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סוציולוגיה ישראלית

המוקדש  עת  ככתב   1998 בשנת  נוסד  אשר  דו–שנתי,  עת  כתב  הוא  ישראלית  סוציולוגיה 
המנהלים  למחקרים  במה  להוות  היא  העברית. מטרתו  בשפה  סוציולוגיים  למאמרים  כולו 
ולחומרים  לישראל  מבט  הפניית  תוך  העולמית,  בסוציולוגיה  מתקדמות  עבודות  עם  שיח 
מקומיים. כתב העת מעניק מקום למאמרים מדעיים ממגוון מתודולוגיות וגישות תיאורטיות, 
המשקפות את רבגוניותה של הסוציולוגיה. כמו כן, מציע כתב העת מסות ודיונים העוסקים 
בנושאים מרכזיים העומדים על סדר היום הסוציולוגי והשמים דגש על המציאות בישראל. 

בנוסף, מתפרסמות תגובות על מאמרים אשר הופיעו בחוברות קודמות.
בכתב העת מדור ספרים, המציע לקוראים מגוון חיבורים ביקורתיים על ספרים שזה עתה 

ראו אור ויש בידם לתרום להבנת החברתי בישראל.

הנחיות למחברים:

• או בכל שפה 	 פורסמו, בעברית  מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם 
אחרת. 

• מאמרים שיתקבלו במערכת יעברו שיפוט אקדמי–אנונימי על–ידי קוראים מומחים.	
• יש להגיש את המאמר בפורמט Word באמצעות הדוא“ל, לכתובת: 	

socis@post.tau.ac.il
• ורשימת מקורות מלאה. 	 היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות שוליים 

על המאמר לכלול תקציר בן כ–100—120 מילה בעברית ובאנגלית. טבלאות וגרפים יש 
להגיש מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.

• המאמר )ללא שם המחברים/ות( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, 	
שם המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא“ל ושיוך אקדמי/מקצועי של המחברים. 

• 	.APA–הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי כללי ה
• כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי–דופן. אם 	

כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחברים לדאוג לגרסה בעברית. 
• טיוטת דפוס תועבר להגהה למחברים לפני הפרסום.	
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222 הכל מדיד: מבטים ביקורתיים על דירוג וכימות 

יוחאי חקק, לאה קסן ומיכל קרומר–נבו )עורכים(



אבישי ארליך על:
225  Politics and Violence in Israel/Palestine: Democracy versus Military Rule

Lev Luis Grinberg

הלל פריש על:
 Rethinking Contemporary Warfare:

228  A Sociological View of the al-Aqsa Intifada
Eyal Ben-ari, Zeev Lerer, Uzi Ben-Shalom and Ariel Vanier 



מזרחית  מוזיקה  עליית  של  ניאו–מוסדי  “ניתוח  קפלן  דני  של  במאמרו  הבהרה:  הערת 
לייט ברדיו הישראלי בשנים 1995—2010”, שפורסם בגליון יג)1( של כתב העת סוציולוגיה 
ישראלית, הושמטה ההערה בדבר הקדשה של המאמר לזכרה של גלית סעדה–אופיר ז“ל. 
המחבר ומערכת כתב העת מצרים על השמטה זו, ומדגישים את תרומתה של סעדה–אופיר 

ז“ל, שמחקריה האתנוגרפיים היוו פריצת דרך בחקר המוזיקה המזרחית בישראל.
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דבר העורך

האנתרופולוגיה  של  נכבדים  חלקים  נסחפו  הקודמת  המאה  של  האחרון  הרבע  במרוצת 
של  בנחשול  ־  האיכותנית  בסוציולוגיה  ידועים  חוגים  ועמם  ־  האמריקאית  התרבותית 
תהיות וקביעות בדבר זיקות הגומלין שבין הטקסט האקדמי ובין ההקשר החברתי שבו הוא 
מתהווה. סופם של גלי פרשנות אלה שכילו את עצמם כקצף על המים ושקעו תחת התבוננות 
השובל  זאת,  עם  ביקורתית.  למחשבה  המתחזה  מוסרנית  והטפה  אישיים  וידויים  עצמית, 
לעקוף.  ביכרו  ההתנהגות  שמדעי  סוגיות  מרבצן  עורר  אחריהם  שהותירו  האינטלקטואלי 
בראש השאלות האלה, המשיקות את שפת המעשה האקדמי עם תהליכי הייצור של מושאי 
ולהציע תיאוריה  הניסיון של מדעני חברה להציג תיאור  קושיית התרגום:  ניצבת  מחקרו, 
באשר לתופעה הטעונה הסבר הופך לבריאה מחודשת של התופעה, כך שהטענה לייצוגה 
המהימן מוטלת בספק מניה וביה. התרגום אינו רק העברה, אלא בעיקר המרה. זאת ועוד, בין 
הטקסט האקדמי ובין לשון התופעה שהוא חוקר פעורה תהום של ידע ודעת שאינה נגישה 
לחוקר, אך פיתוייה וצלליה מעיבים על יומרתו לכבוש בשבט של מושגיו ודיווחיו את אשר 
הוא מבקש ללכוד במחקרו. אמצעי הייצור של התרגום בהוראתו זו מגוונים ורב משמעיים 
סגנוניות,  סוגות  פואטיות,  מבע  צורות  לשוניים,  הקשרים  בין–תרבותיים,  יחסים  וכוללים 
משנות פילוסופיות–אידיאולוגיות–תיאולוגיות, וכמובן סדרי יום פוליטיים. כל אלה הופכים 
בלתי  לכמעט  מחקריים  שפה  שימושי  של  ובאמינותם  בתוקפם  הביקורתי  העל  העיון  את 

אפשרי, וגרוע מכך ־ לחסם ובלם המעקר התפתחותו של שיח מחקרי. 
ההידרשות לשאלת התרגום היא אכן עמידה על שפת השפה או אף “על מפתן הבלימה” 
בניסוחו של ביאליק במסתו “גילוי וכיסוי בלשון”. אין תמה אפוא שנושא התרגום, אף שהוא 
יציאת  מתודעתה.  כחלק  הראוי  מקומו  את  תפס  לא  הסוציו–אנתרופולוגית,  הדעת  בליבת 
ידי חובת הדיון בתרגום באמצעות ממשקי הדיסציפלינה העוסקים בכך, כגון תורת הספרות 
סוגיית  של  הייחודיים  מאפייניה  על  לעמוד  כדי  בה  אין  והאמנות,  הפילוסופיה  והלשון, 

התרגום הבין–תרבותי המכוננת את המחקר הסוציולוגי. 
על כן סברתי שחשוב שהגיליון האחרון של סוציולוגיה ישראלית שיוצא בעריכתי ייחתם 
במסה סוציולוגית לשאלת התרגום. תקוותי היא שיהא זה סיום שהוא התחלה של בדק בית 
והפיגומים שעליהם מושתת  הבניינים, ההבניות, הסולמות  יסודות הארכיטקטורה של  של 

שדה הדעת שבו אנו מתגדרים. 

עם נעילה ברצוני להודות לקהיליית השיח הפעילה והנלהבת של הסוציולוגיה הישראלית 
שכתב העת היה משכן לכתביה. תודה מיוחדת לסוקרים שטרחו לקרוא, להעריך ולנהל דו 
שיח נמרץ, למדני וקפדני עם הכותבים. לעונג לי לציין את שותפיי למלאכה, רכזי המערכת 
ולנשטין,  מיה  קדיש,  ליאור  גיא שני,  הזכות לעבוד:  לי  הייתה  והמסורים שעמם  היעילים 
פגיס  מיכל  פישר,  שלמה  הספרים:  מדור  עורכי  וכן  רונן,  ויערה  ארזי  אלירן  פסט,  עידית 
וכנרת להד. שלמי תודות לחברי המערכת שליווני בעצה ובעזרה בקבלת החלטות. ולקהל 

הקוראים ־ תודה על האמון באיכות ובמשקל של סוציולוגיה ישראלית.
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 בית אישי, אוהל קהילתי וצדק חברתי 
במאהל המחאה בבאר שבע

ענבל אסתר סיקורל* וטל ליטבק–הירש**1 

תקציר. מאמר זה מציג את רעיון הבית על שלל היבטיו, כפי שעלה מתוך השיח 
של תושבי המאהל בבאר שבע, שהוקם במסגרת המחאה החברתית של קיץ 2011. 

בייחוד תודגש הבניית הבית הקהילתי ותרומתה לעיצוב המאבק. ממצאי המחקר 

מלמדים על שיח מורכב שעוסק בשלוש רמות של רעיון הבית: הבית האישי, קרי 

הלאומי,  והבית  במאהל;  שנוצר  הקהילתי  הבית  דיור;  פתרונות  למצוא  ההכרח 

המתבטא ברצון ליצור מדינה טובה יותר לאזרחיה. המחקר מצביע על האפשרות 

לפתח מחאה קולקטיבית של קבוצות הטרוגניות דרך יצירת זהות משותפת סביב 

זאת במקרה של המאהל בבאר שבע. לטענתנו, המאפיינים  ומדגים  רעיון הבית 

הגיאוגרפיים הייחודיים של העיר באר שבע הובילו ליצירת מאהל מחאה הטרוגני, 

של  אידיאולוגיה  עוצבה  זה  מאהל  בתוך  מאגדת.  קהילתיות  הבנה  בתורו  והוא 

שותפות קהילתית המיועדת לקידום המאבק החברתי. המאהל עוצב פיזית ורעיונית 

כבית אישי–משפחתי, והאוכלוסיות בתוכו הגדירו חלוקת תפקידים כמו משפחתית. 

דינמיקה זו יצרה אחדות מודגשת מחד גיסא וחיכוכים מאידך גיסא. אפשר לראות 

חיכוכים אלה כמשקפים יחסי כוחות עדתיים ומגדריים בחברה הישראלית. 

מבוא

רעיון הבית קנה לו מקום מיוחד בקרב חוקרים ממגוון דיסציפלינות, והספרות דנה במושג 
זה מתוך ראייה רב ממדית, אישית, קהילתית ולאומית )Dovey, 2005(. רוב ההתייחסויות 
למושג הבית בספרות רואות בו יותר מסידור פיזי של חפצים וחללים ונדרשות לחשיבותו 
לרעיונות  כביטוי  מתואר  הוא  רבים  במקרים   .)Dovey, 1999; Magat, 1999( הרגשית 

.)Bachelard, 1964; Wardhaugh, 1999( חברתיים ולזהות אישית
המעגל  ובתוכם:  חברתיים  מעגלים  שלושה  בין  היחסים  מערכות  לאור  מתפתח  האדם 
הראשון, הישיר, כולל את הקשרים עם בני המשפחה בבית פנימה; מעגל חברתי רחב יותר 
מקיף את הקשרים עם הקהילה והשכונה שבה שוכן ביתו של היחיד; והמעגל הרחב ביותר 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון  1*
**1  התכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת

ברצוננו להודות מקרב לב לד“ר סמדר נוי על הערותיה ותובנותיה המחכימות על גרסה מוקדמת של   

המאמר.
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הוא  הבית  המעגלים  שלושת  בכל  מדינתו.  הלאומי,  בביתו  היחיד  של  תרבותו  את  משקף 
.)Bronfenbrenner, 1979( מרכיב מרכזי, ושילובם יוצר אצל היחיד חוויה שלמה של ביתיות
מאמר זה יבחן את רעיון הבית על שלוש רמותיו ויתמקד בתפיסת הבית הקהילתי בראי 
המחאה החברתית שהתחילה בקיץ 2011. המחקר מבקש לבחון את האמירות של דרי המאהל 
מאוכלוסיות שונות בהקשר של בית, וכן לעקוב אחרי הדינמיקה החברתית בבית הקהילתי 

שקרם עור וגידים במאהל הבאר שבעי.

הבית האישי–משפחתי

של  רגשות  מעורר  הוא  במיטבו  וכשהוא  משפחתיות,  תחושת  ליושביו  מעניק  האישי  הבית 
שייכות, נוחות, ביטחון, בעלות וזהות )Rowles & Chaudhury, 2005(. אך הבית הוא בראש 
ובראשונה מקור לתחושת ביטחון פיזי, משום שהוא מגן על יושביו הן מפני איתני הטבע והן 
מפני האחר )Fullilove, 1996; Porteous, 1976(. הניגודים בין פנים לחוץ במבנה ובחוויה של 
הבית יוצרים מרחב פרטי המגן מפני הציבורי )Dovey, 1999(. לפי זבה )1981(, הביטחון בבית 
הפרטי נובע מרעיון הבעלות על רכוש: הבית הוא טריטוריה פרטית, שבה חווה היחיד תחושה 
של בעלות שמספקת בתורה תחושת הגנה, בבחינת “ביתי הוא מבצרי”. עם זאת, יכולתו של 
הבית לספק תחושות והגנות אלו אינה מובנת מאליה, אלא תוצאה של פעולה מודעת, נשית 

.)Price, 2002( )home making( בדרך כלל, של יצירת אווירה נעימה, חמימה ומגינה
של  מתיאורים  דווקא  שאת  ביתר  עולה  בית  על  בבעלות  הכרוך  הפסיכולוגי  הביטחון 
גם  קשיים  חווים  הם  קבוע,  מגורים  מקום  היעדר  בשל  יציב.  דיור  ידם  בהישג  שאין  אלה 
מבודדים  חשים  רבות  ופעמים  מקצועית,  הכשרה  ברכישת  ובהחזקתה,  עבודה  במציאת 
מבחינה חברתית. בראט ועמיתיו )Bratt, Stone & Hartman, 2006( מצאו שחוויותיהם 
דיור  מחוסרי  על  במחקר  דיור.  מחוסרי  של  לאלה  דומות  יציב  דיור  בידם  שאין  אלה  של 
מצאה גולשטיין )2006( שהמשמעות העיקרית של בית עבורם היא מקום שיענה על צורכיהם 

הרגשיים, ובעיקר אושר, ביטחון קיומי, הערכה עצמית וחברתית, חום ומשפחתיות. 
 Dupuis &( הבוגר  של  העצמית  מהזהות  חלק  היא  דיור  על  הבעלּות  רבות  בחברות 
הפעילויות  שאר  כל  נפגעות  ובלעדיו  משפחה,  לחיי  הבסיס  הוא  דיור   .)Thorn, 1998
לפי  לחיות  מצליחים  אינם  משפחה  או  כשיחיד  כלל.  לבצען  אפשר  שאי  או  המשפחתיות 
 .)Hiscock, 2001( הנורמות המקובלות בסביבתם, הם חשים איום על הביטחון הקיומי שלהם
דיור משפיע על רווחת היחיד והמשפחה בשלוש דרכים לפחות: )א( במאפייניו הפיזיים, קרי 
יכולה  האם המשפחה  כלומר  בו,  הדרים  עם  קשור  הוא  שבו  באופן  )ב(  היעדרו;  או  קיומו 
להרשות אותו לעצמה מבחינה כלכלית, האם הוא מאפשר לדייריו לסגל דימוי עצמי חיובי 
איכותית  בשכונה  שוכן  הבית  האם  כלומר  במיקומו,  )ג(  ובטוח;  יציב  הוא  והאם  ולצמוח, 
 Bratt et al., 2006;( ובטוחה שיש בה נגישות לתעסוקה, לחינוך ולשאר שירותי רווחה ופנאי

 .)Kearns, Hiscock, Ellaway & Macintyre, 2000
אף שהבית הוא סמל להגנה ולביטחון, הרי שלנשים ולילדים הוא יכול להיות גם המקום 
הבית  את  כינו  אף  אחדים  חוקרים   .)Goldsack, 1999; Hirsch, 1994( ביותר  המסוכן 
“מרחב של אלימות” )space of violence( )Goldsack, 1999; Price, 2002(, ויש שתיארו 
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אותו כמסווה לאלימות וליחסי כוח לא סימטריים )Dovey, 1999(. חוקרים רבים )למשל גל, 
2003( טוענים שמקורה של האלימות הביתית בחוסר שיווי משקל ביחסי הכוח בין גברים 
לנשים, ושתוקפנות זו מתאפשרת משום שהגברים הם בעלי הכוח הכלכלי, הפיזי והחברתי.

הבית הקהילתי

מקום  או  משותף  תרבותי  רקע  יש  שלחבריה  קבוצה  בידי  רוב  פי  על  נוצר  קהילתי  בית 
או  אזרחיים  כלכליים,  אותו באמצעות מאפיינים אתניים,  כך שאפשר לתאר  מוצא משותף, 
אידיאולוגיים )Terkenli, 1995(. עיר או שכונה מייצגות בית עבור המתגוררים בהן ונוסכות 
בהם תחושת שייכות. הבית הקהילתי והנוף האזורי שבו הוא שוכן מסמלים לפרטים את עצמם 
ואת תרבותם. ההשתייכות הקהילתית מספקת אפוא פונקציות דומות לאלה של הבית האישי 
־ ביטחון, שייכות ומקור להבניית זהות ־ אך הדגש כאן הוא תחושת ההשתייכות לאוכלוסייה 
רחבה יחסית )Bauman, 2001; Dovey, 2005(. כמו הבית האישי, גם הבית הקהילתי נתפס 
לעתים כמובן מאליו, מאחר שהוא חלק מהמערך היומיומי של חיי היחיד, ומשמעותו עולה 
ההשתייכות   ,)Dovey, 2005( דובי  לפי   .)Bauman, 2001( היעדר  של  מצב  מתוך  דווקא 
הקהילתית באה לידי ביטוי אפילו בעיצוב הבית האישי פנימה. לטענתו, בני אדם מעצבים 
את בתיהם ־ ולאחר מכן מעוצבים על ידם ־ בסגנון דומה ובמאפיינים דומים זה לזה, כביטוי 
 intentional( מכוונת  להיות  יכולה  בית קהילתי  הבָניה של  לשייכות קהילתית. מכל מקום, 
community( ולהיעשות על ידי אימוץ מודע ומכוון של נורמות קהילתיות כעקרונות מארגנים. 

כך תיאר טופל )Topel, forthcoming( את הסיבות להבניית קהילות בימינו:

]דרך[ להתמודד עם האינדיבידואליזם וחוסר האנושיות שבעוכרי המודרנה הקפיטליסטית, 
והחלפתם במערכות קשרים מסוג חדש, המייצרות עולם של תוכן משותף, אנושי, צודק 
ושוויוני יותר. קהילתיות זו מציעה מבנה חברתי חלופי, חדש, אחר, ולעתים קרובות היא 
מולבשת על המציאות הקיימת כתיקון חברה או בנויה על סדרי עדיפות שונים של ערכים. 

הקמתו של בית קהילתי נובעת אפוא מתקווה לעולם טוב יותר; מעצם עמידתן של הקהילות 
כחלופות אפשריות לתרבות הדומיננטית ולנורמות הרווחות, הן מאתגרות את ההווה ופותחות 

צוהר לעתיד אחר. 

הבית הלאומי

אנדרסון )1999(, בעבודתו הידועה על קהילות מדומיינות, הקביל את הזהות הלאומית לזהות 
אישית. במקרה היהודי–ישראלי, מרכיבי הזהות הלאומית מקבלים משנה חשיבות משום שהחברה 
היא חברת מהגרים בעלי רקע דתי ותרבותי משותף )קלדרון, 2000( הנמצאת במצב מלחמה 
)קלינגמן, רביב ושטיין, 2000(. מדינת ישראל נתפסת בעיני חלק ניכר מאזרחיה, אם כי לא 
כולם )בשארה, 1999(, כבית לאומי )Wistrich, 1998(. במילון רב מילים )1997(, אחת ההגדרות 
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בין  חפיפה  של  יהודית–ישראלית  תפיסה  המילון  משקף  בכך  לאומי.  לבית  מתייחסת  לבית 
השייכות הפרטית לשייכות הקולקטיבית, תפיסה שאינה מאפיינת הגדרות מילונאיות מתרבויות 
אחרות )ראו למשל Merriam Webster online, 2007(. הבית הלאומי מציע לחברים בו זהות 
קולקטיבית )Bar-Tal & Staub, 1997(, והם מצדם נענים בפטריוטיזם, כלומר בהרגשת שייכות 

לאומית ובאהבת הלאום, שתי אבני יסוד בזהות הישראלית )בן עמוס ובר–טל, 2004(.
לסיכום, הספרות מצביעה על רעיון הבית כמבטא שייכות, ביטחון וזהות בשלוש הרמות 
שלו: האישית, הקהילתית והלאומית. מחקר קודם שלנו )ליטבק–הירש וסיקורל, 2008( הציג 
את הקשרים בין שלוש הרמות של הבית אצל מתבגרים ישראלים בתקופת מלחמה והעלה 
הנוער  בני  נוטים  זהות,  ומעצב  אינו מצליח למלא את תפקידו כמגן  שכאשר הבית האישי 
אותם,  מספק  אינו  הקהילתי  הבית  גם  אם  אלו.  צרכים  לסיפוק  הקהילתי  הבית  אל  לפנות 
ימשיכו ויפנו אל הבית הלאומי. לנוכח ממצאים אלו ביקשנו לבחון אם גם המחאה העלתה אל 
פני השטח שימושים משלבים ומפרקים בשלוש הרמות של הבית, ובעיקר של הבית הקהילתי, 

קרי המאהל, ואם כן, כיצד הם באו לידי ביטוי בשיח של המוחים, דיירי המאהל בבאר שבע.

מחאה חברתית בישראל

אזרחים  שיוזמים  אלימה,  לא  כלל  בדרך  ציבורית,  פוליטית  פעילות  היא  חברתית  מחאה 
כדי לשנות חוקים או מדיניות ממשלתית )Rawls, 1997(. זוהי תגובתם של יחידים שאינם 
מרוצים מהמצב הקיים ויוצאים נגדו. על פי רוב, הם כועסים, מתוסכלים ומאמינים במטרה 
שלהם, אך אינם מצליחים להביא לשינוי בכוחות עצמם, ולכן רואים במחאה דרך להביא את 
)Bayley, 1962(. בעבר נתפסו מוחים חברתיים כקבוצות שוליים  הנושא לתודעת הציבור 
שמעשיהן אינם הגיוניים או שאינן מּונעות מתוך כנות ושקיפות )Lukes, 1974(, אך היום 
רואים בהם בדרך כלל בעלי אינטרסים ודרכי פעולה הגיוניים, שנתמכים בידי הציבור דרך 

.)Fuchs, 2006; Kim & Kim, 2009; Oberschall, 1993( רשתות חברתיות
מאחר שמחאה היא קריאה לשינוי, לעתים היא מאתגרת את האחדות הלאומית, ולכן 
מוחים נוטים להדגיש את היכולת להתאחד לא פחות מאשר את השינוי החברתי המיוחל. כך, 
מאפיין מרכזי של תנועות ומחאות חברתיות הוא גיוס חברתי שמחבר בין הדיון האישי לדיון 
הקהילתי או הלאומי )Gamson, 1992(, וכן שיתוף פעולה בין קבוצות ויצירת מסגרת מחאה 
המאפשרת לכולן ביטוי על אף השוני ביניהן )Melucci, 1988(. אפשר אפוא לראות מחאה 

חברתית כהתארגנות של פעילים בבתים קהילתיים המנסים להשפיע על סביבתם.
תולדותיהן של המחאות החברתיות בישראל נחקרו רבות )הרמן, 1999(. בעשורים הראשונים 
לקיום המדינה היו המחאות בגדר תופעה נדירה ודעכו במהירות לנוכח התגובות החריפות שעוררו 
)ליימן–ווילציג, 1992; שפרינצק, 1986(. בשנות השבעים פרצה מחאה חברתית מאורגנת של צעירים 
השלטון,  מטעם  כלפיהם  השליליים  הביטויים  ולמרות  השחורים,  הפנתרים  המזרח,  עדות  בני 
העובדה שהשלטון התייחס אליהם, גם אם בצורה שלילית, היוותה נקודת מפנה ביחס הממסד 
)אביאלי–טביביאן,  התנועה  לראשי  הפוליטית  הצמרת  בין  ושיח  לשיג  הובילה  והיא  לתנועתם, 
2009(. גם האהדה שזכו לה הפנתרים, שייצגו קבוצות ממגוון מגזרים, רמזה על בשלות לכינונה 
המחאה  של  במעמדה  לשיפור  נוספות  סיבות   .)1979 )ברנשטיין,  בישראל  חברתית  מחאה  של 
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ברפרטואר הפעולה הפוליטי בארץ בשנות השבעים הן גלי המחאה בארצות–הברית ומלחמת יום 
הכיפורים. בראש המחאות, גם בארצות–הברית וגם כאן, עמדו בני אליטות, ומכאן ואילך הייתה 
המחאה לתופעה מקובלת ונורמטיבית בתרבות הפוליטית בישראל )ששון–לוי ורפופורט, 2002(. 

