המעמד  למקצועות  יותר  רחב  ייצוג  היה  זאת,  לעומת  שבע, 
מהנדסים ומועסקים במגזר הציבורי. עם זאת, אוכלוסיית המחקר בכל עיר הייתה מגוונת 
והיו כמה מקרים של מרואיינים בעלי מאפיינים דומים בשתי הערים. בסופו של דבר, המגמה 
הכללית בכל עיר גברה על הבדלים במיקומים המעמדיים הספציפיים של המרואיינים, ואת 

המגמה הזאת והגורמים המעצבים אותה אני מבקש להסביר כאן. 

אתרי המחקר

בניגוד לחלוקה הרשמית של תל אביב, עבור התושבים והמרואיינים ַּבמחקר גבולה הדרומי 
של העיר מתחיל ברחוב אלנבי, החוצה את רובע מספר חמש )ראו איור 1(. מרחב דרום העיר 
מאוכלס ברובו על ידי המעמדות הנמוכים, וביפו מתגוררת גם אוכלוסייה ערבית גדולה. שיעור 
המועסקים  ל־30%. שיעור   15% בין  נע  העיר  בדרום  המינימום  המשתכרים מתחת לשכר 
במשרות צווארון כחול נע במרבית שכונות הדרום בין 24% ל־60%, ובמיעוטן — בין 15% 
0%–7% במרכז העיר ובצפון העיר. עם זאת, מאז שנות התשעים עוברים  ל־25%, לעומת 
לאזור צעירים בני המעמד הבינוני והאזור עובר ג׳נטריפיקציה. תהליך זה הגיע לשיאו בחלק 
מכיוון שמדובר בתהליך  אך  צדק.  נווה  או  כרם התימנים  פלורנטין,  כגון  משכונות הדרום 
זוחל, באזורים רבים בדרום תל אביב ויפו הג׳נטריפיקציה מתרכזת באיים קטנים בתוך מרחב 
המאוכלס ברובו על ידי המעמדות הנמוכים. מרבית בני המעמד הבינוני המתגוררים בדרום 
תל אביב משתייכים לפלח של המעמד הבינוני החדש העשיר בהון תרבותי יותר מאשר בהון 
כלכלי. זוהי קבוצה אשר מגורים באזורים “מחוספסים״ המאופיינים בעירוב אתני ומעמדי 
מהווים עבורה גבול סימבולי משמעותי בהבניית זהותה, לעומת קבוצות אחרות מן המעמד 

.)Jackson & Benson, 2014 ;2018 ,הבינוני בפרוורים ובעיר )שני
)ראו  ובדרום  בצפון  העיר  בפאתי  ממוקמות  שבע  שבבאר  זאב  ונווה  רמות  שכונות 
איור 2(. הן משווקות כשכונות “טובות״ המיועדות ל״משפחות צעירות ואיכותיות״, וכמו 
שכונות דומות בארץ הן מדמות את המרחב הפרוורי. המרחב הבנוי בהן הומוגני יחסית. 
הן מנותקות פיזית מהעיר ומהשכונות הוותיקות ואין בהן כמעט מסחר, פנאי או חיי רחוב, 
פרט לרחוב ז׳בוטינסקי בשכונת נווה זאב אשר נבנה מלכתחילה כרחוב מסחרי, אך חלקים 
גדולים מהשכונה מנותקים ומרוחקים ממנו )Avni et al., 2016(. בשכונות אלו מתגוררים 
בני המעמד הבינוני ה״מסורתי״, המועסקים בשירות הציבורי, במקצועות טכניים, בפקידות 
או לחלופין במקצועות טכנולוגיים אצל מעסיק גדול )Katz-Gerro, 2009(. מעמד זה מאופיין 
 ;2015 )ברגר,  פרוורי  מגורים  למרחב  והעדפה  פנאי  של  צרכנות  משפחתי,  חיים  באורח 

טרייטל, 2007(. 
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בשכונות אלו בבאר שבע, על אף הדימוי שלהן, יש מגוון חברתי בלתי מבוטל. אמנם 
אין בהן כמעט אוכלוסייה שמשתכרת מתחת לשכר המינימום, ושיעור העובדים במקצועות 
צווארון כחול נמוך בהן מאשר בשכונות דרום תל אביב, אך עדיין אלה מהווים בין 13% 
ל־70%,   60% בין  ונע  גבוה  בהן  משכילה  הלא  האוכלוסייה  שיעור  מתושביהן.  ל־17% 
לצד 40%–45% המועסקים במשלחי יד נמוכי סטטוס של פקידּות ומקצועות טכניים. אך 
ההטרוגניות של שכונות אלו אינה באה לידי ביטוי במרחב הפיזי והחברתי שלהן או בדימוין 
והעובדה שהשכונות  ההומוגני  הבנייה  אופי  מסחרי,  מרחב  של  היעדרו  בשל  הסימבולי, 
מאוכלסות בגלי הגירה גדולים יחסית, שמגיעים בכל פעם שמסתיימת בנייתו של עוד אזור 

ועוד פרויקט שנבנים בהן משנות התשעים ועד היום. 

איור 1. תל אביב-יפו, חלוקה לרבעים
)מקור: אתר המפות של עיריית תל אביב-יפו; רחוב אלנבי מסומן באדום(

https://gisn.tel-aviv.gov.il/iview2js4/index.aspx
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איור 2. באר שבע. שכונת רמות ונווה זאב מודגשות
)מקור: אתר המפות של עיריית באר שבע(

ממצאים

בין אזורים קשים לנעימים: על חשיבותה של תחושת נוחות מעמדית 

הספרות הקיימת משתמשת במושג הבורדיאני “תחושת מקום״ )sense of place( כדי לתאר 
את תחושות השייכות או אי־השייכות הקשורות להתאמה בין אזור המגורים ובין העדפות 
וטעמים המתבטאים בעיקר בסגנון חיים ובזהות מקצועית )Benson, 2014(. בהמשך לכך, אני 
מציע כאן את המושג “נוחות מעמדית״, המדגיש את תחושת הנוחות הקשורה לאלמנטים 
הבסיסיים יותר של הזהות המעמדית — אלה המשקפים את ההביטוס הראשוני, שיש להם 
ממד מגופן בולט במיוחד. אלמנטים כאלה היו משותפים למרואיינים בשתי הערים על אף 
ההבדלים הגדולים בסגנונות חייהם ובהעדפותיהם המוצהרות, והם נקשרו בעיקר לנראות 

של המרחב הציבורי, לכללי ההתנהגות המקובלים בו ולדאגות לגבי שעתוק מעמדי.
בגבול הסימבולי המשותף  ביטוי  לידי  באה  הנוחות המעמדית  חשיבותה של תחושת 
אף  על  העירוני.  מיפו המרואיינים את המרחב  )Lamont & Molnar, 2002( שבאמצעותו 
תיארו בהטיות  אזורים שאותם  בין  כול  קודם  כל המרואיינים הבחינו  ביניהם,  ההבדלים 
“נעים״. עצם השימוש  ובין אזורים שתיארו באמצעות התואר  שונות של התואר “קשה״ 
את  המרואיינים  מיפו  המיון שבאמצעותה  סכמת  מאחורי  כי  מלמדנו  אלו  תואר  בשמות 
המרחב עומדות תחושות וחוויות — הממד הלא־הצהרתי של תרבות מעמדית. ואכן, גם אם 
“אזורים קשים״ היו לרוב כאלה שיש בהם ריכוז גבוה במיוחד של בני המעמדות הנמוכים, 
תיאוריהם לא התמקדו בעצם קיומם של האחרונים אלא בהשפעתם הנתפסת על המרחב 

https://www.beer-sheva.muni.il/Residents/Engineer/Pages/GIS.aspx
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הציבורי. התיאורים עסקו בעיקר בנראות השכונה, בנראות בני המעמדות הנמוכים במרחב 
הציבורי ובהתנהגותם בו, בעיקר בהקשרים של שמירה על כללי ניקיון ורעש — שני גבולות 
למשל  כך   .)Lawler, 2005; Schwarz, 2015( הבינוני  המעמד  אצל  בולטים  סימבוליים 
הנעימה  אך  הוותיקה  שכונתם  בין  לכימיה,  ודוקטור  הייטק  איש  ודנית,2  אופיר  מנגידים 

בבאר שבע ובין שכונה ד׳ הענייה שבה גרו כשהיו סטודנטים: 

שזה  ואיך  המבנים,  מבחינת  לי  הרגיש  הוא  הרחוב.  לגבי  תהיות  היו  לי  אופיר: 
מסודר, כמו ד׳. אבל דנית אמרה לי לך תטייל, תרגיש איך זה. וזה לא הרגיש כמו ד׳ 

]...[ אנשים הסתובבו יותר, דיברו, זה יותר חי.

דנית: בשכונה ד׳, איך אנשים נראים? הם שפופים. הם שפופים כי החיים קשים 
בשבילהם. כל גופם שפוף ]...[ אנשים עניים ]...[ לוקחים מהם הרבה ולא נותנים 
להם כלום. וזה משפיע ]...[ גם על היחס לחוץ. איך החוץ נראה ב־ד׳? זוועה, כי 

אנשים זרקו דברים ברחוב, כי לא אכפת להם.

וניסיון להבין את הרקע הגורם לתושבי שכונת העוני  זה מגלה מודעות פוליטית  ציטוט 
להיראות ולהתנהג באופן מסוים, אך מודעות זו אינה משפיעה על תחושת אי־הנוחות של 
בני הזוג לגבי היעדר הניקיון וחוסר השמירה של התושבים על כללי התנהגות “נאותים״. 
סוגיות של ניקיון ותחושה של חוסר יכולת לשנות כללי התנהגות במרחב היו נפוצות גם 
בדרום תל אביב, כפי שאפשר לראות בדבריהם של שלומית ויובל, מעצבת ועובד עמותה 
ציבורית, המתארים את החלק ה״קשה״ בשכונתם בדרום תל אביב, שממנו העדיפו לעבור: 
“בחלק הזה יותר נוח לי. כשגרנו שם היה המון תסכול והמון... למשל, האריתראים שממול 
מוציאים את כל האשפה שלהם שכאילו, לא יודע, עברו דירה, הערימו הכול על המדרכה. 

אתה מתקשר לעירייה, אין עם מי לדבר״.
כללי התנהגות  נוהגים להשליט  הבינוני  בני המעמד  כיצד  מחקרים מהעולם מתארים 
“נאותים״ לטעמם במרחב )למשל Anjaria, 2009(, אך אלה מתמקדים בפריבילגיה השמורה 
לבני המעמד הבינוני להשליט נורמות שכאלה. לעומת זאת, ממצאיי מדגישים את תחושת 
חוסר הנוחות העולה מול התנהגות שמֵפרה רגישות מעמדית בסיסית כמו הרגישות לניקיון 
)Lawler, 2005(. בפרפרזה על בורדייה אפשר לטעון שהמרואיינים מרגישים באזורים אלו 
כדג מחוץ למים. נוסף על כך, שיעור גבוה של בני המעמד הנמוך עורר אצל המרואיינים 
חששות לגבי יכולתם להוריש את עמדתם המעמדית לילדיהם. כך עולה למשל מתשובתם 
רמות  בשכונת  דירה  שחיפשו  סוציאלית  ועובדת  עירונית  עמותה  עובד  ונטלי,  עומר  של 
בבאר שבע, לשאלתי מה הבעיה לגור ליד ערסים — נושא שהם העלו פעמים אחדות בריאיון:

עומר: רעש.

נטלי: זה גם רעש, אני חושבת, ש... שוב, זה קשה להגיד את ההכללות האלה... אבל 
בדרך כלל זה אוכלוסייה שההשכלה פחות חשובה לה ]...[ קולנוע, תיאטרון, לצאת 
לטייל בעולם ]...[ ויש את הפחד הזה שאולי הסביבה, מה שאני אתן, הסביבה תיקח 

למקום אחר...

כל שמות המרואיינים במחקר הם שמות בדויים.  2
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את  להוריש  יכולתם  על  “הסביבה״  פחות מהשפעת  דאגו  אמנם  אביב  מתל  המרואיינים 
הונם התרבותי לילדיהם, ואף החזיקו בעמדות שלפיהן מגוון וחשיפה לעוני חיוניות לטיפוח 
ילדיהם )כפי שאתאר בהמשך(. אך גם הם הביעו חשש מהשפעת מערכת החינוך המקומית, 
ובפרט מהשפעתם של תלמידים בני המעמדות הנמוכים על חינוך ילדיהם. התמה המקובלת 
בתל אביב הייתה כי תלמידים אלו “קשים״ או “קשוחים״ מדי עבור ילדיהם, כפי שמבטאים 

למשל שלומית ויובל המתארים את החלטתם לשלוח את בנם לבית ספר פרטי:

כאילו... אין פה בתי ספר בדרום, בשפירא ספציפית אין בתי ספר. מסביבנו הבתי 
ספר שיש הם מפחידים... מכיר “אוז״, את הסדרה “אוז״ ]סדרת טלוויזיה אמריקנית 
המתרחשת בבית סוהר[? ככה הבית ספר נראה... יש גבול בלאפשר לילד להתמודד 
לבין להעמיד אותו במקום שמחליש אותו ופוגע בו ו... ולא... מספק את הצרכים 
שלו עד כדי... במקום שהוא קטן עליך ]...[. הבית ספר ]שם של בית ספר פרטי[ 
זה לא עוגן. זה מפלט יותר. כי להכניס אותו ל]שם של בית ספר מקומי[ זה עמוק 

מדי, זה “הארד קור״ מדי... 

ולצלילים של  למראות  מגופנת  תגובה  אינם  מעמדי  מפגיעה בשעתוק  לכאורה, חששות 
המרחב הציבורי, אך אפשר לראות שגם אלה נוסחו לעיתים דרך התפיסה של בתי ספר 
מקומיים כמקומות קשים. נוסף על כך, דאגות הקשורות בשעתוק מעמדי מופיעות לא פעם 

 .)Bourdieu, 1990( כאינסטינקט ותחושה “טבעיים״
נוחות מעמדית  כי החיפוש של המרואיינים אחר  בהמשך לתיאורים אלו, טענתי היא 
משקף את הממד הלא־הצהרתי של תרבותם המעמדית המשותפת ואת ההביטוס הראשוני 
באזור  חברתי  מגוון  לגבי  המוצהרות  לעמדותיהם  במקביל  המתקיים  להם,  המשותף 
מגוריהם. חשוב להבהיר כי תחושת נוחות מעמדית אינה דיכוטומית, והמרואיינים נבדלו 
הנוחות  את תחושת  לאתגר  ובנכונותם  כקשים  או  כנעימים  שונים  אזורים  בהגדרות של 
שלהם. עם זאת, הרצון או הצורך של כלל המרואיינים במידה מסוימת של נוחות מעמדית 
אסטרטגיות  לנקוט  יכולתם  עתה,  כפי שאראה  מגורים.  אזור  אחר  חיפושם  בבסיס  עמד 

שונות כדי להשיג נוחות מעמדית היא מרכיב יסוד ביחסם למגוון באזור מגוריהם.

דרום תל אביב ויפו: אסטרטגיות התמקמות ושימור נוחות מעמדית באזור 
מגוון

לא פעם, עמדתם החיובית הכללית של בני המעמד הבינוני החדש כלפי מגוון אינה מתורגמת 
ליחס כלפי מגוון חברתי באזור מגוריהם )ראו למשל Butler, 2003(. לא זה היה המקרה אצל 
באופן  הקיים  החברתי  למגוון  בחיוב  התייחסו  אלה  וביפו;  אביב  תל  בדרום  המרואיינים 
ספציפי וקונקרטי באזור מגוריהם. חלקם, כמו שלומית ויובל, מתארים בהתרגשות ממש 

את יכולתם לקיים אינטראקציות וקשרים חברתיים חוצי גבולות חברתיים:

יובל: ]...[ אף אחד פה לא נראה כמונו.

שלומית: יש כאלה שנראים כמונו אבל גם יש כורדים, יש פיליפינים, יש ערבים, 
יש דוסים, יש סתם משפחות רווחה. יש מנעד, יש מגוון מאוד רחב של אנשים והם 

כולם מדברים אתנו... 
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יובל: זה מה שאנחנו אוהבים.

שלומית: זה אחת מהשיחות שהיו לי בדרך מהגן, מוויצ״ו. אימא אחת מספרת לי 
שהגננות לא קשרו טוב את הילד שלה בעגלה והוא נפל וקיבל פצע, ורק חסר לה 
שיביאו את הרווחה ]...[ ופתאום אני מבינה שיש פה אוכלוסייה שהרווחה מאיימת 
עליה. והיא מדברת איתי, אני לא מוקצה מבחינתה והיא לא מוקצה מבחינתי, יש 

פה תקשורת והילדים שלנו ישחקו ביחד...

חשוב לשים לב כי ההתלהבות מהמגוון החברתי בציטוט לעיל באה לידי ביטוי גם בהקשר 
של גידול הילדים. בעוד המעמד הבינוני נהג ונוהג לעבור לפרוורים כדי לגונן על ילדיו 
ויפו  אביב  תל  מדרום  המרואיינים  עוני,  עם  ממגע  ובעיקר  חברתיים  אחרים  עם  ממגע 
הדגישו דווקא את היתרון שיש בחשיפת ילדיהם ל״עולם האמיתי״. כך גם היה בריאיון עם 

עודד ומירב, מדריך טיולים ופסיכולוגית אשר מתגוררים ביפו: 

אני רוצה שהילדות שלי והמשפחה שלי תגדל את החוסן של... להכיר שהעולם הוא 
יותר מורכב. זה גם נותן המון ברמה של יצירתיות, הכרה שאתה אחד מני רבים 
]...[ אני רוצה שהבת שלי תגדל ושעוני לא יהיה משהו שמפחיד אותה. שערבים זה 
חלק מהלקסיקון שלה. אתה לא יכול לקבל את זה בקופסה יפה ונקייה ]...[ אתה 

לא יכול להישאר רק האשכנזי... 

בסוף הציטוט עודד מייחס משמעות אידאולוגית לגידול ביתו במרחב מגוון, אך מתחילת 
מעמדית  זהות  של  בפיתוח  קשור  מגוון  באזור  ילדים  בגידול  הערך  כי  גם  עולה  דבריו 
מסוימת — יצירתית. בהמשך אציג את יחסם המורכב של המרואיינים לשאלות של שעתוק 
מעמדי, אולם שני הציטוטים שלעיל מגלים כי עבור המרואיינים מדרום תל אביב ומיפו, 
על  פחות  מאיימים  רק  לא  חברתית  ומגוונים  “מחוספסים״  עירוניים  באזורים  המגורים 

יכולתם להוריש את זהותם המעמדית, אלא גם מהווים חלק מהותי בתהליך הורשתה. 
לאור העמדות והנרטיבים המוצהרים האלה מעניין לראות כי המרואיינים נוקטים את 
אותן אסטרטגיות המתוארות במחקרי ג׳נטריפיקציה מרחבי העולם, כגון התקבצות בבועות 
מעמדיות במרחב ושליחת ילדיהם למסגרות חינוך פרטיות או מחוץ לשכונה. המחקר רואה 
בכך הוכחה שיחסם החיובי של בני המעמד הבינוני למגוון מהווה מס שפתיים, אולם כאן 
אבקש להציע פרשנות מסוג אחר. טענתי היא שפער זה משקף את המתח בין התרבות 
תרבות  ובין  למגוון,  המוצהרת  בהעדפתם  ביטוי  לידי  הבאה  מרואייניי,  של  המוצהרת 
וחששות מפגיעה בשעתוק  נוחות  מעמדית לא־מוצהרת המתבטאת בתחושות של חוסר 

מעמדי. 
מנקודת מבט זו, האסטרטגיות הסגרגטיביות של המרואיינים אינן מבטלות את יחסם 
החיובי המוצהר למגוון אלא מהוות פשרה המאפשרת להם לשמר רמה מסוימת של נוחות 
מעמדית במרחב שאינו תואם חברתית ופיזית את רגישויותיהם המעמדיות. טענה זו אינה 
רק תאורטית; היא נשענת קודם כול על האופן שבו המרואיינים עצמם מתייחסים לפער 
בין עמדותיהם המוצהרות להתנהגותם. בהמשך לכך אציג כעת לא רק את האסטרטגיות 
הסגרגטיביות שבאמצעותן המרואיינים מנסים להבטיח לעצמם נוחות מעמדית, אלא גם 

את יחסם כלפיהן.
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אחת האסטרטגיות הבולטות הייתה לבחור מיקום ספציפי שבו יש ריכוז גדול יותר של 
תושבים בני המעמד הבינוני. כך היה במקרה של עודד ומירב, שאת משנתם הסדורה לגבי 
היתרונות בחיים באזור מגוון פגשנו קודם. השניים התגוררו שנים מספר בדירות שכורות 
באזורים שונים ביפו בטרם החלו לחפש דירה לרכישה, ולבסוף העדיפו לגור באזור שבו 

“הג׳נטריפיקציה יותר חזקה״, כדבריהם: 

מירב: ]...[ חווינו חוויות לא פשוטות עם האוכלוסייה הענייה ביפו בשנים האחרונות.

עודד: גם הבנו על עצמנו ]שלמרות[ שאנחנו אנשים טובים, שמאלנים, יפי נפש 
וכולי אנחנו לא מתמודדים טוב עם אוכלוסייה שהיא ענייה... לא רוצה להגיד קשה 
]...[ אז פה זה אוכלוסייה שהיא יותר... פחות קשה, יותר מעורבבת. הג׳נטריפיקציה 

יותר חזקה פה ]...[.

כי  וההבנה  חשוב לשים לב לכך שהזוג מציג את בחירתו כתוצר של חוויות קונקרטיות 
בניגוד לעמדותיהם העקרוניות, הם אינם מצליחים לחוש בנוח באזורים שיש בהם מגוון 
מעמדי גדול. יש לזכור גם כי מדובר בבחירה פחות משתלמת כלכלית. מרואיינים בעלי 
אמצעים פחותים חיפשו גורמים אחרים שעשויים לשמר עבורם אלמנטים מסוימים של 
תחושת נוחות מעמדית; למרחבי צריכה המיועדים למעמד הבינוני בשכונה או בסמוך אליה 
הייתה חשיבות מיוחדת. מרואיינים רבים הדגישו כי העובדה שמקום מגוריהם נמצא “15 
דקות הליכה מרוטשילד״ או כי “בדיוק פתחו כאן בית קפה״ עודדה אותם לבחור במקום 
הספציפי. גורמים אחרים כמו ריבוי של משפחות, קיומו של ועד שכונה או בניין ואפילו 
קיומו של גרעין דתי נתפסו כבעלי השפעה חיובית על המרחב הציבורי ועל ההתנהגות 
בו. כך היה במקרה של אורטל, ילידת דרום תל אביב שרכשה בית באחת השכונות בדרום 
יפו. אורטל, בעלת רקע בארגוני שמאל ושותפות יהודית-ערבית, מתארת בשפה רגשית 
את התחושות העולות בה לנוכח הלכלוך בבניין שבו היא גרה ומסבירה את יחסה החיובי 

לגרעין התורני הקיים באזור: 

]...[ יש את העניין הזה של לכלוך, קשה לי מאוד ]...[. אני חושבת שאצל ערבים, 
ברמה התרבותית, אין מסורת של ועד בית. ]...[ כל העניין הזה של ניקיון במרחב 
זאת  יחסים.  מבחינת  כזה  בלאנס  איזשהו  שיש  טוב  זה  אז   ]...[ זר  הוא  הציבורי 
זה גם עניין מעמדי  ידי ערבים. ששוב,  אומרת שיש חוקים והם מוגדרים לא על 
בי משהו שקצת אוהב את ה״מאזן  לי שיש  נראה  אז  עניים.  כולם פה  מאוד פה. 
בזה משהו  יש  אבל  הפונדמנטליסטים,  היהודים  את  אוהבת  לא  אני  הזה.  אימה״ 

שקצת מרגיע אותי. 

הפער בין עמדותיה הפוליטיות של אורטל ובין שמחתה על קיומו של גרעין תורני בשכונתה 
גדול כל כך שקל לפטור אותה כצבועה. באופן דומה אפשר לבקר את עודד ומירב, אשר 
לגור באזור שבו  וערבים אך מעדיפים  עניים  יחיו לצד  רוצים שבנותיהם  כי הם  טוענים 
“הג׳נטריפיקציה יותר חזקה״. אבל פרשנות כזאת לא רק מתעלמת לחלוטין מהאופן שבו 
המרואיינים מסבירים את פעולותיהם; היא גם אינה מכירה בקיום הבו־זמני של תרבות 
אך  במגוון,  מוצהר  מרצון  מונעים  להיות  יכולים  המרואיינים  ולא־הצהרתית.  הצהרתית 
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של  מהביטויים  לחלק  ביחס  אי־נוחות  תחושות  בהם  מעוררות  המעמדיות  רגישויותיהם 
מגוון זה במרחב. לכן הם מנווטים את דרכם במרחב לעבר אזורים נוחים יותר או מחפשים 
גורמים שאמורים להבטיח להם מידה מסוימת של נוחות מעמדית אגב שימור יחסי של 

שאיפתם לגור באזור מגוון. 
זאת ועוד, בניגוד למחקרים המציגים את בני הקבוצה הפריבילגית ככאלה שמאמצים 
לסתירה  מודעים  מרואייניי  מודעות,  חסר   )Bell & Hartmann, 2007( מתקתק״  “דיבור 
ומירב,  עודד  בציטוט של  הופיעה  לכך  דוגמה  לעמדותיהם המוצהרות.  שבין התנהגותם 
אך הנקודה הייתה בולטת במיוחד ביחסם של המרואיינים לשאלת חינוך הילדים: כמעט 
כולם שלחו את ילדיהם למסגרות פרטיות או אל מחוץ לשכונה. הפער בין בחירה זו ובין 
רצונם שילדיהם יגדלו בסביבה מגוונת לא נעלם מעיניהם. כך למשל שלי, מועסקת בחברה 
על  בהתלהבות  מדברת  העיר,  בדרום  ילדיה  ושני  זוגה  בן  עם  מתגוררת  האזרחית, אשר 
שכונתה המגוונת ומתגאה בקשרים החברתיים שטוותה עם הקהילה הבוכרית המקומית. 
בה בעת היא מספרת כי שלחה את בנה הבכור לגן פרטי מחוץ לשכונה ושקלה לרשום 
אותו לבית הספר לטבע — בית ספר “מוכר שאינו רשמי״ בדרום העיר, ששכר הלימוד בו 

גבוה. כך היא מתייחסת לבחירות אלו: 

שלי: ]...[ אני מאמינה בשכונה, אבל אני מודעת למה שהיא היום ]...[. אנחנו לא נרצה 
שהוא ילך לבית ספר שם ]...[. אני אנסה לרשום אותו ל״טבע״. זה נורא בשבילי. זה 

בניגוד מוחלט לכל מה שאני מאמינה בו, אני שונאת את בית ספר טבע ]...[.

דבר, בשכונת  בסופו של  בית ספר...  בגלל שהוא  זה  להבין...  אני מנסה  מראיין: 
מצוקה?

שלי: ]...[ זה ]השכונה[ היה מקום מאוד מאוד קשה. גם ספציפית כשמדובר ב]שם 
הילד[ הוא נפש מאוד מאוד עדינה, מאוד מורכבת. לא נכניס אותו לשם, לגמרי לא. 
יש שם חבר׳ה, הארד קור, הארד קור. ואני לא... זה מגוחך שאני אומרת את זה, ]...[ 
אני רוצה בקהילתיות ולהיות חלק מהמקום שאני נמצאת בו ובלה בלה בלה, לא 

על חשבון הילד שלי. 

שתי נקודות בולטות בציטוט הזה. ראשית, הבחירה לשלוח את ילדה לבית הספר לטבע 
מוצגת כפשרה כואבת, אפילו כואבת מאוד. שנית, הרתיעה מבית הספר השכונתי מתוארת 
הצהרתית  תרבות  בין  הפער  על  שוב  המרמז  באופן  “קשה״,  ממקום  כרתיעה  כול  קודם 
לתרבות לא־הצהרתית. ואכן, לא ציוני המיצ״ב של מוסדות החינוך המקומיים הם שהעסיקו 
אלו כמקומות  את המרואיינים בתל אביב; במרכז רתיעתם עמדה תפיסתם של מוסדות 
קשים שאינם מתאימים חברתית לילדיהם. אם נחזור למקרה של עודד ומירב נוכל לראות 

פער דומה בין שאיפה למגוון ובין רתיעה ממנו: 

]...[ כשאתה צריך לשלוח את הילד לגן, אתה צריך לשאול עם מי הוא ישחק בגן. 
]...[ בשישי הלכתי למעון ויצ״ו לבדוק אופציה, ושאלנו כמה שם משפחות מוכרות 
שאני  במקום  להיות  רוצה  הייתי  לעיכול.  שקשה  נתון  זה   ,50% הרווחה,  ידי  על 

סבבה עם זה, אבל... 
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סופו של ציטוט זה חשוב. עודד ומירב לא רק מודעים לפער בין הצהרותיהם ובין חששם 
לשלוח את ביתם למעון ציבורי; הם מסכמים ואומרים כי אף שהיו רוצים להיות מסוגלים 
להתגבר עליו, הם אינם מסוגלים לכך. אפשר להתעלם מהאופן שבו המרואיינים מפרשים 
את מעשיהם ולקרוא בהתבטאות זו רק מס שפתיים ליברלי. אולם במקרה כזה אנו צריכים 
לשאול את עצמנו מדוע הם טורחים לעשות זאת. מדוע הם מטריחים עצמם לבחון את 
המעון הציבורי? מדוע הם מכניסים עצמם להתחבטות קשה ולא פשוטה? פרשנותי אינה 
פוטרת מתח זה אלא מנסה להסבירו. לטעמי, המתח בין עמדותיה הפוליטיות של אורטל 
ובין יחסה החיובי לקיומו של גרעין דתי השומר על כללי התנהגות במרחב, והמתח בין 
השאיפות של שלי, עודד ומירב שילדיהם יגדלו בסביבה מגוונת ובין בחירתם במוסד פרטי, 
משקפים את המתח בין תרבות מעמדית הצהרתית לתרבות לא־הצהרתית; בין העדפות 
והמקצועית שרכשו במהלך חייהם  ולזהות המעמדית העירונית  שאפשר לקשר לתרבות 
הבוגרים ובין ההביטוס הראשוני שרכשו בתהליכי ִחברות מוקדמים, שנטע בגופם רגישויות 

וטעמים מעמדיים המקשים עליהם לחוש בנוח במרחבים שבהם היו רוצים לחוש בנוח. 
החיובי  יחסם  עם  במתח  עומדות  נוקטים  שהמרואיינים  הסגרגטיביות  האסטרטגיות 
החיובי  המוצהר  יחסם  לומר,  רוצה  אותו.  מאפשרות  בעת  ובה  מגוריהם  באזור  למגוון 
של המרואיינים כלפי מגוון חברתי, לא רק כרעיון כללי אלא כמאפיין קונקרטי של אזור 
מגוון  אותו  עם  ילדיהם  ובמגע  במגעם  ולשלוט  לתחם  ביכולתם  למעשה  תלוי  מגוריהם, 
במרחב הציבורי ובמערכת החינוך. מסקנה זו אינה עולה בקנה אחד עם הטענות המקובלות 
על  מקשה  כאלה  אסטרטגיות  לנקוט  היכולת  היעדר  כעת,  שאראה  כפי  אולם  בספרות, 
המרואיינים מבאר שבע להחזיק בעמדות חיוביות כלפי אחרים חברתיים באזור מגוריהם 

ואף דוחף אותם להשתוקק למגורים במרחב הומוגני. 

השכונות החדשות של באר שבע: מגוון לא נשלט וחוסר נוחות מעמדית 

בספרות הקיימת מגורים בשכונות כמו אלה שבבאר שבע, המתוכננות ומשווקות ל״אוכלוסייה 
צעירה״ או ל״משפחות צעירות״, מוצגים כביטוי של שאיפה למרחב הומוגני )ברגר, 2015; 
הייתה השאיפה  בבאר שבע  אלו  מרכזית במשיכה לשכונות  Tzfadia, 2005(. אמנם תמה 
להתגורר לצד אוכלוסייה “צעירה״ ו״איכותית״, אך אין פירוש הדבר שהראיונות בעיר נעדרו 
 IT תפיסות המייחסות ערך חיובי למגוון חברתי. כך למשל בת־אל ורונן, קונדיטורית ואיש
משכונת נווה זאב, אמנם מדגישים בריאיון כי האזור שבו הם מתגוררים בשכונה משופע 
ב״המון זוגות צעירים ומשפחות צעירות״ — עובדה שסימנה את אזור מגוריהם כ״אזור טוב 
של נווה זאב״ — אך גם מציינים כי הם מסתדרים עם שכנים מקבוצות חברתיות שונות וכי 

במהלך החיפוש הם בחנו את התנהגות השכנים ולא את מוצאם:

מראיין: זה משהו שהעסיק אתכם, מי האוכלוסייה?
בת־אל: עוד פעם, בניין מלא משתפ״ים זה לא ]מקום שהיינו רוצים לגור בו[... פה 

יש ערבים אבל מאוד נחמדים.
רונן: מאוד נחמדים. ממש. יש פה אחד שהוא ממש נחמד, מדבר איתי, בעיה אחת 

שהוא פוחד מהכלב, אבל אני מחזיק אותו הוא אומר תודה וממשיך.
מראיין: אז לא מעסיק אתכם, מי האוכלוסייה?



סוציולוגיה ישראלית כב)1(   45תשפ"א-2021

רונן: זה לא היה אחד ה...זה לא היה אחת השאלות שהיינו שואלים, על השכנים.

היינו  החיפוש[  ]בתהליך  כשהתקדמנו  שכנים,  איזה  שואלים  היינו  לא  בת־אל: 
שואלים איך השכנים, לא מי השכנים. 

בניגוד לדברי המרואיינים מתל אביב, המפגש עם השכן הערבי בבניין מגוריהם של בת־אל 
ורונן אינו מתואר כמימוש של אידיאל פוליטי או תרבותי באמצעות מגורים באזור מגוון. 
עם זאת, השניים דואגים להדגיש את הנוחות שהם חשים לנוכח קיומם של שכנים ערבים, 
נוחות הנשענת על אופיים ה״נחמד״ של שכניהם. באופן דומה הם מדגישים כי השאלה 
שהעסיקה אותם כשחיפשו דירה לא הייתה זהותם החברתית של השכנים אלא אופיים או 

צורת התנהגותם — “היינו שואלים איך השכנים, לא מי השכנים״. 
אופן תיאור זה של מפגש עם שכנים מקטגוריות חברתיות שונות תוך שמירה על כללים 
משותפים של נימוס ותרבות )civility( חזר על עצמו כמה פעמים אצל מרואיינים מהעיר, 
והוא משקף שיח שדרכו בני המעמד הבינוני במרחבים פרווריים בעולם נוהגים להדגיש 
את המשותף בין חברי קהילתם על אף המגוון האתני שבה. העמדה המקובלת בספרות 
רואה בשיח זה טשטוש והסתרה של הבדלים ואי־שוויון חברתי וגורסת כי לפיכך הוא חוטא 
לאידיאל הפוליטי של מגוון )Demireva & Heath, 2014; Hoekstra & Gerteis, 2019(, אולם 
המקרה הישראלי יכול לעזור לנו לראות בו רפרטואר תרבותי המאפשר להכיל ולהעניק 
ערך חיובי למגוון חברתי. מספיק להזכיר את ההתנגדות המאורגנת בעפולה לכניסתם של 
גם שיח  כי  בני המעמד הבינוני לשכונות החדשות של העיר כדי להזכיר  שכנים ערבים 

המדגיש את הדמיון בין השכנים אינו מובן מאליו. 
תמה נפוצה נוספת אצל המרואיינים מבאר שבע הייתה ביטויי רתיעה ממגורים בבניין 
או באזור המאופיינים בריכוז אתני מסוים, כפי שציין דוד, סטודנט לכלכלה המתגורר בעיר 
עם אשתו מיטל, רואת חשבון: “]אני[ מעדיף שיהיה יחסית ערבוב. שלא יהיה רק רוסים, 
רק מרוקאים. אני לא אוהב את זה ]...[ אז בא לי שיהיה כור היתוך כזה. לא מחפש מישהו 
ספציפי, עדה מסוימת״. שוב, אפשר לראות כי בבאר שבע משמעותו החיובית של מגוון 
עוברת דרך טשטוש של הבדלים חברתיים והדגשה של זהות משותפת. עם זאת, הרצון 
להימנע ממגורים באזור בעל צביון אתני מסוים בעיר מגלה גם יחס אמביוולנטי לסוגים 
המקומי, שבו  במרחב החברתי  באופן המשוקע  מגוון מעמדי.  ובעיקר  מגוון,  אחרים של 
ריכוזים אתניים מאפיינים את השכונות הישנות והמתדרדרות של העיר, מרואיינים כמו 
באזורים  לגור  רצונם  את  ממסגרים   — דין  ועורכת  לרפואה  דוקטורנט   — ונירדית  דימה 

“מעורבים״ דרך הרצון להימנע ממגורים באזורים עניים:

אני לא רוצה לגור בשכונה של רק רוסים. ]...[ השכונות היותר טובות, החתך שם 
הוא לא לפי מאיפה שעלית ]...[. עכשיו, זה לא שאכפת לי לגור רק עם מי שמרוויח 
טוב או רק עם אנשים שלומדים באוניברסיטה, זה ממש לא, כן? יש, היו לי אחלה 

שכנים שהם — לא יודע, הוא אינסטלטור.

ציטוט זה והציטוט הקודם מגלים כמובן כיצד בשימוש יומיומי שחקנים טוענים את הרעיון 
של אזור מגורים מגוון במשמעויות שונות, מורכבות ואף סותרות. אך בהקשר של מאמר זה 
חשוב לשים לב למודעות של דימה לכך שדבריו יכולים להיתפס באופן שלילי, אם משום 
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שהם חורגים מכללים של תקינות פוליטית אם מתוך חשש להישמע כמתנשא, והוא מסייג 
ומתקן את עצמו. מודעות זו ממחישה את הבעייתיות בעמדה הרואה במגורים במרחבים 
שאיפה  חברתית,  להומוגניות  וישירה  פשוטה  משאיפה  שמּונעת  בחירה  סמי־פרווריים 

שהספרות קושרת לתרבות של המעמד הבינוני המסורתי. 
זאת ועוד, בכמה מקרים היו המרואיינים מבאר שבע בקיאים בשיח העירוני שמצאתי 
החדשה״  “העירוניות  של  התכנוני  לשיח  מרואיינים שנחשפו  אלה  היו  לרוב  אביב.  בתל 
במסגרת לימודיהם או במסגרת פעילותם בחברה האזרחית. מרואיינים כמו אמיר ועינב, 
ב״בועה״  יתגוררו  שילדיהם  רוצים  אינם  כי  מסבירים  בגאוגרפיה,  ומסטרנטית  מהנדס 
יתרונות  של  העקרונית  בסוגיה  ודנים  העיר,  את  הסובבים  הקטנים  היישובים  אחד  של 
החיים בעיר לעומת יישובים קטנים דרך המגוון שהעיר מספקת: “זה משהו שרוב הערים 
יכולות לקנא בבאר שבע, בטירוף, במגוון, בקבלה של דת פה. קבלה של דת וקבלה של 
המסורתיות המזרחית שצריך ללמוד ממנה. ]...[ הקבלה של השונה פה, של דתות שונות, 

מגוון העובדים איתי בעבודה מאוד מגּוון״.
נראה אפוא כי לא רק בשכונות החדשות של באר שבע יש מגוון גדול יותר מכפי שמציג 
הדימוי שלהן בשיח הציבורי ובמחקר; גם עמדותיהם של תושבי השכונות לגבי מגוון חברתי 
להעניק  יכולים  הם  שדרכו  מנעד   — תרבותיים  ורפרטואריים  תפיסות  של  מנעד  מגלות 
משמעות חיובית למגוון החברתי באזור מגוריהם. אם כן, השאלה שעולה בנקודה זו היא 
מדוע לא עשו זאת. בניגוד למרואיינים מתל אביב, בבאר שבע התייחסות ספציפית לשכן כזה 
או אחר או תפיסות כלליות לגבי היתרונות בסביבה עירונית מגוונת לא תורגמו לנרטיבים 
המעניקים יחס חיובי למגוון החברתי הקיים באזור המגורים. במקום זאת, מרואיינים מבאר 
שבע הרבו להתייחס באופן שלילי לאחרים חברתיים באזור מגוריהם, השתמשו במונחי גנאי 
אתנו־מעמדיים כמו “ערסים״ ו״שלוכים״ והרבו להתייחס באופן שלילי לקיומו של קריוקי 
מזרחי — תמות הקשורות כמובן באתניות, אך מהוות גם גבול מעמדי הנסוב סביב סוגיות 

.)Schwarz, 2015 ;2014 ,של הון תרבותי )גיגי ושני, בדפוס; שוורץ
התשובה לשאלה מדוע, בניגוד למרואייני תל אביב, המרואיינים מבאר שבע לא עשו 
שימוש ברפרטוארים התרבותיים הזמינים להם כדי להעניק ערך חיובי למגוון שנתקלו בו 
באזור מגוריהם קשורה כמובן גם להבדלים בין ההעדפות האפריוריות של שתי האוכלוסיות. 
בניגוד למרואיינים מתל אביב, בבאר שבע מרואייניי לא חיפשו במכוון אזור מגורים מגוון 
 Steele,( פסיכולוגיות   ,)Cherepanov et al., 2013( כלכליות  תאוריות  זאת,  עם  חברתית. 
רציונליזציה  יבצעו  שחקנים  זה  בשלב  כי  מנבאות   )Swidler, 2003( וסוציולוגיות   )1988
העדפות  הבורדיאנית,  בסכמה  גם  מגוריהם.  לאזור  חיובי  ערך  להעניק  כדי  בדיעבד 
ועמדות אינן נובעות ישירות ממאפייניו הסוציו־אקונומיים של הפרט ואינן מובילות באופן 
שבין  באינטראקציה  והתנהגות מתפתחות  עמדות  העדפות,  מסוימות.  להתנהגויות  מכני 
ההביטוס ובין המרחב החברתי )Bourdieu, 2000; Shani, 2019(. בהמשך לכך, טענתי היא 
מגוריהם מושפע מהאופן שבו  באזור  למגוון  יחסם השלילי המוצהר של המרואיינים  כי 
המרחב המקומי מארגן את מפגשם עם אותו מגוון ומהאופן שבו הוא מקשה עליהם ליישם 

אסטרטגיות סגרגטיביות ולחוש נוחות מעמדית באזור מגוריהם. 
כפי שתיארתי קודם לכן, אופן הבנייה של השכונות החדשות בעיר מקשה על ההטרוגניות 
הקיימת בהן לקבל ביטוי במרחב, כזה שישתקף בהיבדלות מרחבית, בשיח מקומי על אופיים 
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מסוימת.  מעמדית  תרבות  שיבטאו  רחוב  ובחיי  צריכה  במרחבי  או  מסוימים  אזורים  של 
למציאות מקומית זו היו בראיונות שני ביטויים ברורים: תחושת אי־ודאות לגבי יכולתם 
של המרואיינים לשלוט בזהות שכניהם העתידיים, ותחושות תסכול לנוכח התנהגויות לא 
רצויות בשכונה שעברו אליה. אי־הוודאות התבטאה בפרקטיקה מקובלת בשלב החיפוש, 

שאותה מתארת נטשה, מעצבת גרפית שחיפשה עם בן זוגה דירה בשכונת רמות: 

חברים שלי שקנו את הדירה שלהם ברמות הגיעו לשם כמה פעמים במהלך הימים, 
לילות, בקרים, ופשוט ישבו איזה חצי שעה באזור וראו מה קורה, מי מסתובב בחוץ, 
מי יושב בפארק בלילה. וברור שאתה לא יכול לדעת הכול, ויכול להיות שערב לפני 

היה שם קריוקי מזרחי כבד... 

גם מרואיינים בתל אביב נהגו להסתובב באזורים שבהם רצו לקנות דירה, אולם הפרקטיקה 
שנטשה מתארת לא הופיעה באף ריאיון בתל אביב. באלה היו ביטויים של תרבות מעמדית 
המרחב  מופיע  לא  נטשה  של  בתיאור  ואילו  ובילוי,  מסחר  בתי  בדמות  הציבורי  במרחב 
הציבורי אלא הפרטי — בניין המגורים. בשל כך, התיאור רווי בתחושת אי־ודאות. נטשה 
וחבריה חוזרים ומבקרים בסביבת הבניין בשעות שונות של היום במשך כמה ימים, אך גם 

ביקורים אלו אינם מבטיחים דבר וייתכן “שערב לפני היה שם קריוקי מזרחי כבד״. 
בחלקים שבהם המרואיינים התייחסו לאזור מגוריהם לאחר שקנו דירה, חוסר היכולת 
וטיפוסים  התנהגויות  של  מגילויים  ובהפתעה  בתסכול  ביטוי  לידי  בא  במרחב  להתמקם 
חברתיים אשר היו אמורים להיות מחוץ לגבול שכונתם החדשה, ובתחושה שאין ביכולתם 
על  הייטק,  אנשי  ליניר,  סוניה  בין  בדיון  למשל  עולה  כך  אלו.  מהתנהגויות  להימנע 

ההתנהגויות שבהן הם נתקלים במתחם מגוריהם בשכונת רמות:

סוניה: יש פה את הפרויקט החדש הזה, ופשוט יצאו איזה שלושה בחורים והתחילו 
לשיר במרפסת ]...[ לא ישנתי עד איזה שתים עשרה, אחת בלילה. ]...[

יניר: זה גם דברים כמו... עכשיו ירדתי לזרוק את הזבל ]...[ הפח ריק, ריק לגמרי. 
רואה שבע שקיות זבל על הרצפה. ]...[ השכונה נראית זוועה ]...[.

סוניה: זו לא השכונה, זה המתחם.

יניר: לא, זה ככה בכל השכונה, אני מבטיח לך. אני אומר לך. אז זהו, אז נראה לי 
שהאוכלוסייה פה קצת... לא נעים ]...[.

סוניה: לא, זו אוכלוסייה מעורבת.

יניר: יש גם אנשים טובים, אבל יש גם הרבה שהורסים את זה.

סוניה: כן. יש כאן הרבה מאוד הייטקיסטים. כאילו, תסתובב כאן, תראה, חמישה 
רכבים של אמדוקס, ]...[ יש מלא הייטקיסטים ומלא זה... מצד שני, יש גם... פחות 

איכותיים, נקרא לזה. 

יניר: הקריוקי חוגג.

סוניה: ]...[ אבל זה לא רק ברמות. זה תופעה כאילו... אני מאמינה, בכל מקום. לא 
משנה איפה...
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אמנם אי־אפשר לנתק את ההפתעה של בני הזוג מהעובדה שמלכתחילה לא ביקשו לגור 
באזור מגוון, אולם גם אי־אפשר להבינה מבלי להביא בחשבון את המאפיינים הייחודיים 
של מרחב מגוריהם. ההשוואה בין הערים מאפשרת להבחין בתפקידו של המרחב העירוני 
ויפו  אביב  תל  מדרום  מרואיינים  בעוד  למגוון.  המרואיינים  של  המוצהר  יחסם  בעיצוב 
והיכן  חזקה״  יותר  “הג׳נטריפיקציה  מתגוררים  הם  שבו  המרחב  בתוך  היכן  לתאר  ידעו 
נתקלים  הם  מדוע  להסביר  ידעו  לא  שבע  בבאר  המרואיינים  קשה״,  יותר  “האוכלוסייה 
ויניר  באזור מגוריהם בהתנהגויות המפרות את תחושת הנוחות המעמדית שלהם. סוניה 
אינם מצליחים להסכים אם ההתנהגויות שבהן הם נתקלים מופיעות רק במתחם הספציפי 
של מגוריהם, בכל השכונה או בכל מקום. תחושה זו שאין ביכולתם להימנע מסוג מסוים 
של אוכלוסייה, ובעיקר מסוג מסוים של התנהגויות במרחב, ואלה למעשה נמצאות בכל 
מקום, מובילה את המרואיינים מבאר שבע להאמין כי הם מיעוט מעמדי באזור מגוריהם. 

אמונה זו מעצימה את חששות המרואיינים לגבי יכולתם להוריש את זהותם המעמדית 
לילדיהם. כך למשל בסוף הריאיון עם אמיר ועינב, אשר את עמדתם החיובית לגבי מגוון 
ראינו קודם, הביעה עינב חשש כי ילדיה יגדלו להיות ערסים וקשרה חשש זה לתחושתה 
שבבאר שבע תהיה לילדיה “דוגמה ]חברתית[ מסוג אחד״. חששות דומים מביעים דביר 
ונורית, מורה לגאוגרפיה ועובדת סוציאלית, שדיברו לא מעט על הערך החיובי של המגוון 

העירוני בבאר שבע אך חששו גם הם ממערכת החינוך המקומית: 

לי  היה  הזה...  את  הזה,  את  הפריקים,  את  הערסים,  את  היה  שגדלתי  איפה  אני, 
אלמנט של בחירה, די רחב, לבחור את החברים שלי. ]...[ ואני יודע שיש פה הרבה 
אחלה ילדים, ]...[ ואני פשוט תוהה אם תהיה את המסה הזאת, שהילדים שלי יוכלו 
המינים  מכל  אנשים  ושיראו  איתם.  להם  ונעים  להם  שטוב  החברים  את  לבחור 

והסוגים, אבל שאת החברים שלהם יהיה להם אופציות לבחור ]...[.

כך  ל־40%,   30% בין  נע  הבינוני בבאר שבע  אמנם שיעור המשכילים בשכונות המעמד 
שמרואייניי הם אכן מיעוט, אך הם מיעוט גדול בכלל ובהשוואה לשכונות דרום תל אביב 
ויפו בפרט. תחושתם כי הם מיעוט מעמדי נובעת פחות מהדמוגרפיה של שכונות המגורים 
שלהם ויותר מחוסר יכולתם להתמקם בשכונה באופן שיאפשר להם לתחם את מגעם ואת 
מבקשים  הם  שממנה  והאוכלוסייה  ההתנהגויות  אם  חברתיים.  אחרים  עם  ילדיהם  מגע 
להתרחק נמצאות בכל מקום, כפי שראינו בריאיון עם סוניה ויניר, אזי המסקנה ההגיונית 
עבורם היא שהם עצמם מיעוט קטן בשכונה, אף שאינם כאלה. מעבר לכך, בניגוד לתל 
אביב, למרואיינים מבאר שבע לא התאפשר לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך פרטיים או 
מחוץ לשכונה. בזמן הראיונות כמעט ולא היו מוסדות חינוך פרטיים בעיר, ואזורי מגוריהם 

היו “השכונות הטובות״ של העיר, כך שלא היה ערך בשליחת ילדיהם אל מחוץ להן. 
להשיג  כדי  למרואייניי  הציע  הבאר־שבעי  שהמרחב  היחידה  האסטרטגיה  למעשה, 
נוחות מעמדית הייתה להתגורר באחת מה״שכונות החדשות״. במקרים שבהם אסטרטגיה 
זו נכשלה, תחושת חוסר הנוחות של המרואיינים נבעה לא רק מעצם המפגש עם טיפוסים 
לתחם  ביכולתם  שאין  מתחושתם  ובעיקר  גם  אלא  להימנע  ביקשו  שמהם  והתנהגויות 
ולשלוט במפגש זה. מציאות זו הובילה רבים למסקנה כי הדרך היחידה להבטיח לעצמם 
נוחות מעמדית היא לעבור ליישוב עם מנגנון סינון חברתי פורמלי בדמות ועדת קבלה. שוב 
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ושוב מרואיינים כמו סוניה ויניר ציינו כי הדרך היחידה להבטיח “אוכלוסייה איכותית״ היא 
לעבור ליישוב שיש בו ועדת קבלה: “כן, יש יתרון בזה שהם בוחרים את האנשים. כאילו, 
אין לך שכנים שעושים לך קריוקי פעמיים בשבוע בחלון ]...[״. לרוב דיון זה היה תאורטי, 
אך מירי ומיכאל, מדריכת נוער ופיזיותרפיסט המתגוררים בשכונת רמות, היו בזמן הריאיון 

בתהליכי קבלה מתקדמים לקיבוץ בדרום. כך הם מתארים את נסיבות המעבר: 

יהיו  יודעים, שכאילו  בבאר שבע שאנחנו  טובה  הכי  את השכונה  כביכול  בחרנו 
פה גנים טובים, יהיו פה אנשים טובים, ]...[ והיינו באיזה עשרה גנים אם לא יותר. 
בסוף רשמנו אותה לנעמת ]...[ קרוב לבית כאילו, כי הגנים הפרטיים היו מזעזעים 
ילדים בני שנתיים  זה כאילו  וזה שופוני.  ]...[ היה עכשיו חגיגת חנוכה,  בעינינו. 
וחצי, שהכול זה שופוני. לא בגלל הילדים, בגלל המבוגרים, שזה מה שחשוב להם. 

ובהמשך הריאיון:

כן. זה מפריע לי בקיבוץ. שכאילו אני מכניסה את הבת שלי לבועה שכולם, כולם 
אשכנזים, שמדברים באותה צורה, לכולם יש תארים ו... ]...[ מהצד השני כאילו, 
ילדים   ]...[ זה לא... לא... כאילו... יש פה הרבה דת  זה לא הטרוגני,  זה לא,  כאן 

ששוברים בקבוקים. לא מצאנו כאילו... אנשים יותר דומים לנו. 

מעמדית,  בנוחות  לחוש  כדי  בעיר  הזמינה  היחידה  האסטרטגיה  את  נקטו  ומיכאל  מירי 
אינם מצליחים למצוא בה אנשים כמוהם,  אך הם מרגישים כמיעוט בתוך שכונתם. הם 
ומביעים חשש מהתרבות שילדתם נחשפת אליו בגן. כל אלה מובילים אותם לממש את 
השאיפה שנשמעה בראיונות רבים בעיר — לעבור ליישוב מגורים עם ועדת קבלה. עם זאת, 
יחסה הביקורתי של מירי כלפי הסביבה החברתית ההומוגנית של הקיבוץ מזכיר כי יחסם 
השלילי של המרואיינים מבאר שבע לאחרות חברתית באזור מגוריהם אינו משקף ישירות 
בחירתה  בין  מתח  מתארת  מירי  גם  אביב,  תל  מדרום  מרואיינים  כמו  מוקדמות.  עמדות 
לעבור לקיבוץ ההומוגני ובין עמדותיה העקרוניות לגבי מגוון חברתי. רק לאחר שבחירתה 
“בשכונה הכי טובה בבאר שבע״ לא הצליחה לספק לה תחושת נוחות מעמדית, ובהיעדר 
סינון  מנגנון  שמפעיל  לקיבוץ  לעבור  בוחרת  היא  פורמליים,  לא  סגרגטיביים  מנגנונים 

פורמלי. 
הקשר  את  מכול  יותר  מדגימה  קבלה  ועדת  עם  ביישוב  להתגורר  הנפוצה  השאיפה 
דרך  סגרגטיביות.  אסטרטגיות  ובין  חברתי  למגוון  חיובי  יחס  בין  לכאורה,  הפרדוקסלי, 
אסטרטגיות אלו המרואיינים מתל אביב יכלו לפתור את המתח בין הממדים המוצהרים 
ללא־מוצהרים של תרבותם המעמדית בתוך אזור מגוריהם. המרואיינים מבאר שבע אינם 
יכולים לעשות זאת, ולכן אין זה מפתיע שאינם עושים שימוש בידע התרבותי שלהם כדי 
להעניק ערך חיובי למגוון הקיים באזור מגוריהם. אפשר אף לטעון כי הקושי לייצר גבול 
ממשי בינם ובין שכניהם במרחב מוביל את מרואייני באר שבע לעסוק עוד יותר בעבודת 
גבול סימבולית בינם ובין האחרים באזור מגוריהם ומביא רבים מהם לשאוף לעבור למרחב 

שבו ההומוגניות ונוחותם המעמדית אמורות להיות מובטחות. 
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סיכום ודיון

חיוביות  מוצהרות  עמדות  מבטאים  זה  במחקר  המרואיינים  מהעולם,  למחקרים  בדומה 
לגבי מגוון חברתי. עמדות אלו נעות בין חגיגה של מגוון עירוני ובין תפיסות המטשטשות 
הבדלים חברתיים ומדגישות נורמות תרבותיות וכללי נימוס משותפים, אך תרגומן ליחס 
כלפי המגוון הקיים באזור המגורים מורכב. המרואיינים מתל אביב מדברים בהתרגשות על 
המגוון הקיים באזור מגוריהם אך נוקטים אסטרטגיות סגרגטיביות שונות בתוך שכונותיהם. 
בבאר שבע המרואיינים מחזיקים ברפרטוארים תרבותיים לגבי חשיבותו של מגוון חברתי, 
אך מתייחסים באופן שלילי לאחרים חברתיים באזור מגוריהם וחלקם שואפים להתגורר 

ביישוב שיש בו ועדת קבלה.
במקום לראות בפערים בין הצהרות כלליות ובין יחס והתנהגות קונקרטיים ביטוי של 
ללא־ הצהרתית  תרבות  בין  ההבחנה  מודעת,  לא  אסטרטגיה  או  מודעות  חוסר  צביעות, 
הצהרתית )Lizardo, 2017( אפשרה להבין פערים אלו כביטוי של מתח בין שני היבטים של 
התרבות המעמדית של המרואיינים: מחד גיסא עמדותיהם כלפי מגוון המתקיימות ברמה 
המוצהרת, ומאידך גיסא הצורך לחוש נוחות מעמדית, הקשור לרמה הלא־הצהרתית של 
ההבדלים  אף  על  המרואיינים  לכלל  המשותף  הראשוני  להביטוס   — המעמדית  תרבותם 
מאפשרים  המגורים  אזורי  של  שונים  מאפיינים  כיצד  תיארתי  לכך,  בהמשך  ביניהם. 
למרואיינים או מקשים עליהם לחוש נוחות מעמדית, וכיצד היכולת או הקושי לחוש בנוח 
לאחרות  עיר  בכל  המרואיינים  של  ביחסם  הייחודית  המקומית  המורכבות  את  מעצבת 

חברתית באזור מגוריהם. 
הגדל  הריבוי  עם  להתמודד  כדי  תאורטיות.  ותרומות  שאלות  כמה  מעלה  זה  ניתוח 
בסגנונות ודפוסי חיים בתוך המעמד הבינוני, הספרות הקיימת נוטה לצמצם את השימוש 
במושג ההביטוס בהתייחסותה לטעמים, להעדפות ולסגנון החיים של קבוצות ספציפיות 
נטיות  לאתר  עדיין  אפשר  כי  מזכירים  ממצאיי   .)Savage et al., 2013( הבינוני  במעמד 
את  ומעלים  הבינוני,  המעמד  בתוך  שונות  לקבוצות  המשותפות  מעמדיות  ורגישויות 
דאגות  וגם  יסודיות  רגישויות מעמדיות  חיים,  וסגנון  לכלול העדפות  השאלה אם אפשר 
לגבי שעתוק תחת אותו מושג אנליטי — ההביטוס. האם צריך להפנות תשומת לב מיוחדת 
המושג  תחולתו של  את  לצמצם  דווקא  יש  או שמא  בתוך ההביטוס המעמדי,  לפיצולים 
ולהבחין בינו ובין היבטים גמישים ורפלקטיביים של תרבות מעמדית? מחקר עתידי אשר 
יתמקד לא רק בהבדלים תוך־מעמדיים אלא גם באלמנטים משותפים לבני קבוצות שונות 

בתוך המעמד הבינוני יוכל לשפוך אור על שאלות אלו. 
הניתוח  למסגרת  עירונית  סוציולוגיה  בין  לשלב  לניסיונות  גם  תרומה  מציע  המאמר 
מהעמדה  להתעלם  נטתה  זו  ספרות  כה,  עד   .)Savage, 2013 ראו  )לסקירה  הבורדיאנית 
הבורדיאנית היסודית כי טעמים, עמדות והתנהגויות אינם משקפים ישירות את מאפייניו 
המעמדיים של הפרט אלא נוצרים באינטראקציה בין מאפיינים אלו ובין המרחב החברתי 
בניגוד לבורדייה,   .)Shani, 2019; Shani & Bar-Haim, 2020 ראו  )Bourdieu, 2000; אבל 
שראה במרחב הפיזי שיקוף של החברתי, המאמר מגלה כיצד המאפיינים הייחודיים של 
המרחב הפיזי והחברתי של כל עיר משפיעים על עיצוב עמדות חברתיות בתוך המעמד 
ממאפייניהם  מנותקות  אינן  עיר  בכל  המרואיינים  של  עמדותיהם  אם  שגם  כך  הבינוני. 
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המעמדיים ומהעדפותיהם המוקדמות, אי־אפשר להבין את יחסם לאחרות החברתית באזור 
מציאות  זה.  מגוון  מול  בנוח  לחוש  יכולתם  חוסר  או  יכולתם  את  להבין  מבלי  מגוריהם 
באזור  חברתי  למגוון  יחס  של  יחסית  אחיד  דפוס  עיר  בכל  המייצרת  היא  זו  מקומית 
המגורים, גם כאשר ארגז הכלים התרבותי של התושבים מכיל מנעד רחב יחסית של עמדות 

ונרטיבים אפשריים. 
בהמשך לכך, המאמר קורא לבחון מחדש את האסטרטגיות הסגרגטיביות של המעמד 
הבינוני החדש בעיר ואת התנאים הדרושים לקיומו של מרחב חברתי מגוון מעמדית. כפי 
שהראיתי, האסטרטגיות הסגרגטיביות שנקטו המרואיינים מתל אביב היוו פשרה מודעת 
חיוביות  בעמדות  ההחזקה  ואת  מעמדית  מגוונים  באזורים  חייהם  את  דווקא  שאפשרה 
זו ההשוואה בין הערים מלמדת במיוחד, שכן חוסר יכולתם של  זה. בנקודה  כלפי מגוון 
לחוש  עליהם  מקשה  במרחב  סגרגטיביות  אסטרטגיות  לנקוט  שבע  מבאר  המרואיינים 
נוחות מעמדית. קושי זה בא לידי ביטוי ביחס שלילי לאחרות החברתית באזור מגוריהם 

ואף בשאיפה להתגורר ביישוב שיש בו מנגנון סגרגטיבי פורמלי בדמות ועדת קבלה. 
כאן המאמר מצטרף לקול בסוציולוגיה הישראלית הקורא לעבור מסוציולוגיה של חשד 
לסוציולוגיה של משמעות )מזרחי, 2011, 2017( ומרחיב אותה גם למחקר של בני המעמד 
ביקורת  של  כמושא  מיוחד  מקום  לה  ששמור  חברתית  קבוצה  והבינוני־גבוה,  הבינוני 
 .)Brown-Saracino, 2010, 250–267( בפרט  והעירונית  בכלל  הביקורתית  בסוציולוגיה 
טענתי היא כי כל עוד מטרת החוקר היא לחשוף את האמת הלא־השוויונית מאחורי דברי 
המרואיינים, אזי המתח בין עמדות חיוביות להתנהגות סגרגטיבית הוא נקודת הסיום של 
המחקר ולא נקודת ההתחלה שלו. עמדה זו לא רק מייצרת נקודת עיוורון מהותית במחקר 
הקיים אלא היא גם מקשה עלינו לשאול מהם התנאים החברתיים המאפשרים את קיומו 

של מרחב מגורים מגוון. 
אין ספק שממצאיי מעלים אי־נחת פוליטית. נראה כי נכונותם של בני המעמד הבינוני 
להתגורר במרחב מגוון מעמדית תלויה ביכולתם לתחם את מגעם עם אחרים חברתיים, 
לשלוט על כללי ההתנהגות במרחב הציבורי ונראותו, ולתחם את המגעים של ילדיהם עם 
כי  לזכור  יש  במקומה,  הפוליטית  אף שאי־הנחת  אך  החינוך.  אחרים חברתיים במערכת 
כבר עבודתו הקלאסית של פרדריק בארת׳ )Barth, 1969( הראתה זה מכבר את הקשר בין 
ובין קיומם של איסורים המתחמים  גבולות חברתיים  היכולת לקיים אינטראקציה חוצת 
ומגבילים אינטראקציה זו. ממצאיי מהדהדים את טענותיו של בארת׳ ומצטרפים למחקרים 
הספורים )Tissot, 2014( אשר הצביעו על הקשר הפרדוקסלי לכאורה בין יחס חיובי למגוון 
 .)Omer et al., 2014 ובין היכולת לקיים אסטרטגיות סגרגטיביות במרחב העירוני )וראו גם
המגבילים  או  המאפשרים  התנאים  את  להבין  המבקש  סוציולוגי  מחקר  כי  היא  טענתי 
את קיומו של מרחב חברתי מגּוון צריך להתייחס למשמעות הִמגוון והתנאים המקיימים 
אמון  נותנת  שאינה  אפריורית  נורמטיבית  ביקורתית  עמדה  אמפירית.  שאלה  כאל  אותו 
בהצהרותיהם של בני המעמד הבינוני, או שמגלה חוסר אמפתיה פרשנית לרגישויותיהם 
ולחששותיהם המעמדיים, תקשה עלינו לא רק להבין את מושאי מחקרנו אלא גם לנסח 

מהמחקר מסקנות פוליטיות בנות קיימא. 
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פעילי ימין רדיקלי ואלימות פוליטית כלפי המדינה: 
אסטרטגיית שינוי או ערעור על לגיטימיות?

יאיר יאָסן*

אמצעים  לאזרחים  להקנות  אמורה  הדמוקרטיה  בעוד  תקציר. 
שמאפשרים שינוי ועדיפים על אלימות, מספר לא מבוטל של אזרחים 
מקבוצות חברתיות שונות מתנגש באלימות עם סוכני המדינה. מאמר 
זה, המבוסס על 20 ראיונות עומק חצי־מובנים עם פעילי ימין רדיקלי 
שונים(,  ממגזרים  פעילים  עם  ראיונות   60 )מתוך  המערבית  מהגדה 
לאלימות  רדיקלי  ימין  פעילי  מעניקים  פרשנות  איזו  להסביר  מבקש 
שאינן  אפשרויות  שתי  מעלים  הממצאים  המדינה.  כלפי  המופנית 
זו. האחת היא שאלימות נתפסת כאסטרטגיה מודעת  זו את  מוציאות 
לשינוי חברתי־פוליטי: מרואיינים מסכימים לסכן את עצמם, ובמידה 
מה  שבסימון  הפוטנציאלית  לתועלת  בתמורה  קבוצתם,  את  פחותה 
גבולות  והתוויית  המדינה  לפעולות  מחיר"  “תג  מכנים  שהפעילים 
המותר והאסור לה מבחינת פינויי שטחים בעתיד. האפשרות השנייה 
היא שהאלימות מעידה על ערעור תפיסת הלגיטימיות של המדינה. כך, 
שהמרואיינים  מרכיבים  לשישה  נחלקת  נתפסת  מדינתית  לגיטימיות 
מערערים עליהם באופן דיפרנציאלי: הזדהות, אפקטיביות, אמון, צדק 
תהליכי, צדק חלוקתי וחוקיות. לבסוף, המאמר מציע לבחון אם וכיצד 
אפשר להחיל את המסקנות העולות ממנו על קבוצות אחרות של ימין 

רדיקלי בעולם.

עלות-תועלת,  שיקולי  פוליטית,  אלימות  מתנחלים,  מפתח:  מילות 
לגיטימיות מדינתית נתפסת

מבוא

מדינת  ובין  ימין  פעילי  בין  האלימות  בהתנגשויות  דרך  אבני  מסמנים  אירועים  שלושה 
ישראל וסוכניה. הראשון הוא רצח ראש הממשלה יצחק רבין בשנת 1995 בידי יגאל עמיר, 
מרכז  הרי  בעצמו  מתנחל  היה  שלא  שאף  חברתי־פוליטי,  ופעיל  הדתית  הציונות  איש 
הפעילות הפוליטית שלו, קשריו החברתיים והמוקד האידאולוגי שלו היו בגדה המערבית 
2015(. האירוע המשמעותי השני הוא פינוי המאחז הבלתי מורשה עמונה בשנת  )פייגה, 

ד״ר יאיר יאָסן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב  *
העת  כתב  ולעורכת  והליווי,  ההנחיה  על  בן־פורת  גיא  לפרופ׳  להודות  מבקש  המאמר  מחבר   

ולסוקרות האנונימיות על הערותיהן המאירות. 
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2006, שהיה כרוך בהתנגשות אלימה שבמהלכה נפצעו כמאתיים איש, מתוכם כשמונים 
אנשי כוחות הביטחון ושני חברי כנסת )Alimi, 2016(. האירוע השלישי מוכר פחות, אך הוא 
חשוב בעיקר בשל תקדימיותו: הפעולה הראשונה אשר כונתה “תג מחיר״,1 שהופנתה כלפי 
כוחות צה״ל, התרחשה בשנת 2011 כאשר כמאה אזרחים הגיעו לבסיס הצבאי החטיבתי 
שבשומרון, השחיתו ציוד צבאי, קיללו חיילים, יידו אבנים ופצעו את סגן מפקד החטיבה. 
בניגוד למקרי עבר הייתה זו התקפה יזומה, מתוכננת ומאורגנת היטב של יהודים נגד כוחות 
הצבא )Byman & Sachs, 2012(. כוחנות ואלימות אמנם אפיינו מאז 1967 את ההתנחלות 
היהודית בשטחים שכבשה ישראל במלחמת ששת הימים — וזו באה לידי ביטוי באלימות 
הן של ערבים, הן של פעילי ימין, והן של המדינה — אבל רק מאז תחילת שנות התשעים אנו 
עדים להתגברות ממשית של מעשי האלימות של פעילי ימין רדיקלי כלפי המדינה.2 מקרים 
דומים של התנגשויות אלימות בין קבוצות ימין רדיקליות ובין המדינה מתרחשים במקומות 
 Colvin &( דומיננטיים  לאומניים  מנהיגים  בחסות  לאחרונה  ומתגברים  בעולם,  שונים 

.)Pisoiu, 2018; Ravndal, 2016
התנגשויות אלימות בין אזרחים למדינה מעלות תהיות בנוגע להתרחשותן של מחאות 
אלימות )della Porta, 2013(. ראשית, דמוקרטיה אמורה להקנות כלים המאפשרים שינוי 
ואשר על פי רוב הם יעילים יותר מאשר אלימות, הפוגעת הן במסגרת הדמוקרטית עצמה 
יותר נזק מאשר תועלת.  הן בלגיטימציה הציבורית של המחאה ולכן היא עלולה להביא 
שנית, בצד האלימות מונח המחיר האישי והקבוצתי שעלולים לשלם אלה שמשתמשים 
ולמרות זאת מספר לא מבוטל של אזרחים, מתוך קבוצות חברתיות שונות, מתנגש  בה, 

.)Yassan, 2020( באלימות עם סוכני המדינה
מיעוט, המקרה  בין המדינה לקבוצות  מבין המקרים השונים של התנגשויות אלימות 
של פעילי הימין הרדיקלי בגדה המערבית מעניין במיוחד. בניגוד לקבוצות מוחלשות או 
מקופחות אשר יכולתן לחולל שינוי חברתי מוגבלת, למתנחלים בגדה המערבית יש כוח 
אידאולוגיים  זרמים  של  כוחם  מזו,  יתרה  להשפעה.  ואמצעים  מבוטל  לא  חברתי־פוליטי 
וזרטל,  )אלדר  בישראל  הלאומי־יהודי  הקונצנזוס  בלב  וגדל  הולך  ההתנחלות  בתנועת 
Haklai & Loizides, 2015 ;2004(. לכך יש להוסיף את העובדה שכוחות הביטחון, שאיתם 
הפעילים מתנגשים לעיתים באלימות, למעשה מֵגנים ושומרים על הנוכחות היהודית על 

.)Sprinzak, 1991( הקרקע שעליה הפעילים תובעים ריבונות
שתי טענות שאינן מוציאות זו את זו יכולות להסביר את הפרדוקס שבהפעלת האלימות נגד 
המדינה ובה בעת בחסות המדינה, אגב סיכון אישי וקבוצתי. הטענה האחת היא שהפעילים 
תופסים את האלימות כאסטרטגיה מודעת לשינוי פוליטי )Eiran & Krause, 2016(. כלומר, 

לצד  המדינה.  נגד  או  פלסטינים  נגד  אלימות  להצדקת  הפעילים  את  משמש  מחיר״  “תג  המונח   1
משמעויותיו הפוליטיות הברורות של המונח, אראה בהמשך כיצד הוא נקשר גם בשיקולי עלות-

תועלת. 
פעולות אחרות של טרור יהודי — כמו של המחתרת היהודית, הרצח ההמוני שביצע ברוך גולדשטיין   2
בחברון, הטבח שביצע עדן נתן־זאדה בשפרעם, הרצח האכזרי של מוחמד אבו חדיר בירושלים, 
ופיגוע ההצתה במשפחת דוואבשה בכפר דומא — לא הופנו ישירות נגד המדינה או נגד סוכניה 

.)Pedahzur & Perliger, 2011(
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למרות הסיכון שבפגיעה אישית ובפגיעה בדימוי הציבורי של המאבק, האלימות נתפסת 
וכן  יהודיים,  יישובים  היא מפנה  לגבות מהמדינה מחיר כאשר  מנת  על  כאמצעי מקובל 
על  גוברים  התועלת  שיקולי  כך,  למאבק.  הציבורית  המודעות  להעלאת  מועיל  כאמצעי 
שיקולי העלות של הפעולה. הטענה השנייה היא כי לפעולה אלימה יש משמעות עמוקה 
מאסטרטגיה או תועלתנות והיא מעידה על ערעורה של תפיסת הלגיטימיות של המדינה 
מסבירות  במקביל,  להתקיים  עשויות  שכאמור  אלו,  (. אפשרויות  Pedahzur et al., 2000(
יוצאי  ושל  בנגב  הבדואים  של  למשל  אחרות,  אלימות  מחאה  זירות  של  מגוון  אמפירית 
Yassan, 2020 ;2020(. לכן, אף שהמחקר הקיים מציע הסברים  )יאסן,  אתיופיה בישראל 
אחרים לתופעה — למשל בהדגישו מנהיגות רדיקלית )Katsman, 2019(, תפיסות אדנות על 
 Friedman,( או מאפיינים חברתיים־פסיכולוגיים של הפעילים )הארץ )אלדר וזרטל, 2004
2015( — חשוב לבחון דווקא הסברים אלו ביחס לאוכלוסייה שנתפסת בקרב קהלים רבים 

כאינטרסנטית וכמחזיקה באידאולוגיות חלופיות לאלה של המדינה. 
מטרת המאמר היא להסביר איזו פרשנות מעניקים פעילי ימין רדיקלי לאלימות המופנית 
זירת המאבק של פעילי הימין הרדיקלי בגדה המערבית  נבחנה  כלפי המדינה. לשם כך 
כמקרה בוחן של קבוצת מיעוט חזקה, אשר מצד אחד מתמודדת מול אלימות פלסטינית 
הקונצנזוס  בלב  אידאולוגיים  התנחלותיים  זרמים  של  המתעצם  כוחם  ובשל  שני,  ומצד 
הלאומי־היהודי, פעיליה אינם חוששים לפעול באלימות — לעיתים כלפי פלסטינים ולעיתים 
כלפי סוכני המדינה, במחאה על מדיניותה ותוך כדי ערעור על סמכותה. שאלת המחקר 
המרכזית היא כיצד פעילי ימין רדיקלי מסבירים את חלקם בהתנגשות האלימה, ושאלה 
נוספת הנגזרת ממנה היא האם ובאיזה אופן תפיסות אסטרטגיות משמשות מול תפיסות 

המערערות על לגיטימיות המדינה ומספקות פרשנות לחלקם של הפעילים באלימות.
המאמר מציע שתי תרומות עיקריות. האחת היא הטענה כי בניגוד למה שהציעו מחקרים 
Bar-Tal & Hammack, 2012 ;2011(, האלימות אינה מעידה  קודמים )בן מאיר ואלתרמן, 
בהכרח על דה־לגיטימציה מוחלטת למדינה אלא יכולה לשקף ערעור על חלק ממרכיבי 
תפיסת הלגיטימיות. המאמר מפתח את המחקר הקיים ומראה כי בהסברים של פעילים 
לחלקם בהתנגשויות אלימות אפשר לזהות תפיסות המערערות בעיקר על חוקיות המדינה, 
ולצידן תפיסות שפחות מערערות על הזדהות עם המדינה. השנייה היא ההצעה לבחון אם 
אפשר להחיל את המסגרת התאורטית של המאמר על קבוצות דומות אחרות ולהגדיר את 
קבוצת פעילי הימין הרדיקלי בגדה המערבית כ״קבוצה משפיעה״, כלומר כזאת שמסקנות 
שחלות עליה יכולות לפתח את ההבנה התאורטית לגבי קבוצות אחרות של ימין רדיקלי 

.)Seawright & Gerring, 2008( בעולם
חשיבותו של המאמר בנקודת המבט שלו. הסטת נקודת המבט מהאופן שבו המדינה 
תופסים  אזרחים  שבו  האופן  אל  אזרחיה(  בעיני  כלגיטימית  להצטייר  )ומבקשת  פועלת 
ומאפשרת  הקיים,  במחקר  החסר  את  משלימה  שלה(  הלגיטימיות  )ואת  התנהלותה  את 
דיון ביקורתי באלימות פוליטית של קבוצת מיעוט דומיננטית על בסיס מסגרת תאורטית 
מעודכנת. הדיון מתמקד בהסבריהם של פעילים בתקופה שבה אזרחים רבים מערערים על 
תקפותן של דרכי ההשתתפות הפוליטית המסורתית ועל המידה שבה הפוליטיקה משרתת 
את האינטרסים והרצונות שלהם. יתר על כן, מעטים המחקרים העוסקים בימין הרדיקלי 
בגדה המערבית ואשר כוללים ראיונות עומק אישיים עם פעילים, חלקם אלימים במיוחד. 
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שיטת מחקר זו מאפשרת להביא את קולם ולהציג את השקפת עולמם, ועל אלה המאמר 
מבסס טענה תאורטית רחבה. 

