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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 
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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. 

מקורות

יכהנו בכנסת  29 נשים  יורדת בדירוג הבינלאומי: רק  26 במרץ(. ישראל   ,2021( לי.  ירון, 
ה־24. הארץ. 

שכר  בפערי  גם  אבל  נשים,  בתעסוקת  שיאנית  ישראל  בפברואר(.   16  ,2019( יערה.  מן, 
מגדריים. דה־מארקר. 

קימרלינג, ברוך. )2004(. מהגרים, מתיישבים, ילידים: המדינה והחברה בישראל — בין ריבוי 
תרבויות למלחמות תרבות. עם עובד. 

קלינגבייל, סיון. )2020, 5 במרץ(. מעמד הצווארון הוורוד: הנשים בישראל נמצאות בכלא 
תעסוקתי. דה־מארקר. 

אבנר  בתוך  ישראלי.  סוציולוגי  של  סוציו־ביוגרפיה   :1950 דגם  אורי,   .)2020( אורי.  רם, 
את  לכתוב  ישראל,  את  לחקור  לדמותנו:  קווים  )עורכים(,  שיף  ועופר  בן־עמוס 
והציונות,  ישראל  לחקר  בן־גוריון  ומכון  אחרונות  ידיעות   .)593–567 )עמ׳  עצמנו 

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. 
Aharoni, Sarai. (2011). Gender and “peace work”: An unofficial history of Israeli-

Palestinian peace negotiations. Politics & Gender, 7(3), pp. 391–416.
Harel-Shalev, Ayelet, & Shir Daphna-Tekoah. (2020). Breaking the binaries in 

security studies: A gendered perspective of women in combat. Oxford 
University Press.

https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.9655429
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.9655429
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.9655429
https://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.9655429
https://www.themarker.com/opinion/.premium-1.6935066
https://www.themarker.com/opinion/.premium-1.6935066
https://www.themarker.com/opinion/.premium-1.6935066
https://www.themarker.com/themarker-women/.premium-1.8624546
https://www.themarker.com/themarker-women/.premium-1.8624546


הסוציולוגיה הישראלית / אורי רם 148   אורנה ששון־לוי

ים
פר

 ס
יב

סב
ם 

שי
פג

מ
Izraeli, Dafna. (1997). Gendering military service in the Israeli Defense Forces. 

Israel Social Science Research, 2(1), pp. 129–167.
Kimmerling, Baruch. (1985). The interrupted system: Israeli civilians in war and 

routine times. Transaction Books.
Kimmerling, Baruch. (1989). Boundaries and frontiers of the Israeli control 

system: Analytical conclusions. In Baruch Kimmerling (Ed.), The Israel 
state and society: Boundaries and frontiers (pp. 265–284). SUNY Press.

Lomsky-Feder, Edna, & Orna Sasson-Levy. (2018). Women soldiers and 
citizenship in Israel: Gendered encounters with the state. Routledge. 

Sasson-Levy, Orna, & Gilly Hartal. (2018). Women and the Israeli security culture. 
In Stuart Cohen & Aaron Klieman (Eds.), Routledge handbook on Israeli 
security (pp. 309–322). Routledge.


