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תובנות מניתוח  כשותפות סוד:לאומית סולידריות 
 " כמועדון חברתיהאח הגדול"תוכנית הריאליטי 

 * דני קפלן

רובה בתפיסה של  בהספרות הענפה על הבניית לאומיות מתמקדת  .  תקציר
קולקטיביתולאומי כזהות  בין  ומ   , ת  הסולידריות  בשאלת  לעסוק  מעטת 

המאמר    אישיים.נקשרים ביובאופן שסולידריות ניזונה מחברי הקולקטיב  
ב  שימוש  תאורטי  מציג  אזרחיתמודל  סולידריות  לחקר  לאומית  –חדש 
חברתי של  כמועדון  שניוני  מניתוח  תובנות  באמצעות  מודגם  המודל   .

נתונים ממקרה בוחן של תוכנית האח הגדול בישראל. השתתפות הקהל  
והן כמופע חברתי קולקטיבי, במטרה  בתוכנית מנותחת הן כמועדון חברתי  
בין  ו  םצופיל  משתתפיםהבין ת הנרקמלבחון כיצד חוויה של שותפות סוד 

עצמם   לבין  פורמט  הצופים  קולקטיבית.  סולידריות  של  רגשות  מזינה 
דפוסים שונים  יוצר  ומנגנונים של אינטימיות פומבית  התוכנית מבנה מגוון  

כפולעובר  הקהל  והכללה שבאמצעותם  הדרה  של   לחבר   —  מהלך  מזר 
והן   הן ההיבט הרגשי של איש סוד  זה גלום  ומצופה למשתתף. במהלך 
ההיבט הפרפומרטיבי של שותף לדבר עברה. מוצע כי שני היבטים אלו 
תורמים לחוויה של סולידריות קולקטיבית ומבדלים אותה משאלות של  

 זהות קולקטיבית.  

 ת, טלוויזיה, קהל, תקשורת : סולידריות, לאומיות, חברותיו מילות מפתח

 מבוא  

מהם המנגנונים המחברים את חברי קהילת הלאום? באיזה אופן קשרים בינאישיים מבנים חוויה  
–של סולידריות קולקטיבית? בעקבות הצעה למודל תאורטי חדש לניתוח סולידריות לאומית

(, במאמר זה אדגים  Kaplan, 2018a, 2018bים )חברתינים  מועדואזרחית כתוצר של חברותיות ב 
כיצד תפיסת היחסים בין הקהל למשתתפים בתוכנית האח הגדול בישראל מובנית כתהליך של  

 שותפות סוד ומזינה רגשות של סולידריות קולקטיבית.  
לבחון   חברתי ההצעה  כמועדון  שביטויי    לאומיות  ההנחה  על  חברותיות  מתבססת 

(sociability  )  ומתורגמים בעקיפין לחוויה    בין זריםמעודדים קרבה  חברתיים  מוסדות  במגוון
לאומית סולידריות  למן  –של  החדשה אזרחית.  העת  ההתמחות  ראשית  תהליכי  עם   ,

 
 אילן–תוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת ברהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ו' דני קפלן, הפרופ  *

  הבונות   ההערות  על  קלב  אלכסנדרה   ולעורכת   ישראלית  סוציולוגיה  של  האנונימיים   לקוראים   להודות  מבקש   אני 

  תרבותית   לסוציולוגיה  המרכז   של  ההשקה  בכנס  הוצגו  המאמר  מן  חלקים.  המאמר   והידוק   לגיבוש  שתרמו

 .2019 ינואר , אילן–בראוניברסיטת ב
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ניים בין  במרחב בי חברתיים הפועלים    מוסדותבמגוון רחב של  מבלים  אנשים    והדיפרנציאציה,
תנועת נוער, קבוצת תחביב, פורומים במדיה חברתית או קהל    —  תלציבורי  תפרטיספרה הה

(. למרות ההבדלים בדפוסי הפעולה של המוסדות  Kaplan, 2018bצופים בתוכנית ריאליטי )
לקבלה,   ובקריטריונים  במטרותיהם  הארגוני שלהם,  במבנה  מבחינה  האלה,  כי  לומר  אפשר 

צרים  וי אקספרסיבית כולם פועלים כמעין מועדון חברתי שהמשתתפים בו מתרועעים זה עם זה ו
של  חברותיות  קשרי   מנגנונים  באמצעות  מתעצמים  החברותיות  קשרי  פורמלית.  בלתי 

"אינטימיות פומבית": הפגנה של קשרים בינאישיים מול צד שלישי )שהוא מכר או זר( באופן  
 ,Kaplanצר בה בעת הדרה והכללה ומאפשר להגדיל את מעגל המעורבים באינטראקציה )שיו 

2005, 2018b  ,השונים במועדונים  שנוצרות  החברתיות  הרשתות  בין  החלקיות  החפיפות   .)
להתגבר שוב ושוב  ייעות למשתתפים  והנורמות המשותפות של חברותיות שנרכשות בהם, מס 

ההנחה    הפוך זרים לחברים.לולפתח אמון ביכולתם וביכולת של עמיתיהם    הזרותחוויית  על  
היא כי ההתנסות המצטברת בתהליכים אלו של "חברותיות מועדונית" מאפשרת לנו לדמיין  

שותפת  את החברה הכוללת שאנו חיים בה כאומה, לא רק במובן של קולקטיב בעל זהות מ 
 ( אלא במובן של קבוצת חברים. 1999)אנדרסון, 

של   חדשה  המשגה  באמצעות  עליה  ולהוסיף  זו  תאורטית  מטענה  חלק  להדגים  אבקש 
במועדון   שמתקיים  זה  )כמו  בינאישית  תקשורת  מבנה  בין  המגשרים  סוד  שותפות  תהליכי 

פע חברתי )כגון אירוע מדיה המוני(. ההדגמה  חברתי( ובין מבנה תקשורת קולקטיבי של מו
בישראל    אח הגדולהריאליטי התוכנית  תיעשה באמצעות ניתוח שניוני של ממצאי מחקר על  

(Kaplan & Kupper, 2017  שלא כמו .)  ,תמודדים  למבתוכנית זו אין  רוב תוכניות הריאליטי
אולפן התוכנית )"בית  ביומיום  חיי  ניהול  ב את רוב זמנם  מבלים  לביצוע והם  מוגדרת  משימה  

ובניהול   הגדול"(  האישי  שיחות  האח  ה"וידוי"  בתהליכי  העניין  לצד  המתמודדים.  עם שאר 
ביטויי ה ידי  מּונעת על  עוברים, התוכנית  בין המשתתפים. הפנייה    חברותיותשהמתמודדים 

אמפתיה אישיים אלא גם חוויה של מעורבות בקשרים  לרגשות הקהל מבנה לא רק הזדהות ו
 הנוצרים בין המשתתפים.  

 ,Kaplan & Kupperבמחקר שערכתי עם יוני קופר על הגרסה הישראלית של התוכנית ) 

( בחנו כיצד שורה של מאפיינים מבניים בפורמט של התוכנית משמשים כמנגנונים של  2017
  —   הצופה  —  שלישי  וצד  בתוכנית  משתתפיםדיירים ה ה  שבין  בדינמיקה  ימיות פומבית.אינט

  מעמדההצופה בקשרים שבין הדיירים,    ,השלישי  הצד  של  מיקומו  לשינוי  םפועלי  אלו  מנגנונים
 לעמדה של צופה מועדף ועד לחוויה של משתתף פעיל.   פסיבי  צופה של

ים ולבחון  חברתי נים  מועדובמאמר זה אבקש לקשור ממצאים אלו לתאוריה של חברותיות ב
כיצד חברותיות מועדונית מזינה תחושות של סולידריות קולקטיבית דרך העיקרון של שותפות  

קפים שני היבטים של שותפות  סוד. אראה כיצד המעבר הכפול מזר לחבר ומצופה למשתתף מש 
( והפן הפרפומרטיבי של משתף פעולה או שותף  confidantהפן הרגשי של איש סוד )   — הסוד

(. לבסוף אדון באופן שבו שותפות סוד מגלמת תנועה בין שני מבנים  accompliceלדבר עברה )
, ואבחן מועדון חברתי ומבנה קולקטיבי של מופע חברתי של  בינאישי  מבנה    —  של תקשורת

ומבדלים אותה משאלות של   סולידריות קולקטיבית  היבטים אלו תורמים לחוויה של  כיצד 
 זהות קולקטיבית. 



 סולידריות לאומית כשותפות סוד  דני קפלן     104

 

 רקע תאורטי 

 ואזרחית   לאומית חקר סולידריות  

ים  חברתי נים  מועדווחברה אזרחית מזווית של  לאומיות  הצעתי לסדר יום מחקרי חדש לחקר  
הארגוני ובמתודולוגיה. המהלך הראשון הוא    בהמשגה, במודל  —  מבוססת על שלושה מהלכים

רוב ספרות המחקר מתייחסת    שינוי פרדיגמטי בהמשגה של שייכות לאומית ברמת המקרו. 
כחוויה של   לאומיות  )זהות  לשייכות  אולם   (,Eriksen, 2004; Malešević, 2011קולקטיבית 

חברי הלאום, או במילים  בין  לבחון שייכות זו גם כתהליך מתמשך של כינון קשרים  אפשר  
של    —  אחרות חברי  .  קולקטיבית   סולידריותכחוויה  בין  פעולה  שיתוף  הכול,  ככלות  אחרי 

( והוא גם מה Gellner, 1983; Smith, 1986הלאום הוא רציונל מרכזי באידאולוגיה לאומית )
 שמבחין בין לאומיות, על היסודות הפוליטיים שבה, ובין שייכות אתנית גרידא.  