אסטרטגיות לשינוי פוליטי־חברתי

היכולת לחולל שינוי בדמוקרטיות באמצעות מאבק אזרחי שמורה לרוב לאזרחים מקבוצות 
את  להעדיף  עשויות  הן  המדינה,  מצד  בסירוב  נתקלות  הן  כאשר  והשפעה.  כוח  בעלות 
)Miodownik & Nir, 2015(. אף  הערכים והאמונות של הקבוצה על פני סמכות המדינה 
גולשות  מחאות  ונורמטיבית,  חוקית  פוליטית  להשתתפות  כלים  מספקת  שהדמוקרטיה 
לעיתים להתנגשויות אלימות ולשימוש בכלים לא נורמטיביים לשם השתתפות פוליטית 
כוח  קבוצת  לראות  אפשר  המערבית  בגדה  הרדיקלי  הימין  בפעילי   .)della Porta, 1995(

שהשפעתה הפוליטית־חברתית בישראל ניכרת. 
המחקר על הימין הרדיקלי בגדה המערבית קושר בין הקצנה )רדיקליזם( ובין אלימות 
דתית )Hirsch-Hoefler & Mudde, 2020; Perliger & Pedahzur, 2016(. אף שמאפייניו של 
הימין הרדיקלי בגדה המערבית, המּונע לעיתים קרובות ממניעים דתיים־משיחיים, שונים 
)למשל ארגון  ימין רדיקליות אחרות ברחבי העולם  בדרך כלל מהמאפיינים של קבוצות 
Proud Boys אשר עלה לכותרות במהלך כהונתו של דונלד טראמפ כנשיא ארצות הברית(, 
פשעי  גזענית,  פוליטית  אידאולוגיה  כמו  בנושאים  בעיקר  דמיון,  ביניהם  למצוא  אפשר 
)Mudde, 2019(. מכאן שיש לפתח את  שנאה, גישה אנטי־ממשלתית ופעולות רדיקליות 

הקשר בין אלימות דתית, רדיקליזם ואלימות פוליטית.
אלימות פוליטית היא מאבק על העקרונות המארגנים של החברה, ותכליתה לא פעם 
היא לשנות עקרונות אלו. האלימות מופעלת בהקשר פוליטי, דהיינו למטרות השפעה על 
המדינה, מחאה נגד המדינה והגנה על המדינה, או לחלופין איננה מכוונת כלפי המדינה 
אלא מבטאת מאבק אזרחי נגד קבוצה אחרת שיש לה עוצמה חברתית־פוליטית ושנתפסת 
כמסוכנת בעיני מפעיל האלימות )Hirsch-Hoefler et al., 2019(. אלימות פוליטית נמצאת 
גופנית  ופגיעה  לרכוש  נזק  הסתה,  דרך  עובר  מילולית,  באלימות  המתחיל  רציף  קו  על 

.)Alimi et al., 2015( מתונה, ומסתיים בפגיעה קטלנית
אסטרטגיה אקטיביסטית רדיקלית היא פעולה שנועדה להשפיע על מדיניות באמצעות 
התנהגויות הנחשבות בלתי חוקיות או בלתי קבילות תחת הנורמות והכללים של הקבוצה 
החברתית הרחבה יותר. אפשר להבדיל בין אקטיביזם רדיקלי ובין אקטיביזם מתון לפי סוג 
הפעולה: אקטיביזם רדיקלי טומן בחובו נכונות להשתמש באלימות פוליטית או באמצעים 
 Hirsch-Hoefler et al.,( בלתי חוקיים, ואילו האקטיביזם המתון אינו דוגל בדרכים כאלה 
2016(. התנהגות רדיקלית שונה מהתנהגות פוליטית הנחשבת נורמטיבית לפי הנורמות של 
המערכת החברתית הכללית )המתבטאת למשל בחוקים ובתקנות(, אך לא לפי הנורמות 

.)Shuman et al., 2016( של הקבוצה המבצעת את הפעולה
כך, מתוך מגוון אפשרויות מחאה ומאבקים חברתיים, אפשר לראות באלימות פוליטית 
של אזרחים כלפי המדינה וסוכניה אסטרטגיה רדיקלית לשינוי חברתי-פוליטי. לכן אלימות 
פוליטית איננה רק תגובה מקרית לסיטואציה מקומית, כי אם לעיתים שיטת פעולה מקובלת 
)גם אם איננה מתוכננת( בעיני אלה שנוקטים אותה. מחקרים רבים עוסקים באסטרטגיות 
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בנסיבותיה  גם  מכך  יוצא  וכפועל  האלימה,  הפוליטית  וההשתתפות  המחאה  פעולת  של 
מי  של  הפסיכו־חברתיים  ובמניעים   )Roggeband & Klandermans, 2017( החברתיות 
שלוקחים בה חלק )Jost & van der Toorn, 2012(. כך אפשר לבחון כיצד הפעולה האלימה 
כאסטרטגיית  וכן  עלות-תועלת,  שיקולי  מבחינת  כאסטרטגיית מחאה משתלמת  נתפסת 

מחאה מועילה למשיכת תשומת לב ציבורית.
אם  לפניהם,  העומדות  האפשרויות  את  מכירים  הם  אם  במחאה  חלק  ייקחו  אזרחים 
הם מסוגלים לעשות בהן שימוש ואם הם מוכנים לעשות זאת. לפיכך, הפעולה האלימה 
עלות-תועלת  משוואת  באמצעות  מוסברת  ולהיות  כדאית  כאסטרטגיה  להיתפס  עשויה 
לספוג  ואף  להסתכן  כהסכמה  הפעולה  את  לנמק  יכולים  עלות  שיקולי   .)2017 )פירסון, 
כמו  קבוצתית  עלות  או  מאסר,  או  פציעה  למשל  אישית,  עלות   — המטרה  למען  עלות 
תועלת  שיקולי   .)Lowndes et al., 2017( והמאבק  הקבוצה  של  הציבורי  בדימוי  פגיעה 
יכולים לנמק פעולה כאמצעי הרתעה מפני פעולה של המדינה. עלות הפעולה קשורה 
באופן ישיר לנכונות לקחת בה חלק, ועל כן היא גורם משמעותי במשוואת עלות-תועלת 

 .)McAdam, 1986(
לצד זאת, מחאות אלימות נתפסות ככלי מועיל למשיכת תשומת לב ציבורית, כלומר 
להעלאתם של נושאים הדורשים טיפול מיידי אל המודעות החברתית והשיח בתקשורת. 
הקשת הרחבה של אסטרטגיות מחאה נעה מהתנגדות סבילה ועד התנגדות פעילה שיש 
בה שימוש באלימות )Gallagher-Cunningham et al., 2017( — אבל במקרים רבים מאבקים 
פוליטיים ומחאות חברתיות לא היו מגיעים לכותרות העיתונים או מעוררים עניין נרחב 
לולא השימוש היזום באלימות, או לחלופין לולא התנגשויות אלימות שפעילי המחאה לא 
הציבורית  ולהשפעתן  אלימות  והתנגשויות  מחאות  של  להצלחה  דוגמאות  אותן.  תכננו 
אפשר למצוא לאורך ההיסטוריה בדמוקרטיות שונות בעולם, למשל במחאה ארוכת השנים 
של השחורים בארצות הברית )Opotow, 2016( ובפרט במחאת הנגד של הימין הרדיקלי 
הימין  ובמחאת   )Lianos, 2019( בצרפת  הצהובים  האפודים  במחאת  ב־2020,  בפורטלנד 

 .)Mares, 2018( הרדיקלי בהונגריה

לגיטימיות מדינתית נתפסת

התנגשויות אלימות יכולות להיות תגובתיות או מוסברות כאסטרטגיה שמטרתה שינוי. אך 
אפשרות נוספת להסביר אלימות פוליטית של אזרחים היא לראות בה תוצאה של ערעור 
על סמכות המדינה, כלומר ערעור על תפיסת הלגיטימיות שלה )Sprinzak, 1991(. הסבר זה 
שונה מהתייחסות לאלימות כאסטרטגיה מכיוון שהוא מדגיש את ההיבטים האידאולוגיים 

של הפעלת האלימות ולא את ההיבטים התועלתניים שלה. 
לגיטימיות היא תכונה המיוחסת למדינה על ידי אזרחים על בסיס הערכה של איכויותיה 
כאשר  נרכשת  הלגיטימיות  המדינה.  של  בסמכותה  הכרה  היא  ותוצאתה  הנורמטיביות, 
מעשים ותהליכים נתפסים כמוסכמים באמצעות שיוכם לנורמות ולערכים בחברה נתונה 
)Habermas, 1975(. אפשר לייחס לגיטימיות למדינה כגוף אחד, לכוחות הביטחון בנפרד, 
או לפעולות ולהחלטות של המדינה ומוסדותיה. מדינה נתפסת כלגיטימית על ידי קבוצה 
מסוימת כאשר היא מצטיירת כפועלת באופן הוגן לטובת האזרחים ובאופן שמאפשר להם 
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להשפיע. כאשר תפיסה זו מתערערת, אזרחים עשויים לחרוג מכללי הדמוקרטיה ולפעול 
 .)Rosanvallon, 2011( במחאה, שלעיתים כוללת אלימות

במובן  המדינה  של  לגיטימיות  כאובדן  להתפרש  יכולה  המדינה  נגד  אלימות  הפעלת 
)ובר,  הביטחון  כוחות  בידי  הנתון  האלימות  של  המונופול  על  תיגר  קריאת   — הבסיסי 
ומקשות  וההגדרות הנגזרות מהן רבות  נוגעות למהות הלגיטימיות,  1978(. סוגיות רבות 
)Wajner & Kacowicz, 2018(. סוגיות אלו מעניינות במיוחד כאשר עוסקים  על בדיקתה 
בקבוצה שמחד גיסא כוחה הפוליטי־חברתי רב והיא תופסת עצמה כמי שצריכה ויכולה 
להוביל את המדינה, ומאידך גיסא חבריה פועלים לעיתים באלימות כלפי כוחות הביטחון 
שאמורים להגן עליהם ולאפשר את נוכחותם בקרקע שעליה הם תובעים ריבונות. פעולה 
אלימה יכולה כאמור להיתפס כאסטרטגיה לשינוי אך גם כערעור על סמכות המדינה, וכדי 
להבינה יש לפרוט את מרכיבי תפיסת הלגיטימיות המדינתית ואחר כך לדון בקשר שבין 

השחיקה בלגיטימיות ובין מחאות אלימות.
על בסיס יסודות תאורטיים של מחקר קודם )Yassan, 2020(, הטענה במאמר זה היא כי 
אפשר לאפיין את תפיסת הלגיטימיות המדינתית בעיני האזרח ולקבוע כי היא מושתתת 
וחוקיות.  חלוקתי  צדק  תהליכי,  צדק  אמון,  אפקטיביות,  הזדהות,   — מרכיבים  שישה  על 
כך, המושג “לגיטימיות מדינתית נתפסת״ הוא אינטגרציה של הגדרות קודמות מובחנות 
וממוקדות. הזדהות עם המדינה היא ההשקפה שלפיה לאזרח ולמדינה יש ערכים בסיסיים 
 ;)Beetham, 2013; Hough et al., 2010( משותפים, וכן, הכרה של האזרח בזהותו הלאומית
אפקטיביות היא ההשקפה שלפיה המדינה מתפקדת היטב ומועילה בתחומי חיים שונים 
)Hitt et al., 2017(; אמון הוא השקפה שלפיה המדינה פועלת לטובת האזרח ומתוך כוונה 
טובה )Barker, 1990; Levi & Stoker, 2000(; צדק תהליכי משקף תפיסה שלפיה מנגנוני 
 Tyler et al.,( השלטון פועלים בהוגנות ובשוויוניות כלפי כלל האזרחים בתהליכי העבודה
על המשאבים במדינה  כי  גורסת  צדק חלוקתי  Wolfe et al., 2016 ;2015(; התפיסה של 
תפיסה  משקפת  וחוקיות   ;)Gilley, 2006; Lamont, 2017( צודק  באופן  מחולקים  להיות 
שלפיה המדינה פועלת במסגרת החוק )Hassan, 2015; Scharpf, 2009(. המאמר בוחן את 
האופן שבו פעילי ימין רדיקלי מערערים על מרכיבי הלגיטימציה האלה ובודק אם אפשר 
להסביר את חלקם של הפעילים בפעולה האלימה ולטעון כי היא תוצאה של ערעור על 

סמכות. 
 ,)Bar-Tal & Hammack, 2012 ;2011 ,בשונה משהציעו מחקרים קודמים )בן מאיר ואלתרמן
אלימות פוליטית אינה מעידה בהכרח על דה־לגיטימציה מוחלטת אלא יכולה לשקף ערעור 
על חלק ממרכיבי תפיסת הלגיטימיות. מכיוון שערעור על תפיסת הלגיטימיות של המדינה 
 Catlaw, 2007;( טומן בחובו פוטנציאל לפעולות שונות של חוסר הסכמה והפעלת אלימות
Sprinzak, 1991(, אפשר לטעון שהשימוש באלימות פוליטית של אזרחים כלפי המדינה 

וסוכניה ניתן להסבר כערעור על רכיבים שונים של לגיטימיות מדינתית נתפסת. 
לסיכום, מאמר זה מתמקד בשני הסברים אפשריים של פעילים להשתתפותם באלימות 
פוליטית כלפי המדינה: האחד רואה באלימות אסטרטגיה לשינוי פוליטי־חברתי, והאחר 
מנקודת  נבחנים  ההסברים  שני  נתפסת.  מדינתית  לגיטימיות  על  לערעור  בה  משתמש 
מבטם של הפעילים ויכולים להתקיים זה לצד זה, והם מבטאים את המתח שבין שיקולים 

אינסטרומנטליים לשיקולים אידאולוגיים ביחסם של הפעילים כלפי המדינה. 
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פעילי הימין הרדיקלי ותנועת ההתנחלות בגדה המערבית

המתנחלים בגדה המערבית הם קבוצה בעלת השפעה חזקה במיוחד בקרב הימין הפוליטי 
בישראל. תנועת ההתנחלות היא מוקד סוער של מתיחות חברתית, ביטחונית ופוליטית, 
 ,)Feige, 2009( והיא עומדת בלב הדיון הפוליטי בישראל לפחות מאז מלחמת ששת הימים
אם לא מאז הדיון הפוליטי הציוני על אופייה של ההתיישבות הציונית בימי קום המדינה 
זכויות  ביטחון,  צורכי  ובהן  ליבה  סוגיות  סביב  נסובה  הפוליטית  הסערה   3.)2009 )גורני, 

אדם, חוק בינלאומי ומאזן דמוגרפי )רוט, 2014; שורץ ווילף, 2018(. 
מתחילת דרכה ועד היום, ההתנחלות היהודית מתואמת במידה לא מבוטלת עם השלטון 
מיליארדי  של  ועקיפה  ישירה  מהשקעה  ניזונה  היא   .)2018 )אריאלי,  הצבאי  והממשל 
שקלים, מנוהלת על ידי מערכת מסועפת של מוסדות, מוגנת על ידי מערך צבאי משוכלל 
ומקודמת באמצעות שדולה פוליטית יעילה ודעת קהל אוהדת )ארן, 2013; שחאדה, 2016(. 
רבות  מפתח  עמדות  שנים  זה  מחזיקים  הדתית  הציונות  ואנשי  אידאולוגיים  מתנחלים 
דעת  על  והשפעתם  זו  השפעה  ובצבא.  והחינוך  המשפט  במערכות  ובממשלה,  בכנסת 
הקהל בישראל מתעצמת עם השנים )לוי, 2015(. על פי נתוני הלמ״ס, בסוף 2019 מנתה 
ערים  כמה  ובהם  יישובים  ב־127  איש  כ־441,600  בגדה המערבית  היהודית  האוכלוסייה 
מבוססות וכמה עשרות מאחזים בלתי מורשים )ששון, 2005(. נתונים אלו אינם כוללים את 

מזרח ירושלים, אשר סופחה באופן רשמי ובה מוחל החוק הישראלי במלואו.
את המתנחלים אפשר לסווג לשלוש קבוצות עיקריות: האידאולוגים המבקשים לחזק 
את רעיון ארץ ישראל השלמה )הראל, 2016; שנהב, 2010(, הפרגמטים המבקשים לשפר 
2004(, והחרדים שהופנו ליישובים ייעודיים  את איכות חייהם מבחינה כלכלית )גוטוויין, 
2011(. חלוקה זו אינה תמיד חד־ערכית  2016; רודד,  שנבנו עבורם בשטחים אלו )כהנר, 
ולפעמים יש חפיפה בין הקבוצות, למשל פרגמטים חרדים או אידאולוגיים )גיליס, 2016(. 
אולם בעוד הפרגמטים התיישבו בגדה המערבית בעקבות תהליכים ניאו־ליברליים שהביאו 
והחרדים התיישבו בה כתוצאה של מדיניות ממשלתית שבנתה  לפירוק מדינת הרווחה, 
עבורם יישובים, שתי הקבוצות האלה אינן מעורבות בדרך כלל באלימות פוליטית כלפי 

המדינה לשם מחאה אידאולוגית. 
יסודותיה של הקבוצה השלישית, ההתנחלות האידאולוגית, הם בתנועת גוש אמונים, 
בציונות הדתית ובמשנתו של הרב קוק )קרבאל־טובי, 2016(. זרם דתי זה מאופיין בגישה 
ממלכתית, בורגנית ומתונה. עם זאת, חלקים גדלים והולכים בדורות ההמשך של קבוצה 
למרותה  סרים  ואינם  אבותיהם  של  לממלכתיות  ומעשית  רעיונית  התנגדות  מביעים  זו 
של ההנהגה הדתית השמרנית. הם אינם מכירים בלגיטימיות של המדינה מכיוון שאיבדו 
את התקווה שזו בהנהגתה הנוכחית תשמור על קדושת הארץ, ורואים בה מכשול לרצון 
2008(. כך, את המתנחלים האידאולוגים אפשר לסווג לשלוש קבוצות  )ענברי,  האלוהים 

מדינת ישראל נוסדה בידי קבוצות מיליטנטיות שהתחרו ביניהן על השלטון והעוצמה. בשל כך,   3
בימיה הראשונים הייתה המדינה בלתי סלחנית כלפי אלימות של אזרחים ואף חוקקה את פקודת 
מניעת הטרור. עם השנים, תפיסת הטרור הופנתה יותר כלפי אויבים מבחוץ ופחות כלפי אלימות 

.)Shor, 2019( של יהודים
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משנה: ממלכתיים, פוסט־ממלכתיים ואנטי־ממלכתיים. ההצדקות האידאולוגיות לפעילות 
פוליטית־חברתית )Schwarzmantel, 2011( של פעילי הימין הממלכתיים נסמכות על זיכרון 
גם  אך  ובראשם השואה,  בעברו,  היהודי  אירועים טראומטיים שחווה העם  היסטורי של 
על בסיס תפיסות של רדיפה, גלות ואנטישמיות )Feige, 2009(. הגישה הפוסט־ממלכתית 
מערערת על הלגיטימיות של המדינה ועל תהליכי החילון המתרחשים בה, רואה בציונות 
החילונית תנועה שסיימה את ייעודה ההיסטורי, ולפיכך טוענת שיש להחליפה במנהיגות 
“אמונית״ )Aran & Hassner, 2013(. הצדקות אידאולוגיות של פעילי ימין פוסט־ממלכתיים 
קשורות לתפיסות המערערות על מרכיב החוקיות בתפיסת הלגיטימיות של המדינה באופייה 
הנוכחי )אך אינן שוללות את רעיון מדינת ישראל(, והקיצוניות שבהן מבקשות להקים בארץ 
ישראל מדינת הלכה דתית. השקפות פוסט־ממלכתיות משיחיות מתנגדות לעצם קיומו של 

שלטון דמוקרטי, או מעדיפות סמכות אלטרנטיבית למדינה )גרינבלום, 2016(. 
הציוני־דתי  המדרש  לבית  מחוץ  הגותיים  ממקורות  ניזונה  האנטי־ממלכתית  הגישה 
השמרני. היא מפקיעה את ממד הקדושה מהמפעל הציוני וממדינת ישראל, ומעדיפה על 
פניהם את ארץ ישראל. גישה זו מגדירה את המדינה כמודל קדם־משיחי שנועד להישבר 
ובמקרים רבים היא מתנגדת לשלטון החוק )שלג, 2015(. לעיתים קרובות התומכים בגישה 
זו אינם מונעים מתוך אסטרטגיה. אלה הם אנשים עם קשיים הסתגלותיים, חוסר התאמה 
נגררו למעשי אלימות מתוך מאפיינים  נורמטיביות או עבר של עבריינות. הם  למסגרות 
אישיותיים או מניעים אישיים, או שנמשכו אחר דמויות דומיננטיות כמו מנהיגים ורבנים, 
 .)Friedman, 2015( או שנסחפו אל אירועים והתנגשויות אלימות מתוך חוסר תכנון ומעש
כיום רווח המינוח “נוער הגבעות״ לתיאור קבוצה זו, אך המציאות מראה שהכינוי לא רק 
מקל במידת מה את חומרת מעשיהם )מהמפורסמים המיוחסים להם בתקשורת: שריפת 
אלא  פלסטינים(  חקלאים  של  ותקיפה  אבנים  יידוי  זית,  מטעי  עקירת  וכנסיות,  מסגדים 
הוא גם לא מדויק מבחינת שכבת הגיל ומקום המגורים של הפעילים — לא תמיד מדובר 

בצעירים, ולעיתים אלה תושבים של ערים או יישובים מפותחים יחסית )צפדיה, 2016(. 
ב־2006 העמיקו את השבר בכל מחנה  ופינוי עמונה  ב־2005  ההתנתקות מגוש קטיף 
הימין המתנחלי ופגעו בתפיסת הלגיטימיות של הנהגתם בעיני המתנחלים האידאולוגיים 
)רוט, 2014; שנל ומשעל, 2005(. מתוך כך קמו בדור ההמשך של הימין המתנחלי האידאולוגי 
כמה קבוצות אלימות הפועלות נגד מוסלמים, נוצרים וכוחות הביטחון. לעיתים הקבוצות 
פועלות באופן מאורגן וחתרני ולעיתים הן מובלות על ידי מנהיגים דומיננטיים שהן רואות 
אידאולוגית. תפיסותיהן המשיחיות־תאוקרטיות מעמידות את הדת  רוחנית  בהם סמכות 
מעל כל חוק מדינה אחר. השבר בסמכות הרבנית בקרב הימין המתנחלי העמיק עוד כאשר 
רבני הימין הממלכתיים התנגדו לפעולות אלימות כלפי כוחות הביטחון והפלסטינים, בעוד 
רבנים אחרים תמכו בפעולות אלו ובהפרת שלטון החוק תחת תנאים מסוימים )גרינבלום, 

.)Pedahzur & McCarthy, 2015 ;2016
על הרקע הזה תיבחן כעת הפרשנות שמעניקים פעילי ימין רדיקלי לאלימות המופנית 
כלפי המדינה. שאלת המחקר המרכזית היא כיצד פעילי ימין רדיקלי מסבירים את חלקם 
בהתנגשות האלימה, וכנגזרת של שאלה זו — האם וכיצד תפיסות אסטרטגיות משמשות 
מול תפיסות המערערות על לגיטימיות המדינה ומאפשרות לפרש את חלקם של הפעילים 
של  האלימות  כי  לשער  אפשר  לעיל,  שנסקר  הסוציולוגי  הרקע  על  בהסתמך  באלימות. 
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פעילי ימין רדיקלי בישראל המופנית כלפי המדינה מקורה בעיקר במתנחלים אידאולוגיים: 
פוסט־ממלכתיים, אנטי־ממלכתיים, ובמידה פחותה גם מתנחלים אידאולוגיים ממלכתיים.

שיטה

מחקר איכותני זה מבוסס על 20 ראיונות עם פעילי ופעילות ימין רדיקלי מהגדה המערבית, 
המרואיינים  שונים.  ממגזרים  ופעילות  פעילים  עם  חצי־מובנים  עומק  ראיונות   60 מתוך 
פעילי הימין הרדיקלי מהגדה המערבית היו מעורבים במקרי אלימות מסוגים שונים כלפי 
והתנגדות  ברשת  אלימות  הסתה,  דרך  ציוד,  והשחתת  בוונדליזם  החל  הביטחון,  כוחות 
פעילה למעצר, ועד לפגיעה ויג׳ילנטית פיזית בחיילים ובשוטרים )פירוט נוסף מופיע בפרק 
40 המרואיינים שאינם פעילי ימין רדיקלי שייכים לקבוצות אחרות בישראל  הממצאים(. 
שבינן ובין המדינה התרחשו התנגשויות אלימות על רקע מחאה פוליטית חברתית. ניתוח 
ותקפות שיספקו תשתית  לבנות תמות מהימנות  מנת  על  היה הכרחי  60 הראיונות  כלל 
אמפירית לעיבוד הממצאים, אך הממצאים המוצגים במאמר זה מכאן והלאה והמסקנות 

העולות ממנו מבוססים רק על הראיונות עם פעילי הימין הרדיקלי )שקדי, 2011(.
יותר  לראיין  )ניסיון  נשים  ו־2  גברים   18 2015–2018. רואיינו  נערכו בשנים  הראיונות 
מתוך   17  .30.7 היה  הממוצע  והגיל   ,61–18 בני  נמוכה(  היענות  בשל  צלח  לא  נשים 
המרואיינים היו מתנחלים, שניים לא היו תושבי הגדה המערבית אך תיארו עצמם כפעילים 
פוליטיים־חברתיים ותיקים ובולטים שם, ואחד התגורר בעבר בגוש קטיף. כמשוער, את 
 — הרלוונטי  הפעיל  בעברם  או  הראיונות  במועד   — להגדיר  אפשר  המרואיינים   20 כל 
ו־6  כפוסט־ממלכתיים   9 כממלכתיים,   5 לסווג  אפשר  מתוכם  אידאולוגיים.  כמתנחלים 
כאנטי־ממלכתיים. 15 מרואיינים הגדירו עצמם דתיים ו־5 הגדירו עצמם חילוניים )4 חזרו 

בשאלה(. במועד הראיונות 12 מרואיינים היו רווקים ו־8 נשואים. 
הקשר עם המרואיינים נוצר בשתי דרכים עיקריות — גישה ישירה באמצעות רשתות 
חברתיות לפי דיווחים חדשותיים רלוונטיים, וגישה מתווכת דרך חוקר אחר, עיתונאי או 
פעיל חברתי. המרואיינים הראשונים הובילו לאחרים בשיטת כדור השלג. רוב הראיונות 
מסד  לטקסט ששימש  ותומללו  המרואיינים  בהסכמת  הוקלטו  דקות,  ל־90   45 בין  ארכו 
לנתוני המחקר )Levitt et al., 2018(. לא קל היה להגיע אל המרואיינים: רבים חשדו והטילו 

ספק בכוונותיו של חוקר השואל אותם על התנהגות אלימה.
הגישה הכללית של המחקר היא נרטיבית, ושיטת הניתוח והעיבוד של הנתונים מבוססת 
זוויות הסתכלות: המסגרת התאורטית  תוכן בעיקרה. הניתוח הנרטיבי הצליב בין שלוש 
שתוארה קודם, המידע שהתקבל מן הראיונות והניתוח המודע של החוקר. קידוד הראיונות 
נעשה הן בשיטה הדדוקטיבית, שנקודת המוצא שלה היא קטגוריות מובנות מראש שמקורן 
בשיטה  הן  המובנות,  הקטגוריות  לתוך  מסווגים  המידע  פריטי  ולפיהן  המחקר  בספרות 
 .)Miles et al., 2013( האינדוקטיבית, שעיקרה חיפוש מכנה משותף בין פריטי מידע רבים
Daphna-( במידת הצורך ניתנה פרשנות להיבטים הצורניים וההוליסטיים של הממצאים
Tekoah & Harel-Shalev, 2017(. על מנת להגן על האנונימיות של המרואיינים, הם מכונים 
בשמות בדויים ופרטי הביוגרפיה שלהם מטושטשים. בחלק מהמקרים, הפרטים האישיים 

.)Gilligan, 2015( והממצאים הוחלפו בין מרואיינים, באופן שלא פגע בתקפותם
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אסטרטגיות מחאה: האלימות שווה את המחיר

כפי שמציעה המסגרת התאורטית, גם ממצאי המחקר מראים שהפעולה האלימה נתפסת 
כאמצעי לגיטימי ומועיל להתנגדות וכי שתי תפיסות המשלימות זו את זו יכולות להגדיר 
פעולות אלימות כאסטרטגיה של מחאה: האחת גורסת כי הפעולה האלימה היא אמצעי 
מחאה משתלם מבחינת שיקולי עלות-תועלת )Eiran & Krause, 2016(, והשנייה גורסת כי 

 .)Opotow, 2016( זהו אמצעי מועיל למשיכת תשומת לב ציבורית
 .)2017 )פירסון,  מי שלוקחים בה חלק  וקבוצתי את  אלימות עלולה לסכן באופן אישי 
למרות זאת, המרואיינים הביעו נכונות לשלם למען המטרה מחיר אישי גבוה — להיעצר, 
בגין תקיפת שוטר  נעצר   ,27 )בן  חנוך  גופנית.  ולהסתכן  להיות מעוכב לחקירה, להיפצע 
במהלך פינוי מאחז בלתי מורשה והואשם בין היתר בשימוש בסמים( אומר שאין לו בעיה 
לשבת בכלא “אם זה יקדם את המטרה. אם זה לחטוף טיפה מכות אז נחטוף מכות קצת״. 
הלן )26, תושבת חברון שתקפה כמה פעמים פלסטינים וחיילים בעיר, ואחיה הואשם בפשע 
שנאה חמור ומתוקשר( אומרת שהייתה מוכנה “למות על קידוש השם״. ישראל )18, השתתף 
במגוון רחב של התנגשויות עם כוחות הביטחון בגדה המערבית ובגוש קטיף, היה מעורב 
בהקמה של מאחזים בלתי מורשים שנהרסו שוב ושוב על ידי כוחות הביטחון ובמגוון מקרים 
של השחתת רכוש פלסטיני וצבאי( לא מפחד לסכן את עצמו: הוא נעצר או עוכב על ידי 
המשטרה “לפחות שלושים פעמים״, לדבריו. גם שמעון )18, היה שותף פעיל בהקמת מאחז 
אותו  חיילים( מעיד על עצמו שהוא מסכים שיעצרו  עימותים עם  כדי  תוך  בלתי מורשה 
כשהוא עולה להתפלל בהר הבית. אושרי )28, בנעוריו לקח חלק בהתנגדות לפינוי עמונה( 
בקלות  אפשר  היה  עמונה,  פינוי  שלאחר  בתקופה  ומשולהב״,  “צעיר  היה  שכאשר  מציין 

להסית אותו לפגוע בראש הממשלה אהוד אולמרט, “יהיה המחיר אשר יהיה״.
מעבר למחיר האישי שהמרואיינים מסכימים לשלם, לפעולה האלימה יכול להיות גם 
ופגיעה בלגיטימיות  הימין  פגיעה בתדמית הציבורית של פעילי  מחיר קבוצתי — למשל 
הנתפסת של מאבקם ואופן פעולתם. נמצא שהמרואיינים אינם מסכימים לסכן את הקבוצה, 
אבל גם מאמינים כי בזכות כוחה של הקבוצה הפעולות לא יפגעו בה. הם הציגו קו נוקשה 
או  המתנחלים  בתדמית  לפגוע   — המאבק  עבור  קבוצתי  מחיר  לשלם  נכונות  חוסר  של 
בעם היהודי, לסכן את תנועת ההתנחלות או את ארץ ישראל. הסבר מייצג אפשר למצוא 
את  הן  המתאר  צבאי(,  ציוד  השחתת  של  מקרים  בכמה  מעורב   ,31( אלדד  של  בדברים 

הנכונות לשלם מחיר אישי גבוה הן את חוסר הנכונות לשלם מחיר קבוצתי:

הייתי מוכן לשלם הכול, כל מחיר. היינו שם בסכנת חיים יום יום. לא הייתי הורג 
מישהו, אבל לא היה משהו שעצר אותי, לא היה חשש מעצמי, או מהחבר׳ה ביצהר. 
מה שחשוב זה מפעל ההתנחלות והמטרה של ארץ ישראל השלמה ]...[ כדי לגייס 
המטרה   ]...[ מייצגים.  שאנחנו  ולמה  אלינו  שיתחברו  צריך  למטרה  יהודים  עוד 
במעצר  הייתי  עשיתי.  שלי  העונש  את  אני   ]...[ תיפגע.  שהיא  אסור  מקודשת, 

שלושה ימים, נפתח לי תיק ועשיתי 180 שעות עונש לשירות הציבור. 

 ]...[ אותנו  ואף אחד לא שומע  בעיני הממסד  “אנחנו מספיק דפוקים  אומר:  וכך אושרי 
וצריכים ]כקבוצה[ לקבל יותר הכרה מהציבור הרחב. אסור לקלקל את זה, אבל לא על 
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הדתית,  הציונות  של  התפיסה  את  משקפים  המרואיינים  דברי  כך,  העקרונות״.  חשבון 
השואפת “להתנחל בלבבות״ הציבור הרחב )ארן, 2013(.

לצד הסיכון שבפעולה האלימה ומחירה האפשרי, היא נתפסת גם כאמצעי מועיל לשינוי 
חברתי — פעולה שמסמנת למדינה את המחיר שיהיה עליה לשלם בכל פעם שתבקש לפנות 
יישובים. כך היא יוצרת איום על פינויים עתידיים, שהפעילים מכנים אותו “תג מחיר״ — 
מונח שהפך שגור בשיח הציבורי בהקשר זה, והמאפשר לבחון את התועלת הפוטנציאלית 
שבפעולה האלימה ביחס לעלותה. אלחנן )61, דמות ציבורית פוליטית ופובליציסט, מסית 
לאחיזה בנשק, לפגיעה במדינה ובכוחות הביטחון ולהתנגדות להם( אומר שהקו האדום 
שלו הוא פינוי יישובים, ולכן “מותר לזרוק בקבוקים על כוחות הפינוי, למשל כמו שעשינו 
בעמונה״. שמעון, שהשתתף בניסיון המתוקשר למנוע את מעצר פעיל הימין בועז אלברט 
ביצהר, מצדיק בדיעבד את פעולותיו באותו אופן ומסביר מדוע היה נכון לתקוף את אלוף 
הפיקוד ניצן אלון. אושרי מתאר כיצד הערך שיש בהתנגדות מתבטא בעיכוב: “ידענו שלא 
נצליח למנוע את הפינוי ]של עמונה[, שזה בעיקר מחאה ועיכוב, וידענו שאם הפינוי יהיה 
כואב אז ימעטו בעתיד לעשות את זה״. אלדד מסביר שההצלחה ב״גירוש החיילים מיצהר״ 

הייתה פועל יוצא של הפעולות שלו ושל חבריו:

ביצהר היה מונה פנצ׳רים. כמו מונה מים או חשמל. ספרנו כמה פנצ׳רים עשינו 
לרכבי צבא, והגענו למספר שלוש מאות ומשהו בחודש וחצי, היה ממש כיף. היישוב 
והמח״ט צעק עליו. אחת התקופות  ]צוחק[ הרב של היישוב התעצבן  נגדנו  יצא 
נגד הערבים  היפות ]מחייך[. המון אלימות, הרבה צבא נכנס ליצהר במטרה לא 
וחבר׳ה  מכות  הרבה  חטפנו  אמנם  עבד,  פשוט  וזה  היהודים.  את  להשתיק  אלא 
נעצרו לשנה שנתיים והיו הרחקות מנהליות, אבל בסוף זה עבד כי הצבא וכולם 
טכניקות  היו  האנשים.  את המטרה שלשמה התכנסו  השיג  זה  היישוב.  את  עזבו 

מאוד יפות, ודרכי פעולה מגוונות וטובות.

כך מוסברת באופן אינסטרומנטלי ההחלטה אם לפעול באלימות, כלומר באופן שמשקלל 
)רטורית לפחות( שיקולי עלות מול תועלת. יש והמחיר של האלימות נמצא משתלם, מתוך 
הנחה שהסיכון העצמי שווה את המחיר וכל עוד אין פגיעה תדמיתית בקבוצה או במטרתה 
האידאולוגית. מכאן שהפעולה האלימה נתפסת ככלי מועיל למאבק, מכיוון שהוא מאפשר 

למנוע פינוי יישובים ולשנות את סדר היום הפוליטי והחברתי.
התפיסה  משלימה  עלות-תועלת  משוואת  בסיס  על  אלימה  שבפעולה  התועלת  את 
האסטרטגית השנייה, שלפיה ההתנגשות האלימה היא אמצעי מועיל למשיכת תשומת 
לב ציבורית. קהל היעד הוא היבט חשוב: בקרב אוכלוסיות מסוימות האלימות פוגעת 
הימין, אבל בקרב אוכלוסיות אחרות עצם הכניסה לשיח הציבורי עשוי  בדימוי פעילי 
לעורר אמפתיה. חנוך אומר שהתנגשויות אלימות “עוזרות להביא נושאים לסדר היום 
דווקא באמצעות ההתנגשויות האלימות של הבדואים בנגב עם  זאת  ומדגים  הציבורי״ 
המדינה. מנדי )28, השתתף בהתנגדות אלימה לפינוי גוש קטיף(, בהתייחסו לרצח רבין, 
אומר ש״כל דבר קיצוני מזמין אליו את התקשורת, והתקשורת עוזרת לטפל בבעיה כי 
)42, פעיל מוכר בארגון להב״ה, השתתף במספר רב של  זה העלאת המודעות״. מואב 
מקרי אלימות קשים נגד פלסטינים וכוחות הביטחון( אומר ש״בהתנגשויות אלימות יש 
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וזה  יתרון. יש מקרים שאתה רוצה להביא למודעות אז אתה חייב להתנגד. אתה סופג 
מגיע לתקשורת״. 

הן  המדינה:  עם  אלימות  התנגשויות  חיובי  באופן  מתארות  האלה  האסטרטגיות  שתי 
גם למקרים  ומתייחסות  או מוצדקת,  לגיטימית  תופסות את הפעולה האלימה כמועילה, 

שהתרחשו בעבר וגם לפעולות דומות שעשויות להתרחש בעתיד.

ערעור על לגיטימיות המדינה

כי המרואיינים מערערים באופן דיפרנציאלי על ששת המרכיבים של  הממצאים מראים 
לגיטימיות מדינתית נתפסת )Yassan, 2020( — הזדהות, אמון, צדק תהליכי, צדק חלוקתי, 
חוקיות ואפקטיביות — וכי ערעור על הלגיטימיות של המדינה נקשר בהסבריהם לפעולות 

אלימות כלפי המדינה. 
המרכיבים שעליהם ערערו המרואיינים יוצגו מהקל אל הכבד, כלומר מהמרכיב שעליו 
ארץ  ובין  המדינה  בין  זיקה  יצרו  שהמרואיינים  מכיוון  בעיקר   — )הזדהות  פחות  ערערו 
ישראל(, דרך המרכיב שעליו ערערו באופן מסויג או חלקי )אפקטיביות( ואלה שעליהם 
ערערו בבירור )אמון, צדק תהליכי, צדק חלוקתי(, ועד למרכיב שעליו ערערו המרואיינים 
מספר  )לפי  כמותית  נקבעה  הערעור  )חוקיות(. דיפרנציאליות  ביותר  הרבה  במידה 

המרואיינים שערערו על כל מרכיב( ואיכותית )לפי ניתוח דבריהם(. 

הזדהות עם המדינה והזיקה לשירות צבאי, לארץ ישראל ולתורת ישראל

ניתוח הראיונות הראה ערך גבוה להזדהות עם המדינה, המשמשת מדד לתפיסת הלגיטימיות 
שלה )Beetham, 2013(; רובם המוחלט של המרואיינים מזדהים עם המדינה. אמנם המחקר 
איכותני ואי־אפשר להכליל את ממצאיו, אולם ממצא מעניין זה שונה מהמצופה ממדגם אשר 
רובו )14 מתוך 20 מרואיינים( אינו מייצג קו ממלכתי )Hirsch-Hoefler et al., 2016(. אפשר 
להסבירו בכך שהפעילים קושרים את ההזדהות עם המדינה להיבטים אחרים הנתפסים 
בין  קשרו  מרואיינים  ישראל.  ותורת  ישראל  עם  ישראל,  ארץ  יותר:  כחשובים  בעיניהם 
הזדהות עם המדינה ובין שירות צבאי — רובם שירתו בצבא או בשירות לאומי, ומרואיינים 
צעירים מגיל גיוס רואיינו לקראת שירות כזה. עבור יששכר )59, השתתף במאבק האלים 
נגד פינוי חבל ימית בסיני, קרוב משפחתו לקח חלק במארב מתוכנן לג׳יפ צבאי וברגימתו 
באבנים(, התרומה למדינה, ללאום ולארץ היא לא רק אידאולוגית אלא גם דרך למימוש 
עצמי. הוא מתאר את המעבר של משפחתו ליישוב מבודד בשומרון כדרך “להתקדם בחיים, 

]...[ לתת משהו למדינת ישראל. לצאת ממקום שעשינו עוד משהו בחיים״. 
אושרי מתייחס לכל אורך הריאיון למדינת ישראל כ״מדינה שלנו וארץ שלנו״, ומנדי 
אומר ש״אין ספק שאני ישראלי ועשיתי צבא והכול, אבל כן, יש לי ביקורת״. אצל שמעון 
מעוניין  הוא  אינטרסנטית.  בחירה  אלא  המדינה  עם  להזדהות  מדד  אינו  הצבאי  השירות 
לתרום לצבא, גם אם הוא רוצה לשרת בפרקליטות הצבאית על מנת לסייע לחיילים פעילי 

ימין שנקלעו לעימותים עם המדינה: 
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בעזרת השם ]...[ לעזור לחבר׳ה שיש להם בלגנים עם הצבא, בעיות בכלא, בעיות 
משפטיות, אני רוצה להמשיך להיות עורך דין במדינה שלי ]כדי[ לעזור לחבר׳ה 
שיש להם תסבוכות עם המשטרה, עם המדינה. בעיקר חבר׳ה מהגבעות שיש להם 

הרבה תיקים. למשל לי יש תיק אחד. 

מוצא את  הזאת  על ההזדהות  הזדהות עם המדינה. ערעור  מרבית המרואיינים מבטאים 
ישראל  “ארץ   — ישראל  ארץ  עם  הזדהות  לטובת  מהמדינה  בהתרחקות  לעיתים  ביטויו 
קודמת לכול״, כפי שמואב ניסח זאת. אבל ככלל, דברי המרואיינים מבטאים בעיקר הזדהות 

עם המדינה, גם אם הם חולקים על חלק מערכיה.

ערעור על האפקטיביות: המדינה אינה מספקת ביטחון

תפיסות של אפקטיביות המדינה — המידה שבה המדינה נתפסת כפועלת באופן מועיל, 
יצרני ומתפקד — נוגעות למגוון רחב של תחומי חיים ובהם ביטחון, כלכלה, חינוך, בריאות 
ותשתיות )Hitt et al., 2017(. הגישה הבולטת בקרב המרואיינים הייתה ביקורת על כישלון 
המדינה לספק ביטחון לאזרחיה בכלל, ובגדה המערבית מפני טרור פלסטיני בפרט. לפיכך, 
המרואיינים מסבירים, יש להם זכות וחובה להגן על עצמם, כלומר לקחת את החוק לידיים 
כתיאורים של  אך למעשה מה שמתחיל   .)Sprinzak, 1991( ויג׳ילנטית  אלימות  ולהפעיל 
לתיאורי  במהרה  הופך  לקוי  לכאורה  שתפקודם  הביטחון  לכוחות  וסיוע  עצמית  הגנה 

אלימות קשה ולעיתים שרירותית כלפי ערבים על בסיס גזעני. 
טרור.  מפני  אזרחיה  על  כושלת בשמירה  כי המדינה  הביקורת מתבטא בטענה  עיקר 
ראובן )22, מהדוברים המוכרים והמתוקשרים של פעילי הימין הרדיקלי( מתייחס לכוחות 
הביטחון באופן אינסטרומנטלי; לדעתו “הם כלי״ עבורו לעשות בו שימוש לפי צרכיו. הוא 
גם מבטא גישה ויג׳ילנטית כלפי ערבים: “מי שכל הזמן מתגונן זז אחורה. בסוף כל ערבי 
שעבר את הגבול פונה לבית חולים, אחד איבד אוזן, אחד פונה עם 72 תפרים. ההרתעה 
עבדה. הם לא רועים ]צאן[ כאן יותר״. שמעון מתאר הסכמה שבשתיקה בין הצבא ובין 
פעילי הימין ואומר כי פעולות מסוימות שלצבא אסור לעשות, הוא וחבריו עושים אותן 

במקומו:

אירועים  יש  לפעמים   ]...[ עין  מעלים  לפעמים  חוק  לאכוף  שצריך  המח״ט  גם 
לפני  היה  באיתמר,  אבנים  זריקת  למשל  כלום,  לעשות  יכולים  לא  שהחיילים 
איזה חודש, הערבים עולים מהכפר והחיילים לא יכולים לעשות כלום, זה כאילו 
הם  ואז  המתיישבים  אנחנו  זה  אותם  ולהרחיק  אבנים  לזרוק  לפעמים  מי שצריך 

מעלימים עין, אנחנו עוזרים להם. הם אומרים זה לא אנחנו, זה המתיישבים. 

בשולי הביקורת על חוסר האפקטיביות של המדינה בהגנה על אזרחיה, מרואיינים מעטים 
כאפקטיביים.  תיארו  שאותם  ביטחוניים,  לא  המדינה,  של  מסוימים  היבטים  הדגישו 
מרואיינים אלו רואים את המדינה כאפקטיבית במובנים אוניברסליים, כאלה הנוגעים לכלל 
החברה, למשל בהיבטי כלכלה, תשתיות וחינוך, אך לא במובנים פרטיקולריים שחשובים 

להם — החלת ריבונות ישראלית וביטחון אישי בגדה המערבית.
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ערעור האמון בסוכני המדינה: המשטרה, השב״כ והמנהל האזרחי

מידת האמון בסוכני המדינה ובאנשי הביצוע שלה יכולה להשתנות בין סוכן אחד למשנהו 
ועשויה לבטא סוגים שונים של חוסר הסכמה )Alimi, 2016(. הממצאים מציירים תמונה 
כוללת של ערעור האמון במדינה, ותמונה פרטנית יותר של אבחנה דיפרנציאלית שלפיה 
הצבא הוא גוף הנתפס כפועל לטובת האזרחים — ובפרט לטובת שמירה על פעילי הימין — 
והם  עליהם  לסמוך  שאי־אפשר  גופים  הם  האזרחי  והמנהל  השב״כ  המשטרה,  ולעומתו 
נתפסים כפועלים נגד פעילי הימין. שמעון מסביר כי אפשר לסמוך על הצבא אך לא על 

המנהל האזרחי או על המשטרה:

הצבא בהרבה מקרים בא להפריד במכות שבינינו לבין הערבים. ]...[ בחברון למשל 
גם, אבל בעיקר  היה לנו עימות עם החיילים, לא רצינו לדבר איתם, רבנו איתם 
אנחנו בציבור המתיישבים אנחנו סומכים על הצבא. הבעיה שלנו, של המתיישבים, 

זה המנהל האזרחי ומשטרת ישראל, שהיא מקור הבעיה. 

וכך אומר מואב: “הכי גרועים הם ימ״ר חמניות ]כינוי גנאי למפלג לפשיעה לאומנית במחוז 
פשעי  במיגור  העוסקת  השב״כ,  ]של  היהודית  והחטיבה  המשטרה[  של  ושומרון  יהודה 
שנאה של יהודים[ ואפילו המנהל האזרחי. לחיילים אנחנו נותנים אוכל בשבת, איתם אין 

לנו בעיה״. 
על  ביקורת  מוטחת  אלו  במקרים  בצבא.  עמוק  אמון  חוסר  מתואר  מהמקרים  בחלק 
ההתנהלות של קציני הצבא הבכירים, בטענה כי הם פועלים מתוך שיקולים פוליטיים ולא 
מקצועיים. כך, על האלוף אלון ועל הרמטכ״ל לשעבר בני גנץ נטען שנשותיהם פעילות 
ב״מחסום ווטש, או סתם בשמאל קיצוני״. לעיתים מתוארים כוחות הביטחון כולם כאמצעי 

תועלתני להשגת מטרה. כך מסכם זאת ראובן:

אני רואה את כוחות הביטחון, בגדול, בתור כלים. רובוטים של המדינה, שלפעמים 
יהיו לטובתי, לפעמים לא. כמו משחק שחמט. אם הם יעצרו ערבים שעשו פיגועים, 
מעולה, אני אתמוך בהם, ואני אתמוך בהם אם הם ידפקו כדור למחבלים עד הסוף. 
אבל אם הם יעשו אותו דבר כנגד יהודים אני לא חושב שזה משחק לטובתי ואני 

אהיה נגדם. 

ובעיקר  כך אפשר להבין כיצד ערעור האמון משקף דה־לגיטימציה של כוחות הביטחון 
של קציני הצבא הבכירים, וכיצד הוא מבטא תפיסה אינסטרומנטלית של כוחות הביטחון: 
הבעת האמון אינה מובנת מאליה כי אם תלויה בשאלה אם אלה משרתים את מטרותיהם 

של המרואיינים. 

ערעור על קיומו של צדק תהליכי: “המשטרה נגד המתנחלים״

צדק תהליכי הוא מצב שבו חוקים, תקנות, נהלים והנחיות מיושמים בפועל באופן הוגן 
התהליכי.  הצדק  מרכיב  על  במפורש  מערערים  המרואיינים   .)Tyler et al., 2015( וראוי 
ממצא זה מעניין לאור העובדה שתנועת ההתנחלות האידאולוגית אינה חסרה כוח פוליטי 
חברתי, ולרוב היא אינה מקופחת ביחס לקבוצות אחרות )אלדר וזרטל, 2004(. ובכל זאת, כל 
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המרואיינים הדגישו מנגנונים שלתפיסתם מקפחים אותם, במיוחד בהשוואה לפלסטינים 
אך גם בהשוואה לבדואים בנושא המאבק על קרקעות. הערעור על תפיסת הצדק התהליכי 
נוגע לכמה גופים שלטוניים וחברתיים ובראשם המשטרה. אחריה, לא בהכרח בסדר הזה, 

הצבא, השב״כ, בתי המשפט ואמצעי התקשורת. 
פוליטיים:  מניעים  ומתוך  שוויון  בחוסר  פועלים  והצבא  שהמשטרה  אומר  שמעון 
“המשטרה והצבא, בנושאים של הערבים, יש בעיות עם זריקת אבנים, בקבוקי תבערה, הם 
לא באמת רוצים לתפוס את הזורקים. אם למשל מישהו מהמתיישבים יעשה תג מחיר, אז 
הם יעשו רעש גדול, וכן ינסו לתפוס אותו״. ביקורת נוקבת נמתחת על בית המשפט הגבוה 
לצדק. אלחנן משווה בין עמדתו החיובית של בג״ץ לגבי העמדתו לדין של ראש הממשלה 
נתניהו ובין פסיקת בג״ץ האוסרת על הפגנות מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון. 

וכך מסכם יששכר: 

בתי המשפט,  היהודים, המדינה, המשטרה,  למה  להבין  לא מצליח  אני  היום  עד 
דוגמאות  מספיק  לך  נתתי  מתנחלים?  נגד  הם  למה  התקשורת,  רוב  התקשורת, 
ובאמת אני רוצה  במשך השיחה שלנו על האבסורדים. שניים שזועקים לשמיים 
להבין, ובאמת בתום לב אני רוצה להבין, למה יהודים מפנים ]מבתיהם[ יהודים, 

והם אוהבים את הערבים יותר?

לסיכום, המרואיינים מערערים בבירור על קיומו של צדק תהליכי, ותופסים עצמם כחסרים 
כוח והשפעה.

ערעור על קיומו של צדק חלוקתי: טענות על קיפוח בהשוואה לערבים

התקציבים  ובהם  במדינה,  המשאבים  שלפיה  תפיסה  מבטא  החלוקתי  הצדק  מושג 
אף   .)Lamont, 2017( שונות  קבוצות  בין  הוגן  באופן  מחולקים  והקרקעות,  הממשלתיים 
סובייקטיבית  עצמם  לתפוס  עשויים  ההתנחלות  בתנועת  השונים  והזרמים  הפעילים  כי 
נתפסים בחברה הישראלית הכללית כקבוצה  לרוב הם  ומודרת,  כקבוצה מופלית לרעה 
חזקה ולאורך השנים זכו להקצאות משאבים ולתקציבים גבוהים, במקרים רבים גבוהים 

הרבה יותר מאלה המוקצבים לאזרחים אחרים )סבירסקי וקונור־אטיאס, 2014(. 
כן  ועל  עליון,  נתפסת אצל המרואיינים כערך  ישראל  ה״התיישבות״ בכל שטחי ארץ 
חשובה בעיניהם השמירה על כל דונם. כאשר ראובן נשאל מה דעתו על ההתיישבות בגדה 
המערבית הוא מתקן את השאלה ואומר שיש להתייחס לכל הארץ, ולא רק לגדה המערבית, 
כאל “שטחים קדושים״. הוא מקפיד להסביר כיצד פעילי הימין מקופחים בהשוואה לערבים 
ומשתמש בשיח לוחמני: “המדינה נותנת לערבים לבנות חופשי וליהודים כמעט ולא. כרגע 
החזית זה יהודה ושומרון, זה כמו במלחמה״. לעומתו, יששכר טוען שפעילי הימין מקופחים 
גם  מצטבר  ובאופן  בעולם,  מדינות  יותר  הרבה  יש  שלערבים  מכיוון  לערבים  בהשוואה 
הרבה יותר כסף מאשר ליהודים. כך הוא מצדיק את הפעולות האלימות של קרוב משפחתו:

זו המדינה שלנו, אז אם נגיד “ערבים מסכנים״, בסדר, אבל יש 22 מדינות ערביות, 
שטח יש, כסף לערבים לא חסר, נכון, אתה מסכים איתי? אז אנחנו מחכים כשתקום 
מדינה שתכיר את זה, שתגיד לערבים, חבר׳ה, נהניתם פה? חייתם פה? קחו כך 
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וכך הוצאות נסיעה ותמצאו מקום, יש כל כך הרבה שטחים בערב הסעודית ובכל 
המזרח התיכון. 

כך, אפשר לראות את הערעור על צדק חלוקתי כוויכוח על סדר עדיפויות. המרואיינים 
תופסים את עצמם כמובילים את החזון הציוני, ולכן ככאלה שמגיע להם יותר בהשוואה 
לקבוצות אחרות בישראל, ובמיוחד בהשוואה לפלסטינים בגדה המערבית ולאזרחי ישראל 

הערבים.

ערעור על החוקיות: חוקי ההלכה גוברים על חוקי המדינה

המרכיב האחרון והמשמעותי ביותר בלגיטימיות של המדינה שהמרואיינים מערערים עליו 
שמדגישים  חוקים  יותר  לקבוע  צריכה  שהמדינה  הן  הטענות  עיקר  החוקיות.  מרכיב  הוא 
היבטים יהודיים ופחות חוקים שמדגישים היבטים דמוקרטיים. מרואיינים הציגו טענות נגד 
המשטר הדמוקרטי עצמו, וגם טענות נגד חוקיותה של מדיניות מסוימת. במקרים הקיצוניים, 
היו שטענו כי יש לחוקק בישראל חוקים הלכתיים מתוך שאיפה לכונן מדינת הלכה הפועלת 
של  החוקיות  על  מערערים  רק  לא  מהמרואיינים  חלק  לכך,  בהתאם  התורה.  חוקי  פי  על 

 .)Zilis, 2018( המדינה אלא גם רואים עצמם כמי שאינם מחויבים לפעול לפי החוק
סעדיה )27, היה מעורב בעקירת מטע זיתים פלסטיני, השחתת רכב צבאי והכאת חייל 
המשפטים  שרת  של  המשפטית  החוקתית  הרפורמה  בין  קושר  למעצר(  התנגדות  תוך 
איילת שקד, חוק הלאום )שאושר בשנת 2018( וחוק הנאמנות בתרבות )שלא אושר באותה 
השנה( ובין עמדתו ש״היעד ההלכתי הסופי הוא מדינת הלכה על פי חוקי הסנהדרין בכל 
ארץ ישראל, בדרך להקמת בית המקדש השלישי״. עוזיאל )22, מעורב במספר התנגשויות 
אלימות על בסיס פינוי חוזר ונשנה של מאחז בלתי מורשה בשומרון, מגדיר עצמו “נפלט 
פוליטית  “מיחידה  מורכב  שבג״ץ  טוען  האינטרנט(  באמצעות  בהסתה  פעיל  ממסגרות״, 
וחברתית מאוד מוגדרת. כאילו אנשים חכמים, נקרא לזה קוראי הארץ, משכילים עם דעות 
מאוד מוגדרות״, ובהמשך מרמז על התרת דמו של שר הביטחון על ידי כך שקורא לו “בוגד 

שדינו ברור״.
על בסיס הביקורת על מהות הדמוקרטיה ועל ההתנהלות הלא חוקית של סוכניה, חלק 
מהמרואיינים טוענים שאין חובה לציית לחוק. חנוך אומר ש״יש חוקים שדגל שחור מתנוסס 
מעליהם, שלא צריך לקיים אותם״, ולכן “דמם של הערבים מותר״. הוא מרחיק לכת ומצדיק 
אפילו פגיעה בילדים חפים מפשע. ביטוי ברור לתפיסה שלפיה חוקי התורה גוברים על 

חוקי המדינה, ולכן מותר לפגוע באנשי כוחות הביטחון, נמצא בדברים של ישראל: 

אני לוקח את השיקולים שלי איפה כדאי לעבור על החוק כדי לקיים את ההלכה, 
כוחות  באיש  לפגוע  מאפשרת  ההלכה  מתי  החוק.  על  לשמור  לי  כדאי  ואיפה 
ברכה  יש  להתנכל.  יהודים,  לעצור  או  מאחזים  לפנות  באים  כשהם  הביטחון? 

בתפילת שמונה־עשרה שאנחנו מתפללים: “למינים ולמלשינים אל תהי תקווה״.

של  כוחם  את  להחליש  בשאיפה  מתבטא  החוקיות  מרכיב  על  והעמוק  הברור  הערעור 
החוקים הדמוקרטיים ולחוקק במקומם חוקים תורניים; בטענות על כך שהמדינה, כוחות 
הביטחון ובג״ץ מתנהלים לפי חוק שהפעילים אינם מכירים בו או מערערים על תוקפו; 
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ותפיסות של מרואיינים שרואים עצמם מחויבים לפעול בניגוד לחוק במקרים מסוימים. כך 
אפשר להבין שהערעור על החוקיות עניינו בעיקר שאלת הסמכות הדתית והרבנית לעומת 

סמכות המדינה הריבונית.

סיכום ודיון

כלפי  פוליטית  אלימות  להסביר  שתאפשר  תאורטית  מסגרת  לבסס  ביקש  זה  מאמר 
המדינה באמצעות דבריהם וקולם של פעילי ימין רדיקלי. זירת המאבק של פעילי הימין 
הרדיקלי בגדה המערבית מספקת תובנות חשובות. בניגוד לקבוצות מוחלשות שיכולתן 
ובניגוד לקבוצות מקופחות המופלות לרעה   ,)Mitnik et al., 2016( לחולל שינוי מוגבלת 
צוברים  ההתנחלות  בתנועת  אידאולוגיים  זרמים   ,)Powell, 2016( ובמשאבים  בתהליכים 
כוח והשפעה הולכים ומתגברים בלב הקונצנזוס הלאומי־היהודי בישראל. כוחות הביטחון 
בגדה המערבית, שכלפיהם מופעלת אלימות מצד יותר ויותר פעילי ימין רדיקלי בשנים 
האחרונות, הם המֵגנים והשומרים על הנוכחות היהודית על הקרקע שהפעילים תובעים 

ריבונות עליה.
הממצאים מראים שלמרות הסיכון בפגיעה אישית ובפגיעה בדימוי הציבורי של המאבק, 
המדינה  את  להעניש  שנועדה  מקובלת  קולקטיבית  כפעולה  לעיתים  נתפסת  האלימות 
כאשר זו מפנה יישובים יהודיים, ככלי שמייצר איום שיימנע פינויים נוספים, וכן כאמצעי 
מועיל להרחבת המודעות הציבורית למאבק. נמצא שמרואיינים מסכימים לסכן את עצמם 
במטרה לסמן למדינה את המחיר של מעשיה, אך מסכימים פחות לסכן את הקבוצה ואת 

תדמיתה. 
סמכות  על  שערעור  ומכיוון  אסטרטגיה,  היא  האלימות  שלפיהם  אלו  הסברים  לצד 
המדינה נושא פוטנציאל לאלימות, אפשרות נוספת היא שמשמעות הפעולה האלימה עבור 
בלגיטימיות של  נתפסת. המרכיב העיקרי  מדינתית  לגיטימיות  על  ערעור  היא  הפעילים 
המדינה שעליו המרואיינים מערערים הוא מרכיב החוקיות. נמצא שהמרואיינים מבקשים 
מסוימים  ובמקרים  שלה,  הדמוקרטי  הפן  חשבון  על  המדינה  של  היהודי  הפן  את  לחזק 
בתי  סמכות  על  מערערים  אלו  טיעונים  והלכתיים.  תורניים  חוקים  בה  להחיל  מבקשים 

המשפט ונקשרים להצדקות לעבור על החוק, בטענה כי דגל שחור מתנוסס מעליו.
הסכמה  חוסר  מבטאים  המערבית  בגדה  הרדיקלי  הימין  שפעילי  מראים  הממצאים 
האידאולוגית  בהתנחלות  רדיקליים  זרמים  נושאים.  לכמה  בנוגע  המדינה  עם  אידאולוגי 
ערכי המדינה  דחייה של  הם מבטאים  אך  מוצקה,  אידאולוגית  גישה  לא תמיד מבטאים 
הדמוקרטיים. פעילים ממלכתיים נוטים להזדהּות עם המדינה ולקונפורמיזם, אך נמצא כי 
גם פעילים המזדהים עם המדינה עשויים לפעול נגדה באלימות, כנראה מתוך שיקולים 
אסטרטגיים. ואף שלימין הרדיקלי בגדה המערבית מאפיינים ייחודיים משלו, הממצאים 
ולערעור על הלגיטימיות המדינתית הנתפסת,  הקושרים אלימות לשיקולים אסטרטגיים 
התורמים אמפירית להבנה של תופעת האלימות כלפי המדינה בקרב פעילים אלו, עשויים 

להסביר גם מקרים אחרים, ועל כן יש בהם ערך תאורטי רב. 
השערות החלות על קבוצות משפיעות עשויות להיעשות באמצעות מודלים תאורטיים 
למשפיעה  הקבוצה  את  הופכות  רחב  באופן  מסקנות  מהן  להחיל  והיכולת  חדשים, 
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)Seawright & Gerring, 2008(. כמו במקרה של הימין הרדיקלי בגדה המערבית, המחקר 
הקיים בנוגע לקבוצות ימין רדיקליות בעולם מצביע על קשר בין אלימות בקבוצות אלו ובין 
השקפות גזעניות, פטריוטיזם לאומני, חוסר קבלה של קבוצות מיעוט לאומי והתמודדות עם 
טרור אסלאמי )Colvin & Pisoiu, 2018; Ravndal, 2016(. האלימות עשויה להיות מופעלת 
נגד אחרים — למשל זרים או מהגרים — או נגד המדינה, והיא קשורה לעיתים גם בסוגיות 
של דת, מדינה ולאום )Deitch, 2020(. התחזקות הימין הרדיקלי המאורגן בארצות הברית 
בעשור  באירופה  הפופוליסטי  הרדיקלי  הימין  של  והתחזקותו  טראמפ  הנשיא  בתקופת 
האחרון נישאות על גלי גזענות )אתנית, אנטישמית או אחרת( ופחד מקבוצות חוץ )למשל 
הולכת  ציבורית  בתמיכה  ביטוי  לידי  באות  והן  או שחורים(,  פליטים  לאומיים,  מיעוטים 
וגדלה וגם בקלפיות. כמו הימין הרדיקלי בגדה המערבית, גם בארצות הברית ובאירופה 
התחזקות זו נקשרת בריבוי הולך וגדל של מקרי אלימות, בשיקולי עלות-תועלת ובערעור 

 .)Mudde, 2009, 2019( על לגיטימיות של המשטר
אם  ולבחון  להמשיך  כדאי  זה,  מחקר  של  והתובנות  התאורטית  המסגרת  סמך  על 
בהקשרים אלו אפשר לראות את פעילי הימין הרדיקלי בגדה המערבית כקבוצה משפיעה. 
את זאת אפשר לבדוק במחקרי המשך בזירות מאבק אחרות בין קבוצות מיעוט למדינה 
הכוח  מיעוט שמידת  לקבוצות  ביחס  אלו  תובנות  לבחון  כדאי  כן  כמו  ובעולם.  בישראל 
שלהן שונה, החל בקבוצות מוחלשות וחסרות אמצעים בהשוואה לרוב האוכלוסייה, דרך 
קבוצות מקופחות יחסית, ועד לקבוצות בעלות כוח והשפעה. עוד יש לבחון את תקפותה 
של ההשערה שככל שהקבוצה חלשה יותר, כך היא תיטה לערער יותר מקבוצות חזקות 
כל  על  יותר  עמוק  ובאופן  מרכיבים,  יותר  )על  נתפסת  מדינתית  לגיטימיות  על  ממנה 
מרכיב(; אך היא גם תיטה להפעיל פחות אלימות בהשוואה לקבוצות חזקות ממנה, בשל 
העלות האפשרית של אלימות. כך, אפשר דווקא לראות את זירת המאבק של פעילי הימין 
הרדיקלי בגדה המערבית כיוצא מן הכלל המעיד על הכלל, לפחות בכל הקשור לערעור 
הם  והשפעה,  כוח  חסרה  לא  שלרוב  לקבוצה  שייכים  אלו  שפעילים  אף  לגיטימיות.  על 
מערערים על הלגיטימיות המדינתית הנתפסת דווקא בגלל מאפייניהם המיוחדים: במוקד 
המאבק ניצבות סוגיות של זכויות דתיות־היסטוריות על הקרקע בגדה המערבית, ומושאי 

האלימות הם אלה שאמונים על שמירת ביטחונם.
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האם השפה העברית מכשילה נשים?
ממצאים מחמישה ניסויים

תמר קריכלי־כץ וטלי רגב*

על  ממוגדרת  פנייה  לשון  של  ההשפעה  את  בוחן  זה  מאמר  תקציר. 
על  שנערכו  ניסויים  חמישה  באמצעות  וגברים,  נשים  של  ביצועיהם 
מצאנו  הראשון  בניסוי  בישראל.  האוכלוסייה  של  ומייצג  גדול  מדגם 
פגעה  במתמטיקה  מקוונת  מטלה  ביצוע  בעת  זכר  בלשון  פנייה  כי 
במאמציהן ובהצלחתן של נשים בהשוואה לפנייה אליהן בלשון נקבה. 
באופן דומה, כאשר פנינו לגברים בלשון נקבה הם הצליחו פחות מאשר 
ולא  יותר  זכר, אך ההבדלים היו קטנים  גברים שאליהם פנינו בלשון 
תמיד מובהקים. שלושה ניסויים נוספים בדקו אם לשון פנייה ממוגדרת 
מעוררת ומנכיחה סטראוטיפים לגבי נשים וגברים ויכולותיהם. לבסוף 
בדקנו שני אופני פנייה נוספים המכוונים להיות ממוגדרים פחות: פנייה 
בלשון זכר רבים ופנייה הכוללת לוכסן. מצאנו כי בעת ביצוע מטלה 
השאלות״(  על  )“ענו  רבים  זכר  בלשון  הפנייה  במתמטיקה  מקוונת 
בביצועי  פגעה  ולא  נשים,  עבור  ביותר  הטובים  לביצועים  הובילה 
בשיקוף  השפה  של  הרב  הכוח  על  מלמדות  המחקר  תוצאות  גברים. 
ובשימור סטראוטיפים ופערים מגדריים, ומצביעות על החשיבות של 

אופן הפנייה לנשים ועל תשומת הלב שיש לתת לכך. 

מילות מפתח: סטראוטיפים, לשון פנייה, מגדר, שפה, מבחנים

מבוא

על  משפיע   — לוכסן  בעזרת  או  רבים  נקבה,  זכר,  בלשון   — לנבחנים  הפנייה  אופן  האם 
לא  תוהים  מבחנים  וכותבות  מרצים  מורים,  מחנכות,  גברים?  ושל  נשים  של  הביצועים 
את  ושואלים  הבחינה,  בטופס  ונבחנות  נבחנים  אל  הפנייה  לאופן  השפעה  יש  אם  אחת 
שעסוקים  מדיניות  קובעי  גם  מעסיקה  השאלה  פנייתם.  את  לנסח  עליהם  כיצד  עצמם 

ד"ר תמר קריכלי־כץ, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, תל־אביב   *
ד"ר טלי רגב, בית ספר טיומקין לכלכלה, המרכז הבינתחומי הרצליה  

קתרין  אדלמן,  ללורן  מודים  אנו  במחקר.  שסייעו  על  דניאלי  ולמיכל  אגבריה  לרביע  מודות  אנו   
אלביסטון, רונן אברהם, איאן איירס, בועז בן־דוד, מיכל ברק, צחי חייט, נדב לוי, הדס מנדל, אורה 
נקש, יאיר עמיחי־המבורגר, אריאל פורת, חגי פורת, ססיליה רידג'וויי, תמר שגיא, משתתפי הסמינר 
של המכון למשפט יהודי ולימודי ישראל בברקלי, הסמינר ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב, 

ושני שופטים אנונימיים על הערותיהם.
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בשאלת ההוגנות המגדרית בחינוך ובהקטנת פערי ההישגים בין נשים לגברים, שכן אם 
להיות  עלולות  בבחינות,  לגברים  נשים  בין  הציונים  לפער  תורם  הממוגדר  הפנייה  אופן 
לו השלכות משמעותיות על ההישגים הנמוכים של נשים במתמטיקה ועל אי־השוויון בין 
המינים בכלל. לבסוף, השאלה מעסיקה גם את מי שסקרנים להבין את הקשר שבין שפה 

להתנהגות ואת ההשפעה שיש לשימוש המסוים בשפה על האופן שבו אנחנו מתנהגים.1
בישראל, כמו בהרבה מהמדינות המפותחות, בנות מצליחות פחות מבנים במתמטיקה 
 .)OECD, 2015b, pp. 68–77( והטכנולוגיה  המתמטיקה  המדע,  בתחומי  פחות  ובוחרות 
אף שבשכבות הגיל הנמוכות תלמידות נוטות להצליח לא פחות )ובמדדים מסוימים אף 
יותר( מבנים במתמטיקה, כבר במבחני פיזה שנערכים בגיל 15 ניכרים ההבדלים במידות 
ההצלחה של בנים ובנות, ובנות מקבלות בממוצע ציונים הנמוכים ב־1.5% מציוני הבנים 
)OECD, 2015a(. במבחני הקריאה, לעומת זאת, בנות בישראל מקבלות ציונים הגבוהים 
נשים  דומה:  תמונה  משקפים  הפסיכומטריים  המבחנים  תוצאות  הבנים.  מציוני  ב־5% 
מקבלות ציונים הנמוכים ב־39 נקודות מציוניהם של גברים )כ־0.4 נקודות אחוז; המרכז 
הארצי לבחינות ולהערכה, 2016(. להצלחה בלימודים ובמבחנים יש כמובן השפעה רבה הן 
על בחירת תחומי הלימוד של נשים וגברים הן על סיכויי הקבלה ללימודים גבוהים. ואכן, 
למרות השיעור הגבוה של נשים בלימודים גבוהים )סטודנטיות מהוות מעט יותר מ־50% 
מכלל הלומדים לתואר ראשון(, שיעור הנשים בתחומי ההנדסה והמדעים הפיזיקליים נע 

בין 25% ל־32% )המועצה להשכלה גבוהה, 2015(. 
לפערים בין הישגי נשים להישגי גברים יש סיבות רבות. חלקן נעוצות בדפוסים מגדריים 
במערכת החינוך: הממצאים מצביעים על יחס שונה לבנות ולבנים בתכני הלימוד, באופני 
התקשורת ובחלוקת המשאבים. כך למשל נמצאו סטראוטיפים מגדריים בספרי הלימוד 
ובתוכניות הלימוד, וזוהו הבדלים בכמות ובאיכות האינטראקציות של המורות והמורים עם 
התלמידות והתלמידים ובאופן הערכת הישגיהם )אברהמי־עינת, 1998; ועדת גרא, 2002(. 

המגדרי,  לאי־השוויון  לתרום  עשויה  הפנייה  שלשון  בכך  המחקר  של  הכרתו  למרות 
טרם נערך מחקר שבודק אם אכן יש השפעה ללשון הפנייה, ואם כן — מהי לשון הפנייה 

המיטבית. מחקרנו מבקש להתמודד עם היעדר זה בספרות.

שפה ואי־שוויון מגדרי

הצרפתית,  כמו  העברית,  בשפה.  המגדר  של  נוכחותו  במידת  נבדלות  שונות  שפות 
שלה  שהדקדוק  מכיוון  מגדר״(  “מחויבת  )או  ממוגדרת  שפה  היא  והגרמנית,  הספרדית 
מחייב התייחסות למגדר. לכל שם עצם יש מין דקדוקי, ובכל מערכות הנטייה — כמו כינוי 
השם, שמות תואר ופעלים — יש צורה נקבית וצורה זכרית. זאת ועוד, מכיוון שאין בעברית 
צורה שלישית ניטרלית ממוגדרת, כפי שיש למשל ברוסית, הצורה הזכרית משמשת גם 
בעת פנייה לקהל מעורב או בעת פנייה לנמען או נמענת שמינם אינו ידוע. לפי האקדמיה 

את  מנגיש  זה  מאמר   .)Kricheli-Katz & Regev, 2021( בעבר  התפרסמו  המחקר  מממצאי  חלק   1
הממצאים לקוראים/ות בעברית וכן מציג לראשונה ממצאי ניסויים שבהם נבחנו שני אופני פנייה 

המכוונים להיות ממוגדרים פחות: פנייה בלשון זכר רבים ופנייה הכוללת לוכסן.
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ללשון העברית )2010(, “צורת הזכר בעברית משמשת לא רק לזכר. היא גם הצורה שאנחנו 
נוקטים כשאין לנו צורך להבחין במין — כלומר היא גם הצורה הסתמית, הלא מסומנת. על 
כן צורת הזכר יפה גם לנקבות, מה שאין כן צורת הנקבה: זו מציינת רק נקבה ומוציאה את 
הזכר. זו דרכה של העברית״. העברית אינה ייחודית בכך. השימוש הגנרי בצורה הזכרית 
בעת פנייה לקהל מעורב או שמינו אינו ידוע בולט יותר בשפות ממוגדרות מאשר בשפות 
צורה  להן  יותר בשפות ממוגדרות שאין  אף  חזקה  זו  ונטייה  ניטרליות מבחינה מגדרית, 

.)Ibrahim, 1973; Stahlberg et al., 2007( שלישית ניטרלית מבחינה מגדרית
וגברים.  נשים  בין  לאי־שוויון  ממוגדרות  שפות  בין  מתאם  קיים  כי  מראה  הספרות 
יותר בעבודה,  גדול  כי במדינות ששפתן ממוגדרת קיים אי־שוויון מגדרי  מחקרים הראו 
 Davis &( במתן אשראי ובחינוך מאשר במדינות הדוברות שפות ניטרליות מבחינה מגדרית
Reynolds, 2018; Gay et al., 2013; Jakiela & Ozier, 2018; Mavisakalyan, 2015; Prewitt-
Freilino et al., 2012(. מחקרים אחרים הראו שפנייה לאנשים בשפה ממוגדרת משפיעה על 
עמדותיהם. כך למשל במחקר שבו מחצית המשתתפים התבקשו לענות על סקר עמדות 
סקסיסטיות הכתוב בשפה ממוגדרת )צרפתית( והמחצית האחרת התבקשה לענות על אותו 
הסקר הכתוב בשפה ניטרלית )אנגלית(, משתתפים שנשאלו בשפה ממוגדרת )צרפתית( 
 Wasserman( הביעו עמדות סקסיסטיות יותר מאשר משתתפים שנשאלו בשפה ניטרלית
Weseley, 2009 &(. במחקר אחר, שנערך בשפה העברית, נשים התבקשו לענות על שאלון 
עמדות ומוטיבציה אקדמית כאשר אל מחציתן פנו בלשון זכר ואל מחציתן בלשון נקבה. 
הנשים שפנו אליהן בלשון זכר דיווחו על מוטיבציה פחותה יותר מאשר נשים שפנו אליהן 
בלשון ניטרלית )Vainapel et al., 2015(. עם זאת, טרם נבדק אם המוטיבציה הנמוכה יותר 

מתורגמת להישגים נמוכים יותר. 
על  להשפיע  עשויה  נקבה(  בלשון  גברים  אל  )או  יחיד  זכר  בלשון  נשים  אל  הפנייה 
ביצועיהן מכמה סיבות. ראשית, ייתכן שנשים שפונים אליהן בלשון זכר יחושו ניכור כלפי 
מיועד  אינו  שהמבחן  לחוש  עשויות  נשים  זכר,  בלשון  נעשית  הפנייה  כאשר  המשימה. 
אליהן או שהן אינן “הנבחן הטיפוסי״. תפיסות כאלה עשויות להוביל את הנשים להאמין 
ולכן הן עשויות להתאמץ פחות ולהתרכז פחות בשעת המבחן.  פחות ביכולתן להצליח, 
בהקשר דומה, חוקרים הראו כי כאשר הצעות עבודה כללו מונחים הנתפסים כגבריים )כגון 
ו״בינאישית״(,  “הבנה״  )כגון “תמיכה״,  נשיים  ולא  ו״דומיננטיות״(  “הנהגה״, “תחרותיות״ 
.)Gaucher et al., 2011( נשים נמשכו פחות למשרה ודיווחו כי הן חוששות שלא יתאימו לה

הפנייה אל נשים בלשון זכר )או אל גברים בלשון נקבה( עשויה גם להנכיח סטראוטיפים 
לגבי  תרבותיים  ותסריטים  סטראוטיפים  להפעיל  קל  כי  הראו  רבים  מחקרים  מגדריים. 
 Spencer et al.,( מגדר, וכאשר אלו מופעלים הם עשויים להשפיע על ביצועי נשים וגברים
Steele & Aronson, 1995 ;1999(. בחברה המערבית יש הסכמה רחבה על הסטראוטיפים 
המגדריים לגבי ההבדלים בין נשים לגברים. אנשים נוטים לקשור טיפול עם נשים ועם 
 Cuddy et al., 2007; Diekman & Eagly, 2000;( נשיות, ומסוגלות עם גברים ועם גבריות
Fiske et al., 2002; Glick et al., 2004(. נוסף על הסטראוטיפים הכלליים לגבי מגדר, אנשים 
נוטים להחזיק גם בסטראוטיפים ובאמונות תרבותיות ספציפיות לגבי הדרכים שבהן נשים 
 Berger et al., 1977; Ridgeway, 2011; Wagner &( וגברים מבצעים משימות ספציפיות 
אף  ובמדעים,  במתמטיקה  מנשים  יותר  כטובים  נתפסים  למשל,  גברים,   .)Berger, 2002
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 Correll, 2001; Hyde, 2005; Nosek et al.,( שהראיות התומכות בתפיסה זו חלשות יחסית
 .)2002

נשים  של  הנמוכה  יכולתן  לגבי  תרבותיות  ואמונות  סטראוטיפים  כי  הראו  מחקרים 
של  הביצועים  על  לרעה  ומשפיעות  סטראוטיפי״  “איום  יוצרות  ובמדעים  במתמטיקה 
נערות ונשים במתמטיקה וכן על נכונותן לייחס את הצלחתן ליכולותיהן ולא למאמציהן 
)Correll, 2001; Spencer et al., 1999; Steele & Aronson, 1995(. הנטייה של נשים להצליח 
פחות כאשר הסטראוטיפים השליליים מונכחים קשורה לחרדה, להסחת דעת ולהקטנת 
מאמצים )Stone, 2002; Stone et al., 1999(, שנגרמות כתוצאה מהציפיות הנמוכות יותר של 
 .)Cadinu et al., 2003( ושלהן עצמן )Bosson et al., 2004; Spencer et al., 1999( הסביבה
למעשה, הסטראוטיפים בעניין נחיתותן של נשים במתמטיקה מופעלים בקלות רבה כל 
כך, שהתברר כי עצם הבקשה מנשים לרשום את מינן על טופס הבחינה במתמטיקה פגעה 

.)Danaher & Crandall, 2008( במידת הצלחתן בבחינה

השערות המחקר

יחיד מעוררת תחושת  זכר  מתוך הסתמכות על הספרות שיערנו שהתייחסות לנשים בלשון 
ניכור ומנכיחה את הסטראוטיפים המגדריים, ולכן מקטינה את מאמציהן ומשפיעה לרעה על 
על  בכלל(  )אם  מעט  רק  משפיעה  נקבה  בלשון  לגברים  פנייה  בעוד  במתמטיקה,  ביצועיהן 
מאמצי הגברים ועל ביצועיהם. מצד אחד, הפנייה לגברים בלשון נקבה מעוררת בהם תחושת 
ניכור שעשויה לפגוע בביצועיהם, ומשום שגברים אינם מורגלים בפנייה בלשון נקבה, פנייה 
כזאת גם עשויה להסיח את דעתם מהמשימה ולעורר בלבול ואף כעס. מצד שני, הפנייה בלשון 
נקבה עשויה להפעיל את הסטראוטיפים המגדריים שלפיהם גברים הם בעלי יכולות וכישורים 
טובים יותר מנשים, והדבר עשוי דווקא לתרום לשיפור הישגיהם. לכן ציפינו כי השפעתה של 

פנייה בלשון נקבה לגברים במתמטיקה תהיה שלילית ונמוכה, ואת זאת בדקנו בניסוי 1.
עוד שיערנו שפנייה לנשים בלשון זכר יחיד משפרת את ביצועיהן במשימות שנתפסות 
יותר מגברים(, מכיוון  כנשיות )כאלה שלגביהן הסטראוטיפ הוא שנשים טובות בביצוען 
כזה  ובהקשר  הרלוונטיים,  המגדריים  הסטראוטיפים  את  מנכיחה  זכר  בלשון  שפנייה 
הסטראוטיפים לגבי תפקודן של נשים הם דווקא חיוביים. את ההשערה הזאת בדקנו בניסוי 
יחסית  כניטרליות  שנתפסות  במשימות  זכר  בלשון  לנשים  פנייה  כי  שיערנו  לבסוף,   .2
מבחינת מגדור מעוררת את הסטראוטיפים בדבר כישוריהם הכלליים הנחותים של נשים 

ובכך משפיעה לרעה על ביצועי הנשים; את זאת בדקנו בניסויים 3 ו־4. 
תפגע  כנשית  הנתפסת  במשימה  נקבה  בלשון  שהפנייה  לצפות  אפשר  גברים,  לגבי 
במעט — אם בכלל — בביצועיהם בהשוואה לפנייה בלשון זכר, משום, שהיא מעוררת בלבול, 
כעס וסטראוטיפים שליליים לגבי המסוגלות של גברים במשימה זו אך גם סטראוטיפים 
דומה,  באופן   .2 בניסוי  נבדקה  זו  השערה  גברים;  של  הכללית  מסוגלותם  לגבי  חיוביים 
 — — אם בכלל  ציפינו להשפעה קטנה  כניטרליות מבחינה מגדרית  במשימות הנתפסות 
של הפנייה בלשון נקבה על גברים כתוצאה מהניכור, הבלבול והכעס שעשויים להתעורר 
זו ובהתחשב בסטראוטיפים הכלליים החיוביים על מסוגלותם של  מעצם הפנייה בלשון 

גברים; השערה זו נבדקה בניסויים 3–4. 
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לבסוף, אפשר לשער שגם הפנייה בלשון זכר רבים תיטיב עם נשים במשימה שנתפסת 
גברית )כמו בחינה במתמטיקה( בהשוואה לפנייה בלשון זכר יחיד. נציין כי צורת הרבות 
רבים  זכר  בלשון  והפנייה  המדוברת,  השפה  מן  לגמרי  כמעט  נעדרת  )“כתובנה״(  בציווי 
תפסה את מקומה גם בפנייה אל קבוצת נשים )גדיש, 2017(. לכן שיערנו שפנייה בלשון זכר 
רבים אינה מנכיחה את המגדר והסטראוטיפים המגדריים )השליליים, בהקשר של מבחן 
במתמטיקה( ואינה יוצרת תחושת ניכור. בעבור גברים, אנו משערות שהפנייה בלשון זכר 

רבים לא תשפיע על הישגיהם במשימה בהשוואה ללשון זכר יחיד. 

שיטת המחקר

המחקר בדק את השפעתה של לשון הפנייה על ביצועיהם של נשים וגברים. חמישה ניסויים 
נערכו על 3,897 משתתפים. המשתתפים גויסו על ידי חברת “דיאלוג״, המתמחה בסקרים 
מכוונים, מתוך מדגם המייצג את האוכלוסייה דוברת העברית בישראל מעל גיל 18. בכל 

הניתוחים המוצגים כאן התוצאות הן של דוברי עברית ילידי הארץ, אלא אם צוין אחרת. 
כל הניסויים נערכו באופן מקוון כדי שהשפעת לשון הפנייה על ביצועי המשתתפים 
תהייה “נקייה״ מהשפעות של סביבת הבחינה. בפרט, רצינו למנוע מצב שההרכב המגדרי 
של קבוצת הנבחנים בכיתה יפעיל תגובות נוספות. חששנו שנשים המשיבות בכיתה על 
טופס בחינה שכתוב בלשון נקבה ירגישו אי־נוחות מן המחשבה שגם הגברים עונים על 

אותו טופס בחינה המנוסח בלשון נקבה. 
בכל אחד מהניסויים חולקו המשתתפים באופן אקראי לשתי קבוצות ונתבקשו לבצע 
אל  הפנייה  מלשון  שונה  הייתה  אחת  בקבוצה  המשתתפים  אל  הפנייה  לשון  משימה. 
המשתתפים בקבוצה השנייה. ההבדל ביניהן היה במילה אחת בלבד — הטיית צורת הציווי 

של הפועל ענ״ה בהוראות המשימה. 