מחאת האוהלים היא כינוי למחאה חברתית שפרצה בישראל ב–14 ביולי 2011 ונמשכה 
עד סוף אותו הקיץ. בתחילה תבעו המוחים שינוי בתחום הדיור, לנוכח המחסור בדיור בר 
אחרים  רבים  נושאים  והקיפו  הדרישות  התרחבו  לבסוף  אך  ישראל,  תושבי  לכלל  השגה 
שעל סדר היום החברתי והכלכלי בישראל. במסגרת המחאה הוקמו מאהלים במרכזי ערים 
ונערכו הפגנות המונים ברחבי הארץ, שבהן השתתפו בין עשרות למאות אלפי איש ואישה. 
כבר  שמקצתם  הדיור,  מצוקת  לפתרון  שיינקטו  צעדים  על  הממשלה  הודיעה  בעקבותיה 
היו בהליכי תכנון ואשרור ואחרים הוצגו כמענה לדרישות המוחים. כמו כן, ראש ממשלת 
ישראל, בנימין נתניהו, הקים ועדה בראשות פרופ‘ מנואל טרכטנברג, שתפקידה לבחון את 

תביעותיהם של המוחים ולהציע להן פתרונות.

באר שבע: מחאה בפריפריה 

מאמר זה יתמקד במאהל המחאה שהוקם בבאר שבע בקיץ 2011. באר שבע היא העיר השביעית 
לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה  תושבים  אלף  כ–195  מונה  ואוכלוסייתה  בישראל,  בגודלה 
יוצאי חבר  2007(. הקבוצות המרכזיות באוכלוסיית העיר הן מסורתיים מרקע מזרחי )29%(, 
העמים )20%(, חילונים אשכנזים מהמעמד הבינוני )13%(, סטודנטים )11%(, ועוד קבוצות קטנות 

יחסית של חרדים מרקע מזרחי, דתיים–לאומיים, יוצאי אתיופיה, מוסלמים ואחרים )שם(.
באר שבע נחשבת עיר פריפריאלית, קרי מרוחקת ממרכז המדינה ומושפעת ממה שמתרחש 
בו )שדר ואוקסמן, 2003(. בישראל רווחת נטייה להטעין את מושג הפריפריה במשמעויות חברתית 
והתרבותיים בארץ  יחסי הכוחות המעמדיים, הכלכליים  ניסיון להסביר את  בכל  בו  ולהשתמש 
)שם(. על פי המדד המשולב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2006, הבוחן חוזק חברתי 
יחסי של יישובים לפי מדדים חברתיים וכלכליים, נכללה באר שבע באשכול החמישי מתוך עשרה 

אשכולות, בצד עפולה, אור יהודה וקריית שמונה )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2007(.
במאהל המחאה הבאר שבעי השתתפו אנשים ונשים מרוב קבוצות האוכלוסייה הבאר 

שבעיות, ובייחוד משלוש הקבוצות שיפורטו להלן. 

מזרחים מסורתיים
)1991( מזהה כרוב הציבור המזרחי בישראל.  זו דומה למדי לקבוצה שדשן  קבוצת אוכלוסייה 
גל  ולמרות   ,)2009 )מאיר–גליצנשטיין,  שבע  בבאר  רוב  קבוצת  המזרחים  היו  ומתמיד  מאז 
העלייה מחבר העמים בשנות התשעים, שהקטין מעט את חלקם היחסי באוכלוסייה, עדיין הם 
הקבוצה הגדולה בעיר )דהאן, 2011(. עד ראשית שנות התשעים התאפיינו המזרחים המסורתיים 
בהומוגניות יחסית, ורובם המכריע נמנו עם בני המעמד הנמוך מבחינת רמת השכלה, רמת הכנסה 
ומשלח יד. אך מאז ניכרת מגמה ברורה של קיטוב פנימי, ובצד שכבה רחבה שנותרה כבעבר, 
תחושת  יחסית,  הרבה  הניעּות  ולמרות  זאת,  עם  הקבוצה.  של  הביניים  מעמד  ומתבסס  הולך 
גופים  כלפי  ביקורת קשה  ולהטיח  להתריס  נוטה  והוא  זה,  ציבור  בקרב  חזקה  עדיין  הקיפוח 
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)גרדוס, 2008(. התסכול והמרירות אינם מופנים רק נגד המרכז הגיאוגרפי  מרכזיים במדינה 
הלאומי, אלא גם נגד המעמד הבינוני–חילוני–אשכנזי בבאר שבע עצמה ונגד המוסדות המזוהים 
עמו )כמו אוניברסיטת בן גוריון בנגב(, שרבים רואים בהם שלוחה של המרכז המנוכר. חוסר 

האמון מופנה אפוא כלפי מקבלי החלטות ופוליטיקאים מהדרג הלאומי והמקומי כאחד. 
בתוך קהילת המזרחים המסורתיים בבאר שבע יש הפועלים למען שינוי. דהאן )2011( תיאר 
שתי אוכלוסיות של פעילים: נבחרי ציבור, שזוכים ליחס מזלזל כי “מעולם לא ראו לנגד עיניהם 
את האינטרס הציבורי כי אם את העניין האישי הצר” )שם, 21(, ומנהיגים מהמגזר האזרחי, 

“פעילי שכונות”, הפועלים בדרך כלל בהתנדבות וזוכים לכבוד רב יותר מצד האוכלוסייה. 

סטודנטים1
קהילת הסטודנטים בבאר שבע מונה כשלושים אלף איש ואישה. רוב הסטודנטים הם צעירים, 
אשכנזים וחילונים, ומקורם במרכז הארץ )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2007(. הם חיים 
בבאר שבע במשך שנים אחדות לצורך לימודיהם באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומתרכזים 
בעיקר בשכונות הסמוכות לה. לסטודנטים פוטנציאל רב במונחי הון אנושי, ובכוחם להשפיע 
לטובה על כלל אוכלוסיית העיר, אך נראה שהפוטנציאל הגלום בקבוצה זו אינו ממומש. לפי 
דהאן )2011(, יש שלושה דפוסים עיקריים של זיקה בין הסטודנטים לקהילה המקומית: )א( 
התעלמות או בוז; )ב( ביקורת; )ג( קריאה ליטול אחריות. ואולם, נראה שהרוב המכריע של 
הסטודנטים משתדל להימנע מאינטראקציות עם הקהילה המקומית ככל האפשר. הם אמנם 
פועלים בתוך מוסד שמחויב לשילוב ולמעורבות חברתית בקהילה, ואף הקים לשם כך בשחר 
ימיו מוסדות ופרויקטים שפועלים עד היום, אך מילוי החובות התרבותיות שהאוניברסיטה 
התחייבה להן בפני העיר נעשה מתוך תפיסה שהסטודנטים אינם חלק אורגני מהקהילה. 
ואכן, על פי סקר של מכון גאוקרטוגרפיה, חלק הארי של הבוגרים אינו נשאר בנגב עם תום 

לימודיהם אלא משתלב בשוק העבודה במרכז הארץ )שם(.

מחוסרי דיור ודרי רחוב 
אחרים.  של  בתים  בין  נעים  והם  עצמם,  משל  בית  להם  שאין  אדם  בני  הם  דיור  מחוסרי 
מדובר  קרובות  ולעתים  מסוים,  ברגע  מסוים  אדם  המגורים של  לתנאי  מתייחסת  ההגדרה 
בתופעה זמנית, כלומר אדם יכול להיות מחוסר דיור למשך לילה אחד, חודשים אחדים או 

תקופה ארוכה יותר )פריבך–חפץ וגן–מור, 2009(. 
בשנות התשעים הבחין משרד הרווחה והשירותים החברתיים בין מחוסרי דיור ובין דרי 
ברחוב, בבתים  הגר   18 גיל  אישה( מעל  או  )גבר  “אדם  הוא  רחוב  דר  הגדרתו,  לפי  רחוב.2 
דרי  תופעת  תאריך(.  ללא  הרווחה,  )משרד  בנייה”  ואתרי  ציבוריים  ושטחים  גנים  נטושים, 
הרחוב בישראל היא תופעה חדשה יחסית, המוכרת רק מתחילת שנות התשעים, בעיקר בערים 
הגדולות. סקר בדבר המאפיינים הסוציו–דמוגרפיים של אוכלוסיית דרי הרחוב בישראל הראה 

בהמשך מאמר זה אנחנו מתייחסות לסטודנטים באופן מכליל במיוחד וכוללות במושג גם פעילים שהחלו   1

את דרכם כסטודנטים אך אינם לומדים עוד.

ההבחנה בין שתי אוכלוסיות של חסרי בית היא ייחודית לישראל ומובילה גם להבחנה בין הגופים המטפלים   2

בהן: משרד הבינוי והשיכון מטפל במחוסרי דיור, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים מטפל בדרי רחוב. 
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שרובם גברים רווקים בני 55-24. לא מצאנו מקורות המלמדים על שיעור התופעה והיקפה 
שתי  בין  להבחין  בלי  אחת  כקבוצה  הבית  לחסרי  מתייחסות  אנו  זה  במאמר  שבע.  בבאר 

האוכלוסיות, משום שלשתיהן היו דרישות דומות בהקשר של המחאה החברתית.

המאהל
בשדרות  הראשון  המאהל  שהוקם  אחרי  ימים  שלושה  ביולי,  ב–17  הוקם  שבע  בבאר  המאהל 
רוטשילד בתל אביב. הקמת המאהל הבאר שבעי נעשתה ביוזמתה ובתמיכתה המורלית, הכלכלית 
והטכנית של אגודת הסטודנטים בעיר ובחסות היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת בן גוריון 
בנגב. המאהל הוקם מול האוניברסיטה, על דרך רגר, שהיא דרך מרכזית החוצה את העיר, וסמוך 
למרכז להכשרת מורים. כאמור, בימים שלאחר ההקמה התקבצו למאהל אנשים ונשים ממגוון 
אוכלוסיות בעיר. רוב המצטרפים היו מזרחים מסורתיים שחיים בדרך כלל בשכונות המקיפות 
את האוניברסיטה, וכן חסרי בית שהגיעו למאהל מרחבי העיר. במאהל הוקמו עשרות אוהלים, 
ידי ארגונים. בין האוהלים הוקם מטבח מרכזי )שמכשירי  מקצתם פרטיים ואחרים נתרמו על 
החשמל שבו נתרמו על ידי באי המאהל ותושבי העיר(, הוקמו ציליות ואזורי ישיבה )כורסאות, 
ספות וכיסאות שנאספו בעיר(, ובסמוך הציבה העירייה שירותים כימיים וצינור מים לשטיפת 
היום,  במשך  הצטרפו  ואליהם  לילה,  מדי  במאהל  לנו  אנשים  עשרות  כמה  ולמקלחות.  כלים 
ובעיקר בשעות הערב, עשרות, לעתים מאות, יחידים ומשפחות שבאו להביע תמיכה במאבק. 
בערבים התקיימו במאהל מעגלי שיח ואירועי תרבות, הרצאות של אקדמאים מהאוניברסיטה 

ושל פעילים מקומיים, הופעות מוזיקה ועוד. את ערבי התרבות ארגנה אגודת הסטודנטים.
שמזכירה  בצורה  ועוצב  אוהלים  של  ממקבץ  יותר  הרבה  היה  המאהל  פיזית,  מבחינה 
את הבית הישראלי. האוהלים האישיים היו מעטים יחסית )כעשרים(, ומקצתם אף לא היו 
משויכים לדייר מסוים אלא לדיירים מתחלפים. הדגש ניתן אפוא למרחב הציבורי: הריהוט 
המרכזי היו ספות שאורגנו כמו בסלון ביתי )ספה תלת מושבית שמצדה האחד ספה זוגית, 
מצדה האחר כורסה ובתווך שולחן קפה(, וצמוד לסלון שכן המטבח, שהיה פתוח אל הסלון. 
אחריו הוצבה פינת ישיבה נוספת, דומה לראשונה. גם ההתנהגות של דרי המאהל אופיינה 

בביתיות, למשל כששכבו או התפרקדו על הספות והניחו את רגליהם על השולחן.
הנהגת המאהל הורכבה בספונטניות מבעלי הכריזמה במקום, בעיקר נציגי סטודנטים ופעילי 
שכונות. המאהל הוקף בשלטים צבעוניים שנשאו סיסמאות כגון “צדק חברתי” או “נלחמים על 
הבית”. באזור מרכזי הוקם לוח מודעות, וכעבור זמן הוקמה גם ספרייה קטנה. למטבח נתרמו 
מצרכים רבים מאנשים פרטיים וממגוון גופים, וכמה אנשים ונשים התנדבו לארגן ולהפעיל אותו. 
ב–20 באוגוסט 2011 נפלו בבאר שבע כמה טילי גראד שנורו מעזה. בהוראת המשטרה ננטש 
המאהל למשך שלושה ימים, וחסרי הבית פונו לאכסניית נוער במרכז העיר. ערבי התרבות 

המשיכו להתקיים במרחב מוגן באוניברסיטה. עם תום המתיחות שבו הדיירים למאהל. 
לאחר הפגנה ארצית גדולה, שהתקיימה ב–3 בספטמבר, עזבו הסטודנטים את המאהל 
כנו  לפי החלטה של התאחדות הסטודנטים הארצית. המאהל בבאר שבע נשאר עומד על 

ואוכלס בכעשרים חסרי בית ובפעילי שכונות עד שפונה ב–24 באוקטובר. 
האתגרים  אחר  זה  במאמר  להתחקות  מבקשות  אנו  קהילתי,  כבית  המאהל  ראיית  מתוך 
והקשיים שניצבו בפני מקימיו, ובעיקר לעמוד על תרומתו של הבית הקהילתי למחאה. בתוך כך 

נבחן את תהליך הקמתו של הבית, את עיצובו ואת יחסי הכוחות בין הקבוצות שהרכיבו אותו. 
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שיטת המחקר

המחקר התבסס על תצפיות במאהל ועל ראיונות חצי מובנים עם דייריו ומבקריו. ביקרנו במאהל 
כמה פעמים בשבוע, מאמצע יולי ועד אמצע ספטמבר, בדרך כלל בשעות הבוקר והצהריים, 
ולעתים בשעות הערב. בתחילה הצגנו את עצמנו ואת מטרת הביקורים, אך לאחר שהכירו אותנו 
לא היה עוד צורך בהצגה עצמית, והדיירים אף הפנו אלינו דיירים נוספים. הביקורים נשאו אופי 
ושוחחנו עם אנשי המאהל,  הישיבה המרכזי  באזור  זמן מה  ישבנו  הביקור  ידידותי: בתחילת 
ואחר כך ראיינו אותם בנפרד בפינות שקטות. השתדלנו לראיין אנשים ונשים שונים ומגוונים 
ובמספר שווה מכל הקבוצות העיקריות.3 בסך הכול רואיינו לצורך המחקר 44 איש ואישה ששהו 
במאהל: 13 סטודנטים, 14 מדיירי השכונות באזור ומבקרים )שלא לנו במקום אבל שהו בו חלק 
ניכר משעות היום(, 9 פעילי שכונות ו–8 חסרי בית. מעט יותר משליש מהמרואיינים היו נשים.4 
בראיונות ביקשנו מהמרואיינים לספר לנו את סיפורם האישי, מדוע הגיעו למאהל ומה האמירה 
המרכזית שלהם במחאה. כך ביקשנו להבין על איזה בית הם נאבקים ומדוע. כמו כן, ביקשנו 

מהם לספר לנו על הדינמיקות במאהל כמו שהם תופסים אותן.
והתמות  בניתוח תוכן תמטי,  ניתחנו אותם  לאחר שתמללנו את הראיונות המוקלטים, 
קובצו לאשכולות המייצגים את שלוש הרמות של רעיון הבית: האישי, הקהילתי והלאומי 

.)Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998(

ממצאים
בוודאי שאנחנו נלחמים על הבית שלנו, בית במעגל האישי, בית שהוא באר 

שבע ובית שהוא המדינה )אלי, פעיל שכונות(.5

הבית האישי 
המרואיינים ציינו את תחושת הביטחון וההגנה שמספק להם בית אישי, ומתוך כך העלו את 
הצורך בבית, אך תיארו גם את הקושי הכלכלי להשיגו. בהקשר זה נמצא דמיון בשיח של כל 
דרי המאהל, צעירים ומבוגרים, דיירי השכונות והסטודנטים. למשל, אלי, פעיל שכונות מבוגר 
ילדים,  מקום שמגדלים  זה  חלומות,  טווה  חולם,  מקום שאדם  זה  “בית  אמר:  לילדים,  ואב 
יציבות, ביטחון, בית זה מבצר, מבצר רוחני, איך אומרים: ‘ביתי זה מבצרי’, זה מקום מפלט”. 
ההתייחסות  עיקר  האישי,  הבית  על  כמאבק  החלה  שהיא  אף  המחאה,  של  בהקשר 
במאהל לרמה זו של הבית הייתה של חסרי הבית. בשבילם המסר המרכזי של המחאה הוא 
המחאה  את  סיכמה  ארבעים,  כבת  בית  חסרת  שרה,  קונקרטי.  דיור  לפתרון  הזדקקות  של 

כשבועיים לאחר הקמת המאהל המרכזי הוקם סמוך אליו אוהל של בדווים שהוקף בכתובות הקוראות   3

בו  דייריו שהו  ובעד “צדק באל–עראקיב”. לצערנו לא ראַיינו במאהל הבדווי, שכן  נגד הריסת בתים 

בעיקר בשעות הערב, ולא פגשנו בהם. 

כחצי מהסטודנטים היו נשים, והן לקחו חלק פעיל מאוד בהנהגת הסטודנטים. נשים היו רוב בקרב חסרי הבית   4

ומיעוט בקרב המבקרים מהשכונות, ולא היו כלל נשים בקרב מנהיגי השכונות. ראו עוד על כך בהמשך.

כל השמות במאמר בדויים.  5
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מבחינתה: “הייתי רוצה שייתנו לכולם בית”. מירב, חסרת בית בשנות השלושים המוקדמות 
לחייה, מיקדה את התביעה: “הייתי רוצה שמי שזקוק, לא כל אחד, רק מי שזקוק, יקבל בית. 
אחר כך לא אכפת לי, אני רוצה שיהיה לי מקום שלי”. גם צעירים מבין תושבי השכונות 
ביקשו תמיכה בהשגת דיור; לרוב רובם רכישת בית אישי אינה בגדר האפשר, ובמקרים רבים 

הם אינם מצליחים לעמוד אפילו בתשלומי שכר הדירה.
הסטודנטים, שרובם שוכרים דירות ואינם בעלי דירות, העלו את הקושי לשלם שכר דירה, 
אך הציגו את הבית האישי כסוגיה הקשורה לעתיד הרחוק. רבים מקרב הסטודנטים במאהל 
באו ממשפחות מבוססות, ועלּות המחיה בבאר שבע, אף שהיא גבוהה לכיס הסטודנטיאלי, 
לא הייתה בלתי אפשרית עבורם. לטענתם, עצם העובדה שהם מצליחים לקיים בית אישי רק 
מחדדת עוד את חשיבותה של מחאתם הציבורית. גאיה, סטודנטית בולטת במאהל, הסבירה: 
“אני חושבת שזו אמירה מאוד חזקה שאני משלמת שכר דירה וישנה באוהל. יש לי בית, 

ההורים משלמים לי את הלימודים, כל העתיד לפניי, ואני ישנה באוהל כי רע פה”.
השיח של הסטודנטים על מצוקת הדיור התמקד בהשגת בתים לאחרים, לחסרי הבית. 
יוליה, סטודנטית בשנה האחרונה ללימודיה, אמרה: “על הבית של מישהו אחר אני יכולה 
להיאבק יותר מאשר על הבית שלי, כי הבית שלי פה הוא תמיד זמני”; וגאיה הוסיפה: “אם 
פעם הייתי נאבקת על דברים כי זה הדבר הנכון לעשות צדק, עכשיו אני נאבקת כי אני רוצה 

שלמאור יהיה בית, ושלאורטל יהיה בית, פתאום יש כתובת”.
האוכלוסייה  עם  הסטודנטים  את  איחד  הבית  לחסרי  אישיים  בתים  השגת  על  המאבק 
המבוססת יותר במאהל, שלרובה יש בתים. אוכלוסייה זו הטילה את האשמה על המדינה. 
חיים, תושב שכונה סמוכה ששהה במאהל, אמר כי “פעם דירה ב–ד ]בשכונה ד[ הייתה עולה 
שמונים אלף שקל, והיום 400 אלף שקל, ולמה? בגלל שהמדינה לא טרחה לבנות כאן. זה 

כמה בעלי אינטרסים שרוצים שהכול יהיה יקר”.
אם כן, השיח בנושא הבית האישי העלה את הצורך בבית כמקור לביטחון פיזי ונפשי בצד 
הקושי הכלכלי להשיגו ולהחזיק בו. בהקשר של המחאה נמצא כי במצבים שבהם תחושת 
היציבות והביטחון בבית האישי אינה מעורערת, כמו במקרה של הסטודנטים ושל כמה מאנשי 
השכונות, מקבל השיח על הבית גוון ציבורי יותר, והמאבק אינו נשאר אישי וקונקרטי אלא 
נעשה קולקטיבי וחברתי. הימצאותם של חסרי בית במאהל העניקה למוחים פנים ושמות 
וחיזקה את הפן המחאתי של הצורך למצוא פתרונות דיור.  להילחם עבורם על בית אישי 
ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים שמצאו שהיכרות אישית עם אוכלוסיות מוחלשות 

 .)Rodger, 2003( מחזקת את ההזדהות ואת הסולידריות עמן

הבית הקהילתי 
הבית האישי והבטוח, שהלך והתרחק מהישג ידם של רבים, הוא שהתחיל את המחאה והוציא 
לרחוב את כלל המוחים במאהל. עם זאת, היצירה החשובה ביותר של המאהל בבאר שבע 