להגדיר   כסולידריות  מקובל  הדדית,  קולקטיבית  דאגה  מתוך  פוליטי  אינטרסים  שיתוף 
.  (Miller, 2017משותפת שעשויה להביא לחלוקה מחדש של משאבים )שותפות גורל, ואחריות  

הממשיג סולידריות כמערכת של הסכמות בין שחקנים, והן    ,היבט חוזי הן  בהגדרה זו גלום  
הספרות על לאומיות נוטה  קיומו של קשר רגשי בין השחקנים.  המדגיש את    ,פרסיביס היבט אק

של  בלהתמקד   קולקטיביתשאלות  ומסבירזהות  מנתחים  החוקרים  ורוב  סולידריות  ,  ים 
גיבוש הזהות לוואי של תהליכי  רק כתוצר  -Miller, 1995; Theiss)ראו למשל    קולקטיבית 

Morse, 2009  .מעטים הסבירו סולידריות במנותק משאלת הזהות, כקשר ישיר בין השחקנים .)
רואה גישה אחת  זימל    מבין אלו,  גיאורג  זרים: בהשפעת כתיבתו של  בין  בסולידריות קשר 

(Simmel, 1950  ולהמשיג פרודוקטיבית  משמעות  "זרות"  למונח  לייחס  החלו  סוציולוגים   ,)
 ,Horgan)אותה כמערכת של הסכמות על יצירת מרחב של הכרה הדדית מתוך שוויון נפש  

ב   .(2012 רואה  חלופית  חברותיותגישה  קשרי  של  הרחבה  הוא  סולידריות  מביטוייה  ואחד   ,
ביניים  המרחב  בהשתתפות בהתאגדויות אזרחיות  טוקווילית, הבוחנת כיצד  – באסכולה הניאו

לציבוריתהספרה  הבין   ומקושרת    פרטית  הכלל  טובת  את  ופריחה  משרתת  דמוקרטיה  עם 
( הקפה (.  Putnam, 2000כלכלית  בבתי  שהתפתחה  החברותיות  במאפייני  ראה  הברמאס    גם 

התשע מהמאה  החל  באירופה  במוסדות  – ובסלונים  תלוי  שאינו  חדש,  ציבורי  מרחב  עשרה 
  .(Habermas, 1991)המדינה ומאפשר ליבון רציונלי של דעות 

 נית חברותיות מועדו 

בעקבות זאת, המהלך השני בתיאוריה שאני מציע הוא לבחון מבנים ארגוניים של סולידריות  
שחל על מגוון המוסדות החברתיים    חברתין  של מועדומושגי  מודל  ברמת הֵמזֹו, באמצעות  

  יהם, בתפיסותיהםשונים זה מזה במטרות חברתיים  אף שמועדונים    .הפועלים במרחב הביניים
הם חולקים לוגיקה משותפת של "חברותיות מועדונית"    ,הארגוני שלהם   מוסריות ובמבנה ה

 שאלה מאפייניה:  

ף והיא מעוגנת  עניין משות סביב  אישיים  נמפגשים ביהפעילות במועדון מבוססת על   . 1
 התנהגות.   ובנורמותהצטרפות בכללי 
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ובעלת    אקספרסיביתקרי באינטראקציה    , חברותיותהקשרים בין החברים מתאפיינים ב  . 2
( אינסטרומנטלי  צורך  מתוך  ולא  עצמה  לשם  המתקיימת  משחקי"   ,Simmel"אופי 

1950).  
קיימת ציפייה מפורשת או סמויה שזרים ישתפו פעולה ויהפכו לחברים במועדון. חברי   . 3

לא גם להפגין נאמנות למועדון  המועדון מצופים לא רק לקדם אינטרסים משותפים א
 ולחברי הקבוצה.  

הלוגיקה של חברות במועדון דומה ללוגיקה של חברות בינאישית. היא מבוססת על   . 4
יכולת  ה של  האוניברסלי  היבט  בחירה  עיקרון  ועל  חבריי(  את  לבחור  יכול  )אני 

 פרטיקולרי של העדפה )אני מעדיף את החבר על פני אחרים(. 
ומקושרת עם    חברות במועדון . 5 בהשוואה למי שאינו    תּופריבילגיעם  אקסקלוסיביות 

 חבר בו.

 מנגנוני אינטימיות פומבית 

במישור המתודולוגי, מציע אסטרטגיית מחקר לניתוח חברותיות  בתיאוריה,  המהלך השלישי  
הכוונה היא   אינטימיות פומבית.מועדונית ברמת המיקרו דרך ניתוח אינטראקציוני של מופעי 

ולא לאינטימיות    (intimacy as a relationship)קרוב בין אנשים    קשרבמובן של  ימיות  ינטלא
. אינטימיות פומבית היא  (intimacy as disclosure)  ל העצמיבמובן של חשיפת מידע פנימי ע

אותו   ומפגינים  קרוב  קשר  מקיימים  שחקנים  שני  שבה  משולשת,  בינאישית  אינטראקציה 
הצד השלישי )יחיד או רבים( יכול להיות חבר נוסף, מכר או זר מוחלט.    שלישי.בפומבי מול צד  

הכולל   ייחודי  הומור  באמצעות  היתר  בין  מתרחשת  האינטימי  הקשר  הפומבית של  ההפגנה 
אידיוסינקרטי ביטויים  קוד,  בשפת  הן    יםשימוש  הומור  של  אינטראקציות  פיזיות.  ומחוות 

.  (Fine, 1984)צרות משמעות מפורשת אלא משהות אותה  אמביוולנטיות ובפני עצמן אינן מיי
פעמים רבות התקשורת נותרת סתומה גם למשתתפים עצמם, וחשיבותה היא בעצם הדגשת  
היחסים ביניהם והאקסקלוסיביות של הקשר. ברוח זו בחנתי לראשונה מופעים של אינטימיות  

ובמחקר אתנוגרפי על    (Kaplan, 2005נאישית בין גברים )פומבית במחקר נרטיבי על חברות בי
  .(Kaplan, 2014חברות וסולידריות קולקטיבית במסדר הבונים החופשיים )

י   שותפות סוד כפיתו

הכללה. במאמר זה  יוצרים בה בעת אפקט של הדרה ואפקט של  אינטימיות פומבית  מנגנוני  
.  ופיתוי   סודובין    שבין אינטימיותאבחן אפקטים אלו כתהליך של שותפות סוד הטמון בזיקה  

יומיומית  בתקשורת    קומוניקטיבי של הסוד–אההיבט המטעמדו על  אנתרופולוגים  וסוציולוגים  
למעשה הוא מכוון ליצור הדרה  אבל    ,הסוד מקושר עם המרחב הפרטי קהילתיים.  בטקסים  ו

מידע או לקשר  משמעות פומבית ללייחוס  אמצעי דרמטורגי  באמצעות פנייה החוצה ומשמש  
הסוד מחבר את חברי הקבוצה לא רק באמצעות  (.  Bellman, 1981; Piot, 1993או קבוצתי )  אישי

גישה למידע אלא גם באמצעות סימון הקשר עצמו כאקסקלוסיבי ולכן  הקניית זכויות יתר ב
אינטימי. זהו מקור הלכידות של חבורת סוד, שכל כולה תלויה בהיותה מופצת ברבים ככזאת.  

,  מדינת הלאום חברתי של –בהקשר המקרוקמפ ואדריאנה  אליעזר –אורי בןלוגיקה דומה הציגו 
מ  ישראל לדורותיהן לשמור על  כשהציעו הסבר אקספרסיבי להתעקשות של    ותסודמשלות 

מדינת סוד היא מדינה השוקדת על  [  ...]  הגרעין: "מדינת סוד איננה מדינה ששומרת סודות
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[  ...]  עד שזו נהפכת לפולחן, לערך[  ...]  כינון מתמיד והפגנה מתמשכת של עמימות וסודיות
 (. 286, עמ' 2006אליעזר וקמפ, –בן) אזרחיה"של לחלק מזהותה של המדינה ו

לצד אפקט ההדרה טמון בשותפות הסוד המופגנת בפומבי גם פוטנציאל של הכללה דרך  
פיתוי. תקשורת אמביוולנטית וסתומה בין שני שחקנים מקניטה ומעוררת את סקרנות הצופים,  

כנגישה   אותה  שחווים  מהם  אלו  את  שלישי  להצטרף  ומזמינה  לאחר לכצד  הסוד.  חבורת 
ותו סוג של אינטימיות פומבית מקניטה כלפי צופים אחרים  שהצטרפו הם יכולים להפגין את א 

וכך להרחיב בהדרגה את מעגל שותפי הסוד. באורח זה תהליכי שותפות סוד מאירים באור  
( על ההבדלים העקרוניים בין קשר דיאדי  Simmel, 1950חדש את הניתוח הידוע של זימל )

הקשר אינו    , גורם שלישיותר. זימל הדגיש כי מרגע שמצטרף  לקשר של שלושה שחקנים וי
אחד השחקנים  יכול להתקיים גם אם  הוא  ו  פים משתת ה של  ן האינדיבידואלי  ברצו עוד רק  תלוי  
אבן הבניין לסולידריות של קבוצה רחבה יותר. אחד א  יהלכן אליבא דזימל הטריאדה  .  פורש 

די וקבוצתי שלא נדון אצל זימל טמון  ההסברים האפשריים למעבר מקשר דיאדי לקשר טריא
 בדיוק בכוח הפיתוי של אינטימיות פומבית ובפוטנציאל ההתרחבות של מעגל שותפי הסוד.  

 קולקטיבי מבנה  אישי ל נ בי שותפות סוד כגישור בין מבנה תקשורת  

ובין  אישי  נבי קשר  בין  מהאמור לעיל אפשר להסיק כי תהליכים של שותפות סוד עשויים לגשר  
קשר  חוויי סולידריות.    קולקטיבית  )  בעקבות של  על  Frosh, 2012פרוש  להסתכל  אפשר   )

. הראשון הוא מבנה של  תקשורתשותפות הסוד במונחים של שני דפוסים מרכזיים של מבני  
רשת   על  מבוסס  והוא  חברתי,  למועדון  האופיינית  בינאישית  קשרים של    אופקיתתקשורת 

נוע בין  יכול לכחבר מועדון, והוא  מעמד שווהיש כל שחקן (. ל הדדיים) אישיים דיאלוגייםנבי
הרשת  מיקום פסיבי יחסית למיקום אקטיבי יותר ולקחת על עצמו תפקידים בקבוצה. לצד זאת,  

ו  הדפוס    .לו   חוץמשמי שבתוך המועדון ומי  הבחנה ברורה בין    תיוצרהחברתית היא סגורה 
(. לדברי social performance)  מופע חברתיתקשורת קולקטיבית, המאפיין  מבנה  השני הוא  

רק   (fusionג'פרי אלכסנדר, למופע החברתי יש פן טקסי שמתממש ומביא לחוויה של מיזוג )
, ובהם מבצעים, צופים, העמדה ועיצוב אסתטי,  כל מרכיבי המופעאותנטי בין  אם נוצר שילוב  

( משותפים  תרבותיים  ייצוגים  של  הAlexander, 2004ומערכת  היא  תקשורת  (.  כזה  במופע 
.  בין צופים והבחנה ברורה בין מבצעים והיא יוצרת  צדדית(–ומונולוגית )חדריכוזית  ,היררכית 

באמצעי   או  )ישירות  בו  הצופים  מהמוני  סימולטני  באופן  קשב  מרכז  הקולקטיבי  האירוע 
התקשורת(, כך שכל אחד מהם בטוח ששאר הצופים מסתכלים על אותו אובייקט וחווים את  

   .אותם רגשות
סולידריות    דורקהיים ליצירת  קולקטיביים  טקסיים  אירועים  של  החשיבות  את  הדגיש 

קבוצתית. חוקרים שונים אימצו את גישתו והתייחסו למבנה של מופע חברתי כיוצר סולידריות  
ודיין,  1999)אנדרסון,   כ"ץ   ;1995  ;Alexander, 2004  של לסוגיה  להתייחס  מיעטו  אולם   ,)

קשרים בינאישיים בין השחקנים במופע כבסיס לחוויית הסולידריות. אף שמבנה התקשורת  
הקולטיבי אופייני יותר לאירועים המוניים, למעשה גם במועדונים חברתיים מתקיימים לעיתים  

(. לאור כל זאת אבקש לבחון כיצד תהליכים של  Kaplan, 2018bאירועים בעלי אופי דומה )
שותפות סוד נעים בין קשר דיאדי לטריאדי וקבוצתי וכיצד הם מגשרים בין מבנה תקשורת  