ניסוי 1: האם לשון הפנייה משפיעה על ביצועי נשים וגברים במתמטיקה?

על  משפיעה  יחידה  נקבה  בלשון  או  יחיד  זכר  בלשון  פנייה  אם  בדקנו  הראשון  בניסוי 
הביצועים של נשים וגברים במתמטיקה. בדקנו גם אם לשון הפנייה משפיעה על מאמצי 
והאמונות  ההטיות  ועל  השאלות(  בפתרון  שהשקיעו  הזמן  לפי  )הנמדדים  המשתתפים 
שלהם. לבסוף, בדקנו אם ההשפעה של לשון הפנייה חזקה יותר אצל ילידי ישראל מאשר 

אצל עולים, שהשפה העברית והטיותיה הממוגדרות שגורות פחות עבורם. 
בניסוי השתתפו 963 דוברי עברית )51% נשים(, מתוכם 759 )79%( נולדו בישראל ו־204 
הנותרים עלו לישראל. המשתתפים התבקשו לענות על שש שאלות במתמטיקה שנלקחו 
נועדו  מתוך שאלון בחינה פסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. השאלות 
להעריך את יכולתם של הנבחנים להשתמש במספרים ובמושגים מתמטיים לפתרון בעיות 
לאחר  זמן לפתרון השאלות.  מגבלת  הושתה  לא   .)2021 ורגב,  קריכלי־כץ  )ראו  כמותיות 
 Implicit( חבויות  אסוציאציות  מבחן  למלא  המשתתפים  התבקשו  השאלות  פתרון  סיום 
את  הבוחן  שאלון  על  לענות  מכן  ולאחר   ,)Nosek et al., 2005(  )Association Test, IAT
הרוח  ומדעי  הטבע  מדעי  עם  וגברים  נשים  של  לקשר  בנוגע  ואמונותיהם  עמדותיהם 
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והחברה. לבסוף, המשתתפים התבקשו לדווח על עמדותיהם בנוגע למדעים. מדדנו את 
משך זמן המענה על המבחן במתמטיקה. חברת הסקר סיפקה את המאפיינים הדמוגרפיים 

של המשתתפים )ובכלל זה גילם בעת שהיגרו ארצה, אם לא נולדו בישראל(.
המשתתפים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות. הפנייה ל־490 המשתתפים בקבוצה 
הראשונה הייתה בלשון זכר יחיד )“ענה על השאלה הבאה״(, והפנייה ל־473 המשתתפים 

בקבוצה השנייה הייתה בלשון נקבה יחידה )“עני על השאלה הבאה״(.

1 תוצאות ניסוי 

בטבלה S1 בנספח אפשר לראות את הסטטיסטיקה התיאורית של המשתנים שהשתמשנו 
הממוצע  הזמן   .63/100 היה  המתמטיקה  במבחן  המשתתפים  של  הממוצע  הציון  בהם. 
שהושקע בפתרון היה 1.1 דקות לשאלה. כל המשתתפים השלימו את השאלות במתמטיקה, 
אולם רק 77% מהם השלימו את השאלון המלא, שכלל את מבחן האסוציאציות החבויות 
ואת סקר העמדות. איור 1 מציג את ממוצע הציונים במבחן המתמטיקה לפי מין המשתתפים 

וסוג השאלון.

איור 1. ציון במתמטיקה לפי לשון הפנייה

בממוצע, הנשים קיבלו ציונים נמוכים מאלו של הגברים: הציון הממוצע של הנשים היה 
p<0.001, N=759( 69(. כאשר הפנייה נעשתה  58, ואילו הציון הממוצע של הגברים היה 
בלשון נקבה, ציוני הנשים היו גבוהים יותר: הציון הממוצע של נשים שפנו אליהן בלשון 
 p=0.059,( 60 זכר יחיד היה 55, ואילו כשפנו אליהן בלשון נקבה יחידה הציון הממוצע היה
N=383(. אצל גברים, כאשר הפנייה נעשתה בלשון נקבה הציונים היו נמוכים יותר: הציון 
ו־64 כשפנו אליהם בלשון נקבה  זכר,  70 כשפנו אליהם בלשון  הממוצע של גברים היה 

 .)p<0.05, N=376(
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תוצאות אלו התקבלו גם באמצעות רגרסיה ליניארית רבת משתנים )טבלה S2 בנספח(. 
כאשר הפנייה למשתתפים נעשתה בלשון זכר, נשים קיבלו ציונים הנמוכים ב־15 נקודות 
נעשתה  למשתתפים  הפנייה  כאשר   .)p<0.01, N=759  ,1 )מודל  גברים  של  מאלו  האחוז 
בלשון נקבה, נשים קיבלו ציונים הגבוהים ב-5 נקודות האחוז מציוני הנשים שאליהן פנו 
בלשון זכר )או 0.17 סטיות תקן, מודל p<0.05, N=759 ,1(. ההשפעה של לשון הפנייה על 
גברים הייתה חלשה יותר: גברים שאליהם פנו בלשון נקבה קיבלו ציונים הנמוכים ב־7 
נקודות האחוז מגברים שאליהם פנו בלשון זכר )מודל p<0.1, N=759 ,1(. למעשה, כאשר 
בין נשים לגברים במתמטיקה לא היה  וגברים בלשון נקבה, פער הציונים  פנו אל נשים 
שפנו  הנשים  ציוני  בין  היא  המעניינת  האחרונה  ההשוואה  סטטיסטית.  מבחינה  מובהק 
זה נשים קיבלו  זכר. במקרה  ובין ציוני הגברים שפנו אליהם בלשון  אליהן בלשון נקבה 
ציונים הנמוכים רק ב־10 נקודות האחוז מציוני הגברים )מודל p<0.001, N=759 ,1(. פיקוח 

על המאפיינים הדמוגרפיים של המשתתפים הניב תוצאות דומות )מודל 2(.
ניבאנו שהשפעת לשון הפנייה תהיה פחותה אצל אנשים שרכשו את השפה העברית 
בשלב מאוחר בחייהם, מכיוון שאינם בקיאים בה ויהיו רגישים פחות ללשון הפנייה. כדי 
הארץ  )ילידי  המשתתפים  של  המלא  המדגם  על  הרגרסיה  את  אמדנו  זו  השערה  לבחון 
העברית  בשפה  הבקיאות  חוסר  את  מייצג  לישראל  העלייה  גיל  החדשים(.  והעולים 
)Stevens, 1999(. במודל הוא מופיע גם באינטראקציה עם לשון הפנייה. תוצאות האומדן 
מלמדות שכל שנה נוספת בגיל העלייה מקטינה את השפעתה של לשון הפנייה בנקודת 

.)p<0.1, N=926 ,3 אחוז אחת )מודל
הזמן שהשקיעו המשתתפים בפתרון השאלות במתמטיקה משקף את מאמציהם ואת 
הציון  עם  מתואם  שהשקיעו  שהזמן  לראות  אפשר  ואכן,  להצליח.  שלהם  המוטיבציה 
שקיבלו )קורלציה של 0.24(. לפיכך בדקנו אם משך הזמן שהשקיעו הושפע מלשון הפנייה. 
איור 2 מציג באופן גרפי את משך הזמן הממוצע שהשקיעו המשתתפים בפתרון השאלות 
בלשון  נעשתה  הפנייה  כאשר  בלבד(.  הארץ  )לילידי  השאלון  וסוג  מין  לפי  במתמטיקה, 
נקבה, נשים השקיעו זמן רב יותר וגברים השקיעו זמן קצר יותר בהשוואה לנשים ולגברים 
שאליהם פנו בלשון זכר. אם נתבונן בפערי השקעת הזמן בין נשים לגברים נראה כי נשים 
זכר  בלשון  הייתה  הפנייה  כאשר  לגברים  ביחס  המתמטיקה  במבחן  זמן  פחות  השקיעו 
)p<0.05(; לעומת זאת, כאשר פנו לנבדקים בלשון נקבה, נשים השקיעו זמן רב יותר ביחס 
לגברים )p<0.10(. למעשה, כאשר פנו לנשים בלשון נקבה ולגברים בלשון זכר לא נמצא 

הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית בזמני הפתרון. 
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איור 2. זמן שהושקע בפתרון המבחן במתמטיקה

פתרון  זמן  משך  את  המנבא  ליניארית  רגרסיה  מודל  מהרצת  התקבלו  דומות  תוצאות 
השקיעו  נשים  זכר,  בלשון  וגברים  נשים  אל  פנו  כאשר  בנספח(.   S3 )טבלה  השאלות 
בממוצע 1.87 דקות פחות מגברים בפתרון השאלות )מודל p<0.05, N=688 ,1(. כאשר פנו 
אל הנשים בלשון נקבה, הן השקיעו בממוצע 1.18 דקות יותר בפתרון השאלות מאשר נשים 
שאליהן פנו בלשון זכר )עלייה של 0.3 סטיות תקן, מודל p<0.01, N=688 ,1(. כאשר פנו אל 
הגברים בלשון נקבה, הם השקיעו 1.44 דקות פחות במבחן המתמטיקה בהשוואה לגברים 
שאליהם פנו בלשון זכר )מודל N=688 ,p<0.1 ,1(. פיקוח על המאפיינים הדמוגרפיים של 

המשתתפים לא שינה את התוצאות באופן מהותי )מודל 2(.
הסכמתם  מידת  את  לדרג  התבקשו  המשתתפים  במתמטיקה,  השאלות  פתרון  לאחר 
7( עם הטענה ש״מדע הוא לגברים״. כצפוי, כאשר פנו אל המשתתפים בלשון  )מ־1 עד 
נקבה הם הסכימו פחות עם ההצהרה כי “מדע הוא לגברים״: כאשר הפנייה נעשתה בלשון 
זכר, דירוג ההסכמה הממוצע של המשתתפים היה 4.98, ואילו כאשר היא נעשתה בלשון 
נקבה הממוצע היה p<0.05( 4.78(. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין ההשפעות על 
נשים וגברים. כמו כן התבקשו המשתתפים לציין באיזו מידה הם מסכימים עם האמירה 
ש״אמנות ומדעי הרוח הן לנשים״. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין תשובות 
המשתתפים שאליהם פנו בלשון זכר ובין אלו שאליהם פנו בלשון נקבה. תוצאות דומות 
כך  על  מצביעים  אלו  ממצאים  בנספח(.   S4 )טבלה  הרגרסיה  מודל  באומדן  גם  נמצאו 
ששפות ממוגדרות משפיעות על תחושת הניכור ותפיסת הנבחן הטיפוסי כגבר או כאישה. 
וגברים כאחד  נשים  נקבה,  בלשון  היא  בחינה במתמטיקה  בטופס  הפנייה  בפרט, כאשר 

רואים בנשים נציגות של המדען הטיפוסי יותר מאשר כשהפנייה נעשית בלשון זכר.
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ניסויים 2–4: האם לשון פנייה ממוגדרת מפעילה סטראוטיפים מגדריים?

באופי  קשורה  ולגברים  לנשים  הפנייה  לשון  של  ההשפעה  אם  בדקנו   4–2 במחקרים 
המשימה, ובפרט בתפיסת המשימה כנשית או כניטרלית מבחינה מגדרית. ההשערה כזכור 
היא שפנייה בלשון שאינה תואמת את מין הנבדק או הנבדקת מנכיחה את המגדר ומעוררת 

את הסטראוטיפים המגדריים הקשורים במשימה. 

2 ניסוי 

זה נתבקשו המשתתפים לענות על מבחן הבנת הנקרא בנושא אמפתיה, משימה  בניסוי 
הנתפסת באופן סטראוטיפי כמתאימה לכישוריהן של נשים ולא של גברים )לפרטי הניסוי 
680 אנשים )49% נשים( שחולקו באקראי  2021(. בניסוי השתתפו  ראו קריכלי־כץ ורגב, 
יחיד,  זכר  בלשון  נעשתה  הראשונה  בקבוצה  המשתתפים  ל־333  הפנייה  קבוצות.  לשתי 

ול־347 המשתתפים בקבוצה השנייה בלשון נקבה יחידה. 
במשימה  זכר  בלשון  נשים  אל  פנייה  כי  הייתה  נשים  לגבי  המחקר  השערת  כאמור, 
הנתפסת כנשית מנכיחה את הסטראוטיפים המגדריים בדבר מסוגלותן היחסית ומשפרת את 
הישגיהן של נשים לעומת פנייה אל נשים בלשון נקבה. לכן צפינו כי לפנייה לנשים בלשון 
זכר תהיה השפעה חיובית ניכרת. פנייה אל גברים בלשון נקבה עשויה להסיט את תשומת 
ואף תנכיח את הסטראוטיפים המגדריים הקשורים  וכעס  ולעורר בלבול  הלב מהמשימה 
במשימה, שלפיהם גברים טובים פחות מנשים, אך בה בעת תנכיח גם את הסטראוטיפים 
השפעה  תהיה  גברים  אצל  כי  צפינו  לכן  גברים.  של  היתרים  כישוריהם  בדבר  הכלליים 

שלילית קטנה, אם בכלל, של הפנייה בלשון נקבה בהשוואה לפנייה בלשון זכר.

 2 תוצאות ניסוי 

גברים:  יותר מאשר  הגיעו להישגים טובים  נשים  בנושא אמפתיה,  במבחן הבנת הנקרא 
 p=0.058,( 50.2 הציון הממוצע של נשים היה 53.7, ואילו הציון הממוצע של גברים היה
N=680(. כצפוי, כאשר הפנייה לנשים נעשתה בלשון זכר במשימה הנתפסת סטראוטיפית 
כמתאימה לכשרונן היחסי של נשים, ההישגים היו טובים יותר מאשר כאשר הפנייה אליהן 
נעשתה בלשון נקבה )ציון ממוצע של 56.6 לעומת p<0.05 ,51(. על הגברים ההשפעה אכן 
הייתה חלשה יותר: כאשר פנו לגברים בלשון זכר הציון הממוצע שלהם היה 50.9, והציון 
היה נמוך אך במעט, 49.5, כאשר פנו אליהם בלשון נקבה. פער זה אינו מובהק סטטיסטית.

3 ניסוי 

בניסוי זה נתבקשו המשתתפים לענות על מבחן הבנת הנקרא בנושא מחזאים ופילוסופיה 
)לפרטי הניסוי ראו קריכלי־כץ ורגב, 2021(. כאן, שלא כמו בניסוי 1 או 2, בחרנו משימה 
ניטרלית מבחינה מגדרית, כזאת שאינה קשורה בחוזקותיהן או בחולשותיהן הסטראוטיפיות 
של נשים. בניסוי השתתפו 780 משתתפים )53% נשים( אשר חולקו באקראי לשתי קבוצות. 
המשתתפים  ול־385  זכר,  בלשון  נעשתה  הראשונה  בקבוצה  המשתתפים  ל־395  הפנייה 

בקבוצה השנייה הפנייה נעשתה בלשון נקבה.
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הנתפסת  במשימה  זכר  בלשון  נשים  אל  פנייה  כי  הייתה  המחקר  השערת  כזכור, 
כניטרלית מבחינה מגדרית מנכיחה את הסטראוטיפים המגדריים הכלליים בדבר מסוגלותן 
הכללית הנמוכה, ולכן פוגעת בהישגיהן של נשים לעומת פנייה בלשון נקבה. לכן צפינו כי 
לפנייה לנשים בלשון זכר תהיה השפעה שלילית. פנייה אל גברים בלשון נקבה מנכיחה את 
הסטראוטיפים המגדריים הכלליים בדבר מסוגלותם הגבוהה של גברים, אך היא גם עשויה 
להסיט את תשומת הלב מהמשימה ולעורר בלבול וכעס, ולכן צפינו כי אצל גברים תהיה 

השפעה שלילית קטנה, אם בכלל, של פנייה בלשון נקבה בהשוואה לפנייה בלשון זכר.

3 תוצאות ניסוי 

בממוצע, נשים הגיעו להישגים נמוכים יותר מהגברים במבחן הבנת הנקרא בנושא מחזאים 
ופילוסופיה: הציון הממוצע של גברים היה 54, ואילו הציון הממוצע של נשים היה רק 48 
)p<0.01(. כצפוי, וכפי שהתקבל במבחן במתמטיקה, כאשר הפנייה לנשים נעשתה בלשון 
 44.2( יחידה  נקבה  בלשון  נעשתה  הפנייה  כאשר  מאשר  יותר  נמוכים  הישגיהן  היו  זכר 
לעומת p<0.1 ,49.4(. גם כאן ההשפעה על גברים הייתה חלשה יותר: כאשר פנו לגברים 
בלשון זכר הציון הממוצע שלהם היה 55, והציון היה נמוך יותר, 51.5, כאשר פנו אליהם 

בלשון נקבה. פער זה אינו מובהק סטטיסטית. 

4 ניסוי 

בניסוי 4 נדרשו המשתתפים לבצע משימה של השלמת מילים. הם התבקשו לכתוב במשך 
דקה כמה שיותר מילים שתהיינה ארוכות ככל האפשר, כשכל מילה מתחילה באות עוקבת 
וכולי; לפרטי  של האלפבית )מילה שמתחילה באות א, אחריה מילה שמתחילה באות ב 
זה  ניסוי  במילה.  לפי מספר האותיות  ניקוד  וקיבלו   ,)2021 ורגב,  קריכלי־כץ  ראו  הניסוי 
נועד לספק ראיות נוספות לגבי השפעת לשון הפנייה כאשר המשימה ניטרלית מבחינה 
מגדרית. בניסוי השתתפו 674 משתתפים )50% נשים(, שחולקו באופן אקראי כך שאל 343 

משתתפים פנו בלשון זכר ואל 331 משתתפים פנו בלשון נקבה. 

 4 תוצאות ניסוי 

הממוצע  האותיות  מספר  בעוד  גברים.  מאשר  יותר  זו  במשימה  הצליחו  נשים  בממוצע, 
 .)p<0.05(  39.6 42.8, המספר הממוצע של אותיות שהגברים סיפקו היה רק  לנשים היה 
כצפוי, במשימה ניטרלית זו נשים שפנו אליהן בלשון זכר הצליחו פחות מנשים שפנו אליהן 
בלשון נקבה )40.8 לעומת p<0.05 ;45(. גם כאן השפעת לשון הפנייה על הגברים לא הייתה 

מובהקת מבחינה סטטיסטית. 

ניסוי 5: מהי לשון הפנייה המיטבית במבחנים מקוונים במתמטיקה?

ופנייה הכוללת  )“ענו״(  פנייה בלשון רבים  פנייה:  5 רצינו לבדוק עוד שני אופני  בניסוי 
לוכסן )“ענה/י״(. בדקנו כיצד משפיעים אופני פנייה אלו על הביצועים של נשים וגברים 
בניסוי   .)1 )ניסוי  נקבה  ובלשון  זכר  בלשון  הפנייה  לתוצאות  גם  והשווינו  במתמטיקה, 
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השתתפו 800 נבדקים )50.5% נשים(, שחולקו באופן אקראי כך שאל 400 משתתפים פנו 
בלשון רבים ואל 400 משתתפים פנו בפנייה הכוללת לוכסן. 

5 תוצאות ניסוי 

בממוצע, נשים הצליחו פחות מגברים בשאלות המתמטיקה, גם כאשר פנו אליהם בלשון 
רבים או בפנייה הכוללת לוכסן: הציון הממוצע של נשים היה 61, ואילו הציון הממוצע של 
גברים היה p<0.01( 69(. הן עבור נשים הן עבור גברים הפנייה בלשון רבים הביאה לציון 
הגבוה בשתי נקודות האחוז יותר מאשר פנייה הכוללת לוכסן, אך הבדל זה אינו מובהק 

מבחינה סטטיסטית. 
איור 3 מתאר את הציון הממוצע של נשים ושל גברים עבור כל אחד מאופני הפנייה 
)זכר, נקבה, רבים, לוכסן(. אפשר לראות כי כאשר הפנייה בלשון רבים, הציון הממוצע אצל 
נשים הוא הגבוה ביותר. כך גם אצל גברים, וציון זה זהה לציון הממוצע של גברים כאשר 

הפנייה אליהם נעשית בלשון זכר יחיד. 

איור 3. ציון במתמטיקה, לפי ארבעת סוגי הפנייה

 S5 כאשר בדקנו את ההבדלים בין כל אופני הפנייה באמצעות רגרסיה ליניארית )טבלה
בנספח(, מצאנו כי הציון הממוצע של נשים שפנו אליהן בלשון רבים היה 64, ציון הגבוה ב־9 
 .)p<0.01 ,N=718 ,1 נקודות האחוז מהציונים שקיבלו נשים שפנו אליהן בלשון זכר )מודל
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אצל גברים, הפנייה בלשון זכר והפנייה בלשון רבים הביאה לאותו ציון, 69 )מודל 3(. כמו 
כן, הפער בין ציוני הנשים לציוני הגברים כאשר פונים אליהם בלשון רבים מצטמצם ל־7 
נקודות אחוז )N=398, p<0.01(. פיקוח על המאפיינים הדמוגרפיים של המשתתפים הניב 

תוצאות דומות )מודלים 2 ו־4(.

דיון

בעבודה זו בדקנו אם ללשון הפנייה הממוגדרת בעברית יש השפעה על הישגי נשים וגברים, 
מהם המנגנונים שיוצרים את ההשפעה הזאת ומהי לשון הפנייה המיטבית. מצאנו כי יש 
השפעה ללשון הפנייה, כי ההשפעה תלויה בסטראוטיפים המגדריים הגלומים במשימה, 
וכי בהקשר של מבחן במתמטיקה הנערך באופן מקוון — פנייה בלשון רבים היא הפנייה 
הטובה ביותר עבור נשים ואף אינה פוגעת בהישגי הגברים. מאחר שהניסויים נערכו באופן 
מבוקר, ומכיוון שכל ניסוי נערך על מדגם גדול ומייצג )לכל תנאי(, לתוצאות המחקר יש 

גם תוקף פנימי וגם חיצוני. 
בניסוי הראשון נמצא כי פנייה בלשון זכר יחיד בעת ביצוע מטלה מכוונת במתמטיקה 
יחידה.  נקבה  בלשון  אליהן  לפנייה  יחסית  נשים  של  ובהצלחתן  במאמציהן  פגעה 
יותר עבור גברים: כאשר פנינו אל גברים בלשון נקבה  התוצאות היו דומות אך חלשות 
היו  בהישגים  ההבדלים  אך  זכר,  בלשון  אליהם  פנינו  כאשר  מאשר  פחות  הצליחו  הם 
קטנים יותר ומובהקים פחות. שלושה ניסויים נוספים בדקו אם לשון הפנייה הממוגדרת 
מעוררת ומנכיחה סטראוטיפים לגבי נשים וגברים ויכולותיהם. נמצא כי במשימות שבהן 
הסטראוטיפ הוא שנשים טובות פחות מגברים, נשים אכן הצליחו פחות כאשר פנו אליהן 
בלשון זכר ולא בלשון נקבה. גם בהקשר ניטרלי יחסית מבחינה מגדרית, הפנייה בלשון 
נקבה היטיבה עם נשים בהשוואה לפנייה בלשון זכר. לעומת זאת, במשימה שבה ההקשר 
היה חיובי לגבי נשים — משימת הבנת הנקרא בנושא אמפתיה — הפנייה בלשון זכר שיפרה 
את ביצועי הנשים לעומת הפנייה בלשון נקבה. לבסוף בדקנו את ההשפעה של שני אופני 
פנייה נוספים המכוונים להיות ממוגדרים פחות: פנייה בלשון זכר רבים ופנייה הכוללת 
זכר  ביצוע מטלה מכוונת במתמטיקה הפנייה בלשון  כי בעת  )זכר/נקבה(. מצאנו  לוכסן 
רבים )“ענו על השאלות״( הובילה לביצועים הטובים ביותר עבור נשים, ולא פגעה בביצועי 

גברים.
הייתה  גברים  על  נקבה  בלשון  הפנייה  השפעת  שערכנו  בניסויים  כי  להדגיש  חשוב 
ההשפעה  את  מייחסות  אנו  סטטיסטית.  מובהקת  תמיד  ולא  יחסית  קטנה  אך  שלילית 
שעשויות  והכעס  הבלבול  ולתחושות  הדעת  להסחת  קיימת,  היא  אם  הזאת,  השלילית 
)ואפילו מפנייה הכוללת לוכסן( במשימה  להתעורר מעצם הפנייה בלשון נקבה לגברים 
מקוונת שהם מבצעים לבד בביתם. משום שתחושות אלו פועלות בכיוון המנוגד להשפעה 
של הסטראוטיפים החיוביים על גברים במתמטיקה, אין זה מפתיע שההשפעה קטנה ולא 

בהכרח מובהקת סטטיסטית. 
תוצאות המחקר מלמדות על הכוח הרב של השפה בשיקוף ובהנכחה של סטראוטיפים 
הביצועים  על  המגדריים  הסטראוטיפים  של  החזקה  ההשפעה  את  ומשקפות  מגדריים, 
ייתכן  וגברים בפועל. אם אכן אנשים רגישים לאופני ביטוי ממוגדרים בשפה,  של נשים 
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שלדרכים האחרות שבהן המגדר נוכח בשפה יש השפעה דומה על ביצועיהם של נשים 
וגברים. התוצאות מדגישות גם את התפקיד החשוב של אינטראקציות חברתיות יומיומיות 
בשפה  קבוע  באופן  משתמשים  וגברים  נשים  ובייצובן:  אי־שוויון  מערכות  בשימור 
ממוגדרת. כאשר הם עושים זאת, סטראוטיפים ואמונות תרבותיות לגבי מגדר משפיעים 
על ביצועיהם ומתוך כך מאששים את הסטראוטיפים ונותנים לגיטימציה להמשך קיומו של 
אי־השוויון המגדרי. עם זאת, חשוב להדגיש כי המחקר מתמקד בהקשר ספציפי יחסית — 
ביצוע משימות שבוחנות יכולות כמותיות ומילוליות באופן עצמאי ומקוון — ולכן תוצאותיו 
רלוונטיות במיוחד להקשר זה. יהיה מעניין וחשוב לבחון בהמשך את ההשפעה שיש לאופן 
עבודה  לפעולה,  הנעה  למידה,  שיחה,  כמו  נוספים  בהקשרים  וגברים  נשים  אל  הפנייה 

קבוצתית וכדומה. 
שיש  הלב  תשומת  ועל  לנשים  הפנייה  אופן  של  החשיבות  על  מלמדים  גם  ממצאינו 
הנשים.  הישגי  על  ניכרת  השפעה  יש  הפנייה  שלאופן  מכיוון   — חשיבות  לכך.  להקדיש 
נזכיר כי ציוניהן של נשים במתמטיקה היו גבוהים יותר ב־5 נקודות האחוז בממוצע )0.17 
סטיות תקן( כאשר פנו אליהן בלשון נקבה ולא בלשון זכר, וגבוהים אף יותר כאשר פנו 
אליהן בלשון רבים. תוצאות אלו מצביעות על כך שלצורת הפנייה יכולות להיות השלכות 
משמעותיות על הפערים בין נשים לגברים. מטבע הדברים, שינוי שפת הבחינות, ואפילו 
השפה המדוברת בכיתות, לא יבטל לחלוטין את פערי המגדר בהישגים, שכן אי־השוויון 
 Ridgeway, 2011; Ridgeway & Correll,( במקביל  זירות  בכמה  נקבע  וגברים  נשים  בין 
Ridgeway & Smith-Lovin, 1999; Risman, 1998 ;2004(, אולם האפשרות לשינוי גלומה 

בהתמודדות עם אי־השוויון הזה בכל זירה. 
הפעלת  של  שההשפעות  שראינו  מכיוון  נדרשת  הפנייה  בניסוח  הלב  תשומת 
ולסוג  הבחינה  להקשר  בהתאם  להשתנות  עשויות  ניכור  של  ותחושה  סטראוטיפים 
הסטראוטיפים המגדריים הכרוך במשימה. אולם לא רק ההקשר עשוי להשפיע על תגובת 
הנבחנים, אלא גם סביבת הבחינה. מחקרים הראו כי בקבוצות מעורבות של נשים וגברים, 
 Cota & Dion,( שבהן המגדר בולט יותר, הסטראוטיפים המגדריים מופעלים ביתר קלות
Ridgeway, 2011 ;1986(. כתוצאה מכך, נשים מגיעות להישגים נמוכים יותר במתמטיקה 
במסגרות מעורבות )Inzlicht & Ben-Zeev, 2000(. לכן נשים יכולות להיות חשופות יותר 
להשפעות השליליות של הפנייה בלשון זכר כאשר הן נבחנות בסביבה מעורבת, בהשוואה 

לסביבה שבה יש נשים בלבד או כאשר הן לבדן. 
הצלחתה  מגדרית.  מבחינה  ניטרלית  גנרית  צורה  של  תפקידה  על  גם  מלמד  המחקר 
של הפנייה בלשון רבים להשיא את הישגי הנשים )מבלי לפגוע בהישגי הגברים( נובעת 
כנראה מכך שפנייה זו אינה נושאת עימה מאפיינים מגדריים. מכיוון שצורת הרבות בציווי 
נעלמה כמעט לגמרי מן השפה המדוברת, הפנייה בלשון זכר רבים משמשת לפנייה אל שני 
המגדרים — אפילו בקבוצה שמורכבת מנשים בלבד )גדיש, 2017(. לפיכך, כאשר פונים אל 
נשים בלשון רבים סוגיית המגדר אינה נוכחת ולא מתעוררים הסטראוטיפים המגדריים. 
בלשון  פנייה  באמצעות  אם  לוכסן,  באמצעות  אם   — הנקבה  צורת  הדגשת  זאת,  לעומת 
נקבה — עשויה להנכיח את המגדר ואת הסטראוטיפים המגדריים הנפוצים בחברה. מכאן 
שפנייה בלשון נקבה או כזאת הכוללת לוכסן, הנובעת מרצון לשתף נשים ולהתייחס אליהן 

בכבוד, עשויה בנסיבות מסוימות להיטיב עם נשים פחות מאשר הפנייה בלשון רבים.
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על  להשפיע  עשויים  בשפה  הגלומות  התרבותיות  והאמונות  שהסטראוטיפים  מאחר 
חוויות הלמידה של נשים ולא רק על הישגיהן בבחינות, יש לתת את הדעת גם על השפה 
המדוברת בכיתות. עם זאת, משום שמחקרנו נערך באופן מקוון )וכל הנבדקים השתתפו 
בו בנפרד, מהבית( ולא בכיתות מעורבות, ממצאי המחקר שלנו אינם מתייחסים במישרין 

לסיטואציות רבות משתתפים כאלה.
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נספח

טבלה S1: סטטיסטיקה תיאורית

מקסימוםמינימוםכולםמהגריםילידי ישראל

ס. תקןממוצעס. תקןממוצעס. תקןממוצעמשתנה

0.500.530.51אישה

41.9115.5349.1616.3643.4515.9718.0074.00גיל

0.720.730.72השכלה גבוהה

0.200.240.21הכנסה גבוהה מהממוצע

0.000.0013.3812.212.417.300.0062.00גיל הגירה

0.540.430.51חילוני

0.230.210.23מסורתי

0.150.070.14דתי

0.080.050.07חרדי

0.000.250.05רוסי

0.630.300.630.310.630.300.001.00ציון במתמטיקה

6.294.687.055.656.454.910.4549.86זמן

759204963מס׳ תצפיות
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טבלה S2: מודל רגרסיה ליניארית לניבוי הציון במתמטיקה

)1()2()3(
0.153-***0.150-***0.150-***אישה

(0.034)(0.033)(0.033)
0.061-*0.075-**0.069-*לשון נקבה

(0.038)(0.038)(0.036)
0.107**0.124**0.120**אישה X לשון נקבה

(0.051)(0.051)(0.048)
0.001-גיל

(0.001)
0.080***השכלה גבוהה

(0.026)
0.063**הכנסה גבוהה מהממוצע

(0.031)
0.068**מהגר

(0.033)
0.005-גיל הגירה

(0.004)
0.011-*אישה X לשון נקבה X גיל הגירה

(0.007)
0.007אישה X גיל הגירה

(0.005)
0.007לשון נקבה X גיל הגירה

(0.005)
0.700***0.658***0.698***קבוע

(0.019)(0.038)(0.019)
759759926מס׳ תצפיות

Adj R²0.0290.0470.032

סטיות תקן בסוגריים, מודל 3 כולל מהגרים.
***p<0.01 ,**p<0.05 ,*p<0.1



סוציולוגיה ישראלית כב)1(   99תשפ"א-2021

טבלה S3: מודל רגרסיה ליניארית לניבוי הזמן שהושקע במתמטיקה

)1()2(
1.967-**1.871-**אישה

(0.755)(0.766)
1.417-*1.440-*לשון נקבה

(0.772)(0.744)
2.563***2.624***אישה X לשון נקבה

(0.949)(0.931)
0.030**גיל

(0.013)
1.326**השכלה גבוהה

(0.523)
0.224הכנסה גבוהה מהממוצע

(0.603)
5.234***7.405***קבוע

(0.684)(0.733)
688688מס’ תצפיות

Adj R²0.0060.016

סטיות תקן בסוגריים.
***p<0.01 ,**p<0.05 ,*p<0.1

טבלה S4: מודל רגרסיה ליניארית לניבוי "מדע הוא לגברים"

)1()2(
0.310-**0.314-**אישה

(0.148)(0.148)
0.270-*0.283-*לשון נקבה

(0.157)(0.160)
0.2860.274אישה X לשון נקבה

(0.220)(0.222)
0.004-גיל

(0.004)
0.252**השכלה גבוהה

(0.123)
0.089הכנסה גבוהה מהממוצע

(0.137)
5.033***5.087***קבוע

(0.090)(0.173)
617617מס׳ תצפיות

Adj R²0.0070.010

סטיות תקן בסוגריים.
***p<0.01 ,**p<0.05 ,*p<0.1
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טבלה S5: מודל רגרסיה ליניארית לניבוי הציון במתמטיקה, כל אופני הפנייה

גבריםנשים
)1()2()3()4(

0.069-**0.062-*0.049*0.050*לשון נקבה (“עני״)
(0.030)(0.030)(0.032)(0.031)

0.064-**0.048-*0.0480.042לוכסן (“ענה/י״)
(0.032)(0.033)(0.029)(0.029)

0.088-0.001-0.019***0.091***לשון רבים (“ענו״)
(0.032)(0.033)(0.029)(0.029)

0.001-0.001-*גיל
(0.001)(0.001)

0.091***0.072***השכלה גבוהה
(0.023)(0.025)

0.125***0.100***הכנסה גבוהה מהממוצע
(0.029)(0.026)

0.663***0.702***0.532***0.545***קבוע
(0.024)(0.042)(0.018)(0.036)

718701708687מס׳ תצפיות
Adj R²0.0070.0350.0040.061

סטיות תקן בסוגריים.
***p<0.01 ,**p<0.05 ,*p<0.1
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ריבוי תבניות של אידאולוגיה מגדרית שוויונית
בקרב זוגות ערבים־פלסטינים בישראל

אנשיראח ח׳ורי ואורלי בנימין*

נוטים  בישראל  ערביות־פלסטיניות  משפחות  על  מחקרים  תקציר. 
תפקיד  עם  שמזדהים  גברים  המכוננים  נורמטיביים  ציוויים  להדגיש 
המפרנס ונשים שמזדהות עם חיי המשפחה. עד לאחרונה, מי שבשגרת 
מספקת.  לב  לתשומת  זכו  לא  הזאת  לדיכוטומיה  מתנגדים  חייהם 
בחנו  מסורתיים  מהסדרים  ההתרחקות  תהליך  את  לבאר  מנת  על 
עם  השאלה  שעניינו  המגדרית,  האידאולוגיה  מושג  את  מקומי  באור 
ראיונות  בניתוח  הפרט.  מזדהה   — עבודה  או  משפחה   — סֵפרה  איזו 
של  תבניות  ארבע  מצאנו  למסורתיות  המתנגדים  זוגות  עשרים  עם 
אידאולוגיה מגדרית שוויונית: ביתיות, גמישות, התפרנסות והיפוכיות. 
ממצאינו מעידים כי אצל גברים ערבים־פלסטינים שהשתתפו במחקר 
אין הפרדה אידאולוגית בין סֵפרת הבית והמשפחה לסֵפרת העבודה. 
מחקרנו מלמד כי הזדהות הגברים עם ספרת הבית והמשפחה מעוגנת 
בהקשר הייחודי של מעמדה המורכב של החברה הערבית־פלסטינית 
המשפחה  שמפעילה  הפנימי  החברתי  הפיקוח  בהקשר  וכן  בישראל, 
המורחבת. חוסר ההפרדה בין הסֵפרות מעיד כי נדרשת המשגה חלופית 
לאידאולוגיה המגדרית, כך שההזדהות עם סֵפרת הבית והמשפחה לא 

תיכרך רק ב״קדמה״ ובהשפעותיה של תנועת הנשים.

מילות מפתח: אידאולוגיה מגדרית, שוויוניות, התנגדות, ערבים־פלסטינים

מבוא

בסוף שנות השמונים פיתחה ארלי הוכשילד את המושג “אידאולוגיה מגדרית״, המבטא את 
אמונותיהם של גברים ונשים בנוגע לזהויותיהם המגדריות הנשאפות לעצמי וליחד הזוגי. 
מושג זה היה חלק ממערכת מושגים שהציעה לניתוח תהליכי השינוי המתרחשים במשפחה 
בתגובה ליציאתן של נשים לעבודה בשכר ובתגובה למחויבויות חדשות של אימהות. המושג 
עלה בחקר משפחותיהן של נשים אמריקניות מועסקות, בדרך כלל לבנות, משכילות ובנות 
המעמד הבינוני )Hochschild, 1989(. למרות ההקשר הספציפי שלו, המושג יושם אוניברסלית 

.)Sullivan, 2006( והפך מרכזי במיפוי תהליכי התחזקותה של שוויוניות ביחסים זוגיים

ד״ר אנשיראח ח׳ורי, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב   *
פרופ׳ אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן  

תודתנו לד״ר רותי פויכטונגר על תרומתה לפרסומו של מאמר זה.  
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נבחנה  לא  היום  עד  מגדרית,  לשוויוניות  הערבית  החברה  בין  לנתק  הנטייה  בשל 
בישראל,  הערבית־פלסטינית  לחברה  המגדרית  האידאולוגיה  מושג  של  הרלוונטיות 
ובמיוחד לגברים ערבים־פלסטינים בישראל המצהירים כי הם מעורבים בעבודות הבית 
והטיפול בילדים. מכיוון שלא נבחנה האידאולוגיה המגדרית, ממילא גם לא נבחנו שיטתית 
דוחים  ערבים־פלסטינים  ונשים  כשגברים  הנוצרים  השמרנות,  לשעתוק  התנגדות  נתיבי 
את הציוויים הנורמטיביים הממגדרים את ההבחנה בין עולם המשפחה לעולם העבודה. 
ניתוח המיישם את גישתה של הוכשילד מאפשר לברר הן את האידאולוגיה המגדרית ואת 
ההבחנות בין בית ומשפחה בהקשר של החברה הקולקטיביסטית המקומית, הן את אופייה 

של ההתנגדות לקהילה המסורתית בקרב גברים ונשים.
רוב, חוקרי המשפחתיות המאפיינת את החברה הערבית־פלסטינית ממעיטים  פי  על 
בחשיבות הריבוי של נתיבי ההתנגדות לשמרנות מגדרית. בריבוי זה, כפי שהראתה מלר 
)Meler, 2017(, מגולם פוטנציאל תאורטי שדורש להעמיק ולהבין את התערערות שעתוק 
המגדור של עבודת המשפחה. בירור הריבוי של נתיבי ההתנגדות חיוני לבחינת ההתרחקות 
גברים בחברה הערבית־פלסטינית בישראל. לפיכך ביקשנו  מתפקוד מגדרי מסורתי של 
הערבית־ בקהילה  זוגיים  ביחסים  הריבוי  בחינת  מתוך  מגדרית  אידאולוגיה  להמשיג 
פלסטינית. מחקרנו בוחן כיצד זוגות ערביים־פלסטיניים שחיים בישראל, שהגברים בהם 
מזהים עצמם כמעורבים בעבודת הבית והטיפול בילדים, מבטאים את התנגדותם לשמרנות 

מגדרית ומציגים את האידאולוגיה המגדרית שלהם.

אידאולוגיה מגדרית

חוקרים המשתמשים במושג האידאולוגיה המגדרית עוסקים בשעתוק המגדור של עבודת 
המשפחה ונוטים להדגיש את אופיו המדיד, כלומר “רמת התמיכה של היחיד בחלוקה בין 
כפי שזו מבוססת על תפיסת הסֵפרות  ובין אחריות על עבודת המשפחה,  עבודה בשכר 
הנפרדות״ )Davis & Greenstein, 2009, p. 87(. מדידה עדכנית בבריטניה, למשל, מלמדת 
 .)Perales et al., 2019( כי בקרב שנתונים מבוגרים אידאולוגיה מגדרית שמרנית נפוצה יותר
מדידות מסוג זה שנערכו בחברה הערבית־פלסטינית בישראל לימדו כי אידאולוגיה מגדרית 
מסורתית, במובנה כמחויבות לסֵפרות נפרדות, נקשרת גם בישראל להסדר שבו האישה 
 .)2009 )שחאדה,  המשפחה  לפרנסת  באחריות  נושא  והגבר  הביתיות  למשימות  אחראית 
עבור הוכשילד האידאולוגיה המגדרית אינה משקפת עמדות בעניין חלוקת העבודה, אלא 
מגלמת מורכבות תהליכית ואינטראקטיבית שנוגעת לאמונות לגבי נשיות וגבריות ומציבה 
מדיון  הוכשילד  של  התרחקותה  והיסטוריים.  חברתיים  שינוי  תהליכי  של  בהקשר  אותן 
החברתי־פוליטי  בהקשר  התוך־זוגיים  השינוי  תהליכי  עיגון  לטובת  ובמדידתן  בעמדות 
השינוי  תהליכי  לבחינת  להתאים  שעשויה  ככזאת  תפיסתה  את  שסימנה  והיא  ייחודית, 

בהקשר החברה הערבית־פלסטינית במחקר זה. 
הוכשילד הבחינה בין שלושה סוגים של אידאולוגיה מגדרית ביחסים הזוגיים: מסורתית, 
ורוצים  העבודה  מעולם  זהותם  עיקר  את  שואבים  מסורתיים  גברים  ושוויונית.  מעברית 
נשים מסורתיות שואבות  זהותן מעבודת הטיפול.  עיקר  זוג ששואבות את  בנות  לעצמם 
את עיקר זהותן מעבודת הטיפול, אפילו אם הן עובדות, ורוצות לעצמן בני זוג ששואבים 
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את עיקר זהותם מעולם העבודה. חשוב לאישה המסורתית שבעלה יהיה מבוסס בעבודה, 
יותר במערכת היחסים. הגבר המעברי  רב  כוח  ויהיה בעל  ומחשבה  זמן  יקדיש לעבודה 
מעוניין שאשתו תעבוד, אבל מצפה שתיקח את רוב האחריות על עבודת הבית והטיפול 
בילדים ותמשיך לשאוב את עיקר זהותה מעבודת הטיפול באופן שיגן על עמדת הכוח שלו. 
האישה המעברית רוצה לשאוב את זהותה גם מהעבודה בשכר וגם מעבודת הטיפול, אך 
רוצה שבן זוגה ימשיך לשאוב את זהותו מעולם העבודה ויתמקד בפרנסה. הגבר השוויוני 
והאישה השוויונית רוצים לשאוב את זהויותיהם מאותה סֵפרה כמו בן או בת הזוג ולקבל 
אותה מידה של כוח בנישואין. חלק מהזוגות השוויוניים מכוונים לבית, חלקם לעבודה, 

וחלקם לבית ולעבודה. 
הוכשילד מציינת במחקרה שאמונותיהם של גברים ונשים לגבי גבריות ונשיות מתעצבות 
גם בהשפעת תהליכים חברתיים, כגון התחזקותה של תנועת הנשים והנוכחות המתגברת 
של מסרים שוויוניים בשיח הציבורי. בהדגשתה את הדינמיות של האידאולוגיה המגדרית 
מתוך ההקשר  הזדמנויות התעסוקה,  המבני של  מתוך ההקשר  ואת התהוותה המתמדת 
הפוליטי והתרבותי ומתוך האינטראקציה הזוגית הצליחה הוכשילד למפות ריבוי נתיבים 
בשדה ולתקף את חשיבות האינטראקציה הזוגית: עמדות שוויוניות של הגבר אינן מספיקות 
לבדן ליצירת מעורבות שלו בבית ובטיפול בילדים, ויש צורך גם בעמדות שוויוניות של בת 
הזוג )גונט, 2007(. ואכן, המעורבות בביצוע תפקידים בבית גבוהה יותר אצל גברים בעלי 
אידאולוגיה מגדרית שוויונית שנשואים לנשים בעלות אידאולוגיה מגדרית שוויונית מאשר 

 .)Davis & Greenstein, 2009( אצל גברים הנשואים לנשים מסורתיות
האישה  של  ארוכות  עבודה  שעות  כמו  ומבניים  פרקטיים  אינטראקציוניים,  גורמים 
)בפרט לצד פחות שעות עבודה של הגבר( וגמישות במקום העבודה מגבירים את מעורבות 
האב בטיפול בילדים גם בקהילות מסורתיות. אוריאל סאליבן, יונתן גרשוני וג׳ון רובינסון 
)Sullivan et al., 2018( סקרו מחקרים שנעשו בעשורים האחרונים במדינות שונות והצביעו 
בית  עבודות  פחות  עושות  שנשים  כך  נחלש  העבודה  חלוקת  מגדור  שבהן  נסיבות  על 
וגברים עושים יותר: כאשר הנשים עובדות במשרה מלאה, כאשר המימון המוסדי לטיפול 
בילדים רחב יותר, כאשר חופשת הלידה לאימהות קצרה וכאשר קיימת אידאולוגיה מגדרית 
שוויונית. החוקרים טוענים שלטווח ארוך נראה כי קיימת מגמה בינלאומית של מעורבות 
גברים בעבודת המשפחה גם במדינות מסורתיות )Sullivan et al., 2018(. את הטענה הזאת 
מדגישות פרנסין דויטש ורות גונט )Deutsch & Gaunt, 2020, p. 4(, הנשענות על תפיסה 
תאורטית שלפיה גברים ונשים נאבקים להפעיל את סוכנות הפעולה שלהם באופן המתרחק 
מביצוע מגדרי )undoing gender( גם ללא תמיכת הקהילה, ולעיתים שגרות הפעולה שלהם 
אינן ממוגדרות. טענה זו מעלה את האפשרות כי גם בחברה הערבית־פלסטינית בישראל 

מתפתחת היכולת להתרחק מאידאולוגיה מגדרית מסורתית. 

תהליכי השינוי במשפחה הערבית־פלסטינית בישראל

את תהליכי השינוי המתרחשים במשפחות ערביות־פלסטיניות החיות בישראל יש לבחון 
1948 ותקופת הממשל הצבאי, שהאיצה את התפוררות  על רקע השלכותיה של מלחמת 
האוכלוסייה  מן  בישראל בשעה שרבים  הקהילה שנותרה  והחינוך של  מוסדות התרבות 
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העירונית הפכו לפליטים במדינות ערב )בשארה, Al-Haj, 2004 ;1993(. מנאר חסן )2017( 
ואת התרומה שהייתה לה לצמיחתן של  ִאיין את העיר הפלסטינית  זה  כי משבר  טוענת 
תנועות לאומיות ותנועות שחרור מן השלטון הקולוניאלי ולהתפתחותם של עיתונות, מעמד 
ביניים, תנועות נשים ואף שינויים ביחסי המגדר. לפני המלחמה נחלש בקהילות העירוניות 
המונופול של המוסדות הפטריארכליים ובהם המשפחה ובתי הדין השרעיים והכנסייתיים, 
התנגדות  הפלסטיניות  בערים  נשים.  של  ובמעמדן  המגדרית  בסוגיה  עיסוק  והתאפשר 
לחלוקה המסורתית הממוגדרת התרחשה במרחב הציבורי ועודדה נשים לפעילות ציבורית 
)חסן, 2017(. עם הרס הקהילות הללו החלה נסיגה להסדרים מסורתיים. אם כן, מנקודת 
מבטה של חסן זרעים של שוויוניות מגדרית נזרעו בתקופה שקדמה למלחמת 1948, ואיון 
העיר הוא שבלם את המשך התפתחותן של מגמות שוויוניות. נוסף על כך, הדומיננטיות של 
הלך הרוח הכפרי שהשתרר לאחר המלחמה סייעה להפעלתם של מנגנוני פיקוח קהילתיים 
וציבוריים לדיכוי התנהגות נשים שאינה תואמת את כללי המסורת, שנתפסה כאיום על 
הסדר הפטריארכלי. ניתוח זה מבהיר את תרומת המלחמה לחיזוק המבנה הפטריארכלי 

והמערכת החמולתית ולנסיגה ביחסי המגדר ובמעמדן של נשים )חסן, 2005(. 
הפלסטינים  של  המסורתי  שהדימוי  האפשרות  אפוא  עולה  חסן  של  המבט  מנקודת 
יש לבחון מגמות התנגדות כלפי המסורתיות למרות הפמיליזם  וכי  אינו מדויק  בישראל 
של  ובמרכזיותה  במשפחתיות  המוסדית  התמיכה  דהיינו   ,)Rom & Benjamin, 2011(
ההורות הן בחברה היהודית הן בחברה הערבית־פלסטינית, ולמרות מאפיינים כגון מגורים 
פטרילוקליים ושרידותו של מבנה המשפחה המורחבת והחמולה. ח׳אולה אבו־בקר )2012( 
מסבירה כי הפמיליזם דומיננטי בחברה שמשאביה מצומצמים והיא חיה בהיעדר ביטחון 
מצבה  מורכבות  להישרדות.  חיוני  משאב  היא  המשפחה  חברי  של  התמיכה  שכן  קיומי, 
הצורך  את  היא  אף  מחזקת  מתמשכים,  קונפליקט  בתנאי  הנתונה  החברה,  של  הלאומי 

לראות במקום המגורים ובקשרי המשפחה את יחידת הזהות וההזדהות. 
מעמדו  מבחינת   )2002 )בתית,  ייחודית  חשיבות  למשפחה  יש  הערבי  הגבר  בחיי  גם 
שאינה  כזאת   — זה  להקשר  ייחודית  גבריות  מתעדים  מחקרים  שלו.  השייכות  בקהילת 
להם  ומייחסת  העבודה  חיי  עם  המזדהה  המתועש,  העולם  של  הגבריות  עם  מתיישבת 
ערך רב יותר מאשר לחיי המשפחה. את חשיבותה של הסֵפרה הפרטית כמוקד ההזדהות 
הוא  האחד  אופנים.  בשלושה  להסביר  אפשר  ערבים־פלסטינים  גברים  של  העיקרי 
קריטריונים  הם  בו  הכספית  וההשקעה  גודלו  בנייתו,  הבית,  האמור  התרבותי  שבהקשר 
מרכזיים לערכם של גברים; השני הוא שמרחבי המחייה של האזרחים הערבים־פלסטינים 
רבה  במידה  נחסמת  ולפיכך  ופיתוח,  השקעות  מתוכניות  רוב  פי  על  מודרים  בישראל 
אפשרותם של גברים ערבים־פלסטינים לבסס גבריות על התמסרות לקריירות טכנולוגיות; 
וההסבר השלישי מתקשר לטיעונה של ערין הווארי )2011(, שהראתה כי הגבריות הערבית־

פלסטינית היא גבריות במשבר בשל יחסי הכוח הלאומיים. אראלה שדמי )2010( מרחיבה 
ערבים  גברים  הערבית,  האוכלוסייה  עם  המשטרה  יחסי  של  בהקשר  כי  ומסבירה  עוד 
מכוננים כמקורות סיכון ביטחוניים. מכאן שהנתיב לגבריות הגמונית חסום באופן דומה 
לתיאורה של פטרישיה קולינס את המבט הגזעני שגברים אפרו־אמריקנים חשופים אליו 
של  שהזדהות  ייתכן  אלו  בתנאים  הביתי.  המרחב  הוא  ממנו  שהמפלט   ,)Collins, 2005(

גברים עם הסֵפרה הפרטית אפשרית יותר מאשר הזדהות עם הסֵפרה הציבורית. 
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מחייבת  המקומי  הלאומי־תרבותי  בהקשר  הערבית־פלסטינית  הגבריות  של  מורכבותה 
לבחון מחדש את האידאולוגיה המגדרית לא רק מתוך הפרספקטיבה של הבחנה בין מסורתיות 
ובין התנגדות לה. יש להעמיק לניואנסים דקים יותר שמקורם במפגש בין אידאולוגיות מגדר, 
כשגברים מזדהים עם משפחותיהם לא רק בתגובה לשינויים הנוגעים לכניסת נשים לעולם 
העבודה אלא גם בתגובה למערך התנאים הייחודי של חייהם — הקונפליקט הלאומי המתמשך 
ומדיניות הפיתוח הדיפרנציאלית, המביאה להשקעת משאבים פחותה במרחבי המחייה שלהם. 
ואכן, נמצא כי גברים אלו מתמקחים עם הפטריארכיה ופועלים לשינוי המבנה הפטריארכלי 
כוח  לעמדות  דרך  לעצמם  לפלס  כדי  מסורתית  בין־דורית  העברה  תהליכי  של  ולערעורם 
 .)Herzog & Yahia-Younis, 2007 ;2015 בתחום הציבורי והפוליטי )רואר־סטריאר ואלשיך, 
כך למשל, חנה הרצוג ותגריד יחיא־יונס בחנו גברים ערבים־פלסטינים בישראל הנמנים עם 
שמשתייכים  מי  או  צעירים,   — החמולתי  הפטריארכלי  במבנה  כוח  נטולות  שוליים  קבוצת 
לפלג שולי בחמולה, או מי שמשתייכים לחמולות קטנות — ובדקו את התנהלותם בבחירות 
לרשויות המקומיות )Herzog & Yahia-Younis, 2007(. הן מצאו שהבחירות אפשרו לגברים 
דוגמה  החמולה.  מיקומה של  את  המנציח  הפטריארכלי,  למבנה  להתנגד  שוליים  מקבוצות 
נוספת היא מחקרם של דורית רואר־סטריאר ומואנס אלשיך )2015(, העוסק בגברים דרוזים 
שמתנגדים לתהליכי העברה בין־דורית המעמידים בפניהם ציפייה להתחתן עם בת זוג דרוזית. 
חלק מהגברים הדרוזים מצליחים להתנגד לציפייה זו ולהתחתן עם נשים מחוץ לעדה למרות 

התנגדות ההורים, הנתונים ללחצים חברתיים בעיקר מצד נכבדי העדה והסמכויות הדתיות.
מחקרים בעולם מראים כי גם בקבוצות שמקובל לראותן כמסורתיות, ובכלל זה חברות 
 Damji & Lee, 1995; Deutsch &( ערביות, מתחזקת מגמה של מעורבות גברים בטיפול 
Gaunt, 2020; Soysal, 1997(. חוקרי החברה הערבית־פלסטינית בישראל עוסקים בשנים 
האחרונות בבחינת התפתחותן של עמדות שוויוניות בקרב זוגות ביחס לחלוקת העבודה 
אלו  ובמחקרים   ,)2010 צרצור,   ;2009 וגורדוני,  עלי  למשל  )ראו  בילדים  והטיפול  בבית 
מסתמנות מגמות של שינוי לצד שימור )Haj-Yahia & Lavee, 2018(. בקרב נשים ערביות־
פלסטיניות, הגורמים התורמים לאימוץ עמדות שוויוניות יותר ביחס לחלוקת העבודה בבית 
הם השכלה, עבודת האישה מחוץ לבית ומפגש אינטנסיבי עם החברה היהודית. נוהאד עלי 
וגלית גורדוני )2009( זיהו מגמה של שינוי אידאולוגי לכיוון שוויוני בקרב רבע מהמשיבים 
במחקרם. ראודה צרצור )2010( מראה עלייה בערך של מעורבות האב בטיפול, המשתקפת 
אף  שוויוניות  תפיסות  על  הצהירו  במחקרה  שהשתתפו  מהאבות  חלק  ההצהרה:  ברמת 

שבפועל התנהגו באופן מסורתי וסמכותי יותר מכפי שהצהירו. 
לצד הדיווחים על עלייה בשכיחות התפיסות השוויוניות בקרב גברים, מחקרים מראים 
שנשים ערביות־פלסטיניות משכילות ועובדות מנהלות משא ומתן מול מבני כוח חברתיים 
גם  מסורתיות.  ונורמות  חברתי  פיקוח   ,)2005 וריאן,  )קוליק  זוג  בני  תמיכת  היעדר  כגון 
יחסית  אוטונומיה  לטובת  דתית  שמרנות  מבליטות  נשים  שבהן  פטריארכליות,  עסקאות 
למרות   ,)2017 )מלר,  התנגדות  של  שונות  צורות  מאפשרות   ,)2008 )אבורביעה־קווידר, 
סבאח־כרכבי  מהא  המשפחתיים.  לקודים  בציות  תמיכתן  את  להתנות  המשפחות  נטיית 
)Sabbah-Karkabi, 2021( מסבירה כי לצד ההתנגדות קיים גם שעתוק של חלוקת העבודה 
המסורתית, בשל השיעור הגבוה של נשים ערביות־פלסטיניות שעובדות במשרה חלקית 

ופנויות יותר מבני זוגן להקדיש זמן לבית. 
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התאורטי  הטיעון  רלוונטיות  את  מחזקת  וגברים  נשים  בקרב  המתפתחת  ההתנגדות 
שוויונית  זוגיות  שאפשר למצוא  המציעות   ,) Deutsch & Gaunt, 2020( וגונט  דויטש  של 
מחויבותם  בשל  מגדרי  מביצוע  מתרחקים  ונשים  גברים  כאשר  מסורתיות  בקהילות  גם 
בישראל,  ערבים־פלסטינים  לזוגות  ביחס  במיוחד  רלוונטי  זה  טיעון  הדדית.  להתפתחות 
הנחשפים לאופציית השוויוניות גם בהקשר המקצועי — במגעיהם עם מועסקות במערכות 
וגם   — ושוויוניים  מעבריים  זוגיים  בהסדרים  חיות  שחלקן  והחינוך,  הבריאות  הרווחה, 
במפגש עם טיעונים פמיניסטיים של ארגוני נשים יהודיים וערביים. אפשרות צמיחתה של 
התנגדות זוגית לציוויים הנורמטיביים המסורתיים מתוך אידאולוגיה מגדרית לא מסורתית 
זה אנו מעלות את השאלה  זכתה להתייחסות שיטתית במחקר. על מנת למלא חסר  לא 
כיצד זוגות ערבים־פלסטינים שחיים בישראל, אשר בהם גברים מזהים עצמם כמעורבים 
בעבודת הבית והטיפול בילדים, מבטאים את התנגדותם לשמרנות מגדרית ומציגים את 

האידאולוגיה המגדרית שלהם.

מתודולוגיה

המקובל  את  כהודפים  עצמם  את  שמזהים  זוגות  של  הפנומנולוגיה  אחר  להתחקות  כדי 
בחברתם ערכנו ראיונות עומק מובנים למחצה עם 20 זוגות. שיטת הדגימה הייתה שילוב 
של דגימה מכוונת מטרה ושיטת כדור השלג, על פי הקריטריונים הבאים: גברים ערבים־
פלסטינים בישראל המצהירים כי הם שוויוניים ביחסים הזוגיים או לוקחים חלק בעבודת 
הבית והטיפול בילדים, יש להם ילדים צעירים מגיל 18 והם נשואים לנשים העובדות במשרה 
מלאה. בדרך זו היה אפשר לערוך מחקר פנומנולוגי בקרב מי שהתופעה היא חלק משגרת 
הקשר  לאנשי  הוצגה  שוויונית,  עבודה  בחלוקת  העוסק  המחקר,  מטרת  שלהם.  היומיום 
ולמשתתפים עצמם בשיחת טלפון. המרואיינים שהסכימו להשתתף במחקר נשאלו שאלת 
סינון: האם אתה רואה את עצמך שותף בעבודות הטיפול בילדים ובבית? רואיינו רק גברים 
שגם בנות זוגם הסכימו להתראיין. הכותבת הראשונה ערכה 40 ראיונות שנמשכו בין שעה 
לשעה וחצי כל אחד. הראיונות של בני הזוג נערכו בנפרד, כדי שהתשובות לא יושפעו זו 
מזו וכדי לבסס תקשורת מיטבית. המחקר נערך בשנים 2014–2015 במסגרת לימודים לתואר 
שלישי בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן. הראיונות נערכו בערבית, שפת אימם 
של המרואיינים והמראיינת. המרואיינים בחרו את מועד הריאיון ואת מקום המפגש — לרוב 
בבית או במקום העבודה, ובמקרים מסוימים, לפי בקשתם, במקום העבודה של המראיינת. 

הגיל  בקבוצת  נוצריים  זוגות  ועשרה  מוסלמיים  זוגות  עשרה  נכללו  המחקר  בקבוצת 
אקדמית.  להשכלה  ועד  תעודה  לימודי  דרך  תיכונית,  מהשכלה  נעה  השכלתם   .50–25
המרואיינים הגיעו מאזורים כפריים, מאזורים עירוניים ומערים מעורבות. הם עסקו במגוון 
משפטים,  רוקחות,  סיעוד,  הוראה,  טיפול,  פסיכולוגיה,  סוציאלית,  עבודה   — יד  משלחי 

פקידות, הנדסה ובניין, מסגרּות ושמירה. 
שיטת הניתוח התבססה על תאוריה מעוגנת בשדה )Strauss & Corbin, 1998(. חשוב 
הזוגית  ביחידה  וכן  ומרואיינת  מרואיין  כל  של  המבט  בנקודת  התמקד  שהניתוח  לציין 
)Couple Level Analysis(, במטרה לנתח את הנתונים של בני הזוג כפי שנאספו מהראיונות 
המבטים  בין  והבדלים  דמיון  איתרה  זו  ניתוח  שיטת  בנפרד.  מהם  אחד  כל  עם  שנערכו 



סוציולוגיה ישראלית כא)2(   107תשפ"א-2021

חולצו מדברי  )Eisikovits & Koren, 2010(. בשלב הראשון  הזוג  בני  המובחנים של שני 
התוכנה  השני  בשלב   .Narralizer העזר  תוכנת  בעזרת  דומיננטיות  תמות  המרואיינים 
המנותחים.  לנתונים  משמעות  המייחס  באופן  לקטגוריות  הקטעים  את  לשייך  אפשרה 
התוכנה עזרה במעבר בין התמות והקטגוריות השונות, ולפעמים בשינוי המשמעות של 
התמות לפי התפתחות המחקר. לאחר הקטגוריזציה ניתנה פרשנות למידע המנותח וחולץ 
בקבוצה  מגדרית  אידאולוגיה  של  ביטויים  מיפינו  הזה  בשלב  החברתי.  התהליך  ממנה 
ייחודית זו של מי שמצהירים על שוויוניותם, מתוך הכרה בחשיבות הריבוי שנוצר במפגש 
בין בני זוג בעלי ציפיות והתנסויות מובחנות. שמות המרואיינים והמרואיינות בדויים. לצד 

כל שם מצוינים הגיל והעיסוק, גילי הילדים ושם בן או בת הזוג.

ממצאים

המונח בית־משפחה שב ועלה בדברי המרואיינים, והם ִהבנו את משמעויותיו בניתוק המילה 
הבית,  את  לאהוב  בבית,  להיות  בעיניהם:  המשפחה  לחשיבות  וקישורה  הפיזי  מהמובן  בית 
המשפחה  בין  בהבחנה  קשור  למשפחה  בית  בין  לקשור  שהצורך  ייתכן  הבית.  את  להעדיף 
המשפחה  שמפעילה  מהפיקוח  המוגן  במרחב  בבית,  המתגוררת  המשפחה  ובין  המורחבת 
המורחבת. בניתוח נמצא כי על אף מגוון המיקומים החברתיים שמהם הורכבה קבוצת המחקר 
שאינן  מפקחות,  מסורתיות  בקהילות  חיים  הם  משותף:  מכנה  ולמרואיינות  למרואיינים  יש 
תומכות במעורבות גברים אלא מגחיכות אותה ומציבות לגביה סימן שאלה. בהקשר משותף זה 
התברר כי התרחקות ממסורתיות מתרחשת בארבע תבניות של אידאולוגיה מגדרית שוויונית, 
הזוג  בנות  כאשר  בעולמם.  ומשפחה  בית  של  הסֵפרה  חשיבות  את  הדגישו  גברים  שבכולן 
ביטאו גם הן עמדה כזאת, כינינו את התבנית “ביתיות״. בתבנית השנייה, גמישות, גברים הציגו 
אידאולוגיה מגדרית שבה הזדהותם עם הסֵפרה של בית ומשפחה הייתה דומה להזדהותם עם 
הסֵפרה של עבודה, וגם בנות הזוג הציגו איזון בהזדהות עם שתי הספֵרות. המונח “גמישות״ 
 Coltrane,( מהדהד את הקריטריון של סקוט קולטריין ליחסים זוגיים המבוססים על הדדיות
1989(. התבנית השלישית היא מקרים שבהם גברים הציגו הזדהות מאוזנת עם שתי הספרות 
ואילו הנשים הזדהו בעיקר עם הסֵפרה של בית ומשפחה; כינינו תבנית זו “התפרנסות״ כדי 
להבליט את הדהודו של הסדר המסורתי בה. ולבסוף, את תבנית המקרים שבהם הגברים הזדהו 
עם הסֵפרה של בית ומשפחה והנשים ביטאו הזדהות מאוזנת עם הסֵפרה של בית ומשפחה 
ועם סֵפרת העבודה כאחד כינינו “היפוכיות״, מונח המדגיש את היפוך התפקידים בתבנית זו. 

הופיעה  הערבית־פלסטינית  החברה  של  הפטריארכלי  המסורתי  להקשר  ההתנגדות 
באופנים שונים בכל ארבע התבניות. אחת מדרכי ההתנגדות הייתה הפנייתה פנימה, כלפי 
המודל ההורי המסורתי במשפחת המוצא; נשים וגברים מוסלמים ונוצרים שניסו להתרחק 
ואקטיבי.  מפורש  באופן  כלפיו  התנגדותם  את  הביעו  המוצא  משפחת  למודל  ולהתנגד 
דרך התנגדות שנייה הייתה הפנייתה כלפי חוץ, כלפי המבנה הפטריארכלי של המשפחה 
המורחבת, החמולה והחברים וכלפי הערכים המסורתיים של החברה הערבית־הפלסטינית. 
בכל התבניות הופיעה התנגדות, אך לא מצאנו מאפייני התנגדות ייחודיים לתבנית מסוימת, 
ואפשר למצוא אופני התנגדות שונים בכל אחת מארבע התבניות המוצגות להלן. בכל אחת 

מהן מוצג האופן שבו גברים קושרים את עמדתם לביטוי של התנגדות למסורת.
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תבנית הביתיות 

בתבנית הביתיות שני בני הזוג רואים את הבית והמשפחה כמוקד שממנו הם שואבים את 
עיקר זהותם. בתבנית זו הגבריות מחוברת לבית ולמשפחה, וערכים אלו נתפסים כמרכזיים 
בעיר  נוצרי המתגורר  זוג  הם  ומנאר  סוהיל  הראויים.  הזוגיים  וביחסים  הראויה  בגבריות 
ערבית מעורבת )מוסלמים, נוצרים ודרוזים( שהכפריות עודנה מאפיין בולט של החיים בה. 

סוהיל קושר את העיגון בסֵפרה של בית ומשפחה לחירות ולכוח:

הבית הוא במדרגה הראשונה בשבילי. לפעמים אני מוותר על דברים בעבודה, אפילו 
אם אפסיד כסף, מוכן לוותר ]...[ אני חושב שבחיים המודרניסטיים ובמודרניות יש 
הרבה שעבוד ]...[ למשל כשאני עובד שעות בלילה אני מתחיל להאשים את עצמי 
שאני עבדתי שלוש שעות בלילה מהזמן של הבית. כי הוא ]הבית[ נותן כוחות ואני 
נותן לו כוחות, כי הוא העתיד של הילדים שלי ושל אשתי והדבר הזה אי־אפשר 
חיוביים  כוחות  הרבה  לוקח  אני  איתם  נמצא  אני  כי כאשר  בכסף,  אותו  להעריך 
וזה חשוב כדי להמשיך ]...[ אני מודע לכך שאני מרוויח מזה והם מרוויחים מזה. 
הוא בסולם העדיפויות שלי והוא העתיד, והעתיד מאוד חשוב. )סוהיל, 34, מנהל 

פרויקט טיפולי, אב לשני ילדים בני חודשיים ושנתיים, נשוי למנאר(

סוהיל שואב את זהותו מעולם הבית ורואה את זמן השהייה בבית כביטוי לחירותו, לאוטונומיה 
זמן  נמצא  הוא  שבפועל  ואף  בבית,  להיות  רוצה  הוא  המשפחה.  לעתיד  ולמחויבותו  שלו 
כיצד  ממחישים  כאן  דבריו  שלו.  העדיפויות  סולם  בראש  הבית  את  מציב  הוא  בעבודה  רב 
אידאולוגיה מגדרית היא הזדהות — גם אם אין בה ביצוע ואף לא ציון של נוכחות בבית. סוהיל 
מזדהה עם הבית, חווה אותו כמרחב בטוח ותופס אותו כממלא בכוחות וכמקור לרווחים נדירים 
ולא חומריים, שאי־אפשר לכמת. מעניינת במיוחד האשמה שהוא חש כשהוא מבזבז “זמן בית״. 
למרות נכונותו להקריב למען המשפחה, הוויתור על שעות עבודה לא תמיד מתאפשר והוא 
נקרע בין שתי הסֵפרות. הוא נמצא שעות רבות מחוץ לבית ושרוי בקונפליקט, והדבר מעלה 
אצלו רגשות אשם המוכרים בספרות האמריקנית כנשיים )Hochschild, 1990(. האידאולוגיה 

המגדרית של מנאר, בת זוגו, מתבררת מהציפייה שלה כי סוהיל יבלה איתה בבית:

הבית הוא הדבר המועדף. לדוגמה, אני אוהבת את העבודה שלי, אבל אני אוהבת מאוד 
להיות בבית, אוהבת להיות עם בעלי ועם הילדים שלי. כלומר זה בשבילי ה־top. אני 
אוהבת מאוד להישאר בבית ולהישאר עם סוהיל. אני מאוד אוהבת שהזמן שלי יהיה 
יותר בבית מאשר בעבודה... כמובן, הבית אותו דבר ]אצל סוהיל[. אני העבודה לא 
מאוד חשובה לי. נכון שהעבודה היא גורם ראשי ובסיסי ובלעדיה אנחנו לא יכולים, 
אבל אני אומרת לו שעכשיו סיימנו לבנות את הבית, אני רוצה שאתה תפחית מעט 

מהעבודה. )מנאר, 32, אחות, אם לשני ילדים בני חודשיים ושנתיים, נשואה לסוהיל(

ה״top״ בשביל מנאר הוא הזמן שהיא מקדישה לבית, לילדים ולסוהיל. היא אינה מבקשת 
מקום מסורתי של אישה שיושבת בבית ובן זוגה מתמסר לענייניו, אלא מדגישה את חוויית 
זכאות  זוגי. האידאולוגיה המגדרית שלה מציידת אותה בתחושת  יחד  הבית כמרחב של 

למשא ומתן מול בן הזוג שלה על השעות שהוא מקצה לבית. 
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התנגדות  גם  התנסחה  הביתיות  בתבנית  ולמשפחה  לבית  הזוגות  המחויבות של  לצד 
ביקורתית לקהילת השייכות, כפי שעולה מדבריו של וליד, גבר נוצרי המתגורר בכפר ערבי 

מעורב )מוסלמים ונוצרים(: 

הוא  מהתחומים  אחד  תחומים.  בהרבה  שלנו  החברה  כלפי  גדולה  טינה  לי  יש 
]עבודת הבית[. אנחנו חושבים שאנחנו מכבדים את האישה ונותנים לה את המרחב 
שלה ואני לא יודע מה, ומכבדים את האימא שלנו, אבל הכול שטויות, אנחנו חברה 
מצוינת רק בלטעון, אנחנו טוענים ]...[ יש לי הרגשה של בושה מכמה יש פער בין 
מה שאנחנו טוענים ומה שאנחנו עושים. אני מרגיש חוסר שביעות רצון מהפער 
אני  נטען.  יותר, על בסיס שלא רק  יכול לעשות  אני  הזה, אבל בקשר הבינאישי 
עושה ]עבודות בית[ בכיף, כי אני יודע שהדבר הזה נותן לך להרגיש שייך, מגבש, 
נותן לצד השני הזדמנות שיהיה יצירתי בתחומים אחרים, זה לא בהכרח שהאישה 
צריכה להיות יצירתית רק בענייני הבית ובענייני האוכל ובענייני הלידה, אני מאמין 
מאוד בכוח של שני המינים ]...[ כלומר חצי החברה זה האישה, ואם האישה לקחה 
אתה  התחומים  בכל  לבית,  תתרום  רק  ולא  לחברה  לתרום  שלה  ההזדמנות  את 
מורווח. ובמבחן התוצאה מתברר לי — אם אני רוצה לדבר כגבר פטריארכלי במובן 
הפטריארכיה — אני המורווח. כלומר, אשתי היום עשתה תואר שני והפכה להיות 
ברווח  זה  לבית,  יוקרה  יותר  הביאה  לבית,  כסף  יותר  מכניסה  ספר,  בית  מנהלת 
הקטן והמיידי. )וליד, 44, עובד סוציאלי, אב לארבעה ילדים בני שבוע, 5, 8 ו־10, 

נשוי למרים(

ההתנגדות למבנה הפטריארכלי ולחוסר השוויון בין המינים עולה אצל וליד כביקורת נוקבת 
על ההדגשה המופרזת של החברה הערבית את ערך הכבוד של האם והאישה, כשבפועל 
ההדגשה הזאת רק מכסה על שימור הסדר הישן. את השימוש המופרז באישה כבסמל של 
כבוד הוא מפרש כעדּות לצורך בשליטה באישה, ברוח מחשבתן של חוקרות פמיניסטיות 
)Abu-Lughod, 1990(. וליד מודע היטב לפער בין התפיסה שלו ובין השיח סביבו. מעניין 
להשוות את השימוש שהוא עושה במושג הבושה בהתייחסו לפער בין הצהרות למעשים 
ובין המוסכמה של ביוש גברים המעורבים בעבודת הבית. השימוש במושג הבושה מלמד 
לגברים  גם הדגשת הרווח שיש  על הביקורת המבנית הפוליטית שלו על המצב הקיים. 
וליד  במתן הזדמנויות לנשים, הנראה כניסיון לשכנע בצדקתו, מעידה על המודעות של 
כלפי  התנגדות  מרים, מבטאת  וליד,  הזוג של  בת  הרווח.  ובין השיח  עמדותיו  בין  לפער 

המודל ההורי שחוותה בבית הוריה:

מהניסיון שלי אני באה ומסתכלת — אבא בגיל מבוגר חזר לבית, אבא היה עסוק 
בעבודה והחברים והחיים שלו, והיה פחות בבית. היום ההורים שלי בגילי ה־70. 
בעבר, בהבנה שלהם הגבר היה בחוץ והאישה, אפילו אם היא עובדת — עבודת הבית 
עליה. אני לא נמצאת במקום הזה. אוקיי, יש עבודה, אבל הבית בדרגה ראשונה... 
לכן היום מבחינתי קודם כול הבית ואחר כך הדברים האחרים. אני אוהבת גם שהוא 
בני  ילדים  לארבעה  אם  סוציאלית,  עובדת   ,38 )מרים,  הזה.  במקום  יהיה  ]וליד[ 

שבוע, 5, 8 ו־10, נשואה לווליד(
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את  לחברים.  זמנו  את  להקדיש  ומעדיף  מהבית  הנעדר  אבא  של  למודל  מתנגדת  מרים 
ההתנגדות הזאת היא קושרת בדבריה להתרחקותה מהמודל המסורתי, שבו הגבר נעדר 
“היום  בחירה:  מתוך  המשפחה  עם  הזדהות  של  מגדרית  אידאולוגיה  ולגיבוש  מהבית, 
מבחינתי קודם כול הבית ואחר כך הדברים האחרים״. היא מייחסת חשיבות רבה למשפחה 

ומצפה גם מבן זוגה להיות נוכח בבית. 
בתבנית הביתיות הגברים מדגישים את החשיבות הרבה שהם מייחסים לבית ולמשפחה 
בהשוואה לעבודה, גם אם אינם נמצאים בבית בפועל. חלק מהגברים מצליחים לתרגם את 
המחויבות הזאת למעורבות רבה יותר בבית ובטיפול בילדים, ואצל אחרים אין הלימה בין 
האידאולוגיה מחויבת הבית והמשפחה ובין העשייה. בשני המקרים ההתנגדות לסדר הישן 
מתבטאת באופייה של הנוכחות בבית, המאדירה את היחד המשפחתי. לצד מחויבות גבוהה 
לעולם העבודה, הנשים בתבנית זו תפסו את עצמן כמחויבות יותר לבית ולטיפול בילדים 

ורצו שבני זוגם יתמסרו גם הם לבית ולמשפחה. 