הייתה התגבשותם של המוחים לבית קהילתי, למרחב ציבורי משותף שמבטא את המחאה.
ברוב הערים הגדולות בישראל הוקמו במחאת האוהלים כמה מאהלים. למשל, בתל אביב 
גם  מסוים  ובשלב  התקווה,  ובשכונת  לוינסקי  בשכונת  רוטשילד,  בשדרות  מאהלים  הוצבו 
בשדרות בן גוריון ובשדרות נורדאו. כל מאהל נשא אופי אחר לפי זהות מקימיו. בבאר שבע, 
לעומת זאת, הוקם המאהל הראשון מול האוניברסיטה, כאמור, והיה קרוב למקומות מגוריהם 



בית אישי, אוהל קהילתי וצדק חברתי 18 ענבל אסתר סיקורל וטל ליטבק–הירש 

של הסטודנטים ושל רבים מתושבי השכונות, ולא רחוק גם מהמקומות שבהם נמצאו רבים 
מחסרי הבית )בעיקר התחנה המרכזית(. לכן הוא נותר המאהל היחיד, ותושביו נאלצו לגשר 

על השוני החברתי–כלכלי ביניהם.
הקמת המאהל כבית קהילתי וכמרחב משותף לא הייתה תוצר של בחירה מכוונת ושאיפה 
לקהילתיות אלא של הצורך לארגן את שהותן ואת פעילותן של קבוצות מגוונות שהתקבצו 
למאהל אחד. מי שקיבלו על עצמם את תפקיד הארגון ־ הסטודנטים ומנהיגי השכונות ־ 
ראו בהקמת הבית הקהילתי פתרון אד הוק. התחושה הרווחת הייתה שהכוח הנובע מהקהילה 
אולי לא יסייע נקודתית בהשגת פתרונות דיור או בהורדת שכר הדירה, אבל יסייע לבסס 
כאידיאולוגיה,  בקהילתיות  דיון  במאהל  התפתח  זמן  כעבור  המאבק.  להמשך  לחץ  קבוצת 
ובו נטען ־ כמו שטוענת הספרות בנושא ־ שבכוחם של שיתופי פעולה לשכך קונפליקטים 

.)Dovidio, Gaertner & Validzic, 1998( ולהבנות זהות )נדלר, 2000(
אותן  המאפיינת  פנימית  תרבות  מעין  קרובות  לעתים  נוצרת  מוחות  קהילות  בתוך 
)Gamson, 1988( ומעצבת את זהויותיהם של הפרטים הפעילים בהן )דליות, 2009(. תרבות 
 .)Tarrow, 1998( ולקידומה  להנעת המחאה  המתהווה משמשות משאבים  והקהילתיות  זו 
קהילה  ליצור  היכולת  את  ־  ובהנאה  בגאווה  ־  הדגישו  שרואיינו  המאהל  דרי  כל  ואכן, 
למרות ההטרוגניות של האוכלוסיות במאהל. כך אמר למשל מורן, פעיל שכונות: “יושבים 
ואנחנו  ומכל מקום.  פה אנשים מכל הסיעות, מכל השכונות, אנשים מאגודת הסטודנטים 
סטודנטית  עלמה,  חזק”.  בינם  החיבור  בינתיים  ביחד.  הזו,  הציביוניות  על  לשמור  מנסים 

פעילה, סיפרה על תהליך ההיווצרות של השיח המשותף עד שנוצרה אחווה בין הקבוצות: 

יש התקרבות וקבלה, לדוגמה, בהתחלה כל הזמן הזכירו לנו אנשי השכונות ואמרו 
זה הרבה פחות נשמע, כי  לנו “אתם הסטודנטים, ואם תלכו מכאן...” אבל עכשיו 
נוצרה  הסטודנטים”,  “אתם  להגיד  נמאס  שלב  ובאיזשהו  הולכים,  ולא  כאן  אנחנו 

הבנה שכולנו כאן לאותה מטרה.

הבית  כאמור,  ובניהולו.  הפיזי של המאהל  במבנה  גם  ביטוי  לידי  באה  האחווה הקהילתית 
הקהילתי נבנה באופן המדמה בית אישי ישראלי טיפוסי, עם מקומות ישיבה ביתיים, מטבח 
שמתפקד באופן יומיומי, ניקיון סדיר ופעילויות חברתיות. יתר על כן, הדרים בבית הקהילתי 
תפקדו גם הם כבני משפחה: שתי אוכלוסיות תפקדו כאב ואם אחראים, ושאר האוכלוסייה 
הייתה מטופלת כילדים. הסטודנטים, גברים ונשים, קיבלו על עצמם את עיצוב המאהל, את 
ניקיון המקום ואת טיפוח השוהים בו ־ תפקידי הֵאם על פי חלוקת התפקידים המסורתית. 
בתפקיד האב, קרי האחריות לפנות לתורמים ולגייס משאבי מזון, נשאו סטודנטים ופעילי 
שכונות, בעיקר גברים. שאר דרי המאהל ־ חסרי הבית ואנשי השכונות ־ תפסו עצמם כנמצאים 
בטיפולן של שתי האוכלוסיות ההוריות ולא חדלו מלשבח את טיפולם של הסטודנטים במאהל 
ובדייריו. כך למשל אמר חיים: “במאהל מי שמנהל את המקום זה הסטודנטים, ייאמר לזכותם, 
הם הקימו ומריצים את המקום. מעט מאוד אנשים מהשכונות ]משתתפים בניהול[”. וסיגל, 
חסרת בית, אמרה: “הכול פה בזכות הסטודנטים, אני לא יודעת מה הייתי עושה בלי דן וגל”.
פעילי  את  גם  פחותה  )ובמידה  הסטודנטים  את  הציבה  זו  משפחתית  כמו  התנהלות 
גברים,  מחציתם  אשכנזים,  רובם  אלה,  צעירים  סטודנטים  כוח.  של  בעמדה  השכונות( 
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משכילים, ממעמד כלכלי גבוה יחסית, נתפסו מראש כאוכלוסייה חזקה. יתרה מזאת, הבחירה 
לקבל על עצמם את עבודות משק הבית העניקה לסטודנטים, בעלי הכוח ההגמוני במאהל, 
גם את הכוח החברתי שניתן בדרך כלל לחלשים, או ליתר דיוק לחלשות, הוא הכוח הנובע 

מטיפול באחרים.6
על פי רוב התנהלה חלוקת התפקידים המשפחתית במאהל על מי מנוחות, אך כבכל בית 
ומשפחה, גם בבית הקהילתי נוצרו עימותים. בשבוע השלישי של המחאה פרש בכעס אחד 
והקים מאהל מתחרה בהמשך  בניהול המאהל,  מדרי המאהל, פעיל שכונות שלא השתלב 
הרחוב. פרישה זו הייתה בתחילה מקור לכעס ולהאשמות הדדיות, בצד דאגה לאיש ועניין 
בו ובמחאתו האישית נגד ראשי המאהל המרכזי. בחלוף הזמן נרגע העימות, והמאהל החדש 

נתפס כהמשכו של המאהל הישן.
אחד המכנים המשותפים המרכזיים שאיחדו את תושביו של הבית הקהילתי היה נטייתם, 
אפילו חיבתם, לפעילות ציבורית. רבים מהם ציינו את חיבתם זו כגורם מרכזי שהוביל אותם 
בית  חסר  רמי,  בהם.  שהשתתפו  קודמים  מאבקים  ופירטו  באוהלים  ולחיים  פעיל  למאבק 
כבן ארבעים, סיפר שהוא “פה עוד מכיכר הלחם ]...[ ישבנו באוהלים איזה חודשיים”. גם 
הסטודנטים, הצעירים יותר והמנוסים פחות, העלו חוויות של פעילות חברתית. רבים מהם 
היו פעילים בארגוני מחאה אחרים או באגודת הסטודנטים. גל, סטודנט פעלתן, סיפר: “את 
האמת שאני משתתף בכל המחאות החברתיות שיש. בכל פעם שיש מחאה משמעותית ויש 
לי זמן אני משתתף. בשבילי כשהקימו את המאהל זה כמו לקבל צו גיוס ־ הקימו אז באתי”. 
גם סטודנטים אחרים סיפרו שאכפתיות ומחויבות לעזור לזולת הן שהובילו אותם להצטרף 
גם ממד של  ויש בכך  למאבק. בשבילם רעיון הצדק החברתי השתלב עם תפיסת עולמם. 
 ]...[ בגיטרה  ומנגנים  בערב  יושבים  אנחנו  “כיף.  הסטודנטית:  הילה  שאמרה  כמו  הנאה, 

אתמול בלילה הם נתנו את כל השירים המזרחיים במעגל, והיה מצחיק וכיף”.
אף שהשוהים והמנהיגים במאהל הציגו את עצמם כמי שהתחברו מאז ומעולם לפעילות 
קל  הסטודנטים  את  חדשים.  פעילים  למחאה  לגייס  הדחוף  לצורך  ערים  היו  הם  חברתית, 
היה לגייס להשתתפות פעילה: הם צעירים אידיאליסטים, מאוגדים, מאמינים בשינוי, ובעת 
היציאה למאהלים החלו את חופשת הקיץ מהלימודים. לעומתם, קשה היה לגייס את תושבי 

השכונות, שנתפסו כעסוקים, מפוכחים ובעיקר מיואשים. חיים טען: 

אנשים מהשכונות כמעט ולא מגיעים, ולמה, התברר לי שאנשים איבדו תקווה, הם 
כאן  יש  בית?”  לי “מה אתה חושב, שתקבל  יעזור, הם אומרים  לא מאמינים שזה 
האנשים  שיצאו  רוצה[  ]הייתי  תקווה.  איבדו  הם  אבל  כאן,  במצוקה  אנשים  הרבה 
מהשכונות, ואנחנו עובדים על זה, אני הולך, מדבר, משתדל, אבל יש אנשים ממש 

מיואשים, וזה מייאש אותי לשמוע את מה שהם אומרים. 

פוטנציאל  כבעלי  גם  אך  לנחיתות  כביטוי  בספרות  מוצגים  המזון,  הגשת  ובכללם  האישה,  תפקידי   6

יצוין שבני קבוצות אחרות שהשתתפו   ;)Counihan & Kaplan, 1998( להעצמת נשים בשל מתנתן 

בהפעלת המטבח תוארו בעיני שאר דרי המאהל כתועלתניים, אך האשמה כזו לא הוטחה בסטודנטים.
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אנחנו ביחד, אבל...: פערים וקשיים בבית הקהילתי
ההתגייסות של מגוון אוכלוסיות למאבק משותף הצליחה לטשטש לפחות חלקית את השוני 
ביניהן, אך ההבדלים שבו ונחשפו בכמה הקשרים. ראשית, ההקשר המגדרי. בקרב הסטודנטים 
היו הנשים פעילות מאוד, נטלו חלק שווה בהנהגת המאהל ובפעולות המחאה, ובלטו בעיקר 
גייסה,  בידי סטודנטית שעיצבה,  כולו הונהג  וההרצאות. למעשה, המאהל  בעיצוב ההפגנות 
פעלה ללא לאות, ולבסוף נעצרה בידי המשטרה. לעומת זאת, בקרב אנשי השכונות היה המצב 
כפעילה.  אפילו  או  כמנהיגה  עצמה  אחת שראתה  אישה  לא  אף  ביניהם  נמצאה  ולא  שונה, 
ייתכן שבחירה זו נבעה ממקורותיהם המסורתיים של אנשי השכונות ומהאמונה שלינת אישה 
מחוץ לביתה נושאת דימוי שלילי. תפיסה זו הובילה ככל הנראה גם למתח בין הגברים תושבי 
השכונות לסטודנטיות. אף שלמראית עין התקבלו הסטודנטיות כשוות, הן ציינו שחשו שלגברים 
תושבי השכונות קשה לקבל את מקומן הדומיננטי במאבק: “זה מאבקים אין סופיים”, אמרה 
סיוון, “חוסר אמון. יש עניין שמאוד קשה לקבל הנהגה של אישה”. הסטודנטיות סיפרו שגברי 
המאהל מתקשים להקשיב להן ומתעקשים לפנות לסטודנטים הגברים לצורך קבלת החלטות. 
האלימות הביתית שועתקה אפוא לבית הקהילתי, והוא כלל לא רק את האינטימיות הביתית, 
אלא גם את הפוטנציאל לתוקפנות מגדרית. נעמי גל )2003( מציינת אף היא מציינת אף היא 

את הקושי של 'הבית הקהילתי’ להתמודד עם סוגיית האלימות נגד נשים.
נתונים  מסורתי  שבאופן  בצרכים  עסקו  כולה  האוהלים  מחאת  של  שתביעותיה  יצוין 
בילדים  וטיפול  חינוך  הקוטג‘(,  )מחאת  הזנה  הדיור(,  )מחאת  בית  ניהול  נשים:  באחריות 
)מחאת העגלות(. גם הנהגת המחאה נתפסה כנשית, הגם שמבחינה מספרית היו יותר גברים 
מנשים הן בהנהגת המאהל הבאר שבעי והן בהנהגה הארצית. ברוח זו עוצב גם המאהל הבאר 
שבעי כבית משפחתי–נשי שמתמקד בטיפול. אל מול הביקורות שעלו כלפי המחאה, בעיקר 
ברשתות החברתיות, שלפיהן מנהיגֹות המחאה העדיפו להתכחש לפן הנשי שלה, אנו טוענות 
שפן זה התקיים במחאה ובא לידי ביטוי בעיצוב הפיזי והרעיוני של הבית הקהילתי. עם זאת, 
מאחר שהמחאה הדגישה את הפן הנשי–טיפולי–מסורתי, קשה לצפות להצלחה פמיניסטית 
או לשינוי מגדרי, ואכן, בתום המאבק לא נרשם שינוי יסודי כלשהו בעניין, למרות מקומן 

המרכזי של נשים בהנהגתו.
הפריפריה  ברעיון  מהקבוצות  אחת  כל  של  הדיון  היה  במאהל  פערים  של  אחר  הקשר 
והחיים בה. לכל המשתתפים במאהל היה ברור שבאר שבע מעלה קול פריפריאלי ייחודי 
את  בפריפריה  למקד  הארצית  המחאה  מובילי  את  הוביל  אף  זה  רעיון  למאבק.  שחשוב 
שבע  בבאר  המרכזית  העצרת  את  ולערוך  ההמוניות  ההפגנות  בסדרת  השלישית  ההפגנה 
)הפגנות משניות נערכו בעפולה, בחיפה ובמוקדים נוספים(. עם זאת, תפיסת הסטודנטים את 
הפריפריה שונה בתכלית מתפיסתם של תושבי באר שבע הוותיקים. בשביל רוב הסטודנטים 
שלהם  והשיח  בפריפריה,  שנמצאת  בעיר  שלהם  הראשונה  השהות  היא  הלימודים  תקופת 
הזדהות  מתוך  שבעיים.  הבאר  שוליה  עם  והן  הארץ  מרכז  עם  הן  דואלית,  הזדהות  חשף 
כפולה זו ראו הסטודנטים את המחאה בפריפריה כמרכיב הכרחי של המחאה הארצית, ואף 
כתנאי לקיומה. לדבריהם, הפריפריה היא מקור הלגיטימציה למאבק. גאיה אמרה: “הגעתי 
]...[ והבנתי שאם לא נתקדם ונחזק את המאהלים בפריפריה, זה יהיה הנפיחה  לרוטשילד 
התל אביבית של הקיץ”. דן, סטודנט צעיר ופעיל חברתי, הוסיף: “אמנם הפריפריה חלשה, 

אבל בלי הפריפריה כל מחאת תל אביב קורסת. זה הכלי שאנחנו צריכים להשתמש בו”. 
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אך למרות מודעותם לכוחה ולחשיבותה של הפריפריה במאבק הארצי, לרוב הסטודנטים 
לא הייתה תפיסה מגובשת של רעיון הפריפריה. בעיניהם, הפריפריה היא סוגיה לאומית 
בעיקר  בפריפריה  בחיים  לשינוי  להביא  עשויה  והמחאה  הוגנת,  לא  משאבים  חלוקת  של 
דרך שינוי בסדר העדיפויות הלאומי, כמו שאמר דן: “יש הזדמנות היום סוף סוף לעשות את 
החלום של בן גוריון ]...[ יש פה הזדמנות להעשיר את הנגב באנשים שירצו לבוא וגם לחזק 
את האוכלוסייה פה”. הסטודנטים עצמם עדיין לא נתקלו בקשיים שמציבה הפריפריה, כמו 
היצע מוגבל של מקומות עבודה או חינוך ירוד, אך ידעו על קיומם, ולכן, למרות הקריאה 
משפחותיהם.  את  בו  ולהקים  באזור  להישאר  מעוניינים  שאינם  אמרו  הנגב,  את  להעשיר 
מיכל אמרה: “הדירה ]בבאר שבע[ היא בית שלי כרגע, אבל זה קשה, כי ברגע שיש ילדים זה 
משנה את סדר העדיפויות ]...[ כולם יודעים שהסטודנטים פה זמניים, והם לא יישארו כאן, 

כי אין כאן חינוך או בריאות טובים”.
ולמרות זאת, הסטודנטים לא ראו בבאר שבע עיר פריפריה טיפוסית והסיטו את תשומת 
הסיוע  אל  ובעיקר  ־  ושדרות  אופקים  דימונה,  ירוחם,  ־  באזור  הפיתוח  עיירות  אל  הלב 
שנותן המאהל הבאר שבעי למאהלים פריפריאליים אלה. מנשה, סטודנט פעיל, הסביר מדוע 
בחר בערב העצרת למען הפריפריה )שהעצרת המרכזית שלה התקיימה כאמור בבאר שבע( 
לנסוע לדימונה דווקא: “ההפגנה? אני אישית נסעתי לדימונה לחזק אותם. הגעתי להבנה 
הזה  להיות ברגע  זכות עצומה  לי  אני הרגשתי שיש  נורא,  זה לא  אני לא אהיה פה  שאם 

במקום הזה. זה היה יום חשוב, משמעותי בהיסטוריה של הקהילה בדימונה”.
לעומתם, לפעילי השכונות אין ספק באשר לאפיון הפריפריאלי של באר שבע כמוקד 
תושבי  כמו  שבע,  בבאר  המאהל  “תושבי  גדי:  כתב  בעיתון  במאמר  והזנחה.  קיפוח  של 
מאהלים אחרים בפריפריה, מאסו בחיים במצוקה, בחיים של מלחמת קיום כלכלית, בהזנחה 
בפריפריה:  התמיכה  הפגנת  חשיבות  על  דיבר  אחר,  פעיל  מורן,   .)2011 )פרץ,  הממסדית” 
“בהפגנה הזו אנחנו קוראים לתל אביבים לחזק אותנו כמו שאנחנו חיזקנו אותם. הקריאה 

תהיה מדינת רווחה וצדק חברתי, אבל נעלה גם את חוקי הנגב”.
הביאו  במאהל  המורכבים  היומיום  וחיי  המאבק  התארכות  זה,  עקרוני  דיון  מלבד 
להתעייפותם של הסטודנטים ושל שאר דרי המאהל ולריבוי מחלוקות בין הקבוצות בבית 
השיח  את  ומעצבים  משתלטים  שהסטודנטים  שטענו  היו  השכונות  אנשי  בין  הקהילתי. 
במאהל בלי להתחשב בדעותיהם ובטעמיהם. רון, פעיל שכונות צעיר, אמר: “יביאו להקת 
רגאיי, לסטודנטים זה מתאים, אבל אנשי השכונות רוצים להקה מזרחית, אני רוצה שיהיה 
כאן צדק חלוקתי בכל דבר, בהחלטות, בביצועים, בפעילות תרבות, בכל נושא ונושא”. שיח 
זה של הבחנה עדתית–תרבותית במאהל משקף שיח מקביל ומוכר היטב בחברה הישראלית.

גם החליפו מפעם לפעם האשמות הדדיות. הסטודנטים  והסטודנטים  מנהיגי השכונות 
פקפקו בלגיטימיות של מנהיגי השכונות, ומנהיגי השכונות פקפקו במחויבות ארוכת הטווח 
של הסטודנטים למאבק. תמר, סטודנטית ממוצא אשכנזי, אמרה כי “מאוד קשה להם לקבל 
אשכנזים ש... ‘אתם לא יכולים לייצג אותנו, צריך מזרחים’”, וגל הסטודנט טען: “מנהיגי 
שכונות ־ לא ברור לי כמה לגיטימציה יש להם לתואר. בפועל, כשהם היו צריכים להביא 
אנשים, זה לא קרה. היה ועד שכונה שבא אלינו ואמר ‘למה אתם מתעסקים עם האנשים 
האלו, הם לא באמת נציגים’”. רון, צעיר מהשכונות, טען מנגד: “אנשי השכונות שיושבים 

בהנהגה של המאהל הם יותר תכשיט, כל דבר ]שהם מנסים לומר[ ישר משתיקים אותם”. 
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זאת ועוד, צעירים תושבי השכונות תפסו את מחאת האוהלים, שהייתה שקטה והתאפיינה 
בהיעדר אלימות, כ“מחאה אשכנזית”, שאינה מתיישבת עם דרכי הפעולה שלהם. שיח זה של 
פעילי השכונות משקף במידת מה את מורשתה של מחאת הפנתרים השחורים )הרמן, 1999(. 
ייתכן שהצעירים תושבי השכונות התחנכו על ברכי מורשת זו, ולפיכך מביעים אמביוולנטיות 
באשר למחאה בכלל ולהתנהלות במאהל הבאר שבעי בפרט; מצד אחד, הם שותפים מלאים 
ומנהיגים את המאהל, ומצד שני, הם חשים מובלים ומוחלשים על ידי הסטודנטים המייצגים 

את האשכנזיות.
בסופו של דבר, בהנחיית ההנהגה הארצית של הסטודנטים, עזבו הסטודנטים את המאהלים 
ברחבי הארץ בליל ההפגנה הגדולה מכולן שנערכה ב–3 בספטמבר. מקצת הסטודנטים המשיכו 
להיות פעילים במחאה, אך לא לנו במאהל, וכך נפגמה שלמותו של הבית הקהילתי. למרות 
עזיבתם, שאר תושבי המאהל החליטו להמשיך ולשהות במקום. היו שהאשימו את הסטודנטים 
למען  לפעול  שהמשיכו  סטודנטים  היו  כאמור,  פועלם.  את  והעריכו  שהבינו  והיו  בנטישה, 

יושבי המאהל, שותפיהם לבית הקהילתי, כמו ליעד, שהמשיך לדאוג לחסרי הבית: 

יותר  או  קורה, הם פחות  וזה  ילמדו לדאוג לעצמם,  היה מאוד חשוב שההומלסים 
שומרים על המאהל. לא תמיד יהיה מי שידאג להם לאוכל ולניקיון ותחזוקה. אנחנו 
באים, רואים שיש להם מה שהם צריכים, ויש דיון על איך לארגן להם דברים לחורף, 
כל הזמן יש פעילות סביבם, גם אם הם לא יודעים על כל מה שאנחנו עושים, זה 

בסדר מצדנו.