 בישראל.   ת, דרך מקרה הבוחן של תוכנית האח הגדולקולקטיבימבנה תקשורת  ל  תבינאישי
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 י דילמות מרכזיות בחקר תוכניות ריאליט 

פריחת תוכניות ריאליטי בשוק הטלוויזיה העולמי בעשור הראשון של המאה העשרים משקפת  
סטנדרטיזציה  תהליכי    ן(, שביסודTomlinson, 1999גלובליזציה תרבותית )היטב מגמות של  

מבנים מדינתיים ברחבי  גלובליים שמחלחלים ומוטמעים ב של מודלים ארגוניים  ורציונליזציה  
סוגת הריאליטי מספקת לערוצי שידור מסחריים הפקה זולה יחסית  (.  Meyer, 2000העולם )

הפקה   נוסחאות  של  וִמחזור  שכפול  של  מגמות  מקצינה  היא  ובכך  מצליחים  פורמטים  של 
והטלווי הקולנוע  בתעשיית  אחרות  מסוגות  מוּכרת  תופעה  )מצליחות,  (.  Jenner, 2017זיה 

בישראל, שבה שידורים בערוצי הטלוויזיה המסחריים נתונים לרגולציה של הרשות השנייה  
לטלוויזיה ולרדיו, פרחו תוכניות הריאליטי בשל הביקוש להפקות מקומיות, אף שלא ענו על  

נתפס וחלקן  איכות  לתוכניות  המדיניות  קובעי  חברתית  הציפייה של  ראויות מבחינה  כלא  ו 
   .(Lavie, 2019)ומוסרית 

אף שברוב תוכניות הריאליטי אין עיסוק מפורש בשאלות של לאומיות, חוקרים הראו כיצד  
את   מבנות  ריאליטי  וה התוכניות  לאומיתתכנים  זהות  של  עיצוב  גבולות  באמצעות  , למשל 

 ;Elias et al., 2009בחברה )להקשר הישראלי ראו    בין מגזריםוח  הכ  יחסי או ייצוג של  מנהגים  

Livio, 2010; Neiger, 2011; Shoshana, 2016.)    מתוך כוונה להתמקד בשאלות של סולידריות
ולא של זהות, הניתוח הנוכחי בוחן כיצד נוצרת תחושת שייכות לאומית בתוכנית לאו דווקא  

שמוצגים על  חברותיות  היחסי  מתוך עיסוק בתכנים לאומיים או בגבולות הלאום אלא מתוך  
 זה הקהל.   המרקע והקשרים שנרקמים בין מכלול השחקנים במופע החברתי, ובכלל

חד בינאישי  לניתוח  –החוויה של קשר  זכתה  טלוויזיה  בין הצופָה לדמות בתוכנית  צדדי 
פרא יחסים  של  הפרדיגמה  תחת  תקשורת,  של  בפסיכולוגיה  ושיטתי    חברתיים –נרחב 

(parasocial interactions( )Horton & Wohl, 1956רבים הקבילו קשר זה לקשר ש .)  ל חברות
(Giles, 2002( והוא נבחן גם בתוכניות ריאליטי )Gray, 2018.)    עם זאת, רוב המחקר בתחום

 ,Hartmann & Goldhoornמתמקד בסגנונות הפנייה של הדמויות על המרקע אל הצופים )

 ;Eyal & Rubin, 2003כאינדיבידואלים )  ( או במוטיבציות ותכונות אישיות של הצופים 2011

Schiappa et al., 2007  והוא אינו עוסק בהיבטים מבניים רחבים יותר של חברותיות, כגון ,)
של  צופים    מיקומה  בין  קשרים  על  וההשלכות  פומבית  אינטימיות  של  במשולש  הצופָה 

 וסולידריות קולקטיבית. היבטים אלו נידונים להלן.  

 מתודה

 מקרה הבוחן של תוכנית האח הגדול 

הגדול  תוכנית   לראשונה  האח  לאוויר  ו  1999–בעלתה  כה  בהולנד,  שודרה  עד    80– בכהיא 
, ומאז היא  2018עד  2008שנת הופקה על ידי שידורי קשת מ  ההישראלית של ההגרס . מדינות

ב ידי חברת רשת.  טבלת אחוזי  התוכנית עמדה בראש  הראשונות  השידור  עונות  מופקת על 
. בתוכנית  (2018  ,)טוקר גבוהים  על אחוזי צפייה  בטלוויזיה וגם כעבור עשור היא שמרה  צפייה  ה
מוכנסי  15–כ מגורים  מתמודדים  כבית  המעוצב  לאולפן  לחיות  ום  משך  ב בצוותא  בו  עליהם 

לצופים    משדרותההעולם החיצון. הבית מרושת במצלמות  כליל מן  מנותקים    ,חודשים  כשלושה
הדיירים פעולות  כל  שבוע    24  את  בכל  ביממה.  מעמידים  שעות  אחדים  להדחה  הדיירים 
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בבית  שנותר  האחרון הדייר  בית.  ר במעוניין להשאיהוא ש  יםמועמד לוהקהל מצביע  מביניהם,  
 .  כספימוכרז כמנצח וזוכה בפרס 

שני צירים  מעצם היותה תוכנית ריאליטי, האח הגדול נעדרת עלילה מפורשת. ובכל זאת  
הדיירים    . הוא פסיכולוגי  האחדמקדמים את מהלך התוכנית ומעוררים את עניין הצופים. הציר  

כלפי  של רגשותיהם "אותנטית" חשיפה ובהם  וידוי"  מרבים לקיים דיאלוגים ומונולוגים של "
על    יכולת לרפלקציה עצמית. הם מגלים  חייהם מחוץ לתוכניתולגבי נסיבות  דיירים אחרים  
שהפך לדומיננטי    ",שיח הטיפולי " החיובי ברוח    שינוי עצמיציפייה לתהליך של  מצוקות העבר ו

ריאליטי  תוכניות    על (. מחקרים רבים  Illouz, 2007; John, 2013ובתקשורת )  מרחב הציבוריב
   (.Corner, 2002; Couldry, 2008; Hill, 2002) עצמיחשיפה הפומבית של ההתייחסו לסוגיית 

ה  הנוסף על  ידי    , אינדיבידואלי–פסיכולוגיציר  מּונעת על  בין הדיירים  התוכנית  היחסים 
  . מועדון חברתילמעין  ריאליטי  התוכנית  ציר זה הוא ההופך את    ביניהם.  חברותיות וביטויי ה

ב הרב  המחקרי  לעיסוק  הפומבית  בניגוד  בתוכנית  חשיפה  משתתפים  של  האינדיבידואלית 
על סולידריות    יהוהשלכות בין המשתתפים  ההפגנה הפומבית של יחסי החברותיות  ריאליטי,  
נחקרה  תקולקטיבי הגדול    .כמעט  לא  האח  בבית  מתוך  הדיירים  של    נקודתפועלים  פתיחה 
הדרגה נוצרות  במול עינם הפקוחה של מיליוני זרים נוספים.  זה לזה ומתנהלים  זרים  אנשים ה

  (, יריבויות אישיות וקבוצתיות או מינייםם  ייט רומנ יחסים  )ולעיתים גם    חברויותבין הדיירים  
פוליטיותוכן   עמדות  רקע  על  ודתיות.–קליקות  אתניות  וזהויות  חברות  היחסי    חברתיות 

מול  הו בפומבי  מוצגים  הצופים  כלל  יריבות  ומול  לשיחה  בתוכנית  הדיירים  נושא  והופכים 
 . בקרב הקהל  בוןוללי

 ממצאי מחקר קודם 

  "האח הגדול " מציג ניתוח שניוני של ממצאים שפורסמו במחקר קודם על תוכנית  זה  מאמר  
התבסס על נתונים מעבודת הדוקטור של יוני קופר  , ואשר  (Kaplan & Kupper, 2017בישראל )

התוכנית  העונות הראשונות של    ארבעניתוח תוכן של  נבנה באמצעות  (. מסד הנתונים  2015)
ראיונות עומק עם צופים. נושא המחקר    41–קבוצות מיקוד ו  10מחקר קהל שכלל  וכן  בישראל  

  כנית עבור והוצג למשתתפים כ"מחקר על חוויית הצפייה בתוכנית האח הגדול ומשמעות הת
המשתתפים בקבוצות המיקוד והראיונות נדגמו בשיטת כדור שלג, באמצעות פנייה    .צופיה"

מודעות   ובאמצעות  בפייסבוק  הגדול  האח  של  הרשמי  בדף  בקמפוס  שנתלו  לעוקבים 
אילן. פרופיל הנדגמים שיקף מגוון יחסי של הציבור היהודי בישראל מבחינת  –אוניברסיטת בר

נערכו  על אלה  צוג חסר לחרדים. נוסף  ייצוג יתר לנשים וי בו י היה  הכנסה, השכלה וגיל, אך  
  , דיונים נבחרים באתרי מדיה חברתית )קופרונותחו תצפיות משתתפות עם קהלים נבחרים גם 

2015 .) 
קציוני של הקשרים בין  א ניתוח אינטר  :ו גישה מתודולוגית ייחודית ננקטבמחקר הקודם  

הקשרים שנרקמים בקרב הצופים  של  בין קהל הצופים ווהקשר בינם  של  וכנית,  המתמודדים בת
שורה של מאפיינים מבניים בפורמט של התוכנית שיוצרים מנגנונים  העלה  עצמם. ניתוח זה  

וילון החוצץ לכאורה בין  המסיטים במעט את הו של אינטימיות פומבית ומשמשים מעין קפלים  
וילון מאפשרים לקהל הצופים להיות מעורב  והקפלים בבין הצופים.  והמשתתפים בתוכנית  

 (.  Kaplan & Kupper, 2017באורח קונקרטי או סמלי באינטראקציות המתרחשות על המרקע )
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 הניתוח הנוכחי 

ובפרט לשאלה    ,לתאוריה של חברותיות מועדונית הללו  אבקש לקשור את הממצאים  אמר זה  במ
וילון  ושל קפלים מבניים באחדות  של שותפות סוד. לצורך זה אערוך ניתוח שניוני של דוגמאות  

הפומבית.   כיצד  האינטימיות  שני  ם  מיגלו אראה  אלו  ומצופה    ים,מעברבקפלים  לחבר  מזר 
הפן הרגשי של איש סוד והפן  :  של שותפות הסודההיבטים  משקף את שני  וכי הדבר    , למשתתף

ומרטיבי של משתף פעולה או שותף לדבר עברה. באמצעות העיקרון של שותפות סוד  הפרפ 
וסולידריות   גורל  שותפות  של  תחושות  מזינה  המועדונית  החברותיות  כיצד  להסביר  אנסה 

 קולקטיבית.  
לקוחות הן מניתוח אירועים ששודרו בתוכנית עצמה והן מראיונות  שיוצגו כעת  הדוגמאות  