תבנית הגמישות

הקריירה  כפולת  המשפחה  של  בעלייתה  לעסוק  הרבו  הגלובלי  בצפון  משפחה  חוקרות 
הזוגות המשתייכים לתבנית  Lewis et al., 1992(. כאלה הם  )ראו למשל  ובמשמעויותיה 
הגמישות: שני בני הזוג מייחסים חשיבות לשתי הסֵפרות, ושגרת חייהם מתקרבת במידה 
הזהותי  הרצף  השוויונית.  המגדרית  האידאולוגיה  את  הוכשילד  של  לניתוחה  המרבית 
והמעשי שבו אין הפרדה בין הבית לעבודה עולה אצל סלאם, שהוא ואנעאם בת זוגו הם 

מוסלמים הגרים בעיר ערבית מעורבת )מוסלמים ונוצרים(:

ושם  ולימוד  חינוך  ]בבית[  פה  כי  לעבודה,  הבית  בין  לא מרגיש שיש הבדל  אני 
]בבית הספר[ חינוך ולימוד, אבל הילדים שלי נשארים הילדים שלי. עוד פעם, הבן 
אדם יש לו שייכות, הוא לא יכול לחלק את השייכות שלו לפה ולשם. השייכות זאת 
אותה שייכות, השייכות לא מתחלקת, השייכות לבית והשייכות למקום העבודה 
אצלה ]אצל אנעאם[ אותו דבר. היא נאמנה מאוד ושייכת מאוד לבית וגם למקצוע 
לבית  נאמן  ואני  שלי,  ולעבודה  לבית שלי  שייך  להיות  רוצה  אני  כמקצוע.  שלה 
שלי ולעבודה שלי. )סלאם, 54, מורה, אב לארבעה ילדים בני 10, 19, 22 ו־23, נשוי 

לאנעאם(

 — והעבודה  הבית  בין  זהותית  הפרדה  היעדר   — הזהותית  הרציפות  סלאם,  של  בדבריו 
מצטיירת כמוערכת וכהכרחית הן ביחס לעצמו הן ביחס לבת הזוג. רציפות זו מאפשרת לו 
לגבש זהות מוסרית ביחס לילדיו. הוא מייחס חשיבות רבה לתחושת השייכות, שסביבה 
מתארגנת זהותו הביתית והמקצועית, ומבליט את הדמיון בין השייכות שמעניק הבית ובין 
רוצה  ואינו  דומה  התנהלות  לאשתו  מייחס  סלאם  העבודה.  סביבת  שמעניקה  השייכות 
שתחושת השייכות במרחב אחד תפחת בשל תחושת השייכות למרחב האחר. ואכן, אנעאם 

מציגה אידאולוגיה דומה לזו של סלאם:

]...[ הדברים הם באיזון. כן, הבית חשוב לי מאוד מאוד והעבודה שלי חשובה לי 
מאוד מאוד, אבל אני אומרת לך — לא מספיק לי להיות מוצלחת בעבודה שלי ולא 
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ולא  יסתדרו כמו שצריך  לי שכל העניינים של הבית  מוצלחת בבית שלי. חשוב 
יהיה חוסר בשום דבר, כלומר שלא יהיה חוסר בבית. ואותו דבר אני אוהבת להיות 
מוצלחת בעבודה שלי, עושה את החובות שלי, לקדם את האזור שלי, כלומר יש לי 
שייכות גדולה לעבודה שלי. ]...[ חשוב לו ]לסלאם[ השניים ]בית ועבודה[, הוא 
דואג שאני אתן הערכה טובה לעבודה שלי, תמיד מלווה ורוצה שאהיה במקום טוב 
בעבודה שלי, ואם זה דורש ממני להחסיר בבית הוא ממלא במה שצריך. ]...[ הוא 
גם עוזר לי לעשות את האיזון. )אנעאם, 52, מפקחת במשרד החינוך, אם לארבעה 

ילדים בני 10, 19, 22 ו־23, נשואה לסלאם(

בהקשרה של הזוגיות שאנעאם חווה כשוויונית, ותוך הישענות על בן זוג הרואה בבת זוגו 
מושא לטיפוח כמו ילדיו, מתפתחת נשיות שהודפת את ההיררכיה המגדרית. ייחודיות הקשר 
השוויוני והמכבד בין סלאם ואנעאם מאפשרת לאנעאם לייחס חשיבות רבה הן לבית הן 
לעבודה. כמו סלאם, גם היא מדווחת על תחושת שייכות לשתי הסֵפרות. אנעאם, הממלאת 
תפקיד ניהולי בכיר במשרד החינוך, מייחסת לתמיכה של בעלה חלק בהצלחתה ובעבודתה 
זה מתאפשר כשמתפתחת  הישג  שלו.  ההוראה  יותר ממשרת  כחשובה  הנתפסת  במשרה 

אידאולוגיה מגדרית שוויונית שבה הגבר תומך בבת זוגו ונכון להתגייס ולסייע לה.
סעיד ולילא הם זוג מוסלמי שגר בכפר ערבי מעורב )מוסלמים ונוצרים(. הם שותפים 

להתנגדות למערכת הערכים המסורתית, כפי שמסביר סעיד:

]...[ הדבר הראשון — ההתקוממות כלפי הערכים והנורמות שאנחנו נמצאים בהם. 
הדבר השני — על מעמד האישה בחברה שלנו, שהיא, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד 
]ש[הם מקבעים אותה ומגמדים אותה. היום יש אצלנו נשים ובחורות שנמצאות 
במקומות שהם מאוד מאוד גבוהים... הביטחון העצמי שלי והביטחון בכל הדברים 
שאני מאמין בהם, זה מה שנותן לי לעמוד מול הדברים האלה. דרך אגב, לא רק מול 
המשפחה — גם מול הקולגות, החברים שהיו, עמדתי בכל הדברים האלו. האישיות 
שלי והרעיונות שלי, אני רוצה להיות שונה, שונה מהסביבה שלי ]...[ בית מסורתי 
אני  “נשלט״,  ביניהם:  אמירות  דיבורים,  הרבה  היו  מסורתי...  מסורתי,  לחלוטין, 
יודע, “אין לו אמירה״, כל הדברים האלה, “בייש אותנו״... כל המילים ש, את יודעת, 
זורקים אותן כך. אני מבין אותם, זה המבט עבור הבחור, או כך המבט שלהם על 
הבחור שצריך להיות במקום הזה ורק במקום הזה. אני כל הזמן סירבתי לדברים 
האלה, הייתי מקשיב לדברים וממשיך הלאה. כי הדבר שאני עושה הוא לא כדי 
שהאנשים יראו אותי או שאשתי תעשה לי v, כי הדברים האלה אני מאמין בהם... 
גירשתי  כך[ שפעם  ]כדי  לי תגובה מאוד מאוד חזקה, עד  הייתה  לעג, אבל  לעג 
מקום  לך  אין   — כך  להגיד  רוצה  אתה  אם  הילדות:  מימי  נגיד  שבוא  החבר,  את 
אצלי... הגיע אליי כשלילא הייתה באוניברסיטה, לבשתי בגדים... מכנסיים קצרים 
והתחלתי לשטוף את הרצפה, אמר לי “מה אתה עושה? עשית לנו פדיחה״. )סעיד, 

43, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים בני 3, 12 ו־14, נשוי ללילא(

סעיד מוכן לעמוד בפני מבני כוח, מול החברה והמשפחה, ולשלם מחיר. המשאבים שרכש 
מאפשרים לו להתנגד לפיקוח החברתי והמשפחתי המופעל עליו בשל חריגותיו מהדפוס 
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המקובל, במיוחד בהשוואה לגברים אחרים. יוסף כנאענה )2007( טוען כי ההשכלה עיצבה 
את  ניכרת  במידה  וצמצמה  הערבי  בכפר  החיים  אורח  על  השפיעה  וזו  אקדמית  תרבות 
השפעתם של מנגנונים מסורתיים כמו החמולה. סעיד מנהל משא ומתן עם השייכות שלו 
שאליו  המסורתי  המשפחתי  מהמודל  שונה  להיות  רצון  עולה  ומדבריו   ,)Anthias, 2008(
נחשף בבית ובחברה הקרובה. חריגות זו באה עם נכונות לשלם מחירים חברתיים, במיוחד 
ששילמו  למחיר  דומה  הזה  המחיר  אותנו״.  “בייש  אמירה״,  לו  “אין  “׳נשלט״,  תיוג:  של 
הנשים שחקרה סראב אבו־רביעה־קווידר )2010(, אשר חרגו מסביבתן המסורתית כשהיו 
הראשונות שלמדו באוניברסיטאות ונדרשו לציית לנישואים מוסדרים. סעיד מתנגד ליחס 
הביקורתי והמזלזל של הסביבה והחברים ואף מגיב בחריפות כלפי הדיכוי המופעל עליו. 

לילא, אשתו, מתארת גם היא ביקורת מצד המשפחה והחברה:

עד היום יש תגובות שהן לועגות. הם לא רואים את הדבר כדבר חיובי, חוץ מהנשים 
שאומרות “תסתכלו איך סעיד למשל עושה, תסתכלו איך הוא עושה את זה״, כך 
תולה  הוא  איך  לועגים   — לועגים  רק  הם  השאר  אבל  רציני.  באופן  מדברות  הן 
כביסה, איך הוא שוטף רצפה, שוטף את החצרות, איך הוא עושה לילדים, כשאני 
לא נמצאת הוא נשאר עם הילדים. כל הדברים שעוברים אותם הוא ]סעיד[ מתנהג 
רגיל, עושה אותם כולם ומולם, זה לא דבר שמוסתר, הוא לא תולה כביסה בתוך 
השירותים, או שוטף את הרצפה כשהבית סגור, או כשהוא שוטף כלים וכשהוא 
מבשל — הכול רואים. להגיד לך שהם מסתכלים על זה ומתרשמים לטובה? לא, 
הזה  לא חושבת שהדבר  אני  לא חושבת. לא ששמעתי משהו ממישהו, אבל  אני 
מוצא חן בעיניהם. )לילא, 36, עובדת סוציאלית, אם לשלושה ילדים בני 3, 12 ו־14, 

נשואה לסעיד(

גם לילא מתייחסת לפיקוח המשפחתי והחברתי ההדוק המופעל כלפי סעיד וכלפיה. באופן 
לפומביות  בהרחבה  מתייחסת  לילא  וכביקורתית.  כלועגת  הסביבה  את  חווה  היא  כללי 
 Abu-Lughod,( מעורבותו של סעיד, ובכך היא שונה מהנשים במחקרה של לילא אבו לוע׳וד
1990(, שניסו להשתמש בשקרים, בהסתרות ובשמירה על שתיקה כדי להימנע מחשיפת 
מעורבותו של בן זוגן בבית. המציאות שסעיד ולילא מתארים מהווה חידוש גם בהשוואה 
למתואר אצל ח׳ליל רינאוי )2003( — מציאות שבה עבודת הבית של גברים נעשית לרוב 
את  להסתיר  שמנסים  אחרים,  מגברים  שונה  שסעיד  בכך  מתגאה  לילא  הבית.  בתוך 
השתתפותם; סעיד “לא תולה כביסה בשירותים״, “זה דבר לא מוסתר״ והוא אינו שוטף 
והיא  זוגה, שותפים להתנגדות הפומבית  ובן  היא  סגור״. שניהם,  “כשהבית  את הרצפות 
משקפת את האידאולוגיה המגדרית שלהם, שממנה הם שואבים כוח לעמוד מול הביקורת 

החברתית. 
זהותם משתי  הזוג שואבים את  בני  הזוגות המתאפיינים בתבנית הגמישות שבה שני 
הגברים  מעורבות  את  מדגישים   — העבודה  של  וזו  והמשפחה  הבית  של  זו   — הסֵפרות 
הזוג  בנות  הזוג.  בת  של  הקריירה  בפיתוח  הפעילה  תמיכתם  חשיבות  ואת  במשפחה 
נשענות על תמיכה זו ומבססות זהות תעסוקתית קרייריסטית בד בבד עם שימור מחויבותן 
למשפחה ולצרכיה. בדבריהם הם מבליטים את הִאפיון העיקרי של התבנית הנדונה כאן: 
התרחקות מהדיכוטומיה בין בית ומשפחה ובין העבודה. באופן דומה להתנגדות המאפיינת 
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מתנגדים   — עירוניים  או  כפריים  מוסלמים  שהם   — אלו  זוגות  גם  הביתיות,  תבנית  את 
ומתגאים בכוח ההתנגדות שלהם, המעוגן  והחברתי המופעל עליהם  לפיקוח המשפחתי 

באידאולוגיה המגדרית שהם מחזיקים בה.

תבנית ההתפרנסות

התבנית השלישית, תבנית ההתפרנסות, מתייחסת לזוגות שהתנהלותם מעברית — האישה 
הבית  של  זו  הסֵפרות:  שתי  עם  מזדהה  הגבר  ואילו  והמשפחה  הבית  סֵפרת  עם  מזדהה 
והמשפחה וזו של העבודה. תבנית זו מבליטה את המחויבות של גברים לבית ולמשפחה עד 
כדי עיצוב עולמם התעסוקתי, כפי שמספר מוניר, שהוא ובת זוגו נּורא נוצרים החיים בעיר 

ערבית מעורבת )מוסלמים, נוצרים ודרוזים(: 

הסיבות  אחת  בעבודה.  מאוד  שלי  והזמן  הראש  בעבודה,  אני  בעבודה  כשאני 
שעזבתי אחריות בבית חולים — הייתי אחראי מחלקה, אחראי על 25 אחים ואחיות 
ועל מחלקה שלמה — כשהייתי חוזר לבית הראש שלי ]היה[ בעבודה ]...[ אמרתי 
חלאס, enough, אני הולך ליד הבית ולא נמצא בתוך הבית, והראש שלי תמיד עסוק 
מאוד. ]זאת[ אחת מההחלטות שקיבלתי כשהתפטרתי. מה ]פתאום[ עוזב אחריות? 
זה מעמד בסיעוד, אני עזבתי אחריות. אבל אני הולך ַלדבר שאני רוצה אותו ]...[ 
הראש שלי ]היה[ עסוק בבעיות העבודה עד לרמה שהייתי חי במקביל ]...[ כשאני 
בעבודה אני בעבודה וכשאני בבית אני בבית, אוהב להיות בבית. ]... חשוב[ לתת 
לכל דבר את הזמן שלו. העבודה היא דבר חשוב בשבילה ]בשביל נּורא[, ואני חושב 
שהאישה העובדת, אני חושב, נותנת יותר לבית ולילדים. למה? כי היא מסופקת, 
ומי שמסופק ולא חסר לו דבר יכול לתת יותר. )מוניר, 34, אח, אב לשני ילדים בני 

4 ו־6, נשוי לנּורא(

מוניר מזדהה עם סֵפרת הבית והמשפחה והיא חשובה בעיניו עד כדי כך שהוא לוקח על 
עצמו לאזן את מחויבותו לסֵפרת העבודה. הזדהות זו התפתחה לאורך שנות הקריירה שלו, 
לבית  הייתה תקופה שבה עבודתו באה על חשבון הבית. להדגשת מחויבותו  שבמהלכן 
כי הוא  ניהולי בבית החולים. דבריו מעידים  ויתר על תפקיד  כי  ולמשפחה מוניר מספר 
שלם עם הוויתור, המאפשר לו לשלב בין עבודה ובית, ואינו תופס אותו כהקרבה. מוניר 
 Halrynjo,( הוא טיפוס “איש הטיפול והקריירה״ המתואר במחקרה של סיגטונה הלריניו 
2009( על גברים שנמצאים בקונפליקט בין עבודה לבית. נּורא מזדהה עם חיי המשפחה 

אחרת ממוניר:

תמיד העדיפות שלי היא המשפחה, תמיד המשפחה ]עדיפה[ על כל דבר אחר. ]על 
מוניר:[ לא, תפקיד כל גבר הוא לעבוד, כלומר אני לא מרגישה שהוא צריך להיות 
בבית... אני אומרת לך שהגבר צריך לעבוד, זה לא חובה שהאישה תעבוד. ]אם[ אני 
עובדת זה תוספת. העבודה היא גם בשביל הסיפוק שלו וגם שיפרנס את הבית ]...[ 
ויהיה איתנו בזמני ה־weekend, החגים, כאשר אני צריכה ממנו עזרה ]...[ המבט 
שלי זה לא שוויון ]...[ ִמְּבחינה שכך הטבע, העולם כך, כך נבראנו. אני מרגישה 
שלאישה יש את היכולת לעשות את עבודת הבית והיא עושה את זה כך מבחינת 
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ה־skills. כך האישה מתאימה וכך הגבר מתאים. )נּורא, 30, עובדת הייטק, אם לשני 
ילדים בני 4 ו־6, נשואה למוניר(

את  הרואות  לצד תפיסות מהותניות  מופיעה  נשים  מגדרית מסורתית בקרב  אידאולוגיה 
היחסים בין גבריות מפרנסת לנשיות מטפלת כטבעיים וכרציונליים )Komter, 1989(. נּורא 
תופסת גברים כמפרנסים עיקריים שאף זקוקים לעבודה כדי לחוש סיפוק ותחושת ערך, 

בעוד עבודתה של אישה נועדה רק לעזור בהכנסה — “אם אני עובדת זה תוספת״. 
גברים ונשים בתבנית ההתפרנסות הביעו גם הם התנגדות להקשר החברתי ולמיקומה 
הגמישות.  ובתבנית  הביתיות  בתבנית  להתנגדויות  בדומה  החברה,  בתוך  האישה  של 
בכפר מעורב  החיים  מוסלמים  הם  זוגו  בת  והיבא  עולה מדבריו של אברהים, שהוא  כך 

)מוסלמים ונוצרים(:

אני תמיד הייתה לי ביקורת על החברה הערבית, איך החברה מסתכלת על האישה. 
לא רק אנחנו אומרים את זה, גם אחרים אומרים כך עלינו. איפה שאת הולכת לאיזה 
ֶחברה — תמיד החברה הערבית עדיין מפגרת, עדיין מקפחת את האישה. במובן הזה 
אני אחד מתוך החברה הערבית שנגד הזרם הזה ונגד המחשבות האלו. )אברהים, 

40, מורה, אב לשלושה ילדים בני שנה, 6 ו־8, נשוי להיבא(

ההתנגדות והריחוק כלפי חברת המוצא מעלים את סוגיית השייכות שהמרואיינים חשים 
הן כלפי קהילתם הן כלפי חברת הרוב, ואת השאלה איך שייכותם נתפסת על ידי אחרים 
)Anthias, 2008(. ההתנגדות למבנה הפטריארכלי הודפת את הערכים המסורתיים הבנויים 
על היררכיה מגדרית, שלדברי אברהים היא מעוגנת גם בסטראוטיפ על החברה הערבית 
כחברה פרימיטיבית בהשוואה לחברות אחרות — חברה שהיא “עדיין מפגרת״. התנגדות זו 
מופיעה בקרב מרואיינים שמנסים לחלץ את עצמם ממבני הכוח ולבדל עצמם באמצעות 
אימוץ של דימוי שלילי על החברה הערבית. היבא, בת זוגו של אברהים, מתייחסת גם היא 

למבנה הפטריארכלי של החברה:

האח שלי, למשל, ]עד[ לא מזמן היה מבקש מאימא שתביא לו את הפלאפון. הדבר 
הזה השפיע עליי, וכמובן האחים כך התרגלו ]...[ אנחנו ארבע אחיות ואח. הדבר 
היה ממש חברה פטריארכלית במלוא מובן המילה. הדבר הזה מאוד השפיע עליי. 
ראיתי תמונה לא יפה, לא רציתי שתהיה אצלי ]...[ הגבר מתרגל לא לעשות שום 
דבר וגם את הדברים שהוא יכול לעשות הוא מפסיק לעשות, מכניס לראש שלו 
שאני לא חייב להביא בגדים, ולא חייב להביא ירקות, ואני לא חייב לעשות, הוא 
מכניס לראש שלו דברים כאלה. )היבא, 35, עובדת סוציאלית, אם לשלושה ילדים 

בני שנה, 6 ו־8, נשואה לאברהים(

זהו תיאור של מודל משפחתי אולטרה־פטריארכלי, שבו ההבדל בין הבן לבנות הוא בסיס 
הזכאות של הבן, כמו של גברים אחרים, ליחס מועדף ולשירותים פריבילגיים — “גם את 
המודל  כלפי  התנגדות  מביעה  היבא  לעשות״.  מפסיק  הוא  לעשות  יכול  שהוא  הדברים 
שאפיין את בית הוריה, מספרת שהתנגדות זו התפתחה אצלה כבר בצעירותה ואינה מוכנה 
לאמץ מודל כזה ביחסיה הזוגיים ובמשפחתה. ברור לה שהאישי הוא הפוליטי, ומשפחתה 
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איננה מקרה פרטי וחריג. ההתנגדות שלה מופנית כלפי תהליך הִחברות שגברים עוברים 
בחברה הערבית במובנה הרחב, וחשוב לה להדגיש את העיוות שתהליך זה יוצר. 

גברים  ועל  והמשפחה  הבית  בחיי  נשיות הממוקדת  על  תבנית ההתפרנסות מבוססת 
מזדהים עם עולם העבודה ועם הבית והמשפחה כאחד. בתבנית זו הנשים המזדהות עם 
הבית והמשפחה הן בעלות השכלה ומקצוע ומקדישות זמן רב לעבודה מחוץ לבית, אך 
בעוד בת הזוג פוטרת את המחויבות הזאת באמצעות הצהרות על הזדהות עמוקה עם עולם 
הבית והמשפחה בלבד, בן הזוג רואה ערך בתרומתה לפרנסה. ההתנגדות בקרב הזוגות 
ועירוניים — משותפת לבני הזוג ומתבססת על  ונוצרים, כפריים  זו — מוסלמים  בתבנית 

הדיפת המודלים החברתיים והמשפחתיים המסורתיים, כמו בשתי התבניות הקודמות. 

תבנית ההיפוכיות

היפוך תפקידים כמאפיין של זוגות שוויוניים העסיק לא מעט את מחקרי המשפחה העוסקים 
בחלוקת עבודה )Doucet, 2006(. בהקשר של החברה הערבית־פלסטינית בישראל היפוך 
זוגות  והמשפחה.  הבית  לסֵפרת  מקומית  גבריות  בין  החיבור  את  במיוחד  מבליט  כזה 
המשתייכים לתבנית ההיפוכיות מתרחקים מאוד מהציפיות המסורתיות: הגבר שואב את 
זהותו מהבית ומהמשפחה, ואילו האישה שואבת את זהותה משתי הסֵפרות — זו של הבית 
והמשפחה וזו של העבודה. גם הזוגות בתבנית זו מתנגדים למבני כוח מרובים. כך למשל 
אומר עפיף, שהוא וזוגתו אמל מוסלמים שגרים בעיר ערבית מעורבת )מוסלמים ונוצרים(:

הם לא אותו דבר ]עבודה ובית[. הכי חשוב זאת המשפחה, כלומר המשפחה היא 
לא  עובד  לא  אתה  אם  כי  אחריה,  באה  העבודה  כמובן,  העדיפויות.  סדר  בראש 
נשארת משפחה ולא נשאר שום דבר... כמובן, אתה יכול לוותר על הרבה דברים 
בעבודה. למשל, הם הציעו לי הרבה פעמים להיות מנהל בית ספר ולא הסכמתי, כי 
מדובר בהרבה התחייבויות ודברים וכאב ראש... אני מסיים את העבודה ומתפנה 

לבית שלי. )עפיף, 37, מורה, אב לבת בת לשלושה חודשים, נשוי לאמל(

מוצא  נקודת  כוזבת משמשת  היא  עבודה  ובין  ומשפחה  בית  בין  הדיכוטומיה  כי  ההבנה 
לניהול האיזון בין העבודה לשאר היבטי החיים. העבודה היא חלק מהמחויבות לפרנסת 
הבית והמשפחה, שכן ללא פרנסה לא יישאר בית. המחויבות לבית ולמשפחה מתבטאת 
מקסום  היבט  הטוב:  המפרנס  של  המסורתית  בתפיסה  מרכזי  מהיבט  כהתרחקות  כאן 
יכול להתיישב עם מחויבות  התגמולים שאפשר לחלץ משוק העבודה. מקסום כזה אינו 
לבית ולמשפחה ועם ניהול מודע של שני המרחבים התובעניים. עפיף סירב לקבל תפקיד 
ולמשפחה.  לבית  פניּות  על  לשמור  כדי  בעבודה  התקדמותו  סיכויי  את  והקריב  ניהולי 
המיוחד באידאולוגיה המגדרית של עפיף הוא נכונותו לראות את בת זוגו מתמסרת לחיי 
זו ומפתחת את זהותה התעסוקתית לצד המסירות  העבודה. אמל נתמכת על ידי נכונות 

למשפחה:

]...[ הבית צריך אחריות, צריך טיפול והשגחה,  בכנות, השניים חשובים בשבילי 
במיוחד שיש לי עכשיו ילדה ]...[ בבית הספר אני אוהבת את הילדים מאוד, ]הם[ 
הדבר הראשון, אני אוהבת ללמד ]...[. גם הבית יש לו אותו חשיבות. אני צריכה 
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ואני  לחזור לבעלי, גם הבית מאוד מושך אותי, יש בו אנשים שהם שייכים אליי 
אוהבת אותם והם אוהבים אותי. מה שחשוב לו ]לעפיף[ זה אני, לפני הבית ולפני 

כל דבר. )אמל, 25, מורה, אם לבת בת שלושה חודשים, נשואה לעפיף(

לאמץ  יכולות  ההיפוכיות  בתבנית  נשים  הזוג,  בן  של  מסויגת  בלתי  תמיכה  בהינתן 
אידאולוגיה מגדרית שוויונית המתבטאת בהזדהות עם העבודה והמשפחה במידה דומה. 
אמל מצהירה כי היא מייחסת חשיבות דומה לבית ולעבודה, אוהבת את שניהם ומרגישה 
תחושת שייכות כלפיהם. היא מתארת את עבודת ההוראה כמשמעותית וכמהנה. זהותו של 
עפיף, המכוונת לבית ולמשפחה, ורצונו להקריב למען הבית ולמען ההשקעה בקשר הזוגי, 

מאפשרים לה לבטא את הרציפות הזהותית במעבריה בין שתי הסֵפרות. 
גברים ונשים בתבנית ההיפוכיות מתנגדים למסורתיות, כפי שעולה מדבריו של עאדל, 
גבר נוצרי המתגורר בכפר נוצרי. עאדל שואב את זהותו מעולם הבית ומשפחה ומתחלק 

עם בת זוגו בעבודת הבית ובטיפול בילדים:

אבא ז״ל היה עובד, היה אח ועושה ביקורי בית. אני אישית לא נהניתי מאבא. אבא 
מנקודת   ]...[ הזמן  כל  בעבודה  היה  אבא  ההתבגרות  בגיל  כשהייתי  לליבי.  יקר 
ייהנו ממני. מהמקום  והילדים שלי  המוצא שלי, אני רוצה ליהנות מהילדים שלי 
הזה אני רוצה לגדל את הבנים והבנות שלי: שאני נמצא ואני בשבילם, ומאוד רוצה 

שיהיו איתי. )עאדל, 40, מורה, אב לשלושה ילדים בני 3, 7 ו־10, נשוי למיסון(

חשיבות  הרואה  אידאולוגיה  עאדל  אצל  עיצבה  ופרנסה  עבודה  לצורך  האב  היעדרות 
הזדהות  על  מגדרית המבוססת  אידאולוגיה  פיתח  זה  ילדיו. בהקשר  בחיי  בנוכחות האב 
רק  מבוססת  הייתה  הקודם  בדור  המסורתית  ההגמונית  הגבריות  והמשפחה.  הבית  עם 
כיום הם מבטאים  עורר התנגדות אצל חלק מהבנים.  והדבר   )2011 )הווארי,  פרנסה  על 
גבריות שונה שקשורה לבית ולמשפחה. תגובה כזאת מתוארת גם במחקרה של הוכשילד 
)Hochschild, 1989(: במחקר זה דיווחו חלק מהגברים השוויוניים כי גדלו בבית שבו האב 
לא היה מעורב בחיי המשפחה, או שהיה דמות שלילית שהם אינם רוצים להזדהות איתה. 
דפוסים שאליהם המרואיינים אינם מרגישים שייכות מאפשרים התרחקות ואף התנגדות, 
כמו ההתנגדות למודל האבהי, המצטייר כגורם חשוב בעיצוב שוויוניות ומעורבות בבית. 
גם סחר, אישה נוצרית המתגוררת בעיר מעורבת )יהודים וערבים(, התנגדה למודל ההורי 
המסורתי שראתה בבית הוריה, ובמיוחד למודל האימהי המסורתי. סחר מתארת את רצונה 

להתרחק ממנו:

אני רואה את אימא: כשאבא חוזר היא שמה לו את האוכל. אבל אני אף פעם בחיים 
שלי לא שמתי לו ]לזיאד[ את האוכל ]צוחקת[. למה שאני אשים לך את האוכל, 
אתה לא יודע לשים אוכל? ]צוחקת[. אף פעם, אף פעם הדבר לא היה במודעות 
שלי, לא. למה? ]...[ אף פעם לא, אף פעם לא חשבתי על הנושא, אני לא יודעת איך. 
פעם היינו אצל ההורים שלי, אימא שלי אומרת לי “תשימי לו אוכל״. אמרתי לה 
“מה?״ ]צוחקת[. אמרתי לה, “זה הצלחת, שיאכל״ ]...[ אימא שלי אומרת לי “טוב, 
איזה כיף לך, כי אבא לא עושה שום דבר בבית״. יכול להיות שבגלל שלא ראיתי את 



סוציולוגיה ישראלית כא)2(   117תשפ"א-2021

אבא עושה ]דברים[ בבית אני אמרתי לעצמי “לא״. יכול להיות, בתת־מודע שלי, 
שראיתי שאבא לא עשה שום דבר בבית — אני מתארת לעצמי שמשם הדבר הזה. 

)סחר, בת 38, עובדת סוציאלית, אם לשני ילדים בני 4 ו־9, נשואה לזיאד(

סחר, במבט לאחור, מתארת את ההתרחקות מהמקום הנשי המסורתי כתהליך הדיפה של 
בית הוריה. בהיותה אישה משכילה ממעמד הביניים, היא מצליחה לבטא את התנגדותה 
את  מאשרת  שבעצם  לך״(,  )“כיף  האם  של  התומכת  תגובת  גם  מעניינת  ישיר.  באופן 
להיחלץ  הדרישה  את  עצמה.  האם  של  המסורתית  מהפרקטיקה  הבת  של  ההתרחקות 
)2012(, שציינו את דרישתן  מהמודל המסורתי תיארו דניאל רבינוביץ וח׳אולה אבו בקר 
והתעקשותן של נשים משכילות להתרחק מהמודל המסורתי שנחשפו אליו בבית ההורים 

ולכונן יחסים שוויוניים יותר. 
זו בכמה אופנים. הגבר  אתגור הסדר המגדרי המסורתי מתבטא אצל הזוגות בתבנית 
מתמסר למרכזיות הבית והמשפחה בזהותו, מעצב את חיי העבודה שלו בהתאם ומעורב 
מאוד בגידול הילדים; האישה מצהירה על חשיבות העבודה בחייה ובזהותה ומקדישה לה 
זמן רב, לצד החשיבות שהיא מייחסת לבית ולמשפחה. שני בני הזוג תופסים את עבודת 
האישה לא רק כאילוץ כלכלי אלא גם כאפיק למימוש עצמי, ולכן כבעלת ערך בפני עצמה. 
כמו בתבניות האחרות גם כאן גברים ונשים, מוסלמים ונוצרים, כפריים ועירוניים שאימצו 

תבנית זו התנגדו למבנה הפטריארכלי ולמודל ההורי המסורתי.

דיון: התנגדות לסביבה וריבוי תבניות של אידאולוגיה מגדרית

עם  גברים  של  חזקה  בהזדהות  המתבטאת  זהותית,  רציפות  כי  עולה  שהצגנו  מהניתוח 
הסֵפרה של בית ומשפחה לצד הזדהותם עם עולם העבודה, היא מאפיין ייחודי של גבריות 
הומשגה  שם  אמריקה,  בצפון  לגבריות  בהשוואה   — בישראל  הערבית־פלסטינית  בחברה 
לראשונה האידאולוגיה המגדרית. ממצא זה מעיד כי גברים ערבים־פלסטינים בישראל אינם 
מפרידים אידאולוגית בין הסֵפרה של בית ומשפחה ובין הסֵפרה של עבודה. חוסר הפרדה 
זה מנוגד לנרטיב הִקדמה של הוכשילד ולהנחת הליניאריות, שלפיה חלה התפתחות ִמתאים 
משפחתיים מסורתיים לתאים מעבריים ולבסוף למבנה משפחתי שוויוני. מחקרנו מלמד כי 
הזדהות זו של גברים עם ספרת הבית והמשפחה מעוגנת בהקשר שהוא ייחודי למעמדה 
המורכב של החברה הערבית־פלסטינית בישראל. נוסף על כך מצאנו כי הזדהות זו נלווית 
להתנגדות לציוויי המסורת ולפיקוח חברתי מצד המשפחה המורחבת. ממצא זה מארגן את 
התשובה שאנו מציעות לשאלת המחקר שהעלינו — כיצד זוגות ערבים־פלסטינים שחיים 
בילדים,  והטיפול  הבית  בעבודת  כמעורבים  עצמם  את  מזהים  בהם  שהגברים  בישראל, 

מבטאים את התנגדותם לשמרנות מגדרית ומציגים את האידאולוגיה המגדרית שלהם.
ונשים העלה ארבע תבניות של אידאולוגיה  ניתוח האידאולוגיה המגדרית של גברים 
זו מעלה את האפשרות כי בהמשגת האידאולוגיה המגדרית  מגדרית שוויונית. מורכבות 
בחשבון  הביאה  לא  הוכשילד  ושוויוניות,  מעבריות  מסורתיות,  בין  קטגורית  כהבחנה 
תנאים היסטוריים ותרבותיים ספציפיים. מלבד ההתעלמות מתנאים כאלה לא קיימת אצל 
הוכשילד האפשרות שמחויבות לבית ולמשפחה אצל גברים תתפתח לאו דווקא בתגובה 
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המרואיינים  דברי  משנבחנים  כי  עולה  שהצגנו  מהניתוח  העבודה.  לשוק  נשים  ליציאת 
זה  במחקר  מוערכת.  גבריות  עם  נקשרים  ומשפחה  בית  ספציפיים,  תנאים  של  בהקשר 
התגלתה גבריות שמתרחקת מהזדהות עם הסֵפרה של העבודה לבדה, מתמקמת בעמדה 
שלא  הוכשילד,  בה.  המסורתיות  למגמות  ומתנגדת  הערבית  החברה  כלפי  ביקורתית 
האפשרות  את  וראתה  בלבד  אחד  לנתיב  ִקדמה  ייחסה  תרבותית,  לייחודיות  התייחסה 
ה״חדשה״ שנוצרה עבור גברים, באמצעות תנועת הנשים, להזדהות עם הסֵפרה של בית 
ומשפחה. בעקבותיה אכן צמח דיון עשיר בגבריות החדשה, אבל מחקרנו מלמד כי נדרשת 
לא  והמשפחה  הבית  לסֵפרת  החזק  כך שהקשר  המגדרית  לאידאולוגיה  חלופית  המשגה 
ייוחס רק ל״ִקדמה״ ולהשפעותיה של תנועת הנשים. בהקשר הנבחן כאן, לא רק ההזדהות 
עם סֵפרת הבית והמשפחה מסמנת את השינוי, אלא גם המפגש הספציפי עם האידאולוגיה 

המגדרית של בת הזוג והתנגדות לסביבה החברתית ולמאפייניה השמרניים. 
לפיכך אנו טוענות כי אידאולוגיה מגדרית שוויונית איננה תצורה אחת של התנגדות 
למסורתיות אלא נחלקת לארבע תבניות מובחנות. כל ארבע התבניות שעלו מאתגרות את 
שעתוק הסטראוטיפ על “המנטליות הערבית״, המשרטט את החברה הערבית באופן כוללני 
כרחוקה מגמישות ומאפשרות של ריבוי ביצועי מגדר בחיים המשפחתיים, שדויטש וגונט 
)Deutsch & Gaunt, 2020( קובעות כי הם תנאי לצמיחתם של זוגות שוויוניים. עם זאת, 
בהינתן עוצמתם של הציוויים הנורמטיביים המכוננים את הגבריות כמזדהה עם הסֵפרה 
של עבודה ואת הנשיות כמזדהה עם הסֵפרה של בית ומשפחה, מצאנו כי המאבק של זוגות 
לשמירת האידאולוגיה המגדרית השוויונית מצריך משאבים רבים. בהקשרו של המאבק 
הזה מתהוות ארבע התבניות המובחנות — הביתיות, הגמישות, ההתפרנסות וההיפוכיות. 
הסביבה,  של  המפקחות  הפרקטיקות  להדיפת  לפעול  הזוג  לבני  מאפשרות  אלו  תבניות 
רמת  את  ולקבוע  ראויה  אבהות  של  תפיסה  לגבש  העבודה,  עולם  לחצי  עם  להתמודד 
המעורבות המתחייבת ממנה, במיוחד סביב המפגש עם האידאולוגיה המגדרית של הנשים. 
היחד הזוגי מתברר כסוגיה מרכזית להתמקמות הזהותית של גברים בתבניות השונות, 
והם אינם מהססים לדבר בגלוי על העדפותיהם לגבי הקצאת זמן לזוגיות, להורות ולבית. 
השינוי  לגבריות הערבית מתעלמת מתהליכי  המייחסת מסורתיות  הדומיננטית  התפיסה 
מסורתיות,  של  רחבות  קטגוריות  בין  הבחנה  גם  מזו,  יתרה  בה.  המתחוללים  המורכבים 
מעבריות ושוויוניות עלולה לחטוא למורכבות העולה מהניתוח. אנו טוענות כי אי־אפשר 
עוד לראות באידאולוגיה מגדרית רק פן של היחסים בין בני הזוג המבטא קונפליקט ואי־
הסכמה בין גברים ונשים. לשיטתנו, מבלי להמעיט בחשיבותם של אי־הסכמה ואף משא 
זוג, אידאולוגיה מגדרית עניינה השותפות הזוגית במשימת ההתייצבות הן  ומתן בין בני 
מול סוגיית האיזון בין בית ומשפחה ובין עבודה, הן מול פרקטיקות הפיקוח המופעלות 
על ידי הסביבה החברתית. ההתנגדות לסדר המגדרי והפוליטי הקיים ליוותה את מסלול 
ואצל  יותר  בלטה  היא  אחדים  אצל  הנשים שהשתתפו במחקר.  ושל  הגברים  חייהם של 
אחרים פחות, אך היא הייתה מרכזית בתהליכי ההזדהות שעלו בניתוח. תרומה נוספת של 
מחקרנו עולה מהגישה המתודולוגית שנקטנו: ביטוי נקודת המבט המובחנת של כל אחד 
מבני הזוג לצד ניתוח היחידה הזוגית כדיאדה מסייעים להבין את התפתחותה המורכבת 
זוגיים  ומיחסים  יומיומיות  מאינטראקציות  המושפעת  שוויונית  מגדרית  אידאולוגיה  של 

לצד מניעים אידאולוגיים. 
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ראוי להצביע על מגבלותיו של מחקר זה. את ממצאיו אי־אפשר להכליל ולהחיל על כלל 
בילדים בחברה הערבית־פלסטינית  והטיפול  הזוגות שבהם הגבר מעורב בעבודת הבית 
בישראל. מרבית הזוגות שרואיינו הם מאזור הצפון, ולא נכללו במחקר זוגות בעלי מאפיינים 
תרבותיים שונים — למשל דרוזים, בדואים או זוגות מאזורים גאוגרפיים נוספים. כמו כן 
זוגות  מרבית הזוגות שרואיינו הם ממעמד הביניים. בעתיד חשוב לערוך מחקרים בקרב 
ממעמד העובדים, ולבחון את דרכי עיצובה של האידאולוגיה המגדרית בקרב מעמד זה. 
חשוב גם לערוך מחקר דומה בקרב גברים ונשים פעילים פוליטית שדוגלים בשוויון מגדרי 
תורמת  האידאולוגית  המודעות  אופנים  באילו  ולבחון  הציבורי,  במרחב  אזרחי  ובשוויון 

לעיצוב פרקטיקה של מעורבות בעבודת הבית והטיפול בילדים. 
לסיכום, אידאולוגיה מגדרית מומשגת מחדש על סמך הממצאים שהצגנו, לא כמתייחסת 
לשאלת ההזדהות העיקרית עם בית ומשפחה או עם עבודה ואף לא כמקובעת, אלא כהיבט 
ַהֶסדר המגדרי המסורתי.  ונשים להתנגדות לשעתוק  דינמי של המפגש בין מחויבויות גברים 
באמצעות  אותה  ומאתגרות  הוכשילד,  של  המגדרית  האידאולוגיה  להבנת  תורמות  אנו  בכך 
המשגת הריבוי הנוצר בשל היותה אינטראקטיבית ותהליכית במהותה. היא מחייבת את הזוגות 
ההודפים את השמרנות לגייס משאבים לשם התמדה והתמודדות עם לחצים כלכליים, חברתיים 
ותרבותיים ולוותר על פריבילגיות כמו קידום בעבודה ובילוי עם חברים. לטענתנו, אידאולוגיה 
מגדרית מבטאת יחסים עם משפחת המוצא ועם קהילת השייכות לצד היותה מאפיין של היחסים 
החברתי  לפיקוח  ההתנגדות  של  מרכזיותה  התבררה  כך  מתוך  והאימהוּת.  האבהות  הזוגיים, 
הוכשילד  של  הגדרתה  את  שסביבם.  החברה  ועם  המוצא  משפחות  עם  זוגות  של  ביחסיהם 

למהות האידאולוגיה המגדרית יש להרחיב כך שתתאים להקשרים תרבותיים ספציפיים. 
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מסה

חינוך מוטה – חינוך מפלה: חינוך מזרחי
כאמצעי לצמצום פערים ולשינוי חברתי

ניסים אבישר*

לאחרונה קיבלנו תזכורת נוספת לפערים בחינוך ובהשכלה הגבוהה בישראל בין אשכנזים 
ומזרחים. מחקר שערכו לאחרונה ינון כהן ועמיתיו עבור הביטוח הלאומי מלמד כי לא רק 
חרף   ,)Cohen et al., 2021( מתרחבים  אף  הם  למעשה   — וקיימים  שרירים  אלו  שפערים 
מאמצים ממושכים להביא לצמצומם, בעיקר באמצעות תקצוב דיפרנציאלי. במסה זו אבקש 
התלמידים  מן  רבים  של  החברתי  במיקום  הקשור  הפערים,  לתמונת  שונה  הסבר  להציע 
המזרחים ומשפחותיהם ובהבדל בין תרבותם וערכיהם לאלה המקודמים במסגרות חינוך 
הפוליטיות  בעמדות  מקבילים  להבדלים  האלה  ההבדלים  בין  גם  אקשור  ובאקדמיה. 
החינוכי־ וזה  המשפחתי־קהילתי  זה   — המרחבים  שני  בין  ההצבעה  ובדפוסי  המקובלות 

אקדמי. הבדלים תרבותיים אלו מובילים לצמצום תחושת ההזדהות של תלמידים מזרחים 
מהשוליים החברתיים עם מערכת החינוך, ולצמצום תחושת השייכות שלהם בתוכה. הם 
צפויים להשפיע גם על היחס שיזכו לו תלמידים אלו, ובסופו של דבר על סיכויי הצלחתם. 
במילים אחרות, אטען כי אחד הגורמים העיקריים לפערים בין אשכנזים למזרחים הוא הגישה 
החינוכית המקובלת המעוצבת בתהליכי הכשרת המורים, וערכיה הסמויים המשקפים הטיה 
תרבותית ברורה. מתוך הנחה זו אציע אסטרטגיה חדשה לצמצום הפערים האלה באמצעות 
שינוי הגישה החינוכית בבתי הספר בישראל. אני סבור כי יישומה של הגישה המוצעת כאן, 
יתרום להתאמת מערכת החינוך  ואף  יסייע בצמצום פערים  “חינוך מזרחי״,  לה  שקראתי 
זו צפוי לתרום לשינוי באיכות  גישה  יישומה של  יתרה מזו,  ולצרכיה.  למאפייני התקופה 

השיח החברתי־פוליטי בישראל ולצמצום הקיטוב והאלימות בחברה.
בשיחות שערכתי עם מורות ומורים מזרחים ועם פרחי הוראה מזרחים לגבי הקשר שבין 
מזרחיות לחינוך, עלו באופן ספונטני התייחסויות לקשרים שבין מזרחיות, עמדות פוליטיות 
ותהליכי חינוך והכשרה להוראה )אבישר, 2019ב(. אותם אנשי ונשות חינוך הביעו הזדהות 
עם מגוון עמדות פוליטיות — ימין, שמאל או הסתייגות מהציר שבין ימין לשמאל. לצד זאת 
זה. ברוב  הם תיארו חוויות של בדידות ואף סיפרו כי חשו מושתקים ומאוימים בהקשר 
וליברליות בסביבת המשפחה המסורתית  המקרים בלט קושי בביטוי עמדות שמאלניות 
וקושי בביטוי עמדות ימניות ושמרניות במוסדות ההכשרה והחינוך. היבטים פוליטיים אלו 
בתהליכי חינוך והכשרה להוראה אינם מדוברים כמעט, ולכן יש ערך בהפניית תשומת הלב 
לתהליכים אלו. מתרחשים בהם תהליכי ִחברות מקצועיים, שאינם ניטרליים חברתית או 
תרבותית, והם צפויים להשפיע במידה רבה על סיכויי ההצלחה של פרחי ההוראה, המורות 
והתלמידים, על איכות החוויה העצמית והיחסים הבינאישיים בתוך הסביבה החינוכית, וגם 

ד״ר ניסים אבישר, הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרוח והחברה, מכללת סמינר הקיבוצים  *
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על תחושת הסיפוק והמשמעות. לפיכך, הבנת ההטיות הפוליטיות במרחבים החינוכיים 
בישראל פותחת פתח לזיהוי תהליכי הפליה והסללה סמויים ולהתמודדות עימם. 

לא הרבה נכתב על הקשר שבין חינוך ובין עמדות פוליטיות. נראה כי הסיבה לכך, בין 
זו,  מבחינה  כא־פוליטית.  עשייתם  את  תופסים  חינוך  אנשי   — פוליטי״  “עיוורון  היא  היתר, 
בחינוך ובתחומים משיקים כמו פסיכולוגיה, הפוליטיקה היא טאבו. אפשר להבין את הנטייה 
העלול  ונפיץ  טעון  נושא  זהו  שכן  בעבודתם,  הפוליטי  מהשיח  להתרחק  חינוך  אנשי  של 
לשלם  עלול  בו  שעוסק  ומי  עצמם,  ובין  ובינם  ומורים  תלמידים  בין  ופיצול  פילוג  להגביר 
מחיר אישי. יתר על כן, אנשי חינוך רבים תופסים את העמדה הפוליטית כבלתי רלוונטית 
לעיסוקם, ובמקביל חוששים מתהליכי אינדוקטרינציה של התלמידים. כמובן, יש בהם גם לא 
מעט יוצאים מן הכלל, ובהם אנשי חינוך שנוקטים עמדה בגלוי ופועלים לקידום תפיסת עולם 
גם את האירועים שנערכים לעיתים  לציין  חברתית ההולמת את עמדתם החינוכית. אפשר 
בסמוך למערכות בחירות, שבהם מתקיימים דיונים פוליטיים מפורשים ולא פעם גם הצבעה 
בתי הספר התיכוניים; מקצת האירועים האלה אף זוכים לחשיפה תקשורתית. יש לציין גם כי 
הזיקות בין עשייה חינוכית לעמדות פוליטיות מקבלות ביטוי באינספור ערוצים סמויים ובהם 

אירועים, טקסים ותוכניות לימודים — במה שנכלל בהן, ויותר מכך במה שנעדר מהן.
להימנעות מן השיח הפוליטי ולהטיות המתקיימות בו יש השלכות מרחיקות לכת על 
עם  אלו  דפוסים  של  המפגש  להוראה.  בהכשרה  הן  הספר  בבית  הן  חינוכיים,  תהליכים 
זהויות מזרחיות משמש כר פורה לכינונן של חוויות משמעותיות. בין היתר, מצב זה יכול 
להוביל לתחושת זרות אצל מזרחים שאינם מזדהים עם הערכים והעמדות הדומיננטיים 
לקיטוב  גם  בעקיפין  להוביל  עלול  הוא   .)cultural mistrust( אמון  ולחוסר  המרכזי  בזרם 
ולהסלמת השיח הפוליטי והחברתי, כפי שאכן קורה. לא פחות מכך, הוא צפוי להשפיע גם 

על תהליכים חינוכיים, ובפרט על פערים בחינוך על רקע אתני. 

פערים אתניים בחינוך

וההשכלה  החינוך  בתחומי  אתני  רקע  על  ניכרים  פערים  כיום  קיימים  ישראל  במדינת 
הגבוהה. פערים דומים קיימים גם בתחומי הבריאות, בריאות הנפש והשכר. אסתפק כאן 
הביטוח  נתוני  על  המתבסס  עדכני  מחקר  זו.  בקביעה  שיתמכו  בודדות  דוגמאות  בכמה 
בהשוואה  מתרחבים,  ואשכנזים  מזרחים  בין  הגבוהה  בהשכלה  הפערים  כי  מצא  הלאומי 
בין הדור השני והשלישי )Cohen et al., 2021(. נוסף על כך, נתונים של הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה מלמדים כי סיכוייהם של מזרחים לרכוש השכלה אקדמית נמוכים ב־60% 
מסיכויי מקביליהם האשכנזים וה״מעורבים״, כאשר מנטרלים את משתנה השכלת ההורים 
)דוברין, 2015(; כותבת הדוח מסכמת כי “אי־השוויון המעמדי, שפירושו פער בהזדמנויות 
כי  37; ההדגשה במקור(. מחקר אחר מראה  )עמ‘  האתני״  לאי־השוויון  חופף  ובמשאבים, 
 Cohen et al.,( השלישי  הדור  בני  בקרב  נמצאו  הגבוהה  בהשכלה  דומים  אתניים  פערים 
2019(. הפערים אמנם הצטמצמו מעט, בעיקר בקרב נשים )56.4% מקרב האשכנזים בני 
36% אצל מקביליהם המזרחים(, אולם כפי  הדור השלישי משלימים תואר ראשון לעומת 
יגיעו  בטרם  דורות  חמישה  או  ארבעה  להידרש  עשויים  “למזרחים  החוקרים,  שמציינים 
לשוויון בהשכלה עם מקביליהם האשכנזים״ )Cohen et al., 2019, p. 31(. ממצאים אלו דומים 
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ומתמשכים  ניכרים  פערים  על  הם  גם  המלמדים  אחרים,  במחקרים  לממצאים שהתקבלו 
ואיילון,  2017; פניגר  ופניגר,  )ראו למשל מקדוסי  בחינוך ובהשכלה גבוהה על רקע אתני 
2016( או לפי קטגוריות חברתיות המצויות במתאם עם החלוקה האתנית, כגון סוג יישוב 
)למשל עיירות פיתוח( או מידת ביסוסו הכלכלי )סבירסקי וקונור־אטיאס, 2017(. מנתונים 

אלו עולה כי סטודנטים מזרחים מיוצגים בחסר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
יחסי הכוחות האלה בין רוב אשכנזי למיעוט מזרחי באקדמיה מתמתנים כאשר בוחנים 
שיעור  שבהן  לחינוך,  במכללות  ובפרט  האקדמיות,  במכללות  הסטודנטים  הרכב  את 
המזרחים גבוה יותר )איילון, 2008; דוברין, Cohen et al., 2021 ;2015(. במוסדות האלה יש 
סטודנטים מזרחים רבים יחסית )לרוב נשים(, אך אין פירוש הדבר שהמוסדות או הפעילות 
או מושפעים באופן כלשהו מהרכב הסטודנטים.  יותר למזרחים  ייצוג רחב  נותנים  בהם 
למעשה, ממצאים שונים תומכים בהשערה הנגדית, קרי שלמול הדומיננטיות של מזרחים 
)ונשים( בקרב הסטודנטים נמצא דומיננטיות של אשכנזים )וגברים( בסגל האקדמי. ישראל 
בלכמן )2008( מצא ששיעורם של גברים מזרחים בקרב אנשי הסגל הבכיר באוניברסיטאות 
עומד על כ־9%, לעומת שיעור של כ־73% גברים אשכנזים; מצבן של נשים מזרחיות גרוע 
כ־17%  לעומת   ,1.7% על  עומד  באוניברסיטאות  הבכיר  הסגל  בקרב  ושיעורן  יותר  עוד 
מזרחיות  פרופסוריות  של  שיעורן  כי  נמצא   )2007 )זריני,  אחר  במחקר  אשכנזיות.  נשים 
כי מבחינת מגדר  אין ספק  נמוך מאחוז אחד מתוך כלל הפרופסורים בישראל.  בישראל 
קיים פער בין הנתונים האלה ובין מצב העניינים בסגל ההוראה במכללות לחינוך, שבהן 
מספר הנשים גדול יותר משמעותית, גם בעמדות בכירות; אך אין הדבר כך באשר להיבט 
האתני. מחקר שנערך במכללת ספיר )גיגי ואחרות, 2019( מצא כי 69.53% מסגל ההוראה 
אשכנזים )בחלוקה מגדרית שווה(, 18.75% מזרחים )רק רבע מהם נשים מזרחיות( ו־9% 
“מעורבים״ )בפער קטן לטובת הגברים(. מעניין לא פחות שלמעלה מ־70% מאנשי הסגל 
של  הגאוגרפית  מהסביבה  מגיע  מהם   27.7% ורק  ובירושלים  הארץ  במרכז  מתגוררים 
המכללה, שנמצאת בפריפריה הדרומית של ישראל )כ־70% מהסטודנטים במכללה מגיעים 

אליה מהדרום( ושבה שיעור הסטודנטים המזרחים גבוה במיוחד. 
לנוכח הנתונים הכלליים הללו יש לשער כי תת־ייצוג של מזרחים קיים גם בסגל המכללות 
להכשרת מורים. חשוב להדגיש כי אין מדובר בעניין פרסונלי בלבד אלא בנושא שעשוי 
להשפיע על מאפייני הסביבה והתרבות האקדמית, על תוכני הלימוד ועל הגישה החינוכית 
וההכשרתית. אפשר לשער כי קיים קשר בין המאפיינים החברתיים־תרבותיים של חברי 
הסגל במוסד אקדמי ובין אופיים של הדפוסים האישיים והבינאישיים, התפיסות והקודים 
המקובלים בו. בהינתן מצב זה, סטודנטיות וסטודנטים מזרחים מהפריפריה החברתית או 
הגאוגרפית בישראל צפויים לחוש פער בין הנורמות, ההעדפות והציפיות )קרי, ההביטוס( 
החינוכית  שבסביבה  אלה  ובין  והקהילתית  המשפחתית  המקור  מסביבת  להם  המוכרים 
והאקדמית. ואכן, קולות כאלה מקבלים מדי פעם ביטוי, בעיקר במרחבים חוץ־אקדמיים 
בטוחים אך גם במסגרת השיח האקדמי )ראו אבישר, 2019ב(. הדעות הפוליטיות המקובלות 
מועדף,  נראה  ההגמונית  המבט  שמנקודת  במכללות,  מההביטוס  חלק  הן  המוערכות  או 
מובן מאליו ואף הכרחי. מכיוון שכך, ייתכן כי האתגר האינטלקטואלי והמעשי הניצב בפני 
סטודנטיות וסטודנטים מזרחים לחינוך גדול יותר מזה הניצב בפני סטודנטים אחרים, בין 

היתר בשל המתח האפשרי בין זהותם האישית ובין זהותם המקצועית המתהווה.
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פוליטי.  חינוך  של  פרקטיקה  לקדם  חינוך  אנשי  קראו  אלו  סכנות  עם  להתמודד  כדי 
פתוח  דיון  ולקדם  לגלויים  סמויים  ערכים  להפוך  היתר,  בין  מבקש,  הפוליטי  החינוך 
וביקורתי בסוגיות של זהות ופוליטיקה במסגרת השיח החינוכי. למעשה, תפיסות ומסגרות 
פאולו  של  הביקורתית  בפדגוגיה  החל   — זה  קשר  מבטאות  ובישראל  בעולם  חינוכיות 
פריירה, עבור בבתי הספר של ֵקדמה וכלה במסגרות חינוך הממוקדות במה שמכונה “נוער 
בסיכון״ )שבהן ייצוג יתר למזרחים, ליוצאי אתיופיה וליוצאי ברית המועצות לשעבר(, כגון 

מסגרות ברנקו וייס, תוכנית היל״ה ואחרות. 

חינוך פוליטי וזהות מזרחית

מורים  בקרב   )critical consciousness( ביקורתית  תודעה  לטפח  מבקש  פוליטי  חינוך 
ותלמידים באשר ליחסים חברתיים ולמגוון תופעות תרבות המשקפות יחסי כוחות גלויים 
מתבטאת  ביקורתית  תודעה  ובעולם.  בחברה  בקהילה,  הספר,  בבית  בכיתה,   — וסמויים 
פנימיים  בין שמקורותיה  הנבחנת,  התופעה  אודות  על  ספקנית שמעלה שאלות  בעמדה 
)העצמי( ובין שהם חיצוניים )המציאות, העולם(. היא מעודדת הבנה מורכבת של תופעות 
ושל הזיקות ביניהן. טיפוחה של תודעה ביקורתית עשוי לכלול חשיפה למציאויות חיים 
מגוונות ולהשלכותיהן על החוויה העצמית )מרכיב רגשי(, הקניית ידע והמשגות רלוונטיים 
מורים  בקרב  אלו  מציאויות  עם  התמודדות  ודרכי  מיומנויות  ופיתוח  קוגניטיבי(  )מרכיב 
ותלמידים )מרכיב התנהגותי(. החשיפה למציאות החיים, למשל לחיים בעוני, צפויה לעורר 
תמונת  את  לארגן  ומאפשרים  פרספקטיבה  מספקים  וההמשגות  הידע  הזדהות;  או  רגש 
המציאות; ופיתוח המיומנויות ודרכי ההתמודדות מקנה כלים לפעולה למען שינוי המציאות 
הפוגענית. אולם תודעה ביקורתית אינה מופנית רק כלפי חוץ. אדרבה, יש להפנותה פנימה 
ומעורר  ביקורתית  בחינה עצמית  פוליטי מפעיל תהליכים מתמשכים של  חינוך  תחילה. 
כזאת  חינוכית  הוויה  החינוכי.  המעשה  של  ולהשלכות  להטיות  למניעים,  באשר  שאלות 
הוויה  אולם  לדיון.  ופתוחה  שקופה  מפורשת,  להיות  ועליה  חינוכית  מאג‘נדה  חלק  היא 
כזאת תעמוד בניגוד לתוכנית הלימודים הסמויה שנכפית על התלמידים, המבטאת למעשה 

שימוש לרעה בעמדת הכוח של אנשי החינוך. 
תודעה ביקורתית מחייבת היכרות עם הקשרים שונים — יהיו אלה הקשרי החיים של 
שהתכנים  מכך  יוצא  החברתיים.  היחסים  או  החינוכי  האקלים  המורים,  ושל  התלמידים 
והתהליכים החינוכיים במסגרת החינוך הפוליטי מקיימים יחסי גומלין עם הקשרי החיים 
זה  עניין  סגורה.  מערכת  אינו  הספר  שבית  גם  משמעה  לקהילה  הזיקה  התלמידים.  של 
יותר  מגוונת  סביבה  פחות.  ריכוזיים  נעשים  שהם  משום  בו,  הכוחות  יחסי  על  משליך 
מבחינת הנורמות והמדדים הנהוגים בה צפויה להיות פתוחה יותר לשונּות ודכאנית פחות 
כלפי קבוצות או פרטים שאינם משתייכים לזרם החברתי המרכזי. במילים אחרות, חינוך 

פוליטי מתאפיין בהכלה )inclusion(, בגיוון וברגישות חברתית־תרבותית.
תיאור זה עשוי לעורר שאלות חשובות. ראשית, האם אינו מבליע הנחות יסוד שאפשר 
אין מדובר בתרגום לשדה החינוך של תפיסה  לתרגמן לתפיסה פוליטית מוגדרת? האם 
פוליטית ליברלית או של שמאל חברתי־כלכלי, המדגישים שוויון וזכויות אדם? אם אמנם 
כך, אפשר לטעון כי קיים מתח או פער בין עמדה זו ובין הנטייה למסורתיות, המאפיינת 
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מזרחים רבים והמדגישה דווקא את חובות הפרט כלפי הקולקטיב — גישה שעשויה להוביל 
להעדפת עמדות פוליטיות שמרניות. במקרה זה, חוויית השונות בין הערכים המשפחתיים 
והזהות האישית ובין מערכת החינוך, ערכיה ודרכי פעולתה צפויה להישמר ולהוביל לכל 
אותן הבעיות שתוארו קודם. מנגד, אפשר בנקל לקשור בין עמדת הנחיתות החברתית־
כלכלית של מזרחים רבים בישראל )בראייה סוציולוגית כללית( ובין הצורך בגישה חינוכית 
מעצימה, המבקשת לצמצם מרכיבי דיכוי ואפליה גלויים וסמויים ולקדם ניעות חברתית. 
פוליטי  חינוך  לטענתי,  מתבקש.  נראה  ומזרחיות  פוליטי  חינוך  בין  הקשר  זה,  במקרה 
בגרסאותיו המוכרות, הנשענות על הנחות יסוד ליברליות מערביות, צריך לעבור התאמות 
תרבותיות כדי שיוכל לסייע בצמצום פערים ובחיזוק תחושות השייכות והערך העצמי של 

תלמידות ותלמידים הממוקמים בשולי החברה הישראלית.

מחינוך פוליטי לחינוך מזרחי

כאמור, המאמצים הממושכים לצמצם פערים בחינוך בישראל — פערים בין מרכז ופריפריה, 
שהרי הסוגיה העדתית עדיין אינה זוכה להתייחסות מפורשת במשרד החינוך — התרכזו 
יותר תתרום  בהקצאה דיפרנציאלית של משאבים. ההנחה היא שהשקעה כספית גדולה 
לצמצום הפערים, המקבלים לא פעם ביטוי גם באיכות המתקנים והעזרים. אולם מתברר 
כאמור,  לטענתי,  המצב.  לשיפור  מביאים  אינם  כספיים  ושמשאבים  שגויה  זו  שהנחה 
הגורם העיקרי לפערים אינו חסך במשאבים חומריים אלא בעיקר אופי הגישה החינוכית 
המיושמת. הטענה מבוססת על שיחות רבות עם אנשי חינוך, המתארים פעם אחר פעם 
הטיה בגישה זו; היא אף זוכה לאישוש ראשוני במחקר שערכתי )וטרם פורסם(, שמראה 
כי קיימים הבדלים בעמדות של אנשי חינוך העובדים ביישובים חזקים, בינוניים וחלשים 
לפי המדד החברתי־כלכלי, בפרט בכל הנוגע לניהול כיתה ולהתייחסות לסוגיות משמעת 
תהליכי  שינוי  באמצעות  הפערים  סוגיית  עם  להתמודד  היא  ַהצעתי  לפיכך,  והתנהגות. 

הכשרת המורים והתייחסות להיבטים הפדגוגיים ולמטען התרבותי הסמוי הטמון בהם. 
תשקף  שלא  כך  המקובלת  החינוכית  הגישה  של  תרבותית  בהתאמה  למעשה  מדובר 
עוד העדפה תרבותית מסוימת, אלא תשאף להכיל שונות וליצור מגוון נתיבים להצלחה. 
את התפיסה החלופית הזאת, שהיא גרסה ייחודית של חינוך פוליטי, בחרתי לכנות “חינוך 
מזרחי״. תפיסה זו נושאת זיקות שונות להגדרות ולמאפיינים כלליים של תרבות מזרחית. 
ייצוגם של מזרחים צפוי לצמצם תחושות ניכור וזרות אצל תלמידות ותלמידים מזרחים 
 ,)well-being( ולקדם חיבור ורציפות בין מרחבי החיים שלהם. גישה כזאת תתרום לְׁשלֹומּות
לערך העצמי ולאיכות היחסים הבינאישיים והחברתיים של תלמידים ומורים כאחד. לא 
אוכל להציג כאן בפרוטרוט את הגישה )להרחבה ראו אבישר, 2019א, 2019ב(, אך אדגים 
במאפיין  מתמקדת  מהן  אחת  כל  דוגמאות.  שלוש  באמצעות  שלה  המרכזי  הרציונל  את 

חינוכי שיש לו השפעה מכרעת על צמצום פערים ועל קידום שוויון הזדמנויות בחינוך. 
הוליסטית  תפיסה  מזרחית.  תרבותית  אוריינטציה  המאפיין  ההוליזם,  ברעיון  אפתח 
מעדיפה ראייה של “גם וגם״ על פני תפיסות אנליטיות של “או-או״ ומדגישה פלורליזם 
מתחים  גם  וממילא  ריבוי  יש  כיתה  בכל  שכן  רבה,  חינוכית  חשיבות  זה  לרעיון  וגיוון. 
כבוד  יחס של  חינוכית שמבטאת  סביבה  ליצור  כדי  ושותפויות.  חיבורים  לצד  ויריבויות 
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כלפי ריבוי חברתי־תרבותי ומאפשרת תנאים שוויוניים להתפתחותם של פרטים שונים יש 
לדאוג לגיוון בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה. גיוון כזה יאפשר לתלמידים שונים לגלות 
את כישרונותיהם, לבסס את ערכם העצמי והתרבותי ולהגיע להישגים. לשם כך, על אנשי 
ביטויי  או  ולהימנע מהצבת סטנדרט אחיד  ועמדות  חינוך לעודד הבעה של מגוון כישורים 
העדפה ברורים להוויה כלשהי, באופן גלוי או סמוי. הדבר מחייב תודעה ביקורתית ולצידה 
שינוי יסודי בדרכי ההערכה, שיוביל בהכרח לשינוי בדרכי ההוראה והלמידה. מעבר לכך, הוא 
מחייב הכרה בעושר התרבותי המצוי בכיתה ובהיותו משאב חינוכי רב ערך. המטרה תהיה 
ליצור סביבה חינוכית שבה לכל תלמידה ותלמיד זהות אישית וקולקטיבית שיש לה ערך והיא 
תורמת למכלול, גם — ובמיוחד — כאשר היא מאתגרת ערכים מקובלים ומוסכמות חברתיות.

האפשרות  אינדיווידואליות.  על  ולא  קולקטיביות  על  דגש  הוא  נוסף  רלוונטי  מאפיין 
לראות את הכיתה ואת בית הספר כשלם משקפת גם היא תרבות מזרחית קולקטיביסטית. 
הגישה המוצעת מבקשת לאזן את הנטייה להתמקד בפרט ובהישגים שנמדדים לפי מדדים 
אחידים וקבועים; היחידה המרכזית בה להוראה, ללמידה ולהערכה היא הקבוצה — הכיתה, 
בית הספר או הקהילה החינוכית. מכאן שמודגשים בה מרכיבי ערבות הדדית וקהילתיות. 
ראייה זו מובילה בתורה לשינוי בתפיסת תפקיד המורה ולהדגשת יכולות ההבנה וההנחיה 
כך  מתוך  מורים.  בהכשרת  חינוכית  מנהיגות  מרכיבי  והדגשת  קבוצתיים  תהליכים  של 
קבוצתית  להתערבות  הנוגע  בכל  בפרט  חינוכית,  לפעולה  חדשות  אפשרויות  נגזרות 
במצבים שבהם הדינמיקה הקבוצתית כוללת היבטים פוגעניים כגון ביוש, הדרה וחרם, או 
כאלה המשקפים ומשמרים את יחסי הכוחות החברתיים על אי־השוויון הטמון בהם. גישה 
כזאת יוצרת מרחב נוח יותר שתלמידים שונים יכולים להשתלב בו ולמצוא בו את מקומם, 
ולספק תנאים טובים יותר לחוויית הצלחה וערך. למעשה, זהו תפקידם הבסיסי ביותר של 

אנשי חינוך ועליו להיות מודגש בתהליכי ההכשרה.
לבסוף, ראוי להדגיש את תפקידה החינוכי של המסורת, שעל פי רוב נעדרת מהמרחב 
עבר  ובין  וחילוניות  דתיות  בין  וקהילה,  פרט  שבין  בתווך  מצויה  מסורתיות  החינוכי. 
להווה, והיא משמשת כאן עיקרון חינוכי מארגן. היא עשויה לתמוך בבירור הבדלים בין 
פרטים וקבוצות, אך לא פחות מכך גם בבירור הגורמים המשותפים המחברים בין פרטים 
יוכל לפתוח פתח  כזה  בירור  ובין פרטים מקבוצות אחרות.  ובינם  ולסביבתם  למורשתם 
בערכה  ולהכרה  יחסית  בטוחה  חינוכית  בסביבה  וקונפליקטים  מתחים  עם  להתמודדות 
של סביבה מגוונת. מנקודת מבט זו, מסורתיות נתפסת כגורם מחבר וכמקור לערך עצמי 
וקהילתי ולפיכך יש לטפחה, הן בסביבה החינוכית הן בזו הקהילתית. משמעות הדבר, בין 
היתר, היא טיפוחה של עמדה חינוכית צנועה )המכונה גם “ענווה תרבותית״(, המדגישה 
פתיחות לנקודת המבט של הזולת, למידה לאורך החיים ותודעה ביקורתית. צניעות כזאת 
מחדדת את ההכרה בחשיבות הרצף שבין עבר להווה, בין המשפחה לפרט ובין תהליכי 

חינוך והתפתחות לנורמות ולערכים של כל אחת ואחד מהתלמידים.
התיאור הקצר של החינוך המזרחי שהוצג לעיל אינו ממצה. מרכיבים נוספים בגישה 
נשענים גם הם על מאפיינים כלליים של אוריינטציה תרבותית מזרחית. גישה זו מציעה 
בישראל,  מהמזרחים  חלק  של  החברתי  המיקום  השלכות  עם  חינוכיות  התמודדות  דרכי 
מתמקדים  ממרכיביה  חלק  דכאניים.  או  מפלים  וחברתיים  חינוכיים  ליחסים  המובילות 
בתלמידים וביחס אליהם, חלקם במורות ובגישתן החינוכית וחלקם באופיו של התהליך 
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החינוכי, על המאפיינים התוכניים והצורניים המרכיבים אותו. בהסתכלות כוללת, הגישה 
 Social-Emotional( מקבילה למה שמכונה בשיח החינוכי העולמי “למידה חברתית־רגשית״
Learning, SEL(, אך היא מותאמת למאפייני החברה הישראלית ובעיקר למאפיינים של 
מזרחים בישראל. להיבטים החברתיים והרגשיים של הלמידה חשיבות רבה בצמצום פערים 
חינוכיים והישגים לימודיים ובהתמודדות עם תופעות חברתיות של אפליה, דיכוי וגזענות. 
השלֹומּות,  על  השליליות  שהשלכותיה  הקורונה,  מגפת  בעקבות  מאוד  גדלה  השפעתם 
אף  מושפעות  הלימודיים  ההישגים  ועל  הבינאישיים  היחסים  וטיב  על תחושת השייכות 
הן מהמיקום החברתי של הפרט, המשפחה והקהילה. פעולות חינוכיות ברוח זו עשויות 
להיטיב את מצבם של תלמידים שמצויים בתחתית ההיררכיה החברתית ולתרום ליצירת 

מרחב חינוכי בטוח ותומך לכלל התלמידים. 
שינוי ברוח זו משמעו גם הדגשת תהליכי למידה פעילה מלמטה למעלה, באופן שמחובר 
לחיי התלמידים, למשפחתם ולקהילתם. מאחר שמערכת החינוך הישראלית עדיין מדגישה 
למידה המושתתת על העברת ידע, מדובר בהתפתחות פדגוגית חיונית ההולמת את רוח 
יועיל לא רק לאלה המשתייכים לקבוצות המוחלשות בישראל, שרבים  כזה  הזמן. שינוי 
מהם מזרחים, אלא לכלל תלמידי ישראל. ולא זו בלבד, אלא שייתכן כי השלכותיו של שינוי 

שכזה יחרגו מתחומי החינוך לעבר המרחבים החברתיים־פוליטיים בישראל. 

חינוך מזרחי ושינוי פוליטי

המזרחי  החינוך  פוליטי.  חינוך  ייחודית של  גרסה  המזרחי  בחינוך  לראות  כאמור, אפשר 
חשוב  חברתי־פוליטי.  שינוי  ולקדם  וחברתיים  חינוכיים  שינוי  לתהליכי  להביא  מבקש 
או  אין מדובר במאבק סקטוריאלי שמטרתו לשרת קבוצה חברתית מסוימת  כי  להדגיש 
ובמבנים  יסודי ביחסי הכוחות  עמדה פוליטית צרה כלשהי, אלא במהלך החותר לשינוי 
ימין ושמאל  בין  כזה עשוי לתרום לערעור החלוקה הפוליטית החדה  החברתיים. מאבק 
ולכינונו של שיח חברתי־פוליטי מורכב וגמיש יותר, להרחיב את מידת החופש ולצמצם את 

היקפי האלימות הסמויה והגלויה במערכת החינוך ובחברה. 
תהליכים כאלה נחוצים כיום גם למול כוחות חברתיים־תרבותיים ליברליים המעודדים 
)או לכל הפחות נתפסים כמעודדים( רלטיביזם תרבותי, שפרטים וקבוצות )שרובם ככולם 
הלאומית.  או  האתנית  האישית,  זהותם  על  כאיום  אותם  חווים  החברתיים(  מהשוליים 
במציאות כזאת, דווקא חיבור לקבוצת הפנים וחידוד הזהות עשויים לגבש ביטחון שיוביל 
לדיאלוג בינתרבותי שוויוני ובונה. במובן זה, מושגים כגון “רב־תרבותיות״ אינם ניטרליים; 
אדרבא, הם מייצגים עמדה חברתית מועדפת שלא כולם שותפים לה, ומכאן שלא את כולם 
בין  הקשר  ולהידוק  הייחודיות  לחידוד  קורא  המזרחי  החינוך  לפיכך,  לשרת.  צפויה  היא 
התלמידים ובין משפחתם, קהילתם ומורשתם התרבותית מבלי שזכויותיהם והזדמנויותיהם 
ייפגעו; בד בבד מודגשים בו מרכיבים בין־קבוצתיים של חינוך שוויוני ואנטי־גזעני. אם כן, 
יש בו למעשה שני מוקדים — האחד הוא עבודה חינוכית המכוונת פנימה ומדגישה בירור 
של מרכיבי זהות אישית וקולקטיבית, והאחר הוא עבודה חינוכית המכוונת החוצה ובוחנת 
באופן ביקורתי דפוסי יחסים ואת השפעותיהם על פרטים וקבוצות. כל אחד מהמוקדים 

הללו תומך בשני ומשלים אותו. 
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יש זיקה בין המיקום החברתי וההביטוס של הפרט ובין יחסו לחינוך ולהשכלה, וכן בין מיקומו 
וההביטוס שלו ובין יחסה של מערכת החינוך כלפיו. מיקום מרכזי יותר ייטה להוביל לאמון 
ואוהד כלפיה. לעומת זאת, מיקום שולי עלול  וליחס מעריך  במערכת, לחוויות של שייכות 
להוביל לאי־אמון הדדי ובסופו של דבר לניתוק ולנשירה. במילים אחרות, מידת ההזדהות עם 
מערכת החינוך ועם האתוס שלה, ומידת האמון ביכולתה לקדם התפתחות רלוונטית ומועילה, 
והטיות  ועל ההישגים בבית הספר. בה בעת, הנחות  אופני התפקוד של הפרט  ישפיעו על 
סמויות המופנות כלפי פרטים וקבוצות מסוימים מקבלות ביטוי בשיח החינוכי ומשפיעות על 
חוויית הלמידה ועל סיכויי ההצלחה. ביטויים סמויים אלו — אמירות לא מכוונות, המבטאות 
מיקרו־אגרסיות או “יחס מפלה חמקמק״ )בקשי, 2019( — מופנים כלפי מי שאינם נתפסים 
או אינם רואים עצמם כחלק מהמכלול וכבעלי קול, ייצוג או השפעה של ממש על הערכים, 
הכללים ודפוסי היחסים והפעולה במרחב החינוכי או החברתי. בהקשר של מערכת החינוך 
ובעלי  נמוך  ותלמידים מזרחיים ממעמד  לרוב משפחות  דוברת העברית בישראל, אלה הם 
המועצות  ברית  ויוצאי  אתיופיה  יוצאי  ותלמידים  משפחות  וכן  מסורתית־שמרנית,  נטייה 
לשעבר. הטיה חברתית זו, הקשורה למיקום החברתי, תשפיע במקביל על העמדה הפוליטית 
ודפוסי ההצבעה ועל החוויה החינוכית וההישגים הלימודיים. יש להדגיש כי הדפוס הזה הוא 
תוצאה ישירה של הטיה תרבותית המיתרגמת ליחס מפלה, והוא אינו באחריותם של אלה 
הקורבן״.  “האשמת  כאן  אין  כלומר  בשוליה,  עצמם  המציבים  או  החברה  בשולי  המוצבים 
רוצה לומר, על החברה ככלל ועל המצויים בעמדות כוח והשפעה מוטלת האחריות לדאוג גם 

להתפתחותם ולשלומם של אלה המצויים בשולי החברה. הקריאה כאן היא לשינוי מערכתי.
אף שהקשר בין שני התחומים — הפוליטי והחינוכי — אינו פשוט או הדוק, הוא מצביע 
על שני מרחבי קונפליקט טעונים בחברה הישראלית ומסמן זיקה אפשרית או מידה של 
הקבלה ביניהם. בשניהם נדרש רציונל שיסייע לצמצם את הפערים ואת המתחים. הרציונל 
את  שמשבשת  א־בינרית,  כעמדה  המזרחיות  הגדרת  על  מתבסס  כאן  שהוצע  הבסיסי 
הפוליטי  לשדה  זו  תפיסה  של  תרגומה  תחתם.  וחותרת  בחברה  הדיכוטומיים  הפיצולים 
הקיים,  הפוליטי  הסדר  עם  מתיישבת  שאינה  פוליטית  מסגרת  בהקמת  להתבטא  עשוי 
שבמרכזו חלוקה חדה בין ימין לשמאל. חלוקה מחדש, גמישה יותר, של הכוח והמשאבים 
בציבוריות הישראלית עשויה להוביל גם לצמצום הפערים האתניים בישראל ולהפחתת 

הניכור והדה־לגיטימציה בין חלקי החברה הישראלית. 
כפי שראינו, מהלכים דומים רלוונטיים ואף חיוניים במערכת החינוך הישראלית כיום: 
הפחתת הריכוזיות, חיזוק הקשר למשפחה ולקהילה והזמנתן לקחת חלק בעיצוב המסגרות 
הוליסטית  גישה  של  וטיפוחה  בינריות  וחלוקות  הבחנות  צמצום  החינוכיים;  והתהליכים 
וצמצום  קולקטיבית  לחשיבה  מעבר  לטפחם;  ושואפת  וקבוצה  פרט  בכל  ערך  המוצאת 
הנטייה להתמקדות בפרט ובמדידת יכולותיו לפי סטנדרטים אחידים )ומפלים(; ולא פחות 
בין  חוויית רצף  ומאפשרת  ולמורשות התרבותיות  מכך, עמדה המבטאת כבוד למסורות 
לציין  למותר  ובית הספר.  ובראשם המשפחה  ובין המרחבים השונים,  ועתיד  הווה  עבר, 
כי הפוליטי והחינוכי תומכים זה בזה ומשלימים זה את זה. שניהם גם יחד עשויים להביא 

לשינוי ולתיקון עולם ולקדם חברה מגוונת, צודקת ושוויונית יותר. 
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סוציולוגיה של היסטוריה רעיונית
גילי המר*

ספרו המרתק של אורי רם מבצע משימה מאוד לא פשוטה: לכתוב היסטוריה רעיונית של 
הסוציולוגיה הישראלית. הפעם הראשונה שבה קראתי טקסט של אורי רם הייתה בתואר 
בישראל״,  “חברה  בקורס  העברית,  באוניברסיטה  ואנתרופולוגיה  בסוציולוגיה  הראשון 
שבו קראנו את מאמריו על ניאו־ליברליזם וגלובליזציה בהקשר הישראלי. הרעיונות של 
רם ליוו אותי גם בכתיבת המאמרים הראשונים שלי, כאשר מסגרתי וניתחתי את ההקשר 
ולהבין טוב  לי לחדד  עזרו  והם  עיוורות,  נשים  הישראלי של עבודת הדוקטורט שלי על 
יותר פרדוקסים שבתוכם נתונות נשים עיוורות, שצריכות להתמודד מצד אחד עם תפיסות 
סטיגמטיות על עיוורון ומוגבלות שמדירות אותן מסֵפרה נשית ומצד שני עם שיח גלובלי 

על אידיאל היופי וצרכנות נשית בישראל, שמצופה מהן להשתתף בו. 
ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  המחלקה  בו,  שגדלתי  האקדמי  המקום  מבחינת 
באוניברסיטה העברית, הספר האיר לי רקע חברתי והיסטורי של הדמויות המייסדות של 
המחלקה, והיה מרתק לקרוא את הדיון ביחסים הרעיוניים בין הפרדיגמות הירושלמיות. 
קיר  על  תלויות  שתמונותיהן  הדמויות  את  רחב  רעיוני  בהקשר  מיקמו  האלה  התיאורים 
חדר הסמינרים, שבהן התבוננתי שעות רבות כל כך. הספר עזר לי למקם את עצמי אפוא 
בתוך היסטוריה מחשבתית וארגונית ולהבין טוב יותר איך הפכתי לחוקרת שאני, ולאילו 

השפעות וזרמי עומק נחשפתי.
מתוך מגוון הכלים המחשבתיים שכתיבתו של רם מעניקה לי, גם כאנתרופולוגית שהחברה 
בישראל אינה המוקד העיקרי של עבודותיה, בחרתי לציין כלי שאפשר להמשיג כתאורטי 
וכמתודולוגי: יצירת היסטוריה רעיונית. ספרו של רם משרטט תוואי שבעזרתו אפשר לשאול 
ולחשוב: איך עושים היסטוריה של רעיון? כיצד ממיינים רעיונות? איך מחלקים אופני שיח?
ראשית, ההיסטוריה הרעיונית שרם מציג מזמינה אותנו לשאול מה נכתב על הרעיון 
שאנו סוקרות ועל המושג התאורטי שמוביל אותנו, היכן נכתבו הדברים ועל ידי מי. בספר 
המדובר כאן, רם כותב היסטוריה רעיונית של סוציולוגיה ישראלית שנכתבה על ישראל, 
בישראל ועל ידי ישראלים. אם אני מאמצת את השאלות להיסטוריה הרעיונית שאני כותבת 
על מושג המבט )gaze( למשל, מדובר בהיסטוריה של שיח על ראייה, שנכתב ברובו על 
אנשים רואים, בידי אנשים רואים. רצף השאלות הזה מאפשר לי להבין טוב יותר גם את 

השיח האלטרנטיבי שאני מציעה לתאוריה של מבט.