אצל אחרים לּוותה עזיבת המאהל בתחושת הקלה על שאינם צריכים לדאוג עוד לדיירים 
האחרים ולכן יכולים להפנות את מרב האנרגיות שלהם לפעילות מחאה למען הבית הלאומי.
לסיכום, במאהל באר שבע, שהכיל קבוצות מגוונות, נוצר בית קהילתי שאופיין בשיתוף 
פעולה, באחווה ובלכידות מחד גיסא, ובקשיים וחיכוכים מאידך גיסא. שיח של אפליה ושל 
ומגדרי במאהל משקף שסע מוכר ארוך שנים בחברה הישראלית.  אי צדק על רקע עדתי 
אף שמדובר באנשים ונשים צעירים שנולדו בארץ, ואף שהנהגת המאהל הייתה משותפת, 
לפחות למראית עין, פעילי השכונות חשו מופלים ומוחלשים. בעקבות פרישת הסטודנטים 

חלה התפוררות מסוימת של הבית הקהילתי, אך הוא לא התפרק לחלוטין. 

הבית הלאומי
ומקצת  הסטודנטים  במאהל:  החזקות  האוכלוסיות  את  בעיקר  אפיין  הלאומי  בבית  הדיון 
מאנשי השכונות. שיח זה נשא אופי פטריוטי במונחיהם של בן עמוס ובר–טל )2004(, ועסק 
במחאה ככלי לשינוי חברתי וליצירת מדינה טובה יותר לאזרחיה. במילים אחרות, המחאה 
נתפסה כאמצעי לגיטימי ליצירת מודעות למצב הקיים ולצורך לשנות אותו. בהיבטים אלה 
המחאה של קיץ 2011 דומה למחאות שקדמו לה )הרמן, 1999(, אם כי היא חריגה מאוד בהיקף 

האוכלוסייה שהשתתפה בה בפועל ובהיקף התמות שהיא נושאת. 
המדינה  על  החשיבה  בדרכי  הקהילות  נבדלו  הלאומי  בשיח  גם  הקהילתי,  בשיח  כמו 
רוצים  היו  הדרך שבה  על  לחשוב  הזדמנות  במחאה  ראו  במאהל  הסטודנטים  האידיאלית: 
עקרונותיה  על  וחברתיות  תיאורטיות  מחשבות  של  שיח  בעיקר  והעלו  תתנהל  שהמדינה 
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של המדינה ועל אופן ניהולה. כך למשל אמרה גאיה: “מדינת ישראל קמה על הבסיס של 
מדינת רווחה, זו המורשת שלנו, כמו יהדות, מורשת של שותפות ועזרה לחלש וקיבוץ גלויות, 
לא יכולה להיות אופציה שהיא לא מדינת רווחה, זה סותר את כל העקרונות ש... בגללם 
אנחנו כאן”. פעילי השכונות, לעומת זאת, ניהלו שיח קונקרטי שעסק במה שהמדינה צריכה 
לעשות למען אזרחיה. כך אמר דני: “אנחנו שק החבטות של ביבי. אני לא אופטימי. למה לא 
להשקיע בחינוך? מה שיש לנו כאן זה משאב אנושי, אז צריך להשקיע בחינוך, שאנשים ילכו 

ללמוד, אבל כדי ללמוד בן אדם צריך לאכול ושיהיה לו גג מעל לראש שלו”.
דרי המאהל התגאו בהצלחתה של המחאה ליצור שיח על הבית הלאומי ולגבש סביבו את 

כלל העם לאמירה או לחשיבה משותפת. מנשה הסטודנט אמר: 

יש כבר הישג, השיח הציבורי, הערבות ההדדית, מעבר למערכת מיסוי. לאט לאט 
זו שעתה  ואפשר לדבר אחד עם השני.  אנחנו כחברה מתפכחים, הציבור מתעורר 
המסר  סיסמה.  רק  לא  זו  הדדית  ערבות  מתאחד,  העם  כל  הדמוקרטיה,  של  היפה 
שעולה מהמחאה, שהעם יכול להתאחד, שיש סולידריות. אני ראיתי את זה בלבנון 

ובחומת מגן. הציבור בישראל מת על זה, אוהב להיקרא לדגל.

תמר, סטודנטית גם היא, אמרה בהתרגשות: “שאנשים מתעוררים ולא אדישים, זה הצלחה 
שכבר הצליחה, שאי אפשר לקחת. מזה כבר אי אפשר להתאכזב, זה מדהים מה שקורה”. 

תחושת ההתעלות שנוסך המאבק הכלל לאומי והצלחתן של ההפגנות ההמוניות לייצר שיח 
בבית הלאומי לא פסחה גם על פעילי השכונות, אך גם כאן אפשר היה להבחין בין הסטודנטים 
־ שהדגישו את הלכידות הלאומית חוצת הגבולות המגזריים ־ ובין תושבי השכונות, ששאפו 
הביקורת  ועדתיים.  מעמדיים  לפערים  מעל  בהתעלות  הממוקדת  יותר,  קהילתית  ללכידות 
התקשורתית ראתה במחאה מאבק של מעמד הביניים האשכנזי, ונראה שבשביל הסטודנטים 
המשתייכים למעמד זה היא הייתה אמצעי להעצמה ולפיתוח עצמי. רבים מהם מצאו בה כלי 
להביע את דעתם במרחב הציבורי ולהטביע את חותמם ברמה הלאומית. בשביל אנשי השכונות 
הייתה המחאה ביטוי נוסף לחולשתם החברתית והעדתית, ולכן הם חברו בעיקר לדרישה של 
כפרטים  ולהעצימם  מיקומם  את  מחדש  להגדיר  אחדות שעשויה  חברתית,  לאחדות  המחאה 
וכקהילה. מכאן אפשר להבין גם את האמביוולנטיות של תושבי השכונות ביחס לשיח המאחד 
במאהל: מצד אחד קינן בהם הרצון לחוות עצמם כחלק ממאבק קולקטיבי, ומצד שני הם חשו 

שהמאבק המשותף אינו פותר את הפער העדתי המובנה בהווייתה של החברה הישראלית. 
את השיח על הבית הלאומי אפשר לסכם בשאלת ההצלחה של המחאה החברתית בעיני 
רוב  במאהל,  הסטודנטים  שהו  שבה  בתקופה  שלפחות  עלה  מהראיונות  המאהל.  תושבי 
דיירי המאהל ־ אנשי השכונות, הסטודנטים וחסרי הבית ־ חשו שהמחאה נחלה הצלחה, 
היום  לסדר  הבעיות  והעלאת  הציבורית  המודעות  חיזוק  רק בשל  ולו  או אחרת,  זו  במידה 
החברתי והפוליטי. מנשה סיכם והצהיר: “הצלחה כבר קורית, השינוי יצליח, ואני אומר לך 
חד משמעית, בלי להתלבט, שהצלחנו כבר. מהיום שיפרקו את האוהלים שום דבר במדינה 
לא יהיה אותו דבר, השיח הציבורי השתנה, הוא לא ציני, הוא פרגמטי וחותר לפתרון, לא 
הצלחת  בדבר  האופטימיות  לאמירות  הצטרפו  השכונות  אנשי  גם  לוועדות”.  ולא  למסמס 

המחאה בהקשר של הבית הלאומי. אורטל, תושבת השכונות, אמרה: 
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המדינה הזו זו הבית שלי, זה הבית, זה הלב שלנו, אנחנו חייבים לעשות את הבית 
הזה יותר טוב, שנוכל להמשיך לחיות כאן, להראות גם לילדים שלנו כי זה הבית 
שלנו, אותה שפה, אותה תרבות. חייבים לשפר פה את התנאים, אי אפשר ככה, זו 

מלחמה על צדק, בשביל אנשים פשוטים שרוצים לחיות.

סיכום ודיון

מאמר זה הציג את היבטיו של רעיון הבית כמו שעלו מהשיח של תושבי המאהל בבאר שבע 
של  קולקטיבית  מחאה  לפתח  היכולת  הודגשה  זה  בשיח   .2011 קיץ  של  החברתית  במחאה 
קבוצות הטרוגניות דרך יצירת זהות משותפת סביב רעיון הבית. הממצאים מלמדים על שיח 
מורכב שעוסק בכל שלוש הרמות של הבית: הבית האישי וההכרח למצוא פתרונות דיור; הבית 
הקהילתי שנוצר בפועל במאהל; והבית הלאומי, שהכול רוצים שיהיה טוב יותר לדייריו–אזרחיו. 
מחקר זה התמקד בהבניית הבית הקהילתי במאהל וסקר את האופן שבו עוצב בית זה, 
לעיצוב  ככלי  תרומתו  ואת  בו,  שנוצרו  והעדתיים  המגדריים  הקבוצתיים,  הכוח  יחסי  את 
המאבק. המחקר מציע שהמאפיינים הגיאוגרפיים הייחודיים של באר שבע הובילו ליצירת 
מאהל מחאה הטרוגני שהבנה בתורו קהילתיות מאגדת. בתוך מאהל זה עוצבה אידיאולוגיה 
ורעיונית  פיזית  עוצב  המאהל  החברתי.  המאבק  לקידום  המיועדת  קהילתית  שותפות  של 
כבית אישי–משפחתי, והאוכלוסיות בתוכו הגדירו חלוקת תפקידים כמו משפחתית. דינמיקה 
עדתיים  כוחות  יחסי  שיקפו  החיכוכים  גיסא.  מאידך  וחיכוכים  גיסא  מחד  אחדות  יצרה  זו 

ומגדריים מוכרים בחברה הישראלית.
 Bauman,( הקהילה  של  לכוחה  באשר  וביטחון  שייכות  תחושת  סיפק  הקהילתי  הבית 
2001(, ולכן נעשה חלק דומיננטי בדיון במחאה והיה שכיח הרבה יותר מהדיון בבית הלאומי 
או האישי. מרכזיותו של הבית הקהילתי בשיח מדגישה את מקומו ככלי המרכזי של המחאה, 
שהרי רק מתוך איחוד האוכלוסיות הנושאות את דגל המחאה ומתוך שילוב בין הסטודנטים, 
המייצגים בהקשר הבאר שבעי את מרכז הארץ, ובין אנשי השכונות, המייצגים בהקשר זה 

את הפריפריה, אפשר היה ליצור מחאה בעלת קול מקומי ולאומי כאחד.
את יעילותו של הבית הקהילתי ככלי במחאה אפשר לתלות בהיכרות שנוצרה בין הקהילות, 
מקומית  תודעה  וביצירת  להישגים  להגיע  ביותר  היעילה  הדרך  הוא  פעולה  בהכרה ששיתוף 
משותפת שאולי גם תוביל לשינוי עתידי מיוחל של הבית הלאומי. עם זאת, הבית הקהילתי היה 
זמני ושירת את המחאה כל עוד שהו בו שלוש האוכלוסיות המרכזיות. אך בחיי היומיום, שלוש 
האוכלוסיות הללו מנותקות זו מזו, ועל אף שיתוף הפעולה ביניהן בבית הקהילתי, נאבקה כל 
אחת מהן על המטרות והעקרונות שעמן הגיעה למאבק: הסטודנטים נלחמו על היכולת להשפיע 
על עיצוב הבית הלאומי, אנשי השכונות נאבקו ביוקר המחיה, וחסרי הבית נאבקו על ביתם 
האישי. המאהל הקהילתי לא שינה אפוא את מערך הכוחות החברתיים בישראל בכלל ובבאר 
שבע בפרט. אחרי שהתפרק הבית הקהילתי המשיכו אנשי השכונות להרגיש מקופחים ולפקפק 

במניעי ההנהגה,7 הסטודנטים חזרו למסגרת הבדלנית שלהם, ולחסרי הבית עדיין אין בית.

כמו שמצאנו בראיונות שערכנו עם תושבי המאהל לאחר עזיבת הסטודנטים.  7
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המחקר מעלה כמה שאלות שדורשות דיון ומחקר עתידיים. ראשית, יש לתת את הדעת 
גבוה  שיעור  שהם  העמים,  מחבר  עולים  כמו  שבעי,  הבאר  מהמאהל  שנעדרו  קבוצות  על 
מאוכלוסיית העיר, וכן דתיים וחרדים, ולשאול מהן הסיבות להיעדרם. שנית, יש לבחון את 
האינטראקציה  ואת  הדרומית  במחאה  הבדווית  האוכלוסייה  שהשמיעה  הקול  ואת  המקום 
שלה עם שאר דרי הבית הקהילתי. יש לציין גם שרבים מהשוהים במאהל בבאר שבע עשויים 
להיתפס כחיצוניים לאוכלוסיית העיר, בהם כמובן הסטודנטים, אך גם חסרי הבית, שנחשבים 
אוכלוסייה דחויה, ואפילו פעילי השכונות, שלא אחת עלה ספק עד כמה הם מייצגים את 
הקהילה )דהאן, 2011(. לפיכך נשאלת השאלה עד כמה מייצג המאמר את קולה של העיר, 
הלאומי  במישור  לא.  ותו  הקהילתי  המחאה  מאהל  את  מייצג  הוא  כמה  עד  לחלופין,  או 
עולה השאלה אם אפשר להמשיך ולהיאבק על הבית הלאומי ללא תיווכו המאחד של הבית 

הקהילתי. שאלות אלה נשארות פתוחות הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית.
של  ולמגבלותיה  ליכולותיה  ביטוי  נתן  שבעי  הבאר  המחאה  במאהל  שהתקיים  השיח 
שיקף  אמנם  המאהל  משותף.  ופוליטי  תרבותי  ערכי,  יום  סדר  ליצור  האוהלים  מחאת 
אכסניה  שימש  לא  אך  ומעמדיים,  אתניים  גבולות  חוצת  חברתית  סולידריות  של  ניצוצות 
לכלל האוכלוסיות בבאר שבע, והמשיכו להופיע בו חלוקות ומתחים המאפיינים את החברה 
הישראלית. חשיבותו החברתית של הדיון על הבית בראי המחאה טמונה בשילוב שבין צרכים 
בסיסיים של שייכות, הגנה וביטחון שמעניק הבית בשלושת הקשריו, ובין צרכים קולקטיביים 
של שיתוף פעולה בין קבוצות למען שינוי חברתי. את הצרכים אלה ואת הקשרים שביניהם 

יש מקום לחקור ולפתח עוד בעתיד. 
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 מהקמפוס לנמל: סיקור שביתות ושובתים 
בתקשורת הישראלית

 יוסי דהאן, שלומית בנימין, מוטי גיגי, שלומית ליר, 
מתי שמואלוף, נפתלי שם טוב*1

בתקשורת  שביתות  בסיקור  ומעמד  זהות  של  סוגיות  בוחן  זה  מאמר  תקציר. 
לשביתות  בהתייחסות  מבנה  שהמדיה  הסמלית  המציאות  את  ובודק  הישראלית 

ולשובתים. המחקר עוקב אחר הסיקור התקשורתי בשלוש שביתות: שביתת הסגל 

הבכיר באוניברסיטאות )2001(, שביתת עובדי הנמלים )2004( ושביתת העובדים 

השאלה  נבחנת  המחקר  במסגרת   .)2006( גוריון  בן  התעופה  בנמל  הארעיים 

מהשביתות,  אחת  בכל  התקשורתיים  והמסגור  ההבניה  מנגנוני  פועלים  כיצד 

בהתייחסותם  מובחנים  ואתניים  מעמדיים  ייצוגים  מייצרים  אלה  מנגנונים  ואם 

לכל אחת משלוש קבוצות השובתים. מניתוח כמותי ואיכותי של הממצאים עולה 

מידה רבה של מובחנות תקשורתית, כאשר הסגל הבכיר באוניברסיטאות סּוקר 

לחיוב לעומת הסיקור השלילי של עובדי הנמלים והעובדים הארעיים. מובחנות 

זו התבטאה במסגור, בתבניות חוזרות של מיון וארגון המידע ובהבניה שונה של 

ייצוגי מעמד ואתניות של כל אחת מקבוצות השובתים.

מבוא

בבסיסה הערכי של מדינה דמוקרטית ניצבת ההנחה שאמצעי התקשורת אמורים להבטיח 
מידע מגוון, בלתי תלוי ואמין. בתוך כך האזרחים אמורים ליהנות משוק חופשי של רעיונות 
ומנגישות למגוון רחב של מידע ופרשנות כחלק משיח ציבורי פתוח וביקורתי. שיח כזה פותח 

לסוציולוגיה  החוג  ־  בנימין  שלומית  גן;  רמת  ועסקים,  למשפט  האקדמי  המרכז  ־  דהאן  יוסי   1*
ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; מוטי גיגי ־ החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן 

גוריון, והמכללה האקדמית ספיר; שלומית ליר ־ התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן; מתי 

שמואלוף ־ דוקטורנט לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים; נפתלי שם טוב ־ המחלקה 

לספרות, אמנויות ולשון, האוניברסיטה הפתוחה.

מחקר זה הוא פרי עבודתם של חוקרות וחוקרים צעירים במסגרת פרויקט “זהות ומעמד” במכון ון ליר   

בירושלים. מנהל קבוצת המחקר הוא פרופ‘ יוסי דהאן. המחברים מודים לקוראים האנונימיים ולענת 

פירסט על סיועה הנדיב והערותיה המועילות, וכן לגדי אלגזי, גדי וולספלד, ארנת טורין, דוד פרץ, גדעון 

עשת וניר שרון על הערותיהם שעלו ביום העיון שהתקיים במכון ון ליר בירושלים. מאמר זה הוא גרסה 

של נייר העמדה שנכתב במכון ון ליר, והכותבים הם האחראים הבלעדיים לכתוב בו.
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הזדמנויות של ממש להביע ביקורת ומחאה ולהציע חלופות לפעולה לפי אמונותיהן וערכיהן 
של הקבוצות המרכיבות את המרקם החברתי. האזרחים זכאים לייצוג הולם במרחב הציבורי, 
ואמצעי תקשורת הם עמוד תווך של מרחב זה. במשטר דמוקרטי, שאחד ממאפייניו המרכזיים 
הוא שלטון הרוב שאמור לשמור על זכויותיהם של קבוצות מיעוט ושל קבוצות מוחלשות, 
־  מוחלשות  קבוצות  של  זהותן  ייצוג  בדיקת  במיוחד.  חיוני  אלה  קבוצות  של  הולם  ייצוג 
כקבוצות עובדים הנאבקות למימוש האינטרסים שלהן באמצעות שביתה ־ היא דרך יעילה 

לבחון עד כמה אמצעי התקשורת ממלאים את תפקידם במשטר הדמוקרטי.
המציאות החברתית–פוליטית מקיימת יחסי גומלין עם המציאות הסמלית, שהמדיה היא 
זו. המציאות הסמלית מבנה את המציאות  זו על  ויש להן השפעה הדדית  חלק מרכזי בה, 
עריכתם  אגב  הציבורי  במרחב  דימויים  של  ומסגור  ייצוג  באמצעות  החברתית–פוליטית 
והבנייתם. לכן כשהתקשורת מסקרת התרחשויות במציאות, היא אינה מציגה בפנינו עובדות 
בתקשורת  המציאות  הצגת  וערכיות.  הכרתיות  הטיות  נטול  אובייקטיבי  ומידע  ניטרליות 
הופכות  כשחלקן  ההצגה,  תבניות  ועל  משמעויות  על  פוסק  בלתי  מאבק  של  תוצאה  היא 
על  מבוסס  תקשורתי  סיפור  כל   .)Hall, 1977( לשוליים  מודרות  אחרות  בעוד  מרכזיות 
מסגור של מידע; התקשורת מגוללת סיפור על ההתרחשויות, והסיפור מעניק להן משמעות 
לסיפור  ההתרחשויות  מסגור  מסוימים.  באופנים  אליהן  להתייחס  לקהליו  וגורם  ייחודית 
אותה  תופסים  שאנו  כפי  המציאות  של  מסוימים  היבטים  “בחירת  משמעותו  תקשורתי 
מוסרית  הערכה  סיבתית,  פרשנות  ומעניק  הבעיה  את  שמגדיר  באופן  למרכזיים  והפיכתם 
 Gitlin,( גיטלין  טוד  כותב  )Entman, 1993, p. 53(. באותה הרוח  או המלצות לטיפול” 
מיון,  הן “תבניות של הכרה, פרשנות,   )media frames( p. 7 ,1980( שמסגרות תקשורת 
הדגשה והדרה שבאמצעותן מארגנים יצרני המציאות הסמלית את השיח המילולי והחזותי 
כבדרך שגרה”. מסגור הדיווח התקשורתי קובע מיהם הגיבורים ומיהם הנבלים של האירועים 
המתוארים ומגדיר אילו התרחשויות ייחשבו מזיקות לחברה ואילו ייחשבו מועילות, ומהן 
הדרכים הרצויות לפתרון בעיות וקונפליקטים. המסגור קובע גם את גבולות השיח הציבורי 
היררכיה  ויוצר  ראויים,  והבלתי  הראויים  התקשורתיים  הסיפורים  מהם  כלומר  הלגיטימי, 

הכרתית וערכית בין החלופות האפשריות לתיאור ההתרחשויות. 
מחקר זה מבקש לבחון סוגיות של זהות ומעמד בסיקור שביתות בתקשורת הישראלית ואת 
המציאות הסמלית שהמדיה מבנה בהתייחסות לשביתות ולשובתים. לשם כך מתמקד המחקר 
בניתוח הסיקור התקשורתי בשלוש שביתות: שביתת הסגל הבכיר באוניברסיטאות )2001(, 
שביתת עובדי הנמלים )2004( ושביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה בן גוריון )2006(. 
השביתות התקיימו במסגרת יחסי עבודה במגזר הציבורי, כך שבכולן המדינה היא המעסיקה 
של השובתים. הסיקור התקשורתי הנבחן כולל מופעים בתקשורת הכתובה )העיתונים הארץ 
וידיעות אחרונות( ובתקשורת המשודרת )הערוץ הראשון, הערוץ השני וערוץ עשר(. ניתוח 
כלי  ניתוח איכותי שבאמצעותם תיבחן התייחסותם של  והן  ניתוח כמותי  הן  יכלול  התוכן 
התקשורת לשובתים בכלל ולכל אחת מקבוצות השובתים בשלוש השביתות הנבחרות. כמו 
כן, נבחן כיצד פועלים מנגנוני ההבניה והמסגור התקשורתיים בכל אחת מהשביתות, ואם 
וזהותיים מובחנים בהתייחסותם לכל אחת משלוש קבוצות  ייצוגים מעמדיים  הם מייצרים 

השובתים. 
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סיקור שביתות ויחסי עבודה

כארצות– דמוקרטיות  במדינות  התקשורת  אמצעי  של  פעולתם  אופן  את  שבחנו  מחקרים 
הברית ובריטניה מלמדים שהסיקור התקשורתי רחוק מהאידיאל הדמוקרטי מכמה טעמים 
מרכזיים: ריכוז הבעלויות של כלי תקשורת בידי מספר הולך ומצטמצם של בעלי הון )אזרחי, 
 1;)Bagdikian, 2004; Baker, 2007; McChesney, 1999 ;1997 ,גושן ולשם, 2003; לימור
היחלשות מעמד העיתונאים בתהליך שמצמצם את עצמאותם ומחזק את תלותם באינטרסים 
כלכליים ופוליטיים של הבעלים; צמצום השיח הדמוקרטי וצמצום ניכר בהיקפם של דיווחי 
חדשות משום שתאגידי התקשורת הבינלאומיים קובעים את תוכני התקשורת בעיקר לפי 

.)Miller, 2001( השורה התחתונה במאזן הכספי
השיח הכלכלי והחברתי בתקשורת ממעט לעסוק בשאלות של צדק חברתי, אינו נותן ייצוג 
לאינטרסים של קבוצות מוחלשות וקבוצות עובדים, ונותן מעמד עדיף לייצוג האינטרסים של 
 Herman & Chomsky,;אליטות כלכליות ופוליטיות )ולספלד, 2006; טורין, טרם פורסם
Kendall, 2005; Puette, 1992 ;1988(. סיקור עולמם של עובדים הוא בדרך כלל שולי 
ומצומצם. כלי תקשורת אינם נוהגים להעסיק כבעבר כתבים מיוחדים לסיקור שוק העבודה 
כלכליים  במוספים  כלל  בדרך  מופיע  העבודה  עולם  על  חדשותי  ומידע  העבודה,  ויחסי 
המתרכזים בפעילותם של מנהלים ובעלי הון ומסקרים את סדר היום של תאגידים כלכליים 
של  מחאה  פעולות  של  הסקירה  הכלכליים  ובמדורים  החדשות  בעמודי   .)Martin, 2003(
עובדים  כשארגוני  ובייחוד   ,)Kendall, 2005( שלילית  כלל  בדרך  היא  ושביתות  עובדים 

.)Puette, 1992( מצליחים להיות כוח מיקוח של ממש במשא ומתן מול המעבידים
הטייתו של הסיקור התקשורתי בארצות–הברית ובבריטניה באה לידי ביטוי ברור בסיקורם 
של מאבקי עובדים, המתאפיין בכמה תבניות מסגור שחוזרות ונשנות ומבנות את הסיפורים 
 Erickson & Mitchell, 1996; Kendall, 2005;( התקשורתיים על יחסי עבודה ושביתות
 Kumar, 2001, 2005; Martin, 2003; Parenti, 1986; Philo, 1995; Puette, 1992;
כפי  שביתות  בסיקור  השכיחות  עיקריות  מסגור  תבניות  יפורטו  להלן   .)Schmidt, 1993

שעולה מהספרות:
• עובדים כמעט אינם זוכים לייצוג בתקשורת, וכשהם זוכים לו מדובר בדרך כלל בסיקור 	

קצר שאינו מאפשר להשמיע בהרחבה את קולם על תנאי עבודתם ועל מצבם החברתי 
והכלכלי. 