ותצפי הצופים  קהל  גישה  עם  מתוך  יוצא  הניתוח  צופים.  בין  מפגשים  על  משתתפות  ות 
פרשנית הנשענת על דוגמאות ואנקדוטות כדי להתחקות אחר הלוגיקה הפנימית    אינדוקטיבית

הצופים  של  בפרשנות  הוא מתמקד  פרספקטיבה אתנוגרפית לחקר קהל  . מתוך  העולה מן השדה
 (.Morley, 2006; Rothenbuhler & Coman, 2005לטקסט התקשורתי )

 ממצאים: מאפיינים של שותפות סוד בתוכנית האח הגדול

לתוכנית האח הגדול יש מאפיינים מבניים המעודדים את מעורבות הקהל באמצעות שותפות  
שלהם.  סוד במיקום  הן  מתבטאת  הצופים  חלקיים    —  מעורבות  צופים  משתתפים  רק  ולא 

להשוותם    —  פסיביים שאפשר  יחסים  השחקנים,  ובין  בינם  שנרקמת  היחסים  במערכת  והן 
קרובה  מערכת יחסים  של התוכנית התפתחה  עונה השלישית  לקשרי חברות. לשם המחשה, ב

ובין הדייר  זוכה  שלימים הפך ל,  מנחם  ג'קיבין הדייר   . על אף יחסי  כהן  עוז  לישל העונה, 
,  קהלה עורר סערה בקרב  הדבר וז העמיד להדחה את ג'קי.  ע ליביניהם, בשלב מסוים  חברות  ה

החלים על  הבידוד  כללי  כדי להתגבר על    .ג'קיוהיו צופים שנקטו יוזמה פעילה להזהיר את  
  בדבר "בגידתו" של לי קריאות  במגאפונים  לג'קי  וקראו  סמוכה  גבעה  להגיעו  הם  בית  דיירי ה

בין   דיאדיהתערבותם של הצופים בקשר הים. ילעימות חריף בין השנ עוז, דבר שהוביל כמובן 
הדיירים מראה שכל אינטראקציה בין המשתתפים על המרקע מורכבת מטריאדה שבה לקהל  

פגע לא רק  עוז    לישצופים חשו  נפקד במשוואת האינטימיות הפומבית. ה – יש חלק כצד נוכח 
  כלליגה, שהיא כשלעצמה שבירה של  באמון של חברו אלא גם באמונם שלהם. תגובתם החרי 

ב כדי  תוכניתהמשחק  עד  היחסים,  במערכת  כשותפים  והן  כצופים  הן  מיקומם  את  שינתה   ,
 .  שותפות לדבר עברה 

 הגדול: הזמנה למעורבות דרך סוד   חדר האח 

קיימים   התוכנית  של  הפורמט  בעצם  אך  התוכנית,  מכללי  חרג  אמנם  לעיל  המקרה שתואר 
שיו מובנים  פומביתשל  קפלים  צרים  מאפיינים  תהליכי    אינטימיות  בשיטתיות  ומעודדים 

מדמה שיחת וידוי בתא הכנסייה  החדר    שותפות סוד. דוגמה בולטת לכך היא חדר האח הגדול.
המודרני.   הטיפול  בחדר  הבית  משאר  מבודד  הוא  או  מינימלית:  תפאורה  והחלקי  ספה,  בו 

הדייר   טלוויזיה.  ומסך  וידאו  יושמצלמת  ו המתוודה  הספה  על  עם  ב    , ההפקהבמאי  משוחח 
; הדייר מסתכל דרך המצלמה  רק קולו נשמעהבמאי אינו נוכח פיזית ו  .המכונה "האח הגדול"
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עם יתר הדיירים  של המתוודה    ויחסירוב השיחות בחדר נסובות סביב  .  ישירות אל הקהל בבית
ו היחסים בחייו הפרטייםכן על  בבית  . האח הגדול שואל, מתעניין  מחוץ לתוכנית  מערכות 

שיחת    עצמו. על  דבר  אומר  אינו    הוא  פסיכולוג או כומר כמו  , אך  את השיחה  מכוון לעיתים  ו
הוא חשיפה רגשית של מידע אינטימי  האחד  שני תהליכים רגשיים משלימים.  הווידוי יוצרת  

מטפל  כפי שמתוודה,  ר הדיי אמפתיה כלפי האת הצופים לחוש  ברוח השיח הטיפולי, המעודדת  
ידוי הוא  ו לאופי הפרטי של חדר הטיפול, כאן הומוחלט  בניגוד  אלא ש.  שלו מטופל  חש כלפי ה

. טמון כאן מהלך רגשי של ניהול קשר ולא  סוד ניהול  קומוניקטיבי של  – אהמטנוגע בפן  פומבי ו 
ת וטקסית  רק של חשיפת מידע. הפנייה של המתוודה נעשית ישירות לצופים, אגב הדרה מופגנ 

 :  של שאר הדיירים. כפי שציין רון, פקיד קבלה וצופה אדוק בתוכנית

זה כמו פסיכולוג שהם באים, מדברים, שופכים את הלב. ומראים לקהל בבית בעצם,  
רק לקהל בבית ולא לדיירים עצמם, באמת מה הם מרגישים... דווקא שם אתה מתחבר  

כי כמו שאמרתי הם הכי אמיתיים שם וגם מדברים על אחרים מה שהם    ,אליהם יותר
אולי קצת    ,כאילו  ,חושבים. כי לפעמים בבית האח הגדול אתה רואה אותם במצלמות 

ואתה לא יודע ממש מה הם חושבים על הרבה אחרים,    ,צבועים, לא קצת, הרבה צבועים
בים ושם אתה מכיר אותם  אבל שם הם יכולים לפתוח את הפה ולהגיד את מה שהם חוש

 יותר טוב. 

אינטימי מתקיימות בין הדיירים  מידע  לכאורה, שיחות בעלות אופי של וידוי תוך חשיפה של  
ומוקרנות לקהל הצופים כל הזמן ובכל חלקי הבית, ולא רק בחדר האח. ההבדל טמון בכך  

היות שותפת  שבחדר האח הצופָה הופכת לנמענת המועדפת של המידע, ולמעשה היא נבחרת ל
  . הוא "מתחבר אליהם יותר"שדווקא בחדר האח    דגישסוד של הדייר המתוודה. הצופה רון ה

אני  "  —  ה של מידע אינטימיחשיפעם הדייר בגלל ההיכרות  אמפתיה ו חוויה של  ברק  לא מדובר  
חוויה של קרבה  באלא    —   "יודע יותר על חייו הפרטייםאני  מכיר אותו טוב יותר מאחרים כי  

  , אני חבר אישי שלו יותר מאחרים: "דרך אקט של שותפות אקסקלוסיבית והזמנה למעורבות  
כי הוא בחר לשתף אותי ולא רבה ואני רק זבוב על הקיר;  בקרבה  זה עם זה  למרות שהם מבלים  

זהו ההבדל בין חשיפה אישית שמתרחשת בכל תוכנית טלוויזיה ובין הזמנה לחברות;    ."אותם
פומבית  ו  זה אינטימיות  של  הדינמיקה  ו כוללת  ש לב  ושיתוף  הדרה  נסיבות  בזמינה,  מכאחד 

לההמתאימות,   שלישי  היחסים  צד  ממערכת  כחלק  שהרגיש  משום  כסוד.  א  ידווקא  מוצגת 
ה בקשרים  הקהל  וי אישי בינשיתוף  להם  חלק מאפשרת  הזמנה  בהם  את הקשר  להקחת  רחיב 

ל יותרהבינאישי  רחבים  דינמיקהמעגלים  מ  .  הפרט  עם  אינדיבידואלית  הזדהות  כזאת שונה 
 הסבר לסולידריות. ת מספקנה שאיתופעה  —  אישיוידוי הנושא 

 הנכחת בני המשפחה כמקרה פרטי של הנכחת הקהל 

הדיירים מרבים לשוחח במהלך התוכנית על רגשותיהם כלפי בני משפחותיהם, בני זוג וחברים  
משך שהותם בבית האח הגדול. גם כאן מדובר    שהותירו מאחור, אשר הקשר עימם מנותק בכל 

באינטראקציות בינאישיות המופגנות בפומבי, אלא שהאינטראקציות הן בין הדיירים לדמויות  
וידוי משותפת בחדר האח הגדול ביקשו בתחינה  בשיח שמחוץ לתוכנית.     משתתפות   שתי ת 

 :וגןטוקרב, לשמוע אות חיים מבני ז ני ' גבולוס ו  רנין, הראשונה מהעונה
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 ? מרגישות  אתן  איך. ורנין  ני'ג  שלום:  הגדול האח 

  מה  אותנו  מטריד   ונורא  מתגעגעות   מאוד   אנחנו ,  לכאן  שהגענו  בדיוק   הסיבה   זו :  ני'ג
  רק ,  אולי  אחת  ידיעה  רצינו  רק...  ?כועסים  הם  האם,  בסדר  הם   אם,  שלנו  החברים  שלום

 . ..משהו   לנו ימסור  שמישהו  ...איתם בסדר הכול אם, לשאול

 .  אדע שאני בלי ממני  ונפרד כועס לא תייסיר אם.  אותנו אוהבים עדיין הם אם: רנין 

.  בסדר   לא]של בן זוגה[    שלדעתו   נכון  לא  משהו  עושה  אני   אולי  לדעת   רוצה   אני:  ני'ג
  בוכה  רנין ]  לי   יקר  הכי  אדם   הבן  הוא   כי   ,לפגוע   רוצה  לא   ואני  לו   מפריע   משהו  אולי

 [. ברקע

לדעת מה יקיריהם חושבים עליהם ועל התנהלותם בתוכנית. לעיתים תכופות  הדיירים צמאים 
נוכחותם   המשפחה.  ובני  הזוג  בני  עם  שלהם  היחסים  מאופי  טפח  הקהל  בפני  מציגים  הם 
הסמלית משפיעה על התנהלות הדיירים ומקרינה גם על הקשר בין הדיירים לקהל. ראשית,  

ים עם בני משפחותיהם שנותרו מחוץ לבית  משום שעצם הפגנת היחסים האישיים של הדייר 
מזרים הפועלים בבועה מלאכותית    —  משנה את נקודת ההתבוננות על דיירי בית האח הגדול 

לאנשים מן היישוב, שנקרעו מתוך קשריהם האישיים וקודם לתוכנית פעלו במעגלים חברתיים  
ה פרטי של הנכחת  שדומים לאלה של הצופים. שנית, הנכחת קרובי המשפחה היא למעשה מקר
נפקדים במערכת  – הקהל: בני המשפחה הם גם חלק מקהל הצופים הכללי וגם בחזקת נוכחים

לדיירים   הקרובים  הקהל  מן  אנשים  כלפי  מופנה  הזרקור  כאשר  הדיירים.  של  היחסים 
מעמד   לו  יש  ופוטנציאלית  הקהל,  כלל  עם  הקבלה  נוצרת  התוכנית  מהלך  על  והמשפיעים 

נפקדים שציפיותיהם מעסיקות  – אר הצופים הם אלמונים, גם הם נוכחיםשותפות דומה: אף שש
מכלכלים את צעדיהם  את המתמודדים ומשפיעות על התנהלותם בתוכנית. יש לזכור שהדיירים  

וכמהים לקבל משוב מן הצופים לא פחות מאשר    מצפה מהםהקהל  מה שהם סבורים שלפי  
ים היא שתכריע את גורלם בתוכנית.  מבני משפחתם, שהרי בסופו של דבר התרשמות הצופ 

העיסוק בבני המשפחה הוא אפוא היבט מבני נוסף שמסמן את הקהל לא רק כקבוצת צופים  
 יודעי כול אלא גם כשותפי סוד מעורבים ומשפיעים. 