האוניברסיטה  תרבות,  ללימודי  והתוכנית  ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  המחלקה  המר,  גילי  ד״ר   *
העברית בירושלים

סוציולוגיה ישראלית כב)1( תשפ"א-2021
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שנית, רם מלמד אותנו שחלק מהיצירה של היסטוריה רעיונית כולל מה שהוא מכנה 
מותח  רם  ישראלית  סוציולוגיה  על  בכתיבתו  ולצדדים״.  לאחור  מושגים  של  “מתיחה 
אחד  מצד  בינלאומית  בסוציולוגיה  תמורות  בחשבון  מביא  כשהוא  “ישראל״  המושג  את 
והקשרים היסטוריים ישראליים מצד שני. ואם אאמץ עקרונות אלו למחקר שערכתי על 
עיוורון, אני מותחת תרבות חזותית כך שתכלול פרקטיקות חושיות שמבוססות על שמיעה, 

מגע ותנועה, ובודקת את היחסים שלהן עם החזותי. 
ההדדיות.  עקרון  רעיונית,  היסטוריה  בכתיבת  השלישי  לעיקרון  ממשיכים  אנו  מכאן 
רם בוחן הדדיות והשפעות בין, למשל, רוח הסוציולוגיה לרוח הזמן; בין גישות מוסדיות 
למרדניות; בין מושג ובין פרדיגמה שהמושג “חוסה״ תחתיה; בין רעיון מושגי ובין השפעות 
ציבורית  לסוציולוגיה  סוציולוגיה תאורטית  בין  או צרפתית;  חיצוניות, למשל אמריקנית 
או יישומית. ההדדיות שרם כותב עליה היא של זיקה, כלומר ניתוחו מסתכל על יחס בין 
דברים — יחס שאינו השפעה ישירה של א על ב, אלא של מה שרם מכנה “זיקות פרשניות״: 

ב מצוי בסביבת א ומושפע ממנו.
באמצעות נקודות אלו רם מדגים לאורך הספר כולו כיצד הסוציולוגיה גם משקפת את 
סביבתה וגם מסבירה אותה, אבל לא בדרך פשוטה וישירה אלא כמה שהוא מכנה “תגובה 
מעובדת ומורכבת״: “כמנסרה שהמציאות החיצונית לה משתברת דרכה״ )עמ׳ 10(. בעיניי, 
זיקת המנסרה הזאת היא מטפורה יעילה מאוד לחקר רעיון, וכריכת הספר ממחישה זאת 
היטב. בציור של אלי שמיר )צייר שעסוק מאוד במלאכת הציור ופעמים רבות מתבונן בעצמו 
מבצע אותה(, שנקרא “דיוקן הדדי בנוף עם מראם סירחאן״, אפשר למצוא תרגום חזותי 
יש כאן התבוננות עומק של הצייר בתלמידתו, של התלמידה בו ושל  לעקרון ההדדיות: 
שניהם בשדה ובסביבתם. ההתבוננות ההדדית ממוקמת בתוך תבנית חברתית מרחבית, 
ואנחנו משתתפים בפעולת ההתבוננות בסצנה. הציירים מתבוננים זה בזה בעודם נטועים 
בהקשר שהם מעצבים ומשקפים, כפי שרם מתבונן בסוציולוגיה על דורותיה, שמתבוננים 
זה בזה בתוך ספרו. זוהי התבוננות הדדית שבה כל אחד ואחת מתפתחים ומשתנים מתוך 
זיקה אחרת למרחב: הזיקה של שמיר למרחב תהיה שונה מהזיקה של תלמידתו. באותו 

אופן רם מתאר כיצד לכל גישה סוציולוגית יש הקשר אינטלקטואלי שונה. 
רעיון  הנוגעים להתפתחות   )15 )עמ׳  והסביבות״  “מסכת ההקשרים  את ההדדיות של 

אפשר למצוא גם במטריצה ללימודי סוציולוגיה שרם מציג בספר:

הקשר חברתי ומוסדיהקשר אינטלקטואלי

סביבה פנים־
דיסציפלינרית

ליבת התוכן של השדה, הגדרתו 
של מושא המחקר, השאלות 
הנדונות, מערכת המושגים, 
התזות המרכזיות, משבצת 

הפרדיגמה

מערכת שבאמצעותה מיוצר 
הידע — הקנייתו ותפוצתו, 

מערכת ההשכלה הגבוהה, במות 
פרסום, מכוני מחקר, משבצת 

השדה

סביבה חוץ־
דיסציפלינרית

סביבה אינטלקטואלית חיצונית, 
מגמות סוציולוגיה עולמית, רוח 

הזמן, פילוסופיה של המדע

סביבה חברתית שהתחום המדעי 
נדון בה ומשוקע בתוכה; הקשר 

פוליטי, ארגוני, לאומי וכלכלי
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אם אני מיישמת מטריצה זו על סוציולוגיה של לימודי מוגבלות, למשל, אני מקבלת את 

הדבר הבא: 

הקשר חברתי ומוסדיהקשר אינטלקטואלי

סביבה פנים־
דיסציפלינרית

תזה ביקורתית לגבי תפקיד 
התרבות והחברה בעיצוב אי־שוויון 

גופני ומוגבלות

יצירת במות פרסום ומכוני 
מחקר לחקר מוגבלות בבריטניה 

ובארצות הברית

סביבה חוץ־
דיסציפלינרית

מחשבה ביקורתית על גוף 
וממסד רפואי, הגדרות מחדש של 

נורמליזציה ומדיקליזציה

תנועות פוליטיות לזכויות אדם, 
חקיקה חדשה המקדמת זכויות 
אזרח של אנשים עם מוגבלויות

לסיכום, רם מציע לבחון את הסוציולוגיה הישראלית באמצעות לוליינות תאורטית שאשמח 
מה  עצמי:  את  שואלת  אני  תאורטיות  טענות  כותבת  כשאני  הספר,  קריאת  מאז  לאמץ. 
האינטרס שעומד בבסיס הרעיון? אילו מומחים משתפים פעולה במפעל הרעיוני הזה? על 
ידי מי ולמען מי נכתבת הפרדיגמה? רם מבהיר את הריקוד שמתקיים בהיסטוריה הרעיונית 
בין שיקוף להשתקפות. זהו דואט של ממש בין סביבה ובין הקשר. ההיסטוריה של הידע 
סוציולוגיים  מעגלים  בין  וחזור,  הלוך  ואחורה,  קדימה  הספר  לאורך  נעה  הסוציולוגי 
מקומיים ועולמיים, בין גישות תאורטיות לתמורות חברתיות. בדיון על התפתחות המחשבה 
הפמיניסטית בסוציולוגיה הישראלית, למשל, רם קושר בין תמורות אינטלקטואליות ובין 
הקמת המקלט הראשון לנפגעות אלימות במשפחה ומרכז הסיוע הראשון לנפגעות עבירות 
מין, הקמת ההוצאה לאור הפמיניסטית הראשונה, דוח מומחים על מעמד האישה בישראל 

משנת 1978, והקמת קהילה לחקר מין ומגדר באגודה הסוציולוגית הישראלית. 
את כל זאת הוא עושה מתוך מודעות שנזהרת מסכמטיות של מיון, בהתייחסות מכבדת 
שבדרך  רעיוניים,  מהלכים  של  המפותלת  דרכם  על  מצביע  הוא  גישה.  לכל  וביקורתית 
בדיון  לדוגמה,  מחדש.  ובנייה  מוכחשים,  היבטים  שחושפת  ביקורת  פירוק,  כוללת  כלל 
אלו  סוציולוגים  כיצד  “הבובריאנים החדשים״ רם מראה  הגישה של מה שרם מכנה  על 
עורכים פירוק של תאוריה בובריאנית בשלושה שלבים: חשיפה של היבט מוכחש בתוכה 
)מרכיב דתי שנמצא בציונות החילונית(, ביקורת על השימוש המניפולטיבי בדת לפי צורכי 
ניאו־ מחודשת  ובנייה  ומזרחים(,  ערבים  מול  היררכיה  יצירת  )לשם  האשכנזית  הציונות 
בובריאנית של דתיות )להבדיל מדת ממוסדת( הרואה בדת מקור להעצמה מזרחית ויצירת 
ואם אאמץ מהלכים אלו לתיאוריה הניאו־חזותית שאני  יהודית-ערבית.  חלופה מזרחית, 
כותבת על מבט, אני מבקשת ראשית להצביע על ממדים כוחניים אייבליסטיים מוכחשים 
חושים  בין  היררכיות  דיכוטומיות  עיוורון; שנית, לחשוף  בעלי  אנשים  בתוכה, שמדירים 
באופן  חזותית  תאוריה  מחדש  לבנות  ושלישית,  ראייה-מגע/גבר-אישה;  כמו  וקטגוריות 

שמביא בחשבון ספקטרום של ראייה, עיוורון וחושים אחרים בניתוח חברתי ומגדרי. 
ספרו של רם העניק לי כלים לחשוב על המחשבה שלי. הוא גם עורר בי שאלות: עד 
כמה הסוציולוגיה שלי ישראלית? כיצד אני יכולה לראות ולדמיין שילוב של תחומי רוח 
כמו לימודי מוגבלות, חושים וגוף בקנון סוציולוגי ישראלי? מה הדימוי השולט במחשבה 
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הרעיונית שאני חלק ממנה? אילו היררכיות יש בתוך התאוריה שמחקרי ממוקם בה? ואילו 
חלופות הגישה התאורטית שלי מציגה, ומול מי? שמחתי על ההזמנה ללמוד על הסיפור 
שלנו, כתלמידים וכמרצים לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, ולהבין טוב יותר את ההיסטוריה 

הארגונית והרעיונית של המקום שבו אנו בוחרים להימצא.
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סיפורים על סוציולוגיה ישראלית

חאלד פוראני*

עבורי, קריאת עבודתו החשובה של אורי רם הסוציולוגיה הישראלית: היסטוריה רעיונית, 
1882–2018 הייתה במובן מסוים חזרה לנקודת ההתחלה. הרגעים המעצבים של הכשרתי 
הסוציולוגית הקצרה באוניברסיטת חיפה כללו קריאות חוזרות ונשנות של הפרק המכונן 
של רם בנושא חברה ומדעי החברה בספרו החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים )רם, 
ישראלי  למוסד  היישר  התיכון  מבית הספר  ניסיון, שמגיע  וחסר  צעיר  לפלסטיני   .)1993
משב  מנוחה,  הציעה  אורי  של  ההקדמה  צבאי,  שירות  לאחר  אוכלוסייה  בעיקר  שמחנך 
רוח מרענן, שאת חשיבותו לא הצלחתי להבין לגמרי באותה תקופה. במבט לאחור אני 
החברה  של  השליטה  למטריצת  מחוץ  אל  קיימא  בר  מוצא  לי  הציע  שהוא  עכשיו  מבין 
ביקורתית  סוציולוגיה   — סוציולוגיה  לראות  אפשרות  אורי  לי  נתן  בדבריו  הישראלית. 
מסוימת — בפעולה. בהשתמשו בארסנל סוציולוגי על מנת להציץ מעבר לתנאי שליטה, 

אורי השתמש במתודולוגיה יוצאת דופן שלדעתי אנו פוגשים היום שוב בספרו.
אם נשתמש במונחי שוק הפיקוח והמעקב, הפורח בימינו, המונח שעולה על הדעת כאשר 
חושבים על המתודולוגיה של אורי הוא droning. האינטלקט של אורי מרחף מעל שיחות 
סוציולוגיות המפוזרות על פני זמן ומרחב, ואז — בדיוק יוצא מן הכלל — הוא צולל כעיט אל 
רגעים מסוימים בשיחות אלו כדי לצוד מתוכן תובנה. הספר הוא אוצר של תובנות, גם אם 
אינו חף לגמרי מהפרעות, שהרי הוא מרחף מעל 140 שנה כמעט של שיחות סוציולוגיות 
גלים  ארבעה  מזהה  אורי  התחום  את  בסקירתו  הפילוסופיים.  יסודותיהן  ושל  ישראליות 
נפרדים: מבשרים, מייסדים, מבקרים ו״פוסטיים״, האחרונים נושאים סימנים המצביעים 

על בובר כמבשר, אומר לנו אורי, ובכך מסמן אותם כמגמות ניאו־בובריאניות.
גם  הוא סיפק  סיפור הסוציולוגיה הישראלית  לאורי על שבכתיבת  רוצה להודות  אני 
סיפור מסוים על החברה הישראלית, מלא בתובנות, חלקן מפתיעות ולא אינטואיטיביות. 
לדוגמה, אורי מציין כי 1967 לא הייתה נקסה )נסיגה, בערבית( רק עבור חברות ערביות, 
אלא גם עבור בן־גוריון. כמה סֹופֹוְקִלי! שהרי המשוררים הטרגיים מלמדים אותנו גם כיצד 
ונפילתו הגיעה לשיאה  ניצחון מלווה בתבוסה. כמו הערבים שכבש, גם בן־גוריון הובס, 
בתבוסת גוש השמאל בפוליטיקה הישראלית בשנת 1977. עוד אני רוצה להודות לאורי על 
שסיפק כמה תובנות חדשות לגבי עבודתם של מוריי היקרים, הנרי רוזנפלד, שולמית כרמי 
ודבורה ברנשטיין. ואם בהכרה במורים עסקינן, אולי זה מקום טוב לציין את אלה שנתנו 
לאורי השראה לעבודה זו, בעיקר בורדייה והברמאס. בעקבות בורדייה אורי מתייחס אל 
הסוציולוגיה כאל שדה לימוד “עצמאי למחצה״ העוסק ב״קיום חברתי״. מהברמאס הוא 
לוקח את “התאוריה הביקורתית הדמוקרטית״, האוחזת בהנחות היסוד של הנאורות ומתוכן 

נושאת הבטחות לפרויקטים מודרניים של חופש.
לתחושתי, מורשת שני ההוגים הללו מגדירה הן את האפשרויות הן את גבולות הסקירה 
של אורי את התחום. מתוך כך הוא נותן לנו הזדמנות להתמודד עם כמה שאלות על עבודת 

ד״ר חאלד פוראני, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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“האינטלקט  של  היעדרה(  )או  האוטונומיה  על  דיוק  ליתר  או  הסוציולוגיה,  של  הגבול 
שאפשר  האופקים  ועל  סוציולוגיה  על  לספר  אפשר  סיפור  של  סוג  איזה  הסוציולוגי״: 
והברמאס  בורדייה  שבהם  לאופנים  מתייחס  אינו  אורי  הסיפור.  בהמשך  אליהם  לשאוף 
וגם  לו מדדים; בעיניי, בכך טמונות האפשרויות  וגם קובעים  גם מנחים את המסע שלו 

המגבלות של עבודתו.
במוסדות  אקדמית  כדיסציפלינה  וברה  תוכה  כלומר  הסוציולוגיה,  לגבולות  באשר 
ומבלבלת כשהוא מייחס לתחום  נוקט עמדה מבולבלת  גבוהה, אורי  מודרניים להשכלה 
של  ל״סוציולוגיה  בגישתו  בורדייה  על  בהסתמך  קיימת.  אינה  שזו  במקום  אוטונומיה 
הסוציולוגיה״, אורי רואה בסוציולוגיה שדה “עצמאי למחצה״ של ידע על “קיום חברתי״. 
כי טקסטים סוציולוגיים  נוקט עמדה הפוכה כאשר הוא טוען  זאת, נראה שהוא  ולמרות 
שומרים על “מעגליות מסוימת״ ביחס להקשרים שלהם וכי הסוציולוגיה עצמה “תואמת״ 

ל״גלגלי החברה״ שבה היא “מוטבעת״.
אורי משתמש בקטגוריה  כי הראייה הסוציולוגית מושעית כאשר  נראה  דומה,  באופן 
בעיניי,  אפריורי.  מעורער,  לא  מאליו,  מובן  כנתון  נותר  “החברתי״  חברתי״.  ״קיום  של 
אירוני שבספר הסוקר ניתוחי מציאויות שהתהוו במרחבים ובזמנים ספציפיים, הקטגוריה 
יותר כאשר אורי דן  זו מפתיעה אף  המכוננת של “החברתי״ נחשבת אקסיומטית. הנחה 
לדוגמה,  ניתוח.  כקטגוריית  ב״חברתי״  השימוש  את  אפילו  להשהות  הקוראות  בראיות 
במונחים שאין לטעות בהם אורי מזכיר לנו כיצד ביסוד המסורות הסוציולוגיות של אמיל 
דורקהיים וגם של שמואל נח אייזנשטדט — שני Staatsdiener — עמדה הדאגה לבריאות 
הרפובליקות שלהם ולהבניית דמות האזרח הראוי. כך שגם כאשר נדמה שהדבר מתבקש 
ממש, אורי מותיר אותנו מבלי לבחון את המובנות־מאליה הנרכשת של “החברתי״, שהיא 
תנאי המאפשר את הופעתה ההיסטורית של הסוציולוגיה. הוא גם אינו בוחן את הניתוק של 

הסוציולוגיה כמדע מודרני מתחומים אחרים.
למשל  הזה,  התהליך  את  לתאר  כדי  מנרמלים  במונחים  משתמש  אורי  זאת  במקום 
כאשר הוא מתאר את הסוציולוגיה כ״מופרדת״ מפילוסופיה, מתאולוגיה ואפילו מאתיקה. 
אולי  הרציונליות.  היחלשות  של  כסימפטום  ולא  כרציונלית,  אפוא  מוצגת  הסוציולוגיה 
נותן לנו הזדמנות להתבונן בסוציולוגיה כסיפור שהחברה מספרת  בלי משים אורי שוב 
בדברי  המודרניזציה״  “תורת  לזכור שבמקרה של  לנו  עוזר  הוא  על עצמה. שכן  לעצמה 
מכנה  )אורי  סיפור  לעצמה  סיפרה  רק  לא  הברית  ארצות  האמריקנית,  הסוציולוגיה  ימי 
זו “אידאולוגיה״( על “החיים הנורמטיביים״ בציון החדשה, אלא גם על  תאוריה מסוימת 
העולם החדש שביקשה ליצור בצלמה ובדמותה. באופן דומה, אורי קובע כי הדיסציפלינה 
שלו התאימה את עצמה ל״גלגלי החברה הישראלית״, מה שהופך את סיפור הסוציולוגיה 

הישראלית גם לסיפור החברה הישראלית.
הספר הזה משאיר אותי אפוא עם שאלה לגבי סוג הסיפור שאפשר לספר על סוציולוגיה. 
בכותרת המשנה של הספר אורי מתאר את גרסתו לסיפור הסוציולוגיה הישראלית וקובע 
כי היא רעיונית; אבל אני תוהה אם התייחסות זו שגויה, מכיוון שאני חושד כי סיפורו של 
רעיוני אלא אתי במהותו. מבחר הראיות שהוא מביא כמעט בכל עמוד תומך  אינו  אורי 
בפרשנות זו, ולכך יש כמה דוגמאות בולטות. הוא מתייחס למסעו של דורקהיים לייסודו 
 ,)Ancien Régime( של מדע החוקר כיצד תיתכן קהילה מוסרית לאחר קריסת המשטר הישן
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שאלה שממצבת את ההשתתפות בחברה מגובשת ככינון המעשה המוסרי. ואז, בהיסטוריה 
המוקדמת של הגרסה האמריקנית לדיסציפלינה, קורסים בסוציולוגיה החליפו את קורסי 
פוליטיות  מחויבויות  עם  סטודנטים  שמשך  המסלול  גם  הייתה  וסוציולוגיה  האתיקה. 
שבשעה  בורוויי(  מייקל  )בעקבות  מציין  אורי  לבסוף,  השישים.  שנות  מחאות  בעקבות 
הנוכחות  שמאלה.  סטתה  העכשווית  הסוציולוגיה  ימינה,  סטתה  העכשווית  שהחברה 
המהותית הזאת של האתיקה יוצרת אצלי את הרושם שסוציולוגיה היא סיפור מסוים או 
מערך סיפורים שחברה מספרת על עצמה. והאופי או התפקיד של הסוציולוגיה בסיפור 

הוא זה של המצפון, שלעיתים מסכים עם החברה ולעיתים ביקורתי כלפיה.
אוטונומיה  ייחוס  אורי:  בעקבות  בספר  אפוא  מתעוררות  בעיות  של  קבוצות  שתי 
מבולבלת או לא קיימת לדיסציפלינה הסוציולוגית, והתעלמות מההיבטים האתיים על ידי 
הכללתם בתוך האינטלקטואלי ומתחתיו. כאן אני כולל את השימוש שעושה אורי בשמו של 
בובר בתיאור מגמות בשני העשורים האחרונים של החברה והסוציולוגיה הישראלית. אורי 
אף קובע כי בובר הוא “מילת הקוד״ שלו לתיאור מגמות אלו: פוסט־קולוניאליזם, פוסט־
לאומיות, פוסט־מודרניזם, פוסט־חילוניות, אתנו־דתיות וייהוד. אבל אז נשאלת השאלה: 
מה טמון בחובו של שם? לדידי, הטענה שכל מגמות ה״פוסט״ הן בהשראת בובר משקפת 
)של  אינטלקטואלית  בעמדה  שמקורם  כלים  בעזרת  גבולות  לבסס  ואירוני  נחפז  ניסיון 
בובר( שלפיה הגבולות מתפתחים באופן דיאלוגי ולעולם אינם יציבים או אטומים. אנסה 
לתאר כמה מהבעיות שבעיניי נובעות מהחיפזון הזה לזרוק לכובע הבוברי או הניאו-בוברי 

אינספור מגמות חדשות בחברה ובסוציולוגיה.
להכרזתו  מרקס  את  הנראה  ככל  שהובילו  הבעיות  שלל  את  מזכיר  זה  סיווג  ראשית, 
המפורסמת: “מה שבטוח הוא שאני לא מרקסיסט״. אבל המידה שבה הסיווג הזה קרוב 
ל״בובר האמיתי״ או רחוק ממנו אינה העיקר; ענייני הוא הצבתם של גבולות באמצעות 
קריאת מכלול מגמות על שם סוציולוג שקבע את פרויקט חייו כ״אנתרופולוגיה פילוסופית״ 
וחתר “לאחד לבבות״ ביחסים בין־סובייקטיביים. בכך יש מן ההסגרה, החשיפה — מכיוון 
שהפעולה חושפת את קיבוץ הגבולות של הדיסציפלינה; ויש כאן גם חטא למורשתו של 
אדם שמשימתו חרגה מהסוציולוגיה ואפילו הלכה מעבר לה. ובשני אלה יש גילוי: כאשר 
הסוציולוגיה  כיצד  ממחיש  הוא  “בובריאניות״,  האחרונות  המגמות  כל  את  מכנה  אורי 
מאשר  יותר  הרבה  הוא  עליה  המסופר  הסיפור  וכיצד  אוטונומית  לא  דיסציפלינה  היא 

אינטלקטואלי בלבד.
של  בדיון  ניכרת  חלקי,  באופן  ולו  אוטונומית,  כאל  לסוציולוגיה  השגויה  ההתייחסות 
הפוליטי״,  “התחום  שכותרתו  בסעיף  שנהב־שהרבני,  יהודה  “ניאו־בוברי״,  בסוציולוג  אורי 
וכן בהכללתם של שני סוציולוגים שעבודתם לא נראית סוציולוגית )וקסלר וגורביץ׳( תחת 
הכותרת “סוציולוגים בובריאנים״. אם רוצים לשייך את שנהב־שהרבני לשם מסוים, הייתי 
חושב שנכון יותר לחפש בכיוון של הוגים השייכים לספרות השוואתית ולאנתרופולוגיה מאשר 
לסוציולוגיה. וליתר דיוק, לשנהב־שהרבני — “הערבי-היהודי״ — אפשר לקרוא “סעידיאני״ על 

שום פנייתו לפוסט־קולוניאליזם או “אסדיאני״ על שום פנייתו לפוסט־חילוניות.
החברה  כמו  ייחוס,  של  הזה  האקדמי  בריטואל  אורי  של  לטעון שהשתתפותו  יכולתי 
נראות. אך לא כך הוא.  והמוסלמי לחוסר  שבה מוטבע מקצועו, מכפיפה את הפלסטיני 
אורי למעשה עושה מחווה לסוציולוגיה הפלסטינית ומייחד לה חלק קצר משלה. טענתי 
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באופן  מסתיר  כבובריאנים  אחרים  סוציולוגים  ושל  שנהב־שהרבני  של  שהזיהוי  היא 
פרדוקסלי מגמה רחבה הרבה יותר שבובר הוא אכן מתורמיה המרכזיים: הרחבת גבולותיו 
של הסובייקט הקרטזיאני. מגמה זו מאתגרת את רעיון הריבונות, אפילו את ריבונותה של 
קטגוריית ה״ריבונות״. במתיחת גבולות אלו עד הקצה, המוטו של ההוגים אינו יכול להיות 
עוד “אני חושב, משמע אני קיים״, אלא אולי “אני חושב, משמע אתה קיים״; או אולי, בצורה 
מעגל  את  דומה, שישבור  דבר  כל  או  קיים״;  לא  אני  חושב, משמע  “אני  יותר,  מאתגרת 

.)self-referentiality( ההתייחסות העצמית
אילו נותר אורי ערני לחוסר היציבות של גבולות הסוציולוגיה ומתייחס למרכזיותו של 
לשדר  במקום  האתי.  סיפורו  את  אחרת  מסיים  היה  אולי  בובר,  של  במחשבתו  הדיאלוג 
תחושת מצוקה לקראת התנגשות בין הסוציולוגיה ַלפרנקנשטיין )המדינה המודרנית( שיצר 
יכול להציב שאלה מלאת תקווה, שאלה שהייתה חשובה מאוד  והטביע אותה, הוא היה 
לבובר ולכל אחד — לפניו או אחריו — אשר לא התפתה אחר מקסמי התבונה הריבונית: 
ְלמה יכולה עדיין להפוך הסוציולוגיה? איזה שם עלינו לתת למדע שמעז לחקור בה בעת 

את קיומו ואת אי־קיומו של “החברתי״?
אולי הצגתי ביקורת נחרצת למדי על הנחות היסוד וטשטושי הגבולות בספרו של אורי, 
הראשונה  השאלה  מעניק.  שהספר  “מתנות״  שתי  שאלות,  בשתי  לסיים  רוצה  אני  אבל 
ייצור  של  עוצמה  רבי  למרכזים  טפילי  יחס  הישראלית  שלסוציולוגיה  לאפשרות  נוגעת 
ידע. אורי מציין כי הסוציולוגיה הישראלית ממשיכה “ליישם״ תאוריות ושיטות שפותחו 
של  היעדרה  את  להסביר  כדי  אולי  תאוריות,  לחדש  או  לייצר  במקום  אחרים  במקומות 
מסורת מרקסיסטית בסוציולוגיה הישראלית, כפי שאורי מציין בהפתעה מסוימת. השאלה 
השנייה נובעת מהסיפור המופתי של אורי כיצד הִקיְּבַלה )כיוון התפילה( של הסוציולוגיה 
הסוציולוגיה  כך,  במערב.  ההגמונים  אצל  לשינויים  עצמה  את  התאימה  הישראלית 
הישראלית המליכה תחילה את המזרח־אירופיים; אחר כך הלכה בדרכי הגרמנים ואירופה 
בכלל; בהמשך, לאחר מלחמת העולם השנייה, נהתה אחר האמריקנים; ולבסוף, בייאושה 
מהמודרניות המערבית, היא עקבה אחר הביקורת הצרפתית על המודרניות. לאור נדידת 
האינטלקט הזאת אני תוהה אם הסוציולוגיה הישראלית, או חלקים ממנה, ינהו בעתיד אחר 
הסוציולוגיה הסינית או אחר סוציולוגיה הנשלטת על ידי ממלכות נפט. ואכן, אם מלחמת 
העולם השנייה הציגה את פשיטת הרגל של אירופה, ובמיוחד את זו של גרמניה, והביאה 
את הסוציולוגים “לנדוד״ לאמריקה — אזי לאחר פשיטת הרגל של האימפריה המקרטעת 
הזאת, על מלחמותיה, שווקיה וציווייה המסוכנים בתקופה של מגפה עולמית, לאן ינדוד 

האינטלקט של הסוציולוגים של ימינו, בתוך הסוציולוגיה או מחוצה לה?

מקורות

רם, אורי )עורך(. )1993(. החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים. ברירות.
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מייסדים, ממסדיים, מַמסדים ומבשרים:

נרטולוגיה במבחן הזמן
יהודה שנהב־שהרבני*

לא בכל יום, וגם לא בכל דור, לוקח על עצמו חוקר בכיר לשרטט את מהלכה, גבולותיה 
ואפשרויותיה של הדיסציפלינה האקדמית שהוא חבר בה. זהו פרויקט נדיר גם במונחים 
השוואתיים ואני יכול לחשוב רק על מעט ספרים דומים בסוציולוגיה האמריקנית, הבריטית 
 Abrams, 1968; Calhoun, 2007; Curtis & Petras, 1972; Hasley,( אחרים  במקומות  או 
Rinzivillo, 2019 ;2004(. אפשר להניח שתחלופנה עוד שנים רבות עד שיועמד פרויקט 
בסדר גודל דומה על הסוציולוגיה בישראל, דבר המבטיח לספר תוחלת חיי מדף ארוכה. 
זהו פרויקט מתמשך  אחרי ככלות הכול, אורי רם לא כתב אותו במשיכת קולמוס אחת. 
שמתחיל כבר מן הדיסרטציה שלו בניו סקול לפני יותר משלושים שנה, ושבא לידי ביטוי 

בגלגולים שונים שלו במהלך השנים )רם, Ram, 1992, 2005 ;2006 ועוד(.
בספר שלפנינו אורי רם בוחן את התנאים והנסיבות הפוליטיות והתרבותיות שהולידו 
את  שעיצבו  הרעיונות  את  פורש  הוא  מובחן.  ידע  כשדה  הישראלית״  “הסוציולוגיה  את 
בפרישה  דמיּון  אותו  של  המופעים  את  ומציג  הסוציולוגיה,  בשדה  הפועלים  של  הדמיֹון 
על פני זמן. לספר ארבעה שערים כרונולוגיים ובכל אחד מהם אורי עוקב אחר הסוכנים 
המייסדים   ,)1948–1882( המבשרים  הסוציולוגיה:  עלילת  את  שמקדמים  ההיסטוריים 
)1948–1977(, המבקרים )1977–1993( והפוסט־יים )1993–2018(. בכל שער אפשר למצוא 
גנרטיבי  לדינמי,  השדה  את  שהופכות  יותר  ספציפיות  אפיסטמיות  לקהילות  חלוקה 
בו,  האצור  הרב  והידע  הספר  של  האנציקלופדי  משקלו  כובד  למרות  וקונפליקטואלי. 

הקריאה זורמת, מהנה ושוטפת. 
הספר ממקם את אורי רם כנרטולוג החשוב ביותר של הסוציולוגיה בישראל, שכן הוא 
משמש כמוציא והמביא של הדיסציפלינה וגיבוריה. במהלך שאפשר לכנותו ממזרי אורי 
הוא  דומה  מהלך  בעלילה.  דמות  וגם  הסיפור  של  מחברו  גם  אחת  ובעונה  בעת  משמש 
עשה בתחילת שנות התשעים כשפרסם את הקובץ החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, 
שבו העמיד במרכזו של ויכוח ההיסטוריונים חלופה של “סוציולוגים חדשים״, הגדיר את 
פוסט־ סוציולוגיה  )“לקראת  “פוסט־ציונות״  הזדמנות טבע את המושג  ובאותה  מעמדם, 
ציונית״, עמ׳ 32( שהביא לפולמוס גדול באותה העת )רם, 1993(. זה היה מהלך פורץ דרך 
נסוב  אינו  שהוא  וטען  עצמו  ההיסטוריונים  לוויכוח  סוציולוגית  פרשנות  שהציע  מכיוון 
בהכרח על העבר אלא על מחלוקות בהווה, ובעיקר על מחלוקות לגבי הזהות הלאומית 
שהתגלעו בשנות התשעים. אני זוכר את ההתרגשות שאחזה בי כאשר לימדתי את הספר 
פורץ הדרך ההוא בקורסים שלי על החברה בישראל. היו אלה הימים הראשונים לאחר 

פרופ׳ יהודה שנהב־שהרבני, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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הפצעת הסכמי אוסלו, ורם תלה את פרסום הספר בצורך לקביעת סדר יום חדש לאחר 
ההכרה ההיסטורית בין ישראל לתנועה הלאומית הפלסטינית.1 

כמו כל מפעל אינטלקטואלי נועז ורחב יריעה, גם מפעל הספר הסוציולוגיה הישראלית: 
היסטוריה רעיונית, 1882–2018 מעמיד את עצמו מטבע הדברים לביקורת ולפולמוס. כאשר 
הסוציולוגיה  שדה  בסימון  אורי  של  הגבול  עבודת  על  במיוחד  חשבתי  הספר  את  קראתי 
הישראלית  הסוציולוגיה  של  הרעיונית  ההיסטוריה  הוא  זה  ספר  של  )“עניינו  הישראלית 
לשאול  אפשר   .)9 עמ׳  ]...[״,  ישראלים  ובידי  כלל[  ]בדרך  ישראל  אודות  על  שנכתבה 
על  שנכתבו  מטקסטים  ומתעלם  בעברית  שנכתבו  טקסטים  רק  כולל  הספר  מדוע  למשל 
מדוע  או  באינדקס(.  מופיעה  אינה  “ערבית״  )המילה  בערבית  ישראלים  סוציולוגים  ידי 
במיוחד  הסוציולוגיה,  רם להשאיר מחוץ לשדה את האנתרופולוגיה, תאומתה של  החליט 
לאחר שההבדלים ההיסטוריים ביניהם התטשטשו. אורי מודע לביקורת הזאת, וניכר שזוהי 
תוצאה של החלטות מתודולוגיות ותאורטיות מושכלות שקיבל במודע. כדי לעמוד על מקורן 
של החלטות אלו אני ממליץ לקרוא את הסוציו־ביוגרפיה שאורי כתב לאחרונה )בעקבות 
הזאת  הסוציו־ביוגרפיה   .)2007 בורדייה,  ראו  בורדייה;  פייר  עצמית של  לאנליזה  הסקיצה 
משלימה את הספר שלפנינו ומשקפת את תנאי הפתיחה שלו. אורי מעיד על כך בעצמו: “זהו 
ספר שמבוסס על עיון ועל פרשנות מקצועיים למהדרין; עם זאת הוא מביא לידי ביטוי את 

התעניינותי ואת התנסותי האישית בתחום — ובמובן זה זהו גם ספר אישי מאוד״ )עמ׳ 19(.
המשקפים  שלו,  הסוציולוגי  לפרויקט  תאורטיים  מקורות  שלושה  בעיקר  מגדיר  אורי 
את המוסדות שבהם למד: הסוציולוגיה המרקסיסטית )מן הלימודים באוניברסיטת חיפה(, 
)הניו  ביקורתית  ותאוריה  באנגליה(  ואסקס  אביב  תל  )אוניברסיטת  חברתית  היסטוריה 
סקול בניו יורק(. אין תמה אפוא שהוא מנסח את הסוציולוגיה כהיסטוריה, ולא רק כאוסף 
של אשכולות תאורטיים או פרדיגמות מתחרות שעומדות זו לצד זו ללא ממד טמפורלי. 
יותר מכך, נדמה לי שבספר הזה אורי מבקש להתגבר על חוסר הנחת שלו )ושל כולנו( 
של  הפילוסופיה  באמצעות  הסוציולוגיה  בלב  המעוגנת  הקאנטיאנית  הפילוסופיה  מן 
ההיסטוריה. הוא אינו מתחייב לכך במפורש, אולם ניכרת בו ההשראה של הגל, אם לא 
באופן ישיר אזי באמצעות “מייפי כוח״ של הגל כמו מרקס, אי. פי. תומסון, אריק הובסבאום, 
הרברט מרקוזה, יורגן הברמאס והוגים אחרים שהשפיעו עליו. יש להזכיר שהסוציולוגיה 
הקלאסית היא קנטיאנית בכך שהיא מבוססת על שימוש אפריורי בקטגוריות תאורטיות, 
הציר  טשטוש  ועל  ופרקטיקה,  תאוריה  בין  או  ואובייקט  סובייקט  בין  תהומי  פיצול  על 
שלא  קאנט  של  לאזהרתו  שעה  לא  הגל  סטרוקטורליסטיים.  מבנים  לטובת  הטמפורלי 
לעבור את גבולות ההכרה ולהשאיר את “הדבר כשלעצמו״. הוא ניסח פילוסופיה טוטלית 
של ההיסטוריה, שלפיה ידע מושג על ידי תודעה שמודעת לעצמה, או שמתוודעת לעצמה 
בתהליך היסטורי. בהקשר זה חבל שאורי הקצה מקום שולי לפוליטיקת הזהויות — למשל 

המזרחית, הפמיניסטית והפוסט־חילונית — המניעה תהליכים דומים של תודעה עצמית. 

בדיעבד אני חושב שזו הייתה אשליה שכולנו נעטפנו בה ושגרמה לנו להניח הנחות מדומות על   1
הכיוון שאליו לוקח אותנו אותו סדר יום חדש. בסופו של דבר הסכמי אוסלו לא רק קיבעו את הסדר 
הקולוניאלי, אלא גם העצימו אותו והקהו את עוצמת המחשבה הביקורתית. האשליה הזאת הייתה 

גם מנת חלקו של כתב העת תיאוריה וביקורת, שהייתי באותה עת שותף לעריכתו.
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מכל מקום, הסוציולוגיה של אורי רם היא במודע תהליך היסטורי ולא מימזיס או שיקוף 
ישיר של טבע החברה )“הסוציולוגיה משקפת את סביבתה ואת זמנה ומגיבה עליהם, אך 
לא תמיד ישירות וחד משמעית״, עמ׳ 10(. יתר על כן, ההתקדמות בעלילה מבוססת במידה 
]...[ עוסק  )“חלקו האחרון  רבה על מערך של שלילות דיאלקטיות עם סינתזות ארעיות 
בהתקרבות סמויה ושקטה בין הזמנים המנוגדים״, עמ׳ 17; “]...[ גישת השסעים לגווניה 
]...[ שימשה גשר בין הסוציולוגיה הממסדית והביקורתיות ]...[״, עמ׳ 249(. כדאי לשים לב 
במיוחד למתח )הדיאלקטי( שבין הניתוח ההיסטורי והקטגוריות שאורי בוחר על מנת למיין 
ולקטלג את האסכולות השונות. אלה הם תמיד סוכנים דינמיים פועלים ולא שמות עצם: 
מייסדים, ממסדיים, מַמסדים, משוסעים, מבשרים וכדומה. בכל אחד מן המקרים הללו הוא 

מאתר את הסוכנים והנשאים של פרדיגמות המחקר השונות. 
כך למשל, כאשר הוא עוסק במבשרים מגלה לנו אורי שמות לא ידועים לרוב הסוציולוגים, 
כמו אלפרד בונה, פרנץ אופנהיימר וזיגפריד לנדסהוט, שהיה תלמידם של אלפרד ובר, קרל 
יהיה הראשון שיסכים שהכתרת האנשים הללו כמבשרים  אורי  ואדמונד הוסרל.  יספרס 
נקבעת בדיעבד, רק בנקודה שבה הנרטולוג מחליט לשים נקודה סופית. משום כך דינם 
של המבשרים הוא תמיד להיות מבושרים, כאילו לא הם בישרו את העתיד אלא העתיד 
הוא שבישר אותם. כמו שכתב בורחס על קפקא: “אלמלא כתב קפקא את כתביו לא היה 
איש מגלה בהם את הייחוד הזה. למען האמת, הוא לא היה קיים כלל ]...[ עובדה היא שכל 
סופר יוצר את המבשרים שלו״ )בורחס, 1976, עמ׳ 156–159(. מטבע הדברים, ברבות הימים 
יבוא מי שיבוא ויבקש לכתוב את המשכו של הסיפור ולהציג פרקים חדשים בהתפתחות 
ההיסטוריה הרעיונית של הסוציולוגיה. הפרקים העתידיים הללו עשויים לשנות, במבט 

לאחור, את נקודת ההתחלה שאורי בחר בה ולהסיט את העלילה לאפיקים אחרים. 
לסוציולוגים  רם  אורי  של  בין־דורית  תשורה  גדולה,  מתנה  הוא  הזה  הספר  כך,  או  כך 
ולסוציולוגיה, ועל כך מגיעה לו תודה עמוקה. אין לי ספק שימצא את מקומו כספר חובה 
בתוכניות הלימודים וגם כמדריך בתהליך החניכה של מי שנכנסו זה עתה בשערי הסוציולוגיה.
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הסוציולוגיה של אורי רם: מבט ביקורתי ללא מגדר

אורנה ששון־לוי*

בספר מרשים זה, אורי רם לקח על עצמו פרויקט מונומנטלי — לתאר ולנתח את השינויים 
זהו ספר חשוב, מאוד מעניין  בעיני  136 שנים.  שעברה הסוציולוגיה הישראלית במהלך 
ומאוד מלמד. התרשמתי מאוד מרוחב היריעה העצום, מהיקף הידע הפילוסופי, ההיסטורי 
להתנצל.  בלי  רב־ממדי  פרויקט  עצמך  על  לקחת  ומהאומץ  הגבולות,  חוצה  והסוציולוגי 
מצאתי את עצמי קוראת את הספר בשקיקה ומסמנת מייד משפטים שאשתמש בהם בקורס 

מבוא, רעיונות לקורס תאוריות ונקודות למאמר שאני כותבת. 
מעבר לבהירות התאורטית, אחד הדברים שאני אוהבת בספר הוא הקונטקסטואליזציה 
של התאוריות הסוציולוגיות. כשאורי כותב על הסוציולוגים שהוא מעריך, הוא מתאר גם 
את בית הגידול האישי שלהם, את בית הגידול האקדמי שלהם ולעיתים אף את עשייתם 
התקופה  שבו  האופן  את  מדגיש  הוא  בתאוריה  דן  הוא  כאשר  כך,  על  נוסף  הפוליטית. 
ההיסטורית הספציפית אפשרה אותה. כך, הניתוח של אורי בספר קושר בין היסטוריה אישית, 
היסטוריה קולקטיבית והיסטוריה של הרעיונות, שהמפגש הספציפי ביניהם מתגלם לבסוף 
הבעת  יש  מתוך ההקשר שלה  הסוציולוגיה  על  לכתוב  בבחירה  עצמו.  החוקר  בסוציולוג 
אובייקטיביים  הם  החברה  שמדעי  המאמינים  הפוזיטיביסטים  מול  בוויכוח  ברורה  עמדה 
ושלזהותו של הסוציולוג אין כל קשר לעבודת המחקר שלו. בספר אורי מתווכח ישירות עם 
עמדה זו )למשל בוויכוח עם משה ליסק( וגם מגלם את עמדתו התאורטית, כשהוא מדגיש 

בטקסט את חשיבות המיקום החברתי של הדובר כדי להבין את הסוציולוגיה שלו.
מי שזוכה ליחס מיוחד בתוך הקשר זה הוא ברוך קימרלינג. למען הגילוי הנאות, פרופ' 
קימרלינג היה המנחה שלי גם בעבודת התזה וגם בעבודת הדוקטורט, ועבדתי איתו שנים 
רבות. ברור אפוא שהתרגשתי לקרוא את הפרק. אבל זה לא פרק סנטימנטלי, אלא בחינה 
לעומק את עבודתו הסוציולוגית של קימרלינג. הפרק הזה משמש את רם לשתי מטרות 
חשובות. הראשונה היא מטא־סוציולוגית: אף שברוך קימרלינג לא היה איש של התאוריות 
הגדולות אלא של תאוריות בטווח הביניים, אורי בוחר להראות דרך הסוציולוגיה שלו את 

השינויים בתאוריות הגדולות בחשיבה הסוציולוגית הישראלית. 
נקודת השבר המרכזית בהיסטוריה של הסוציולוגיה בישראל היא המעבר מסוציולוגיה 
נעה  כשהיא  זה,  מעבר  מדגימה  קימרלינג  של  העבודה  ביקורתית.  לסוציולוגיה  מגויסת 
 )Kimmerling, 1985 המופסקת״;  “המערכת  של  )בשלבים  פונקציונליסטית  מסוציולוגיה 
לסוציולוגיה ובריאנית וקונפליקטואלית “המשוחררת מלפיתת הלאום״. מכיוון שקימרלינג 
את  באמצעותו  להדגים  אפשר  חדשות,  חשיבה  דרכי  ולאמץ  ללמוד  להמשיך  חשש  לא 

היישומיות של התאוריות השונות ולהעריך את אפשרות התזוזה ביניהן. 
המטרה השנייה של הפרק על קימרלינג חשובה עוד יותר, בעיני אורי: קימרלינג היה 
החברתי  המבנה  בעיצוב  העיקרי  הגורם  הוא  היהודי-ערבי  הסכסוך  כי  שזיהה  הראשון 

פרופ׳ אורנה ששון־לוי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת   *
בר־אילן
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בישראל )ראו למשל Kimmerling, 1989(. לפי גישתו, החברה הישראלית נוצרה בתהליכי 
פלסטינית  ילידית  חברה  ובין  מהגרים־מתיישבים  בין  התנגשות  קולוניזציה שמשמעותם 
)קימרלינג, 2004(. התנגשות זו היא שמעצבת את המבנה המוסדי ואת הצביון התרבותי של 
כל אחת מהחברות. לכן בסוציולוגיה שקימרלינג התווה, הסכסוך הוא המסגרת העיקרית 
ארעי  או  מקרי  מופע  איננו   1967 של  הכיבוש  כזה,  בניתוח  הישראלית.  החברה  להבנת 
ההיסטורית  המערכת  פעולת  את  המאפיין  המשכי  אירוע  אלא  ישראל,  של  בהיסטוריה 

בכללותה.
אותו.  ממשיך  רבה  ובמידה  לקימרלינג,  מתחבר  רם  אורי  שבה  הנקודה  כמובן  זאת 
כללי  הסבר  הוא   — הניאו־קולוניאליזם  בלשונו,  או   — הסכסוך  עצמו,  אורי  של  בעבודה 
ולתרבות בישראל. אף שעבודתו של אורי מתפרשת על  ומקיף כול להיסטוריה, לחברה 
על  השלכותיהם  את  מנתח  והוא  וניאו־ליברליזם  גלובליזציה  כגון  רחבים  תחומים  פני 
תמיד  כמעט  הוא  הסכסוך  בישראל,  ודתיות  כלכליות  פוליטיות,  אזרחיות,  אוריינטציות 

נקודת התחלה וגם נקודת קצה בניתוחים אלו. 
על  מאוד  הרחב  והמבט  בניאו־קולוניאליזם  רם  בה: ההתמקדות של  וקוץ  אליה  אבל 
תהליכים היסטוריים וגאופוליטיים אינם משאירים לו מקום לעמוד על ההקשר האישי של 
הסוציולוגיה שלו עצמו. כך נשארת עבודתו בעמדת המוצא של השמאל האחוס״לי הגברי, 
ללא בחינה של החברה בישראל מנקודות מבט אחרות. אני כן רוצה לתת לאורי קרדיט 
על כנות ומודעות, שכן במאמר היפה שלו “אורי, דגם 1950: סוציו־ביוגרפיה של סוציולוג 
ישראלי״ הוא אומר במפורש: “לא נסחפתי אל קסמה של הפוליטיקה של הזהויות, משהו 

עמוק נותר בי מן השמאל הישן, החילוני והאוניברסליסטי״ )רם, 2020, עמ׳ 577(.
עושה  שאורי  לקונטקסטואליזציה  מנוגדת  שכמעט  האוניברסליסטית,  העמדה  בשל 
לתאוריות הסוציולוגיות, אין למעשה מגדר בספר. הספר אינו רואה מגדר כקטגוריה חברתית 
משמעותית ולא כקטגוריה אנליטית מרכזית לניתוח סוציולוגי, כנראה משום שאורי רואה 
מגדר כמנותק מהנושא שבאמת מעניין אותו — ניאו־קולוניאליזם. אני רוצה לטעון כאן שתי 
טענות. ראשית, אטען כי אי־אפשר להפריד בין הבניות מגדריות ובין הסכסוך היהודי-ערבי, 
קריטי  הוא  מגדריות  כי מחקר מעיניים  רבות. שנית, אטען  בדרכים  בזה  זה  והם קשורים 

מכיוון שהוא מאפשר לראות ולהבין מבנים חברתיים רחבים גם מעבר למגדר.
סכסוך,  כיבוש,  מיליטריזם,  כי  טוענות  רבות  חוקרות  הראשונה.  הטענה  עם  נתחיל 
ביטחון, מדינה, לאום ואזרחות הם קטגוריות ותופעות חברתיות ממוגדרות וממגדרות )ראו 
Aharoni, 2011; Harel-Shalev & Daphna-Tekoah, 2020; Izraeli, 1997; Lomsky- למשל

Feder & Sasson-Levy, 2018(. המרכזיות של נושאי ביטחון בישראל והזיהוי ההדוק של 
ביטחון עם גבריות דוחקים נשים לשוליים בתחומי חיים שונים. כשהגדרת האזרח הטוב 
הנשים  את  מכונן  המיליטריזם  המדינתית,  באלימות  הפעילה  ההשתתפות  על  מסתמכת 
כסובייקט אזרחי לא שלם. במצב כזה לא מפתיע ששוויון מגדרי מנוסח גם הוא במונחים 
בתביעה להשתתף  היום  מגדרי מתמקד  שוויון  על  צעירות  נערות  והמאבק של  צבאיים, 
באלימות המדינתית שמפעילות היחידות המיוחדות בצבא. כלומר, נשים מקבוצות יהודיות 
חזקות הבינו שהן יכולות להשתמש במיליטריזם כבמנוף לקידום סטטוס, אם בצבא אם 
וגם  קורבנות  גם  הן  נשים  כך,   .)Sasson-Levy & Hartal, 2018( הישראלית  בפוליטיקה 
מרוויחות של המיליטריזם הישראלי, אך הן בשום פנים ואופן אינן מנותקות ממנו. מחקר 



הסוציולוגיה הישראלית / אורי רם 146   אורנה ששון־לוי

ים
פר

 ס
יב

סב
ם 

שי
פג

מ
שבוחן את הסוציולוגיה של הסכסוך ומתעלם מהמשמעויות המגדריות המרובות שלו מציע 

תמונה חלקית בלבד של החברה בישראל. 
אבל אני רוצה לטעון יותר מזה. לטענתי הגיע הזמן שגם חוקרים מנוסים, מהמיינסטרים 
אמנם  מגדרית.  מפרספקטיבה  בישראל  החברה  את  יחקרו  הישראלית,  הסוציולוגיה  של 
עדשה מגדרית מחייבת את החוקרים “לעשות סוציולוגיה״ מתוך פרספקטיבות שהם אינם 
מורגלים בהן, כגון גוף, רגש, מיניות, היריון ולידה, משפחה, אלימות, עוני ושוליות, אולם 

אין לי ספק שפרספקטיבות אלו יעשירו מאוד את המחקר הסוציולוגי של ישראל. 
אדגים: התהליכים בתחום יחסי המגדר בישראל מאופיינים בצעד קדימה, שני צעדים 
אחורה )או להפך(. התנועה איננה ליניארית לכיוון הגברת תודעה מגדרית שוויונית ומתוך 
כך צמצום פערים מגדריים, אלא היא תנועה בשני הכיוונים — לשיפור מעמדן של נשים ובד 
בבד לפגיעה במעמדן. כך למשל שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה עלה, ונשים 
מהוות כיום 47% מכוח העבודה בישראל; אך בה בעת פער השכר בישראל הוא השלישי 
היא אפוא שיאנית בתעסוקת  ישראל   .)2020 )קלינגבייל,   OECDה־ בגובהו מבין מדינות 
נשים, אבל גם בפערי שכר מגדריים )מן, 2019(. מצב זה היה קיים עוד לפני מגפת הקורונה, 
והמגפה הביאה להקצנה של ההבדלים המגדריים — נשים בהיריון, נשים חרדיות ונשים 

ערביות היו פגיעות במיוחד ופוטרו מעבודתן בשיעורים גבוהים יותר. 
בהשכלה הגבוהה חל בעשורים האחרונים שיפור משמעותי: שיעור הנשים בעלות תואר 
בחברה  )במיוחד  המשכילים  הגברים  משיעור  גבוה  דוקטור,  ועד  ראשון  מתואר  אקדמי, 
הפלסטינית בישראל(. ואולם היתרון ההשכלתי של נשים אינו מסייע בצמצום אי־השוויון 

הכללי — ככל שההשכלה של גברים ונשים גבוהה יותר, כך גדל הפער בשכר ביניהם.
 MeToo תנועת  ליניארית.  איננה  התנועה  ומיניותה  האישה  בגוף  פגיעה  של  בנושא  גם 
הכריחה את הציבור להתמודד באופן ישיר עם תופעות של אלימות מינית בעבודה או במשפחה 
וסייעה להעמיק את התודעה הציבורית לגבי פגיעות מיניות ולהגביר את הדיווחים עליהן. בה 
בעת, האירועים של אונס קבוצתי )באיה נאפה או באילת(, אונס של קטינות )במלונית בידוד( 
ורצח נשים בבתיהן מעידים שישראל 2021 אינה מספקת לנשים מרחב בטוח, מכבד ושוויוני.

37 חברות כנסת, לכנסת  בעולם הפוליטי, אף שבכנסת ה־20 הגענו למספר שיא של 
ה־24 )מרץ 2021( נבחרו רק 30 נשים )אולם יכהנו בה יותר נשים בעקבות החוק הנורבגי(. 
רק בראש מפלגה אחת )העבודה( עומדת מנהיגה, ולא כל חברות הכנסת מחויבות לערכים 
גם  לאחרונה  כלל,  נשים  מקבלות  שאינן  מפלגות  יש  שעדיין  רק  לא  מגדרי.  שוויון  של 
נכנסה לכנסת מפלגת נעם, שנושאת את דגל השמרנות המגדרית, בלשון המעטה. בדירוג 
הבינלאומי של ייצוג נשים בפרלמנטים, ישראל ירדה למקום ה־91 ועומדת אחרי סומליה, 
עיראק, מצרים ורואנדה )ירון, 2021(. עם זאת, בעת כתיבתן של שורות אלו הושבעה הכנסת 
ה־24 כשבממשלה מכהנות לראשונה תשע שרות, המהוות 32% מחברי הממשלה. זאת ועוד, 
לראשונה ישבו שלוש נשים בקבינט הביטחוני, ושרת הכלכלה — אורנה ברביבאי — תעמוד 
בנושא השתתפות  חריפות  לתנועות מטוטלת  עדים  אנו  שוב  וביטחון.  חוץ  ועדת  בראש 
לשירות  ביחס  דומים  דואליים  תהליכים  להראות  קל  ההחלטות.  קבלת  במוקדי  הנשים 
הנשים בצבא )המאבק על פתיחת תפקידים בפני נשים(, ביחס להשתתפות נשים בעולם 
התקשורת והתרבות בישראל )למשל המתח בין שיעור הייצוג לאופן הייצוג( ועוד. דוגמאות 
רבות אלו ממחישות היטב את תנועת המטוטלת שבין העלייה במעמדן של נשים מחלק 
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לכן  משמעותיים.  מגדריים  פערים  של  התמשכותם  ובין  בישראל  החברתיות  מהקבוצות 
המושהית  כמהפכה  המערב  במדינות  הפמיניסטית  המהפכה  את  המשיגו  רבות  חוקרות 
או כמהפכה הלא גמורה. נראה כי בישראל של שנות האלפיים המהפכה המגדרית רחוקה 

מסיום, ולעיתים נדמה כי היא אף הולכת ומתרחקת. 
כלים  מספק  המגדרי  הניתוח  שלפיה  שלי,  המקורית  לטענה  לחזור  רוצה  אני  כאן 
לבחינת שינויים במבנה הכוח בחברה בישראל. בעקבות הניתוח שמשתמש במגדר ככלי 
אנליטי נוכל לשאול: מה תנועת המטוטלת בנושא המגדר מלמדת אותנו על מבנה היחסים 
גם על תנועת מטוטלת  בין קבוצות אחרות בחברה בישראל? האם אפשר ללמוד ממנה 
במעמדם של המזרחים בארץ? ובזה של להט״בים? והאם אפשר להמשיג את היחסים בין 
יהודים לערבים בישראל כתנועת מטוטלת, או שדווקא כאן נדרשת המשגה אחרת? אילו 
להמשיך  מתעקשים  מהם  אילו  יותר?  מעט  נזילים  ואילו  שינוי,  בפני  עמידים  כוח  מבני 
ולהפעיל אלימות כלפי קבוצות מוחלשות, ואילו מוכנים להשתנות? האם יש מבנה או דפוס 
כן, מגדר  לנשים, על הסוציולוגיה של החברה בישראל? אם  שיכול ללמד אותנו, מעבר 
הוא כלי אנליטי חשוב שיכול ללמד הרבה מעבר למגדר. חשוב לזכור שניתוח דרך עדשה 
מגדרית הוא אכן עשייה פוליטית, אבל גם הבחירה להתעלם ממגדר היא פוליטית במהותה. 
אני  אולם  רם,  אורי  של  ספרו  על  כביקורת  האחרונות  הפסקאות  את  להבין  אפשר 
ממליצה מאוד על הספר וחושבת שהוא ספר חובה לכל מי שמתעניין ורוצה “לשחות בים 
הסוציולוגיה״. בהצעתי להוסיף מגדר לניתוח הסוציולוגי הכוונה היא להעשיר ולהרחיב 

את הדיון על הספר, ולא להוריד מחשיבותו כהוא זה. 
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יהודה שנהב־שהרבני. פועלים בתרגום: מהמפנה האינדיבידואלי 
 245  .2020 המאוחד.  והקיבוץ  ליר  ון  מכון  דו־לאומי.  לתרגום 

עמודים

חגיגת ספרים של אדם אחד
אדריאנה קמפ*

בעמוד 73 של ספרו סיפור שמתחיל בגבות של ערבי, יהודה כותב: “הביוגרפיה של הסופר 
היא מכלול הביוגרפיות של גיבורי סיפוריו״. זהו משפט יפה ומעורר מחשבה, וזו גם התחלה 
טובה לאירוע שמבקש לבחון כיצד מכלול הדמויות שברא היוצר נגלה בספר הזה )שנהב־
שהרבני, 2020( ובספר פועלים בתרגום: מהמפנה האינדיבידואלי לתרגום דו־לאומי. שני 
בינתיים הפרק  בהיותם  היוצר, אבל  בביוגרפיה של  הספרים הם אמנם פרק אחד בלבד 
האחרון בביוגרפיה הזאת הם יכולים ללמד אותנו ברוורס — “בתרגום הפוך״, כלשונו של 
יהודה — על המסע הביוגרפי שלו, מסע עתיר ִמפנים, חידושים ואוצרות שכל פרק בו יכול 

להזין ביוגרפיה אקדמית שלמה. 
כמו בכל ביוגרפיה, נראה לי נכון להתחיל בווינייטה אישית. לאורך תקופה של כמעט 
דיאלוגים  והגוונים:  והגדלים  הצורות  מכל  דיאלוגים  יהודה  עם  לי  היו  עשורים  שלושה 
עם  חטופים  משמעותיים,  אך  חטופים  דיאלוגים  ושטחיים,  ארוכים  ועמוקים,  ארוכים 
אישיים  או  רכילותיים  אינטלקטואליים  אינטלקטואליים,  אישיים  דיאלוגים  צחוקים; 
אישיים — בקיצור, היו לנו דיאלוגים מכל סוגה וסוג, ורבים מהם נשארו חרוטים בראש 
ובלב. באחת השיחות אמר לי יהודה בכנות שובת לב שהוא בעצם מרגיש סוג של הומלס 
אקדמי, כי בכל אחד ממחוזות הידע שביקר בהם הוא נאלץ להתחיל מההתחלה כמתלמד 

נצחי.
הבנתי את ההרגשה שלו, כי ברור שליהודה סקרנות אינטלקטואלית ואנושית עצומה 
שמביאה אותו לנדוד, לחפש, לפגוש ולהיפגש. הבנתי, אבל לא הסכמתי עם המסקנה שהוא 
חסר בית. הרי בכל מקום שהוא מגיע אליו הוא קודם כול עושה בלגן, הופך מוסכמות ואחר 
כך בונה בית, לפעמים עיר שלמה, ומשאיר אותנו — אלה שבאים בעקבותיו — להתביית 
במקום ולחפור בו כמו הקיפודים של ישעיהו ברלין. אז הומלס אתה לא, יהודה. בשבילי 

אתה נווד ידע שבונה לך בית בכל מקום שאליו תגיע.
על גודל חדרי הבית ועל תכולתו העשירה אנחנו יכולים ללמוד משני ספריו האחרונים: 
התרגום  מפעל  של  חלקים  בשני  ניתוח  מציע  בתרגום  פועלים  וגבות.  בתרגום  פועלים 
המודרני. ברמה הכללית ביותר כבר בכותרת הספר מופיעה התמצית של שני חלקיו, כי 
כפועל,  למתרגם  מתייחסת  האחת  משמעויות.  כפל  מקופל  בתרגום״  “פועלים  בכותרת 
כמעט בהוראה המרקסיסטית של המושג — הומו פאבר יצרני שתוצר עבודתו אמור למחוק 
גם את תהליך היצירה של הטקסט וגם את היחסים המעורבים ביצירתו. המשמעות השנייה, 

פרופ׳ אדריאנה קמפ, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *

סוציולוגיה ישראלית כב)1( תשפ"א-2021



פועלים בתרגום / יהודה שנהב־שהרבני 150   אדריאנה קמפ

הוובריאנית יותר, רואה בפועל מעין שחקן שיש לו היכולת לשנות את המסלול השגור של 
הדברים ומתייחסת לפעולה כאל יכולת לייצר משמעות בעולם. 

על הקריאה בפועלים בתרגום אני ממליצה בכל לשון. החלק הראשון של הספר מציג 
גניאלוגיה של שדה התרגום מהעת העתיקה ועד למפנה הניאו־קלאסי שהתפתח באירופה 
המודרנית,  הלאומיות  הולדת  עם  יותר  ומאוחר  ה״אינדיווידואל״,  הולדת  עם  הרנסנס  מאז 
רואה בתרגום  הניאו־קלאסית  בין השאר את המונופול הלשוני. המסורת  שניכסה לעצמה 
אחת.  ושפה  אחת  גרסה  אחד,  מתרגם  של  דגם  פי  על  הפרטי  במרחב  המתבצעת  פעולה 
זכוכית ששמים לב  “חלון  זה, פעולת התרגום מדומיינת כהעתקה חד־סטרית, כמו  במודל 
אליו רק כאשר מתגלים בו פגמים״ )עמ׳ 87(, והמתרגם הטוב מדומיין כמתרגם שקוף, כזה 
שאין חשים בנוכחותו ובעקבות של פועלו. החלק הזה בספר כתוב במיטב מסורת הכתיבה 
והביקורת שיהודה הרגיל אותנו אליה: לצד ניתוח סוחף של הנסיבות ההיסטוריות והקרעים 
האפיסטמולוגיים שאפשרו את ההפרטה וההלאמה של התרגום, הוא מצביע גם על האובדנים 
שהם חוללו ובראשם אובדן היכולת לפעול בדיאלוג. לטענתו, מודל התרגום הניאו־קלאסי 

“ביטל את ריבוי הגרסאות שהיו בעבר חלק בלתי נפרד מהתקשורת ההדדית״ )עמ׳ 13(.
בחלק השני של הספר, יהודה לוקח אותנו אל הזמן ואל המקום הזה: הוא עוסק בתרגום 
מערבית לעברית בהקשר דו־לאומי שרואה בתרגום כזה “המשך המלחמה בדרכים אחרות״ 
125(, הן ביחס לשיום הטריטוריה הן ביחס לניהול משק הזהויות של האוכלוסייה.  )עמ׳ 
לעומת המודל האינדיווידואלי, יהודה מציע “טיפוס אידיאלי״ של תרגום בצוותא המבוסס 
על  תרגום שנשען  אידיאל  זהו  למושג.  העניק  בחטין  במובן שמיכאיל  דיאלוגי  מודל  על 
המסורת האנדלוסית ושפותח הלכה למעשה במפעל התרגום של מיזם מּכתוּב, שיהודה 
הקימו   — ופלסטינים  יהודים  הערבית,  וחוקרות השפה  מתרגמים   — ושותפותיו  ושותפיו 
בשנת 2014. במובן הזה, בחלק זה של הספר יהודה ממשיך לעסוק בסוגיות שהעסיקו אותו 
במהלך הביוגרפיה האקדמית והפוליטית שלו. אך הוא גם חורג ממנה כשהוא מציג מפעל 
“פוזיטיבי״, כמו שהוא קורא לו, שמציע אלטרנטיבה בת קיימא שאת תוצאותיה המפוארות 

אפשר לראות ביצירות הרבות שתורגמו במיזם עד היום. 
הקריאה בספר מזמנת פיתוי גדול לשחק במטפורה של תרגום. אבל להבנתי מה שעומד 
האפשרות  שעיקרן  שאלות   — התרגום  ממלאכת  שחורגות  עומק  שאלות  הוא  הפרק  על 
לחשוב מחדש על אמת, ידע, חירות ויחסים במציאות דו־לאומית שמקדשת את המונולוג 
החד־צדדי, ולהציב במקומה מודל של פעולה ויחסים המטיל ספק בקשר היררכי, החד־
יהודים  בין  למתרגם,  סופר  בין  לתרגום,  מקור  בין  לדברים,  מילים  בין  והמוכרע  סטרי 

לערבים וגם בין חוקר ליוצר.
הספר השני שאתייחס אליו הוא גבות. את גבות אפשר לקרוא לכאורה כנספח המאפשר 
לנו להציץ אל מאחורי הקלעים של פעולת התרגום ואפילו להציץ לתוך ראשו של יהודה 
במהלך התרגום. ואמנם, בגבות יהודה חושף אותנו אל גילוייה הכנים של פעולת התרגום — 
כול  קודם  על חלקיו השונים.  לחלון התרגום,  והלכלוכים שניבטים מבעד  אל השריטות 
אנו נחשפים אל הסופר הלבנוני אליאס ח׳ורי, האדם, היוצר וספריו, ששבעה מהם תורגמו 
אנו  כך  אחר  שיח.  ובן  לידיד  ממתרגם  שהפך  יהודה,  ידי  על  מתוכם  חמישה  לעברית, 
נחשפים לפעולת התרגום עצמה ולחידותיה, וזוהי כמובן נקודת השיא של הספר. לבסוף 

אנו נחשפים לפעולת הקריאה. 
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חוץ־טקסטואליים  יחסים  שבו  האופן  ושעיקרה  סוחפת  בה  שהקריאה  מסה  היא  גבות 
נכרכים באלה האינטר־טקסטואליים ולהפך. ראשיתו של הספר, המעניקה לו את שמו, בסצנה 
המזכירה קומדיה בלשית של טעויות: חיפוש אחר המקור הנאמן. האם גבותיו של סנטיאגו 
נסאר הן המשמשות את גבריאל גרסיה מרקס בכרוניקה של מוות ידוע מראש לסימון ערביותו 
בכלל חשוב? באשר לשאלה  זה  והאם  או עפעפיו?  ריסיו  אלה  או שמא  הגיבור הטרגי,  של 
הראשונה, ברור שיש גרסאות שונות המסגירות את חוסר היציבות של הערביות גם בגוף וגם 
זה  האם   — והזמן. באשר לשאלה השנייה  היבשות  חוצה  והמתרגמים  הסופרים  ברפובליקת 
חשוב — ברור שלא האיבר הוא שחשוב אלא המרחב שנגלה בחיפוש אחריו. כפי שיהודה עצמו 
מסכם, המרחב השלישי של פרשנות/משמעות ורפלקציה שנמתח בין הגבות והעפעפיים הוא 

תמציתו של הסיפור הדיאלוגי, ואולי גם תמציתו של קשר אנושי המתנהל בדיאלוג.
ההצבעה על אי־היציבות של המקור, ריבוי אפשרויות הפרשנות, השרירותיות של היחס 
בין אמת לפרשנות, והאחריות המוטלת על האינטלקטואל לחשוף את העבודה הפוליטית 
שבבסיס כל שיח מונולוגי על האמת — כל אלה הם אלמנטים שמלווים את הביוגרפיה 

האקדמית של יהודה לאורך השנים. אבל בפועלים בתרגום ובגבות יש שני מפנים. 
יהודה לראות את  והוא שמביא את  והומניסטי״,  “מפויס  למפנה האחד אפשר לקרוא 
העיקרון הדיאלוגי כיסוד לדיאלוג. זה אינו מובן מאליו; דווקא בספרות הפוסט־קולוניאלית, 
לסינקרטיות,  להוביל  יכול  דיאלוגי  קשר  בישראל,  בסוציולוגיה  ממייסדיה  הוא  שיהודה 
וסובייקטים  תרבויות  בין  הגבולות  את  מגמישות  שאינן  ולהיברידיות  לקריאוליזציה 
ניכוס  בליעה,  אותם באמצעות  אלא ממוססות  הדדית  להיכרות  וניסיון  הכרה  באמצעות 
והשתלטות. הדיאלוגיות מופיעה בשני הספרים כפרויקט פוליטי שאמנם מודע לכך שהוא 
מתנהל בהקשר דו־לאומי שאינו פריטטי, אבל גם אם הדיאלוגיות כאן אינה נטולת כוח 
היא מסרבת להיקרא כפונקציה או כסימפטום של כוח. זוהי דיאלוגיות שלא מחפשת את 
המילה האחרונה; היא פרויקט בלתי גמור שחייבת להיות בו תמיד האפשרות לפרק נוסף, 
או כמו שאומר אליאס ח׳ורי בתשובה לשאלתו של יהודה, הסוציולוג הביקורתי: “תחפש 

את התשובה בפרק השלישי״, זה שממתין להיכתב. 
בפועלים  פעם  לא  בו  משתמש  שיהודה  )מושג  ריבונות  של  שאלות  לא  הזה,  במובן 
בתרגום( הן שעומדות על הפרק אלא שאלות של יחסים ושאלות על החירות הפוזיטיבית 
ונזילות.  פתוחות  אפשרויות  לטובת  הריבונות  משאלת  משתחררים  כאשר  ביחסים  שיש 
ולבטח  הקודמות,  בעבודותיו  אחרים  ממהלכים  מאוד  שונה  כאן  מוביל  שיהודה  המהלך 
הוא שונה מזה שבמכונת הארגון )שנהב, 1995(, המתמקד במונולוג ולא בדיאלוג של השיח 
הניהול בעידן הרציונליות. אך הוא שונה גם ממהלכים בטקסטים אחרים, למשל בהיהודים־
בישראל  מזרחים  של  הקטגוריה  צמיחת  את  בוחן  יהודה  ששם   ,)2003 )שנהב,  הערבים 
לחציצה  לעוינות,  המוביל  שלישי  במרחב  ומתמקד  הציונות  של  מוחמצת  כדיאלוגיות 
)שנהב,  הירוק  הקו  גם במלכודת  והערביות. מהלך דומה נעשה  בין היהודיות  ולכפיפות 
2010(. להבדיל, עבודותיו החדשות מציעות ראייה חלופית של דיאלוגיות — לא כאמצעי 
או ככלי המשרת תכלית אחרת אלא כתכלית אנושית בפני עצמה; חלופה שהיא מאתגרת 

עבור יהודה עצמו ועבור כל מי שרואה עצמו כחלק ממסורת של תיאוריה וביקורת.
חושבת  אני  השני שעליו  המפנה  מִפנים.  שני  יש  ובגבות  בתרגום  אמרתי שבפועלים 
מפתה  ויוצר.  כחוקר  יהודה  של  הזהויות  בין  הכף  הטיית  ויותר  ִמפנה  פחות  בעצם  הוא 
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מאוד להציג את ספריו האחרונים של יהודה ואת סדרת מכתוב כהליכה שלו לעבר עולם 
העומק  אמיתות  גילוי  אל  המדעית  שבאמת  הפיקציה  את  לגלות  מהניסיון   — הספרות 
שבעולם הבדיה; בקיצור, מעבר מרפובליקת החוקרים לרפובליקת הסופרים. אבל לצידו 
של יהודה החוקר הביקורתי תמיד התרוצץ לו יהודה הסופר. ועל כך אני מסכימה לגמרי 
עם חנן חבר, חוקר הספרות העברית וחבר קרוב של יהודה, שאמר לו שהוא מזמן סופר. לא 
רק כי יהודה חוקר יצירתי עם חותמת איכות מובחנת, אלא כי מָשלב די מוקדם בביוגרפיה 
הפסים  כותונת  לפיתת  עם  בנוח  כך  כל  מרגיש  לא  לראות שהוא  האקדמית שלו אפשר 
של הפורמט האקדמי, המטיל עצירות אוראלית ומנטלית. ואכן, ספרות וסופרים מופיעים 
שוב ושוב בספריו האקדמיים של יהודה, או כאלטר־אגו או כהצבעה על אלטרנטיבה שלא 
מומשה. כך עם רוברט מוסיל המופיע במכונת הארגון כקול מוביל ב״מקהלה היוונית״, 
המבשר על האיוולת והטרגדיה; כך גם עם ז׳וזה סאראמאגו, שעליו כתב יהודה מסה יפה 
עם תמר אלאור בתיאוריה וביקורת; וכך עם שמעון בלס, שהציג עבור יהודה אפשרות שלא 
מומשה של יהדות ערבית ושל מזרחיות שאינה מסומנת דרך דתיות ולאומנות. אבל כאשר 
ואפילו  בן שיח טקסטואלי  אינו אלטר־אגו אלא  יהודה מגיע למיזם מכתוב, הסופר כבר 
עם  כך  האחרונה.  המילה  את  לומר  יומרה  בו  אין  אך  נתונה  הרשות  שבו  שיח  בינאישי, 
סלמאן נאטור, שאיתו קיים יחסי מורה-תלמיד דרך התרגום, וכך כמובן עם אליאס ח׳ורי, 
שאדוארד סעיד הכתיר אותו כפוסט־מודרניסט בעל כורחו — מה שהופך אותו לבן שיח 

אידיאלי ליחסים דיאלוגיים. 
זוהי דמות שנמצאת שם לאורך כל  אז בחזרה להטיית הכף אל יהודה היוצר הסופר: 
פרולוג מפואר  הם  יותר,  עוד  וגבות  בתרגום,  פועלים  אבל  יהודה,  בביוגרפיה של  הדרך 
ואילו  יהודה הסופר  יתרגם את  מי  יש לשאול  וכאן  מן הארון.  ליציאה  הסולל את הדרך 

יחסים דיאלוגיים תכונן פעולת התרגום בין פועלי התרגום לשותפם, המחבר.
התחלתי בווינייטה אישית על סוגי וסוגות הדיאלוגים שזכיתי לקיים עם יהודה לאורך 
השנים. אך לא כל הדיאלוגים נתקיימו פנים אל פנים. יהודה חותם את גבות בפרק המוקדש 
לקריאה, לסוגי קריאה ולסוגי קוראים, אבל יש סוג אחד של קורא שעליו הוא אינו מדבר: 
הקורא הסמוי, זה שנמצא אצלנו בראש ומלווה אותנו בכל טקסט כתוב ובלתי כתוב. גם על 

הדיאלוגים האלה, יהודה, אני אסירת תודה. 
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פועלים בתרגום במכונת הארגון

אלכסנדרה קלב*

ספר  הארגון,  מכונת  בראי  בתרגום  פועלים  על  לדבר  הוא  זה  בחיבור  המנדט שקיבלתי 
1995 — באותה תקופה שבה פרסם את המאמר מעורר המחלוקת  שיהודה הוציא בשנת 
מכונת  המזרחית.  הדמוקרטית  הקשת  בייסוד  והשתתף  הארץ  בעיתון  השתיקה״  “קשר 
“שנהב  לדעתי,  בטעות  שנקראת,  בתקופה  הראשון  הפרויקט  של  לשיאו  נחשב  הארגון 
תל  באוניברסיטת  הקביעות  קבלת  לפני  של  זה  המוקדם״,  מ״שנהב  הנפרדת  המאוחר״, 
כמותני,  פוזיטיביסטי  ממחקר  במעבר  אי־רציפות  רואים  המאוחר״  “שנהב  חסידי  אביב. 
שאפיין את יהודה עד תחילת שנות התשעים, למחקר היסטורי, פרשני, ביקורתי ואיכותני 
שאיתו המשיך. אולם כבר מתחילת דרכו עסק המחקר של שנהב־שהרבני בביקורת המדע 
למשל  כך  הידע.  ייצור  בתהליכי  ומגדרי  אתני  ואי־שוויון  כוח  פוליטיקה,  של  ובסוגיות 
תלות  כיצד  סטטיסטי  ניתוח  באמצעות  מראה  הוא   )Shenhav, 1986( הראשון  במאמרו 
במכונת   ,1995 בשנת  אוניברסיטאי.  מחקר  של  המדעיות  מידת  על  משפיעה  במשאבים 
הארגון, הוא מראה באמצעות ניתוח היסטורי כיצד הברונים השודדים השפיעו על אג׳נדת 
המחקר בבתי ספר לכלכלה ולמנהל עסקים )שנהב, 1995(. העניין נותר אותו עניין, אך ארגז 
הכלים ושטח השיפוט השתכללו פלאים. רצף דומה אפשר למצוא גם בין מכונת הארגון 
בין  החשוב  ההבדל  על  גם  אצביע  בסיומו  חיבורי.  את  אקדיש  ולכך  בתרגום,  לפועלים 

הספרים, שאולי מבשר על המעבר לתקופת “שנהב המאוחר״. 
של  ביקורתי  וארכאולוגי  גניאלוגי  ניתוח  מציע  שנהב־שהרבני  הארגון  מכונת  בספר 
הניהול כפרקסיס רציונלי ושל התאוריה הניהולית כמדע. הניתוח נשען על היסטוריוגרפיה 
ושל   1930–1870 בשנים  האלים  העובדים  מאבק  של  הגדולים,  התאגידים  צמיחת  של 
תנועות הניהול הראשונות, אשר תרגמו את המאבק הזה למונחים הנדסיים )ומאוחר יותר 
קריאה  מציג  גם  זאת. הספר  ותרבותיים שאפשרו  פוליטיים  פסיכולוגיסטיים( בהקשרים 
מודרכת בתאוריות הניהול שהתפתחו מתחילת המאה ה־20 ועד זמננו, קריאה שחושפת — 
כמו שמיכלאנג׳לו חושף את דמויות האסירים מתוך האבן — את הקשר הגורדי בין הניהול 
ומדע הניהול, ובין שני אלו להקשר לידתם. במכונת הארגון שנהב־שהרבני עורך למעשה 
ריצוף גנטי של הניהול המודרני, חושף את הדנ״א שלו באופן שאינו מאפשר לקורא לחזור 
והתוצאה הסופית היא  וא־היסטורית של הניהול המודרני.  לאחור, להבנה א־סוציולוגית 
ניגשות אליי סטודנטיות  משנת תודעה. לא פעם — כלומר, כמה פעמים בכל סמסטר — 
שקראו את הספר ואומרות בפליאה, ולפעמים בכעס: איך לא ידענו את זה? ומספרות לי 
שהן לא מסוגלות לשוב ולחוות את מקום העבודה שלהן ואת תפקידן בעבודה כפי שחוו 
אותם קודם לכן. יש כאלה שאף מספרות שהן עומדות להתפטר או כבר התפטרו. אינני 

יודעת אם זו הייתה כוונת המחבר, אבל זו בהחלט אחת מתוצאות הספר. 

פרופ׳ אלכסנדרה קלב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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ביקורתית  חקירה  של  בוחן  כמקרי  בתרגום"  ו"פועלים  הארגון"  "מכונת 
ביסודות הפרופסיות המודרניות

מכונת הארגון הוא ניהול. אבל הניתוח של שנהב־שהרבני — זה  מקרה הבוחן של הספר 
המפנה את מבט הגורגונה אל עצמה ומשתמש בניתוח סוציו־היסטורי כדי לחשוף את אבני 
הבניין והמשמעויות האידאולוגיות, הפוליטיות והתרבותיות של פרופסיה מודרנית — מופיע 
גם בפועלים בתרגום, בהקשר של חקירה ביקורתית ביסודות תורת התרגום המודרני. כמקרה 
בוחן, הספר פועלים בתרגום מפגיש אותנו שוב עם כמה מהתובנות המרכזיות שבמכונת 
הארגון, וגם לוקח אותנו כמה צעדים קדימה. אני רוצה להדגים כאן את נקודות המפגש בין 
התובנות שעולות משני הספרים. הדוגמאות מובאות כמובן במשיכות מכחול גסות; הן אינן 
ממצות, והן מדגישות את הדמיון בין שני הפרויקטים הפרופסיונליים אך מתעלמות מרוב 

ההבדלים בין הפרויקטים המחקריים. ההשוואה היא הנרטיב שלי על הספרים.

הפיכתה של הפרופסיה מקטגוריה שקופה למושא מחקר היסטורי, פוליטי 
ותרבותי

שנהב־שהרבני הופך את הניהול ואת התרגום מקטגוריות תיווך שקופות־לכאורה למושאו 
התרגום  ואת  הניהול  את  מציג  הפרופסיונלי  השיח  בעוד  פוליטי.  היסטורי  מחקר  של 
כמכשירים טכניים וניטרליים המתווכים בין צדדים — מעסיק ועובד, סופר וקוראת — הניתוח 
המעוגנים  פוליטיים,  כפרויקטים  הניטרליות  שיח  ואת  אותם  ממקם  שנהב־שהרבני  של 
ביחסי כוח ומעגנים אותם. בשני המקרים תהליך בניית הפרופסיה ומיסודה אינו מוגבל 
מדגימים   1 בטבלה  הציטוטים  כינונו.  מעצם  ממנו  נפרד  בלתי  הוא  אך  הפוליטי,  לשדה 

טיעון זה בשני הספרים. 

טבלה 1. הניהול והתרגום כמכשירים פוליטיים

פועלים בתרגוםמכונת הארגון

שתפקידו  כמי  הוגדר  המקצועי  “המנהל 
הרטוריקה   ]...[ לעבודה.  הון  בין  לתווך 
אפשרה  לכאורה,  הא־פוליטית  הניהולית, 
לזנוח את העיסוק ב׳בעיית העבודה׳ )קרי: 
המאבק הפוליטי של העובדים( ולהגדירה 

כבעיה טכנית״. )עמ׳ 15(

התרגום,  של  ]הניאו־קלאסי[  “הדגם 
את  מסתיר  באינדיבידואל,  המתמקד 
התהליכים  ואת  החברתית  הקליפה 
 ]...[ מסוגר.  הוא  שבתוכם  הפוליטיים 
על  כמובן  מעיד  אינו  האינדיבידואל  דגם 
להפך,  פוליטי.  מהקשר  המעורטל  אדם 
המאמץ  לתוך  נבלע  היחידני  המתרגם 
הלאומית  הספרות  קורפוס  את  לעבות 
לפילולוגיה  הנאמן  תרגום  באמצעות 

הלאומית ולאידיומטיות שלה״. )עמ׳ 48( 
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“פרידריך טיילור, אבי הניהול המדעי, היה 
דניאל  כינה  אותה  תקופה,  של  למבשרה 
בל ‘קץ האידיאולוגיה׳. ]...[ אף שעבודתם 
]של המנהלים[ התמקדה בשכלול מנגנוני 
השליטה הארגונית, הם הציגו את עשייתם 
עמדה  וכללית.  אובייקטיבית  כנייטראלית 
שהמנהלים,  העובדה  את  טשטשה  זו 
מהנדסי התעשייה ]...[ ושאר מומחי הארגון 
היסוד  הנחות  את  קיימת  כעובדה  קיבלו 
והשתמשו  התיעוש  של  ההיררכי  והסדר 
לקידום מעמדם  כאידאולוגיה  ברציונליות 

המקצועי״. )עמ׳ 16–17(

התנתק  התרגום   ]...[ החדשה  “בעת 
הרחבות  ההיסטוריות  המשמעויות  מן 
סוציולוגי  שינוי  ועבר  אותו  שאפיינו 
רדיקלי. הוא הפך מפעולה שכללה תנועה, 
סלקטיבית  לפרדיגמה  ותקשורת,  דיאלוג 
]...[. כאשר אנו קוראים את התרגום בדפוס 
נגלית לעינינו רק הגרסה הסופית, ומעטים 
על  מספרים  המתרגמים  שבהם  המקרים 
קורות התרגום ותהליך העבודה, מספרים 
צלחו,  שלא  וניסיונות  התלבטויות  על 
קודמות.  וטיוטות  היסוסים  חושפים  או 
המאבקים,  נאלמו  ]שבו  הזה  השינוי   ]...[
הכרוכים  והפוליטיקה  האמביוולנטיות, 
בתרגום[ ]...[ לא היה בגדר תופעה מבודדת 
קולקטיביים־ בפרויקטים  קשור  והיה 

לאומיים, אידיאולוגים ודתיים״. )עמ׳ 11(

מעמדה הדיאלקטי של התאוריה המדעית בתהליך התמסדות הפרופסיה

הפילולוגיה  הניהול,   — המדעיות  לתאוריות  מתייחס  שנהב־שהרבני  הפרויקטים  בשני 
וההרמנויטיקה — כאל חלק בלתי נפרד מתהליך המיסוד של הפרופסיות. לדידו התאוריות 
מתרגמות את המשמעות הפוליטית של צמיחת הפרופסיות לשפה מדעית ורציונלית של 
ִקדמה. כפי שהציטוטים בטבלה 2 מדגימים, בספר מכונת הארגון אנו למדים על ההיסטוריה 
העקובה מדם של מאבק העובדים, שאף ששימשה כבמה ההיסטורית להתפתחות הניהול 
ההקשר  על  למדים  אנו  בתרגום  בפועלים  הניהול.  בתאוריות  נזכרת  אינה  היא  המודרני 
הדיאלוגי וההקשר הקולוניאליסטי של התרגום ועל המאבק האתנו־לאומי, אשר נעלמים 

בתאוריית התרגום המודרני.