• השביתה 	 שמשך  ככל  שביתות.  הוא  בתקשורת  עובדים  מופיעים  שבו  המרכזי  ההקשר 
מתארך, וככל שמעורבים בה יותר עובדים וגֵדלה השפעתה על המשק, כך הסיקור נעשה 

שלילי יותר, ובד בבד הולכת וקטנה התמיכה הציבורית בשובתים. 

הבעלויות  מפת  טאוסיג,  שוקי  ראו  הישראלית  בתקשורת  צולבות  ובעלויות  בעלויות  ריכוז  לפירוט   1

בתקשורת הישראלית: www.the7eye.org.il/articles/Documents/Ownerships0.pdf. אחת הבעיות 

בתיאור מפת הבעלויות בתקשורת היא חילופי הבעלויות המתרחשים לעתים קרובות. לדוגמה, במאי 

2011 רכש ליאוניד נבזלין 20% ממניות עיתון הארץ, כך ששיעור מניותיה של משפחת שוקן בעיתון 

צומצם ל–60%, וב–20% נוספים מחזיקה חברת דומונט שאוברג הגרמנית.
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• התקשורת מתייחסת לסכסוך בין העובדים למעביד אך ורק בהקשר המיידי של השביתה 	
המסוקרת. היא אינה מספקת תיאור היסטורי מפורט ומדויק של היחסים בין המעביד 
לעובדים במקום העבודה, אף שהוא הכרחי כדי להבין את העילות לקונפליקט ולפרוץ 

השביתה. 
• שבין 	 הסכסוך  שמאחורי  ומהרציונל  המעמדיים  הכוח  ממאבקי  מתעלמת  התקשורת 

בעלי ההון לעובדים. לעתים קרובות סכסוכי עבודה מוצגים כסכסוכים לא רציונליים או 
אינטרסנטיים שהיו נפתרים אילו העובדים היו מוכנים לשבת ולדון בתום לב על הנושאים 
בסטריאוטיפים  משתמשת  התקשורת  רבות  פעמים  לכך,  בהתאם  במחלוקת.  השנויים 
עריצים  יצרנים,  לא  בטלנים,  כפראיים,  העובדים  ואת  העובדים  ארגוני  את  שמציגים 

ותאבי בצע.
• הדיווחים התקשורתיים מדגישים את נזקי השביתה הנגרמים למשק ולצרכנים, והתפיסה 	

התקשורתית הרווחת היא ששביתות פוגעות במהלך החיים הרגיל והיצרני של הכלכלה. 
העובדים מצטיירים אפוא כציניים וכאדישים למצוקה ולנזקים שמחאתם גורמת לכלל 

הציבור.
• ידי 	 על  המעבידים  דרישות  קבלת  של  משמעותה  תהיה  מה  מדווחת  אינה  התקשורת 

העובדים, ואיך קבלתם של תנאים אלה תשפיע על רמת החיים והביטחון התעסוקתי של 
העובדים, של משפחותיהם ושל הקהילה שבה הם מתגוררים.

• התקשורת מאמצת תפיסת עולם אידיאולוגית כלכלית שמניחה שמי שמניע את הכלכלה 	
הם בעלי ההון: מנהלים ויזמים מוכשרים, רציונליים ויצירתיים. לעובדים אין תרומה של 

ממש ליצירת צמיחה כלכלית. 
• הסיקור התקשורתי מתייחס למדינה ולגופים המרכיבים אותה כגופים ניטרליים שדאגתם 	

של  ומתפקידה  לשלטון  הון  שבין  ומתעלם מהקשר  הציבורי,  לאינטרס  ורק  אך  נתונה 
המדינה כמעסיק.

• ואזרחים. פעולות 	 התקשורת הכלכלית עוינת פעולה קולקטיבית של עובדים, צרכנים 
של הבעת חוסר שביעות רצון ומחאה זוכות ללגיטימציה אך ורק כשהן מתבצעות ברמה 

האינדיבידואלית.
• התקשורת מדווחת בהרחבה על תנאי עבודה נוחים ועל הטבות שבהן זוכים העובדים, 	

אך נמנעת מלדווח על משכורות, בונוסים, משיכת דיבידנדים ומצנחי זהב של מנהלים. 
• על פי הדיווחים השגרתיים של התקשורת, מקום העבודה הוא ביטוי לעיקרון המריטוקרטי 	

־ עקרון הכישרון והמצוינות. על פי נוסחה אחת של עיקרון זה, אנשים טובים ומוכשרים 
וזוכים לתגמולים משום שהם ראויים להם,  מטפסים בסולם התעסוקתי ובסולם השכר 
ואילו אלה שבתחתית הסולם החברתי והכלכלי כנראה אינם מוכשרים דיים או שאינם 

מתאמצים די הצורך. 
• התקשורת מתייחסת למקום עבודה כמוצר צריכה: אם אדם אינו מרוצה ממקום עבודתו, 	

ולכן שביתה אינה האמצעי הראוי  עומדת בפניו האפשרות לבחור מקום עבודה אחר, 
להבעת חוסר שביעות רצון של עובדים ממקום עבודתם.

גם השפה התקשורתית המשמשת לתיאור שביתות מוטה לטובת הבעלים. כך, פיטורי עובדים 
את  שיגביר  גמיש  עבודה  שוק  ליצירת  ההכרחיים  כלכליים,  הבראה  כתהליכי  מתוארים 
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כן,  כמו  החברה.  את  או  המפעל  את  להציל  כדי  כהכרח  לחילופין  או  הכלכלית,  התחרותיות 
דרישות העובדים מתוארות כאיומים ותביעות, ואילו פעולותיהם של מנהלי המפעלים מתוארות 
כהצעות. )דהאן, Philo, 1995 ;2004(. השפה החזותית המאפיינת את הדיווחים החדשותיים 
ורגועים  רציונליים  כדוברים  במשרדיהם  המעסיקים  נציגי  את  מציגה  בשביתות  העוסקים 
המדברים ישירות למצלמה, ומנגד, נציגי העובדים מוצגים בסביבה כאוטית ורועשת, בהפגנות 

.)Martin, 2003( או בפעולות מחאה, ורק לעתים נדירות זוכים להתראיין פנים אל פנים

הממד האתני של הסיקור התקשורתי

מלבד מאפייני מסגור שמציבים באור מסוים את היחסים המעמדיים, המשפטיים והכלכליים 
התקשורתי  הסיקור  ־  והציבור  פוליטיקאים  צרכנים,  מעבידים,  עובדים,  ־  השחקנים  בין 

ממסגר בתבניות מסוימות גם את זהותם של הצדדים לסכסוך. 
מחקר זה בוחן שובתים השייכים לשתי קבוצות אתניות: הרוב המכריע של סגל המרצים 
הבכירים באוניברסיטאות הוא אשכנזי )בלכמן, 2008(, והרוב המכריע של פועלי הנמלים 
והעובדים הארעיים בנמל התעופה הוא מזרחי )אסנת, 2009(.2 עם זאת, החלוקה לקבוצות 
עובדים של אשכנזים ומזרחים אינה נשענת רק על ייצוגם המספרי בכל אחת מהקבוצות. 
המחקר הנוכחי בוחן ייצוגים בתקשורת ושואל איך ממוסגרים העובדים השובתים במופעים 
שלהם באמצעי התקשורת. בהקשר זה המסמן האתני המבחין נשען גם על המסמן הביולוגי וגם 
על המסמן התרבותי וכולל ייצוגים חזותיים כמו צבע עור, שפת גוף וִמשלב דיבור כמסמנים 
והתרבותית  החברתית  מההבניה  כחלק  קולקטיביות  חשיבה  תבניות  לתוך  המוטמעים 
רבה  חשיבות  אפוא  יש   .)2008 ויונה,  שנהב   ;2004 )בליבר,  קבוצות  בין  הבחנה  המייצרת 
לניתוח יחסם של אמצעי התקשורת לשביתות לא רק מההיבט המעמדי ־ מתוך הבחנה בין 
עובדי צווארון לבן לעובדי צווארון כחול ־ אלא גם מההיבט של מסגור הזהויות האתניות 

של הקבוצות השובתות. 
מחקרים על ייצוג קבוצות מוחלשות בתקשורת האמריקאית העלו שקבוצות מוחלשות 
־ כאפרו–אמריקאים, היספאנים וילידים–אמריקאים ־ נעדרות כמעט לחלוטין מהמציאות 
התקשורתית, וכשהן זוכות לייצוג, הוא לעתים קרובות סטריאוטיפי ומחזק את דימוין השלילי 

.)Lemish, 2000; LeVine & Campell, 1972( בחברה
זהותם  לייצוגם של מזרחים בשיח הישראלי, הדיון התיאורטי מלמד על הכחשת  באשר 
שיח  עם  והכלאתה  האתנית  הקטגוריה  של  טיהורה  באמצעות  יהודי  הפנים  בשיח  האתנית 
מעמדי )יונה ושנהב, 2005; לאטור, 2005; סבירסקי וברנשטיין, 1993; שנהב, 2003(. אורנה 
ששון–לוי )2008( עומדת על כך שהאפיון המרכזי של אשכנזיות כיום הוא היותה קבוצה אתנית 
לא מסומנת, הנתפסת כמזוהה עם ישראליות ואוניברסליות, ולכן היא לכאורה שקופה, חסרת 
זהות אתנית משל עצמה. אפשר לנתח את השיח ההגמוני בישראל כשיח כפול המדבר בשני 

אין בידינו נתונים רשמיים על ההתפלגות המספרית של עובדי הנמל על פי מוצא, אך ממחקרו של דרור   2

אסנת )2009(, שהתחקה אחר ההיסטוריה החברתית של נמל אשדוד, אפשר ללמוד שרוב העובדים בנמל 

הם ממוצא מזרחי.
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קולות: האחד מבקש להכחיש, ובתוך כך גם להשתיק, דיון על הבדלים אתניים שמאיימים על 
ההומוגניות של הלאום היהודי, והאחר, שמתקיים כשיח היררכי סמוי, מציג את הייצוג האירופי 
כמראה האידיאלי, הבכיר והרשמי של ישראל )ששון–לוי, 2006(. את הקטגוריות של מזרחיות 
זו,  ואשכנזיות כפי שיוצרו בשיח הישראלי ההגמוני אין לראות כקטגוריות המבטלות זו את 
אלא כעין תודעה מפוצלת בין המסמנים המזרחיים התרבותיים שמוכלאים לתוך הקטגוריה 
אוניברסלית  ישראליות  המייצגים  לכאורה,  השקופים  האשכנזיים,  המסמנים  ובין  המעמדית 
פיצול  יוצר  התודעות  שתי  בין  המפגש  וסמליות.  תרבותיות  מעמדיות  פריבילגיות  ומקנים 

תרבותי ופוליטי שמאפשר לכונן גבולות סימבוליים בתוך החברה היהודית )שנהב, 2003(.
פירסט ואברהם )2007( עוסקים בגיוון התרבותי בתקשורת הישראלית וטוענים שמיעוטים 
וקבוצות לא הגמוניות בתקשורת סובלים מהכחדה כמותית ואיכותית. ההכחדה הכמותית מתבטאת 
בכך שערבים, עולים וחרדים כמעט אינם מופיעים על המרקע, ונוכחותם של נשים ומזרחים דלה 
יחסית. ההכחדה האיכותית מתבטאת בכך שקבוצות מיעוט וקבוצות מוחלשות ש“התמזל מזלן” 
ועברו את הסף אל המרקע המיוחל מקבלות נראּות שאופייה בעיקר משעתק ומבליט את תפקידן 
השולי בחלוקת הכוח בחברה. בדרך כלל האחרים הישראלים מופיעים בהקשרים של הפרות 
סדר, ייצוג שמחזק את דימוים השלילי. כמו כן, כלי התקשורת אינם מציגים את חברי הקבוצה 
כסובייקטים פעילים ומשפיעים, אלא כאובייקטים סבילים חסרי שם, תפקיד ומעמד. כשמוענקים 
לחברי קבוצות אלו מאפיינים ייחודיים, הם מוצגים בדרך כלל באופן מהותני כאלימים, חריגים, 

פרובוקטיביים וכדומה, ואילו אופן הצגת קבוצת הרוב הוא שקוף וניטרלי.
בחדשות ובתכניות אקטואליה, שבהן מסוקרות בדרך כלל שביתות, ההכחדה הכמותית 
והאיכותית חמורה במיוחד. מצב זה נובע לדעת פירסט ואברהם )2004( מכמה סיבות: ראשית, 
כאירועים  והכוח  העוצמה  במוקדי  המתרחשים  אירועים  להגדיר  נוטים  תקשורת  יצרני 
חשובים מבחינה חדשותית, בניגוד לאירועים המתרחשים בקרב קבוצות הנתפסות כשוליים. 
סיבה אחרת קשורה ליחסי התלות שבין התקשורת למקורות המידע שלה, הנטועים עמוק 
בגופים הממסדיים ומשפיעים על סדר יומה, כגון הקשר של התקשורת לאליטה הפוליטית 
שהיא מקור מרכזי לידיעותיה, והקשר של העיתונות לאליטה הכלכלית ולגופים המשרתים 
של  זה  ייצוג  עיתונאים.  עם  ורצוף  הדוק  בקשר  הנמצאים  ציבור  יחסי  משרדי  כמו  אותה, 
קבוצות מוחלשות בחדשות ובתכניות אקטואליה קשור גם לאופן שבו יצרני החדשות תופסים 
ומגדירים את הציפיות, ההעדפות והתגובות של הקהל. סיבה אחרונה היא זהותם האתנית, 
ולאירועים  לנושאים  אותם  המקרבת  החדשות,  יצרני  של  והמגדרית  הדתית  הלאומית, 
)2007( מצאו  הקשורים בחברי קבוצתם ומרחיקה אותם מקבוצות אחרות. פירסט ואברהם 
 ,)99%( יהודים   ,)66%( גברים  הם  אקטואליה  ובתכניות  בחדשות  והכתבים  המנחים  שרוב 
לא  כזה  שמצב  היא  ומסקנתם   ,)100%( וותיקים  שזוהו(   73%( אשכנזים   ,)99%( חילונים 
משאיר מקום על המרקע לנציגי קבוצות אחרות. בהיעדר מודעות ורגישות מיוחדת למעמדן 
של קבוצות מוחלשות או קבוצות מיעוט בחברה, התקשורת נוטה לייצגן מבעד לעדשה של 

דעות קדומות וסטריאוטיפים, נחלת קבוצת הרוב שלה שייכים המסקרים.
בחברה  קבוצות  של  ייצוגן  את  שבחן   )2007( לב  בר  של  ממחקרו  עולות  דומות  מסקנות 
דמויות שהופיעו על מסך הערוץ הראשון עולה  הישראלית בשידור הציבורי. מניתוח של 670 
זוהו  ו–47%  חילונים   81% גברים,  הם   79.4% בארץ,  ותיקים  יהודים  הן  מהדמויות  ש–94% 
הזוכה  שהקבוצה  עולה  המסוקרות  הדמויות  של  הדמוגרפיים  המאפיינים  מהצלבת  כאשכנזים. 
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לייצוג הנכבד ביותר בסיקור התקשורתי בערוץ הראשון היא גברים יהודים ותיקים ואשכנזים. 
מניתוח הדמויות עולה שב–70% מהמקרים האשכנזים מוצגים על המסך כמשכילים, לעומת 35% 
מהמזרחים. לעומת זאת, 12% מהדמויות המזרחיות מוצגות כחסרות כל השכלה לעומת אפס מקרים 
כאלה אצל האשכנזים, וב–53% מהמקרים השכלתם של המזרחים אינה ברורה לעומת 25% אצל 
האשכנזים. 9.5% מהדמויות המזרחיות המוצגות על המסך בשידור הציבורי הן של אנשי צווארון 
כחול ופועלי ניקיון לעומת כ–2% אצל האשכנזים. הנושאים שבהם זוכים האשכנזים לייצוג בולט 
הם פוליטיקה פנימית, פוליטיקה בינלאומית, איכות חיים חיובית או שלילית וסיפורים אנושיים 
מעניינים. לעומת זאת, ייצוגם של מזרחים בולט בנושאים כפשע ואלימות )23.4% מזרחים לעומת 

10% מהאשכנזים( ועוני ומצוקה )11% מהמזרחים לעומת 1.5% אשכנזים(.
מעמדם החברתי והכלכלי של הצדדים לסכסוך העבודה ולשביתות זוכה למקום מרכזי 
ולייצוג מפורש יחסית בסיקור התקשורתי, אך זהותם האתנית, הלאומית והמגדרית נתפסת 
כלא רלוונטית לכאורה לאירוע התקשורתי, ולכן אינה זוכה בדרך כלל לייצוג. אך לא יהיה 
זה נכון לומר שהתקשורת מתעלמת מייצוג זהותם של הצדדים לשביתה, שכן היא מייצגת 

ומבנה את זהותם באופן לא מפורש באמצעות מנגנוני מסגור. 

רקע אידיאולוגי–כלכלי של השביתות: המדינה כבעלים וכמעביד

מאפיין מרכזי וייחודי של השביתות הנבחנות במחקר זה הוא שצד המעביד בהן אינו תאגידים 
כלכליים או בעלי הון פרטיים אלא המדינה. העילה לשביתת עובדי הנמלים הייתה רפורמה 
בנמלים שיזמו שר האוצר והממשלה באישור הכנסת. עילת הסכסוך בשביתת הסגל הבכיר 
על  הממונה  בין  מחלוקת  הייתה  שלהם,  הישיר  המעסיק  היא  שהמדינה  באוניברסיטאות, 
השכר באוצר ובין נציגי ארגוני העובדים על תוספות שכר בשל שחיקתו. בשביתת העובדים 
הארעיים המעסיק הוא רשות שדות התעופה, שהיא רשות ממשלתית, ועילת השביתה הייתה 

כוונת הרשות לפטרם ולא לחדש את חוזי העבודה שלהם.
בסכסוכי העבודה בנמלים וברשות שדות התעופה הסיבות הישירות לסכסוך אינן העילות 
המסורתיות המאפיינות סכסוכי עובדים ומעבידים, כלומר אי הסכמה על תנאי שכר ותנאי 
מענקים  לעובדים  להעניק  נכונות  הביעה  אף  המדינה  הים  נמלי  בסכסוך  אדרבה,  עבודה. 
כספיים כדי שיסכימו לשינויים הארגוניים שהיא מנסה לקדם. העימות בשני המקרים נבע 
הפרטה  לקדם  הישראלי:  במשק  יסודיים  מבניים  לשינויים  להביא  המדינה  של  מרצונה 
ולסל  לקביעּות  הזוכים  הציבורי  במגזר  העובדים  מספר  את  ולהקטין  ציבוריים  נכסים  של 
זכויות רחב ולהחליפם בעובדים המועסקים באמצעות צד שלישי )חברות כוח אדם או קבלני 

שירותים( כדי לצמצם את עלויות העבודה ולהבטיח גמישות ניהולית למעסיק.
ניאו–ליברלית  מאידיאולוגיה  כחלק  לראות  יש  הללו  העבודה  לסכסוכי  העילות  את 
יותר שהמדינה קידמה בנחישות רבה באותן השנים. לכן בניתוח  כלכלית וחברתית רחבה 
סיקור השביתות בתקשורת אנו בוחנים לא רק כיצד מסקרת התקשורת את הצדדים לסכסוך, 
כלכליות  אידיאולוגיות,  ממחלוקות  חלק  שהן  הסכסוך,  לעילות  מתייחסת  היא  כיצד  אלא 
וחברתיות רחבות: מעורבותה של המדינה בחיי הכלכלה, הפרטת נכסים ציבוריים, מעמדה 

של העבודה המאורגנת, זכויות חברתיות ואופי יחסי העבודה במשק הישראלי.
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בספטמבר 2001 פתחה ממשלת ישראל בראשות אריאל שרון בסדרה של צעדים ותכניות 
כלכליות שבמרכזם קיצוצים נרחבים בתקציבי השירותים החברתיים וברשת הביטחון הסוציאלי, 
הפחתה בשכר העובדים בשירותים הציבוריים ועריכת שינויים ניכרים בהסדרי הפנסיה. לטענת 
דוברי הממשלה, שינויים יסודיים אלה היו הכרחיים כדי לחלץ את המשק הישראלי מהמיתון 
שפגעו  האינתיפאדה(  )פרוץ  הביטחוניות  מההתרחשויות  כתוצאה  נקלע  שאליו  הכלכלי 
במשבר  שהתבטא  העולמי  הכלכלי  המיתון  ובגלל  המדינה,  ובהכנסות  הכלכלית  בפעילות 
חריף שפקד באותה התקופה גם את תעשיית ההיי–טק בישראל. אך המשבר הכלכלי שחווה 
המשק הישראלי לא היה ההצדקה היחידה לצעדים ולתכניות הללו; היה זה רצון פוליטי של 
קובעי המדיניות הכלכלית לחולל שינויים עמוקים בסדר החברתי והכלכלי בישראל, ומדיניות 
אידיאולוגית מכוונת שמטרתה להביא להעמקת שליטתו של סדר חברתי וכלכלי ניאו–ליברלי.
בתוך שנתיים, מספטמבר 2001 עד ספטמבר 2003, הוציאה הממשלה לפועל שש תכניות 
כלכליות שבמסגרתן נערכו קיצוצים רחבי היקף בתקציב המדינה:3 תקציביהם של שירותים 
חברתיים כבריאות, חינוך ושיכון קוצצו במידה ניכרת;4 הגמלאות, שהן חלק מרכזי מרשת 
הכללית  העובדים  הסתדרות  של  הפנסיה  קרנות  בחדּות;5  הופחתו  הסוציאלי,  הביטחון 
הולאמו, ולאחר מכן נמכרו בחלקן לגורמים פרטיים; שכר העובדים בשירות הציבורי קוצץ; 
ונקבעו הסדרים שמרופפים את אכיפת חוקי המגן ויוצרים למעסיקים שוק עבודה גמיש עם 
כוח עבודה זול ונטול ביטחון תעסוקתי.6 מלבד זאת, הונהגה באותה העת רפורמת מס על פי 

לפירוט שש התכניות ראו סבירסקי וקונור–אטיאס )2003א(, ביניהן: תכנית “חומת מגן כלכלית” )יוני   3

2002(, “התכנית להבראת כלכלת ישראל ־ שלב א” )יוני 2003( ו“התכנית להבראת כלכלת ישראל ־ 

שלב ב” )ספטמבר 2003(.