ההפקה מצידה מנכיחה את בני המשפחה ישירות בדרכים שונות, ובהן טקסי קבלת פנים  
ים עורכים ליקיריהם. אף שהטקס מתקיים ברחבה שמחוץ  שבועיים שקרובי הדיירים המודח 

הפיזי בין הדיירים למשפחותיהם    איחודלכותלי בית האח הגדול, גם הוא משודר בשידור חי. ה
במציאות   החברתיים  הקשרים  ובין  המציאות  תוכנית  בתוך  המתרחשים  הקשרים  בין  כורך 

מהחיים החברתיים האמיתיים    עצמה, והמסר הוא שמה שמתרחש בבית האח הגדול אינו מנותק
 של ישראלים מן השורה.  

מהלך זה מעצים ומרחיב את חוויית שותפות הסוד. אם רגע קודם לכן הדיירים שיתפו את  
עם   עצמה,  מהתוכנית  נפקדו  אלו  דמויות  אך  יקיריהם  לגבי  אינטימיות  בתחושות  הצופים 

עימן   הקשר  והנכחת  אלו  דמויות  של  הפיזית  מקבהופעתן  צד  הצופים  להיותם  אשרור  לים 
. יתרה מזו, הביטוי הטקסי של אשרור זה במופע קולקטיבי בשידור  ל ומעורבושלישי יודע כ

 חי הופך את הצופים לחבורת סוד משותפת.  
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 שותפות בין הצופים בבית ובחיי היומיום 

  לבין צופים  היחסים בין ה שותפות הסוד שיוצרים הצופים עם דיירי האח הגדול משליכה גם על  
מנגנוני האינטימיות הפומבית מתורגמים  כיצד  מהלך שמראה  שרטט  אבסעיפים הבאים    .עצמם 

קולקטיבית התוכנית;  לאינטימיות  משתתפי  בין  שנוצר    פקדים(נ –וכחיםכנ)  לצופים  הקשר 
ומועתק   אלו שהופכים  דיירים  הוהצופים עצמם,  ין  בשנוצרים    יםלקשר מתרחב  מבחינה  הם 

 נפקדים.  –נוכחים  ,לדמויות ברקע תסמלי
מהרגלי צפייה שהופכים את  מושפעת  מתמודדים בתוכנית  בין הצופים ל תחושת הקרבה  

, רכזת פיננסית  שיר מרואיינת  יום של הצופים. כפי שציינה המ שידורי התוכנית לחלק מחיי היו
הם איתך  הם חברים שלך, הם בסלון שלך,  ש: "בגלל שאתה מרגיש חלק, אתה מרגיש  בעיסוקה 

אינו רק תחושה  ית הצפייה  י חווכלומר, התוצר הסופי של    .כל הזמן, אתה מרגיש חבר שלהם" 
חיי  והוכנסשהצופים   דיירי בית האח הגדול היומיום    בסוד  הדיירים  גם תחושה שאלא    ,של 
יהם של הצופים. כך תיארה זאת המרואיינת דינה,  בבתמובנים מאליהם    "בני בית"הופכים ל

זו טלוויזיה פתוחה, כשאני למטה הם איתי  : "עקרת בית  אצלי הם פשוט עוד אנשים בבית. 
   .בבית, אני לא חייבת לשבת מולם ולמעלה כשאני מקפלת כביסה אני רואה אותם, הם ברקע" 

עם חברים או בני  תיארו הצופים טקסי צפייה קבועים  יומית  מת הנוכחות היו י חווימלבד  
סטודנט,  משפחה.   ח שאול,  כיצד  טריגר  תיאר  משמשת  חבריו  עם  המשותפת  הצפייה  וויית 

 לתחזוק היחסים ביניהם: 

זו מין חוויה כזו, שכולם מתכנסים ביחד, אפשר להגיד שזה מקרב אותנו שכולם צופים  
זה מקרב ללמוד  [  ...]  ביחד. אחרי זה אנחנו יוצאים לבלות או משהו כזה, כולם ביחד

ברים למשל שעברו תהליכים ]דומים[ מהטעויות שאנשים עושים באח הגדול. יש לי ח 
כנית מקרבת.  וכנית, איכשהו התושנגיד כמו הדיירים, אז הם מרגישים שהם איתם בת

כל החברים ביחד על הספה, כולם ביחד, נמצאים כל פעם אצל משפחה   ,אני אומר לך 
ואיכשהו זה משהו שזה    , אחרת בשבת, פעם פה, פעם אצלה, פעם אצלו, כל מיני חברים

ביחד לשבת לדבר בזמן הפרסומות, לדבר על איך בעבודה, איך פה, איך שם. זה  כיף,  
 אפשר להגיד.  ,מין תהליך כזה

האחד כנית. המעגל  ושני מעגלים של יחסי קרבה שנוצרים תוך כדי הצפייה בתמתאר  שאול  
סמלי    תפומבית שנרקמ האינטימיות  ההוא   כפי  הבין  ובין כל אחד מהצופים  באורח  דיירים, 

טקס הצפייה  ההתכנסות ל  :קבוצת החברים עצמהב המעגל השני הוא  בסעיפים הקודמים.  שנדון  
בין    תמחזק המשותף   הקרבה  תחושת  של  .  םחבריהאת  האינדיבידואלית  אינטימיות  החוויה 
נחלקת כעת בין חברי הקבוצה והתנסות זו מגדירה מחדש את הקשר ביניהם כקבוצה  פומבית  

 . של שותפי סוד
ות חברתיות  אינטראקציחוויה זו של שותפות סוד מתעצמת כאשר היא באה לידי ביטוי ב

למרחב  גם מחוץ    בחיי היומיום,  ת חוליןושיח בתוכנית, כאלה שמתרחשות ב זמן הצפייה  שלא ב
 : כך תיאר שלומי, אף הוא סטודנטהביתי. 

 מראיין: יוצא לך לדבר עם אנשים על התכנית? 

 כן.  שלומי: חברים... 
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 ראיין: באיזה סיטואציות? מ

 שלומי: כל סיטואציה, כל שיחת טלפון זה תמיד עולה לאוויר. 

 מראיין: איזה נושאים יותר נפוצים לשיחה? 

ראית    ,למה אתה יותר מתחבר אליו  ,איזה דמות אני יותר מתחבר]ל[שלומי: מי יעוף,  
 ... מה הוא עשה   ,מה קרה

על  ו   וחח בשיחות חולין על מעללי הדייריםצופים המעורים בהתרחשויות בתוכנית מרבים לש
שבחיבור  ה החשיבות  לדיירים.  שלהם  בתכנים אינטראקציהאישי  רק  לא  גלומה  אלו  ות 

המלובנים בהן אלא בעצם ההיווצרות של מעין מועדון חברתי של שותפי סוד, כפי שממחישה  
עובדות בחברת  כנית נהגה קבוצת  ושידורי העונה השלישית של התמהלך  בהדוגמה הבאה.  

החברה משרדי  של  במטבחון  בוקר  בכל  להתכנס  לשתותביטוח  ושל  קפה    ,  לדון  בוקר 
בהתרחשויות בלילה שחלף. באחד מאותם מפגשים שוחחו העובדות בלהט על רומן שהתפתח  

כבר הייתה מאורסת לגבר    א, אף שליהיעתי שולברג בין  ו  —  גרינר   אליהי  -בין דיירת פופולרית  
הודיעה כי הארוס עתיד להצטרף לבית האח הגדול כאחד ודה הוסיפה לדרמה  ההפקה מציאחר.  

בקרב קהל הצופים הרחב זכו גם התנהגותה של ליהיא וגם  .  הדיירים החדשים באמצע העונה
עזות לתגובות  ההפקה  של  כ  המהלך  )וואלהונתפסו  מוסריים  גבולות  (.  News  ,2011!חציית 

בהתנהגות של ליהיא והפרטנר החדש שלה וניהלו אף הן דיון  עסקו  גש הבוקר  העובדות במפ
ער על התנהלותם. אחת מהן אמרה כי "עם ישראל לא יסלח להם" ועמיתותיה תמכו בעמדתה  

 וראו בכך התנהגות לא ראויה.  
התנהלות  מעניין לא פחות כיצד באותו מפגש ליבנו העובדות ביניהן ושפטו בכובד ראש  

דיירות  של   דנהבולטות  שתי  עניין  לכאורה    ,הכט   פרידהו   רון  נוספות,  דרמטי  פחות  סביב 
מעירה  היא  כאשר  אחת העובדות שמה לב שפרידה אינה טורחת להעיר את דנה בבוקר  ועסיסי.  

תי הדיירות היו קרובות בעבר  וננה על כך בפני עמיתותיה. שלהתכלל הדיירים. העובדת  את  
גם בעניין זה הגיעו המשתתפות בשיחה להסכמה כי על  .  ליריבות מושבעותהפכו  עם הזמן  אך  

 של פרידה אינה ראויה.   האף הסכסוך בין הדיירות התנהגות 
הללו   המקרים  כי  בשני  היוניכר  וניהלו  נרגשות    העובדות  אמש  מליל  בפרק  מהצפייה 

הרומנטי והן  בפן  של הדיירים, הן  הבינאישית  דיון קבוצתי על התנהלותם המוסרית  במטבחון  
המשתתפות במעגל קפה הבוקר שולטת ברזי  כיצד כל אחת מזו ממחישה    ההחברי. דוגמבפן  

ין חברות  סוד מקרבת בה  שותפות כיצד  סוד לאינטראקציות שבין הדיירים,    התוכנית ושותפת
תוך כדי משא ומתן ואשרור  קולקטיבית  כיצד היא תורמת לחוויה של סולידריות  והקבוצה,  

 על כך ארחיב כעת.   כקבוצה ושל החברה הישראלית כולה.ל החברות נורמות חברתיות ש

ן צופה למשתתף   אינטראקציות במדיה החברתית: טשטוש ההבחנה בי

בקרב בני משפחה,   ,פנים  אל ישיות לא רק פניםא נצופי האח הגדול מקיימים אינטראקציות בי
לעבודה  עמיתים  או  יותר    ,חברים  רחבים  במעגלים  גם  ברשתות    —  למחצהפומביים  ו אלא 

סוגת  צפייה ב הקבלות בין  כבר עמדו על הבתקשורת  החברתיות ובפורומים באינטרנט. מחקרים  
בראנשים  שבה    ,ריאליטי ה פעילות  ובין  לידוענים,  הופכים  השורה  המן    , ת וחברתישתות 