הניהול  פרופסיות  של  במיסודן  המדעית  התאוריה  של  הדיאלקטי  מעמדה   .2 טבלה 
והתרגום

פועלים בתרגוםמכונת הארגון

“את תורת הארגון יש לקרוא, לדעתי, לא 
ארגונים,  צמיחת  על  חיצונית  כפרשנות 
אלא כחלק בלתי נפרד מן התופעה שבאנו 

להסביר״. )עמ׳ 16(

בד  התפתחו  וההרמנויטיקה  “הפילולוגיה 
בבד עם התרגום ואף התעצמו בזכותו, אך 
באופן פרדוקסלי לכדו אותו בגבולותיהן״. 

)עמ׳ 13(
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הארגונים  צמיחת  של  “ההיסטוריה 
עקובה  היסטוריה  היא  התעשייתיים 
במונחים  שהשימוש  ]ו[מעידה   ]...[ מדם 
‘היררכיה׳, ‘רציונליות׳ ו׳מודרניות׳ ]...[ אינו 
נייטראלי, ואינו נקי מאינטרסים פוליטיים. 
אלו,  מושגים  משמשים  מסוימים  בתנאים 
כיסוי׳  ‘סיפור  במודע,  שלא  או  במודע 
לאירועים אלימים, למאווייהן של קבוצות 
שולטות, לניצול של קבוצות חלשות ]...[״. 

)עמ׳ 15(

“תרגום ]...[ המעמיד פנים של ניטרליות, 
דיוק  המדגישה  הלינגוויסטית  והמסגרת 
עומדת  בזה,  וכיוצא  קביל  תחביר  לשוני, 
הקולוניאליים  הכוח  ליחסי  בסתירה 
ומחוצה  התרגום  חדר  בתוך  המתקיימים 

לו״. )עמ׳ 149( 
המכונה  בתחום  הקלאסיות  “התאוריות 
על  בעיקר  נשענות   ]...[ תרגום׳  ‘לימודי 
והרמנויטיקה,  פילולוגיה  לינגוויסטיקה, 
את  החריגו  הן  עשורים  כשלושה  לפני  ועד 
הפוליטיקה והסוציולוגיה מן הדיון״. )עמ׳ 13( 

המדע מנרמל את הפרא

הנושאים  אוריינטליסטיים  כפרויקטים  התרגום  ואת  הניהול  את  מנתח  שנהב־שהרבני 
הבטחה לנרמל את הפרא על ידי המדע. בתהליך הנרמול, המנהל והמתרגם מנסחים מחדש 
את הנרטיב של הפרא, את משמעות המושגים המתארים את חווייתו. הציטוטים בטבלה 3 
מדגימים זאת. הציטוטים ממכונת הארגון מדגימים את ההנגדה שיוצרת התאוריה הניהולית 
בין המנהל ההגיוני והתבוני ובין העובד הרע, היצרי והטיפש, ואת השפה שמבנה פרופסיית 
הניהול לתיאור עולם העבודה; הציטוט מפועלים בתרגום מדגים גם הוא, דרך דבריו של 
המתרגם מנחם קפליוק, את ההבניה של המקור הערבי כחסר עקביות, לקוי, מפריע, דברני, 

ואת המתרגם המערבי כבעל היכולת לתקן ליקויים אלו.

טבלה 3. נרמול הפרא בעזרת המדע

פועלים בתרגוםמכונת הארגון

הרציונליות  שימשה  הניהולית  “ברטוריקה 
כדי להבליט את תבונת המנהל ואת יכולתו 
להשתמש בתבונה זאת לארגון החברה על 
הרוע,  על  תוך התגברות   ]...[ הגיוני  בסיס 
שרירות הלב, הטיפשות והיצר...״. )עמ׳ 15(

“בתוך הארגון הביורוקרטי עוסקים מומחים 
אידיאולוגיה  של  ביצירה   ]...[ שונים 
אשר  אידיאולוגיה  זוהי  והפצתה.  ארגונית 
כל  עבור  ומבארת  מגדירה  רבה  במידה 
‘אדם עובד׳ מושגים בסיסיים כמו תרבות, 
או  הנאה,  פנאי,  יצרנות,  זמן,  קונפליקט, 

הגשמה עצמית״. )עמ׳ 13(

“הקורא, הרגיל אצל ספרות מערבית מסוג 
של זרם התודעה, יכול אולי למצוא בהגנב 
חוסר  כמו  ושם  פה  ליקויים  והכלבים 
עקביות בסגנון ההפנמה, אריכות וכדומה 
]...[. המתרגם מוצא לחובה לציין כי הרשה 
 ]...[ להשמיט  מסוימים  במקומות  לעצמו 
מפריע  או  כמיותר  שנראה  מה  לקצר  או 
לשטף הסיפור. משום כך לא תמיד הקפיד 
המונולוגים  קטעי  אותם  כצורתם  לתרגם 
הלוקים פה ושם בדברנות יתרה ושינה את 
קפליוק  מנחם  )המתרגם  שלהם״.  המבנה 
והכלבים  הגנב  את  תרגם  כיצד  מסביר 

לנגיב מחפוז, עמ׳ 150(
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המנהלים והמתרגמים כמעמד חדש

המודרניים  והתרגום  הניהול  של  ניטרלית  למדעיות  הטענה  כי  מראה  שנהב־שהרבני 
מתרחשת לא רק בהקשר של פרויקט קפיטליסטי, לאומי או אוריינטליסטי אלא גם בהקשר 
של מעמד חדש המבקש לבסס לעצמו לגיטימציה מול עמדה חשדנית ומול מובן־מאליו 
אחר. הציטוטים בטבלה 4 מדגימים את החשדנות כלפי המנהלים והמתרגמים הראשונים, 

ואת החדשנות שבפרויקט הפרופסיונלי שהציעו בשדות פעולתם. 

טבלה 4. הניהול והתרגום כפרקטיקה של מעמד חדש

פועלים בתרגוםמכונת הארגון

“]בתחילת המהפכה התעשייתית[ מלאכת 
הניהול נעשתה על ידי בעלי ההון ושותפיו, 
בדרך כלל חברי משפחה. ]... היחסים בין 
מבוססים  היו  השכיר  והמנהל  ההון  בעלי 
על חשדנות וניכור. כאשר בעל הון טיפוסי 
שכירים  סוכנים  גייס  הטקסטיל  בענף 
באופן  פעילותם  את  הגביל  הוא[  לעזרה, 
הסוכנים  בלבד.  טכניים  לנושאים  מפורש 
ובאחזקת  האריגים  באיכות  בעיקר  עסקו 
הפקוחה״.  עינ]ו[  תחת  ועבדו  המכונות, 

)עמ׳ 47( 

ממקום  ביניהם,  ההבדלים  “למרות 
אחת  שתכונה  נדמה  לזמן,  ומזמן  למקום 
הדרגומנים  של  ההיסטוריה  בכל  שזורה 
]המתורגמנים המוקדמים[: היחס החשדני 
דרישה  תמיד  לו  נלוותה  אשר  כלפיהם, 

לנאמנות אבסולוטית ]...[״. )עמ׳ 20(

“כיום אנו מזהים בעלי הון ומנהלים כבעלי 
אינטרסים משותפים. צריך לזכור שהניהול 
הידע  רדיקלית.  תופעה  היה  בראשיתו 
המקצועי והמעמד העצמאי של המנהלים 
התנגש לעיתים עם רצונם של בעלי ההון״. 

)עמ׳ 72(

היום  נראה  האינדיבידואלי[  “]התרגום 
מובן מאליו, אולם כאשר הוצע לראשונה 
שסובב  כיוון  מהפכני  נחשב   1426 בשנת 
את סדר הדברים ]...[ כניגוד לפרקטיקות 
בימי  נהוגות  שהיו  קולקטיבי  תרגום  של 

הביניים ותחילת הרנסנס״. )עמ׳ 37( 

מחלוקות תאורטיות פנים־פרדיגמטיות

הניהול והתרגום המודרניים התפתחו תוך כדי דיאלוג פנימי ביקורתי, אשר הוליד הנחות 
ליבנו  תשומת  את  מסב  שנהב  המקרים  בשני  אולם  חדשות.  עבודה  ושיטות  תאורטיות 
לכך שהמחלוקות התאורטיות נותרות תחומות בשיח פנים־פרדיגמטי, שאינו מערער על 
5 מציגים  הנחות היסוד שהתאוריה מאשררת והפרקטיקה משעתקת. הציטוטים בטבלה 
הביקורתי,  השיח  גבולות  את  וגם  והפילולוגי־לינגוויסטי  הניהולי  בשיח  המחלוקות  את 

המשאירים את שאלת יחסי הכוח והפוליטיקה מחוצה לו. 
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טבלה 5. מחלוקות תאורטיות פנים־פרדיגמטיות

פועלים בתרגוםמכונת הארגון

הטיילוריזם  על  ביקורת  מתח  “מאיו 
הסכסוך  של  הרע  משורש  חלק  בו  וראה 
שהארגון   ]...[ גרס  הוא  בתעשייה. 
האוטונומיה  את  העובד  מן  גזל  המודרני 
יצר  באינטליגנציה שלו,  זלזל  המקצועית, 
מטלות מונוטוניות והציע בתמורה למאמץ 
למאיו  היו  כן  פי  על  ואף   ]...[ שכר.  רק 
משותפות.  יסוד  הנחות  כמה  ולטיילור 
לטובת  ובשירותו  במדע  האמינו  שניהם 
הרעיון התעשייתי, שניהם סיפקו למעביד 
ולטפלול  עובדים  התארגנות  כנגד  כלים 
עיוורת  אמונה  האמינו  שניהם  קל שלהם, 

ברעיון הפרודוקטיביות״. )עמ׳ 191(

]של  לאומי  האינדיבידואלי  “המודל 
התרגום[ לא התערער גם לנוכח המחלוקות 
על איכות התרגומים, מחלוקות ]...[ אשר 
נכלאו בשיח פילולוגי ולינגוויסטי המבוסס 
‘יעד׳,  מול  ‘מקור׳  כמו  אנטינומיות  על 
מול  ‘אדקווטיות׳  ‘רשלנות׳,  מול  ‘דיוק׳ 
המושגים  באלה.  וכיוצא  ‘אקוויוולנטיות׳ 
בחובם  טומנים   ]...[ המודל  את  ששימשו 
טקסטואלית  יציבות  בדבר  יסוד  הנחות 
הטקסט  של  והן  המקור  טקסט  של  הן 

המתורגם״. )עמ׳ 12( 

של  בתאוריה  השאלה  תמצית  “זוהי 
למקור,   — המתרגם׳  נאמן  ‘למי  התרגום: 
לאסתטיקה,  לשפה,  ללאום,  לפטרון, 
מתווך  להיות  צריך  הוא  האם  לאמת? 
הוגן? משרתם של שני אדונים ]...[? אולם 
]...[ היא: מה הם  השאלה המהותית יותר 
היא  ומה  האדונים  שני  בין  הכוח  יחסי 

נאמנות בהקשר הקולוניאלי״. )עמ׳ 29(

חשיבה ביקורתית והדיאלקטיקה של כלוב הברזל

ופועלים בתרגום, שנהב־שהרבני עסוק בפירוק קטגוריות  מכונת הארגון  בשני הספרים, 
מודרניות ובהבנייתן מחדש באופן שמנכיח את מרכיביהן הפוליטיים, המעמדיים, הלאומיים 
אינו  אך  המודרניות,  של  הדיאלקטיקה  אל  מבט  מישיר  הוא  הארגון  במכונת  והאתניים. 
מרגיש שהוא יכול לה; את זאת ממחיש הציטוט מן הספר בטבלה 6, שבו שנהב־שהרבני 
נתקל  שוב  הוא  בתרגום  בפועלים  המודרניות.  של  הברזל  בכלוב  לכודים  אנו  כי  טוען 
במלכודת הדיאלקטיקה, כך עולה מן הציטוט הראשון מן הספר בטבלה 6, אבל הפעם הוא 
יכול לה — על כך מעיד הציטוט השני. כמו פרומתאוס שהחזיר את האש לבני האדם, כך 
שנהב־שהרבני החזיר את התרגום אל בית היוצר של ההיסטוריה כאשר ניסח את המודל 
האידיאלי של התרגום הדיאלוגי וקידם בפועל את יישומו בהקמת סדרת הספרים מּכתוּב. 
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טבלה 6. סופה של הדיאלקטיקה?

פועלים בתרגוםמכונת הארגון

אלא  הרציונליות  את  לבקר  ניתן  “לא 
בכליה ]...[. מבחינה פיסית לא נוכל לצאת 
מגבולותיו הביורוקרטיים של העולם הלא־
של  יותר  עיקש  נענוע  מתוך   .]...[ אישי 
הסורגים ]של כלוב הברזל[, מתוך היכרות 
אותנו,  המקיפים  הכבלים  עם  יותר  טובה 
 — עצמנו  על  להסתכל  לנסות  יכולים  אנו 
ולא להבזק אחד — מבחוץ. כמובן שנמצא 
משימה  זוהי  אחר.  בכלוב  אז  עצמנו  את 
לא  אך  דבר.  מבטיחה  שאינה  סיזיפית, 
בני  אנו  ואין  המלאכה.  את  לסיים  עלינו 

חורין להיבטל ממנה״. )עמ׳ 282(

“מבחינה אנושית קשה, ואין צורך, לשלול 
של  האינדיבידואליסטית  ההשקפה  את 
ולניסיונם,  לעבודתם  באשר  המתרגמים 
לעקוף  נדרשים  אנו  בעת  בה  אולם 
של  בעיקרון  הנעוצים  ההסברים  את 
אינדיבידואליזם מתודולוגי ]...[״. )עמ׳ 100(

דו־ תרגום  של  אידיאלי  לטיפוס  “ההצעה 
המגולמים  תיאורטיים  עקרונות  עם  לאומי, 
במעשה התרגום ומשוחזרים על ידו, מבקשת 
הפרופסיונליות  ההגדרות  מן  להתחמק 
משקולות  ששמים  הממוסדים  ומהגבולות 

למחשבה ביקורתית״. )עמ׳ 100(

לסיום
בחיבור קצר זה טענתי כי שני הספרים, מכונת הארגון ופועלים בתרגום, עוסקים בתופעות 
פרופסיונליים  לפרויקטים  בוחן  מקרי  שני  מהווים  הם  משהו.  הומולוגיות  היסטוריות 
תוך  ולאומיים  אתניים  מעמדיים,  ואי־שוויון  כוח  יחסי  ומנרמלים  המקבעים  מודרניים, 
יומרה לניטרליות ולמדעיות, כאילו הם כלים הכרחיים להתגברות על אי־הוודאות הכרוכה 

במפגש עם הנתפס כנחות וכמאיים — העובדים או המיעוט האתני. 
הפרויקטים,  שני  בין  הדומה  את  הדגישו  ההשוואה  של  העבות  המכחול  משיכות 
במכונת  מרומז  רק  נותר  הניהול  מיסוד  של  האתני  ההיבט  פחות.  לא  מלמד  השונה  אך 
גם  עת.  באותה  שנהב־שהרבני  של  ובמחקריו  בחשיבתו  מרכזי  חלק  שהיה  אף  הארגון, 
פעיל  היה שנהב־שהרבני  עת  הגם שבאותה  בספר,  קיים  אינו  הפוליטי  הפרקטי  ההיבט 
חברתי וממקימי הקשת הדמוקרטית המזרחית ושנה לאחר מכן )ב־1996( פרסם את “קשר 
מכונת  השתיקה״, המאמר הפובליציסטי שהיכה גלים על מחיקת המזרחיות הישראלית. 
הארגון נותר אפוא פרויקט מדעי המנותק מן הפוליטיקה האתנית של שנהב־שהרבני. אך 
בפועלים בתרגום האתניות תופסת את קדמת הבמה, וכך גם הקריאה למסד תאוריה וסדר 
חברתי אלטרנטיביים. אם כן, בפועלים בתרגום שנהב־שהרבני, שאולי עתה אפשר לכנותו 

“שנהב המאוחר״, אינו מפריד עוד בין הפוליטיקה למדע אלא ממנף אותם הדדית. 
תודה, יהודה. לא יכולה לחכות לדבר הבא. 

מקורות
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2003( הייתה אירוע רב חשיבות שחרג  )שנהב,  היהודים־הערבים בעברית  הופעת הספר 
של  ביותר  הפוריים  מרגעיו  באחד  פורסם  הספר  והאקדמי.  הסוציולוגי  השיח  מגבולות 
פובליציסטית,  אקדמית־מחקרית,  כתיבה  של  בפרץ  ביטוי  לידי  שבא  המזרחי,  השיח 
ספרותית ומסאית. בתוך שנים אחדות התפרסמו כמה ספרי יסוד בנושא,1 התארגנו כנסים 
ונוצרו קבוצות מחקר, תערוכות ותנועות פוליטיות. נוסדו במות חדשות לכתיבה ולמחשבה 
מזרחית, כדוגמת כתב העת הכיוון מזרח ואתרי האינטרנט ֵקדמה והעוקץ. התמהיל הזה של 
אקטיביזם פוליטי ושל כתיבה אקדמית יצר פרדיגמות חדשות של חשיבה וניתוח חברתי. 
להיותו  מעבר  הללו.  במעגלים  ביותר  והחשובה  הבולטת  הדמות  ספק  ללא  היה  יהודה 
והדרך  והארגון שלו  הניהול  יכולת  גם  בלטה  ביותר  והמבריק  הכריזמטי  והכותב  הדובר 

המופלאה שלו לחבר בין אנשים ולייצר קהילות וקבוצות פעולה וחשיבה. 
לדיון  מעבר  חשוב  פוליטי  נופך  לו  הוסיף  הזה  המזרחי  הרגע  בתוך  הספר  פרסום 
המזרחי  למאבק  והרפרנס  הדבר  בפתח  הביוגרפי  לסיפור  החיבור  והאקדמי.  הסוציולוגי 
באחרית הדבר העצימו את הזיהוי בין הספר ובין השיח המזרחי; אולם היה גם ממד מצמצם 
כסוציולוג  תפקידו  את  שדחק  באופן  מזרחי  כאינטלקטואל  שנהב  ליהודה  הזה,  בזיהוי 
וכחוקר ביקורתי. הביקורת על הספר, שהתמקדה בשאלה האתנית והמזרחית, החמיצה את 

התרומה העצומה שהייתה לספר להתפתחות שדה המחקר הסוציולוגי בישראל. 
יהודה  בישראל.  הסוציולוגיה  בחקר  מפתח  רגע  גם  אפוא  היה  היהודים־הערבים 
הטריטוריאליים  לגבולות  מעבר  הישראלית,  לסוציולוגיה  חדשים  גבולות  בספר  שרטט 
והטמפורליים של מדינת ישראל. בניגוד לנטייה לזהות את ראשית שנות החמישים כנקודת 
האפס של חקר היחסים האתניים בישראל, הספר הציע נקודת אפס חדשה שהעתיקה את 
גבול  שעל  באבאדאן  בונה  סולל  עובדי  של  ב״קולוניה״  הארבעים  שנות  לראשית  הדיון 
עיראק-איראן. העתקת הדיון אל מחוץ לגבולות הזמן והמרחב של הריבונות הישראלית לא 
רק יצרה אפשרויות חדשות לבחינה ביקורתית של התעצבות היחסים בין לאומיות־אתניות 
ובין דתיות בחברה בישראל, אלא גם עוררה דיון מחודש על שאלת הריבונות בישראל/

פלסטין בתוך הקשרים אימפריאליים, טריטוריאליים וקולוניאליים מרובים. 
יתרה מזו, הספר על ארבעת מוקדיו — המוקד הקולוניאלי, המוקד הדתי, המוקד הכלכלי־
פוליטי והמוקד של הזיכרון — בישר על כמה נקודות מפנה שהתחוללו בעשורים האחרונים 
המפנה  בישראל,  החברה  בחקר  הפוסט־קולוניאלי  המפנה  בישראל:  הסוציולוגי  במחקר 
שיהודה  “הדתה״  במושג  השונים  )והשימושים  והדתה  חילון  יחסי  בחקר  הפוסט־חילוני 
טבע(, והפנייה אל שאלת הריבונות. הספר גם הציף בעקיפין את שאלת השפה כמרכיב 

שלישי והכרחי במשולש היתדות של הריבונות המודרנית: טריטוריה, אוכלוסייה ושפה. 

חזות   ,)2001 )שוחט,  אסורים  זיכרונות   ,)2002 ואחרים,  )חבר  בישראל  מזרחים  כדוגמת  ספרים   1
מזרחית )נזרי, 2004( והמאבק המזרחי )שטרית, 2004(.

ד״ר יובל עברי, המחלקה ללימודי המזרח הקרוב והיהדות, אוניברסיטת ברנדייס  *
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מ
אם כן, פרסום היהודים־הערבים היה גם רגע לשוני — אולי יותר מכול היה זה אירוע לשוני: 
אירוע הממוקד בשפה, בשיום, במקף, בתרגום ובמחיקה, בחיבור ובפיצול. הספר חשף את 
חשיבותה של השפה, את הנפיצות שלה, את הרבדים המושתקים והמחוקים שבתוכה. אף 
שהשפה לא עמדה במרכז הספר, פרסומו עורר סערה לשונית. הצירוף הממוקף “היהודים־
המחברת  הזאת  הממוקפת  הקטגוריה  במיוחד.  עזה  התנגדות  עורר  בכותרתו  הערבים״ 
ביותר  והמשומשים  המדוברים  מהמושגים  וערבים,  יהודים   — בעברית  מושגים  שני  בין 
בשיח הסוציולוגי, הפוליטי והציבורי בעברית — הפכה למטרד לשוני, למקור המשבש את 
הסדר החברתי והלשוני ומאיים עליו. במובן מסוים, פעולת המיקוף חשפה את העקבות 
והמודחקים של השפה הערבית, השפה המושתקת בשיח הפוליטי, האקדמי  המוכחשים 
והתרבותי היהודי בישראל. היא גם חשפה את חד־לשוניותה של הסוציולוגיה הישראלית, 
ולאום באופן שגם  ולזיקה החד־ערכית בין שפה, טריטוריה  המשועבדת להיגיון הלאומי 

מעצים את המחיקה של הערבית כשפת הארץ. 
השימוש במקף השיב את האפשרות הדו־לשונית, המתורגמת, של ערבית-עברית או של 
עבריות-ערביות. לא מפתיע אפוא שבשימושים המוקדמים בקטגוריית הזהות הזאת )כסמן 
העשרים  המאה  בראשית  בפלסטין  העברי  בשיח  מזרחים(  יהודים  של  ולהזדהות  לזיהוי 
המתרגמת  ועברים־ערבים.  יהודים־ערבים   — ממוקפים  צירופים  שני  לסירוגין  הופיעו 
והעורכת אסתר אזהרי מויאל חתמה למשל על מאמריה בעיתון הצבי כ״עבריה־ערביה״, 
ובעלה שמעון מויאל הציג עצמו כסופר עברי־ערבי )מויאל, 1909; מויאל, 1911(. זיהוי זה 
יותר בתקופה שבה התאפשר קיום הטרוגלוטי — מרובה לשונות — ומרובה  היה מקובל 
נאמנויות והזדהויות, שבו קווי התפר הלשוניים, הזהותיים והתרבותיים היו נזילים הרבה 

יותר, והמקף שיקף ואפשר שוליים רחבים של תנועה וחיבור ביניהם. 
ההתעקשות של יהודה על המקף ביהודים־הערבים הייתה גם פעולת התרגום הראשונה 
את  מנכיח  אלא  אותו,  מחליף  או  המקור  את  מוחק  שאינו  תרגום   — שלו  המשמעותית 
חוסר היציבות של החלוקה ביניהם וממקד את המבט על המקף, על נקודות ההשקה, על 
אזורי התפר ועל ריבוי הגרסאות והאפשרויות הלשוניות. במידה מסוימת המקף בצירוף 
“היהודים־הערבים״ בישר על הולדתו של שם המתרגם הממוקף שנהב־שהרבני, שבאופן 
הותירה  שלא  לשנהב,  משהרבני  התרגום־והמחיקה  פעולת  את  להּפך  מבקש  אינו  דומה 
זה. יהודה תיאר את השבת  עקבות של המקור, אלא מציב את שני השמות יחד זה לצד 
המקף כמהלך של “תיקון השם״ שמשתלב במהלך פוליטי רחב יותר של “תיקון השפה״ 

)שנהב־שהרבני, 2018(. 
אל  רגע השיבה  וסימן את  יהודה  בחייו של  רגע מפנה דרמטי  גם  היה  פרסום הספר 
השפה הערבית. העבודה על הספר הציפה מחדש את מותו של אביו בטרם עת ואת הדממה 

של הערבית שהייתה מזוהה איתו, כפי שתיאר זאת יהודה: 

זוכר  אינני  שדים.  בתוכי  עוררו  שלו  הערבית  ההדממה של  השתיקה, ההשתקה, 
מתי בדיוק החל הכול, אבל אני זוכר היטב את הסערה שאחזה בי בעת שכתבתי את 
פתח הדבר לספרי היהודים־הערבים, שם תיארתי מפגש מטלטל עם עברו הערבי 
שאני  מה  את  שאדע,  ורצה  ידע  שאבי  מה  את  לדעת  בטירוף  נתקפתי  אבי.  של 

סירבתי לדעת. )שנהב־שהרבני, 2018, עמ׳ 132(
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אביו  של  הערבית  בשפה  הדן  בספר,  הדבר  בפתח  למצוא  אפשר  הזאת  לטלטלה  עדות 
שהולאמה והפכה לשפת המודיעין ושפת הפיקוח. בחלק הזה אפשר לזהות את ההסתייגות 
של יהודה מהזיהוי עם השפה הערבית הזאת שנכפתה על האב וגויסה לטובת המודיעין 
ולראות בכך רמז לרתיעתו מלימוד השפה בצעירותו מתוך התנגדות למסלול  הישראלי, 
חיים דומה לזה של אביו. לא מפתיע אפוא שאת “מסע החזרה״ שלו לערבית הוא מתחיל 
ערבית  של  אינטנסיבי  בלימוד  בנצרת,  הספר  ובבית  ביפו  קונדוס  משפחת  בבית  דווקא 
פלסטינית מקומית, מנסה למחוק את המבטא העיראקי, את שרידי הלהג היהודי־בגדאדי 
בבתי  בלונדון  ביקור  בעקבות  מסוים,  בשלב  הציוני.  המחיקה  מכבש  למרות  בו  שנותרו 
הערבית,  בשפה  הלהגים  ריבוי  של  לעוצמה  נחשף  יהודה  הערבים,  הגולים  של  הקפה 
הלשונית  במציאות  כמו  שלא  בינרי,  שאינו  באופן  השפה  עם  הזדהות  המאפשר  ריבוי 
הקולוניאלית בישראל/פלסטין. הוא מבין שבמקום לנסות ולהמיר את הערבית העיראקית 
בערבית הפלסטינית עליו להתמסר למנעד הלשוני ההטרוגלוטי שלו המשלב בין הערבית 
העיראקית של הבית לערבית הפלסטינית של המקום. ההבנה הזאת מאפשרת לו תנועה 
רחבה יותר בתוך השפה הערבית וגם גילוי מחודש ופיוס עם שפת הבית הערבית־עיראקית. 
ריבוי לשוני זה נמצא גם בלב מודל התרגום שיהודה מציג בספר פועלים בתרגום, ואשר 
הוא ושותפיו מפתחים בסדרת מּכתוּב. עבודת התרגום הצוותית הדו־לשונית והדו־לאומית 
מחייבת דיאלוג המשלב בין רבדים שונים של השפה, ותנועה רב־ערוצית בין ההגייה והצליל 
פועלים  הספר  פרסום  הכתובה.  השפה  של  השונות  האפשרויות  ובין  הדיבור  שפת  של 
הספרים  שני  את  מחדש  לקרוא   — היהודים־הערבים  בספר  ולקרוא  לשוב  מזמין  בתרגום 
במסגרת פרויקט תאורטי ופוליטי משותף ורחב. בקווים גסים אפשר לשרטט את החלוקה 
הבאה: היהודים־הערבים מתאר את תהליכי ההפרדה בין הערביות ליהודיות ולעבריות, ואילו 
פועלים בתרגום משרטט מתווה לחיבור מחודש ביניהם. הצבת שני הספרים יחד מציעה לנו 
מסגרת חדשה לניתוח סוציולוגי המנסה להשתחרר מהאחיזה של הפרדיגמה החד־לשונית 
הדומיננטית, המבוססת על הגיונות של הפרדה לשונית, טריטוריאלית, זהותית ותרבותית, 

לטובת מתווה אלטרנטיבי של סוציולוגיה ישראלית דו־לאומית, רב־לשונית ודיאלוגית.
אך הבעיה היא שבזמן שאנחנו קוראים יהודה ממשיך לכתוב, לתרגם, לערוך וליצור, 

ואנחנו מנסים בקושי רב להדביק את הפער בין הקריאה לכתיבה.
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התרגום אינו עוצר בקו הירוק

אריז׳ סבאע׳־ח׳ורי*

תחת  חדש שחותר  תרגום  מודל  מציע  בתרגום  פועלים  שנהב־שהרבני  יהודה  של  ספרו 
המודל הניאו־קלאסי האינדיווידואלי שהתגבש עם תחילת העת החדשה והיה למודל קנוני 
אל  לחזור  מציע  שנהב־שהרבני  הביניים.  וימי  העתיקה  העת  של  המודלים  את  שהחליף 
פונקציית הדיאלוג לא רק בין הטקסט למתרגם אלא גם בין המתרגמים עצמם — ובהקשר 
ודו־לשונית, כלומר של מתרגמים פלסטינים  הזה למודל של עבודה צוותית, דו־לאומית 
ויהודים שחיים בישראל, המתקיימת בערבית ובעברית. האינטראקציה הדו־לשונית יוצרת 
הבדל )דיפראנס( באופיים של תהליך התרגום ושל מערכות היחסים בין משתתפיו ויוצרת 
פרקטיקות תרבותיות ופוליטיות. הספר מציג את הפרויקט של סדרת מּכתוּב مكتوب, שבה 

התגבש המודל החדש, ומציג וריאציות ורפרטוארים של תרגום דו־לאומי מן הסוג הזה.
את הספר הזה חשוב למקם בתוך ההקשר של הקולוניאליזם ההתיישבותי, שכן הפוליטיקה 
של השפה והקשר שלה לריבונות שזורים ביחסים קולוניאליים. במיוחד עומד שנהב־שהרבני 
הוא  והאוכלוסייה.  הטריטוריה  הלשון,  המודרנית:  הריבונות  של  היבטים  שלושה  על  בספר 
מראה באופן משכנע כיצד שלושתם הם למעשה פרויקטים של תרגום. אי־אפשר למשל לדבר 
על טריטוריה מבלי לדבר על השפה ועל השיום של המפה — במקרה שלנו, עבודת תרגום 
היהודית.  ימיה של המדינה  ו״עברּות״, שנעשתה בתחילת  לעברית שכללה מחיקה  מערבית 
גם הזהות של האוכלוסייה נגזרת בין השאר מן השפה על רבדיה והיבטיה השונים. מתוך כך 
הספר פותח צוהר להבנת אחד המרכיבים הבולטים של פרויקטים קולוניאליים התיישבותיים: 
ניסיונות המחיקה הממושכים של התרבות המקומית — במקרה זה החברה הערבית־פלסטינית, 
בתוך  בישראל התרחש  כינונה של השפה העברית  והתרבות הערבית. שכן  השפה הערבית 
מערך קולוניאלי התיישבותי שעמל באופן מתוכנן ורציונלי למחוק את הערביות מתוך השפה 
המקומות  מחיקת  יחד:  גם  ואפיסטמולוגית  פיזית  אלימות  של  כפול  מהלך  במעין  העברית, 
של  הערבית  השפה  למחיקת   .)Abu El Haj, 2001  ;1997 )בנבנשתי,  ושפתם  שמם  ומחיקת 
המקום נלוו תנאי הקיום של השפה הערבית בקרב המתיישבים היהודים, שהחלו להשתמש בה 
בהדרגה כבכלי לשליטה והפרדה. הסוציולקט שיונתן מנדל )2020( מכנה “הערבית הישראלית״ 
היה למעשה שפה המיועדת ליהודים בלבד; שפה המקדשת לימוד מנותק של הערבית )תהליך 
לטיניזציה של הערבית, שעלה מתוך הגישה הפילולוגית המערבית שיושמה בבתי ספר עבריים 
ובמכון למדעי המזרח( ויוצרה בתוך רשתות ציוניות אזרחיות־צבאיות )תהליך ביטחוניזציה של 
הערבית, הניכר באופן התגבשותם של לימודי השפה, בקביעת מטרות הוראתה ובקרב מקבלי 
ההחלטות בשדה(. כך הפכה הערבית בחברה היהודית משפת המקום לשפת האחר, לשפה 

שמבקשת להרחיק, להפריד ולשלוט )מנדל, 2020(.
כמי שעוקבת אחרי יהודה שנהב־שהרבני ומלווה אותו בעשרים השנים האחרונות, אני 
מבקשת לטעון שספרו החל להיכתב שנים רבות לפני שהופיע בדפוס. כתיבתו מתחילה 
עם השינויים שעבר ועם תהליכי הדה־קולוניזציה שהפעיל על עצמו כאדם פוליטי מודע. 

ד״ר אריז׳ סבאע׳־ח׳ורי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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יותר  אף  מפורש  ובאופן   ,)2003 )שנהב,  היהודים־הערבים  בספרו  בבירור  התבטא  הדבר 
בספרו במלכודת הקו הירוק )שנהב, 2010(. בעבודות הללו, ובספר שלפנינו, הוא מתאר 
כיצד התכחש לערביותו וסירב לקבל אותה בצעירותו )מה שבא לידי ביטוי למשל בעברות 
שם המשפחה(. אם אוכל לסכם זאת בהערה אפיסטמולוגית מכלילה, הכתיבה שלו מצביעה 
על תנועה מרעיון ה״פוסט״ כסמן של “הזמן שאחרי״ אל רעיון ה״דו״ כסמן של דו־לאומיות 

ודו־לשוניות, שהלכו והתגבשו במחשבתו הפוליטית. 
השינוי שעבר המחבר במרוצת השנים והתערותו הפוליטית במרחב הילידי המבוסס על דו־
שיח ודיאלוג באים לידי ביטוי בולט בתחום התרגום והסוציולוגיה של התרגום. הוא מתחקה 
אחרי תהליך מרתק — תהליך המחיקה של השפה הערבית שהתבצע במודל התרגום היחידני — 
הקיימת  ההבטחה  אל  התרגום,  הקולקטיבי של  המודל  אל  מבטיחה  “חזרה״  מציע  ובמקומו 
בדיאלוג )במודל הבכטיני( ובהתגוששות בין השפות: מודל של דיאלוג בין יהודים לפלסטינים, 
בין מתרגמים לסופרים, בין כתיבה לדיבור בתוך פעולת התרגום. כך הופכת פעולת התרגום 
מכתוב  מסדרת  גם  העולה  הקריאה  וזוהי  בעולם,  פוליטית  לפעולה  דשנהב־שהרבני  אליבא 
את  לפרק  פוטנציאל  יש  כזה  למודל  ראשי.  עורך  בה  משמש  ואף  ממייסדיה  שהוא  مكتوب 
שנים   500 שלפני  שפות  “שתי  העברית,  והשפה  הערבית  השפה  בין  הקולוניאליים  היחסים 

התקיימו ביניהם יחסים סימביוטיים וכיום המפגש ביניהם מזוהם ביחסי אויבות״ )עמ׳ 103(.
 Rouhana &( النكبة  את הספר אפשר למקם בתוך השיבה אל ההיסטוריה של הנכבה 
Sabbagh-Khoury, 2019( המתרחשת מאז אמצע שנות התשעים, ואיתה החזרתה של הנכבה 
אל המרחב ואל הדיון הציבורי בישראל על ידי הפלסטינים — השיבה אל הטמפורליות של 
ובפרויקט מכתוב  1948 כנקודת אפס מכוננת בסכסוך. חשיבות הדיון בפועלים בתרגום 
مكتوب בהקשר זה נעוצה בעובדה שמכתוב הוא מודל חדש של תרגום שפועל במסגרת 
תפיסה של מערכת ריבונית אחרת. אם נרצה, זהו מודל של ריבונות משותפת. הוא מניח 
שמודל תרגום כזה יכול להתגבש כמערכת דו־לאומית, אולם תנאי היסוד שלה הוא ויתור 
של היהודים על הפריבילגיות המוענקות להם מתוקף היותם מתיישבים קולוניאליים. לא 
עוד מונופול יהודי על הליך התרגום, ניתוק מהאזור ומהסופרים הערבים ונפנוף ביצירת 
לסוכנות  וביטוי  הכוח,  יחסי  ושינוי  האוריינטליסטי  השיח  לאתגור  קריאה  אלא  “גשר״, 
חברתית ופוליטית שפועלת לשנות את כיוון ההיסטוריה וליצור אפשרויות שונות לעתיד. 
הוא מציע לערוך דה־קולוניזציה לפרקטיקות הראשונות של כינון השפה העברית כשפה 

לאומית שהקיאה את הערבית מתוכה באקט של מחיקה המאפיין משטרים קולוניאליים.
הציוני  ההתיישבותי  הקולוניאליזם  את  המייחדים  המאפיינים  אחד  לטענתי,  שכן, 
לו מקבילה במקרים  כינון העברית כשפה לאומית קולוניאלית, תהליך שלא הייתה  הוא 
אחרים של קולוניאליזם התיישבותי; במקרים אחרים )למשל בצפון אמריקה, אוסטרליה 
וקנדה( לא כוננו המתיישבים שפה קולוניאלית חדשה. כינון הלאומיות היהודית והשפה 
הלאומית העברית, המשתקף מבעד לעמודי הספר, היה כרוך בהדרה של השפה הערבית, 
שהתקיימו  הפלסטינים  היהודים  של  וזו  והפלסטינים  הערבים  של  זו   — הילידית  השפה 
במרחב לפני הציונות. מחיקת השפה היא חלק מניסיון מחיקתו של המרחב הערבי, והיא 
מתווספת לניסיונות המחיקה הגאוגרפיים, התרבותיים והארכיטקטוניים. מחיקת הערבית 
מתוך השפה העברית היא מחיקה של אופציית הדיאלוג שהתקיים לפני תחילת הפרויקט 
על  מבוסס  היה  האסלאם  ראשית  בימי  לערבית  העברית  בין  “המפגש  בפלסטין:  הציוני 
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דיאלוג תיאולוגי יהודי־ערבי )לא בלי מוקשים(, אולם אופיו התהפך עם הפרויקט הציוני, 
)עמ׳  יהודית־נוצרית־פרוטסטנטית״  מסורת  בתוך  המקראית  העברית  אל  לחזור  שביקש 
109(. מחיקה זו היא חלק מפרויקט גדול של הקולוניזציה האירופית. בלשונו של המחבר, 
ושלילת  ההווה  עד  המקרא  מתקופת  הארץ  של  ההיסטוריה  מחיקת  היה  הדבר  “פירוש 
השערוב  ואפשרות  לטאבו,  הפך  יהודיות־ערבית  של  הצימוד  במרחב.  הפלסטיני  הקיום 

)تعريب( נזנחה בתחיית העברית המודרנית״ )עמ׳ 109(. 
עצם שלילת האופציה הדו־לשונית הערבית־יהודית מקבילה למחיקת האופציה הדו־
לאומית שהחזיקו בה יהודים כמו אנשי ברית שלום. שנהב־שהרבני מזכיר לנו כי יש להביא 
הריבונית  הלשון  של  כינונה  אלא  שמות  מתן  רק  לא  כלומר  הלשון,  “שיום  את  בחשבון 
112(. שכן תהליך הדומה לתהליך מחיקת שמות המקומות מהמפה  )עמ׳  כלשון עברית״ 
הפלסטינית וכינון המפה העברית “הוא פרויקט מטא־לשוני״ שהתבסס על העיקרון של 
עברית מטוהרת ככל האפשר מן הערבית, בטענה שזו שפה נחותה, שפת הגלות או שפת 
נעשתה  ובאמצעותה  הריבונות,  של  הטקסטואלי  העבר  ּכֹוַנן  העברית  באמצעות  האויב. 
בערבית  שמקורן  ממילים  העברית  של  הזאת  הטיהור  עבודת  הערבית.  של  קניבליזציה 
גרמה להחמצה של פוטנציאל צמיחתה של הלשון העברית עצמה. העברית הפכה לסמן 
של לאום וגזע, שפה שיש לכבוש אותה כמו כיבוש העבודה במקרה של “העבודה העברית״ 

)עמ׳ 112( וכמו כיבוש האדמה. 
המודל ששנהב־שהרבני מתאר הוא מודל תרגום שיש בו יחסי תלות הדדיים )עמ׳ 168(, 
שלדעתי הם התנאי האובייקטיבי הראשוני לריבונות הדו־לאומית. במובן הזה הספר מהדהד 
של  הקבוצה  בתוך  הדו־לאומיים  הוויכוחים  את  גם  העת  ובאותה  המחבר,  של  קולו  את 
הפועלים בתרגום. בעוד היהודים הישראלים המשתתפים בפרויקט התחילו לפחות בתהליך 
של דה־קולוניזציה תודעתית )בחלקה על ידי לימוד השפה הערבית(, הפלסטינים שפועלים 
בתרגום הם חלק משארית הפלסטינים ששרדה את הנכבה. קבוצה זו הכירה את “האויב״, את 
שפתו ואת תרבותו, וכרגע הידע הזה — אם במודע, אם לאו — משמש לפעולה שמחזירה את 
התרבות והשפה הערבית אל המרחב דרך תרגומה לעברית. הערבי הפלסטיני הלא־מתפשר 
על ההיסטוריה אינו משקף את דגם המלומד או המקצוען הערבי המובס, אלא את הדגם של 
הפלסטינית המתאוששת מהנכבה הממושכת — النكبة المستمرة — והשלכותיה. מודל זה פועל 
לא רק לתרגם את השפה והתרבות הערבית לעברית אלא גם לעזור למתיישב הקולוניאלי 
)colonizer( לוותר על הקולוניאליות שלו במרחב. הפועלות והפועלים הפלסטינים בתרגום 
הקולוניאלי  המתיישב  את  לחלץ  שנועדה  כוח,  של  מעמדה  הפעם  חדש,  פרויקט  מייצגים 
נכבה  מתרגמים  איך  השאלה  על  יחדיו  לענות  מנסים  הם  המחבר,  של  בלשונו  מבערותו. 
לערבית, שכן השפה העברית משמשת גם כשפת הצווים והפקודות בהקשר הקולוניאלי והיא 
אינה זמינה וחופשייה לתרגום הנכבה ומשמעותיה )עמ׳ 136–137(. המודל ששנהב־שהרבני 
מציע מרחיב את גבולות הדמיון הפוליטי ומציע מודעות רגישה לעמדותיהם או למיקומם 
זה,  ופוליטיות מצטלבות. במובן  דיכוי חברתיות  של המשתתפים בפרויקט בתוך מערכות 
הספר ופרויקט מכתוב מציעים אפשרות לפירוק האלימות הקולוניאלית האפיסטמולוגית של 

השפה, שבה התרגום משמש ליצירת גשר בין תרבויות ולא ליצירת חיץ ביניהן. 
הספר מציג השתקפות דיאלקטית של שני תהליכי דה־קולוניזציה שעבר המחבר. האחד 
הוא הדה־קולוניזציה במובן החזרה לערביות שלו, חזרה אל תוך המזרח התיכון כיליד במרחב 
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המזרח־תיכוני. תהליך זה השתקף בספרו היהודים־הערבים: לאומיות, דת ואתניות. התהליך 
 colonizerהשני הוא הדה־קולוניזציה של מיקומו כמתיישב קולוניאלי, תהליך שבו הוא פועל כ־
who refuses, בלשונו של אלבר ממי )Memmi, 2003( — מתיישב קולוניאלי שאינו מקבל את 
הימשכה של הקולוניזציה ומציע קיום שונה בפלסטין, כזה שאינו כרוך ביחסי כוח קולוניאליים. 
הפעולה   .)2010 )שנהב,  הירוק  הקו  במלכודת  בספרו  להתגלם  מתחילה  זו  דה־קולוניזציה 
בתרגום והחזרה אל השפה הערבית, שעליה הוא מדבר בספר, היא חזרה אל ההיסטוריה של 
המרחב, ערעור על האופן שבו מחק את ערביותו שלו, חזרה לשם משפחתו המקורי, שהרבני.

שמציג  השפה  כינון  תהליך  של  הגניאלוגיה  את  אפשרו  הדה־קולוניזציה  מהלכי  שני 
הקולוניאליים.  העברית משורשיה  לחילוץ השפה  אופקים  פותחת  זו  גניאלוגיה  המחבר. 
 ,)war of positions( פעולתו של המחבר בתוך פרויקט התרגום היא מעין מאבק פוזיציות
אלטרנטיבה  יצירת  באמצעות  לתרבות השלטת  התנגדות   — גרמשי  אנטוניו  של  בלשונו 
זה  מהלך  ההגמוני.  לזה  אלטרנטיבי  אינטלקטואלי  משאב  ויצירת  הקיים  התרגום  לאופן 
יכול להתגלם אולי רק ביליד מזרח־תיכוני יהודי־ערבי המכיר היטב את שתי השפות )ולא 
רק דובר אותן(, שהפך להיות מתיישב קולוניאלי במרחב שבו נעוצים שורשיו, אך כעת 
והדה־פלסטיניזציה של  הציוני של הדה־ערביזציה  מאווייו של הפרויקט  את  הוא מהפך 
 positionalized( המרחב ושל האנשים המתגוררים בו וסולל את הדרך לייצור “ידע ממוקם״
knowledge(, של מוכפף ומכפיף המודע למיקומו במערך יחסי הכוח הקולוניאלי וחותר 
לשנותו. דוגמה אחת מני רבות לאופן שבו הספר תורם לשינוי תודעתי היא ההתייחסות 
לחשיבות הגייתם של העיצורים ע, ח, ט, ק, ר, צ במבטא ערבי, שיכולה לסמן התנגדות 
לשימוש  האופציה  על  אותנו  מלמד  הספר  קולוניאלית.  כשפה  העברית  של  לניסוחה 
בעיצורים הללו בידי ערבים או מזרחים להדגשת הילידיות או הערביות שלהם. נוסף על 
כך, שימוש כזה בידי מתרגמים מדגיש בעצם את פעולת התרגום בניגוד ליצירת תרגום 
“קולח״, “שוטף״ ו״נקי״, כאילו מדובר בטקסט לא מתורגם, כאקט מודע ומכוון נגד ניסיונות 

המחיקה של אופציית הקיום הדו־לאומי בשפה. 
המחבר גם מערער על הפיצול בין ספרות והיסטוריוגרפיה. לכאורה הוא טוען כי “ספרות 
אולם  ההיסטוריה.  את  מייצגת  אינה  והספרות  אחרים  בשדות  נכתבות  והיסטוריוגרפיה 
כאשר מדובר בספרות פוליטית של התנגדות, הפיצול הזה הוא ביטוי נוסף להיות התרגום 
140(. כאן גם נעוצה חשיבותו של הספר:  כלי להמשך המלחמה )בדרכים אחרות(״ )עמ׳ 
אפשרות  את  ומציע  להיסטוריה  ספרות  בין  הבינרית  לחלוקה  בביקורתיות  מתייחס  הוא 
קיומה של מתודולוגיה ביקורתית המתייחסת לספרות כאל ארכיון של המנוצחים. במובן 
זה, לקבוצה הדומיננטית יש את הפריבילגיה לטעון שספרות זו אינה ארכיון; שהספרות 
אינה מביאה עובדות שאנחנו יכולים להסתמך עליהם. את התפיסה הזאת מזעזע שנהב־
נאטור,  סלמאן  המנוח  בסופר  לראות  למשל  כזאת מאפשרת  פרספקטיבה  בספר.  הרבני 
مكتوب, אחד ההיסטוריונים הפלסטינים הראשונים בתוך ישראל, משום  ממייסדי מּכתּוּב 
שנאטור ראיין פליטים בכפרים פלסטיניים ויצר את אחד הארכיונים הראשונים שלנו על 
הנכבה בספרו ذاكرة, הספר שראה אור בעברית תחת הכותרת הזיכרון שוחח איתי והסתלק 

)נאטור, 2014( ואשר תורגם בידי שנהב־שהרבני. 
עבודת התרגום לספרו של נאטור נעשתה באופן אינטואיטיבי במודל של מכתוב עוד 
ותהליכי  הדו־לאומי  התרגום  פרויקט  כי  ניכר  שם  וכבר  מכתוב,  מפעל  של  ייסודו  לפני 
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הדה־ בפרויקט  חשובות  פינה  אבני  הם  התרגום  פעולת  של  מחדש  וההבניה  הפירוק 
קולוניזציה של האפיסטמולוגיה ושל הפוליטיקה. דה־קולוניזציה אפיסטמולוגית מצריכה 
הכוח  האלימות,  ופרקטיקות  אימפריאליזם  קולוניאליזם,  על  וביקורתי  מתמשך  מחקר 
שהשתרשו.  מתודולוגיות  ועל  שהובנו  קטגוריות  על  ערעור  לצד  הפוליטית  וההתנגדות 

הספר ופרויקט מכתוב הם אחת הלבנים החשובות בצעדים לקראת דה־קולוניזציה. 
אסיים בדברי המחבר שמשקפים אפיסטמולוגיה זו:

של  צוות  בתוך  דיאלוג  באמצעות  ותרגום  מקור  בין  לקרב  מבקש  כזה  תרגום 
מטרת  דו־לאומי.  למפגש  סימולציה  מהווה  אשר  וערבים,  יהודים  מתרגמים, 
העמדת הטקסט  או  אחרת  לשפה  אחת  העברת טקסט משפה  רק  אינה  התרגום 
על דיוקו, אלא יצירת מבנה דו־לשוני של תקשורת הנפטר מן האידיאולוגיה של 
בין  או  הערבית  השפה  בתוך  א־פריורית  היררכיה  שקיימת  המניחה  הדיגלוסיה 
העברית והערבית. בכך התרגום משמש סוכן של פעולה בעולם ולא רק אובייקט 

כשלעצמו. )עמ׳ 14(

آمل أن يصبح الفكر التحرري الذي ينبثق عن كتاب يهودا شنهاف-شهرباني واقًعا في يوم من األيام. 
وأن ُتقرأ السطور، التي أكتبها اآلن، كجزء من واقع لغوّي وسياسّي لمستقبل ثنائي اللغة وثنائي 
السياسية،  מּכתּוּב, وكالرؤية  يقدمه مشروع مكتوب  الذي  الترجمة  بنموذج  القومية، واقع شبيه 
والعدل االبستمولوجي اللذين ينبثقان عن كتاب يهودا شنهاف - شهرباني. آمل أن تقترب اللحظة 
التي سينطق بها اليهود العربية، لغة المكان، ليتحرروا من قيود الصهيونية وسيطرتها، ويتخلوا 
التاريخي وبمسؤوليتهم  بالغبن  العنصري، ويعترفوا  الفصل  العنصرية، وممارسات  الفوقية  عن 
عن نكبة فلسطين، ويصبحوا جزًءا ال يتجزأ من المكان، غير مدرعين بالقبة الحديدية، إنما بوجود 

غير استعماري في فلسطين.
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“תיאוריה וביקורת״ ו״פועלים בתרגום״
חגי בועז*

אני נדרש למשימה לא פשוטה: לזהות את סימני הדיו הנסתרים המובילים בין גיליונות 
פועלים  וביקורת בעריכתו של יהודה שנהב־שהרבני )מכאן והלאה יהודה( ובין  תיאוריה 
בתרגום, ספרו הלפני אחרון, נכון לעכשיו, שיצא לאור עשור לאחר תום כהונתו כעורך כתב 
העת. זו מלאכה קשה, כי נדמה שאֶלה שני פרויקטים נפרדים: תפקידו של עורך כתב עת, 
שאוסף יחד קובץ מחקרים, שונה מתפקידו של חוקר, שמושא מחקרו הוא מטרתו המרכזית. 
ובכלל, פועלים בתרגום משלים מהלך אינטלקטואלי תלת־שלבי — חקר הריבונות כשהיא 
גם  ביטוי  מצאה  זו  שחקירה  מובן  הלשון.  ועל  הטריטוריה  על  האוכלוסייה,  על  מּוחלת 
בדיונים ובמאמרים שהופיעו בתיאוריה וביקורת בשנות עריכתו של יהודה, בעשור הראשון 
של האלף, והדיון עוד קדם לכך והוא עדיין מתמשך ויש לו מקום נכבד בסדר היום של 

תיאוריה וביקורת. 
את  שקוראים  אחרי  וביקורת  לתיאוריה  לגשת  אפשר  איך  ארס־פואטי,  כמהלך  אבל 
פועלים בתרגום? אני משוכנע שיש רבים ורבות מוכשרים וטובות ממני שינתחו את מקומו 
ותפקידו של תיאוריה וביקורת, ובכלל זה גם את הגיליונות במשמרתו של יהודה כעורך. 
אך במגבלות הזמן והמקום אני רוצה להציע קריאה רנדומלית משהו בתיאוריה וביקורת, 

ברוח הטענות שלמדתי מפועלים בתרגום. 
נתחיל במובן מאליו. בתיאוריה וביקורת הופיעו תרגומים. תרגומים של הגות אקדמית 
כמובן; בורדייה, פוקו, לאטור ועוד אחרים. אבל התרגומים המוצהרים האלה הם רק האדווה 
לצידו של נחשול תרגום רחב הרבה יותר: תרגומה של מחשבה אינטלקטואלית ביקורתית 
לשפה מקומית. מפעל כזה — יצירתו של מילון מונחים, סדר יום מחשבתי, הגדרה מחודשת 
יסודות המחשבה של הסוציולוגיה הישראלית עד כדי  וערעור  של מהו הפוליטי, אתגור 
חתרנות — כל אלה, כך אני למד מפועלים בתרגום, הם מתכונותיו האופייניות של המתרגם. 
גם כשתרגום “רשמי״ מופיע, יש בו מן הדיאלוגיות שחשובה למודל התרגום שבו אנחנו 
דנים היום. בגיליון 28 שראה אור באביב 2006, למשל, מופיע תרגום טקסט של בורדייה 
שכותרתו “ביקורת השיח המלומד״, והוא כשלעצמו ראוי לדיון בהקשר של שפה, תרגום 
שהוא  כפי  אותו  משמש  “הטקסט  בורדייה,  כותב  בטקסט״,  שימוש  שעושה  “מי  וז׳רגון. 
משתמש בטקסט — אך זאת אך ורק בתנאי שייראה בעיני עצמו ובעיני אחרים כמי שמשרת 
את הטקסט, ולא כמי שמשרת את ענייניו שלו באמצעות הטקסט״ )בורדיה, 2006, עמ׳ 70(. 
של  חלוקות  על  כמבוסס  האינטלקטואלי  השיח  את שדה  ומתאר  בורדייה  ממשיך  מכאן 
הון סימבולי שמצטבר באמצעות ניכוס ואסטרטגיות המפורטות בספרו הומו אקדמיקוס. 
במידה מסוימת, את חלקו השני של פועלים בתרגום אפשר לקרוא ברוח בורדיאנית כזאת 

ולראות בו שרטוט לבניית שדה התרגום מערבית לעברית בישראל. 
אך דבר המתרגם חשוב לא פחות מהטקסט המתורגם. במקרה זה, גדי אלגזי, שתרגם 
את “ביקורת השיח המלומד״ וכתב מבוא לתרגום, מתאר את ההקשר של הטקסט, את בני 

ד״ר חגי בועז, מכון ון ליר בירושלים  *
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הפלוגתא שלו ואת תרומתו לסוציולוגיה רפלקטיבית ולסוציולוגיה של הידע. אך לקראת 

סוף האקספוזיציה הנדרשת והאנליזה המתבקשת, אלגזי כותב כך: 

אם יש טעם בפרסום הטקסט הנוכחי, הרי זה כדי להשיב גם אותו לחיים, בעזרתו 
של הח״מ, שתרגם אותו לפני שנים רבות כדי להקל מעליו את עולן של הרשויות 
הקיימות, ועתה, עם פרסום התרגום שלהלן, עלול למצוא את עצמו כפרשן מוסמך 
הדבר  את  יכחיש המתרגם  יעזור,  זה  ואם  המורה.  מורשת  על  הנאבק  נוסף  אחד 
זו כוונתו. לשון אחר: אפשר לעשות הרבה דברים עם עצים: לשבת  ויאמר שלא 
בִצלם, לגזום בענפיהם, לטפס עליהם, להרכיב עליהם אחרים ולנטוע חדשים, אבל 
מי שמבקש דווקא להיתלות באילן גדול — יעשה זאת על אחריותו. )אלגזי, 2006, 

עמ׳ 68–69(.

חתימת  את  שמזכיר  בסגנון  פותח  אלגזי  כפולה.  היא  זה  מתרגם  בחתימת  האירוניה 
המתרגמים של הרנסנס ועליית הדגם האינדיווידואלי )“להקל מעליי את עולן של רשויות״(, 
אבל מסיים באמירה רפלקטיבית למושא הטקסט, כלומר איך קוראים טקסטים ובמי רואים 

מקור סמכות. 
אפשר להרחיב עוד ולדון בכל אחת מבחירות הטקסטים לתרגום לתיאוריה וביקורת, 
נקודות אחיזה קודמות לתיאוריה או  אבל נחמיץ כך את העיקר. העיקר הוא לא למצוא 
להיסטוריה של התרגום שיהודה מציע בגיליונות עבר של תיאוריה וביקורת, אלא למצוא 
את המפתח הסוציולוגי המשותף של שני הפרויקטים. ובכן, לדעתי המפתח הוא ביצירת 
תיאוריה  גם  אבל  ידובר;  ועוד  דובר  מּכתוּב  סדרת  של  המתרגמים  קהילת  על  קהילה. 
וביקורת היא קהילת מתרגמים. וזו קהילה מוצלחת למדי שייבאה את חידושי הפילוסופיה 
הצרפתית לשיח מדעי החברה והרוח של מפנה האלף. דוגמה לכך היא פרויקט הטמעת 
השיח הפוסט־קולוניאלי במדעי החברה והרוח בישראל, שיהודה קידם מעל דפי כתב העת. 
הטקסט  פירוק  בשתיהן  מובן.  בעוד  מתרגמים  לקהילת  דומה  עת  כתב  של  וקהילה 
והעברתו משדה אחד לשדה שני הם פעולה פוליטית של ממש. וכאן אני רוצה להפנות את 
המבט דווקא לגיליון הראשון בעריכתו של יהודה, גיליון 16, הוא גיליון הקרקעות שיצא 
בשנת 2000. בפתח הדבר נפרסת הפרוגרמה לפוליטיזציה של מושג הקרקע, שעד אז נתפס 
]...[ להחזיר את  זה היא  גיליון  וכך נכתב שם: “מטרתו של  כשדה שולי במדעי החברה. 
הגבול, השיכון, האדמה, הוועדה, המועצה, המקום, התוכנית והתכנון, המלט והסלעים, אל 
חוקרי התרבות — הסוציולוגים, ההיסטוריונים והפילוסופים. ]... הגיליון[ מבקש להפוך את 
המרחב למקום ְמַדֵּבר, ולא לשוב ולהציגו כתוצאה מוגמרת שותקת״ )שנהב, 2000, עמ׳ 7(. 
כלומר, את הדיון על הקרקע יש לתרגם מהשפה הניאו־ליברלית והלאומית שבה הוא מציג 
עצמו לשפה פוליטית. קבוצה אחת של מתרגמים הם מדעני ומדעניות החברה. ובמקביל, 
התרגום הוא פעולה בעולם: ביקורת השיח על הקרקע מצטלבת עם האקטיביזם של מאבק 
והדיור הציבורי במהלך שהיום אפשר לראות אותו כתרגום. כך ממשיך פתח  הקרקעות 
הדבר: “פעילי הארגונים פירקו מושגים תרבותיים והזרו את משמעותם. למשל, המושגים 
‘בנים ממשיכים׳ או ‘הפשרת קרקעות׳ ]...[ אומצו על ידי הפעילים לצורך יצירת אנלוגיה 
בין תיאוריה ביקורתית  7(. הדיאלוג  2000, עמ׳  )שנהב,  גם במאבק על השיכון הציבורי״ 

ואקטיביזם מוביל למלאכת התרגום שיהודה מכוון אליה בפועלים בתרגום.
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שנהב־שהרבני והערבית שבעברית

איאד ברגותי*

ההרצאה  את  מאוד  טוב  זוכר  עדיין  אני  שנהב־שהרבני.  יהודה  על  מדברים  אנחנו  היום 
הראשונה של קורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה, בחורף 1999, 
19, מופתע מכל דבר, העברית שלי  בן  ילד  אני בא מנצרת,  א, אולם בר שירה.  סמסטר 
שבורה ומוזרה, משלבת מילים שלמדתי בשיעור תנ״ך עם מילים שקלטתי מהסדרה ״רמת 
אביב ג״. היו לי הרבה שאלות על זהות. ואז נכנס יהודה ומתחיל את השואו שלו, הולך 
בכריזמה מופלאה על הבמה הרחבה מול האולם המלא, מצטט את אבן חלדון שהקדים 
את אוגוסט קונט במחשבה הסוציולוגית ומדבר על אדוארד סעיד והאוריינטליזם. גם אם 
לא הבנתי באותו יום את המושגים הארוכים שהוא השתמש בהם, כל מיני איזמים ְואציות, 
תפסתי את קצה החוט. הבנתי שהוא קורא תיגר על הממסד ״המדעי״ המערבי עצמו ומספר 

סיפור אחר לגמרי מנקודת מבט שונה לגמרי. 
בזמנו יהודה לא ידע לדבר ערבית, לא יכול לדבר בשפת אימו. אבל אני, והסטודנטים 
הערבים האחרים, הרגשנו את הערבית בתוך העברית שלו. בתוך המשמעות של המילים, 
בתוך המבט אל המילים, בתוך הצליל שלהן, כאילו הערבית שלו לבשה חליפה עברית יפה. 
היום, 22 שנה אחרי אותו שיעור, יהודה הוא בין השאר העורך הראשי של סדרת הספרים 
מּכתוּב — ספרות ערבית בעברית, ונחשב לאחד המתרגמים הפוריים ביותר של הספרות 
 14 רומנים מערבית לעברית,  הערבית לעברית. הוא בעצם המתרגם שתרגם הכי הרבה 
של  הגדול  וההישג  האדיר  המאמץ  על  מראה  זה  ב־2012.  רק  בכך  התחיל  והוא  ספרים, 
התרגום  של  ההיסטוריה  של  העליבות  את  מראה  גם  זה  אבל  התרגום,  בתחום  יהודה 
מערבית לעברית. באתר מכתוב יש אינדקס של כל התרגומים שנעשו אי פעם מערבית 
לעברית, מקטע בעיתון ועד רומן שלם. לפי האינדקס, רק 25 רומנים ונובלות פלסטיניים 

תורגמו לעברית עד היום. שליש מהם, אגב, תורגם בידי אנשי מכתוב מאז 2017. 
של  מקורות  אל  חוזר  יהודה  היום,  שלו  בקריאה  פועלים  שאנו  בתרגום,  פועלים  בספר 
התרגום ומפרק את מודל התרגום הניאו־קלאסי, גם בהקשר של התרגום מערבית לעברית 
והיחסים הקולוניאליים בין השפות. אבל אני מבקש להתמקד בפרק העשירי, שמציע טיפוס 
אידיאלי של תרגום דו־לאומי. הפרק הזה מתאר למעשה את התפיסה והעשייה התרגומית 
הייחודית שלנו במכתוב. יהודה לא הסתפק בניתוח ההיסטורי והביקורתי המקיף והמרענן של 
המודל הניאו־קלאסי, הקולוניאלי, האינדיווידואלי, הטקסטואלי והחד־לאומי, אלא הציע מודל 
חדש שהוא דו־לשוני, דו־לאומי, קולקטיבי, אנטי־קולוניאלי, אוראלי, שיש בו מקום למילים 
כפונקציה של דיבור, של מפגש ושל דיאלוג. יהודה מסביר מהו דיאלוג בעיניו: “כשאני מדבר 
על דיאלוג אינני מתכוון בהכרח לשיחה בין שני אנשים או יותר, אלא לתשתית עומק רעיונית 

אפיסטמולוגית שבסיסה תנועה מעגלית בין קטגוריות, ולא תנועה חד־סטרית״ )עמ׳ 167(.
יהודה בעצם לא הסתפק בשלילה, בפעולה הביקורתית, אלא הציע את שלילת השלילה. 
הטיפוס האידיאלי של התרגום הדו־לאומי שפועלים בתרגום מציע הוא גם פרגמטי ודינמי. 

איאד ברגותי, מכון ון ליר בירושלים  *
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על שלושה  מבוסס  הוא  זה.  את  זה  מזינים  והשניים  עם הפרקטיקה,  דיאלוג  מקיים  הוא 
עקרונות של פעולת התרגום: 

קולקטיביות  זהויות  של  ובשותפות  בצוותים  לתרגם   — קולקטיבית  כפעולה  התרגום   .1
חד־לאומיים  מתרגמים  על  להסתמך  יכול  אינו  קולוניאליים  בתנאים  תרגום  שונות. 
בין השפות. תרגום דו־ יחסי הכוח  ששואפים לאקוויוולנטיות לשונית המשחזרת את 
לאומי מחייב לשתף מתרגמים ילידיים, ששפת אימם היא ערבית, במודל שאינו מתיישב 
עם הדגם האירופי האתנוצנטרי. התרגום נתפס פה כמסע דיאלקטי, דו־כיווני, המבוסס 

על דיאלוג. 
התרגום כפעולת דיבור — מתרגמים מערבית לעברית לרוב משקיעים מעט מאוד מאמץ   .2
בטכניקות של העברת צליל משפה לשפה. הצליל והקול נמצאים בשוליים של תורת 
התרגום. התעתיק, למשל, הוא זירה שבה מתקיימים מפגשים טקסטואליים ואוראליים 
טכניקת  זאת.  לשנות  יש  טכניות.  טענות  של  במסווה  אידאולוגיות  משמעויות  עם 
התעתוק של מכתוב מציעה מעבר שונה של הצליל מערבית ומעברית, ומפגשי התרגום 

שלנו כוללים דיונים שבהם נשמע הקול של שפת המקור.
התרגום כפעולה בעולם — הטיפוס האידיאלי של פעולת התרגום מבוסס על המחשבה   .3
עצמאית  אסתטית  מלאכה  אינו  ספרות(  גם  )וכמוהו  תרגום  שלפיה  הפרגמטיסטית 
שמספקת משמעות בלבד ושתכליתה היא עצמה, אלא מעשה במציאות. תרגום כפעולה 
מפרק את הגבולות בין הספרות ובין חיי היומיום ומדגיש את האופי הביצועי של הטקסט 

הספרותי.

תמיד חיפשתי את המושג הנכון לתאר את הדחף שלי ושל רבים אחרים להמשיך לנסות 
ביקורתיים  אנשים  לתאר  דרך  חיפשתי  תמיד  הכול.  למרות  במציאות,  משהו  ולשנות 
ששואלים את עצמם, גם אחרי שהבינו את עומק הבעיות ומורכבות התופעות: אוקיי, אז 
מה עושים? אנשים שלמרות כל הסיבות המשכנעות להתייאש ולמרות עקשנותו של הסדר 
הקיים אינם מסתפקים בשלילה, ומבקשים מעצמם ומהאחרים: בואו נעשה משהו. גם את 
המושג המתאר אנשים כאלה למדתי מיהודה בערב ההשקה של הספר בלשון כרותה: פרוזה 
פלסטינית בעברית — ספר שמקבץ יחדיו מגוון אדיר של טקסטים, אוסף של 73 סיפורים 
וטקסטים פלסטיניים שתרגמו יחדיו עשרות מתרגמות ומתרגמים, עורכות ועורכים ערבים 
ויהודים לפי המודל של מכתוב. ערב ההשקה היה האירוע האחרון של מכתוב לפני מגפת 
הקורונה. כשיצאנו שמחים מהאירוע המוצלח דיברנו, צוות מכתוב, על מה שאנחנו עושים, 

ואז יהודה תיאר את זה: פוזיטיביזם רדיקלי.
וזה בדיוק העניין: גם לעשות וגם להיות ביקורתי. הביקורת תצביע על הבעיות, והעשייה 

תנסה ליישם את החלופה.
התרומה הסוציולוגית הביקורתית התאורטית והרדיקלית של יהודה, העשייה הפורייה 
שלו בתחום התרגום, הארגון החברתי של הפעילות בחוג המתרגמים שחברים בו כ־100 
אנשים, ופיתוח המודל האידיאלי והיישומי של התרגום הדו־לאומי — כל אלה יצרו מחדש 
את השדה הזה. בשבילנו במכתוב, פועלים בתרגום הוא ספר שהעמיק את ההבנה שלנו 
משתוקק  וחברתי  תרבותי  פרויקט  שכל  ורעיונית  אינטלקטואלית  מסגרת  ובנה  בתרגום 

אליו.
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בבל המאושרת: תרגום דו־לאומי כמחוות אוהב
אוהד זלצר זובידה*

דו־ לתרגום  האינדיבידואלי  מהמפנה  בתרגום:  פועלים  יהודה שנהב־שהרבני  של  ספרו 
לאומי בנוי משני חלקים. את חלקו הראשון שנהב־שהרבני מקדיש לפרובלמטיזציה של 
מודל התרגום האינדיווידואלי הנהוג בשדה הספרות העכשווי על דרך החקירה הגניאלוגית. 
קונקרטיות של תהליכי  דוגמאות  מציג  דגם תרגום אלטרנטיבי,  הוא מציע  בחלקו השני 
שהיא  כפי  הזאת  התרגום  פרקטיקת  של  אידיאלי״  ״טיפוס  ומנסח  קולקטיביים,  תרגום 
181(. שני המהלכים הללו, שהגבול הפיזי  )עמ׳  ליר  ון  נהוגה בחוג המתרגמים של מכון 
שחוצץ ביניהם מרמז על נבדלותם האנליטית, מלמדים כי שנהב־שהרבני מתיימר לבצע 
בספרו מהלך כפול: מצד אחד לטעון טענה אינטלקטואלית עיונית, ומצד שני להציע הצעה 
פוליטית פרגמטית. במסה זו אבקש לנוע בתווך שבין שני המהלכים הללו ולעמוד על יחסי 

הגומלין ההדוקים בין התאורטי והפרגמטי, כפי שהם מופיעים בספר.
בפרט, אטען כי מודל התרגום הדו־לאומי שנהגה ומבוצע במסגרת חוג המתרגמים של 
ון ליר, כפי שהוא מתואר בספרו של שנהב־שהרבני, הוא דרידיאני במובהק. מודל  מכון 
זה מאמץ את הפרקטיקות התיאורטיות־אינטלקטואליות המרכזיות המזוהות עם דרידה, 
דיסמינציה ודקונסטרוקציה, כמודוס אופרנדי קונקרטי בשדה התרגום הספרותי, ובתוך כך 
הוא מבקש להכיר בדיפראנס ולשאוף לתיקון פוליטי. לראיה, נדמה כי אף הנחות הקדם 
מעוגנות  לאו,  אם  במוצהר  אם  שנהב-שהרבני,  של  המהלך  את  שמכוננות  התאורטיות 
בכתיבתו של דרידה. אף על פי שהפילוסוף הצרפתי מוזכר מפורשות פעמים מעטות בלבד 
לאורך הספר, כבר בכותרתו המחבר טומן מראה מקום שתכליתו לרמוז לקוראים יודעי ח״ן 
כי כתיבתו מעוגנת מלכתחילה בעמדת מוצא דרידיאנית בכל הנוגע לתרגום. לא יהא זה 
מופרך להניח כי הצירוף ״פועלים בתרגום״ מפנה לקטע מתוך נפתולי בבל, מסתו המכוננת 

של דרידה: 

הבה נלווה תנועת אהבה זו, מחוות אוהב זה )liebend( הפועלת בתרגום ]ההדגשה 
שלי[. היא אינה משעתקת, אינה משחזרת, אינה מייצגת, בעיקר אינה מחזירה את 
משמעות המקור אלא בנקודת המגע או החיבוק הקטנה-עד-אינסוף של המשמעות. 
היא מרחיבה את גוף הלשונות, מביאה את הלשון לכדי התפשטות סמלית; ו״סמלי״ 
המצרף  על  עדיין  שומה  להשיג,  שיש  השחזור  שמועט  שככל  לומר,  מבקש  כאן 

החדש הרחב יותר, הגדול יותר, לכונן מחדש דבר מה )דרידה, 2019, עמ׳ 69–70(

אם כן, אציע כי מחוות האוהב שנדמה ששנהב־שהרבני רומז עליה היא היא מודל התרגום 
תרגום  מודל  זהו  ספרו.  במרכז  שעומד  מודל  אותו  המתרגמים,  בחוג  הנהוג  הדו־לאומי 
את  מחדש  לכונן  ממש  אלא  לייצג  או  לשחזר  מבקש  שאינו  הלשונות,  גוף  את  שמרחיב 
התרגום  מודל  בעוד  בישראל/פלסטין.  לעברית  מערבית  הספרותי  התרגום  פרקטיקת 
האינדיווידואלי, ״הניאו־קלאסי״ )עמ׳ 70(, מעמיד במרכזו מתרגם יחיד שמומחה הן בשפת 

אוהד זלצר זובידה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  *
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המקור הן בשפת התרגום ושיושב ומתרגם לבדו את הטקסט, חוג המתרגמים פועל בדגם 
עובדים  ואיתו  הריבון,  שהוא  ראשי,  ״מתרגם  בטריאדות:  עבודה  על  המבוסס  קולקטיבי 
עורך תרגום, עורך לשוני ועורך ספרותי — עם הצלבת זהויות. אם המתרגם הוא יהודי, עורך 

התרגום יהיה ערבי״ )עמ׳ 176(. 
בפרק ״איך מתרגמים נכבה לעברית״ )עמ׳ 131–148( שנהב־שהרבני עומד על המשמעות 
השונים  האופנים  על  בכותבו  בישראל/פלסטין,  דו־לאומי  תרגום  מודל  של  הפוליטית 
שבהם מתרגמים ישראלים־יהודים שונים שפעלו בדגם האינדיווידואלי תרגמו את מושג 
הנכבה לעברית. בין האפשרויות מופיעות המילים אסון, תבוסה, טרגדיה, נכבה )בתעתיק( 
של  קונקרטיים  מקרים  על  נקודתית  בביקורת  מסתפק  אינו  שנהב־שהרבני  אך  ושואה. 
תרגום ספרות נכבה, אלא טוען טענה מטא־ביקורתית: ״השדות הסמנטיים שבהם נמצאים 
המונחים השונים אינם חופפים לגמרי בין השפות, אולם כפי שמתברר הם גם אינם חופפים 

בתוך השפות, מה שמסבך עוד יותר את עבודת התרגום״ )עמ׳ 134(. 
נדמה כי במושגים דרידיאניים, שנהב־שהרבני מבקש לעמוד כאן על מופע של דיפראנס: 
 “La différence c’est le jeu systématique des différences, des traces de différences,
]דיפראנס   de l’espacement par lequel les éléments se rapportent les uns aux autres”
הוא משחק שיטתי של הבדלים, של עקבות ההבדלים, של הריווח שבאמצעותו אלמנטים 
מתקשרים זה לזה[ )Derrida, 1968, p. 142(. כלומר, על המרחבים שבהם מתגלים הרווחים, 
מבקש  הוא  סמנטיים.  ושדות  סימנים  של  מערכות  ובתוך  בין  והמחלוקות  אי־ההתאמות 
״נקייה״.  אינה  ברגיל,  אותנו  המשמשת  הסימנים  מערכת  שהשפה,  בכך  להכיר  מאיתנו 
היא אינה מקיימת יחסים של אדקווטיות ואקוויוולנטיות עם מערכות אחרות ואף לא עם 
עצמה. והעלמת עין מכך, בוודאי במצב שבו יש יחסים קולוניאליים בין שתי שפות, פירושה 

שעתוק של יחסי הכוח הללו בתוך מעשה התרגום.
אך לא די בכך שהפרובלמה היא דרידיאנית; גם הפתרון הוא ממין זה. כאן נכנס מובן 
נוסף של הדיפראנס — במשמעותו כדחייה, פתיחה של רווחים טמפורליים, משחק אקטיבי 
של הבדלים. מודל התרגום הדו־לאומי מבקש לפעור את מלאכת התרגום, לרווח אותה, 
לצרף אליה גורמים ולהרבות אותה, לפתוח מרחב של משא ומתן על ההבדל במקום לבקש 
לכסות עליו. כלומר, בהרחבה של טכנולוגיית התרגום כך שתכלול פלסטינים וישראלים 
גם יחד, חברי חוג המתרגמים למעשה מודים כי בהיעדר דרך ״נכונה״ לתרגם נכבה לעברית 
צריך לכל הפחות לשוחח על כך, להתווכח על כך. גם כאן דרידה מהדהד ברקע, שכן הוא 
עצמו טען כי בסיסן של מחלוקות פוליטיות ויחסי שליטה רבים הוא בחוסר היכולת להכיר 
בדיפראנס; שהכפפה פוליטית, קולוניאלית, מגדרית, היא למעשה ניסיון למשטר ולמשמע 
את האחר המוחלש ולמחוק את ההבדלים בינך לבינו. בהתאמה, הכרה בדיפראנס הזה היא 

הפתרון למחלוקות הללו.
אני מציע לחשוב על ההרחבה הזאת, הריבוי הזה, פעירת המרחב הטמפורלי־תרגומי, 
כעל פעולה של דקונסטרוקציה ודיסמינציה. באנלוגיה לנפתולי בבל, אפשר להמשיל את 
מודל התרגום האינדיווידואלי למגדל בבל, ובהתאמה, את מודל התרגום הדו־לאומי לאקט 
של דקונסטרוקציה ודיסמינציה של פעולת התרגום. דגם התרגום הניאו־קלאסי, כמו מגדל 
השפות שמעורבות  בשתי  הסימנים,  מערכות  בשתי  מומחיות  לעצמו  לנכס  מבקש  בבל, 
הוא  גם  מזו,  יתרה  סופי.  נקי,  אחדותי,  רושם  שעושה  תוצר  ולהעמיד  התרגום,  בתהליך 
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כמו מגדל בבל מעמיד בראש המודל שלו ״שם פרטי״ )דרידה, 2019, עמ׳ 46( — את שמו 
שלו, ״שם המתרגם״ )שנהב־שהרבני, 2020, עמ׳ 49( — ובחתימה הזאת הוא מוסיף רובד 
פרפורמטיבי נוסף של מקור יחיד, אחדותי, ממורכז. כלומר, המתרגם האינדיווידואלי הוא 
מגדל בבל מגופן, סמכות אחדותית, נרקיסיסטית, שמבקשת לנכס לעצמה ולהאחיד את 

האפשרות לשלוט בתנועה שבין מערכות הסימנים, לעשות את עצמה לאל.
מנגד, כפי שהאל מפזר את מגדל בבל ולא הורס אותו, כך בעזרת מודל התרגום הדו־
זוהי  אותה.  לבלבל  התרגום,  פעולת  את  ולפזר  להרבות  המתרגמים  חוג  מבקש  לאומי 
מבקשת  היא  הדרידיאני  לצו  שבהתאם  מפני  ודיסמינציה  דקונסטרוקציה  של  פעולה 
גם  אלא  הטקסטואלי  במובן  רק  לא  יציב,  ותרגום  יציב  מקור  על האפשרות של  לערער 
אין  גם  כך  יציבים,  מקור)טקסט(-ותרגום)טקסט(  שאין  כפי  הטכנולוגי־פרקטי.  במובן 
מקור)מתרגם(-ותרגום)פעולה( יציבים. כאשר מודל זה מפזר את פעולת התרגום ומבקש 
לבצע דיפראנס באמצעות פרקטיקה קונקרטית, גם הוא הופך את התרגום לחובה ואוסר 
עליו בו בזמן. כלומר, כפי שפיזור מגדל בבל פיזר את הלשונות וחיסל את הלשון האחת 
האחדותי,  התרגום  את  מפזר  הקולקטיבי  התרגום  מודל  גם  כך  הבראשיתית,  המקורית, 
התרגום  את  הופך  בזמן  ובו  יציב,  תרגום  לייצר  האפשרות  את  האינדיווידואלי,  הנהיר, 