הקיצוצים בתקציב שירותי הבריאות התבטאו הן בקיצוץ בבסיס התקציב והן באי עדכון של סל שירותי   4

הבריאות )טיפולים ותרופות שמספקות קופות החולים בתמורה לדמי הבריאות שמשלמים חבריהן מדי 

ובהשכלה  התקציב  בבסיס  קיצוצים  על  החלטות  של  סדרה  הממשלה  קיבלה  החינוך  בתקציב  חודש(; 

הגבוהה; הקיצוצים בתקציב משרד השיכון כללו גם הם קיצוצים בבסיס התקציב וקיצוץ בסיוע לשכר 

דירה לזכאים.

בין אוגוסט 2001 ליולי 2002 קיבלה הממשלה חמש החלטות שפגעו ברשת הביטחון הסוציאלי: אי עדכון   5

של הגמלאות לפי השכר הממוצע במשק; קיצוץ של 4% ברוב הגמלאות; קיצוץ נוסף של 12% בגמלאות 

ובהשלמת הכנסה לאמהות  וקיצוץ חד בגמלת הבטחת הכנסה  בזכאות לדמי אבטלה;  קיצוץ  הילדים; 

חד הוריות עובדות. בשנת 2003 הוסיפה הממשלה לפגוע בגמלאות כשהחליטה להקפיא אותן עד שנת 

2005. על פי דו“ח של המוסד לביטוח לאומי, בשנים 2002—2003 הופחתו הגמלאות בסכום העולה על 

5.5 מיליארד שקל ־ 7.2% במונחים ריאליים. הקיצוץ המיידי בא לידי ביטוי בעיקר בגמלאות המיועדות 

לאוכלוסייה בגיל העבודה ־ דמי אבטלה, הבטחת הכנסה וילדים ־ שקוצצו לעתים בשליש. לפירוט 

הקיצוצים ברשת הביטחון הסוציאלי ראו אחדות )2004(; סבירסקי וקונור–אטיאס )2003א, 2003ב(; קופ 

.)2004(

צעדים אלה כללו בין היתר את הארכת האפשרות להעסיק עובדים דרך קבלני כוח אדם למשך שלוש   6

שנים; הקפאת התיקון משנת 2000 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ“ו–1996 )שקבע 

המינימום  שכר  לחוק  התיקונים  וביטול  חודשים(;  תשעה  לאחר  המניין  מן  לעובד  יהפוך  כזה  שעובד 

שנחקקו ביוזמת קואליציה של ארגונים חברתיים וקבעו שגופים ציבוריים יהיו מנועים מלהתקשר עם 

מעסיקים שהורשעו בעברות על חוק שכר המינימום וחוק העסקת עובדים זרים.
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המלצותיה של ועדת רבינוביץ, שעיקרה הורדת מס, בעיקר לבעלי שכר גבוה, וכן הוטל מס 
על רווחי הון, אך בשיעור נמוך ממה שקבעה ועדה קודמת.7 

הממשלה  של  המאומצים  הניסיונות  נמשכו  מכן,  שלאחר  בשנים  וגם  השנים,  באותן 
הושלמה,  אכן  ־  ובז“ן  בזק  צים,  ־  מהן  כמה  של  ההפרטה  ממשלתיות.  חברות  להפריט 
והליך ההפרטה של חברות ציבוריות אחרות ־ כגון מקורות, חברת החשמל, רשות הדואר 
מיעדיה  אחד  ונותרה  הייתה  הנמלים  הפרטת  תום.  עד  מומש  טרם  ־  הצבאית  והתעשייה 
המרכזיים של הממשלה. מדיניות ההפרטה של הממשלה לא חלה רק על הפעילות הכלכלית 
בריאות,  חינוך,  בהם  ציבוריים,  שירותים  אספקת  על  גם  אלא  הממשלתיות  החברות  של 
רווחה ותעסוקה )אמסטרדמסקי, 2008(. שתי דוגמאות מרכזיות בתחום זה הן תכנית מהל“ב 
והחלטת  התעסוקה,  לשכת  בעבר  שנתנה  שירותים  של  הפרטה  שמשמעותה  )ויסקונסין(, 
הממשלה להפריט את שירותי הכליאה באמצעות הקמת בית סוהר פרטי באזור באר שבע.8 
לצד הפרטתם של חברות ממשלתיות ושירותים ציבוריים יוזמת ומעודדת הממשלה בשנים 
וכללי תחרות לתחום  האחרונות את החדרתם של תרבות עסקית תאגידית, עקרונות שוק 

השירותים החברתיים.9
“האיש  במשל  ביטוי  מצאה  אלה  לכת  מרחיקות  לרפורמות  המרכזיות  ההצדקות  אחת 
השמן והאיש הרזה” שהציג שר האוצר דאז בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים שבה הוצגה 
אחת התכניות הכלכליות. על פי משל זה, האיש הרזה הוא מי שנושא על גבו את המשק 
הישראלי, כלומר המגזר העסקי, והאיש השמן המכביד על האיש הרזה הוא המגזר הציבורי. 
לכן, אליבא דשר האוצר, יש להפחית במידה ניכרת את משקלו של האיש השמן באמצעות 

צמצום ניכר של חלקו בכלכלה הישראלית.

מיסוי ההון בשיעור של 15%, שעליו המליצה ועדת רבינוביץ, נמוך מהשיעור שעליו המליצה ועדת בן   7

בסט שקדמה לה )25%(. כמו כן, ההכנסות מהמיסוי על ההון אינן מכסות את ההפסדים הצפויים לתקציב 

המדינה מהורדת המס על עבודה.

הולכים  תמיד  “אנחנו   .)0520( ופלג   )2006( חסון  ראו  ובהשלכותיה  ההפרטה  במדיניות  רחב  לדיון   8

בכיוון של הפרטה, משום שהמגזר הפרטי יודע לעשות דברים טוב יותר מאשר המגזר הממשלתי. לכן 

הפרטנו חברות והפרטנו שירותים במסגרת של מיקור חוץ” ־ דברי שוקי אורן, החשב הכללי במשרד 

האוצר )אמסטרדמסקי, 2008(. על מרכזיותה של ההפרטה במדיניות הממשלתית בשנים האחרונות ועל 

נחישותם של מקבלי ההחלטות ליישמה באופן גורף אפשר ללמוד מדבריו של אורי יוגב, שהיה הממונה 

על אגף התקציבים באוצר בשנים 2002—2004: “צריך לשנות את דרך החשיבה בכל התחומים. להפריט 

את החינוך, את הבריאות, את בתי הכלא, את המתנ“סים, את הטיפול הסוציאלי; בקיצור, כל מה שזז. רק 

בעלים פרטיים רוצים ויודעים איך לשפר את השירותים. המדינה לא יודעת לעשות זאת” )חסון, 2006, 

עמ‘ 5(. על הירידה בשיעור העבודה המאורגנת בישראל ראו כהן, הברפלד, מונדלק וספורטא )2004(.

דוגמה מרכזית להחלת עקרונות של תחרות בתחום השירותים החברתיים ומדיניות ניהול תאגידית היא   9

ניהולית  אוטונומיה  מתן  הן  המרכזיות  מהצעותיו  שכמה  לחינוך,  הלאומי  המשימה  כוח  דוברת,  דו“ח 

וכלכלית לבית הספר, פתיחת אזורי רישום, המעודדת תחרות בין בתי הספר, ומתן אפשרות לניהול בתי 

ספר על ידי גופים חיצוניים. לתיאור מגמות אלה ולביקורת עליהן ראו דהאן ויונה )2005(.
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שלוש השביתות

את שלושת האירועים הנבחנים במחקר זה יש לראות בהקשר האידיאולוגי, הפוליטי, החברתי 
והכלכלי שתואר כאן. שביתת הנמלים פרצה כתוצאה מצעד יוצא דופן שחרג מיחסי העבודה 
שהתקיימו במשך שנים ארוכות בין המדינה לאיגודי העובדים. כך, ללא משא ומתן עם נציגי 
הארגון היציג של העובדים וללא הסכמתם, החליטה הממשלה )באישור הכנסת( להפוך את 
שלושת הנמלים לחברות ממשלתיות נפרדות ועצמאיות. בשביל העובדים אחת המשמעויות 
המרכזיות של צעד זה הייתה התקדמות לקראת הפרטה מלאה של הנמלים, שכן מדיניות 
הממשלה הייתה להפוך מקומות עבודה ציבוריים לחברות ממשלתיות עצמאיות ולאחר מכן 
להפריטן. למאבק עובדי הנמלים הייתה אפוא משמעות סמלית רחבה יותר מאשר למאבק 
שגרתי של איגוד מקצועי על תנאי עבודתם של חבריו. הן מבחינתו של יושב ראש הסתדרות 
בנימין  האוצר  שר  של  מבחינתו  והן  פרץ,  עמיר  הכנסת  חבר  החדשה,  הכללית  העובדים 

נתניהו, מאבק זה נסב על מעמדה של העבודה המאורגנת בישראל ועל עתידה. 
הארעיים,  העובדים  פיטורי  הייתה  התעופה  שדות  ברשות  העובדים  לשביתת  העילה 
שמוגדרים כך אף שהם מועסקים במשך שנים רבות, לעתים עם חוזה העסקה לתקופה של חמש 
שנים שמתחדש בתום כל תקופה. מטרת הפיטורים הייתה להימנע מתביעה עתידית להכיר 
שדות  לרשות  העבודה  עלות  להפחתת  להוביל  היה  אמור  זה  שינוי  קבועים.  כעובדים  בהם 
התעופה ולהחלשת כוחם של העובדים המאורגנים הנותרים, שמספרם ילך ויקטן בחלוף הזמן. 
המרצים  בשכר  השחיקה  שיעור  סביב  נסבה  באוניברסיטאות  הבכיר  הסגל  שביתת 
ושיעור הפיצוי בגינו, אך חילוקי הדעות של האוצר עם ארגון העובדים היו מקיפים יותר 
המגזר  של  עלויותיו  ואת  היקפו  את  לצמצם  שיש  האוצר  של  העקרונית  מהעמדה  ונבעו 
הציבורי, שהמרצים הם חלק ממנו, וכן עמדתו שיש לפעול לצמצום שליטת המרצים בניהול 
הדרגה  באותה  המרצים  לכל  אחיד  שכר  של  ההיסטורי  ההסדר  את  לבטל  האוניברסיטה, 
ולעבור לשיטה המאפשרת מתן שכר דיפרנציאלי. עמדות אלו באו לידי ביטוי כעבור זמן מה 
בדו“ח ועדת מלץ ששינה את דרך ניהול האוניברסיטאות וצמצם במידה ניכרת את מקומם 
של המרצים בניהול האוניברסיטה, וכן בדו“ח ועדת שוחט, שהמליץ בין היתר לכונן סולם 
שכר דיפרנציאלי. האוצר ניסה לכפות על המרצים את מסקנות דו“ח שוחט, וזו הייתה עילה 

לשביתה אחרת בשנת 2007. הדיון על יישום הדו“ח נמשך עד היום.

מתודולוגיה

מחקר זה מבקש לבחון, כאמור, את הסיקור התקשורתי של שלוש שביתות, המייצגות קבוצות 
עובדים שונות מבחינת מעמד וזהות אתנית, ולהתמקד באופן שבו התקשורת ממסגרת את 

סיפורה של כל שביתה ומבנה את היחס של הציבור כלפי הצדדים לסכסוך העבודה. 

כלי התקשורת שנבדקו
לצורך המחקר בדקנו את ייצוג השביתות בידיעות עיתונאיות ובמאמרי דעה בשני עיתונים 
מרכזיים, הארץ וידיעות אחרונות, ובטלוויזיה: בערוץ הראשון, בערוץ השני ובערוץ עשר. 
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החברה  של  רחבות  לשכבות  ופונה  במדינה  ביותר  הנפוץ  העיתון  הוא  אחרונות  ידיעות 
בישראל. לעומתו, עיתון הארץ פונה לקהל משכיל יותר ומייצג שכבות מבוססות; הוא גם 
נושא אידיאולוגיה מדינית וכלכלית ליברלית ונהנה מהשפעה רבה על האליטות הישראליות. 
תכניות  בכל  השביתות  בשלוש  שעסקו  הכתבות  כל  את  סקרנו  הטלוויזיה,  לערוצי  אשר 

החדשות משעה שש בערב ועד עשר בלילה.
יצוין שבשל היעדר הסיקור של שביתת העובדים הארעיים בעיתונות הכתובה, ניתחנו את 
סיקור השביתה רק בערוצי הטלוויזיה. כמו כן, בזמן שביתת הסגל הבכיר בשנת 2001, ערוץ 
עשר עדיין לא היה קיים, ולכן שביתה זאת נבחנה רק על פי דיווחי הערוצים הראשון והשני. 

תקופת המחקר
בנובמבר  ב–30  והסתיימה   2001 באוקטובר  ב–4  החלה  הבכיר  האקדמי  הסגל  שביתת   .1

.2001
שביתת עובדי הנמלים החלה ב–12 באוגוסט 2004 והסתיימה ב–1 באוקטובר 2004.  .2

שביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה בן גוריון החלה ב–2 בנובמבר 2006 והסתיימה   .3
ב–6 בנובמבר 2006.

המחקר החל בדצמבר 2006, מיד לאחר סיום שביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה. 

שיטת המחקר
כדי להציג בהרחבה ובפירוט את התייחסותם של כלי התקשורת לשביתה ולשובתים בחרנו 

בשתי גישות מתודולוגיות: כמותית ואיכותית.

ניתוח תוכן כמותי
ניתוח כמותי מאפשר להסיק מסקנות על ידי זיהוי שיטתי ואובייקטיבי של תכונות מוגדרות 
של מסרים על בסיס נתונים מדידים. את ראשית הליך הקידוד של החלק הכמותי ביצע צוות 
מחקר של שישה חוקרים, ארבעה גברים ושתי נשים בגיל 30—50, בעלי השכלה אקדמית 
)תואר שני ומעלה( ממגוון תחומי השכלה: סוציולוגיה, היסטוריה, תיאטרון, ספרות, משפטים 
דף  לפי  אותן  לקודד  והתבקש  כתבות  עשר  חוקר  כל  קיבל  המחקר  בתחילת  ופילוסופיה. 
הקידוד. לאחר מכן נערכה השוואה בין תוצאות הקידוד של ששת החוקרים, והתבצעו כמה 
התאמות בדפי הקידוד לפי פערים שנמצאו בין הקידודים. לאחר עריכת ההתאמות בוצעה 
בדיקה של עשר כתבות נוספות שקידדו החוקרים עד שנמצאה התאמה משביעת רצון בין 
המקודדים. לאחר מכן הוחלט שרק שלושה מששת החוקרים יקודדו את כל הכתבות, ולפני 
הליך הקידוד הוחלט ששלושת החוקרים יקודדו כתבה נוספת כדי לבדוק את מידת המהימנות 
דף   10.)0.867( גבוה  נמצא  בין שלושת המקודדים  בין השופטים. חישוב אלפא של קרונבך 
פי  על  בנושא שביתות  הכולל  הכתבות  מספר  הבאים:  את המשתנים  כולל  הסופי  הקידוד 
מיון לפי שם עיתון ושנת פרסום הכתבה, איזה צד מיוצג בכתבה, מהי נטיית הכתבה, אפיון 

הכותרת, קיום גורם מצוטט, ציטוט המועסק או המעסיק ופרטים על המרואיינים.

באשר למבחן חי בריבוע לאי תלות, אי אפשר לבצע מבחן זה משום שמספר הכתבות היה קטן מחמישה   10

מקרים לכל קטגוריה.
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ניתוח תוכן איכותי
סיפורי  את  וממסגרת  מייצגת  התקשורת  שבו  האופן  את  לבחון  מאפשר  איכותי  ניתוח 
השביתה, לזהות את התבניות שבהן היא משתמשת בדיווחיה ולעמוד על אופי הייצוג של 
הצדדים לסכסוך העבודה )השובתים, המעבידים וצדדים נוספים שהשביתה משפיעה עליהם(. 
לשם כך בנינו מערכת קטגוריות בהשראת העבודה “ייצוג האוכלוסייה הערבית בתקשורת 
העברית” )פירסט ואברהם, 2004(. הבחירה בעבודה זו נבעה כמובן מהעיסוק המשותף בייצוג 
תקשורתי של קבוצה אתנית ולאומית בחברה בישראל. הקטגוריות שנבחרו הן: ההקשר של 
השביתה, ייצוגים הגמוניים ־ קולם של המעסיקים, ייצוגי העובדים ־ קולם של העובדים, 
רציונליות מול אמוציונליות, לגיטימציה ודה–לגיטימציה של העובדים. הדיון האיכותי יכלול 
את הטקסט שבו משתמשים הכתבים והמגישים בהצגת השביתה והצדדים המעורבים בה. הן 
העיתונים והן ערוצי הטלוויזיה נבדקו בניתוח כמותי ואיכותי, אך בסיקור הטלוויזיוני ניתן 

דגש על הניתוח האיכותי.
בפרק הממצאים יוצג ניתוח נפרד של הסיקור העיתונאי והטלוויזיוני, ותיערך השוואה 
בין שביתת עובדי הנמלים לשביתת הסגל הבכיר. מאחר שמספר הפריטים בסיקור שביתת 
העובדים הארעיים היה מועט בהרבה משתי השביתות האחרות, ניתוח הסיקור של שביתה זו 

ייעשה בנפרד, ללא השוואה מפורטת לשתי השביתות האחרות.

ממצאים ופרשנות

עיתונות כתובה: ניתוח כמותי ואיכותי
)א(  בחינות:  משתי  והארץ  אחרונות  ידיעות  העיתונים  בין  משווה  הכמותי  התוכן  ניתוח 
השוואה בין ייצוג שתי השביתות )עובדי הנמלים והסגל הבכיר( בתוך כל עיתון; )ב( השוואת 
הסיקור של כל שביתה בין שני העיתונים. הניתוח הכמותי כלל היבט איכותי בבחינת יחסי 

הכוח, הגיבור העיקרי בסיקור והאופן שבו מוסגרו הצדדים.

בולטּות הסיקור
כמות הכתבות והבולטּות שלהן בעיתון מלמדת על מידת החשיבות הפוליטית, המעמדית, 
הציבורי.  היום  בסדר  ולמיקומו  לנושא  מייחסים  העיתון  שעורכי  והחברתית  הסימבולית 
השוואת מספר הכתבות העוסקות בשביתת עובדי הנמלים בשני העיתונים מעלה שבהארץ 
פורסמו כמעט כפול כתבות בנושא לעומת ידיעות אחרונות )44 מול 23(, ולעתים פורסמה 
בו יותר מכתבה אחת ביום על השביתה. נתונים אלה מרמזים על החשיבות העצומה שראה 
הדוגל  העיתון,  של  הניאו–ליברלי  הקו  הוא  לכך  אפשרי  הסבר  בשביתה.11  הארץ  עיתון 
במדיניות ההפרטה של הממשלה, לרבות פירוק מונופולים ציבוריים ומכירתם לבעלי הון 

מן הראוי לסייג ולומר שעיתון הארץ מכיל ידיעות חדשותיות רבות יותר מידיעות אחרונות. כמו כן,   11

מאחר שהארכיון הממוחשב של הארץ אינו מציג את העיתון כולו, קשה לאמוד את המשקל היחסי שנתן 

כל עיתון לידיעה אחת מכלל הידיעות החדשותיות. עם זאת, אנו משערים שנתונים אלה אכן משקפים 

את המקום הנרחב שנתן הארץ לסיקור נושא זה.
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פרטיים. הסבר אפשרי נוסף הוא שהעיתון פונה למעמד הבינוני–גבוה ולמגזר העסקי, הכולל 
תעשיינים ובעלי עסקים שהאינטרסים שלהם נפגעו מהשביתה.

פחות  מעט  רק  )שנמשכה  הבכיר  הסגל  בשביתת  שעסקו  הכתבות  מספר  מהשוואת 
משביתת עובדי הנמלים( עולה שההבדל בין העיתונים זעום: 27 כתבות בידיעות אחרונות 
מול 31 כתבות בהארץ. ידיעות אחרונות בחר אפוא לסקר שביתה זו יותר מאשר את שביתת 
את  עוד  מדגיש  זה  וממצא  יותר,  רב  זמן  נמשכה  בנמלים  שהשביתה  אף  הנמלים,  עובדי 

החשיבות שנתן עיתון הארץ לשביתת עובדי הנמל.

סיווג לאירועי סדר ואי סדר 
הניתוח הכמותי בדק גם את טיב הנראות, כלומר איכות הייצוג. המשתנה המרכזי היה סיווג 
האירוע כאירוע של סדר לעומת אירוע של אי סדר. כפי שציינו בתחילת המאמר, מסגור 
הסיפור התקשורתי מייצר ומגביל את טווחי השיח האפשריים, למשל באמצעות פנייה אל 
הציבור כקהל צרכנים או באמצעות סידור ברור של אמינות היררכית הדוחקת בקהל להעדיף 
יש  היא לבחון אם  ואי סדר  פני האחרים. תכליתו של הסיווג לאירועי סדר  שיח אחד על 
הבדל של ממש בין אופן מסגור השביתות בתוך כל אחד מהעיתונים וביניהם. ביתר פירוט, 
בדקנו אם השיח מדגיש את הזכויות והאינטרסים של העובדים ומציג את השביתה כאירוע 
דמוקרטי חוקי המאפשר לעובדים להיאבק למען זכויותיהם )אירוע סדר(, או שמא מודגש 
לגיטימית  ובלתי  חוקית  בלתי  סדר  כהפרת  מסוקרת  והשביתה  לציבור,  או  למעסיק  הנזק 

הפוגעת באינטרס הציבורי )אירוע אי סדר(.
שני העיתונים תיארו את שביתת הנמלים כאירוע שמפריע לסדר הציבורי, אך המסגור של 
שביתת הסגל הבכיר נשא אופי אוהד יותר לזכויות העובדים. בידיעות אחרונות אף לא אחת 
מהכתבות )0 מתוך 27( התייחסה לשביתת הסגל הבכיר כאירוע שמפר את הסדר הציבורי, 
לעומת 9% מהכתבות על שביתת עובדי הנמלים )2 מתוך 23( שהציגו אותה באור כזה. בעיתון 
הארץ המצב דומה: רק 3% מהכתבות )1 מתוך 31( מציגות את שביתת הסגל הבכיר כאירוע 
שמפר את הסדר הציבורי, לעומת 11% )5 מתוך 44( שמתייחסות כך לשביתת עובדי הנמלים. 