. הם הראו כי שתי הזירות מעודדות מציצנות  תשומת הלב  את המשתמשים במרכז  ותהמציב
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"( אחרים  של  היומיום  )mediated voyeurismלחיי   )"Calvert, 2000  )  של תרבות  ומקדמות 
. אך בהקשר  (Stefanone et al., 2010), קרי הצגת העצמי וטיפוח גילויי הערצה מהקהל  ידוענות

שלה,   המבנה  מעצם  החברתית,  המדיה  שבו  האופן  הוא  שבולט  מה  הנוכחי  הניתוח  של 
צופים למשתתפיםבחנה  ההמטשטשת את   כיצד הצופים  יותר  בבאופן מוחשי  ומדגימה    בין 

 . כים למעורבים בנעשה בתוכניתהופ
הריאליטי   תוכניות  זכייני  ידי  על  ישירות  מאורגנת  החברתית  במדיה  מהפעילות  חלק 
בטלוויזיה. אלה מנסים להגיע לקהל צופים רחב יותר באמצעות פלטפורמות ייעודיות לתוכנית  

 ,Van Esבטוויטר או בפייסבוק, המאפשרות לחברים בקהל הצופים להגיב ולתקשר זה עם זה )

(. גם הפקת האח הגדול בישראל ניהלה דף פייסבוק רשמי )שבחלק מהעונות היו בו יותר  2016
כל שעות היממה עדכונים על המתרחש בבית האח  הופצו במשך  ובו  מחצי מליון עוקבים(  

נוסף על כך פתחה  לאלפי תגובות בתוך זמן קצר מרגע שידורן.    התרחשויות בולטות זכו.  הגדול
שוטפים עליהם. דפי הפייסבוק  ועדכונים  אישי  מידע  ודיירת ובו  ההפקה דף פייסבוק לכל דייר  

במה   שימשו  צופיםהאלה  בין  ערות  ה  ,לאינטראקציות  של  המעריצים  בקרב  או    דיירבפרט 
 .  הדיירת

יזמו   מצידם  אתרי  הצופים  מלמטה  ויזמו  אינטרנט  וניהלו  לתוכנית  פעילות  המוקדשים 
  ,תפוז הפורומים  פורום האח הגדול באתר  יה  השבאתרים אלו  . הבולט והוותיק  במדיה החברתית

דפי פייסבוק  צופים פתחו באורח עצמאי  כנית.  ומש במה להבעת דעות של מעריצי התשיש
בתוכנית אלפי    ,העוסקים  עשרות  מנו  על    עוקבים. וחלקם  ער  גם  תקיים  הכנית  ותהשיח 

למתרחש  הגיבו  או    ובפייסבוק העידו כי כתברואיינים שהיו פעילים  מה. כמעט כל  פייסבוקב
כך שגם מי שאינם צופים נחשפו לשיח   פייסבוק האישי שלהם או של חבריהםדף ה כנית בובת

 בדרך זו, התרחשויות דרמטיות בתוכנית הפכו לשיחת היום בקרב הציבור הרחב.   הזה.
ל הפוך באצופה למאפשרת להמדיה החברתית  כאמור,   חלקי  שי,    כך סיפר  משתתף.ופן 

 : העובד כפרילנסר 

]חשוב לי[ להביע את הקול שלי. מבחינתי זה כמו שאני דייר. אם אני לא יכול לדבר  
מה שמאחד את כולם ביחד זה הפייסבוק, זה הקבוצה    ...בטלוויזיה אני אדבר בפייסבוק

תם, אנחנו  י ע אהזאת... יש את הדעות של כולם, אז יש לי כמה אנשים שאני ממש קבו
ה את  ונקראים  מוצאים  אנחנו  בסוף  אבל  ויכוחים  לנו  יש  השנייה,  מהעונה  ותיקים, 

 השווה בינינו. 

.  מתמודד בתוכנית עצמו  הוא  המדיה החברתית נותנת לו קול ממש כאילו היה    ,לתפיסתו של שי
דת מחזקת את הקשר בין הצופים לבין עצמם ומחדגם  הפעילות בקבוצת הפייסבוק  לצד זאת,  

מגוון הדעות  ההיכרות עם  ותיקים"(.  והנקראים  את תחושת השייכות הקבוצתית שלהם )"אנחנו  
בסוף אנחנו  )"  תודעה של סולידריות קהילתית   ותיוצרביניהן    סביב האירועים והכלת המחלוקות 

 . "(מוצאים את השווה בינינו 
שנוצרה סביב איילה רשף, דיירת בולטת בעונה  היא זו  נוספת לקהילה וירטואלית    ה דוגמ

קהילה וירטואלית של    ואיילה יצר דיירת  ההערצה לתוכנית לצד  בהמשותף  השנייה. העניין  
פורום המעריצים    . במדיה החברתיתיומית  מאלפי אנשים המקיימים זה עם זה אינטראקציה יו 

בו הייתה לילך, עקרת  ת  ו ימרכז   ותפעילואחת השל איילה המשיך להיות פעיל גם בתום העונה,  
 :  בית, שסיפרה
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נכנסים בכל יום, מברכים  ]הם[  אנחנו חמש אלף מעריצים. של איילה והחבר שלה תומי,  
אותנו, אומרים תודה. אנחנו בפורום, זה גם פורום חברתי, זה לאו דווקא איילה. איילה  

מפרגנים  שאתם  זה  על  רבה  תודה  אומרת  לנו,  מפרגנת  כ...  נכנסת,  ותבים  אנחנו 
ואני   וירטואלי  רק  זה  החברים.  את  הרחבתי  שהכרתי,  לי  תאמין  בחגים.  ומברכים 
מרגישה כאילו זה לא וירטואלי. אני מרגישה כאילו אני מכירה אותם שנים ואני קרובה  

ואנחנו פה משפחה, אנחנו חוגגים ביחד ימי הולדת, שבתות,    ..אליהם. זה משהו מדהים.
לשני מחמיא  לנו    ...אחד  ונסענו    ...מפגשיםויש  מהפורום  לאחת  הולדת  יום  היה 

 ונפגשנו. 

מעגל  והרחיב את  הפורום הפך עבורה לזירה משמעותית של חברותיות  מדגישה כיצד  לילך  
לעיתים  בין המשתתפים הבולטים בפורום אף גלשה  האינטראקציה  שלה.    הקשרים האישיים

לוגיקה הבסיסית של  כמו ה.  בימי הולדתבשבתות ומפגשים  ב אל מחוץ למרחב הווירטואלי,  
ליריבים(, גם  או  זמן קצר לחברים )תוך  באותם  שמפגישה בין זרים והופכת    ,התוכנית עצמה

הריטואלי חוויה שליהקשרים  הצופים משעתקים  בין  לחברים  ם  של  זרים שהפכו  וכדבריה   ,
ואני קרובה   מכירה אותם שניםאני  "כאילו  והרגשה    "תחושה של "משפחהלילך, הם יוצרים  

בחוויה של לילך לא זו בלבד שהזר הפך לחבר, אלא שהחבר נתפס כמי שהיה שם  אליהם".  
זוהי דוגמה לכך   פרימורדיאלי.  נדמה כקשר  עימו  והקשר  ומתמיד  שהתנסות מתמשכת  מאז 

ומלהק חברים שזה עתה הכירו    חבריםלזרים  נרטיב שהופך  – בחברותיות מועדונית מזינה מטא
משותף מיתולוגי  ליים, כפי שתודעה לאומית מייחסת לחברי הלאום מוצא  כאחים פרימורדיא

(Kaplan, 2018b  .) 
הקהילה שנוצרה בפורום המעריצים חורגת  יתר על כן, בסיפורה של לילך בולטת העובדה ש

באורח  לפעול  איילה )"זה לאו דווקא איילה"( וממשיכה  דיירת  בבתוכנית ולמעשה מהעיסוק  
גם   שקבוע  העונה  תום  לנוכחתוהיא  ,  בההשתתפה    איילהלאחר  למעשה  נפקדת.  – הופכת 

בזכות עצמה גם ללא  מראה כי בשלב מסוים הצופים פועלים כקהילה המתקיימת  התנהלות זו  
מושא  ,  " טוטם"ה שהיו  הידוענים  את  ,  שלהם  ההערצהקרי  שבראה  הטלוויזיה  תוכנית  או 

שאינו תלוי בדמות הטוטם כדי לייצג את  מקבל מעמד אונתולוגי  הידוענים. הקשר בין הצופים  
 (.Durkheim, 2008מקור הסולידריות שלו )

 השיח הציבורי סביב התוכנית כביטוי לקשר קולקטיבי 

רצף  לקטיבי, חוויית הצפייה בתוכנית הריאליטי יוצרת תחת ההנגדה המקובלת בין האישי לקו
ית המעורבות  י , חווהגדול  דיירי בית האח של  אישיות  נהאינטראקציות הביארבעה מעגלים:  בין  

הצופים   האלה של  הצופים  הישירות  אינטראקציות  ה,  באינטראקציות  הפרטי  בין  או  במרחב 
לל צופי התוכנית. ביטוי למעגל  כבין  הקשר הקולקטיבי    ולבסוף   ,החברתית מדיה  ב הפומבי  
לראות  האחרון   סביב  אפשר  הציבורי שמתפתח  לה  תוכנית  הבשיח  שמייחסים  ובמשמעויות 

 .  מבחינת מעורבות הציבור וסולידריות
תוכניות ריאליטי  אחד המניעים המרכזיים לצפייה בעולה כי  מניעי צפייה  על  מחקרים  מ

כמו  מורה במקצועו, תיאר כיצד  (. ראם,  Gray, 2010; Hill, 2002)  בהן  ציבוריהוא עצם העניין ה 
בהתחלה  עוררה. "כנית בעקבות השיח הציבורי שהיא  ורבים אחרים החל לצפות בתמרואיינים  

בזה   התחלתי לראות. כנראה שהיהר כך ורק אח ", סיפר, "אמרתי לעצמי שאני לא רואה את זה



 סולידריות לאומית כשותפות סוד  דני קפלן     116

 

משהו חברתי כי גם הייתי סטודנט אז, בלימודים כל הזמן דיברו על זה. זה היה משהו שמאוד 
בארץ  עליו  לבמהלך    . "דיברו  הראשונות  התהעונות  אפשר  כנית  ושידור  היה  להימלט  לא 

חוליןושיח ב   מהעיסוק בה זרים החליפו דעות עלת  ואף  ושיתפו בהזדהות    . מכרים  הדמויות 
 מדבריה של רונית, מזכירה בכירה:  ולה האישית עימן. כך ע 

  וגם בעבודה גם, זה  על  תםיא  לדבר יכול   אתה אז כניתו בת שמתעניינים  אנשים יש  אם
  שיח   להיות  הופך  ממש  זה.  שיח   זה.  אנשים  מיני  כל  עם  נפגש  שאתה  מקומות  מיני  בכל
  למשל   ,לשלך   מנוגדת  דעה  שיביע  מי  יש  אז,  שלו  הדעה  את  מביע  אחד  כל.  חברתי   כזה