לחובה, שכן עצם פעולת התרגום הקולקטיבית טומנת בחובה פוטנציאל פוליטי.
אך מודל התרגום הדו־לאומי גם צועד צעד נוסף מעבר לדרידה עצמו, שתורת התרגום 
שלו עדיין מניחה מתרגם, סובייקט. לאורך כל נפתולי בבל דרידה נוקט לשון יחיד, לשון 
סובייקט: המתרגם עושה כך, הוא עושה אחרת, חובתו היא כזאת, האפשרויות העומדות 
בפניו הן כאלה. כלומר, ייתכן שדרידה נופל בפח שלו עצמו ומניח מבלי משים צורה של 
אחדות, מקור וסמכות שמגולמת במתרגם היחיד. שהרי הדקונסטרוקציה עצמה היא תרגיל 
בחשיפת הנחות מוצא נסתרות בטקסט, בוודאי כאלה שרומזות לקיומו של מקור בראשיתי. 
לשון אחר, נדמה שגם בדמיון הביקורתי הפרוע ביותר שלו, דרידה עדיין מניח סובייקט 
שיושב אל שולחנו ומתרגם טקסט משפה אחת לשפה אחרת — הנחה שהמודל הדו־לאומי 
כופר בה. כלומר, לא רק שספרו של שנהב־שהרבני טומן בחובו יישום פרגמטי מאלף של 
המסד התאורטי שדרידה הניח בכל הנוגע לחקר התרגום והפילוסופיה של השפה, אלא 
הוא גם מדגים את האופנים שבהם הפרגמטי עשוי להצעיד קדימה את התאורטי, ולא רק 

להישען עליו.
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תאיר קרזי־פרסלר*

שיבה לריימס, ספרו של הסוציולוג הצרפתי דידיה אריבון, מספר את סיפורו כבן למשפחה 
אריבון  ששילם  המחיר  בפריז.  האינטלקטואליים  לחוגים  שהתקבל  הפועלים  ממעמד 
שנה  שלושים  לאחר  בספר,  וממשפחתו.  מעברו  מוחלטת  התנתקות  היה  התקבלותו  על 
מעזיבתו את ריימס, העיר שבה גדל )עיירת פועלים קתדרלית ומרכז לייצור שמפניה בצפון 

מזרח צרפת(, הוא שב אליה בעקבות מות אביו שאותו הוא מתעב.
ומנקי  כורים  קצבים,  מפעלים,  ועובדי  עובדות  בית,  עוזרות  של  ממשפחה  מגיע  אריבון 
חלונות. בעולם הברוטלי שממנו ביקש לברוח, מרבית בנות ובני משפחתו סיימו ללמוד כשהיו 
גם  עוני עמוק שהשתקף  חוו  צעיר,  בגיל  ילדים  ילדו  כפיים,  לעבוד בעבודות  והחלו   14 בני 
בגופם. רבים מהם שתו, סבלו מחרדה ודיכאון, הפכו אלימים והומופוביים. עם הגעתו לפריז 
הוא ממציא עצמו מחדש כהומו אינטלקטואל ובתוך כך מבין כי בהיעשותו כן, עליו להתכחש 
זהותו  של  פיענוח  ובניסיונות  בהעמקה  עסק  אמנם  חייו  מרבית  שלו.  המעמדיים  למקורות 
המינית, אך הוא מעיד על עצמו כי התחמק מלעסוק במקורות המעמדיים שלה )“גזר דין מעמדי 
וגזר דין מיני. אני נושא בתוכי את חותם שניהם. אך מפני שהיו שרויים בעימות ברגע מסוים 
בחיי, היה עליי לעצב את עצמי על־ידי שיסויו של האחד באחר״; עמ׳ 205(. בשיבה לריימס, 
לאחר מות אביו, אריבון מתעמת לראשונה בחייו עם המשמעויות הכרוכות בהיותו הומו בן 
למעמד הפועלים. המסע שלו חזרה אל בית ילדותו מלווה בניתוח ביקורתי, פוליטי, פילוסופי 

וסוציולוגי של החברה שממנה הוא בא ושל המילייה שאליו ביקש להתקבל בהמשך חייו.
הזדהיתי עם חוויות המסע של אריבון כסוציולוגית וכמי שעוסקת בלי הרף בשאלות 
האקדמי־ למרחב  וביחס  גדלתי  שבו  למרחב  ביחס  שלה,  האתנו־מעמדית  הזהות  סביב 
האינטלקטואלי שאליו אני מבקשת להשתייך בבגרותי. נעתי יחד עם אריבון באופן מדומיין 
בין מרחבים ממשיים  איתו  נעתי  בגרותו בפריז.  ובין  בריימס  ילדותו  בין מחוזות  במסעו 
שרבים חווים גם היום כמנוגדים, בין תרבויות ואידאולוגיות מעמדיות הטבועות במרחבים, 
נעתי עם אריבון בין נתיבים מקבילים שהופנמו אצל רבות מאיתנו כבלתי ניתנים לגישור, בין 
עולם של ארציות, עמל ואנאלפביתיות ובין עולם אינטלקטואלי שנתפס כנעלה וכמופשט, 
עולם  בין  נעתי עם אריבון  לא פעם כמתחזה.  אני תופסת את עצמי  גדוש במילים, שבו 
המתואר כאלים וברוטלי, מיזוגיני והומופובי ובין עולם המצהיר על נאורות ופרוגרסיביות 

פוליטית, מינית ומגדרית.
אריבון  ובורדייה,  מפוקו   — ולהבדיל  מסארטר,  המושפע  צרפתי  וסוציולוג  כפילוסוף 
שלו  האמביוולנטיים  למנגנונים  היטב  ומודע  בכוח  שעוסק  וכמי  בכוח.  הזמן  כל  עוסק 
העובדים,  של  בצד  תמיד  היה  פוליטית  כי  עצמו  על  מעיד  הוא  גובה,  שהוא  ולמחירים 

לכאורה בצד של בני משפחתו, אך בו בזמן שנא להיות חלק מעולמם: 

ד״ר תאיר קרזי־פרסלר, עמיתת פוסט־דוקטורט, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה  *
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מדוע לא לנסות לקבל את מי שאני? מדוע ההתרועעות עם עולם בורגני או זעיר־
בורגני הובילה אותי להתכחש למשפחתי ולהתבייש בה עד כדי כך? מדוע הפנמתי 
בכל מאודי את ההיררכיות של העולם החברתי, בשעה שאני טוען להיאבק בהן 

באופן אינטלקטואלי ופוליטי? )עמ׳ 65(

שנאתי את מעמד הפועלים שבתוכו הייתי שרוי, את הסביבה הפועלית שהגבילה 
את אופקיי. ההתעניינות במרקס, בסארטר, הייתה עבורי אמצעי להיחלץ מהעולם 
לחייהם  ביחס  מהם  מפוכח  שאני  כמובן  לי  שדמיינתי  הוריי,  של  מעולמם  הזה, 

שלהם. )עמ׳ 81(

על  המלמד  סוחף,  פילוסופי־סוציולוגי  ממואר  אריבון  יצר  שלו  השיבה  מסע  בתיעוד 
ולא  בהיעשות,  עוסק  הוא  אינטלקטואלית.  ב״היעשות״  הכרוכים  והמחירים  ההשלכות 
בהיותו אינטלקטואל שהגיע ממעמד הפועלים. לתפיסתי, השימוש בהיעשות )כפרקטיקה 
מן  מרפים  שאינם  דינמיים  סובייקט  מרכיבי  בה  שיש  מפני  כאן  מכּוון  סדר(  המפרקת 
העבר וקושרים אותו להווה. כואב לבחון את מרכיבי הסובייקט הללו ויש בהם מרכיבים 
ָאפקטיביים כמעט אפלים. במרכיבים ָאפקטיביים הכוונה היא לתחושות סנסואליות, כגון 
גועל, חרדה, זעם ובושה או גאווה, התרגשות וביטחון. ההיעשות האינטלקטואלית מתכוננת 
אפוא בתוך ָאפקטים המשוקעים בגופו של אריבון ואינם מרפים ממנו גם בבגרותו. בשיבה 
לעברו ובמקומו בהווה הוא חש בושה, טינה, משטמה, הכחשה, חרטה, התחזות, תלישות, 
אשמה וחרטה. הָאפקטים הללו מלווים את כינונו כסובייקט פוליטי חסר מנוחה, ללא בית, 
שנע כל הזמן בין עולמות ומרחבים משום שחינכו אותו להבין עוד מינקותו כי אי־אפשר 
והחרטה  הזעם  והבושה,  המרחבים  בין  אריבון  של  המפותלת  התנועה  ביניהם.  לחבר 
נתונים  ביותר  והידענים  גם הביקורתיים  כיצד  לריימס מדגימים  שמתכוננים עם השיבה 
לפעולתם של משטרי כוח וסובייקטיפקציה, בעלי אפקט פנטום — מעין שליטה סימבולית 

האוחזת באריבון, שמצויה בכל מקום ובשום מקום, במונחיו של בורדייה. 
לפי דלז וגואטרי )Deleuze & Guattari, 1988(, ההיעשות כוללת ניכוס מחדש של מרכיבי 
סובייקט דכאניים. כחוקרת פנומנולוגיה של כוח מעניינת אותי במיוחד ההתייחסות לכוח 
דווקא במונחים  היומיום, לאו  ולהתנגדות כפעולות סובייקטיביות ברמת המיקרו, ברמת 
דיכוטומיים של חתרנות ושעתוק מבני אי־שוויון. כלומר, הפעולות שמעניינות אותי במיוחד 
אינן פעולות חתירה תחת מבנה רחב ולאו דווקא שכפול פשוט שלו, אלא פעולות קטנות, 
מקומיות, שמשנות ולו במעט את זרימת הכוח החברתי. במילותיו של אריבון, בפרקטיקות 

היומיום יש חזרה כפויה אחורה ויש פרימה או חצייה של גבולות מסוימים:

המשפט של סארטר מכריע עבורי: “מה שחשוב אינו מה שאנשים עושים מאיתנו, 
אלא מה שאנו עצמנו עושים ממה שהם עושים מאיתנו״. הוא היה עד מהרה לעקרון 
על  חל  הזה  המשפט  העצמי.  על  עצמית  עבודה  סיגוף:  של  עיקרון  שלי.  הקיום 
הראשון,  במקרה  החברתי:  המרחב  על  והן  המיני  המרחב  על  הן  הסתירה,  דרך 
כשניכסתי ותבעתי את ההוויה המינית הפגועה שלי; במקרה השני, כשעקרתי את 
עצמי ממוצאי החברתי, יכולתי לומר: מצד אחד, כשהפכתי למי שאני, ומצד אחר, 

כשדחיתי את מה שהייתי אמור להיות. )עמ׳ 205(
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להיעשות  נוגעת  בממואר  שעולות  המעניינות  השאלות  אחת  לתפיסתי  כך,  ואם 
האינטלקטואלית שמבקשת לחבר בין כאבי פנטום של תלישות, התחזות ואנאלפביתיות 
הטבועים בגוף ובין פרוגרסיביות אידאולוגית ונאורות: מה היעשות כזאת יכולה לעשות 

למבנה הכוח המיני, המגדרי והמעמדי?
מרתקת  בצורה  עלה  ואשר  האישי,  במחקרי  בו  מתעניינת  מאוד  שאני  נוסף  מרכיב 
בממואר, הוא פיענוח פרקטיקות סימבוליות של א.נשים המבקשים לתבוע לעצמם ערך 
או תחושת עליונות, דרך עבודת גבול סימבולית מול מי שממוקמים נמוך או גבוה מהם 
בהיררכיה החברתית. לא מעט קבוצות חברתיות מודרות שסובלות מסטיגמטיזציה מבינות 
כי אחד המשאבים שנותרו בידיהן כדי לייצר תחושת עצמיות, כבוד סגולי )dignity(, הכרה 

וערך טמון בהפחתת ערכם של אחרים, למשל באמצעות סימון גבולות סימבוליים:

בני משפחתי השתמשו ללא הרף במילות גנאי ועלבון כלפי עובדים שהגיעו לבדם 
אימת  וכל  רגע,  בכל  לצוץ  יכלו  האלה  הפוגעניות  המילים   ]...[ אפריקה  מצפון 
דודים״,  “בני  שביטאו:  החריפה  העוינות  את  שהעצימה  בדרך  הודגשו  שהופיעו, 

“ערבושים״ “ערסים״... “אצלם זה לא כמו בארץ שלנו״. )עמ׳ 133–134(

סימון הגבולות הללו והצורך להיבחן באמצעותם מקבל ביטוי גם בשינוי דפוסי הצבעה של 
מעמד הפועלים, במעבר שאותו אריבון מתאר בחלקים שונים בממואר מהצבעה למפלגות 

קומוניסטיות בשנות השמונים והתשעים להצבעה לימין הקיצוני של מארין לה־פן:

בחלקה,  לפחות  הלאומית״,  “החזית  עבור  ההצעה  את  לפרש  שיש  משוכנע  אני 
כמפלט אחרון של החוגים העממיים להגן על זהותם הקולקטיבית, ועל כל פנים 
ייצגו  שבעבר  אלו  ידי  על  אפילו  להירמס,  ממשיך  שבעיניהם  כבודם  על  להגן 
אותם והגנו עליהם. כבוד הוא רגש שברירי ולא בטוח בעצמו: הוא זקוק לאותות 

ולאישורים. )עמ׳ 120(

מדינות אחרות  בלא מעט  כמו בתהליכים החברתיים המתרחשים  יותר,  במילים פשוטות 
בעולם כיום, אריבון טוען כי השמאל נטש את מעמד הפועלים, ולמעשה אחרי 1968 נמחק 
הדיבור המעמדי מהשיח של השמאל בצרפת. מעמד הפועלים הלבן בצרפת חש נבגד בידי 
ובשוויון  ניאו־ליברליות  באידאולוגיות  לעסוק  שהחלו  הבורגניות,  השמאלניות  האליטות 
לספוג  שנאלץ  וממה  מצרכיו  ממנו,  מתעלמות  הן  כי  ברובו  חש  הפועלים  מעמד  גלובלי. 
ביומיום, והימין או הימין הקיצוני בצרפת הם שהצליחו למשוך מצביעים ולהעניק להם בית. 
נותן בספרו  לישראל, ההסברים שאריבון  בין צרפת  והדמוגרפי  על אף ההבדל התרבותי 
יכולים אולי לשפוך מעט אור ולהסביר חלק מדפוסי ההצבעה הנוכחיים בחברה הישראלית.

סוציולוגי  בניתוח  הרווחות  הקטגוריות  לכל  כמעט  מענה  הזה  בספר  למצוא  אפשר 
ביקורתי: מגדר, מעמד, מיניות וההצטלבויות ביניהם, התהוות של אידאולוגיות אזרחיות־
סימבולית,  ואלימות  כוח  תרבותי,  והון  סימבולי  הון  הביטוס,  מוביליות,  פוליטיות, 
אינטרפלציה, בושה מינית ומגדרית ועוד. בעיניי, יש ערך רב בשימוש בספרו של אריבון 
בקורסי מבוא ובקורסים מתקדמים בסוציולוגיה, דווקא בחלקיו החפים מניתוח תיאורטי, 
אריבון  של  האישיות  החוויות  בממואר.  ביותר  והסוחפים  החזקים  החלקים  אלו  שכן 
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היומיום,  חיי  של  לסוציולוגיה  אתנוגרפי  צוהר  פותחים  מעלה  שהוא  החיים  והסיפורים 
ודרכן  האישי,  מסיפורו  יותר  הרבה  ורחבות  מופשטות  תובנות  לכדי  לבסוף  המתגבשת 
אנחנו למדות ולמדים כיצד מתהווה סובייקטיביות פוליטית, מעמדית ומינית בחברה לא 

שוויונית.

מקורות

Deleuze, Gilles, & Felix Guattari. (1988). A thousand plateaus: Capitalism and 
schizophrenia (Vol. 2; Brian Massumi, Trans.). Athlone.
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אורלי בנימין*

Translocational Belongings )או בעברית: “שייכות חוצת מיקומים״( מציע קווים  הספר 
 )mutual constitution( הדדי  וכינון   )intersectionality( מיקומים  הצטלבות  לחקר  מנחים 
של מגדר, מעמד וגזע/אתנו־לאומיות/דתיות, בין שאר המבנים הדכאניים. תחילה מזהירה 
פלויה אנתיאס מפני האחדתן של קטגוריות חברתיות ומפני כתיבה עליהן כאילו המשותף 
אפרו־אמריקניות  נשים  של  בקטגוריה  למשל,  בתוכן.  הפנימיים  ההבדלים  על  גובר  להן 
ממעמד העובדים מתקיים ריבוי שחשוב להבליטו — לא רק מבחינת גיל, מצב משפחתי, 
אוריינטציה מינית או מרחב גאוגרפי, אלא גם מבחינת גישה לשירותי בריאות, הזדמנויות 
בתקופה  הננקטת  הציבורית  במדיניות  בהבדלים  שמקורם  הבדלים  ותעסוקה;  השכלה 
מסוימת, לעיתים כביטוי להצבר ההישגים של מאבקים או התארגנויות מקומיות. האזהרה 
הבלטת  תוך  זהויות  בפוליטיקת  המשתמשות  אקטיביסטיות  כלפי  גם  לדעתה  תקפה 
אחידות  הדגשת  לטענתה,  המהותנות.  חיזוק  למגמת  מתנגדת  היא  לקטגוריה.  המשותף 
הנחייתה  לאתגרם.  מטרתה  אם  גם  ההיררכיים  היחסים  את  לשעתק  עלולה  בקטגוריה 
השנייה נוגעת לעובדה כי למבנים דכאניים צורה ספציפית בכל מרחב. מכיוון שאנשים 
באמביוולנטיות תרבותית,  חייב להתמקד  הניתוח  וקהילתיים  גאוגרפיים  חוצים מרחבים 
)היא  הדיכוי  למבני  ביחס  אחרת  שממוקמים  מי  בין  מפגשים  של  במורכבות  בדואליות, 
הם  המעסיק  וגם  היא  כשגם  בלונדון  מהבית  שמועסקת  טקסטיל  עובדת  בין  מבחינה 
מהגרים המצייתים לקוד התרבותי של מדינת המוצא, ובין אחיותיה החוצות את הגבולות 
ומגיעות למקומות עבודה שבהם הן נתפסות כ״אחרת״ הזרה(. ההנחיה השלישית מחייבת 
מחקרים צולבים של התייחסות שיטתית לעובדה שכל אחד ממבני הדיכוי הוא גם חומרי 
וגם תרבותי, גם מוסדי וגם בינאישי. הנחיה רביעית נוגעת לכורח להתייחס להיבט הפעולה 
והמאבק. אנתיאס מקדמת תפיסה שלפיה כל מבנה דיכוי משוקע ביחסי מעמד, יחסי גזע 
משמעות  את  המשנים  ואתגור  מחאה  התנגדות,  ביטויי  לנוכח  שמתקיימים  מגדר,  ויחסי 

הדיכוי ובו בזמן מאיצים מגמות ריאקציה המבססות צורות חדשות של הדיכוי. 
עם  מתמודד  בספר  מעמידה  שאנתיאס  המעמדית  הפמיניסטית  הסוציולוגיה  פרויקט 
השאלה: האם תמיד כשאנו דנים באי־שוויון חברתי כביטוי של יחסי הכינון ההדדי בין גזע, 
מעמד ומגדר עלינו לתת את אותו משקל אנליטי לכל אחד מצירי האי־שוויון? התאוריה 
למחקר  מנחים  קווים  מערך  יצירת  באמצעות  השאלה  עם  מתמודדת  פורשת  שהיא 
הסוציולוגי של אי־שוויון בתקופה העכשווית, שבה הריבוי הכמעט־אינסופי של מיקומים 
מאיים לעקר ממשמעות את מבני העוצמה. לפי ההמשגה התאורטית שאנתיאס מציעה, 
יחסי אי־שוויון אפשר לפצח רק בתהליך תלת־שלבי: )1( שלב ההתמקדות באונטולוגיות 

פרופ׳ אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן  *
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חברתיות, הרי הוא המיפוי של אי־השוויון על תצורותיו הנראות תוך התמקדות בקריטריונים 
הממיינים בני אדם, מתייגים אותם ומציבים אותם במרחבים חברתיים; )2( שלב ההתמקדות 
ובעיקר  והיררכיות,  גבולות  שמייצרים  התהליכים  חקר  של  במובן  חברתיות  בקטגוריות 
הן את  הן את המהותנות  המייצרים  אותם שיחים  ַמבֵני הקטגוריות החברתיות,  השיחים 
והזהויות;  הייצוגים  המיוחסים,  האפיונים  מערכי  ואת  הבינריים  ההבדלים  את  המדרג, 
)3( התמקדות ביחסים, הלוא הם יחסי הכוח והמאבק. בעוד השלב הראשון והשני משתפים 
פעולה עם ההגדרות החברתיות המפרידות בין הקטגוריות, בשלב השלישי, שלב המאבק, 
אֿיאפשר להפריד בין הצירים גם אם מובילות המאבקים לא רואות את עצמן כמצליבות 
מיקומים. המאבקים יכולים להיות מומשגים כממוגדרים, מוגזעים או מעמדיים, אבל יש 
להם משמעויות מצליבות מיקומים. אם כך, השלב האונטולוגי — הוא השלב הראשון — 
מאפשר לחוקרות ולחוקרים להעמיק בהיסטוריה, בכלכלה ובפוליטיקה של כל היררכיה 
בנפרד, ובשלב השלישי הנפרדות הזאת מוצמדת לניתוח מצליב מיקומים כשהדגש הוא על 

היחסים בהיררכיות, ובמיוחד המאבקים המאתגרים אותן.
להדגמת הניתוח המורכב שמייחד את קולה של אנתיאס הן בקרב כלכלניות פוליטיות 
הן בקרב פמיניסטיות אני פורשת כאן את הניתוח שלה למעמד, שאותו היא מציעה בפרק 
המשגתה,  לפי   .)Hierarchizing Places( מיקומים״  בין  היררכיה  “יצירת  שנקרא  הרביעי 
למעמד בהצטלבותו עם מגדר וגזע יש משמעויות תרבותיות וחומריות. היותם של הסימבולי 
והכלכלי שלובים יחדיו היא בעיניה מפתח להבנתו של המבנה המעמדי. התרבותי והסימבולי 
פועלים לצד תהליכים כלכליים ומנגנונים שדורשים להפנות את תשומת הלב לטווח הרחב 
של התנאים הפוליטיים והחברתיים המאפשרים אותם. גם אם המעמד מזוהה היסטורית 
עם בעלות על משאבים, בעלות כזאת התאפשרה בהקשרן של היסטוריות ספציפיות של 
מגדר וגזע שהזינו פריבילגיות או סילקו מהתחרות. לפיכך חשוב להמשיג גם מגדר וגזע 
לא רק כסימבוליים או תרבותיים אלא גם כבעלי משמעויות קריטיות להתהוות הבעלות 
פחות,  כחומריים  והגזע  המגדר  ראיית  את  בכך  מתקנת  אנתיאס  חומריים.  משאבים  על 
ומייד מתקנת גם את ראיית הכלכלי כתרבותי פחות: “אי־אפשר לדון בכוחות ובתהליכים 
כלכליים מבלי להתמקד בהיותם משוקעים במשמעויות סימבוליות ותרבותיות״ )עמ׳ 103(. 
לכן, על מנת להבין מעמד כחלק מהכינון ההדדי של מגדר וגזע/אתנו־לאומיות/דת, חשוב 
והתרבותי, מערכת  ומאבקים חברתיים על מערכת הקשרים שבין החומרי  יחסים  להבין 
המאפשרת את אותם יחסים ומאבקים חברתיים. בדרך זו אנתיאס יכולה לבחון את האופן 
לייצור  הנוגעים  ותוצרים  תהליכים  של  טווח  מעצבים  וחברתיים  פוליטיים  יחסים  שבו 
היא שומטת את  נגישות הכרוכים בהם.  ולאתגור חסמי  משאבים, להקצאתם, לחלוקתם 
למרחב  מחוץ  העומד  עוצמה  מבנה  מעמדי  בריבוד  הרואה  המסורתית  הפרספקטיבה 
מעמדיים״  ב״יחסים  הממוקדת  המרקסיסטית  המסורת  את  ומקדמת  הפוליטי־חברתי, 

כבסיס להבנת ה״כינון ההדדי״ של ממדי האי־שוויון. 
במיוחד  אנתיאס,  של  בהגותה  יחסים  לחקר  מרכזי  מכשיר  היא  השייכות  קטגוריית 
כפי שהיא עולה בהתנסויותיהם של מהגרות ומהגרים, מהגרות ומהגרי עבודה ומבקשות 
ומבקשי מקלט. השייכות מכסה את המשמעות של חברּות בקהילה, אזרחות וזכאות, ואלו 
דכאניות  ולמדינות  לקהילות  למשפחות,  להשתייך  שלא  המאבק  את  בעת  בה  מבטאים 
להגנה  מזכאות  המנשלים  אי־השייכות  סימוני  נגד  מאבק  גם  הוא  כזה  מאבק  ומסוכנות. 
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וגם מאבק לשייכות שמֵגנה על האנושיות וכבוד האדם. ההתמקדות של אנתיאס בשייכות 
היא חלק ממחויבותה למיפוי המאבק נגד פרקטיקות של הדרה, המאבק לשייכות על בסיס 
אזרחי שווה. מכאן שגישת הצטלבות המיקומים שהיא מקדמת מחויבת למיפוי התארגנויות 
ודרכי התנגדות, והיא מבקשת לסלול נתיבים להרחבת פוטנציאל יצירתן של קואליציות 
המקדמות פוליטיקה של סולידריות — שיתופי פעולה רחבים על בסיס הכרה במיקומים 

ייחודיים.
במרכזה  מציבה  ובהצטלבותם  חברתיים  שבמיקומים  למורכבות  אנתיאס  של  גישתה 
יחסים חברתיים ואת תגובותיהם של בני האדם להצטלבות המיקומים בעולמם. לשיטתה, 
אנו לא רק מוכפפים למבני האי־שוויון ולצירי הדיכוי הרלוונטיים למיקומים שלנו אלא גם 
נאבקים באלו בטווח רחב של אמצעים, מאתגרים את המודלים לחלוקת משאבים ומקדמים 
צדק חלוקתי. לפיכך על חוקרות וחוקרים לחזק את המורכבות שהם מזהים כשהם בוחנים 
יש לבסס הבנה לגבי אי־שוויון באופן בלתי נפרד מהבנת  הצטלבות מיקומים. לשם כך 
זו האחרונה  המאבקים נגדו, באמצעות הבנה מעמיקה של תחושת זכאות למעמד שווה. 
באה לידי ביטוי בנכונות להיאבק על משאבים גם כאשר הם מותנים בשייכות — אנתיאס 
מתייחסת כאן לאפשרות שהנאבקים מודרים משייכות גם כשפורמלית הם אזרחים שווים, 

וכן לאפשרות שהנאבקים מודרים מהאזרחות עצמה ומהמשאבים שהיא מקנה.
בספר Translocational Belongings מהגרות ומהגרים אינם קטגוריה חברתית הלכודה 
הגירה  מבינה  אנתיאס  פלויה  מהגרת,  של  ביוגרפיה  כבעלת  ספציפיים.  הגירה  בסיפורי 
כעניין של מעברים חוזרים וכואבים ובמיוחד כעניין של פרידות. היא מספרת את סיפור 
ההגירה של משפחתה בהקדמה לספר כדי להזכיר שהמהגר איננו “האחר״; הוא “אנחנו״. 
שהמחברת  קודמות  עיוניות  תאורטיות  עבודות  על  מבוסס  והוא  אמפירי,  איננו  הספר 
פרסמה בכתבי עת. אני רואה בו תרומה חשובה ביותר לדיון המתמשך בתאוריית המיקומים 
המוצלבים, משום שאנתיאס נכונה לייצר וריאציה על הצטלבות מיקומים שאינה נרתעת 
מלבקר וריאציות קודמות, ובה בעת היא עקבית ביחס למקורות הגישה כפי שנוסחו על ידי 
היל־קולינס וקרנשו. הספר איננו קל לקריאה. כדי לשמר את הרמה הנדרשת של מורכבות 
תהליכי  של  הנכחתם  את  ותובעת  הדינמי  לאופי  להתייחס  מקפידה  אנתיאס  אנליטית, 
לעקוב  הזאת מקשה  האיכות  אחת  ולא  הדיכוי,  מבני  מבחינת  נפרד  בלתי  כחלק  השינוי 
אחר הטיעונים. עם זאת, אני מאמינה שזוהי קריאה הכרחית לכל חוקרת שמוכנה להירתם 
קשיחה  לתאוריה  להפיכתה  ולתרום  ריקה  כסיסמה   intersectionalityמה־ להתרחקות 

ועמידה העוסקת באי־שוויון וכוח. 
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לא  אישה שלעולם  חמוץ:  גורל  איזה  בישראל,  החילונית  היהודית  בחברה  רווקה  להיות 
תגשים את הנשיות שלה, לא תהפוך לאם, לא תחווה זוגיות יציבה, תזדקן לבדה ולא יהיה 
מי שיטפל בה, וכל חג, חתונה או בר מצווה יציבו מראה אכזרית מול מצבה הפתטי כרווקה 
הזקנה הנצחית. לרווקה הישראלית אין עתיד, כי היא פספסה את רכבת החתונה, ולמעשה 
גם אין לה הווה, משום שברגע שהרכבת חלפה היא הופכת מייד לזקנה, גם אם היא רק 
פגו, השעון הביולוגי שלה מתקתק ברעש  פגומה שחיי המדף שלה  היא סחורה   .35 בת 
מחריש אוזניים, וחייה הם בזבוז זמן מתמשך. בתוך המחזוריות הכפייתית של המשפחתיזם 
הישראלי היא נידונה לרצף מתמשך של השפלות )“בקרוב אצלך״(, דייטים שלא מובילים 
לשום מקום ותמהיל קבוע של ביוש )“מסכנה״(, האשמה )“עכשיו נזכרת שאת רוצה בעל 
וילדים?״(, קנאה )“למה היא כן ואני לא?״( ושנאה עצמית. נשמע לכם שטוח וסטראוטיפי? 
נכון. אבל לפי התיאור של כנרת להד ב־A Table for One, זה גם מאוד מציאותי. הספר 
מציג ניתוח של השיח התרבותי של רווקֹות ועל רווקֹות שמתקיים בזירה הווירטואלית — 
טוב,  תרבותי  בניתוח  וכמו  וכדומה.  עצות  טורי  כתבות,  אינטרנטיים,  פורומים  בבלוגים, 
להד לוקחת את מה שבעיני החברה מצטייר ככישלון חברתי — הבניית הרווקּות כלימבו 
המגדרי  התרבותי,  בתת־מודע  חשובה  פינה  שמאיר  לזרקור  אותו  והופכת   — נצחי 
והטמפורלי. במקום המיונים הסוציולוגיים המוכרים של רווקּות כמשבר, כבעיה חברתית, 
כתופעה דמוגרפית או כתת־תחום של לימודי משפחה, היא משתמשת בעצם חריגותה של 
הקטגוריה כדי לחשוף את הנחות היסוד השקופות של התרבות, וספציפית את התפיסה 

התרבותית של זמן. 
המרכיב העיקרי שגורם לרווקּות להיתפס כבעיה הוא ההנחה שזמן הוא עניין ליניארי: 
והחתונה  לבגרות,  מילדות  אחד,  ובכיוון  אחד  בקו  להתקדם  צריכות  )וגברים(  נשים 
והאמהּות הן מרכיבים קריטיים במה שקרוי בישראלית “להסתדר״. אמנם השיח החילוני 
נשים  מזמינים  שידוכים  אתרי  דיאלקטיקה:  מסוימת של  מידה  לכאורה  מפגין  הפופולרי 
להיכנס לזוגיות “רק כשאת מוכנה״. ועדיין, תיעודו מעלה שתפיסת מהלך החיים ממשיכה 
להיות שבויה בתוך הסדרה טמפורלית הבנויה משלבים ברורים. נשים שאינן מתקדמות 
והן חיות בזמן ריק. בהיפוך מוחלט  משלב לשלב נתפסות כמי שעצרו את החיים שלהן 
 — וללדת  להתחתן  יחד,  לגור  לעבור   — הנורמטיבי  הליניארי  במסלול  המעבר  לטקסי 
המעבר מרווקות לגיטימית בתחילת שנות העשרים לרווקות מתמשכת שאינה לגיטימית 
נעדר ציפיות מבניות, טקסים או סוציאליזציה מוסדית. כמו הזמן של זקנים, זמן הרווקּות 
נטול מבנה וסדר ברורים. אבל להבדיל מזקנים, במקרה של רווקֹות הטמפורליות חסרת 

פרופ׳ עמליה סער, החוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  *

סוציולוגיה ישראלית כב)1( תשפ"א-2021



ביקורות ספרים 184   עמליה סער

ים
פר

 ס
ת

רו
קו

בי
המבנה נתפסת כהפרעה לזמן החברתי התקין. ומפני שגיל נתפס כעניין אובייקטיבי, טבעי 
ונתון  במקומו  עומד  אחת  ובעונה  בעת  שהוא   — הרווקֹות  שמגלמות  הזמן  ואוניברסלי, 
בהאצה )היישר לזקנה( — הופך את נוכחותן למעצבנת, שלא לומר מאיימת. הזמן הליניארי, 
כמובן, הוא גם הזמן הקפיטליסטי. וגם הפן הזה דומיננטי מאוד בהבניית הרווקּות כבעיה: 
השיח הפופולרי מתאר שוק של רווקים, ואת הרווקה כסחורה שערך החליפין שלה תנודתי 

והיא מתקרבת במהירות לתאריך התפוגה. 
הקריאה בספר קולחת. כישראלית יהודייה וחילונית, התיאורים הדהדו אצלי בחוזקה 
והדימויים מוכרים לגמרי. חוויית המכבש שמתארות הבלוגריות מתוארת בצורה משכנעת, 
הבחירה  הווייתן.  על  משתלטת  רווקה״  עדיין  את  “למה  השאלה  שבו  האופן  גם  וכך 
לנתח את התופעה דרך סוגיית הזמן מצוינת. היא מגביהה את הספר, מרחיבה את מוטת 
של  בסוציולוגיה  בספרייה:  מדפים  כמה  על  כבוד  אחר  אותו  וממקמת  שלו  הרלוונטיות 

הזמן, בסוציולוגיה של התרבות, וכמובן בפמיניזם. 
לצד השיח הנורמטיבי של זמן ליניארי, שהוא גם קפיטליסטי, אייג׳יסטי וסקסיסטי, להד 
גם אינה שוכחת לתת קצת טעם של התנגדות או לפחות של ביקורת. זו מופיעה בעיקר 
בפרק האחרון, אם כי פה ושם נרמזת גם בפרקים מוקדמים יותר, דרך ציטוטים של רווקות 
שאינן מתנצלות ואינן מבכות את מר גורלן, ואפילו מבקרות באופן מוצהר את “כת החתן״ 
)כלשונה של אחת הבלוגריות( ואת ההנחה שאישה אינה יכולה להרגיש סיפוק בלי לטפל 
באחרים. רווקּות מתמשכת, אנחנו מגלות פתאום ממש בסוף הספר, יכולה בעצם להיות 

עניין של בחירה ולהתנסח במושגים של התפתחות עצמית והישג.
מזל שההתנגדות מופיעה בסוף, כי במהלך הקריאה, ככל שהשתכנעתי בעוצמת האפקט 
השאלה  הרף  ללא  בי  ניקרה  החברתי,  לזמן  כהפרעה  רווקּות  של  ההגמוני  המסגור  של 
איך  הייתה  בי  שניקרה  עוד שאלה  כך.  כל  חד־קולית  היא  חברתית  ייתכן שתופעה  איך 
אפשר להתגבר על מגבלות הז׳אנר האמפירי של בלוגים ופורומים אינטרנטיים. האם הזירה 
והקצב הנהדר שלה, מסוגלת ללכוד את הסתירות העמוקות  הדיגיטלית, על כל העושר 
של הידע התרבותי ואת האופן שבו מתקיים עליו משא ומתן גם ללא מילים? למשל, האם 
של  “הרווקיה״  בפורום  הרווקֹות  של  בפוסטים  כך  כל  חזק  שעוברת  הטוטליות  תחושת 
ynet הייתה שם תמיד, או שדרוש לה עומק היסטורי? לחלופין, מה קורה בפער בין מה 
ובין מה שמתרחש בחיי היומיום המורכבים? במהלך הקריאה  שכותבות חברות הפורום 
נזכרתי בחתונה משפחתית שנכחתי בה בערך באמצע שנות השלושים לחיי — הייתי אז 
רווקה מבוגרת, שלא לומר זקנה — שבמהלכה תפסתי פתאום שמשהו ככל הנראה השתנה. 
אימא  מול  בעיקר  לא מצליחה להתחתן,  כך שאני  על  אילמת  אחרי שנים של התגוננות 
מסרים  מקבלת  שאני  אירוע  באותו  תפסתי  המורחבת,  המשפחה  מול  עיניה  ודרך  שלי 
עמומים של קנאה... בי! ודווקא על כך שלא התחתנתי. באותה תקופה חלק מבני הדודים 
שלי, שהתחתנו עשור קודם לכן, התחילו להתגרש. אחרים החזיקו מעמד, אבל לא תמיד 
חלק  היה  שלא  משהו  לכך,  שהתכוונתי  מבלי  פתאום,  סימלתי  ברווקותי  ואני  באושר. 
וגם  מהשיח אבל התחיל להתגבש בשוליו. כך קרה שבעודי חשה כמתנצלת, כמתגוננת 
כמתריסה מפני ששוב הגעתי לבד לחתונה, קלטתי סנטימנט עמום, חתרני משהו, שעבר 
אליי בחצאי מילים, בשפת הגוף, בחיוך שהפך ממגנה למפרגן. לימים נחשפתי למורכבות 

 .)Sa’ar, 2004( דומה בראיונות שערכתי עם רווקות פלסטיניות
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זו,  אף  זו  לא  השיח.  של  לרב־קוליותו  בבירור  מודעת  להד   A Table for One בספר 
הספר תורם באופן אקטיבי להרחבת מנעד המשמעויות של רווקות נשית בישראל. מעבר 
לי״, הספר עצמו הוא קול אלטרנטיבי  וטוב  רווקה  “אני  לציטוטים הבודדים שמתריסים 
צלול וברור, תרומה חשובה ומבורכת לנשים כולן, בכל נקודה בזמן הלא־ליניארי בעליל 

של חיינו החברתיים והמשפחתיים. 

מקורות

Sa’ar, Amalia. (2004). Many ways of becoming a woman: The case of unmarried 
Israeli-Palestinian “girls”. Ethnology, 43(1), 1–18.

https://www.jstor.org/stable/3773852
https://www.jstor.org/stable/3773852
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חנה איילון, נחום בלס, יריב פניגר ויוסי שביט. אי שוויון בחינוך: 
החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  למדיניות.  ממחקר 

בישראל. 2019. 320 עמודים

אודרי אדי־רקח*

אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות הוא ספר חשוב לכל מי שעוסק בסוגיה של  הספר 
פערים חברתיים בחינוך. ספר זה הוא בעיתו, משתי סיבות. האחת היא שנושא אי־השוויון 
בחינוך נדחק בשנים האחרונות מהשיח הציבורי ולעיתים גם מזה המחקרי. הסיבה השנייה 
והחינוך  ולהשפעותיה על פערים חברתיים בכל תחומי החיים,  קשורה למגפת הקורונה 
בכללם. בהקשר זה הספר יכול להיות נקודת התחלה טובה למי שרוצה להיחשף למבחר 
סוגיות של פערים בחינוך וללמוד כיצד מדיניות חינוך יש בה כדי להשפיע על ההזדמנויות 

החינוכיות של קבוצות חברתיות שונות.
הספר מורכב מ־13 פרקים. כל אחד מהם, למעט הפרק הראשון והאחרון, ממוקד בהיבט 
זו  מדיניות  של  ההשלכות  את  ובוחן  בישראל  החינוך  למדיניות  שרלוונטי  מסוים  חינוכי 
על אי־שוויון. הפרק הראשון מציג את הפרספקטיבה התאורטית הביקורתית המנחה את 
לנצל  יודעות  החזקות  שהקבוצות  מכיוון  שוויונית  אינה  החינוך  מערכת  שלפיה  הספר, 
טוב יותר מהקבוצות החלשות את ההזדמנויות המתאפשרות דרך מדיניות החינוך, ובדרך 
בכלל.  ובחברה  בפרט  החינוך  במוסדות  ילדיהן  של  ההצלחה  סיכויי  על  שומרות  הן  זו 
גם  שלעיתים   — מאמצים  מתוארים  ולצידה  הספר,  לאורך  השני  כחוט  עוברת  זו  גישה 
צלחו — לצמצום פערים חברתיים וקידום קבוצות חלשות. שלושה פרקים עוסקים בהיבטים 
ארגוניים ומבניים של מערכת החינוך. הפרק השני עוסק בתהליכי הפרטה בחינוך הציבורי. 
אלה היו אמורים לאפשר התנהלות יעילה והתאמה של בתי הספר לצורכי התלמידים, אך 
כדי  הספר  בבתי  והגיוון  הבחירה  אפשרויות  את  לנצל  יודעות  החזקות  הקבוצות  בפועל 
להעניק לילדיהן בתי ספר איכותיים, וכך גדלים הפערים החברתיים. הפרק השלישי בוחן 
זמן ומתמקד בהבדלים בין החינוך  את מגמות ההתפתחות של מדיניות ההסללה לאורך 
בנושא  מחשבות  עם  הקוראת  את  מותיר  והוא  העיוני,  החינוך  ובין  המקצועי־טכנולוגי 
מבלי להכריע בבירור לגבי השלכות ההסללה על קבוצות חלשות. הפרק הרביעי עוסק 
בוויכוח המתמשך על מידת הצלחתה של האינטגרציה בצמצום הפערים החברתיים כפי 
שהם מתבטאים בהישגים בלימודים, בעמדות חברתיות ובדפוסי הקשרים החברתיים בין 
קבוצות. למרות העדויות לתרומה של האינטגרציה לצמצום הפער, נושא זה עדיין מאתגר 
על  והתבססות  אורך,  נתוני  מיעוט  עדכניים,  בנתונים  חוסר  )כגון  מתודולוגיות  מסיבות 
מחקרים שנשענים על שיטות סטטיסטיות מתקדמות פחות מאלה שקיימות כיום( ומכיוון 
שבפועל האינטגרציה אינה מתקיימת באופן מיטבי. בהקשר זה, נראה שהדיון באינטגרציה 
חברתית מחייב התייחסות למבנה הסקטוריאלי של מערכת החינוך, המשולב בסגרגציה 

גאוגרפית התורמת לקושי בביצוע אינטגרציה חברתית )אדי־רקח ואחרות, 2016(.

פרופ׳ אודרי אדי־רקח, החוג למדיניות ומנהל בחינוך, אוניברסיטת תל אביב  *
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פורס  החמישי  הפרק  משאבים.  הקצאת  של  בהיבטים  עוסקים  הבאים  הפרקים  שני 
תמונה רחבה ומקיפה על שיטות הקצאת המשאבים והמנגנונים הכלכליים הנוספים )כגון 
תשלומי הורים( הפועלים לטובת הקבוצות החזקות. הפרק השישי, שנכתב בשיתוף עם 
רעות שפריר, מתמקד בגודל הכיתה: לימוד בכיתות קטנות נתפס בעיני הציבור כ״פתרון 
פלא״ לבעיות החינוך, אך המחברים מצביעים על חוסר עקביות בקשרים בין גודל כיתה 
להישגים לימודיים, קשרים חברתיים או עבודתם של מורים. הם טוענים כי כיתות קטנות 
כשלעצמן אינן מצדיקות את ההשקעה הכלכלית לצמצום הפער החברתי, כל עוד הדבר 

אינו מלווה בעבודה פדגוגית משמעותית. הנושא הזה נדון בשלושת הפרקים הבאים. 
הפרק השביעי, שנכתב על ידי ערן תמיר, מתמקד באיכות ההוראה. המחבר מראה כי 
לטיוב  תורמות  מורים  להכשרת  החלופיות  התוכניות  הברית  שבארצות  לכך  עדויות  יש 
ההוראה ולשילובם של מורים איכותיים בבתי ספר מוחלשים, ומתריע על כך שבישראל 
יש אמנם תוכניות כאלה אבל אין כמעט מחקר בנושא. הפרק השמיני מתמקד בתהליכי 
על  הסטנדרטיים  המבחנים  של  והשליליות  החיוביות  בהשלכות  ודן  בחינוך  אחריותיות 
הישגי תלמידים ועל תהליכי ההוראה והלמידה בבית הספר. גם בפרק זה מוצגים ממצאים 
מעורבים בנוגע למדיניות הסטנדרטים לקידום הקבוצות החלשות. הפרק התשיעי מבקש 
הזדמנויות  המעצבות  פדגוגיות  פרקטיקות  מגוון  דרך  חברתיים  פערים  צמצום  לבחון 
לימודיות, כגון למידה שיתופית או פדגוגיה רגישה לתרבות, המשלבת בהוראה היבטים 
תרבותיים הקשורים בחיי היומיום של התלמידים. פרק זה מאתגר את העשייה היומיומית 
החינוך.  בשדה  הקיימות  הפרקטיקות  של  ראוי  ביישום  הצורך  את  ומדגיש  הספר  בבית 
שני הפרקים הבאים עוסקים ב״קצוות״ של שלבי החינוך: הגיל הרך וההשכלה הגבוהה. 
ג׳וני גל ודנה וקנין, מתמקד בפערים  הפרק העשירי, שנכתב בשיתוף עם יצחק פרידמן, 
בהתפתחות הקוגניטיבית של ילדים בגיל הרך שחיים בעוני. פרק זה חשוב במיוחד מכיוון 
שהוא מפנה את הזרקור אל עוני וחינוך — סוגיה שנעדרת מהמחקר והשיח החינוכי )ועדת 
אללוף, 2014(. כמו כן, הפרק מדגיש את הצורך להתייחס לגיל הרך כאל שלב התפתחותי 
הבא  הפרק  הרך,  הגיל  נושא  לעומת  החינוך.  במערכת  חברתיים  פערים  להבנת  מכריע 
שנכתב בשיתוף עם עודד מקדוסי, מרחיב את הדיון על אי־השוויון האנכי והאופקי במערכת 
בהשכלה  להשתלב  כיום  מצליחות  חלשות  חברתיות  קבוצות  בעוד  הגבוהה.  ההשכלה 
הגבוהה, הפער החברתי ממשיך להתקיים באופנים אחרים, למשל בקושי של קבוצות אלו 
ומציג  כולו בפער המגדרי  ולקבל תואר. הפרק השנים־עשר מתמקד  בלימודים  להתמיד 
אינו  זה  יתרון  אולם  לימודיים,  ובהישגים  הלמידה  בשיעורי  גברים  פני  על  לנשים  יתרון 
מוביל בהכרח לתגמולים חברתיים ניכרים בשוק העבודה. לאור הפער החברתי המתמשך 
והיתרון של הקבוצות הדומיננטיות במערכת החינוך, המחברים טוענים כי נדרשת מדיניות 

נחושה שנותנת מענה לקבוצות חלשות, כפי שמוצע בפרק האחרון.
וסטודנטים,  סטודנטיות  עבור  חשוב  שהספר  לומר  אפשר  הפרקים,  כל  משנסקרו 
חינוכי. הספר פורש תמונה מקיפה על  ומי שעוסקים במחקר  ומעצבי מדיניות  מעצבות 
)מהגיל הרך  חינוך שונים  בו התייחסות לשלבי  יש  אי־שוויון במערכת החינוך בישראל: 
ולשינויים  בכיתה(  )פדגוגיה  ומיקרו  )תקציבים(  מקרו  לראיית  הגבוהה(,  ההשכלה  עד 
ובה פרישה של  כולל סקירה של המחקר בתחום,  ופדגוגיים. כל פרק  מבניים, ארגוניים 
מחקרים בינלאומיים ודוגמאות מהעולם לצד העמקה במגמות הקיימות בישראל, ומתוך כך 
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מתקבל היבט השוואתי. בחלק מהפרקים מובאים נתונים סטטיסטיים שהצגתם הוויזואלית 
בחינוך  שונים  היבטים  על  מקיפה  תמונה  לקבל  מאפשר  זה  שילוב  לקוראים.  ידידותית 

ברמה הגלובלית והלוקלית. 
לצד זה, מגוון העדויות האמפיריות המוצגות מעיד על מורכבות התופעות בחינוך ועל 
כך שאין תשובה פשוטה וחד־משמעית לשאלות בדבר הצלחתה )או כישלונה( של מדיניות 
כזו או אחרת. מכאן נגזרים הקושי בצמצום אי־השוויון והמורכבות בעיצוב מדיניות חינוכית 
המכוונת לקידום הקבוצות החלשות. כדי להתמודד עם אתגר זה, בכל פרק מוצעים כיווני 
מדיניות ומפורטות לקונות במחקר הישראלי שיש להתעמק בהן. בהקשר זה אפשר להוסיף 
ומגזר שלישי,  כגון מעורבות הורים  היבטים שזכו בספר להתייחסות מועטה, אם בכלל, 
מנהיגות ודרכי ניהול של ארגוני חינוך, או פערים דיגיטליים. דגש רב הושם על החסכים 
ועל  מהמוחלשות(  )להבדיל  החלשות  הקבוצות  של  והתרבותיים  הכלכליים  החברתיים, 
מקום  לתת  לשקול  כדאי  הדומיננטית.  לקבוצה  בהשוואה  בפניהן  שעומדים  המחסומים 
רב יותר לקולותיהן של אותן קבוצות מוחלשות. זוויות הראייה של קבוצות אלו, שכלפיהן 
הצלחה;  מסיפורי  ללמוד  פחות  לא  חשוב  כמעט.  מוצגות  אינן  החינוך,  מדיניות  מכוונת 
הישראלית  לחברה  אותנטית המותאמת  מדיניות  גיבוש  כזאת עשויה לאפשר  התייחסות 

המגוונת.

מקורות

אדי־רקח, אודרי, יעל גרינשטיין וחנה בהק. )2016(. מגמות של בידול או שילוב בסביבת 
עודד  המגורים על בסיס מיצב חברתי־כלכלי של התלמידים בבית הספר. בתוך 
בושריאן )עורך(, אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין 
שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך )עמ׳ 16–19(. היזמה למחקר יישומי בחינוך, 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
ועדת אללוף )2014(. דו״ח הועדה למלחמה בעוני. משרד הרווחה. 
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ליר  ון  מכון  החינוך.  ומטרות  הפרטה  חינוכי,  צדק  דהאן.  יוסי 
והקיבוץ המאוחד. 2019. 199 עמודים

ניסים אבישר*

החינוכי  בשיח  ביותר  הבוערות  הסוגיות  באחת  עוסק  דהאן  יוסי  פרופסור  של  ספרו 
הלימודיים  בהישגים  החינוך,  באיכות  שונות  חברתיות  קבוצות  בין  פערים   — העכשווי 
מקביל  לאי־צדק  תורמים  אלו  פערים  בישראל.  הגבוהה  בהשכלה  ההשתלבות  ובמידת 
המייחסת  חינוך  מערכת  לכן  והרווחה.  הבריאות  השכר,  החברתי,  המעמד  בתחומי  גם 
להתפתחות  להשכלה,  מפתח  בכך  ורואה  שונים  לפרטים  שווה  הזדמנות  למתן  חשיבות 
ולהצלחה חברתית אינה יכולה להשלים עם תמונת מצב של פערים חינוכיים מתמשכים 
ואף מתרחבים. הספר דן בסוגיות מרכזיות בעיצובה של מדיניות חינוכית — שוויון וצדק, 
הפרטה ומטרות החינוך — משתי נקודות מבט: זו הנורמטיבית וזו האמפירית. הוא משתמש 
ברעיונות ובמושגים מתחומי הפילוסופיה של המוסר והפילוסופיה הפוליטית, ומעגן את 

הטענות בנתוני מחקר רבים. 
בחינוך,  בהפרטה  השני  חינוכי,  בצדק  עוסק  הראשון  פרקים:  לשלושה  נחלק  הספר 
והשלישי במטרות החינוך ובמערכת החינוך הישראלית. הפרק הראשון מתמקד בשוויון 
הזדמנויות בחינוך ומבקש לברר מהי משמעותו. שוויון הזדמנויות נחוץ לאור תמונת המצב 
ניכרים  והבדלים  בלימודים  בהישגים  פערים  ספר,  לבתי  בקבלה  תלמידים  אפליית  של 
בין סוגים שונים של שוויון הזדמנויות  בתשלומי ההורים למערכת החינוך. דהאן מבחין 
ובוחן את המצב בישראל. בהקשר זה מעניינת סוגיית הקצאת המשאבים הדיפרנציאלית 
וצמצום הפערים בחינוך. מסקנתו של דהאן היא שתקציבים הם הכרחיים אך לא מספיקים 
כדי לקדם שוויון הזדמנויות. מסקנה זו נכונה אך חלקית, שכן היא אינה מביאה בחשבון 
גורמים רלוונטיים נוספים כגון איכות המורות והמורים והגישה החינוכית הכוללת בבית 
פערים  על  אלו  גורמים  של  השפעתם  לדעתי,   .)2017 וגרזון,  גליסון  למשל  )ראו  הספר 

חינוכיים ועל צמצומם רבה מאוד. 
הפרק השני עוסק כאמור בהפרטה בחינוך ובתוצאותיה. הוא נוגע בסוגיה אקטואלית 
ושנויה במחלוקת הן בקרב אנשי חינוך הן בציבור: האם יש מקום לבתי ספר פרטיים וייחודיים 
בישראל, ומהן ההשלכות של מסגרות חינוך הניזונות ממימון פרטי )חלקי או מלא( על צדק 
ועל פערים חינוכיים וחברתיים. הפרק סוקר מגוון גישות ועמדות ולצידן פסיקות משפטיות 
מתקופות שונות, ומשרטט את תהליך ההשתנות בחברה הישראלית — מדומיננטיות של 
תפיסות קולקטיביסטיות אל אידאולוגיה ניאו־ליברלית ואינדיווידואליסטית המעמיקה את 
השפעתם של כוחות כלכליים. תהליך זה צפוי להעמיק את הפערים החברתיים והחינוכיים 
מנגנוני  והחלת  הפרטה  של  מסוימים  “אופנים  נגד  טיעונים  מגוון  מעלה  דהאן  בישראל. 
שוק בחינוך״ )עמ׳ 105( ומתמודד עם טיעונים המדגישים את ערכה של הפרטה לקידום 
מערכות חינוך. בין היתר נטען כי הפרטה עשויה לקדם “פלורליזם פדגוגי, חברתי וערכי, 

ד״ר ניסים אבישר, הפקולטה לחינוך והפקולטה למדעי הרוח והחברה, מכללת סמינר הקיבוצים  *
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ויגרום להתפתחות של שיטות הוראה שונות,  לימודים  שיכלול מגוון עשיר של תוכניות 
)עמ׳  מקיבעונה״  הציבורי  החינוך  ולניעור מערכת  חינוכית  יוזמות של חדשנות  להובלת 
103(. לכאורה זהו טיעון משכנע מאוד, לא רק משום שגיוון בדרכי הוראה, למידה והערכה 
הוא חיוני בעידן הנוכחי אלא משום שפלורליזם פדגוגי עשוי לשמש אמצעי חשוב לצמצום 
התחרות  “אלמנט  דהאן,  שמציין  כפי  אולם,  חברתי־תרבותי.  רקע  על  חינוכיים  פערים 
מכתיב דווקא אחידות ומצריך כינון סטנדרטים המאפשרים למדוד את הישגי התלמידים 
ההפרטה  העמקת  שלמעשה,  כך   .)103 )עמ׳  וכושלים״  טובים  ספר  בתי  בין  ולהבחין 
והכפפתה לכוחות ולכללים של השוק החופשי ייצרו סטנדרט אחיד שבהכרח יהיה מפלה, 
משמעותית  שונה  אינה  המצטיירת  התמונה  הקיימים.  הפערים  את  יעמיק  ואף  ושינציח 
שבהתנגדותו  מדגיש  דהאן  ואמנם,  כיום.  בישראל  הציבורית  החינוך  מערכת  של  מפניה 
לתהליכי הפרטה בחינוך אין הוא מגן על מערכת החינוך הישראלית העכשווית, שאינה 
מממשת הלכה למעשה את עקרון שוויון ההזדמנויות. השאלה כיצד נחלצים מן המלכוד 
החינוך  במסגרת  פקטו,  דה  מאפליה  סובלות  חברתיות-תרבותיות  שוליים  קבוצות  שבו 
פתוחה.  נותרת  להן(,  נגיש  אינו  ככולו  )שרובו  הפרטי  החינוך  במסגרת  ובוודאי  הציבורי 
מוצא כללי ומתבקש אחד הוא להכניס את הריבוי והגיוון לתוך המערכת ולהגדיל את מידת 
האוטונומיה של המערכות המקומיות, קרי להקטין את מידת הפיקוח, המדידה והשליטה 

של משרד החינוך.
יסוד  בין פרקי הספר, מבקש להתמודד עם שאלות  והמורכב  הפרק השלישי, הנרחב 
הנוגעות למטרות החינוך במדינה דמוקרטית. דהאן מציג זרמים שונים בגישה הליברלית־
ההנחות  אחת  הרב־תרבותי.  הליברליזם  הוא  שבהם  והמאוחר  האחרון  הדמוקרטית, 
הן מרכיבים תרבותיים  ]צריכה[ לכלול  המרכזיות כאן היא ש״תיאוריה מקיפה של צדק 
של הכרה והן מרכיבים חברתיים וכלכליים של חלוקה״ )עמ׳ 126(. כלומר, עליה להתמודד 
ושל   )aversive racism( סמויה  גזענות  של   ,)inclusion( והכלה  ייצוג  של  סוגיות  עם 
מיקרואגרסיות )“יחס מפלה חמקמק״; בקשי, 2019(. דהאן רואה בתוכנית הלימודים משאב 
“הזדמנות  החברתית־תרבותיות  מהקבוצות  אחת  לכל  בו  לתת  שחיוני  סימבולי  ציבורי 
לספר את סיפורן, להשמיע את קולן ולכלול בה את הנרטיבים שלהן״ )עמ׳ 127(. אני מזדהה 
כמובן עם קביעה זו, ונדמה לי שמעטים אנשי החינוך שיחלקו עליה באופן עקרוני. אולם, 

כפי שממחיש המשכו של הדיון, אין מדובר בעניין פשוט כלל ועיקר. 
תרגומו של עיקרון זה במערכת החינוך הישראלית מלווה לא פעם בסערות ובקונפליקטים 
עזים בין קבוצות בחברה. כך למשל בכל הנוגע לחינוך לאזרחות בישראל ולמחלוקת בין 
אידאולוגיות וגישות שונות באשר למטרותיו ולאמצעיו. סוגיות נוספות שנידונות בהקשר 
זה הן “ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח״, רב־תרבותיות ומערכת החינוך 
הערבית, ותוכניות הליבה והחינוך החרדי. בכל המקרים מדובר בסוגיות טעונות שנוגעות 
את  מציג  דהאן  הישראלית.  בחברה  המרכזיים  מהמתחים  כמה  של  החשופים  בשורשים 
מעבר  זאת,  עם  מושגיות־תאורטיות.  מסגרות  בתוך  אותן  ומציב  השונות  המבט  נקודות 
לעמדתו הכללית שבמרכזה ערכים של שוויון וצדק חברתי, לרוב הוא נמנע מלנקוט עמדה 

ברורה או להציע כיווני חשיבה ועשייה חינוכיים קונקרטיים. 
)אבישר,  עולם  ותיקון  חינוך  מזרחיות,  מהמזרח:  ללמוד  שלי,  וספרי  דהאן  של  ספרו 
עוסקים  הספרים  שני  זה.  את  זה  כמשלימים  לראותם  ואפשר  במקביל,  אור  ראו   )2019
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בחינוך, בצדק ובמטרות המעשה החינוכי הראוי, אך כל אחד מהם בוחן את הסוגיה מנקודת 
מבט שונה בתכלית. בין היתר, בעוד דהאן מתייחס לעניינים עדתיים )אתניים(, ולמזרחיות 
בפרט, כאל דוגמאות של הבעיה העקרונית והרחבה של אי־צדק חינוכי, אני בחרתי להעמיד 
את סוגיית המזרחיות בלב המחקר והדיון ומתוך כך לנסח טענה כללית יותר על אי־צדק 
בחינוך ועל הדרכים לצמצומו. יתרה מזו, דהאן מתבונן במערכת החינוך ממרחק ביקורתי 
של הוגה דעות, חוקר, משפטן וסוציולוג, ואילו המחקר והדיון הרעיוני בספרי אינם אלא 

מקורות לגיבוש ולביסוס תפיסה חינוכית שוויונית ומכילה. 
השפעתם  את  מדגישים  שניהם  ברורה:  השקה  נקודת  יש  הספרים  שני  בין  זאת,  עם 
של יחסי הכוח החברתיים על התהליך החינוכי ומציעים שינוי בחלוקת המשאבים )“צדק 
היא  “הטענה  כי  מבהיר  דהאן  הכרתי״(.  )“צדק  ובהכלה  בנראות  בייצוג,  וכן  חלוקתי״( 
וברור כי שני אלה   ,)10 )עמ׳  שמימוש צדק הכרתי מסייע למימוש צדק חינוכי חלוקתי״ 
יתרמו לצמצומם של פערים חברתיים וכלכליים בין הקבוצות השונות. כאמור, דהאן אינו 
עוסק בסוגיות פדגוגיות או בשאלה כיצד יש לחנך על מנת לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך. 
מבחינה זו, נדמה לי כי ספרי שלי ממשיך את זה של דהאן ומבקש לרדת לפרטי התפיסה 
והגישה החינוכית ולעקרונות יישומן במערכת החינוך הישראלית כיום. מי שיבקשו לקדם 
מהלך דומה של חשיבה ושל חשיבה מחדש על חינוך צודק וראוי בישראל דהיום צפויים 

למצוא ערך רב בבסיס הרעיוני והמושגי שפורש ספרו של דהאן. 

מקורות
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ארז מגור*

שהמשטר  נראה  הניאו־ליברליזם,  של  הקרב  מותו  על  ונשנות  חוזרות  הכרזות  למרות 
זו  עובדה  ובועט.  חי  עדיין  בעולם  פינה  בכל  כמעט  והתקבע  הכלכלי־פוליטי שהתפשט 
נכונה במיוחד כאשר מדובר בישראל. מדוע דווקא בישראל, מדינה שלכאורה נוסדה על 
למובן  הניאו־ליברלי  ההיגיון  הפך  סוציאל־דמוקרטיים,  או  סוציאליסטיים  רעיונות  בסיס 
כיצד  הישראלי,  הניאו־ליברליזם  את  מאפיין  מה  עוררין?  עליו  אין  שכמעט  כזה  מאליו, 
השתרש משטר זה בישראל, ומדוע עלייתו אירעה במקביל להתגברות הלאומנות? ספרו 
החדש של אריה קרמפף מציע תשובות מקוריות ומעוררות מחשבה לשאלות חשובות אלו. 
באמצעות  אם   — מיובאת  תופעה  הוא  הניאו־ליברליזם  המקובלת שלפיה  לטענה  בניגוד 
סוכנים רעיוניים, אם באמצעות סוכנויות וגופים בינלאומיים — קרמפף חושף את השורשים 
המקומיים של כלכלת השוק הישראלית, שחלקם מגיעים עד לעשורים שלפני קום המדינה. 
כאן חשוב להדגיש שהספר אינו עוסק רק בניאו־ליברליזם, אלא גם בשלושת המשטרים 
הכלכליים־פוליטיים שקדמו לו. מבחינה זו, ספרו של קרמפף שאפתני ונועז יותר מספרים 
רבים אחרים שנכתבו על הכלכלה הפוליטית הישראלית, שלרוב התמקדו בניתוח תקופה 
היסטורית אחת. יכולתו של המחבר לסקור ולנתח נקודות מפתח בהיסטוריה של הכלכלה 
עמודים,   250 על  עולה  אינו  שהיקפו  בטקסט  ימינו  ועד  הציונות  מראשית  הישראלית 
מומלץ  הספר  כך  משום  רבה.  להערכה  ראויה  ונגישה,  קולחת  בשפה  זאת  לעשות  ואף 
ובכלכלה  בפרט,  ישראל  של  הכלכלית  בהיסטוריה  המתעניינים  ולחוקרים  לתלמידים 

פוליטית ובסוציולוגיה של הכלכלה בכלל.
הול  פיטר  של  המדיניות  פרדיגמת  מודל  הוא  בו  נעזר  העיקרי שקרמפף  הניתוח  כלי 
)Hall, 1993(. במודל זה, פרדיגמת המדיניות היא מדרג של אינטרסים מדינתיים שקובעי 
פוליטיים  בתנאים  תלויה  אלו  אינטרסים  לממש  יכולתם  לקדמם.  שואפים  המדיניות 
לפרק  “לטפח,  המדינה  של  וביכולת  והבינלאומית,  המקומית  ברמה  משתנים  ומוסדיים 
ולבנות מחדש״ את מערכות היחסים בינה ובין שחקנים כלכליים ופוליטיים שונים )עמ׳ 18(. 
לפי המודל, האינטרסים של המדינה — הן בתחום הכלכלי הן בתחום המדיני־ביטחוני — 
שאף  היא  בספר  המרכזית  התזה  להפך.  ולא  לחברה,  המדינה  בין  היחסים  את  מעצבים 
כי פרדיגמת המדיניות הספציפית שהנחתה את מקבלי ההחלטות בישראל השתנתה עם 
התקופה, מה שנשאר קבוע הוא חשיבותם של “אינטרסים מדינתיים״, שלטענת המחבר 
מהווים את “הגורם המשמעותי ביותר בעיצוב מדיניות, אסטרטגיה כלכלית ומבנה כלכלי״ 
)עמ׳ 18(. על מנת לבסס את טענותיו, קרמפף מתבסס על מנעד רחב ועשיר של נתונים 
ראשוניים: חומרים ארכיוניים שחלקם נחשפו לראשונה, ראיונות עם דמויות מפתח, סקירה 

של עיתונות היסטורית ועוד.

ד"ר ארז מגור, עמית פוסט־דוקטורט, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב  *
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מהפרדיגמה  המעבר  בתקופת  עוסק  הראשון  החלק  חלקים.  משלושה  מורכב  הספר 
יישובים  לפתח  הרצון  ובמרכזה  הציונית,  ההתיישבות  ראשית  את  שאפיינה  האגררית 
השלושים  בשנות  שהשתרשה  מהירה,  צמיחה  של  הפרדיגמה  אל  בפריפריה,  חקלאיים 
הנהגת  קרמפף,  טוען  זו,  בתקופה  השישים.  שנות  עד  הכלכלית  המדיניות  את  והדריכה 
הציונות עודדה את תיעוש הכלכלה הישראלית כדי לקדם יעדים לאומיים ובראשם קליטת 
בנושא,  קודמים  מחקרים  מהדהדת  זו  טענה  המדינה;  ובינוי  התיישבות  המונית,  עלייה 
קרמפף,  לפי   .)2001( לוי־פאור  ודוד   )2000( פרנקל  מיכל  של  עבודותיהם  את  ובמיוחד 
הצלחתו של מודל פיתוח זה הייתה תוצר של יצירת קשרים, פורמליים וא־פורמליים, בין 
הנהגת הציונות ובין מוסדות ההסתדרות, גופים פיננסיים שונים ונציגי המגזר הפרטי. חלקו 
החל  שיישומה  המהירה,  הצמיחה  פרדיגמת  של  בהתבססותה  מתמקד  הספר  של  השני 
באמצע שנות השישים בשאיפה להגביר את כושר התחרות הבינלאומי, הפרודוקטיביות 
ליברליזציה  מהלכי  באמצעות  קודמה  זו  פרדיגמה  הישראלית.  התעשייה  של  והייצוא 
ובמרכזם מדיניות המיתון היזום בשנים 1965–1966. לטענתו של קרמפף, מיסוד פרדיגמה 
זו שיקף את התגברות העוצמה והאוטונומיה של מוסדות המדינה ובראשם משרד האוצר, 
הוותיקים  הכוח  מוקדי  של  היחלשותם  לעומת  ישראל,  ובנק  והמסחר  התעשייה  משרד 
זו עמדה גם בלב ספרו הקנוני של מיכאל  ובראשם ההסתדרות וחברת העובדים. טענה 
ומוקדש  פרקים  משני  מורכב  הספר  של  והאחרון  השלישי  החלק   .)Shalev, 1992( שלו 
לדיון במעבר למשטר הניאו־ליברלי. מכאן ואילך אתמקד בחלק הזה, שכן שני החלקים 
הראשונים מבוססים על ספרו הקודם של קרמפף המקורות הלאומיים של כלכלת השוק 

)קרמפף, 2015(, שכבר נסקר מעל כמה במות ובהן כתב עת זה )קומליק, 2016(.
הייצוב  ב״תוכנית  מתמקד  הניאו־ליברלי  למפנה  המוקדשים  הפרקים  שני  מבין  הראשון 
תוכנית  שלפיה  בנושא,  הקיימת  הספרות  מרבית  עם  מסכים  קרמפף   .1985 של  הכלכלית״ 
הייצוב היא קו פרשת מים המסמן יותר מכול את תחילתו של העידן הניאו־ליברלי בישראל. 
אך בהסתמך על מקורות ארכיוניים שנחשפו לציבור רק לאחרונה, הוא מציע שני חידושים 
תהליך  תחילת  את  הייצוב  בתוכנית  הרואה  המקובלת,  לתפיסה  בניגוד  ראשית,  עיקריים. 
הליברליזציה של הכלכלה הישראלית, קרמפף טוען שהתוכנית לא כללה מהלכי ליברליזציה 
צווי חירום.  ואף נאלצה להשתמש בכלים אנטי־ליברליים, לרבות האיום להוציא  מובהקים 
שנית, הוא מזהה אחרת את ה״בעיה״ הכלכלית היסודית שעימה התמודדה המדינה בתקופה 
זו. מבחינת מרבית המחקרים הכלכליים )ואף הזיכרון הקולקטיבי הישראלי(, הבעיה הכלכלית 
המרכזית של אותה תקופה הייתה ההיפר־אינפלציה — אינפלציה שהגיעה בשיאה לממדים 
אדירים של כ־400%. אבל קרמפף מראה שבעיניהם של קברניטי המדינה, האינפלציה הייתה 
דאגה משנית; מה שהטריד את קובעי המדיניות יותר מכול היה הגירעון המבני במאזן המסחרי 
)הפער בין הייצוא לייבוא(, דלדול יתרות מטבע החוץ וצמיחת החוב החיצוני. היות שהתמודדות 
עם בעיות אלו עמדה בראש סדר העדיפויות, ממשלת האחדות אימצה את תוכנית החירום 
שהציע הכלכלן )ולימים נגיד בנק ישראל( מיכאל ברונו. תוכנית זו התבססה על צעדים שנועדו 
למדד  הצמדות השכר  ביטול  ובראשם  ישראל,  של  הייצוא  מוטה  הצמיחה  מודל  את  לבצר 
המחירים וביטול הסובסידיות למוצרי יסוד. את המחיר של תוכנית הייצוב שילם בעיקר ציבור 
העובדים, שנאלץ לספוג ירידה ריאלית בשכר ועליית מחירים. לעומת זאת, המגזר העסקי, 

ובעיקר היצואנים, המשיך ליהנות מתמיכה ממשלתית, וכך גם המגזר הביטחוני.
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הדיון בתוכנית הייצוב עוסק לא רק בפרטי התוכנית אלא גם באמצעים שנועדו להבטיח 
את יישומה. כאן קרמפף מדגיש שני מנגנונים. האחד הוא האיום להפעיל צווי חירום במטרה 
לא  זה  איום  איגודי העובדים.  צורך בהסכמת  בלי  והשכר  להבטיח את הקפאת המחירים 
מומש בפועל בגלל ההתנגדות הגורפת של ההסתדרות, שפתחה בשביתה ארצית ואף איימה 
להתעלם מצווי ממשלה. המנגנון השני הוא מעורבותו הפעילה של בנק ישראל בראשות 
והגדיל מאוד את היקף הנכסים  הנגיד משה מנדלבאום; הבנק הקפיץ את שערי הריבית 
הנזילים שבנקים מסחריים חויבו להחזיק. פעולות אלו הכניסו את המשק למיתון יזום ונועדו 
למשמע את הממשלה ליישם את הקיצוץ התקציבי שהתחייבה לו במסגרת תוכנית הייצוב, 
מה שאכן קרה בסופו של דבר עם תקציב המדינה 1986–1987 )קשה להתעלם מקווי הדמיון 
בין פעולה זו של בנק ישראל ובין ה־Volker Shock בארצות הברית, שרבים רואים בו את 
תחילתו של הניאו־ליברליזם האמריקני(. מפתיע שמנגנון שלישי, זה של חוק ההסדרים — 
מעין מנגנון חירום משל עצמו — לא עולה בניתוח. חוק זה הוא שִאפשר, ומאפשר עד היום, 
ואת המנגנונים הדמוקרטיים בכלל, לחוקק  לממשלה ולמשרד האוצר לעקוף את הכנסת 

חוקים ולבצע רפורמות ניאו־ליברליות ללא צורך בדיון ציבורי ובהליך חקיקה מסודר.
של  הניצי  “הניאו־ליברליזם  מכנה  שקרמפף  במה  עוסק  הספר  של  האחרון  הפרק 
ישראל״, ובו מוצגת תזה פרובוקטיבית שבוודאי תעורר דיון נרחב בקרב חוקרים העוסקים 
בנושא. התזה גורסת כי המדיניות הניאו־ליברלית בישראל, במיוחד מאז רצח רבין וכישלון 
המדינה  של  הפעולה  חופש  את  להגדיל  נועדה  האלפיים,  שנות  בראשית  אוסלו  תהליך 
ניצית־לאומנית. במילים אחרות, מאז ראשית שנות האלפיים האינטרס  בקידום מדיניות 
הביטחוני הוא שמעצב את המדיניות הכלכלית־חברתית. מדיניות זו מתאפיינת ברפורמות 
מדיניות  כלי  במגוון  וכן  והפרטות,  כלכלית  ליברליזציה  ובראשן  ידועות  ניאו־ליברליות 
אחרים שנועדו לתמוך ביצואנים ולעודד אותם. מטרתה של המדיניות הזאת, טוען קרמפף, 
היא לחזק את כוחה הכלכלי של ישראל ולצמצם את יכולתם של שחקנים חיצוניים, במיוחד 
ארצות הברית והאיחוד האירופי, להשפיע על קבלת ההחלטות בגזרה המדינית באמצעות 
באי־השוויון  גידול  של  החברתי  המחיר  אף  על  נבחרה  זו  אסטרטגיה  כלכליים.  מנופים 

ובהיקף העוני. לטענת המחבר, הדבר משקף את סדר העדיפויות של המדינה בעידן זה.
לבחינה  קורא  הניאו־ליברלי  המפנה  סביב  בישראל  החברתי־הכלכלי  המשטר  מסגור 
השוואתית של השינויים במשטר זה כחלק מתהליך גלובלי, אולם קרמפף אינו מנצל את 
ההזדמנות לבחון את ישראל בפריזמה השוואתית. למעשה, המתאם הגבוה בין ליברליזציה 
כלכלית ומדיניות ניצית־לאומנית שקרמפף מזהה בישראל אינו חריג בנוף הבינלאומי, כפי 
שהדגימה עלייתו של טראמפ בארצות הברית, הברקזיט בבריטניה, התחזקות הפופוליזם 
והודו.  טורקיה  כמו  במקומות  אתנו־לאומיים  משטרים  של  והתבססותם  בצרפת  הימני 
השילוב בין מדיניות ניאו־ליברלית והקצנה לאומנית נפוץ גם מחוץ לישראל, ועובדה זו 
מסביר  אכן  ניצי־לאומני  יום  סדר  לקדם  הרצון  האם  ותוצאה:  הסיבה  שאלת  את  מעלה 
כפי  הניאו־ליברלית,  בישראל להעמיק את המדיניות  את הבחירה של מקבלי ההחלטות 
שקרמפף טוען, או האם ייתכן שדווקא ההפך הוא הנכון ועליית הימין הלאומני בישראל, 

כמו במקומות אחרים, מבטאת תגובת נגד לפונדמנטליזם של השוק?
היו  בניאו־ליברליזם  העוסקת  הענפה  המחקר  לספרות  והתייחסות  השוואתי  ניתוח 
של  האינטרסים  שלפיה  בספר,  המרכזית  התאורטית  הטענה  את  לבחון  גם  מאפשרים 
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המדינה הם המרכיב החיוני ביותר בעיצוב המדיניות והמבנה הכלכלי. כאן מתבקש לשאול 
מהי למעשה “המדינה״ וממה נגזרים האינטרסים שלה. במהלך הקריאה לא תמיד ברור 
ההבדל בין אינטרסים מדינתיים ובין אילוצים מבניים שלא הותירו ברירה אחרת, כלומר 
עד כמה קובעי המדיניות היו באמת חופשיים לעצב את מדרג העדיפויות שלהם ועד כמה 
לשחקנים  המדינה  בין  הכוחות  ומיחסי  הכלכלית־פוליטית  מהמציאות  מוכתב  היה  הוא 

החברתיים.
מכל מקום, אין ספק ש־The Israeli Path To Neoliberalism הוא תוספת חשובה למדף 
ובכלכלה  בכלל  הישראלית  בהיסטוריוגרפיה  העוסקים  אחרים  כותרים  לצד  הספרים, 
הפוליטית הישראלית בפרט. תרומתו חשובה במיוחד לאור העובדה שכלכלנים פוליטיים 
ממעטים לעסוק בתהליכי התיעוש ובמפנה הניאו־ליברלי של הכלכלה הישראלית, ולפיכך 

הוא תורם רבות להתפתחות השיח ולהבשלת שדה המחקר בנושאים חשובים אלו.
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עמי וטורי*

הספר The Stratifying Trade Union הוא למעשה ניסיון לערוך סקירה מקיפה של עוולות 
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בתקופת המנדט ולשים אותה 
מארגוני  הן  מאוד  מובחן  היה  תמיד  ההסתדרות  ארגון  כללית.  תאורטית  מסגרת  בתוך 
שרובם  אירופה,  ומערב  אירופה  צפון  מדינות  את  מאפיינם  ועודם  שאפיינו  העובדים 
ענפיים ומחזיקים באידאולוגיה קומוניסטית או סוציאל־דמוקרטית, והן מארגוני העובדים 
הממוקדים יותר במטרות איגוד מקצועיות צרות — תכונה שנהוג לייחס, לא כל כך בצדק, 

לרבים מארגוני העובדים בארצות הברית. 
רווחה  שירותי  של  ספק  למפלגות,  מסגרת־על  דופן:  יוצאת  הייתה  אכן  ההסתדרות 
בכך,  שמיעטו  או  כאלה  שירותים  סיפקו  שלא  המנדטורי  השלטון  או  המדינה  במקום 
וגם גוף שלקח על עצמו להשיג עבודה ליהודים, להתוות את שכרם ואת תנאי עבודתם 
ולדבר בשמם. אולם אם בשנות החמישים והשישים, ואפילו בשנות השבעים והשמונים 
המוקדמות, הכתיבה בעברית בכלל והכתיבה על ההסתדרות בפרט נטו לחגוג את השונות 
הזאת ולראות בה עדות להישג דרמטי של החברה היהודית ושל העובדים היהודים — הישג 
העולה על הישגי מעמד העובדים באירופה ובוודאי בארצות הברית — מאז שנות השמונים 
מיכאל  דוגמת  לחוקרים  הודות  ובאנגלית  בעברית  בכתיבה  המגמה  השתנתה  והתשעים 
שלו, לב גרינברג, זכארי לוקמן ועוד. דברים שקודם לכן נכתבו כמעט אך ורק בפרסומים 
של תנועת מצפן החלו להופיע בכתיבה אקדמית שמשקלה הולך וגדל. ההסתדרות החלה 
להיות מוצגת כארגון שייצוג העובדים בתוכו לקוי או מסורס באופן מהותי ולמעשה הוא 
אינו ארגון עובדים. היא תוארה כגוף שהאינטרסים של מעמד העובדים רחוקים מלהיות 
השיקול המרכזי בהתנהלותו, כארגון מפלה, גזעני לעיתים ולאומני במידה רבה. ביקורת זו 
הייתה שונה מהביקורת השכיחה עד אז, שייחסה להסתדרות נטייה לבירוקרטיה ולשחיתות 
אך ראתה בהן תוצר צפוי )גם אם מצער( בגוף גדול, שכגודל הישגיו כך גודל בעיותיו — 
ולביקורת מהסוג  לישות הראויה לשבחים  ועשתה אותה  “נרמלה״ את ההסתדרות  ובכך 

שהיה אפשר לייחס לארגוני עובדים סוציאל־דמוקרטיים באירופה. 
הספר סוקר שלוש אפליות שאפיינו את ההסתדרות: האפליה הלאומית כלפי ערבים — 
פעולה  לשיתוף  נדירות  לעיתים  רק  זכו  הארגון,  אל  להצטרף  ערבים  יכלו  לא   1960 עד 
במסגרת מאבק מעמדי, ולרוב יחסו של הארגון כלפיהם התבטא בעימות ישיר על מקומות 
עבודה ובדרישות לתנאי שכר ועבודה מועדפים ליהודים; האפליה כלפי תימנים — ביטוי 
כלפי  המגדרית  והאפליה  ותרבותית;  אתנית  השתייכות  רקע  על  פנים־ארגונית  לאפליה 
טעות  אמנם  יש  במיוחד.  מקורי  לא  אם  גם  מקיף,  כלל  בדרך  התיאור  אשכנזיות.  נשים 

ד״ר עמי וטורי, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה  *
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בהצגת ההסתדרות כגוף שהיה בעל משקל ועוצמה בשנות העשרים והשלושים המוקדמות, 
מהאוכלוסייה  ניכר  חלק  אמנם  שהיו  חברים,  כ־20,000  רק  הארגון  מנה  שבהן  שנים 
היהודית הבוגרת )כ־20%( אך מיעוט קטן בכלל כוח העבודה בארץ ישראל, שרובו הורכב 