הגיבור המסוקר
העבודה  בסכסוך  המעורבים  מהצדדים  מי  היה  לבדוק  שביקשנו  המרכזיים  הנושאים  אחד 
זכה לנוכחות בסיקור ולייצוג בכתבות: הצד של המעסיק, הצד של השובתים, החלק בציבור 
שנפגע מהשביתה, או שיש איזון וכל הצדדים מיוצגים בשווה. הממצאים מלמדים על נטייה 
של שני העיתונים לטובת נוכחות גבוהה של המעסיק בשביתת עובדי הנמלים, ושל העובדים 

בשביתת הסגל הבכיר. 
 ,)31 מתוך   5( ב–16% מהכתבות  הבכיר  הסגל  בשביתת  את המעסיק  סקר  הארץ  עיתון 
לעומת ייצוג כפול של המעסיק בשביתת עובדי הנמלים, ב–34% מהכתבות )15 מתוך 44(; צד 
השובתים בשביתת הסגל הבכיר יוצג ב–36% מהכתבות )11 מתוך 31(, וצד השובתים בשביתת 
עובדי הנמלים יוצג ב–18% מהכתבות בלבד )8 מתוך 44(. בכל השאר היה ייצוג מאוזן או 

עובדתי של הנתונים בלי להתמקד בצד זה או אחר.
ריבוי קולותיהם של אנשי האקדמיה שקיבלו במה ציבורית בעיתון הארץ ממסגר בבירור 
את ההיררכיה הסימבולית בין שביתת הסגל הבכיר לשביתת עובדי הנמלים. במילים אחרות, 
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מגוון  את  והזדמנות להשמיע  הציבורי  בשיח  ביטוי של ממש  קיבלה  הבכיר  הסגל  שביתת 
הדעות של המרצים השובתים, ואילו בשביתת עובדי הנמלים לא נשמע קולם של העובדים, 

ועמדתם הוצגה בתיווך הכתבים. 
שנפגע  הציבור  מעמדת  והציבורית  הפוליטית  הקהל  דעת  הושפעה  השביתות  בשתי 
הנמל  אל  בדרך  סחורות  מעצירת  התעשיינים  בעיקר  נפגעו  הנמלים  בשביתת  מהשביתה. 
וממנו, ובשביתת הסגל הבכיר הציבור הנפגע היה הסטודנטים שלימודיהם הופסקו, אך הם 
נקטו צעדי מחאה כדי להביא לסיום השביתה. בשביתת עובדי הנמלים, בעיתון הארץ ייצגו 

את עמדת התעשיינים ב–21% מהכתבות )9 מתוך 44(.
בשתי  המעסיק  צד  ייצוג  בין  ניכרים  בהבדלים  להבחין  אפשר  אחרונות  בידיעות  גם 
השביתות: בשביתת הסגל הבכיר יוצג המעסיק ב–11% מהכתבות )3 מתוך 27(, לעומת ייצוג 
ב–26% מהכתבות )6 מתוך 23( בשביתת עובדי הנמלים. בהתאם לכך, בידיעות אחרונות אנו 
מוצאים שהמרצים השובתים מיוצגים ב–22% מהכתבות )6 מתוך 27(, לעומת פועלי הנמלים 
המיוצגים ב–13% מהכתבות )3 מתוך 23(. מגמה זו דומה למגמה שנמצאה בהארץ ומלמדת על 
ייצוג יתר למרצים ביחס לעובדי הנמלים מחד גיסא, וייצוג יתר למעסיק בשביתת הנמלים 

לעומת המעסיק בשביתת הסגל הבכיר מאידך גיסא. 
16% מהכתבות )5 מתוך 31( שעסקו בשביתת הסגל הבכיר בעיתון הארץ ו–15% מהכתבות 
לייצג את הסטודנטים שהשביתו את  בחרו  בידיעות אחרונות  בנושא  27( שעסקו  )5 מתוך 
כיסוי שביתת  זאת,  לעומת  את השביתה.  לסיים  הבכיר  לסגל  לגרום  כדי  האוניברסיטאות 

עובדי הנמלים בידיעות אחרונות היה מאוזן יותר מזה של הארץ.

יחסי הכוח בין הגיבורים
כמות הייצוגים בכל אחת מהשביתות רמזה על הנטייה הכללית של העיתון להעדיף אחד או 
יותר מהצדדים המעורבים בסכסוך ־ המעסיק, המועסק או הציבור הנפגע ־ או לתת ייצוג 

מאוזן. נדבך נוסף בהבניית יחסי הכוח הוא נטייתן של הכתבות לצד זה או אחר. 
מהממצאים עולה שבעיתון הארץ רק 19% מהכתבות )6 מתוך 31( שעסקו בשביתת הסגל 
עובדי  בשביתת  שעסקו   )44 מתוך   24( מהכתבות   55% לעומת  המעסיק,  לצד  נטו  הבכיר 
הנמלים. גם בידיעות אחרונות רק 4% מהכתבות )1 מתוך 27( שעסקו בשביתת הסגל הבכיר 

נטו לצד המעסיק, לעומת 35% מהכתבות )8 מתוך 23( שעסקו בשביתת עובדי הנמלים.
מבחינת העמדה כלפי ציבור נפגעי השביתה, בידיעות אחרונות 26% מהכתבות )7 מתוך 
27( שעסקו בשביתת הסגל הבכיר נטו לצד הסטודנטים שהשביתו את האוניברסיטאות, ורק 
בציבור  לתמוך  נטייה  הראו  הנמלים  עובדי  בשביתת  שעסקו   )23 מתוך   2( מהכתבות   9%
מהכתבות   29% הבכיר  הסגל  בשביתת  דומים:  הנתונים  הארץ  בעיתון  מהשביתה.  הנפגע 
)9 מתוך 31( נטו לצד הסטודנטים, ובשביתת הנמלים 16% מהכתבות )7 מתוך 44( נטו לצד 

הציבור הנפגע.

הכותרת: של מי הסיפור הזה 
חיפוש אחר כותרות שמבטאות תמיכה מובהקת באחד הצדדים העלה שבעיתון הארץ 16% 
מהכותרות )5 מתוך 31( על שביתת הסגל הבכיר צידדו במרצים, ושיעור דומה של כותרות, 
18% )8 מתוך 44(, צידדו בעמדת עובדי הנמלים. ואולם, הבדל של ממש נמצא בין שיעורי 
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הכותרות שצידדו בעמדת המעסיקים: בסיקור שביתת הסגל הבכיר, 16% מהכותרות )6 מתוך 
31( צידדו בעמדת המדינה, לעומת שיעור כפול של 34% מהכותרות )15 מתוך 44( בסיקור 
הסגל  בכותרות:  המועסקים  ייצוג  מנתוני  מתקבלת  דומה  תמונה  הנמלים.  עובדי  שביתת 
הבכיר מיוצג ב–36% מהכותרות )11 מתוך 31(, לעומת השובתים בשביתת הנמלים המיוצגים 
ב–18% מהכותרות )8 מתוך 44(. ריבוי קולותיהם של אנשי האקדמיה שקיבלו במה ציבורית 

בכותרות בעיתון הארץ ממסגר בבירור את ההיררכיה הסימבולית בין שתי השביתות.
המגמה בידיעות אחרונות דומה למדי: 15% מהכותרות )4 מתוך 27( בסיקור שביתת הסגל 
הבכיר צידדו בעמדת המרצים, ורק 9% )2 מתוך 23( צידדו בעובדי הנמלים. כמו כן, בסיקור 
צידדו בעמדת המדינה, לעומת שיעור   )27 )3 מתוך  שביתת הסגל הבכיר, 11% מהכותרות 

כפול של 22% מהכותרות )5 מתוך 23( בסיקור שביתת עובדי הנמלים.

של מי הקול בסיפור 
היבט נוסף של מערכת יחסי הכוח הוא מתן ביטוי לקולו של החזק והשתקת החלש. הממצאים 
הראו שאף שבעיתון הארץ מספר הציטוטים הכללי של הגורמים המעורבים בשביתת עובדי 
הנמלים גבוה במעט ממספר הציטוטים הכללי של הגורמים המעורבים בשביתת הסגל הבכיר 
)77% לעומת 74% בהתאמה(, רק ב–7% מהכתבות )3 מתוך 44( העוסקות בעובדי הנמל צוטטו 
דבריהם של העובדים או נציגיהם, לעומת 16% מהכתבות )5 מתוך 31( שבהן צוטטו בהרחבה 

רבה, לעתים על פני יותר ממחצית המילים בכתבה, חברי הסגל הבכיר או נציגיהם. 
מופיעים  שבהן  הכתבות  שיעור  את  כשמשווים  עולה  יותר  חריפה  ואף  דומה  מגמה 
ציטוטים נרחבים של השובתים )אך שאינם עולים על חצי ממספר המילים בכתבה(: 19% 
מהכתבות )6 מתוך 31( המסקרות את שביתת הסגל הבכיר לעומת 7% מהכתבות )3 מתוך 44( 
המסקרות את שביתת הנמלים. יצוין שכאשר מספר הציטוטים בכתבה מועט מאוד, נמצא 
שיעור דומה של ייצוג העובדים בשתי השביתות: 29% )9 כתבות מתוך 31( בשביתת הסגל 
הבכיר, ו–27% )12 כתבות מתוך 44( בשביתת עובדי הנמלים. נתון מעניין נוסף המעיד על 
הבניית יחסי הכוח הוא שרק 36% מהכתבות )11 מתוך 31( בסיקור שביתת הסגל הבכיר אינן 
מצטטות כלל את דברי המרצים, לעומת 59% מהכתבות )26 מתוך 44( בסיקור שביתת עובדי 

הנמלים שאינן מצטטות את דברי העובדים.
שעסקו  מהכתבות  ב–74%  השביתות:  בשתי  זהה  הציטוטים  שיעור  אחרונות  בידיעות 
בשביתת הסגל הבכיר וב–74% מהכתבות שעסקו בשביתת עובדי הנמלים הופיעו ציטוטים. 
לזה  דומה  הנמלים  עובדי  של  הציטוטים  לשיעור  המרצים  ציטוטי  שיעור  בין  ההבדל  גם 
שבעיתון הארץ: רק ב–4% מהכתבות )1 מתוך 23( שסיקרו את שביתת עובדי הנמלים הופיעו 
ציטוטים של השובתים, לעומת 11% מהכתבות )3 מתוך 27( שסיקרו את שביתת הסגל הבכיר 
הוא  השובתים  נרחבים של  ציטוטים  מופיעים  הכתבות שבהן  שיעור  המרצים.  את  וציטטו 
11% )3 כתבות מתוך 27( בשביתת הסגל הבכיר לעומת 4% )כתבה אחת מתוך 23( בשביתת 
הנמלים, ושיעור הכתבות שבהן השובתים אינם מצוטטים כלל הוא 59% )16 כתבות מתוך 27( 

בשביתת הסגל הבכיר ו–70% )16 מתוך 23( בשביתת עובדי הנמל. 
נתונים אלה של שני העיתונים, ובייחוד הארץ, מלמדים על מסגור שהופך את קולם של 

עובדי הנמלים לשולי ומינורי. 
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עם מי יש לי הכבוד לדבר 
מאפיין נוסף שבדקנו הוא ציון פרטי המרואיינים בדיווחים, כגון שם, מקצוע, תפקיד ופרטים 
בקיומו  הכרה  ומבטאים  ייחודיות  ופנים  זהות  למרואיין  מעניקים  אלה  פרטים  אחרים. 
האינדיבידואלי. בלא פרטים אלה, הוא אינו אלא תוספת צבע לכתבה שמקנה לה מראית עין 
של אותנטיות ועובדתיות. קיומם או היעדרם של פרטים ביוגרפיים מלמדים אפוא גם הם על 

ייצוג יחסי הכוח בין הצדדים. 
שביתת  את  שסיקרו   )31 מתוך   17( מהכתבות  שב–55%  עולה  הארץ  בעיתון  מהנתונים 
הסגל הבכיר הופיעו ציטוטים של אנשי הסגל הבכיר בציון מקצועם ודרגתם. לעומת זאת, רק 
ב–34% מהכתבות )15 מתוך 44( שסיקרו את שביתת עובדי הנמלים רואיינו שובתים בציון 
פרטיהם המקצועיים. ב–5% מהכתבות )2 מתוך 44( הוצגו פרטים אישיים של עובדי הנמל 
כגון מצב משפחתי, מספר ילדים ועוד, לעומת אפס מהכתבות של עובדי הסגל הבכיר. אזכור 
פרטים ביוגרפיים מסוימים ולא אחרים בכתבות משקף את המסגור של הקבוצות השובתות 

מתוך חלוקה בין פרופסיונלי לאישי. 
בעיתון ידיעות אחרונות נמצאה מגמה דומה אך בעוצמה פחותה: ב–33% מהכתבות )9 
מקצועם  בציון  המרצים  של  ציטוטים  הופיעו  הבכיר  הסגל  שביתת  את  שסיקרו   )27 מתוך 
ודרגתם. לעומת זאת, רק ב–22% מהכתבות )5 מתוך 23( שסיקרו את שביתת עובדי הנמלים 
רואיינו שובתים בציון פרטיהם המקצועיים. לא נמצאה בידיעות אחרונות תופעה של הבאת 

פרטים ביוגרפיים של השובתים. 

ערוצי הטלוויזיה: ניתוח כמותי
שביתת עובדי הנמלים

בניתוח שביתת עובדי הנמלים בטלוויזיה נכללו 24 פריטים: 17 פריטים מהערוץ הראשון, 
שישה מהערוץ השני ואחד מערוץ עשר.

בערוץ הראשון עמדת משרד האוצר, ובראשו שר האוצר בנימין נתניהו, זכו לייצוג בחמש 
כתבות, ועמדת העובדים זכתה לייצוג בשבע כתבות. בשלוש כתבות מיוצגת עמדת ההסתדרות, 
שהושג  להסכם  שמתנגד  אלטרנטיבי  עובדים  בוועד  )המיוצגים  העובדים  לעמדת  המנוגדת 
בהסכמת ההסתדרות(. בשלוש כתבות מוצגת עמדת התעשיינים הנפגעים מהשביתה ועמדתם 
של עובדים המועסקים במפעלים שנפגעו מהשביתה. בשתיים משלוש הכתבות האלה מוצג 

עימות בין עובדי הנמל השובתים ובין עובדים במקומות עבודה אחרים שנפגעו מהשביתה.
בערוץ השני שודרו שש כתבות על שביתת עובדי הנמלים. בארבע מתוכן יש ייצוג לעמדת 
בארבע  מוצגת  ההסתדרות  עמדת  האוצר.  שר  של  דבריו  הצגת  באמצעות  בעיקר  האוצר, 
מתוצאות  שנפגעו  ותעשיינים  אחרים  עובדים  כתבות.  בשלוש  השובתים  ועמדת  כתבות, 

השביתה מוצגים פעם אחת כל אחד.
למרות הייצוג המספרי השווה שזכו לו הצדדים המרכזיים לסכסוך על המרקע, הסיבות 
לשביתה ועמדות הצדדים מוצגות באופן שיוצר במידה רבה דה–לגיטימציה לפעולות השובתים, 
כפי שנראה בניתוח האיכותי. חשוב להדגיש שלמרות מסקנה כללית זו, ניכר הבדל ברור בין 
הערוצים: הסיקור של הערוץ הראשון נרחב, ומוצגות בו טענות העובדים בהרחבה רבה יותר 
מאשר בערוץ השני. כמו כן, דיווחי הערוץ הראשון נוטים לתמוך פחות בעמדת שר האוצר 

ובדוברי משרד האוצר, לעומת התמיכה וההזדהות שמעניק להם הערוץ השני.
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שביתת הסגל הבכיר
פריטים   12 פריטים:   14 נכללו  בטלוויזיה  באוניברסיטאות  הבכיר  הסגל  שביתת  בניתוח 

מהערוץ הראשון ושניים מהערוץ השני.
מתוך 12 הכתבות ששודרו בערוץ הראשון זכתה עמדת משרד האוצר לביטוי בשש כתבות, 
ועמדת המרצים זכתה לביטוי אף היא בשש כתבות. חמש כתבות נתנו ביטוי לעמדת שני 

הצדדים, ושמונה כתבות מציגות את נפגעי השביתה, כלומר הסטודנטים ודובריהם. 
בערוץ השני שודרו שתי כתבות על שביתת הסגל הבכיר באוניברסיטאות: כתבה אחת 
נתנה ביטוי לנציגי המרצים, לראשי האוניברסיטאות ולסטודנטים, והכתבה השנייה הייתה 

דיווח על רשימת השביתות במשק, ובתוכן גם שביתת הסגל הבכיר. 

ערוצי הטלוויזיה: ניתוח איכותי12
שאלה של הקשר

את  שמסבירים  רחבים  בהקשרים  מעוגנות  הטלוויזיה  כתבות  כמה  עד  לבחון  נבקש  כעת 
הסיבות לשביתה, את הרקע ההיסטורי, את חילוקי הדעות בין הצדדים ואת הנזקים שנגרמים 
לכל צד בעקבות המשבר הכרוך בשביתה. ניתוח זה חשוב בייחוד כשדנים בשביתות שפרצו 
על רקע אידיאולוגי, בתגובה לשינויים רדיקליים במערכת הכלכלית במגזר הציבורי בישראל. 

שביתת עובדי הנמלים
לפתיחתה  שהביאו  המהלכים  של  היסטורית  סקירה  מהצופים  מונע  השביתה  סיקור  אם 
של  במקרה  ציבור.  נציגי  בין  וכוחני  אישי  במאבק  שמדובר  רושם  מתקבל  ולתוצאותיה, 
שביתת עובדי הנמלים, המאבק ממוסגר בכל הערוצים וברוב הכתבות כאילו הוא מתרחש 
בין שר האוצר, בנימין נתניהו, ובין יושב ראש ההסתדרות, עמיר פרץ. אך העילה לשביתה 
הייתה כאמור צעד חריג שמטרתו שינוי תנאי עבודתם של העובדים באמצעות מהלך חקיקתי 
חד צדדי בלא דיון ובלא משא ומתן קיבוצי, ולכן יש לה השפעה על איכות חייהם של עובדים 

רבים ובני משפחותיהם.
יתרה מזאת, רוב הכתבות בכל הערוצים אינן מציגות את השלכות ההפרטה ואת הנזקים שהיא 
עלולה לגרום לעובדים. כך, רוב הכתבות כוללות רק תגובות לשביתה, למשל דבריו של נתניהו 
בערוץ הראשון כי “אין צורך בשביתה”, או טענות נציגי האוצר באותו הערוץ: “ניסינו להגיע 
להסדר, מדובר במונופול הכי חזק בארץ”. אחת הכתבות האחרונות בנושא בערוץ הראשון זוכה 
לכותרת “המרד האשדודי” ומציגה סכסוך בתוך ועד העובדים בנמל, אך אינה מבהירה על מה 
המרד, ולמה קבוצה מתוך ועד העובדים אינה מקבלת את מרותה של ההסתדרות שהגיעה להסדר 
עם האוצר. יוצאת דופן היא כתבה ששודרה ביומן שישי של הערוץ הראשון, שבה מראיינים את 
יהושע פרץ. בריאיון מציג פרץ את ההקשר ההיסטורי  ועד העובדים לשעבר של הנמל,  יו“ר 

הרחב של המאבק ומסביר מדוע העובדים מתנגדים לרפורמות של משרד האוצר. 
לעתים קרובות הוצגו מהלכיו של שר האוצר כמהלכים כלכליים, נטולי מניעים פוליטיים, 
אישיים.  פוליטיים  הפסדים  במחיר  גם  המשק  לטובת  כלכלית  ליעילות  להביא  שמטרתם 

לא נמצאו הבדלים של ממש באופני הדיווח בין הערוצים כמו שנמצאו בין העיתונים, ולכן אין השוואה   12

מפורטת ביניהם.
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מהלכיו של יושב ראש ההסתדרות, לעומת זאת, הוצגו כקשורים למניעים פוליטיים אישיים 
הליכוד  בסניף  האוצר  שר  של  ביקורו  הוא  לסיקור  שזכו  המרכזיים  האירועים  אחד  צרים. 
באשדוד, כשבחוץ מפגינים פועלי נמל המזדהים כמצביעי ליכוד, ואילו באשר לעמיר פרץ 

מועלה החשד שפתיחת השביתה והתמשכותה נועדו לקדם את הקריירה הפוליטית שלו.

שביתת הסגל הבכיר
בניגוד לשביתת עובדי הנמלים, הסיבות והרקע לשביתת הסגל הבכיר מוצגים מיד בתחילתו 
של הסיקור הטלוויזיוני. למשל, בכתבה הראשונה המשודרת בעניין בערוץ הראשון מוצגת 
ומוסברת בבירור דרישת המרצים, הטוענים שהם מועסקים בלא הסכם שכר ודורשים להשוות 
את שכרם לזה של עובדי המחקר במשרד הביטחון. עניין זה מובהר כמה פעמים לאורך סיקור 
שדורשים  השכר  העלאת  לשיעור  באשר  הצדדים  בין  הדיונים  על  בדיווחים  וכן  השביתה, 

המרצים. 

קולם של המעסיקים
האוצר  פקידי  כלומר  המעסיקים,  של  קולם  את  ומציגות  ממסגרות  הטלוויזיה  כתבות 
הדיווח  ייצוגי  את  נבחן  זה  בחלק  כמעסיקה.  המדינה  עמדת  את  המייצגים  ופוליטיקאים 

התקשורתי של המעסיקים בשתי השביתות. 