.  לנופר  מתחברת  לא  ואני ,  נופר   את  אוהבת  מאוד   שהיא  מהפייסבוק   מכירה  שאני  מישהי
  להיות  הופך  וזה  ,"הזה   מהצד  תראי"ו   "ההוא  מהצד  תראי "  ,כזה   דיאלוג  איזשהו  נוצר  אז

  ואתה  מחכים  כזה  לא   הוא,  אומרת  זאת.  לציין  חייבת  אני,  נעים  מאוד  שהוא  חברתי  שיח 
  עלה  הדלק  איך  על   שיחות  לעומת  נעים  מאוד  הוא  שני  מצד  ."וואו "  לנו  עושה,  יודע

  כי   טוב   לנו   עושה  הזו   כנית ו הת,  בעיקר  בארץ  שפה   חושבת   אני   כי.  לנו  יש   בעיות   ואיזה
 לא  בטח   הם.  מדי  יותר  מוטרדת  להיות  צריכה  לא  אני .  מדאיג  לא  שהוא  משהו  פה  יש

 .  דבר של  בסופו שם יתפוצץ  לא אחד אף... כן, דבר של בסופו השני את אחד יהרגו 

מצביעה   תפקיד  בדבריה  רונית  נוסף  על  התוכנית  ש חשוב  אירועי  על  החברתי  לשיח  יש 
היא   אחד,  במובן  במדינה.  שמתרחשים  "אמיתיים"  חדשותיים  אירועים  על  לשיח  בהשוואה 

" מספקת מעין אסקפיזם קולקטיבי. במובן  טוב   לנו   עושהמתארת כיצד הצפייה בתוכנית ש"
עצם הבחירה שלה להשוות בין שיחות על המצב הכלכלי והביטחוני ובין שיח חברתי על  נוסף,  

הנעשה בבית האח הגדול מעמידה את החדשות הנעימות באותו מישור של החדשות המטרידות  
האומה   בחיי  פוליטיות  חדשות  של  המרכזיּות  בין  הקבלה  ן  ובי   (Schudson, 1995) ויוצרת 

 הקולקטיבית. תודעה המרכזיות של שיח חברתי על תוכנית ריאליטי ב 
מדברי   אלו,  בדוגמאות  שניכר  קולקטיבית  סולידריות  של  האקספרסיבי  הפן  לצד 

סולידריות כמשא ומתן על  המרואיינים על הצפייה בתוכנית עולה גם ביטוי לפן החוזי של  
ריאליטי גם תוכנית האח הגדול  . ראשית, כמו ברבות מתוכניות המערכת הסכמות משותפת 

ים לוקחים חלק בטקס מובנה  צופ . ה(Neiger, 2011)ת  דמוקרטימספקת אשליה של מעורבות  
תמודדים המועדפים עליהם וחשים כי יש להם השפעה מיידית על גורל הדיירים,  משל הצבעה ל

העיקרון הדמוקרטי שלפיו הציבור משפיע על גורל  ולמעשה על גורל התוכנית, כפי שקובע  
ה.  החברה )  הגדול  אח בתוכנית  להדחה  המועמדים  לשיפוט  ברורים  קריטריונים    בניגוד אין 

האמנותי(. אולי דווקא משום   נו כישרונשפט לפי  המשתתף   בהןש , "נולד כוכב"  כמו ת ותוכניל
צופים נדרשים לשפוט מבחינה  כך יש הטוענים כי שיקולי ההצבעה מדמים מעורבות אזרחית: ה 

 ,Cardo)מוסרית את יכולתם של המתמודדים לייצג אותם, והם פועלים על סמך שיפוט זה  

2011). 
  צופיםשל    העדפותיהםעל    ללמוד  יםצופ שנית, תוצאות ההצבעות השבועיות מאפשרות ל

ו . מרואיינים שונים  בתוכנית  העולות  סוגיות  וכלפי  המשתתפים  כלפי  עמדותיהם  עלאחרים 
כ ההצבעה  לתוצאות  השלכות  של  ביטוי  אל  התייחסו  את  ותיארו  העם  רצון  או  קהל  דעת 

ית הסולידריות הקולקטיבית שלהם. שני, צופה קבועה באח הגדול ופעילה  י על חווההצבעה  
ע אותה  שבפרקים האחרונים העם "מפתילמשל  ציינה    ,מאוד בדפי הפייסבוק העוסקים בתוכנית

 היא אמרה:   .לטובה דרך ההצבעות שלו בריאליטי"
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אני    .מראה שכאילו עוד לא נהרסנו לגמרי, כאילו הצדק בדרך כלל מנצח בה  [התוכנית]
תמיד מצפה שהעם לא יעשה את מה שאני חושבת שצריך לעשות ואז הוא כאילו מוכיח  

ושה שאולי עוד יש  לי אחרת וכשזה קורה זה מאוד מאוד כיפי. זה כאילו נותן לי תח 
לנו צ'אנס כמדינה. זה קצת פטריוטי, אולי יש כאן סדר עדיפויות שנכונים לכלל, אני  

 רואה את האנשים שמצביעים בתור הרוב, הכלל. 

  משותף ה בין שאלת הטוב  ובין תוצאות משחק ריאליטי פופולרי    שהצופים כורכים העובדה  עצם  
  —   רות ש"אולי עוד יש לנו צ'אנס כמדינה"י, האפשנאו כדבריה של ש   —  של החברה בכללותה

דרך    לאומית–אזרחיתסולידריות  הצופים נדרשים ומתגייסים גם לסוגיות של  מלמד עד כמה  
מובן שמרואיינים רבים,    האינטראקציות שלהם סביב התוכנית והשיח הציבורי שנוצר סביבה.

סולידריות והסכמה  ת  ושלא אהבו את בחירות הקהל, עשויים שלא להרגיש תחוש  הודאי כאל
אך השאלה איננה באיזו מידה התוכנית מצליחה להשיג סולידריות אלא  על הטוב המשותף.  

אילו דפוסי סולידריות היא מעודדת מלכתחילה, וכיצד הפנייה לרגשות הקהל מבנה לא רק  
 הזדהות ואמפתיה אישיים אלא גם חוויה של קשר קולקטיבי.  

 ממועדון חברתי למופע קולקטיבי  — דיון מסכם: שותפות סוד

חלקים    ים שמחברספרות המחקר על לאומיות ממעטת לעסוק ישירות במנגנוני הסולידריות  
קולקטיבית משותפת.  זהות  הלאום ומניחה כי הם תוצר לוואי של תהליכי ההבניה של    קהילתב

שרים  במאמר זה ביקשתי דווקא להתמקד בסולידריות לאומית ולבחון אותה במונחים של ק 
הוא מציב את הסולידריות  המקרו שברמת מודל תאורטי  חברתיים ושותפות סוד. יצאתי מתוך 

במוסדות   המתרחשות  בינאישיות  אינטראקציות  רואה  הוא  המזו  ברמת  זהות,  של  כחלופה 
חברתיים כזירות של חברותיות מועדונית, וברמת המיקרו הוא מציג אסטרטגיית מחקר לניתוח  

(. במהלך החיים אנו מבלים  Kaplan, 2018bנגנונים של אינטימיות פומבית )חברותיות זו דרך מ
בשלל מוסדות חברתיים שבהם זרים הופכים למכרים ולחברים. תחושת הקומפטנטיות שאנו  

נפגוש  גם למי שלא    —  מפתחים בניהול חברותיות מועדונית, שאנו מייחסים אותה גם לאחרים
מאפשרת לנו לדמיין את כלל החברה כקבוצת זרים שעברה סלקציה מועדונית והפכה    —   לעולם

 .  חבריםלקבוצת 
מודל זה הודגם דרך המקרה של תוכנית הריאליטי האח הגדול בישראל. אין בכוונתי לטעון  

לק  כי תוכנית ריאליטי בהכרח יוצרת סולידריות בקרב קהל הצופים. לא כל הצופים חשים "ח 
הדרה  להביאם למהמועדון", והתרחשויות שונות על המרקע עשויות לעורר בהם תחושת ניכור ו

מרצון. אך בהנחה ששייכות לאומית מושתתת לא רק על הבניית זהות משותפת אלא גם על  
של   וחוויה  כיצד  קשר  היא  השאלה  משותפת,  כזה; חברותיות  קשר  המנגנונים    נוצר  מהם 

 סולידריות קולקטיבית?  כדי  אישיות לשקושרים אינטראקציות בינ
בניתוח שלעיל הראיתי שאחד הגורמים שעשויים לגשר בין קשר בינאישי לקשר קולקטיבי  

שכל  משולה לכך  קולקטיבית  ה סולידריות  הוא שותפות סוד. למעשה, אפשר לומר שחוויית ה 
ותפים לא רק  , שצופים השותפים לסודצופות ו את קיומם של רבבות ומיליוני    נתה מדמיי פָצו

   .במובן שהם חולקים ידע ייחודי אלא במובן שמתקיים ביניהם קשר של שותפות סוד
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כפי שהוא    שותפות לדבר עברהושותפות סוד  אינטימיות,  בקשר שבין  אסכם סוגיה זו בדיון  
על פי    .קולקטיבי כמופע  והן  כמועדון חברתי הן המתפקדת בא לידי ביטוי בתוכנית הריאליטי  

בהם לא רק הכללה של אנשים   מהאינטימיות מנותבים לתחום הפרטי משום שגלו  יביטוי  ,רוב
קרובים אלא גם הדרה של אחרים. הפגנת קשרים אינטימיים בפומבי כופה תחושת זרות על  

(. מכאן בדיוק החשיבות של הפגנת חברות  Weitman, 1970)  מהםשאיננו חלק  מן החוץ  הצופה  
להתגבר עליה  אותם  מזמין  ובה בעת  זרות  אצל הצופים בו תחושת  בפומבי: מופע כזה מייצר  

באמצעות הקשר שבין אינטימיות, סוד ופיתוי. במילים אחרות, המופע האינטימי מאפשר לצד  
 שלישי לקחת חלק בסוד.  