מפלסטינים. אך טעות זו אינה גורעת מיסודיות הטקסט.
השישים,  שנות  של  ישראל  את  וכן  המנדטורית,  החברה  את  בתיאורו  מדייק  המחבר 
לכך  משכנע  הסבר  מספק  הוא  ההסתדרות.  עוצמת  למרות  לא־שוויוניות  כחברות 
התרחשה  לא  המקצועות,  בתוך  השכר  של  האחדתו  כלומר  “הסטנדרטיזציה״,  שתופעת 
בפלשתינה־א״י המנדטורית ובישראל. הוא ממעט להתייחס לנושא אחר, והוא ההשפעה 
מוזכרת  הסוגיה  רווחה.  מדינת  של  בכיוון  ממשלות  על  עובדים  ארגוני  של  הפוליטית 
בחטיבת המבוא של הספר, אך בהקשר של ההסתדרות אין הסבר של ממש. גם אם נקבל 
 — המדינה  דרך  ולא  דרכה  תופעל  הרווחה  העדיפה שמדינת  ההסתדרות  כי  ההנחה  את 
תופעה שקיימת במידה מסוימת במדינות אחרות, למשל לגבי ניהול קרנות דמי האבטלה 
ותאונות העבודה בשוודיה ולגבי ניהול קרנות דמי האבטלה בדנמרק ובפינלנד — לא ברור 
מדוע מדינת הרווחה בישראל הייתה דלה כל כך. כידוע, עד סוף שנות השישים לא היה 
בישראל ביטוח אבטלה, עד אמצע שנות השבעים לא היו בה קצבאות ילדים אוניברסליות, 
חינוך תיכוני חינם לא היה קיים עד לאמצע שנות השבעים, ומנגנון השלמת הכנסה נעדר 

ממנה עד שנות השמונים. 
עם זאת, מאחר שהספר ממוקד בתקופת המנדט, אין זה כשל משמעותי. כך גם לגבי 
ההון  בעלי  בין  ההכנסה  חלוקת  על  העובדים  ארגוני  להשפעת  התייחסות  של  היעדרה 
לשכבות הניהול, שכן בתקופת המנדט מרבית בעלי ההון הפרטי היו בעלי עסקים קטנים 
או  המנדט  ממשלת  של  ורשויות  חברות  היו  הגדולים  המעסיקים  ורוב  מאוד,  קטנים  או 
גופים הקשורים בהסתדרות הציונית. הדבר היה עתיד להשתנות בישראל, אך זה כאמור 
בחלק  זה  חשוב  מרכיב  להזכיר  היה  ראוי  זאת  ובכל  המסוקרת.  התקופה  מתחומי  חורג 

המבוא, והתייחסות כזאת חסרה. 
חסרה גם התייחסות ברורה יותר לכך שההסתדרות לא הייתה איגוד. כאשר לאיגודים 
ברמת הענף או המקצוע אין כל השפעה פורמלית על הנהגת הארגון, וודאי שאינם בוחרים 
אותה, ניטל מהם המרכיב המהותי ביותר של ארגון עובדים: ייצוג העובדים ויכולתם לבחור 
ולהיבחר לייצוג כזה על בסיס מקום עבודה, מקצוע או ענף. יש מעט מאוד דוגמאות לגופים 
שנחשבו לארגון עובדים, או התיימרו להיות כאלה, וחסרו את המרכיב הזה. זוהי גם נקודה 
חשובה בביקורתו של לב גרינברג על ההסתדרות, ובלעדיה קשה לשפוט את ההסתדרות 
לפי הפרמטרים המקובלים המשרטטים אותה כארגון מפלה עקב אינטרסים סותרים בתוך 
מעמד העובדים. היו אכן אינטרסים כאלה, והם יכולים להסביר חלק מהאפליה, אבל היה 
גם היגיון רב בפעולת איגוד מקצועית סולידרית. ההסתדרות, שפעלה להנדס חזון מסוים 
אילצו  שלא  ומנגנון  מבנה  באמצעות  השאר  בין  זאת  עשתה  מתיישב,  לאום  מדינת  של 
אותה להתחשב במכלול האינטרסים של מעמד העובדים היהודי, ובהם הצורך בסולידריות 

מעמדית רחבה יותר עם כלל מעמד העובדים המקומי. 
בסופו של דבר, החידוש העיקרי בספר הוא הניסיון לשים את ההסתדרות בתוך מסגרת 
תאורטית של ניתוח ארגוני עובדים, לפי חלוקה בין שני סוגי ארגונים: כאלה שגישתם או 
תכונותיהם מעודדים סטנדרטיזציה ושוויון בין שכירם, וכאלה שמעודדים ריבוד ואי־שוויון 
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ותרומתם לשוויון הכולל מוגבלת ולעיתים אף שלילית. מבחינת מדיניותה של ההסתדרות 
ותוצאות המדיניות הזאת, הארגון עונה לכאורה על רוב הפרמטרים של איגוד מרבד, וכאן 
מלאכתו של הכותב קלה יחסית. אך חסרה בספר הבחנה בסיסית שבלעדיה התמונה אינה 
מלאה: האם ההסתדרות של תקופת המנדט היא ארגון עובדים או שהיא משהו אחר שאינו 
על  להחיל  בכלל  נכון  כמה  עד  ייקבע  כך  מתוך  היומרה?  למרות  הזאת,  למשפחה  שייך 

ההסתדרות מסגרות תאורטיות שנועדו לארגוני עובדים אותנטיים יותר.
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Eyal Clyne. Orientalism, zionism and academic practice: 
Middle East and Islam studies in Israeli universities. 
Routledge. 2019. 268 pages

אלי אושרוב*

ראוי שאפתח את הביקורת על ספרו של אייל קליין, שהוא מחקר של שדה חקר המזרח 
התיכון והאסלאם בישראל, בחלק רפלקטיבי, כנהוג בשדה שבו אני מתארח לרגע. אם כן, 
את הביקורת הזאת אני כותב כסטודנט לתואר שלישי שעומד לקראת סיום, כך אני מקווה, 
של עבודת המחקר בחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטה העברית. מטיבו 
של מיקומי בשדה, אני מכיר רבים ממושאי המחקר היטב; עם חלקם אני ביחסי עבודה 
המיידי,  ההקשר  אפוא  זהו  מעמיקה.  אינטלקטואלית  היכרות  לי  יש  חלקם  ועם  קבועים 
הטעון, הסקרני והאינטימי שבו קראתי את הספר ובמסגרתו אני כותב עליו. לאחר הערה 

רפלקטיבית זו אני מגיע לתוכנו של הספר. 
יליד ישראל שכתב את המחקר כדוקטורט באוניברסיטה של  ספרו של אייל קליין — 
מנצ׳סטר — הוא ניתוח ביקורתי של שדה לימודי המזרח התיכון בישראל, שקליין מכנה 
אותה לאורך החיבור Mizrahanut. במוקד המחקר עומדת פעילותם של אנשי הסגל הבכיר 
בכמה חוגים, בעיקר באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן־גוריון 
ואוניברסיטת בר־אילן. המחקר מתבסס על דיסציפלינת הסוציולוגיה של הידע כדי לטעון 
שהידע האקדמי על המזרח התיכון בישראל נוצר תחת המטרייה ההגמונית של אידאולוגיה 
ציונית וניאו־ליברלית. לפי קליין, חוקרי המזרח התיכון בישראל, להוציא כמה יוצאי דופן, 
אינם מגלים ביקורת יסודית כלפי מבנה הכוח שבמסגרתו הם פועלים, במיוחד בכל הנוגע 
ליחסיה של ישראל עם שכנותיה במזרח התיכון וליחסה של המדינה לאזרחיה ולנתיניה 
הפלסטינים. גם החוקרים הביקורתיים יותר רואים את תפקידם כמעין “מתקני טעויות״ של 
המזרחנות הישראלית, ואינם תופסים את הדיסציפלינה שלהם כחלק ממערך רחב יותר של 

שליטה והפעלת כוח. 
החלק הראשון של הספר הוא סקירה היסטורית־סוציולוגית של תולדות לימודי המזרח 
התיכון בישראל, והחלק השני הוא ניתוח שיח, במיוחד קריאה צמודה בראיונות שקליין 
עיניים  מאירת  הראשון  בחלק  הקריאה   .2014–2013 בשנים  ישראלים  חוקרים  עם  ערך 
בו.  ששררו  הידע  ייצור  ותנאי  השדה  להתפתחות  בנוגע  חשובות  תובנות  כמה  ומעלה 
קליין מדגיש למשל את השפעת הפרדוקס שבין העיסוק האקדמי לזה הצבאי )“ביטחוני״( 
פוליטיות  ל״יונים״  דווקא  אותם  עיסוקם הצבאי הפך  כיצד  ומראה  של חלק מהחוקרים, 
שטען   ,)2019( שמיר  שמעון  של  ביקורתו  לנוכח  להדגיש  שחשוב  מסקנה  זו   .)55 )עמ׳ 
כי  שהספר מציג תמונה חד־ממדית של פעילות המחקר, שמתיאוריו של קליין משתמע 
החוקרים מתאפיינים ב״תועלתנות בלתי מרוסנת״, ושקליין עורך “הוקעה אתית ומורלית״ 

ללימודים  מנדל  הספר  ובבית  התיכון  והמזרח  האסלאם  ללימודי  בחוג  דוקטורנט  אושרוב,  אלי   *
מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
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של פעילותם )שמיר, 2019(. הספר אכן חד־ממדי במובן זה שהוא נכתב תחת הנחת היסוד 
שחקר המזרח התיכון בישראל צריך להתקיים אחרת מכפי שקליין תופס אותו כיום, קרי 
באופן אינקלוסיבי ומשוחרר מהכבלים האידאולוגיים הציוניים ומהחיבור המבני לארגוני 
המדינה. אך המחבר אינו טוען למשל שהשפעת העבודה בשירות המדינה הייתה זהה אצל 

כלל החוקרים, אלא מצביע על הפרדוקס שנבע מההתנסות הזאת.
קו עלילה מעניין נוסף הוא התגבשותה של פרדיגמה ביקורתית יחסית בשדה. תחילתה 
קראו  השמונים  שנות  שבראשית  אביב,  תל  מאוניברסיטת  צעירים  חוקרים  של  בקבוצה 
תיגר על ההגמוניה הביטחונית־ממסדית וניסו לקדם גישה אינטלקטואלית או רפלקסיבית 
החוג  פתיחת  עם  כך  אחר  פעילותם השתלבה   .)75–73 )עמ׳  המחקר  לתחום  ביחס  יותר 
למזרח התיכון באוניברסיטת בן־גוריון, שתולדותיו בשנות התשעים נקראות היום כאילו 
היו סיפור מדע בדיוני: נשיא אוניברסיטה פעלתן, שפעל להקמת חוג חדש לחקר המזרח 
ומתן חופש  רבים  חוקרים צעירים, הקצאת משאבים  גיוס קבוצה של  התיכון באמצעות 
החוג  והקמת  השדה  של  הליברליזציה  תהליך  משיאי  אחד   .)82–78 )עמ׳  נרחב  אקדמי 
בבן־גוריון היה תרגום ספרו המשפיע של אדוארד סעיד אוריינטליזם בשנת 2000 בחסות 
חוקרים מן החוג. לתיאור האירועים האלה יש חשיבות היסטורית עבור הסוציולוגיה של 
הידע בישראל בכלל, מכיוון שהוא מראה כיצד נוכחותם של ספרים כמו אוריינטליזם על 

מדף הספרים העברי אינה מובנת מאליה. 
קליין  של  המתמדת  נכונותו  לציון  ראויה  אלו,  תהליכים  של  המעניין  התיאור  מלבד 
לאורך הספר לחשוב את נושא המחקר שלו, להתעמק בקטגוריות שאותן הוא יוצר ובהן 
הוא משתמש, להתפלסף עליהן ועל הדרך שבה התאוריה משוחחת עם המתרחש בשדה. 
מסביר  קליין  המזרחנות;  שדה  על  סעיד  של  הביקורת  במשמעות  דיונו  במיוחד  פורה 
שבעקבות סעיד יש לקרוא את שדה המזרחנות כאחד מביטוייה של התופעה החובקת־כול 
הפן התאורטי  את  אני משבח   .)107–104  ,13–12 )עמ׳  סימבולי״  )מערבי(  “אימפריאליזם 
של הספר משום ששדה המזרח התיכון מתאפיין — או התאפיין בעבר — במחקר היסטורי, 
שחבריו מבטלים לעיתים את העיסוק הסוציולוגי בקטגוריות או במשמעות של מושגים, 
כלומר את העיסוק בלשון המחקר, ובתוך כך נוקטים גישה פוזיטיביסטית וטוענים לגישה 
ישירה ל״אמת״ בשל היכרותם עם מסמכים היסטוריים כתובים. גם אם חלק מהדיון של 
קליין דורש פישוט והנהרה, הוא עדיין דוגמה טובה של מחויבות עמוקה לחשיבה על יחסי 
העיסוק  ובכינונו.  המחקר  מושא  בתיאור  השפה  תפקיד  על  ובמיוחד  השדה,  עם  החוקר 
של קליין בסעיד מדגים היטב מחויבות ותשוקה אינטלקטואלית, ואלה מובילות לתובנות 
מעניינות המרחיבות את ההבנה שלנו גם לגבי תאוריות שנדמה לפעמים כי הן מוכרות 

לעייפה. 
נחשף  ובו  חוקרים,  עם  ראיונות  של  שיח  ניתוח  בעיקרו  הוא  הספר  של  השני  החלק 
כפיפותם של  את  מדגיש  קליין  את השדה.  קליין  בניתוח של  גדול  עיוור  כתם  בבהירות 
חוקרי המזרח התיכון לשיח ניאו־ליברלי, כלומר לשפה שיווקית ולמדדים סחירים וכמותיים 
של הידע שהם מייצרים. הבעיה הראשונה עם הטענה הזאת היא היותה מובנת מאליה. 
האידאולוגיה הניאו־ליברלית, או כלכלת השוק החופשי, היא האוויר שנושמים כלל חברי 
הסגל האוניברסיטאי בעידן הנוכחי. השאלה המעניינת היא מהי הדרך הספציפית שבה 
שדה ה״מזרחנות״ מגיב לאקלים הזה. התשובה של קליין, שהחוקרים משתמשים בשפה 
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שיווקית או כלכלית, בנאלית מדי וגם מסמנת את גבולות הכתם העיוור של המחקר, כפי 
שאסביר להלן. 

קליין טוען לאורך הספר שלמרות הוויכוחים הפנימיים והליברליזציה, שדה חקר המזרח 
התיכון ממשיך להתרחב ולהיות פורה ופופולרי מבחינה ציבורית וכלכלית, ומכך משתמע 
כי במובנים מסוימים הוא משתלם לעוסקים בו. לטעמי, קליין מחמיץ תהליך שאכנה אותו 
“נרמול השדה״. כפי שהוא מיטיב להראות, מאז שנות השמונים שדה המזרח התיכון חדל 
למוסדות  בעבותות  ושקשור  המדינה  לאידאולוגיית  שכפוף  ידע  תחום  להיות  בהדרגה 
ממוסדות  יותר  מנותק  יותר,  “מקצועי״  או  יותר,  “רגיל״  אקדמי  לשדה  והפך  ביטחוניים, 
ידע  של  גלובליות  לרשתות  ומחובר  הציונית  האידאולוגיה  כלפי  יותר  ביקורתי  המדינה, 
ומשאבים. מה שקליין עיוור לו הוא שבאותה שעה התרחש תהליך משלים, שבו מעמדם 
והשדה הפך אטרקטיבי פחות לסטודנטים, לתקשורת,  הציבורי של ה״מזרחנים״ שונמך 
ל״מקבלי החלטות״ וכיוצא באלה. במילים אחרות, חקר המזרח התיכון הופך אט אט לעוד 

אחד מתחומי מדעי הרוח והחברה, ובתור שכזה משבר מדעי הרוח אינו פוסח עליו. 
אם כן, את מה שקליין רואה ככפיפות “מזרחנית״ לשיח קפיטליסטי, כלומר אותה שפה 
שיווקית או מסחרית שרווחת לעיתים כדי להצביע על יתרונותיו של השדה ללומדים בו, 
אני מציע לפרש, בעשור השני של שנות האלפיים, כשירת הברבור ואף כקריאת מצוקה 
היחסית של הממסד את  זניחתו  זאת,  לנוכח הפיכתו של התחום ל״משתלם״ פחות. עם 
השדה הפכה אותו גם לאתר פורה של דיון ביקורתי, אינטלקטואלי ופוסט־קולוניאלי על 
ההיסטוריה של ישראל וההיסטוריה האזורית בכלל. מתוך כך, הוא מושך אליו סטודנטים 

המתעניינים בסוג כזה של חקירה. 
את  לקרוא  ובשמחה  בחום  ממליץ  אני  הזה,  העיוור  הכתם  על  שלי  הביקורת  למרות 
הספר. העבודה של קליין היא השראה לעיסוק מחויב בתאוריה ובדרכי היצירה של מחקר. 
מי שמתעניין בסוציולוגיה של הידע בישראל בכלל ימצא כי הוא בסיס טוב להשוואה ולדיון. 
כדי להבין  או לפחות בחלקים ממנו,  בו  תיכון לקרוא  אני ממליץ לחוקרי מזרח  במיוחד 
את ההיסטוריה של השדה שלנו. ויותר מכך, אני ממליץ לקרוא בו יחד עם סטודנטים — 
סמינרים מתודולוגיים לתארים מתקדמים הם הזדמנות מצוינת לכך. לא חייבים להסכים 
עם טיעוניו של קליין, ואפשר לבקר את גולמיותו של הספר — כפי שסוציולוג של הידע 
בוודאי היה רוצה שנחשוב, המחבר הוא דוקטור צעיר שמחויב לפרסם, ומהר — אבל דווקא 
הגולמיות היא ברכה בהקשר כזה; רפלקסיה היא אחת המתנות הגדולות ביותר לכל חוקר 

ותחום ידע, וקליין מעניק ממנה כאן בשפע. 

מקורות

שמיר, שמעון. )2019, 7 באוגוסט(. תשובה לאייל קליין. הפורום לחשיבה אזורית. 
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יובל יונאי*

העניין  בשל  בנגב.  הבדואית  החברה  על  במחקר  חלל  ממלא  נסאסרה  מנצור  של  ספרו 
האנתרופולוגי בחברות של נוודים, החברה הבדואית זכתה למנה גדושה של מחקר מצד 
אנתרופולוגים מקומיים וזרים. המחקרים המעולים בתחום העשירו את הידע שלנו על חיי 
היומיום, הכלכלה, יחסי השארות והדפוסים התרבותיים המיוחדים לחברות בדואיות, ותוך 
כדי כך גם עזרו לנו להבין את הכשלים בדימויים הקלאסיים של חברות נוודים ובהנגדה 
הבינארית בינן ובין חברות של יישובי קבע. אבל המחקר האנתרופולוגי, כדרכו של מחקר 
אנתרופולוגי, התמקד בדפוסי התנהגות יומיומיים, בהמשגות תרבותיות ובאינטראקציות 
בתוך החברה הבדואית. המחקרים האנתרופולוגיים עמדו אמנם גם על מקומם של קשרים 
פוליטיים עם המדינה ועם קהילות יהודיות שחיו בנגב, אבל אף מחקר לא שם במרכז את 

היחסים בין מנגנוני המדינה ובין החברה הבדואית, נושא העומד במרכזו של ספר זה.
"ילדים חורגים". החברה  היו הבדואים  גם במחקר על הפוליטיקה הפלסטינית בישראל 
הפלסטינית מסועפת ומגוונת, והכתיבה — הן של פלסטינים הן של חוקרים לא פלסטינים 
תת־הקבוצות  בין  המורכבים  היחסים  בסקירת  כך  גם  מתקשה   — לה  ומחוצה  מישראל 
הפלסטיניות ובין עצמן, והיחסים של כל אחת מהן עם מנגנוני המדינה ועם הציבורים היהודיים 
בתוך החברה  והמעמד השולי שלה  הבדואית  וייחודה של החברה  נפרדותה  השונים. בשל 
הפלסטינית, מועט המחקר על ההתפתחויות שעברה מאז ראשית ההתיישבות הציונית ועל 
אופייה של שליטת המדינה בבדואים, השונה מאופני השליטה בפלסטינים הלא־בדואים. יש 
כמובן עבודות על המאבקים סביב האדמה בנגב והשאיפה של המדינה לרכז את הבדואים 
 Abu-Sa’ad, 2005; Dinero, 2010; Falah, בעיירות רפאים חסרות תשתית כלכלית )ראו למשל
לא  המדינה  עם  בנגב  הבדואים  ביחסי  כוללת  התבוננות  אבל   ,)1989; Kedar et al., 2018

נעשתה, ונסאסרה ממלא את החלל בכתיבה על “מאה שנות פוליטיקה והתנגדות״.
אחת התובנות הראשונות שלמדתי מהספר היא ששליטים )וגם אלו שמתכננים להיות 
לעצמם  להרשות  יכולים  אינם  המדינה(  טרום  בתקופת  הציונית  התנועה  כמו  שליטים, 
להתעלם מאף קבוצה. בניגוד לחוקרים אקדמיים, שמשאביהם המוגבלים ותחומי העניין 
שלהם אופנתיים והם מתמקדים בפיסת מציאות חברתית אחרת בכל פעם, מי שרצה לשלוט 
במרחבי הנגב היה חייב להביא בחשבון את נוכחות הבדואים בשטח, את משקלם בשווקים 
השונים )ובכלל זה כמובן שוק העבודה( ואת התגובות שלהם לאקטים שלטוניים — מחקיקה 
ועד השתלטות על קרקע בכוח הריבונות. נסאסרה מנתח את המדיניות של השליטים הללו, 
עותמאנים, בריטים ויהודים, עומד על מניעיהם וסוקר את התגובות של הבדואים לצעדים 

שננקטו ביחס אליהם. 

פרופ׳ יובל יונאי, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה  *
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)א(  נקודות:  שתי  המדגישה  תאורטית  במסגרת  שלו  הניתוח  את  ממקם  נסאסרה 
חשיבותה של המדינה כארגון רב כוח העוסק בפרויקט של ביצור כוחו והכפפת כל מה 
שקורה בטריטוריה הלאומית לסדר וליציבות, ו)ב( האופן שבו הפרויקט המדינתי במסגרת 
קולוניאליזם התיישבותי כרוך בכפיית הסדר החברתי של המתיישבים על הילידים. היתרון 
לנתח  בכך שהיא מאפשרת  הוא   ,1 בפרק  ובהרחבה  בבהירות  זו, המפורטת  מסגרת  של 
את יחסי המדינה הישראלית עם הבדואים בנגב במסגרת של יחסי השליטים הקודמים — 
העותמאנים והבריטים — עם אותם בדואים, ובמסגרת של יחסי מדינות אחרות באזור עם 

הבדואים החיים בהן.
התוצר הוא ספר עמוס ועשיר בהיסטוריה של יותר ממאה שנה, המספר באופן עקבי 
ושיטתי כיצד החברה הבדואית התמודדה עם הניסיונות של כוחות זרים לשלוט בה. הספר 
נסמך על מחקר ארכיוני מקיף הכולל ארכיונים של משרד החוץ )Foreign Office( הבריטי, 
צה״ל, המדינה, האו״ם ועוד. אבל נסאסרה לא הסתפק בתעודות כתובות; הוא ראיין בדואים 
שהיו מעורבים במשא ומתן בין המדינה לבדואים בזמן מלחמת 48׳ ולאחריה, או שהיו עדים 
למשא ומתן זה, ופקידים ישראלים כמו המושלים הצבאיים ששלטו בגורלם של הבדואים 

בדרום.
פרק 2 עוסק במדיניות של השלטון העותמאני ביחס לבדואים שחיו באזורי הספר שלו. 
הוא מראה שכבר העותמאנים ניצלו מאבקים בין־שבטיים בניסיון לאכוף את סמכותם, אבל 
הצלחתם הייתה מוגבלת בשל ההתנגדות הבדואית. רק לקראת המאה העשרים הצליחו 
המאמצים העותמאניים לחולל שינוי עם בנייתה של באר שבע כעיר מחוז עצמאית וריכוז 
מוסדות ציבוריים בעיר החדשה )בשכונה הקרויה כיום “העיר העתיקה״, כאילו באר שבע 
 ,)Markowitz & Urieli, 2002 ממשיכה ערים מקראיות בעלות רצף של אלפי שנים; ראו 
השליטה  קץ  עד  לחיכוכים  גרמו  האדמה  על  בזכויות  הכרה  ועל  מיסוי  על  מאבק  אבל 
על  גם  נסמך  שנסאסרה  אף  קודמות,  עבודות  על  בעיקר  מסתמך  זה  פרק  העותמאנית. 

הזיכרון הקולקטיבי של התקופה בתרבות הבדואית. 
הירדן.  ובעבר  פלסטין  בדרום  לבדואים  ביחס  הבריטית  אל המדיניות  3 ממשיך  פרק 
לטענתו של נסאסרה, הנסמכת בעיקר על מסמכים של השלטון הבריטי, הבריטים נתנו 
השלטון  תעשייתי״.  ״שקט  על  שמירה  תמורת  הפנימיים  ענייניהם  את  לנהל  לבדואים 
המיסוי בהתאם  גובה  על  הבדואים  עם  ונתן  ונשא  באזור,  אחרים  ושירותים  חינוך  קידם 
למצבם הכלכלי. פרקים 2 ו־3 מראים ששאלת הקשר בין מנגנוני המדינה המודרנית ובין 
להבין את  כדי  גם  והם חשובים  לעימות הפלסטיני־יהודי,  בלי קשר  גם  הבדואים עלתה 
המתח האינהרנטי לאכיפת הסמכות של מדינה על שבטים סמי־נוודיים )נסאסרה מפנה, 
כשצריך, לספרות על יחסי בדואים עם מדינות אחרות במזרח התיכון ובצפון אפריקה( וגם 
כדי להראות שיש מודלים שונים של שליטה. נוסף על כך, כפי שכותרת ספרו אומרת, הוא 
רוצה לעמוד על הרצף של ההתנגדות מצד הבדואים למאמצים של כוחות מבחוץ להכפיף 

אותם ואת אורחות חייהם לצרכים ולאינטרסים של השלטון.
למרות החשיבות של שני הפרקים העוסקים בתקופה הטרום־מדינתית, רוב הספר עוסק 
ביחסים בין מדינת ישראל לאזרחיה הבדואים הערבים בנגב. כאן התיאור מפורט הרבה 
יותר והוא רלוונטי מאוד להבנת המאבק הנוכחי של המדינה באזרחיה ובהתנגדותם. פרקים 
4 עוסק במפעל הציוני באופן כללי, אבל מתמקד  4–9 מספקים סקירה כרונולוגית. פרק 
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במקום של הנגב בחזון הציוני, בהתיישבות הציונית בנגב ובהשתלטות על הנגב ב־1948. 
פרק זה ממחיש את החשיבות של הספר שעליה עמדתי קודם: ההתמקדות בנגב מאפשרת 
סיפור המפגש  את  כאשר מספרים  זווית  לקרן  סיפורים שנדחקים  במרוכז  להאיר  לספר 
שקרה  במה  מתמקדים  ובעצם  הסכסוך,  של  ה״כללית״  המבט  מנקודת  הציוני־פלסטיני 

במרכזים הפלסטיניים הלאומיים במרכז ובצפון.
הממשל הצבאי הוא השחקן המרכזי בפרקים הבאים, וגם הם מתקדמים בסדר כרונולוגי: 
כדי שבירת  עיצוב היחסים עם הבדואים תוך   ;)5 )פרק  בנגב  התבססות הממשל הצבאי 
לתחום  שנותרו  אלו  וגירוש  ולמצרים,  לירדן  הבדואים  רוב  גירוש  השבטיות,  המסגרות 
המושב שכונה “אזור הסייג״ מצפון מזרח לבאר שבע )פרק 6(; המבנה הפוליטי, המאבק 
הממשל  של  השני  השלב   ;)7 )פרק  החמישים  בשנות  וההישרדות  ההתנגדות  הכלכלי, 
הצבאי בשנים 1956–1963 )פרק 8(; ביטול הממשל הצבאי, מהלך שלא יצר שינוי מהותי 
בתהליכי השליטה )פרק 9(. פרויקט יישובם של הבדואים בעיירות מתוכננות בלי היוועצות 
בהם ובלי לפתור את שאלת הזכויות על אדמותיהם נדונה גם בסוף פרק 8 וגם בפרק 9, 
10 מעביר אותנו היישר אל ההווה ולמאבקים  שמתאר את ההתנגדות לפרויקט זה. פרק 

סביב תוכנית פראוור.
היריעה קצרה מכדי לתאר את השתלשלות העניינים, אבל הקריאה מאלפת וחשובה 
ומלמדת כיצד המדינה חתרה בהתמדה לביצור האינטרסים שלה ושל המתיישבים היהודים, 
הממשלתיות  התוכניות  את  חלקית  לעצור  והצליחו  בהתנגדות  התמידו  הבדואים  וכיצד 
לאורך  בעקביות  מעביר  שהוא  מסר  יש  לנסאסרה  מאוזנים.  הלא  הכוחות  יחסי  למרות 
הפרקים, והפסקה הראשונה בפרק המסכם מתמצתת אותו. הוא מתנגד להשקפה המקובלת, 
ויהודים כאחד, שלפיה המדינה הישראלית הצליחה לדכא את הבדואים  אצל פלסטינים 
בנגב. לא כך, טוען נסאסרה; בדואי הנגב הצליחו לשנות את המדיניות של כל המשטרים 
ששלטו בנגב, העותמאני, הבריטי והישראלי, באמצעות שימוש יצירתי בהתנגדות יומיומית 
צריכים  לטעון שאנו  רוצה  הוא  הבדואי;  למקרה  מעבר  לכת  מרחיק  הטיעון  אלימה.  לא 
לחשוב על כוח כעל יחסים בין שני גורמים ולא כיכולת של צד מסוים. ההסתכלות על כוח 
כיכולת מביאה לתפיסה שלפיה הגורם החלש ביחסים, הבדואים במקרה הזה, הם תמיד 
פסיביים וחסרי כוח בכלל. אבל גם בעלי הכוח העדיף זקוקים לשיתוף הפעולה של מעוטי 

הכוח, ויכולת השליטה שלהם היא תמיד מוגבלת.
אינה  נסאסרה  של  והכתיבה  פוליטי,  אקט  גם  תמיד  היא  פוליטית  היסטורית  כתיבה 
יוצאת דופן. גם היא מעידה על פוליטיקה בדואית שרוצה לא רק לבקר את השליטה של 
המדינה אלא גם לספר את ההיסטוריה של ההתנגדות. אחת מנקודות החוזק של הספר 
היא יכולתו להאיר את הדיאלקטיקה שנוצרה בין שני מומנטים אלו: הכוח שמופעל על 
הבדואים והכוח שהם הפעילו בחזרה. האם הוא נוטה להפריז ביכולת התמרון של ההנהגה 
הבדואית? אולי, אבל זה אופיים של נרטיבים היסטוריים. כוחם הוא בהבלטת נקודות שהיו 
סמויות בנרטיבים שאחרים סיפרו קודם, והספר של נסאסרה מלא נקודות כאלה ותובנות 

חדשות וחשובות.
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זוהר מאור ויוכי פישר )עורכים(. לאומיות וחילון. מאגנס ומכון 

ון ליר. 2019. 369 עמודים

תמיר שורק*

כשפוליטיקאי ישראלי קורא להקמת “ממשלת אחדות חילונית״, אין לו אפילו צורך לסייג 
שכביכול  החילונית,  היהודית  האחדות  חלק.  בה  יטלו  יהודיות  מפלגות  רק  כי  במפורש 
מבוססת על תפיסת היהדות כלאום בלבד, מדירה הן את שאינם יהודים הן את אלה שלהם 
מסרו היהודים ה״חילונים״ את המפתחות לשער הכניסה ליהדות. עם זאת, הפרדוקס הזה 
אין משמעו כי החילוניות היהודית הישראלית היא פרי אשליה בלבד. ההגדרה העצמית 
“חילוני״ לא רק מקושרת לאורח חיים מסוים אלא היא גם מנבא ראשון במעלה של הצבעה 
פוליטית, עמדות במגוון נושאים ויחס מובחן למשמעות הזהות הלאומית הישראלית. הפער 
הזה, שבין המשמעות הפוליטית המובהקת של ה״חילוני״ ובין חוסר העקביות והסתירות 
הפנימיות של החילוניות היהודית הישראלית כרעיון, מעניק משמעות עכשווית יתרה לכל 

דיון אקדמי על היחסים שבין לאומיות, דת וחילוניות.
בכרך שערכו, זוהר מאור ויוכי פישר בוחנים לאומיות וחילון בהקשרים שונים. מדובר 
וארוך  נושא לפולמוס אקדמי רב־תחומי  בשני מושגים שהגדרתו של כל אחד מהם היא 
יש  ללאום  חילון  בין  היחסים  למערכת  המבוא,  בפרק  העורכים  שכותבים  כפי  בשנים. 
הקשר  ובכל  הזמן  ציר  לאורך  ומשתנים  נזילים  אלו  ודפוסים  ומגוונים,  שונים  דפוסים 
נתון. חוקרים משתמשים במילה “חילון״ לציון תהליכים שונים ולפעמים סותרים. המושג 
הפוליטיקה  להפרדת  הדת,  מצוות  קיום  בשכיחות  סטטיסטית  לנסיגה  חליפות  מתייחס 
מהדת, להסדרה מחדש של היחסים בין הפוליטי לדתי באופן היררכי או לירידה בכוחם של 
ממסדים דתיים בזירה הציבורית. אך מכיוון ששלילה מוחלטת של הדת תותיר את החילוני 
ללא קסם ומיתוס, ולכן גם ללא אתוס מלכד ומגייס, חילון הוא גם העתקה של הדתי אל 
המרחב ה״חילוני״. מכאן שאפשר לראות בלאומיות לא רק מופע מסוים של חילון, מוקד 
חלופי לסולידריות על בסיס דתי, אלא גם תגובת נגד לחילון ולהסרת הקסם, או כפי שכותב 
בקידוש  גם  כרוך  היה  הדת  “חילון  בקובץ,  המופיע  גרמניה,  על  במאמרו  אברהם  דורון 
שבו  התהליך  הוא  שחילון  בכך  גם  מתבטאים  הדיאלקטיים  היחסים  ועוד,  זאת  הלאום״. 
הופרד החילוני מהדתי, כך שלמעשה החילון יצר לא רק את החילוני אלא גם את הדתי, 

אשר לא היה קיים כתחום מוגדר בעולם הטרום־מודרני. 
בסוגיות  עוסק  הראשון  החלק  חלקים.  בשלושה  אלו  מורכבות  סוגיות  בוחן  הקובץ 
תאורטיות עקרוניות. החלק השני דן ביחסי לאומיות וחילון בשישה הקשרים, ואילו החלק 
השלישי דן ביחסי לאומיות וחילון בהקשר היהודי. הגישה שהעורכים מאמצים מציבה סימן 
שאלה מעל עצם היכולת להשוות תהליכי חילון בהקשרים שונים. בצדק הם טוענים כי 
“לדתות השונות יש מבחנים פנימיים משלהן לומר מה הופך אדם ל׳מחלל׳ ול׳חילוני׳, ובלי 
להצביע על המבחנים הפנימיים הללו אין כמעט משמעות למילה חילון בהקשר ספציפי״. 

פרופ׳ תמיר שורק, המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת פן סטייט  *
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עם זאת, עצם ההצגה של כמה מקרים בקובץ אחד ותחת כותרת אחת מרמזת על ההנחה 
כי יש להם בכל זאת מכנה משותף, המצדיק את המינוח המכיל ומזמין השוואה ביניהם. 

לא במקרה, אף שמרבית המחברים הם היסטוריונים, הפרק הפותח את סדרת מקרי 
המבחן הוא מאמרו הקלאסי של הסוציולוג רוברט בלה “הדת האזרחית בארצות הברית״, 
שפורסם לראשונה ב־1967. בלה טוען כי בארצות הברית קיימת דת אזרחית ממוסדת בעלת 
להמשגה  הדוק  קשר  יש  דתיים  לרעיונות  וכי  משלה,  וחגים  סמלים  מקודשים,  טקסטים 
העצמית של הרפובליקה. המקרה האמריקני, על פי בלה, הוא דוגמה לדחיקת הממסדים 
הדתיים הרשמיים מן הפוליטיקה כדי לפנות מקום לדת אזרחית שיכולה להכיל את כלל 
האזרחים. גם כאן, החילון במובן של צמצום כוחה של הכנסייה מתרחש בד בבד עם קידוש 
האומה הפוליטית. ראוי לציין כי זהו אחד המאמרים המצוטטים ביותר בדיונים על הקשר 
בין דת ולאום, וחשיבותו חורגת בהרבה מהדיון הפרטי במקרה האמריקני. השפעתו ניכרת 

גם בחקר החברה הישראלית, ולכן לתרגומו לעברית, גם אם באיחור ניכר, יש ערך רב. 
מבנה הכרך, הנע מסקירת מקרי מבחן גלובליים אל מאמרים העוסקים ביהדות ובציונות, 
אף הוא עשוי לרמז על ניסיון לבחון באופן השוואתי את הקשר בין חילון ללאומיות בהקשר 
)גרמניה(, ענת לפידות־ דורון אברהם  )על אנגליה(,  נסימי  הציוני. מאמריהם של הילדה 
פירילה )טורקיה(, אורי פטרושבסקי )רוסיה( ובריאן פורטר־סוץ׳ )פולין( מרתקים ומעוררי 
תפקיד  מילאו  דתיות  זהויות  כיצד  ממחישים  המחברים  מהמקרים  אחד  בכל  מחשבה. 
מרכזי בהיווצרותן ובשימורן של זהויות לאומיות, וכן עד כמה סבוכים היחסים שבין חילון 
ללאומיות. עם זאת, ההיבט ההשוואתי בכרך נותר בדרך כלל מרומז, ובסופו של דבר מי 

שיחפש בו תובנות השוואתיות מפורשות עלול להתאכזב.
הקטגוריות  את  הבוחן  רז־קרקוצקין,  אמנון  של  חיבורו  הוא  זה  בהקשר  חריג  מאמר 
דת, חילון ולאום בהשראת פוקו )המתווכת דרך אדוארד סעיד וטלאל אסד( כצורות שיח 
המייצרות זו את זו לאורך תהליך היסטורי, ולכן כל דיון על היחסים ביניהן הופך חמקמק 
ומתעתע. רז־קרקוצקין גם מצביע על כך שתהליך החילון היהודי הוא למעשה השתקפות 
של תהליך החילון הנוצרי — ואז נשאלת השאלה באיזו מידה ה״התנצרות״ של היהדות היא 
באמת תהליך חילון. עם זאת, החשיבות העיקרית של מאמרו היא בהפניית המבט לשני 
הקשרים שאמנם אינם ייחודיים לציונות אך הם בולטים בה במיוחד. האחד הוא החילון של 
העיקרון המשיחי היהודי כסיפור לאומי־פוליטי, אשר תורם לציונות ממד אפוקליפטי. השני 
הוא ההקשר הקולוניאלי שעיצב את יחסה של הציונות לדת. אמנם, כותב רז־קרקוצקין, 
בציונות  אך  מתנחלת,  לאומיות  של  אחרים  במקרים  גם  מתאחדים  והקולוניאלי  הלאומי 
ושניהם  נפרדים,  הם  כי  לחלוטין ההבחנה הבסיסית של הסדר החילוני המניחה  קורסת 

משתלבים במלואם בסיפור התאולוגי־משיחי.
על רקע זה הבחירה של העורכים בהקשרים ההשוואתיים נראית חסרה, שכן אף אחד 
מן ההקשרים שנבחרו להאיר את המקרה הציוני אינו עוסק בחברות מתיישבים־מהגרים 
)מאמרו של בלה עוסק בארצות הברית, אך כמעט אינו נוגע בהקשר הקולוניאלי(. דיונים 
היו  אירלנד  בצפון  הפרוטסטנטית  הקהילה  בקרב  בחילון  או  האפריקנרית  בלאומיות 
מתכתבים היטב עם מאמרו של רז־קרקוצקין. חיבור אחד שדווקא מתקשר היטב לחילוניות 
הציונית הוא מאמרה של ענת לפידות־פירילה על ה״אסלאם הכמאליסטי״ בטורקיה. זהו 
תנועה  על  הסיפור  מכך,  הנוצרי. חשוב  מן הההקשר  החורג  בחלק השני  היחיד  המאמר 
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לאומית שמנהיגיה אוחזים בדימוי עצמי חילוני ומחלן, המבצעת טיהור אתני ומקימה מבנה 
אזרחות היררכי — שניהם על בסיס קריטריון הכלה דתי — נשמע מוכר, אף כי ההקשר נותר 

מרומז בלבד.
הנזילות של קטגוריית החילוניות כפי שהיא משתקפת מדפי הספר, ההכרה במרכיב 
מן  לא־יהודים  של  העכשווית  הפוליטית  וההדרה  החילונית  הציונות  של  הדתי־משיחי 
החילוניות הישראלית מחייבות אותנו לחשוב מחדש על משמעותה של התיבה “חילוני״ 
מקיפה  עולם  השקפת  כאל  הישראלית  לחילוניות  שנתייחס  זמן  כל  הישראלי.  בהקשר 
הזהות הקולקטיבית, תקפות המושג  את  כיסוד המגדיר  על הדת  תיגר  לקרוא  המבקשת 
כאל  הישראלית  לחילוניות  נתייחס  אם  זאת,  עם  הפנימיות.  סתירותיו  סלע  על  תתנפץ 
קטגוריה סוציולוגית בעלת גבולות עמומים וכאל צורת שיח הממלאת תפקיד במאבקים 

על משאבים, כוח ויוקרה, יקל עלינו לחקור אותה.
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מפגשים מסביב לטקסט: אתנוגרפיה של  גוזמן־כרמלי.  שלמה 
 365  .2020 לאור.  הוצאה  ופרדס  חיפה  אוניברסיטת  יהדויות. 

עמודים

אנה פרשיצקי*

הדוקטור  עבודת  על  מבוסס  יהדויות  של  אתנוגרפיה  לטקסט:  מסביב  מפגשים  הספר 
באוניברסיטת  ולאנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  כרמלי, שנכתבה במחלקה  גוזמן  של שלמה 

בר־אילן. הספר זכה בפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת 2017. 
בזרמים  הטקסט  של  ובמקומו  היהודית  בטקסטואליות  עוסק  כרמלי  גוזמן  של  ספרו 
השונים של יהדות זמננו, באמצעות התייחסות לחמש זירות: כולל שפועל בישיבה חרדית 
למספרי  מדרש  בית  ספרדית;  מקובלים  ישיבת  חילונית;  ישיבה  הליטאי;  לזרם  השייכת 
סיפורים, הפועל במסגרת בית מדרש פלורליסטי; וחסידות תולדות אהרון. אחת ההברקות 
בו היא פיתוח המושג “יהדויות״, המציין את העובדה שאין כיום למעשה יהדות אחת אלא 
תצורות תרבותיות רבות. המחבר מפתח אותו לכדי מושג אנליטי שמאפשר לבחון זיקה, 
משא ומתן ודו־שיח בין מגוון זירות יהודיות. הביטוי המפורסם מן המדרש רבה “שבעים 
וריפוי, הופעה  לימוד, תפילה  זה שבוחן מפגשי  פנים לתורה״ מקבל משנה תוקף בספר 
וגיבוש קהילתי שבמרכזם שימוש בטקסט דתי כתוב בחמש זירות נבדלות של יהדויות בנות 
זמננו. ביטוי זה משמש לרוב מן השפה ולחוץ, ולמעשה כל זרם ביהדות פוסל לחלוטין את 
הזרמים האחרים, מבקר אותם ורואה לפניו פן אחד בלבד. אך כאן הריבוי והרב־קוליות 
של הטקסטים ושל פרשנותם לובשים צורה והופכים לגיבוריו של הסיפור. חמש הזירות 
ואינסופי.  רבגוני  רב־קולי,  יהודי  מרחב  יוצרות  הן  אחת.  בכפיפה  דרות  כך  כל  השונות 
חידוש נוסף טמון ברפרטואר העשיר של דימויים של הטקסט, שהמחבר מנסח בהקשר של 

היהדויות השונות: טקסט כאספקלריה, כחפץ, כביצוע תיאטרלי וכמכונן קהילה. 
הקריאה בספר עוררה אצלי מייד אסוציאציה לסיפור “ספריית בבל״ של חורחה לואיס 
בורחס. הסיפור מתחיל בטענה שהספרייה היא היקום כולו, היא העולם הנצחי והבלתי 
מוגבל של שפות נסתרות, ספרים, פרשנויות וקריאות אפשריות. כל ספר בספרייה יכול 
ממדיה  ייכתב.  או  נכתב  פעם  שאי  ספר  כל  מכילה  הספרייה  התשובות.  כל  את  להכיל 
של הספרייה שמכילה את הכול אינסופיים; היא מעין מבוך של גלריות, מדפים, חדרים, 
זה  רוצחים  נלחמים,  מתווכחים,  לרגל,  עולים  בה,  מסתובבים  ספרנים  ומדרגות.  קומות 
את זה, קוראים ומחפשים אחר הספר האחד. אצל בורחס האל בהתגלמותו מופיע בהיבט 
הטקסטואלי של הספר ובהיבט המרחבי של הספרייה. ספרייה היא לא רק דימוי, אלא גם 

ובעיקר דגם קוסמולוגי של העולם.
ביהדות,  הספר.  עם  הם  שיהודים  המפורסם  הרעיון  את  בספרו  מסביר  כרמלי  גוזמן 
התנ״ך מכונה “ספר הספרים״. לדברי המחבר, “הספר הוא מונח מוכלל המתייחס לא רק 
לתנ״ך אלא למערך מסועף של טקסטים תורניים, המקיפים אותו ונמצאים בתהליך מתמיד 

ד״ר אנה פרשיצקי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האקדמית גליל מערבי  *

סוציולוגיה ישראלית כב)1( תשפ"א-2021
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התרבות  בני  ידי  על  והרכבה  עריכה  פירוק,  תיקון,  פרשנות,  לימוד,  שינון,  קריאה,  של 
היהודית״ )עמ׳ 19(. “יהודים רבים מאמינים שכל דבר הקיים בעולמנו רמוז וגנוז בתורה, 
ושלימוד התורה הוא יסוד רוחני המקיים את העולם. שימוש בארון הספרים היהודי, אותו 
ערך מסועף של טקסטים תורניים שהרכבם משתנה מקהילה לקהילה, נפוץ גם בהקשרים 
ואישיים״  קהילתיים  לאומיים,  דתיים,  ובטקסים  בפרקטיקות  אינטלקטואליים:  שאינם 
)עמ׳ 28(. אם נשתמש בדימוי ובמודל של בורחס אזי במובן מסוים יהודים הם, יותר מכול, 
חשוב  היהודית.  הספרייה  את  בעצם  בוחן  כרמלי  גוזמן  של  המחקר  לכן,  הספרייה.  עם 
לציין שהמחבר עצמו ממקם את הטקסטואליות היהודית במבט השוואתי ובהקשר אנושי 

אוניברסלי רחב.
המחקר  שיטות  את  מתאר  טקסט״,  על  “מחשבות  הראשון,  שערים.  שלושה  בספר 
זמננו, בשיטה  יהדויות  שונות של  בזירות  — תצפיות משתתפות  שבהן השתמש המחבר 
ייחודית המכונה “אתנוגרפיה רב־מקומית״ שבוחנת תופעה מסוימת במרחבים תרבותיים 
שונים. שיטת מחקר זו נבדלת מן האתנוגרפיה הקלאסית שמתמקדת במקום גאוגרפי אחד 
בלבד. היא מאפשרת “שוטטות״ ומעברים של החוקר בין זירות מחקר שונות, ומשקפת את 
התפיסה הפוסט־מודרנית של פרגמנטריות וריבוי. במובנים רבים אתנוגרפיה רב־מקומית 
קשה יותר לביצוע מאשר האתנוגרפיה שמתמקדת בקהילה או במקום אחד בלבד, משום 
לכתוב  הצליח  כרמלי  גוזמן  שונות.  בתרבויות  בקיא  להיות  החוקר  את  מחייבת  שהיא 
אתנוגרפיה עשירה ורגישה לפרטים באמצעות תיאור פרטיקולרי גדוש של כל אחת מחמש 
של  מייחודיותה  לגרוע  מבלי  ביניהן  השוואתי  ניתוח  לערוך  גם  ולבסוף  המחקר,  זירות 
כל זירה. אנתרופולוגיה של יהדות עוסקת בדרך כלל בניתוח טקסים, מנהגים וטקסטים 
יהודיים בקהילה יהודית אחת בלבד, לפי העקרונות של אתנוגרפיה קלאסית, ואילו הספר 
הזה עוסק באנתרופולוגיה של יהדויות ומבוסס על אתנוגרפיה של קהילות יהודיות שונות 

וטקסטים ומנהגים יהודיים נבדלים. 
השער השני עוסק בשני נושאים: המשמעות הסמלית המיוחסת לכתבי הקודש ביהדות 
את  לנתח  אפשר  שבעזרתם  התאורטיים  והמערכים  המודרנית,  וביהדות  המסורתית 
הטקסטואליות היהודית — תאוריות מרכזיות באנתרופולוגיה סמלית; היבטים תאורטיים 
של יחסי טקסט קהילה ומגדר; תאוריות שדנות במקומו של העצמי ושל הטקסט במעברים 

בין מסורת, מודרנה ופוסט־מודרנה; וכן תאוריית הביצוע התרבותי. 
השער השלישי מתאר את זירות המחקר השונות. הפרק הראשון בו מציג השוואה בין 
שתיים מהזירות: כולל וילנא, כולל ליטאי בשכונה חרדית בירושלים, והישיבה החילונית 
הכולל הליטאי מציג עמדה טרנסצנדנטית  כי  עולה  אביב. מההשוואה  בדרום תל  בינ״ה 
כלפי הטקסט המטפח “עצמי מסורתי״. לעומת זאת, הישיבה החילונית, המייחסת משמעות 
אימננטית לטקסט והרואה ויכוח, פירוק והרכבה ברוח הזמן, מטפחת “עצמי רפלקסיבי״ 
ואינדיווידואלי המשתמש בטקסט לבירור זהותו ותפיסת עולמו. הפרק השני בשער בוחן 
פרקטיקה המכונה “תפילת הכוונות״ בישיבת היכלות, ישיבת מקובלים ספרדית ירושלמית. 
אליהם.  הפונה  לקהל  שמסייעים  בקבלה  ידע  לבעלי  המיועד  מורכב  תפילה  נוסח  זהו 
לריפוי  המשמשים  כבחפצים  בטקסטים  אינסטרומנטלי  שימוש  נעשה  הקבלית  בישיבה 
ולתיקון. הפרק השלישי מתאר בית מדרש למספרי סיפורים הפועל ב״אלול״, בית מדרש 
פלורליסטי בירושלים. הפרק מתמקד בכיתות האומן ובסדנאות התיאטרון הנערכות בבית 
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המדרש ודן ביכולת הריפוי של ביצוע אגדות חז״ל בידי נשים. חלוקה נושנה מבחינה בין 
לימוד גמרא, שנחשב פעולה של גברים, ובין ביצוע היגד סיפורי — זה נחשב פעולה של 
נשים, והן אף מרפאות בעזרת ביצועיהן. חלוקה זו באה לידי ביטוי בבית מדרש של מספרי 
סיפורים, שרוב המשתתפות בו הן נשים. פרק רביעי ואחרון בשער זה מציג עבודת שדה 
בקרב חסידי תולדות אהרון בירושלים ומתמקד ב״מסמך תקנות״, קודקס חוקים מפורט 
ומחמיר שחיבר האדמו״ר הראשון של החסידות, ועליו חותמים החסידים מדי שנה. הטענה 
דתית מתבדלת  קהילה  הוא טקסט שמכונן  זה  תקנות  היא שמסמך  המרכזית של הפרק 

מתוך משבר של מודרנה. 
בסיכום הספר גוזמן כרמלי כותב ש״בכל מקום שבו יהודים נפגשים מסביב לטקסט, 
גזע  תאי  התלמוד  דפי  או  החומש  ספרי  היו  משל  אקטיבית,  תרבותית  יצירה  מתרחשת 
עובריים המסוגלים להתמיין ולהתאים את עצמם לסוגות השונות של יהדות זמננו, לספק 
לכל אחת ואחת מהן את כוח חיותה המיוחד, הניזון מכוח החיות של הטקסט״ )עמ׳ 275(. 
הטקסטואלי  לריפוי  החילונית,  ובישיבה  הליטאי  בכולל  שללימוד  קובע  הוא  בהמשך 
בישיבת המקובלים, להיגד הסיפורי בבית המדרש אלול ולחוזה החברתי של תולדות אהרון 
אל  הפנייה  בעצם  אלא  מבנית,  אחדות  חולקים  לא משום שהם  יש מאפיינים משותפים 
הטקסט והשימוש בו כבאמצעי יצירתי “המשלב אינטלקטואליזציה, כנות ורגש, ובראיית 
הטקסט כסמל שבאמצעותו ניתן לברוא, ליצור, להתווכח, לתקן, לרפא וגם, להוסיף תקנות 

כנדבך חדש לטקסטים הקנוניים כדי להיבדל ולהיפרד״ )עמ׳ 276(.
לסיכום, לפנינו ספר עשיר מאוד בתוכן, וכל פרק בו פותח צוהר לאתרים השונים של 
של  האנתרופולוגיה  בתחום  ועוסק  שמתעניין  מי  לכל  חובה  ספר  זהו  בישראל.  יהדויות 

יהדויות.



ביקורות ספרים 212   תמר ברגר

ים
פר

 ס
ת

רו
קו

בי

ערים,  ובינוי  לארכיטקטורה  הפקולטה  בצלאל;  ולעיצוב  לאמנות  האקדמיה  ברגר,  תמר  ד״ר   *
הטכניון — מכון טכנולוגי לישראל

סוציולוגיה ישראלית כב)1( תשפ"א-2021

האשכנזיות  והמצאת  דומסטי  שיח  שבבית:  הבית  חכם.  מיכל 
המודרנית 1920–1970. הוצאת גמא. 2020. 352 עמודים

תמר ברגר*

בהקשריו  הפנים  ועל  מעטה,  בכלל  העיצוב  תחומי  על  הכתיבה  בעברית.  כזה  ספר  אין 
כמעט שלא כתבו בכלל. כבר מבחינה זו תורמת מיכל חכם תרומה סגולית למחקר התרבות 
הישראלית. ספרה, שמציע חתך אורך גדול יחסית — משנות העשרים ועד שנות השבעים 
של המאה ה־20 — חוצה בלי דרמה את המעבר מיישוב למדינה ונע הלוך ושוב בין נקודות 
מבט, מוקדי דיון, סדרי גודל, מרכיבים והקשרים של התופעה. הדיון מתרחב ומצטמצם, 
מחבר ומפריד. המבט התאורטי נשען על השיח האדריכלי, הגאוגרפי, הסוציולוגי והאסתטי 
ופרטי  חיים  אורחות  מגורים,  צורות  כוללים  הנבחנים  והאובייקטים  והתופעות  העדכני, 
ריהוט, מוסדות ציבוריים, ספרים )ספרות הדרכה, ספרות יפה ועיתונות ילדים( ואובייקטים 

של תרבות חזותית )סרטים, אמנות פלסטית, כרזות, פרסומות ועוד(. 
חכם  תרבותי.  ממטען  המתפקע  חשוב  מושג  הדומסטיות,  מושג  עומד  הדיון  בלב 
מציינת שהוא הסתעפות של שיח ההיגיינה )שכשלעצמה היא מושג כרוך בחיי היומיום 
ורחב משנדמה(, אבל הוא עומד בפני עצמו, עשיר ומספק. הדומסטיות היא אידאולוגיה 
חכם.  בדיון של  עולים  אלה  וכל  ופסיכולוגיה,  היסטוריה  ופוליטיקה,  ופרקטיקה, תרבות 
היא עוסקת ב״דומסטיות הציונית״ במטרה להתחקות אחר “תפקידו של שיח הדומסטיות 
הציוני כפרויקט המצאתה, שכפולה וטיפוחה של האשכנזיות הציונית המודרנית כקטגוריה 
הערכים  את  לייצג  והמתיימרת  הלאומית,  לזהות  סימבולית  השקולה  והגמונית  לכידה 
ואת התפיסות של הבית הלאומי״ )עמ׳ 12(. המצאת הישראליות הייתה כרוכה מניה וביה 
בהמצאת האשכנזיות, או במילים אחרות, הדומסטיות הישראלית התהוותה בדמותה של 

אשכנזיות מומצאת. 
האשכנזיות, ולפיכך שיח הדומסטיות האשכנזי, עולים בספר בשני הקשרים שונים לפי 
והישראלי  הציוני  זה  הוא  הספר,  עוסק  בעיקר  שבו  האחד,  ההקשר  במציאות.  הופעתם 
המתהווה — על המודלים ששאב משיח הדומסטיות האשכנזי )והדמיון בין המקרה הציוני 
למקרים של מדינות מזרח־תיכוניות דווקא, שבעצם ההצבעה עליו יש חידוש הפותח פתח 
להמשך הדיון(, על ניסוחיו הרעיוניים האוטופיסטיים ועל ביטוייו הפרקטיים. כאן פעלה 
אשכנזית  הגמוניה  אותה  שבו  זה  הוא  האחר  ההקשר  הפנים־אשכנזי.  לגיבושה  הציונות 
חכם  מולה.  שניצבה  המזרחיות  את  שלה  בדמותה  לעצב  ביקשה  שהתגבשה  מדומיינת 
מתייחסת לשלב זה בשליש האחרון של הספר. יש לומר כי ההבדל בין שני השלבים דווקא 
חכם  של  המושכלת  שאיפתה  למרות  למדינה,  מיישוב  המעבר  של  חשיבותו  על  מצביע 

להציג תהליך רציף של הבניה מסוימת בהקשרים משתנים. 



סוציולוגיה ישראלית כב)1(   213תשפ"א-2021

שיח  על  ההשפעה  במקורות  דנה  חכם  הראשון  בשער  שערים.  לשני  מחולק  הספר 
הדומסטיות הציוני מאז שנות העשרים של המאה ה־20. היא מציגה את זיקתו המסוימת 
לאומית  סובייקטיביות  של  לכינונה  שתרמו  הסובייטי,  ולזה  הגרמני  הדומסטיות  למודל 
הדומסטי  השיח  את  יחדיו  הכורך  האפריקני,  הקולוניאליסטי  למודל  וכן  מודרנית, 
והאימפריאלי, את הביטויים האוטופיסטיים והמדעיים הציוניים ואת זיקתו לתורת הגזע. 
בשער השני היא מציגה את הזהויות שכנגד, אלה שמולן השיח הדומסטי הציוני העמיד את 
עצמו בעודו מאמץ חלקית את מאפייניהן: הגלותיים, מי שאינם חלוצים, ילידים וערבים 
בכלל, בורגנים ומזרחים. אלא שהפרקטיקה, כפי שמראה חכם, הייתה בורגנית — אמנם 
לא בורגנות של ההון אלא בורגנות פועלית שלא הפנתה עורף לאתוס החלוצי, כפי שהיא 
ומזרחית  ערבית  זהות  עיניה  לנגד  מציבה  כלומר  אוריינטליסטית,  והתפיסה   — מציינת 

מדומיינת.
 — בלעדיו  בדומסטיות  לדון  אי־אפשר  אורכו.  לכל  הספר  את  חוצה  המגדרי  ההיבט 
העבודה  וחלוקת  והחוץ(  הפנים  )או  לציבורי  הפרטי  בין  ההבחנה  כינון  עם  משורשיה, 
הברורה שהתלוותה לה, ועד להופעות המעודנות יותר של הזיקה בין מגדר לדומסטיות 
בימינו. חכם בוחנת לפרטי פרטים ספרי הדרכה בתחומי הבישול, התזונה ותרבות האכילה, 
הניהול הכלכלי של משק הבית, עיצובו, שמירה על ההיגיינה שלו והתנהלות הגוף בעת 
ומתוך כך היא ממחישה את ההיבט המגדרי העמוק של שיח הפנים  העיסוק בכל אלה, 
גם  נוכחת  זה. החלוקה המגדרית  ביקורתית המתייחסת לשיח  נשית  גם כתיבה  ומנתחת 
במה שעומד במוקד הדיון של חכם — השימוש בשיח הדומסטי בהבניית הלאום. הנשים, 
נוטרות הבית והמשפחה הגרעינית הבורגנית, מצטרפות אל הגברים נוטרי האומה לאיחוד 

הזירות ולעיצובה ושימורה של האומה המודרנית. 
הספר מלא וגדוש בדוגמאות מסוגים שונים שחכם מנתחת אותן וממחישה באמצעותן 
יפה,  ספרות  מודעות,  פרסומות,  איורים,  הדרכה,  ספרי  הנחיות של  התאורטי:  הדיון  את 
הדוגמאות  ועוד.  סרטים  עיתונאיות,  כתבות  מדעיים,  מסמכים  תצלומים,  ילדים,  עיתוני 
פעם  לא  ומסייעות  בהקשריהן  בבירור  מובאות  התאורטיים,  בפיתוחים  היטב  שזורות 
להמחיש את הנטען. לצד זאת, הגודש מכביד לעיתים, אף שאפשר לקרוא את הספר ברצף 
ולעקוב אחר מהלך הטיעון גם בקריאה סלקטיבית של המקרים. חכם גם מסייעת לקוראת 

ומביאה סיכומי ביניים בתום כל שלב בדיון. 
בשל הנושא היסודי כל כך, מגוון הדוגמאות, הבהירּות שבה חכם מציגה את התאוריות 
העומדות ביסוד המחקר וכתיבתה הנקייה ונטולת הז׳רגון, ספרה פונה למנעד רחב למדי 
ובעיצוב  בכלל  הישראלית  בתרבות  שעוסקים  מי  של  אקדמי  מקצועי  קהל  קהלים:  של 
בפרט, קהל קוראים רחב יותר, וגם — חשוב לא פחות — קהל העוסקים במקצועות העיצוב 

והלומדים אותם, שיזכו במבט רפלקסיבי, ביקורתי ומורכב על פעולתם.
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National Statistics, Ethnic Categorization,

and Inequality Indicators in Israel

Sigal Nagar-Ron

Abstract. National statistics play an important role in the construction of ethnic 
categorization. The article analyzes the Statistical Abstract of Israel published by 
the Israeli Central Bureau of Statistics (CBS) from 1950 until 2020 and exposes  
the national statistics’ contribution to the intra-Jewish ethnic binary distinction 
(between Ashkenazim and Mizrahim) during the state’s formative decades, parallel 
to the construction of Israeli ethnic inequality, and the gradual erasure of ethnicity 
from the CBS inequality indicators at the last decades. Since CBS set an expiration 
date for ethnicity – two generations after immigration – in the last two decades, 
third and fourth generations have become untraceable in official statistics. At the 
same time, the CBS developed new indicators to examine and measure inequality: 
the “Socio-Economic Cluster Index” in 1987 and the “Peripherality Index” in 
2008. These new inequality indicators, which “bypass ethnicity”, are based on 
space. I discuss the implications of this “statistical ethnic-blind approach”, arguing 
that the new inequality indicators erase the history of immigration and settlement 
in Israel which created the ethnic inequality structure prevalent till this day. 
Furthermore, the absence of ethnic based statistical data hinders proper analysis of 
current inequality in Israel.

Keywords: ethnicity, indicators, inequality, national statistics

A Pleasant Place to Live: Class Comfort and
Middle-Class Attitudes towards Diversity

Guy Shani

Abstract. The current literature repeatedly points to gaps and tensions between 
the generally positive attitudes of members of the middle-class towards diversity 
and their treatment of social others in their neighborhoods. In this article I explore 
these gaps and the socio-spatial mechanism shaping them. The article is based on 
a comparative study of the residential choices of middle-class and upper middle-
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class residents of Tel Aviv and Beersheba. It argues that the attitudes of the middle 
class towards social diversity reflect the tension between a declarative class 
culture expressed in general views, and an internalized class culture expressed in 
a sense of comfort in one’s neighborhood. Paradoxically, middle-class residents’ 
ability to feel comfortable in socially diverse spaces rests on the use of segregative 
strategies in urban space. When not able to use these strategies, middle-class 
residents develop negative attitudes towards social others and a preference for 
gated communities. 

Keywords: middle class, urban sociology, diversity, culture, creative class

Radical Right-wing Activists and Political
Violence Towards the State: A Strategy

for Change or Undermining Legitimacy?

Yair Yassan

Abstract. Based on 20 semi-structured in-depth interviews with radical right-
wing activists from the West-Bank (out of 60 interviews with activists from 
various sectors), this article seeks to explain what interpretations radical right-
wing activists give to violence directed towards the state. The findings raise two 
non-mutually exclusive possibilities: First, violence is perceived as a conscious 
strategy for socio-political change. Interviewees agree to risk themselves, but less 
so their group, in exchange for the potential benefit of marking what activists 
call a ‘price-tag’ for the state concerning future land evacuations. Second, 
violence indicates undermining perceived state legitimacy. As such, perceived 
state legitimacy consists of six different components, which the interviewees 
differentially undermine: identification, trust, procedural justice, distributive 
justice, legality, and effectiveness. The article proposes to examine whether and 
how conclusions could be drawn from it and be applied to other right-wing radical 
groups around the world.

Keywords: settlers, political violence, cost-benefit considerations, perceived state 
legitimacy
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Does the Hebrew Language Fail Women?

Evidence from Five Experiments

Tamar Kricheli-Katz and Tali Regev

Abstract. This paper explores the effects of addressing women and men in 
different gendered forms on their performance using five experiments conducted 
on a large representative sample of the Hebrew-speaking adult population in 
Israel. In the first experiment, addressing women in the masculine in an online 
math exam reduced their efforts and achievements in math, relative to addressing 
them in the feminine. Similarly, addressing men in the feminine relative to the 
masculine reduced their achievements, but the differences were smaller and not 
always significant. Three additional studies tested whether the gendered form of 
address activates stereotypes regarding women and men and their abilities. Finally, 
we tested the effects of two additional practices of using forms of address that are 
intended to be more gender inclusive: the masculine-plural form of address and the 
slash (masculine/feminine). Addressing women in the masculine-plural resulted in 
the best outcomes for women in our research project and had no negative effects 
on men’s achievements. The study provides evidence for the powerful role of 
language in reinforcing and preserving gender stereotypes and gaps. 

Keywords: stereotypes, form of address, gender, language, exams

Multiplicity of Patterns of Egalitarian Gender 
Ideology among Arab-Palestinian Couples in Israel

Ensherah Khoury and Orly Benjamin

Abstract. Sociologists of Arab-Palestinian families living in Israel emphasize 
normative imperatives for men to identify with the provider role and for women to 
identify with family life. Up until recently, those living away from this dichotomy 
have not received the attention they deserve. Hochschild’s notion of gender 
ideology refers to the sphere with which an individual identifies. Analyzing it 
in interviews with twenty couples self-defined as resisting tradition, we found 
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four patterns of gender ideology: (1) Domesticity; (2) Flexibility; (3) Earning a 
living; and (4) Role Reversal. This finding suggests the need to conceptualize 
gender ideology by recognizing that for Arab-Palestinian men in Israel, there 
is no separation between the sphere of a family-home and the sphere of work. 
This lack of separation contrasts Hochschild’s progressive narrative. Further, 
men’s identification with family-home life is likely to facilitate their opposition to 
traditional gender divisions resisting the social control exercised by the extended 
family.

Keywords: gender ideology, equality, resistance, Arab-Palestinians
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اإلحصاء الوطني، التصنيف العرقي وقياس الالمساواه يف إرسائيل

سيغال نجار-رون

وتعريفات  تصنيفات  بحسب  السّكان  ومسح  وتصنيف  بفرز  هاماً  دوًرا  املركزية  الوطنية  االحصائيات  تلعب  ملخص. 

الالمساواه  والطبقية، وتخلق حالة من  االجتامعية  التصورات  تؤثر عىل  بدورها  والتي  دولة،  لكل  وإثنية رسمية  عرقية 

اقترص  داخل مجتمعاتهم.  املساواه  تحقيق  بهدف  التصنيفات  بتعديل هذه  عّدة  بلدان  قامت  لذلك،  واإلثنية.  العرقية 

قياس الالمساواه العرقية واإلثنية يف إرسائيل بني اليهود الرشقيني واألشكناز منذ العقود األوىل لقيام الّدولة العربية عىل 

الجيل األول والثاين فقط. فالدائرة املركزية االرسائيلية لإلحصاء توقفت عن نرش بيانات إضافية وفقا للمؤرشات العرقية 

االحصائيات  العرق داخل  باإلمكان تصنيفهم وفقا ملؤرش  يعد  اليهود مل  السّكان  السابق. فحوايل نصف  واالثنية كام يف 

الوطنية املركزية. حيث اصبحت القدرة عىل تحديد وقياس الالمساواه داخل املجتمع االرسائييل محدودة. لذلك، قامت 

الدائرة املركزية لإلحصاء يف صياغة مؤرّشين حديثني لقياس الالمساواه يف إرسائيل: مؤرش الكتلة االجتامعية واالقتصادية 

التي نرشتها دائرة اإلحصاء املركزية  البيانات السنوية  الّضواحي للسلطات املحلية )2008(. استناًدا إىل  )1987( ومؤرش 

اإلرسائيلية منذ عام 1950 وحتى اليوم ووفًقا لتحليالت املؤرشات الجديدة، أشري إىل دور اإلحصائيات الوطنية يف ترسيخ 

التمييز العرقي واإلثني داخل الفئات املجتمعية اليهودية يف العقود األوىل، وذلك بالتزامن مع تأسيس التقسيامت الطبقية 

االجتامعية والفوارق العرقية، واستبدال العرق كمؤرش لقياس املساواة مبؤرشات جغرافية. تشري الدراسة الحالية إىل دور 

االحصائيات الوطنية املركزية يف رصد الالمساواه وتأثري عدم تواجد أي بيانات جديدة وفقاً للمؤرش العرقي بوسط الجيل 

الثالث اليهودي عىل قدرة التحليل وفهم آليات الالمساواه يف إرسائيل.

كلامت مفتاحية: اإلحصاء الوطني، الالمساواه، العرق، املؤرشات

نقلت ترجمة هذهّ  امللخصات من قبل اريس بشارة, قسم علم االجتامع واالرنثوبولوجيا, جامعة تل ابيب  *
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مكان مريح للعيش: موقف أبناء الطبقة الوسطى من التنّوع االجتامعي 

داخل أحيائهم السكنّية

غاي شاين

ملخص. تناولت األدبيات البحثية الفجوة بني املوقف اإليجايب ألبناء الطبقة الوسطى تجاه التنوع االجتامعي وموقفهم 

وسلوكهم االستقصايئ تجاه اآلخرين يف أحيائهم السكنية. تهدف الدراسة الحالية إىل فحص عمق هذه الفجوة واآلليات 

االجتامعية واملكانية التي تشّكـلها، من خالل مقارنة بحثية تتناول الخيارات السكنية ألبناء الطبقة الوسطى يف كل من 

مدينتي تل ابيب وبرئ السبع. تستند الدراسة عىل تحليل مقابالت مع 60 أرسة يهودية وبيانات التعداد السّكاين. حيث 

مبادئهم  أي  املعلنة  الطبقية  الثقافة  بني  املفارقة  يعكس  االجتامعي  التنّوع  من  الوسطى  الطبقة  أبناء  موقف  أّن  تبنّي 

االولية، وبني ثقافة طبقية داخلية ومتجسدة التي تتعلّق بالشعور بالراحة داخل الحي الّسكني. بالتايل، نرى أّن القدرة 

عىل الشعور بالراحة يف منطقة متنوعة اجتامعيًا تعتمد عىل تفعيل اسرتاتيجيات الفصل، حيث أّن عدم القدرة عىل تبني 

هذه االسرتاتيجيات يساهم يف اتخاذ موقف سلبي تجاه التنوع االجتامعي والرغبة بالعيش يف مجتمعات مغلقة ومسيّجة.

كلامت مفتاحية: الطبقة الوسطى، التنّوع االجتامعي، علم االجتامع الحرضي، الفصل، االستطباق

اليمني املتطرف والعنف السيايس ضد الدولة:

اسرتاتيجية تغيري أم تقويض الرشعية؟

يئري ياسن

ملخص. يسعى النظام الدميوقراطي يف كل دولة بتفعيل آليات بديلة غري عنيفة بوسط مواطنيها والتي تساهم بالتغيري 

مع  منظّمة  مقابلة شبه   20 بناًء عىل  وأنظمتها.  الدولة  مع  تشتبك  زالت  ما  االجتامعية  الفئات  بعض  لكن  املجتمعي. 

مستوطنني من اليمني املتطرّف يف الضفة الغربية )من بني 60 مقابلة مع نشطاء من فئات مختلفة(، تسعى هذه الدراسة 

إىل فهم التفسريات التي يقّدمها هؤالء املستوطنون تجاه العنف املوّجه ضد الّدولة. التفسري االّول هو أّن العنف املوّجه 

ضد الدولة يُعترب آلية اسرتاتيجية لتحقيق تغيري اجتامعي-سيايس; حيث يخاطر هؤالء املستوطنون بحياتهم وبحياة آخرين 

مقابل فائدة محتملة املعروفة باسم "بطاقة األسعار", نظرًا ألفعال الدولة وترسيم الحدود إلخالء املنطقة يف املستقبل. 

التفسري الثاين للعنف املوّجه ضد الدولة هو بهدف ترويض رشعيّتها. حيث يحتوي مفهوم رشعية الدولة عىل 6 مكّونات 
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بناًء  التوزيعية والرشعية.  العدالة  العدالة اإلجرائية،  الثقة،  الفعاليّة،  يتم زعزعتها من قبل هؤالء املستوطنني: التامهي، 

عىل ذلك، تسعى هذه الدراسة اىل فحص إمكانية تطبيق االستنتاجات البحثية بوسط فئات ميينية متطرّفة أخرى يف العامل.

كلامت مفتاحية: املستوطنون، العنف السيايس، اعتبارات التكلفة والفوائد، تصورات لرشعية الدولة

هل اللغة العربية تُـفشل النساء؟

عرض نتائج لخمسة تجارب مختلفة

متار كريخيل-كاتس وطايل ريغيف

ملخص. تتناول هذه الورقة البحثية صيغة املخاطبة املُجـندرة وتأثريها عىل أداء كل من النساء والرجال عرب خمسة تجارب 

أجريت بوسط عينة كبرية من السكان يف إرسائيل. يف التجربة األوىل وجدنا أّن مخاطبة النساء بصيغة املذكر أثناء أداء 

مهمة محوسبة يف موضوع الرياضيات اثّرت سلبًا عىل مجهودهن وقدراتهن مقارنة مبخاطبتهن بصيغة املؤنث. بطريقة 

مامثلة، أجرينا تجربة ثانية من خاللها قمنا مبخاطبة الرجال بصيغة املؤنث، حيث الحظنا أّن نسبة نجاحهم كانت أقل 

مقارنة برجال خاطبناهم بصيغة املذكر. لكن هذه الفروقات كانت قليلة وغري مهمة. كام وأجرينا ثالثة تجارب إضافية 

النمطيّة للرجال وللنساء وتؤثر عىل قدراتهم  الّصور  املُجـندرة تحّفز وتربز  إذا كانت صيغة املخاطبة  فصحنا خاللها ما 

العقلية. بالنهاية قمنا بفحص صيغتي مخاطبة إضافيتني: صيغة مذكّر جمع وصيغة تشمل الخط املائل. حيث وجدنا أن 

املخاطبة بصيغة املذكر الجمع )"جاوبوا عىل األسئلة"( خالل القيام مبهمة محوسبة يف موضوع الرياضيات اثّرت بشكل 

إيجايب عىل أداء النساء ومل تؤثر بتاتًا عىل أداء الرجال. نتائج هذه الدراسة تدل عىل أهمية اللغة يف تعزيز الصور النمطية 

واستنساخ الفروقات الجندرية. كام وتشري هذه النتائج اىل أهميّة مخاطبة النساء بصيغة مناسبة واالهتامم برتسيخ صيغة 

مخاطبة أكرث عادلة.

كلامت مفتاحية: الّصور النمطية، صيغة املخاطبة، الجندر، اللغة، االمتحانات
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تعدد أمناط املساواة الجندرية لدى األزواج الفلسطينيني يف إرسائيل

أنرشاح خوري وأوريل بنيامني

األدوار  مفهوم  تأكيد  عىل  إرسائيل  يف  الفلسطينية  العائالت  موضوع  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  ارتكزت  ملخص. 

الجندرية التقليدية والنمطية التي توظّف رجااًل يتامهون مع دور املعيل، ونساًء يتامهني مع الحياة األرسية. بينام أولئك 

الذين يعارضون هذه األدوار النمطية مل يحظوا باالهتامم البحثي الكايف. لتوضيح عملية كرس املفاهيم واألدوار الجندرية 

التقليدية، قمنا بتبني مصطلح "أيديولوجية جندرية" للباحثة آريل هوكشيلد، لدراسة عمق متاهي الفرد مع الحيّز الخاص 

)األرسة والبيت( مقارنة بالحيّز العام )العمل(. بناًء عىل تحليل مقابالت أُجريت مع عرشين زوًجا يعارضون تلك التقاليد 

االجتامعية النمطيّة، وجدنا أربعة أمناٍط ملفهوم املساواة الجندرية لديهم: )1( الحياة العائلية؛ )2( املرونة؛ )3( اإلعالة؛ )4( 

التعاكس. تشري نتائج هذه الدراسة إىل تقاطع مفهوم الحيّز الخاص أي االرسة مع مفهوم الحيّز العام أي العمل لدى الرجال 

الفلسطينيني مع حيّز األرسة واملنزل يتعلّق بشكل كبري بالوضعيّة  الرجال  أّن متاهي  بالتحديد. حيث تبنّي  الفلسطينيني 

املميّزة واملعّقدة للمجتمع العريب الفلسطيني يف إرسائيل وبالرقابة االجتامعية الداخلية التي متارسها األرسة املمتدة. يشري 

عدم الفصل بني الحيّزين إىل رضورة صياغة بديلة ملفهومي األيديولوجية الجندرية والحيّز الخاص بعيًدا عن الصياغة التي 

تتامىش مع مفهوم "التقّدم" الكالسييك وتأثريات الحركة النسائية.

كلامت مفتاحية: أيديولوجية جندرية، املساواة، معارضة، العرب الفلسطينيون
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علم االجتامع اإلرسائييل
التي  للمقاالت  بالكامل  تأّسست عام 1998 ومخّصصة  االجتامع اإلرسائييل هي مجلّة علميّة نصف سنويّة،  مجلّة علم 

األبحاث  مع  تتواصل  التي  املحلّية  العلميّة  لألبحاث  منرب  عن  عبارة  املجلّة  العربيّة.  باللغة  االجتامع  علم  مجال  تتناول 

العلميّة العامليّة يف مجال علم االجتامع. تستقطب املجلّة عدًدا كبريًا من املقاالت العلميّة املنّوعة من حيث املناهج البحثيّة 

والتوّجهات النظريّة التي تعكس التنّوع يف مجال علم االجتامع. باإلضافة إىل ذلك، تُخّصص املجلّة حيّزًا واسًعا ملراجعات 

االجتامع  علم  مجلّة  أُّسَست  اإلرسائييل.  االجتامع  علم  ملشهد  موّسعة  نظرة  فيه  تُعرض  حيث  العلميّة،  للكتب  نقديّة 

اإلرسائييل عىل يد قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة تل أبيب، بدعم من معهد البحوث االجتامعيّة )الذي 

أنشأه قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة تل أبيب(، معهد دافيد هوروفيتس للبحوث االجتامعيّة واالقتصاديّة 

ورابطة علم االجتامع اإلرسائيليّة.

املحّررة: ألكسندرا كاليڤ

محّرر قسم الكتب: توم بيسح

مساعدة التحرير: دانا فاكنني

تعليامت للمؤلّفني/ات:

تضّم مجلّة »علم االجتامع اإلرسائييّل« مقاالت إمربيقية من مختلف املناهج البحثيّة ذات اإلسهام النظري واإلمربيقي   •

الخاص بعلم االجتامع اإلرسائييل، املحيّلّ والعاملّي.

ترُشف هيئة تحرير املجلّة عىل نرش مقاالت مل تُراجعها أو تنرشها مجاّلت علميّة أخرى بالعربيّة أو بأّي لغة أخرى.  •

تخضع املقاالت التي يتم إرسالها إىل املجلّة إىل تحكيم أكادميّي رّسّي من قبل قرّاء مختّصني.  •

يجب أاّل يتجاوز عدد كلامت املقال املقّدم للتحكيم 9,000 كلمة مبا يف ذلك الهوامش، قامئة املراجع الكاملة وملّخص   •

من 150 كلمة بالعربيّة واإلنجليزيّة، يشمل سؤال البحث، منهجيّة البحث، استنتاجات البحث وإسهامه.

يجب كتابة املخطوطة يف ملّف Word بخّط David، بحجم 12 وفراغ مزدوج بني السطور.  •

إضافة صفحة العنوان باللغتني العربيّة واإلنجليزيّة، وإدخال التفاصيل التالية: عنوان البحث، اسم املؤلّفني باللغتني   •

العربيّة واإلنجليزية، عنوان البيت، رقم الهاتف، عنوان الربيد اإللكرتويّن واالختصاص األكادميّي أو املهنّي.

وضع الجداول والرسوم البيانيّة يف مكانها الصحيح بحسب سياق البحث وبصيغة ميكن تعديلها. كام ويجب أدراج   •

الصور املوجودة يف البحث وإرفاقها بصيغة صورة منفصلة.

يف حال تّم قبول املقال، عىل الكاتب/ة أو الباحث/ة إضافة املصادر داخل البحث وكتابة قامئة املراجع وفًقا لقواعد   •

الـ APA، مع كتابة األسامء الشخصيّة الكاملة ملؤلّفي املصادر.

كتابة املقاالت باللغة العربيّة فقط. حيث ميكن قبول املقاالت باللغة اإلنجليزيّة يف حاالت استثنائيّة فقط، مع إلزام   •

املؤلّفني/ات برتجمتهام إىل اللغة العربيّة.

socis@tauex.tau.ac.il :يجب إرسال الورقة البحثية عىل الربيد اإللكرتويّن التايل  •
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