אורח נמענים שאדם עשוי לשתף אותם ב  להצביע על שלושה סוגיאפשר  יום  מ בחיי היו 
הזר המוחלט, אדם מזדמן ולא מוכר שדווקא ארעיות הקשר  . האחד הוא  מידע אינטימיבלעדי ב

  , זר מומחה בתחום הטיפולי . השני הוא  עימו מדרבנת את המתוודה לחשוף בפניו את סגור ליבו
. הסוג השלישי,  ודהלסייע לו להבין את שורש בעיותיו של המתושהוא מקבל אמור  שהמידע  

חבר טוב שהמתוודה בוחר לספר לו ורק לו על סוגיה  וכמובן השכיח יותר, הוא בן משפחה או  
אותוחשובה   ולהלכהשמטרידה  הגדול,  האח  בתוכנית  הצופים  קהל  המשתתפים    —  .  קהל 

  לנוע   ועשויכל הפונקציות הללו  את  במועדונים חברתיים באשר הם, ממלא במידה זו או אחרת  
טמון מהלך כפול  בצפייה בתוכנית  חבר נבחר. ועד לתפקיד של זר מזדמן  של  ראשוני וםממיק

של שותפות סוד:    ההיבטים  שניאת  של מעבר מזר לחבר ומצופה למשתתף, מהלך המשקף  
לחבר   מזר  בהיבט  המעבר  סודנוגע  איש  יחסים    של  במערכת  ואילו    , (confidant)אינטימי 

עברה   לדבר  שותף  או  פעולה  הפרפומרטיבי של משתף  לפן  נוגע  למשתתף  מצופה  המעבר 
(accomplice  .) כאשר    ההיבט יותר.  ומפורש  ברור  ה דייר  הראשון  להיות  בצופה  נמען  בוחר 
לסודותיו  ה בי מתרחש  מועדף  היחסים  במערכת  על  .  ניהםשינוי רגשי  פראמחקרים  – יחסים 

אף שאינם עוסקים בשאלה של נמען מועדף הם מראים כי פנייה    תומכים בטענה זו.  חברתיים
 & Hartmann)ת חברתי– פראישירה של השחקן לצופה, מילולית ופיזית, מחזקת את החוויה ה

Goldhoorn, 2011)  .היכולת של כל צופה שותף סוד ליצור אינטראקציה ישירה עם צופים    בלא
ספור אינטראקציות נוספות עם רבבות  נ ולדמיין אי   , ים אל פנים או במדיה החברתית(נוספים )פנ

משום שהצופה  הפרפורמטיבי,    ,נוסף הממד  ה מעידה על    ,צופים השותפים לאותו הסוד ממשה
ב  מיקומו  את  משנה  החברתי הפסיבי  מעורב.  והופך    מופע  זכה  לשותף  שטרם  זה,  במובן 

  ; את סודו עם חבורת סודחולק  הצופה    על סולידריות,ספרות  ב להתייחסות במחקרי תקשורת ו
שותפים  והופכים למעין    משמעות אקטיבית יותר של משתפי פעולה  יםהקבוצה מקבל חברי  

 לדבר עברה. 
ההיבטים,   הגדול  הפרפומרטיביוהרגשי  שני  האח  תוכנית  של  בניתוח  ביטוי  לידי  באו   ,

שהוצג כאן. הווידוי שנערך בחדר האח תוך הדרת הדיירים האחרים מעורר בקרב הצופָה לא  
. מיצוב  ולא אותם  הלשתף אותרק אמפתיה אלא גם תחושת קרבה ושותפות סוד, כי הדייר בחר  

  מאיר ה מאוד את הדיירים  ים שדעתם מעסיקמקרה פרטי של צופ של הדיירים כ בני המשפחה  
 גם הוא על החשיבות שהדיירים מייחסים לכלל הצופים כשותפי סוד בעלי השפעה.  

לבין עצמם,    ן הצופיםימקרינה על הקשר בדיירים  שותפות הסוד שנרקמת בין הצופים ל
קשר שיש לו פן פרפורמטיבי של קריאה לפעולה. ביטוי קונקרטי לכך ראינו במקרה של קבוצת  

לו  וקראו  מנחם, ששברו את כללי הבידוד של מתחם האח הגדול   ג'קים של המתמודד  האוהדי
כדי להתריע בפניו על בגידתו של חברו לתוכנית. כלומר, שותפות סוד אינה רק  במגאפונים  
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היותם של הצופים אנשי סוד; הם גם יוצרים שיתופי פעולה ביניהם והופכים לעיתים לשותפים  
כפי שהדגים   עברה,  על  לדבר  להקיש ממנו  חריג, אפשר  באירוע  אף שמדובר  הזה.  המקרה 

משמעות העומק של המעבר הפרפורמטיבי מצופה למשתתף גם בהקשרים כלליים )ולגיטימיים  
על הצפייה בתוכנית  חוויות  ולקים  ח יותר( של שיתוף פעולה בין הצופים, למשל כאשר מכרים  

חולין ב מחליפים    שיחות  זרים  על  וכאשר  בהמתרח דעות  בה  וש  החברתית  פורומים  ב מדיה 
השבועי  הצבעה  הליך  . שיתוף הפעולה הזה בשיח הציבורי משנה את המשמעות של הבאינטרנט

הדיירים גורל  להחלטה    —  על  הופך  הוא  בנפרד  נוקט  צופה  שכל  אינדיבידואלי  מאקט 
שמושפעת מהלכי רוח קולקטיביים. הצבעות הקהל על המועמדים להדחה בתוכניות ריאליטי  
משקפות לא רק את העובדה שהצופה נעשה סוכן אקטיבי אלא גם את העובדה שהוא פועל  
גורל התוכנית, תפקיד שסוגות טלוויזיה   סוד אקטיבית שמנסה להשפיע על  כחלק מחבורת 

 אחרות אינן מאפשרות.  
שנוצרים   החברותיות  הקשרי  בסביב  לאנשים    מתרחביםהפופולרית  כנית  ותצפייה  גם 

בה צופים  מתנהל  שאינם  יותר,  מופשט  נעשה  השיח  בבד  בד  בהתרחשויות  .  תלות  ללא 
לא  רשף.    פורום מעריצי איילהמקרה של  , כפי שהודגם ב וחורג מתכניה ומגיבוריה  תוכניתשב

בלבד   פעלהמוני  שזו  סוד  ו  הצופים  שהכשותפי  באינטראקציות  –הדייריםבין  מעורבים 
בשיח שנוצר בין הצופים, מעין  ובן מאליו  גורם מו בהדרגה להפכגיבורים אלו  , אלא ש הגיבורים

העומד  קשר קולקטיבי  כצופים מקבל מעמד אונתולוגי  המיליוני  . החיבור בין  נפקדים– נוכחים
 ,Durkheimבפני עצמו ואינו תלוי עוד בדמות הטוטם שתייצג את מקור הסולידריות שלו )

נוספים, למשל במחקר אתנוגרפי על  2008 הודגמו במועדונים חברתיים  זו  ניתוחים ברוח   .)
אוהדי קבוצת בייסבול שמריעים באצטדיון לא רק לשם הצלחת השחקנים שעל המגרש אלא  
גם לציון חוויית הסולידריות של קהילת האוהדים. הקבוצה על המגרש שימשה כטוטם לקשרים  

  .(Serazio, 2012)החברתיים בין האוהדים 
כמו במועדון ספורט, גם בתוכנית הריאליטי הצפייה משלבת בין מועדון חברתי למופע  
קולקטיבי המרכז קשב סימולטני: כל צופה יודע שרבים אחרים, שאותם איננו מכיר, צופים  

י הקהילה ואת  המופע הטקסי מאשרר את תחושת הסולידריות של חבר   באירוע באותה העת. 
( המשותפים  במופע  Durkheim, 2008ערכיהם  עברה  לדבר  שותפות  של  המשמעות  מה   .)

החברתי   במופע  שמתעוררת  הקולקטיבית  למודעות  שהתייחס  אדוט,  ארי  כזה?  סולידריות 
עים שכולם  בהקשר של סקנדל ציבורי, היטיב לתאר את הסיטואציה הזאת כ"מצב שבו כולם יוד

( יודעים"  שכולם  או  Adut, 2012, p. 245יודעים  מתחוור  שלפתע  הידע  בעצם  מהו  אבל   .)
?  קולקטיב של ה  פת משותחלק מההבנה ה ל  שהפךדבר הלמעשה    מהומתגלה במופע החברתי? 

את   במישור אחד, הצופים הם שותפי סוד למידע הספציפי שנתגלה באירוע, סקנדל שמקבל
משמעותו הדרמטית בטקס הקולקטיבי רק מתוקף היותו חלק מידע תרבותי רחב יותר, מערכת  

. מייקל הרצפלד בספרו על אינטימיות  (Reed, 2006)אמונות ייחודית שמשותפת לכלל הקהל  
ופיתוח תודעה  תרבותית הצביע על זיקה דומה בין ידע תרבותי ייחודי, שותפות לדבר עברה  

(. לטענתו, מנהגים משותפים שעשויים להיתפס כמבישים כלפי חוץ  Herzfeld, 1997לאומית )
את   ומאשררים  המקומיים  התושבים  של  לגאוותם  מקור  משמשים  בעת  ובה  כסוד  נשמרים 

 תפיסת הזהות הלאומית שלהם.  
מ הקולקטיבי  החברתי  המופע  שני,  מחברי  במישור  רבים  המשותף  לאירוע  ומזמן  קבץ 

ובכך הוא מאשש באורח מיידי את עצם הקיום האונתולוגי    לזה  זה  זריםהקהילה שביומיום הם  
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ההמוני   פורים  פסטיבל  את  ניתח  למשל,  שוהם,  חזקי  המדומיינת.  הלאומית  הקהילה  של 
מתושבי מחצית  כמעט  קיבץ  בשיאו  אשר  המדינה,  קום  לפני  אביב  בתל  היישוב    שהתקיים 

היהודי באותה עת ויצר ביטוי טקסי שממחיש את קיומה של קהילת הלאום החדשה כישות  
 . (Shoham, 2009)קונקרטית 

הקולקטיבי במופע  למוחשי  לפתע  שהופך  מה  כי  היא  טענתי  נוסף,  במישור  גם    —   אך 
הגדול האח  או   —  בתוכנית  המשותף  התרבותי  הידע  רק  רבבות    איננו  של  בקיומם  ההכרה 

קשרים חברתיים המלכדים את   אינדיבידואלים שמזדהים כקולקטיב, אלא ההכרה בקיומם של
יחדיו. במילים אחרות, המופע החברתי מגלם   אותם אינדיבידואלים ומאפשרים להם לפעול 
ומשתתפת את ההכרה שגם כל שאר המשתתפים הם אנשי סוד שנחשפו   עבור כל משתתף 

האינטימיות הפומבית ופותו לקחת בהם חלק, ועל כן הם יכולים להצטרף למהלכים  למנגנוני  
שותפות  ובמנהגים    של  בידע  בהכרה  דנה  לאומיות  על  המחקר  ספרות  בעתיד.  עברה  לדבר 

תרבותיים משותפים וגם במודעות לעצם קיומה של הקהילה ולתיחומה, ואלה מספקות הסבר  
דמיון הקהילה כרשת פעילה    —  רק האפשרות השלישיתלחוויה ולמושג של זהות לאומית; אבל  

עניינה חוויה של סולידריות לאומית. לעומת התנסויות במועדונים    —  של חברים שותפי סוד
שונים בחיי היומיום, שיוצרות מעבר הדרגתי וממושך מזרות לחברות, במופע הקולקטיבי נוצר  

זרים המוני  בין  מיידי  מפגש  קסם  טקס  –שהפכו–וצופיםלחברים  –שהפכו–כבמטה  למבצעים. 
הצפייה בתוכנית לא רק מאשרר את ההבנה כי כל המשתתפים והמשתתפות התנסו בחברותיות  

גורל לשותפות  ההבטחה  את  בהם  נוטע  גם  אלא  כאשר    —  מועדונית,  המתרחשת  הבטחה 
 שותפות סוד מתמזגת עם שותפות לדבר עברה. 
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