שביתת עובדי הנמלים 
כתבות הטלוויזיה נותנות ביטוי לעמדות כל הצדדים לשביתה, אך אפשר לראות שמהלכיו 
של שר האוצר ־ הפיכת שלושת הנמלים לחברות ממשלתיות עצמאיות ־ מוצגים במסגרת 
ההנחות הבסיסיות של השיח הניאו–ליברלי ומתקבלות על ידי העיתונאים כאמיתות מובנות 
דקות בערוץ השני,   9:06 פני  על  במיוחד, שנמתח  ריאיון ארוך  היא  לכך  דוגמה  מאליהן. 
שקיים העיתונאי עודד בן עמי עם נתניהו ועם עמיר פרץ. בריאיון זה מפגין בן עמי אהדה 
רבה לעמדות שר האוצר: הוא מתלוצץ עמו, אינו מקשה עליו בשאלותיו ומאפשר לו להציג 
באריכות את עמדותיו ללא הפרעה. כמו כן, דומה שבן עמי מאמץ את עמדת האוצר בשאלות 
מכוונות מטרה כגון: “האם האופציה של התמודדות עם השביתה היא פנייה לנמלים חלופיים 
כמו ירדן?” מיד לאחר מכן, בריאיון עם עמיר פרץ, משתנה האווירה, ובן עמי מפגין יחס 
הראשונה  השאלה  האוצר.  שר  טענות  עם  אותו  מעמת  בעודו  כלפיו  סבלנות  וחסר  מזלזל 
ששואל בן עמי את עמיר פרץ היא: “האם לא קצת מיהרתם עם עניין השביתה? הרי לא 
מפטרים עובדים, לא סוגרים נמלים, תנאי פנסיה טובים, מה אתם רצים עם שביתה?” בהמשך 
ומשול כלפי העובדים, לשחד  לנקוט בשיטת הפרד  ניסה  כי “שר האוצר  טוען עמיר פרץ 
עובדים, לתת לקבוצות עובדים הטבות מפליגות כדי להציג את עצמו כרפורמטור הגדול, הוא 
לא בדיוק רפורמטור, אולי הוא קומבינטור, אולי הוא מניפולטור”. התגובה המיידית של בן 
עמי הייתה בלתי אוהדת: “זה דברים חמורים מאוד מה שאתה אומר, שר האוצר ניסה לשחד 
את העובדים?” יש לציין שבניגוד לרשות הדיבור הממושכת ולאוזן הקשבת שנתן בן עמי 
לדבריו של נתניהו, הריאיון עם עמיר פרץ אופיין בהתפרצות מתמדת לדבריו של המרואיין 
ומסגור השביתה כאירוע לא רציונלי. מסגור זה העמיד את פרץ בעמדת מתגונן הפועל באופן 

אמוציונלי ומשבית את המשק בלי מחשבה תחילה.
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שביתת הסגל הבכיר
אף ששני הצדדים זוכים לסיקור שווה מבחינת מספר הדיווחים הטלוויזיוניים, גם כאן זוכה 
עמדת האוצר לזמן מסך ממושך יותר לעומת עמדת המרצים. למשל, ריאיון שנערך בערוץ 
דקות  כחמש  נמשך  האוצר,  במשרד  השכר  על  לשעבר  הממונה  קוצ‘יק,  יוסי  עם  הראשון 
מתוך כתבה שאורכה שמונה דקות. המרצים זכו לזמן מסך ארוך יחסית, של שלוש דקות, רק 
כשפרופ‘ זוהר שביט הציגה בערוץ הראשון עמדה חריגה המנוגדת לעמדת הארגון היציג של 

המרצים הבכירים וקראה להפסיק את השביתה.
אי  את  המדגיש  כלכלי  כשיח  האוצר  השיח של  את  התקשורת  מסגרה  הדיווחים  ברוב 
יש  המשק.  שרוי  שבו  הכלכלי  החירום  במצב  שכר  תוספות  להעניק  המדינה  של  יכולתה 
לשים לב שהרטוריקה שבה מיוצג האוצר מבטאת הגנה על נכסי הכלל וקידום טובת הציבור, 
בעוד שהנהגת משרד האוצר הייתה גורם מוביל בעיצוב וביישום של מדיניות כלכלית ניאו–

וארגוני  כנסת  חברי  לקדם  שניסו  וכלכלית  חברתית  למדיניות  התנגדות  וגילתה  ליברלית 
חברה אזרחית כדי לממש זכויות חברתיות ולצמצם את אי השוויון.

קולם של העובדים
שביתת עובדי הנמלים: מסגור הקול הפרטיקולרי 

המתייחס  פרטיקולרי  שיח  כנשאי  ממוסגרים  הטלוויזיה  כתבות  ברוב  המופיעים  העובדים 
לאינטרסים הצרים של הקבוצה, בניגוד לשר האוצר ולפקידי האוצר, הממוסגרים כנושאי 
דברו של שיח כלכלי פרופסיונלי המייצג תפיסת עולם אוניברסלית. כך, עמדות העובדים 
שלהם  האישית  הפגיעה  את  המתארים  רגשיים  ביטויים  רוויות  הכתבות  ברוב  המוצגות 
מהשביתה, או שהן עמדות של התגוננות מול טענות האוצר. למשל, בכתבה בערוץ הראשון 
מול  אמינות  בחוסר  נפגע  אני   ]...[ הציבור  כל  את  לשקר  “הצליחו  העובדים:  נציג  אומר 
האנשים ]...[ שיפסיקו להשמיץ אותנו”. לעומת זאת, נדיר למצוא כתבות המביאות עמדות של 
השובתים בסוגיות אוניברסליות, כמו כתבה אחרת בערוץ הראשון שבה נדרש אחד השובתים 
לנכסי הציבור ומעמדם ואומר “רוצים לקחת את אדמות המדינה ולהעביר לפרטיים”. גם אין 
עדויות לשאלות של כתבים שמנסות לדובב את השובתים להרחיב את עמדתם בסוגיות אלו. 
הייצוג הפרופסיונלי היחיד של עמדת העובדים הוא של עמיר פרץ, המבקש להציג את 
השביתה בהקשר פוליטי, כלכלי ואידיאולוגי רחב יותר, אך עצם הדבר שהשובתים נזקקים 
לנציג ציבור כדי שיבטא תפיסות אוניברסליות מעצים דווקא את התבניות הממסגרות אותם 
בתודעה הציבורית כמי שעניינם הוא רק האינטרסים הצרים של קבוצתם, ואין להם היכולת 
האינטלקטואלית או הדאגה לעניין הציבורי, ורק נציג בכיר יכול לעשות זאת עבורם. אין 
בכוונתנו לומר שלעובדים אין אינטרסים קבוצתיים שהובילו אותם לשבות, אלא שבמסגור 
השיח כפי שהוא מופיע בטלוויזיה אפשר לראות הבדלים בין מסגור משטרי ההצדקה של 
תביעות העובדים כבעיה פרקטיקולרית, מסגור שמחזק את הדימוי השלילי של הקבוצה, ובין 

מסגור קבוצות עובדים אחרות, כפי שיפורט להלן, במקרה של שביתת הסגל הבכיר. 

שביתת הסגל הבכיר: מסגור הקול האוניברסלי
בכל הכתבות שעסקו בשביתת הסגל הבכיר הוצגו המרצים כאילו הם מגינים על האינטרס 
הציבורי הרחב וכמי שתביעותיהם כרוכות בעתיד ההשכלה הגבוהה בישראל, כך שאי היענות 
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לתביעות השכר שלהם לא תפגע רק באינטרסים הצרים שלהם כקבוצה פרופסיונלית, אלא 
הראשון  בערוץ  בריאיון  שביט  זוהר  פרופ‘  למשל,  כולה.  החברה  של  ובדמותה  בשלמותה 
אומרת: “מי ירצה לחקור, ללמוד וללמד באוניברסיטה? הממשלה פוגעת קשה באקדמיה, 
אחריות  כבעלי  הבכיר  הסגל  את  המציג  זה,  מסגור  אופן  כאמור,  שילמד”.  מי  יהיה  ולא 
חברתית לדמותה של המדינה, מנוגד בתכלית למסגור קולותיהם של עובדי הנמלים כמּונעים 

מאינטרסים צרים.

רציונליות מול אמוציונליות 
מול  רציונליות  של  הבינארית  בתבנית  ביטוי  לידי  בא  קבוצות  של  המסגור  מאופני  אחד 
אמוציונליות. מסגור רציונלי פירושו שימוש במילון ובשיח פרופסיונליים ובהתייחסות לערכים 
בשיח  שימוש  פירושו  אמוציונלי  מסגור  הציבורי.  והאינטרס  הכלל  טובת  כגון  אוניברסליים 
אישי, רגשני, בלתי עקבי ופרטיקולרי הדוגל באינטרסים אישיים או באינטרסים קבוצתיים 
צרים. השיח התקשורתי הניאו–ליברלי מייצר דיכוטומיה בין רציונלי לאי רציונלי, ובכך מעניק 
לגיטימציה סמויה למעסיקים. כך, נציגי האוצר מיוצגים ככאלה העושים שימוש בשיח רציונלי 

כמובן מאליו, ואילו העובדים מוצגים כלא רציונליים וכמי שפועלים מתוך גחמות אישיות.

שביתת עובדי הנמלים: העובדים עם היד על הגרון
שימוש  באמצעות  רציונלי  כשיח  והמעסיקים  האוצר  של  השיח  את  מייצגת  התקשורת 
של  האידיאולוגיה  עם  פעולה  משתפת  היא  המשק.  וטובת  תחרות  יעילות,  כגון  במונחים 
מרכזי  כעניין  המשק  הפסדי  על  באוצר  שמקורם  מספריים  נתונים  בהצגת  למשל  האוצר, 
בכתבות. לעומת זאת, העובדים מוצגים כציבור שהתנהגותו היא בעיקרה אמוציונלית. באחת 
קורעים את פנקסי החבר  זועמים  עובדים  נראים  מוצג קטע שבו  הכתבות בערוץ הראשון 
של תנועת הליכוד. בריאיון עם שר האוצר בערוץ השני נחצה המסך לשניים, ובחציו האחד 
הופיע נתניהו המסביר בשלווה ובנינוחות את עמדתו באולפן, בעוד שבחצי האחר מוצגות 
תמונות של עובדים צועקים ומתלהמים. בכתבה אחרת בערוץ הראשון משבח נתניהו את 
מישהו  “אם  ואומר  כסחטנים  העובדים  את  מתאר  כולו,  הציבור  לטובת  ההפרטה  נפלאות 
רוצה להישאר עם ידיים על הגרון, זה לא”. בכתבה אחרת בערוץ הראשון אומר נציג האוצר 
כי “מדובר במונופול הכי חזק בארץ ]...[ הוועדים צריכים לעבוד בשביל המדינה, לא המדינה 
בשביל הוועדים”, וכן “מדובר במאבק הכי חזק שמבקש לשפר מונופול”. דברים אלו אינם 

זוכים לערעור או להטלת ספק על ידי הכתבים או על ידי נציג העובדים.

שביתת הסגל הבכיר: שביתה עניינית
גם בשביתת הסגל הבכיר הציג האוצר תפיסה ניאו–ליברלית שמתבטאת בשיח של מונחים 
מתויגת  אינה  זה  במקרה  השובתים  קבוצת  הנמלים,  עובדי  לשביתת  בניגוד  אך  כלכליים. 
כסחטנית או כאמוציונלית אלא כקבוצת עובדים שהתארגנותה, צעדי המאבק המקצועי שלה 
ותביעותיה הם רציונליים, אף שאי אפשר להיענות להם מסיבות ענייניות. למשל, בריאיון 
עם עודד שחר בערוץ הראשון אומר יובל רכלבסקי, הממונה על השכר באוצר, כי “ביחס 
לנציגי המרצים; הבהרנו שמעבר למדיניות לא  בין האוצר  גדול  יש פער  לאוניברסיטאות 

נוכל לשלם”.
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בניגוד לסיקור של שביתת עובדי הנמלים, נציגי האוצר ונציגי המרצים באוניברסיטאות 
נציגי שני  או אולפני טלוויזיה.  ישיבות  כמו אולמי  מצולמים לעתים קרובות באותו חלל, 
בעלי  הבינוני–גבוה,  מהמעמד  אשכנזים  אחת:  חברתית–כלכלית  לקבוצה  שייכים  הצדדים 
רקע חברתי ותרבותי דומה, החולקים נורמות התנהגות וקודים משותפים של לשון ולבוש. 
במבט ראשון קשה להבחין מיהם השובתים ומיהם המעסיקים, וכך מפורקות הדיכוטומיות 

שהתקשורת בחרה להדגיש במקרה של שביתת עובדי הנמלים. 

לגיטימציה ודה–לגיטימציה
ונקודתית  עניינית  כמחלוקת  השביתה  ייצוג  פירושו  לעובדים  לגיטימציה  שמייצר  מסגור 
וייצוג של עמדות העובדים וצעדיהם כמהלכים לגיטימיים, גם אם אין מסכימים להם. מסגור 
שמייצר דה–לגיטימציה לעובדים פירושו הזרה שלהם ותיאור תביעותיהם ומאבקם כבלתי 

סבירים, חסרי הצדקה וקיצוניים.

שביתת עובדי הנמלים: דמוניזציה של השובתים
העיקריים  כאשמים  העובדים  בהצגת  להבחין  אפשר  השביתה  של  הייצוגים  בהבניית 
להתרחשות השביתה ולנזקיה. העובדה שסכסוך העבודה החל בגלל החלטה חד צדדית של 

הממשלה כמעט אינה מוזכרת. 
הדמוניזציה של העובדים באה לידי ביטוי קודם כול בתיוגם כקבוצה. למשל, בריאיון 
כוחנית  וכחבורה  כמונופול  העובדים  מוצגים  השני  בערוץ  נתניהו  האוצר  שר  עם  ארוך 
השאלטר”,  על  “היד  שמירת  באמצעות  עמדותיה  את  כופה  הגרון”,  על  “ידיים  שמניחה 
לו  ולציבור שאין  לנזק שנגרם למשק  ואחראית מרכזית  ערובה  כבת  מחזיקה את המדינה 
קשר ישיר לסכסוך. בכמה מהכתבות שבהן מרואיינים עובדי נמל, שמותיהם הפרטיים אינם 

מופיעים בכתוביות, והם נותרים אנונימיים, נטולי מעמד ולא מקצועיים.
סיקור השביתה של עובדי הנמלים מבנה את סכסוך העבודה כאילו הנפגעים המרכזיים 
אחרים  מפעלים  ועובדי  תעשיינים  כמו  לסכסוך,  קשר  להם  שאין  גורמים  הם  מהמחאה 
נאמר  עוד  השביתה.  בעקבות  מפוטרים  להיות  האוצר,  ושר  מעסיקיהם  לטענת  שעלולים, 
שהשביתה פוגעת לא רק בעובדים רבים אחרים, אלא גם בטובת המשק והציבור. כך למשל 
דיווחו הכתבים על נזקים של מאתיים מיליון שקל שנגרמו לתעשיינים, ועל כך שהעובדים 
מטעינים סחורה על אונייה אחת בלבד מתוך 12 אוניות שעוגנות בנמל. בכתבה אחרת הוצגו 
עובדי מתפרה בחיפה שעלולים להיות מפוטרים בעקבות הפסדים כספיים שנגרמו לבעלי 
המתפרה מהשביתה. בכתבה נוספת נצפים עובדי תעשייה מכמה מפעלים כשהם ומעסיקיהם 

מפגינים נגד השביתה ומתעמתים עם עובדי הנמל.
יתר על כן, העובדים מוצגים כאדישים לנזקי פעולותיהם וכעובדים כוחניים המבלים על 
חשבון הציבור. רושם זה בא לידי ביטוי באחת הכתבות ששודרו בערוץ השני, שבה רואים 
את העובדים עושים “על האש”. בכתבה אחרת בערוץ הראשון מוצג יהושע פרץ, ממנהיגי 
העובדים בעבר בנמל אשדוד, בלא חולצה, כשהוא דג דגים. בכמה דיווחים בערוץ הראשון 
הוצגה שוב ושוב תמונה שבה נראה עובד בטל יושב על עמוד אבן ומביט אל הים. כמו כן, 
ניתנה במה לטענות האוצר בדבר המשכורות המופקעות של העובדים, כדי להוכיח שהמצב 

הקיים מושחת ואינו יעיל.
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שביתת הסגל הבכיר: יש כבוד
בניגוד לשביתת הנמלים, בסיקור שביתת הסגל הבכיר הדיווחים התקשורתיים אינם יוצרים 
דמוניזציה והזרה של המרצים השובתים ואינם מערערים על הלגיטימציה של תביעותיהם 
ומאבקם. האוצר מציין את אי ההסכמות עם הסגל הבכיר לדרישתם לתוספות שכר, אך נציגיו 
אינם מאשימים את המרצים בהיותם מונופול, אלא מציגים טענה כללית שהמגזר הציבורי 

הוא מונופול.
השובתים,  הנמל  עובדי  אל  במישרין  שהופנו  וסחטנות  מונופול  על  הטענות  כן,  אם 
מופנות במקרה זה באופן כוללני אל המגזר הציבורי, ולא כלפי מרצי הסגל הבכיר השובת 
כקולקטיב. למשל, בכמה כתבות בערוץ הראשון אומר הממונה על השכר במשרד האוצר, 
יובל רכלבסקי, כי “למגזר הציבורי יש כוח מונופוליסטי, קשה לפטר”, וסילבן שלום, שר 
החוץ דאז, אומר בכתבה אחרת כי “אנחנו במצב חירום כלכלי ועלולים להידרדר לקטסטרופה 
אם כולם יגשימו את המאוויים שלהם לתוספות שכר ותקציב”. יוסי קוצ‘יק, הממונה לשעבר 
על השכר במשרד האוצר, מציין אף הוא באופן כללי כי “חייבים לשדר מצב חירום, אסור 
האוצר  בנימוקי  ההבדל  גם  בולט  זה  במקרה  הציבורי”.  במגזר  השכר  לתביעות  להיענות 
לסירובו להיענות לדרישות השובתים: בשביתת עובדי הנמלים טען נתניהו שאין להיענות 
לדרישותיהם כי הם “מחזיקים את הידיים על הגרון”, ואילו בדיווחים על הסגל הבכיר אין 
ערעור על הלגיטימיות של תביעותיהם, אלא מצוין שאי אפשר להיענות להן בשל נסיבות 

אובייקטיביות של המשק הישראלי המצוי במצב חירום כלכלי.
בסיקור הטלוויזיוני של שתי השביתות מציינים הדיווחים שהנפגעים המרכזיים מהשביתה 
הם בעיקר גורמים שאין להם קשר לסכסוך, אך למרות הנזקים שנגרמו לציבור הסטודנטים 
מהשביתה ־ נזקים שזכו לסיקור תקשורתי נרחב ־ לא ערערו הכתבים, לא במישרין ולא 

בעקיפין, על זכות השביתה של המרצים.

הסיקור הטלוויזיוני של שביתת העובדים הארעיים: ממצאים ופרשנות
סיקור שביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה בן גוריון מציע מבט נוסף על האופן שבו 
עובדים חלשה  קבוצת  זה  במקרה  שונות,  עובדים  קבוצות  התקשורת מסקרת שביתות של 
פריטים:  עשרה  נכללו  בטלוויזיה  זו  שביתה  בניתוח  ארעיים.  עובדים  המוגדרת  במיוחד 

ארבעה פריטים מהערוץ הראשון, חמישה מהערוץ השני ופריט אחד מערוץ עשר.

ניתוח כמותי
מספר הכתבות שהוקדשו לסיקור שביתת העובדים הארעיים נמוך ממספר הכתבות שסיקרו 
את שביתת עובדי הנמלים ואת שביתת הסגל הבכיר באוניברסיטאות, בין היתר משום שהיא 

נמשכה ימים אחדים בלבד. 
ייצג שר התיירות  מניתוח הסיקור של הערוץ הראשון עולה שעמדת הממשלה, שאותה 
יוצגה  רשות שדות התעופה,  קרי  כתבות; עמדת המעסיק,  לייצוג בשתי  זכתה  הרצוג,  יצחק 
בכתבה אחת; ועמדת העובדים זכתה לייצוג בכתבה אחת. בארבע כתבות מיוצגת עמדתם של 
נפגעי השביתה ־ ציבור הנוסעים ־ בראיונות ובצילומים. בערוץ השני יוצגה הנהלת רשות 
שדות התעופה בשלוש כתבות, נציגי העובדים זכו לייצוג בארבע כתבות, וציבור הנוסעים יוצג 
בחמש כתבות. בכתבה ששודרה בערוץ עשר ניתן ביטוי מרכזי לציבור הנוסעים נפגעי השביתה. 
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ניתוח איכותי 
קבוצת העובדים הארעיים דומה מבחינה חברתית לקבוצת עובדי הנמלים: רובם מזרחים, 
עובדי צווארון כחול, לא פרופסיונלים וחיים בעיקר בפריפריה )רמלה, לוד ואשדוד(. ואכן, 
נמצא דמיון גם בסיקור הטלוויזיוני של שתי השביתות: ראשית, לשתי הקבוצות נעשתה דה–

לגיטימציה לנוכח הנזקים שמסבה השביתה שלהן; שנית, בשתי השביתות העובדים מוצגים 
כפרטים שמתבטאים באמוציונליות אל מול מעסיק שהשיח שלו רציונלי ושמסוגל להסביר 

את היתרונות הכלכליים של מדיניותו. 
ניתוח הסיקור הטלוויזיוני של שביתת העובדים הארעיים מלמד שלמרות הייצוג הכמעט 
שווה של הצדדים על המרקע, ציבור הנוסעים זוכה לייצוג הרב והאיכותי ביותר, והעיתונאים 
מאמצים את נקודת מבטו. למשל, בעת ריאיון שנערך בערוץ השני עם נציג ועד העובדים 
את  “להפסיק  לו  וקורא  המרואיין  כלפי  עוינות  עמי  בן  עודד  המראיין  מגלה  וטורי,  עמי 
כמו  רציונלי שכולל מושגים  עוד עולה שנציגי ההנהלה משתמשים בשיח כלכלי  הסיוט”. 
כשהם  מצולמים  העובדים  להם,  ובניגוד  המציאות,  ומגבלות  עסקית  תחרות  התייעלות, 
מתייפחים וטוענים שהפסקת השביתה פירושה גזר דין מוות עבורם. חריג בתגובתו הוא נציג 
העובדים ד“ר עמי וטורי, שהסביר בכתבה בערוץ הראשון את מקורות השביתה ואת הסיבות 
לפתיחתה בשיח ששזור במונחים מעמדיים, בהם “עובד ארעי בנתב“ג הוא עבד” או “גם 

לסבלים מרמלה ולוד מגיע חיים בכבוד, לא רק למי שגר בצפון תל אביב”.
רוב הכתבות בסיקור הטלוויזיוני כוללות תמונות של אי סדר בנמל התעופה, מזוודות 
באמצעות  הצרכנים  של  מבטם  מנקודת  הסכסוך  של  זה  מסגור  טיסות.  ועיכובי  מפוזרות 
ייצוגים חזותיים מרובים של כאוס והצגת הנזק הנגרם לצרכנים מחליש את הלגיטימיות שלו. 

סיכום

והתמקד  בייצוגי שביתות בתקשורת הישראלית  והמעמד  הזהות  סוגיית  זה בחן את  מחקר 
הייתה  המדינה  שבהן  ובשביתות  שונים,  ומעמד  זהות  מאפייני  בעלות  שובתים  בקבוצות 
המעבידה ופעלה לקידום שינויים יסודיים במשק ובשוק העבודה. לשם כך בחנו את הסיקור 
)2001(, שביתת  באוניברסיטאות  הבכיר  הסגל  המסגור של שביתת  אופני  ואת  התקשורתי 

עובדי הנמלים )2004( ושביתת העובדים הארעיים בנמל התעופה בן גוריון )2006(.
מיוצגים  השביתות  של  וכלכליים  אתניים  חברתיים,  ממדים  כיצד  לבחון  ביקשנו 
וערוצי הטלוויזיה  העיתונות הכתובה  התייחסותם של  על  כדי לעמוד  באמצעי התקשורת, 
למאפייני זהות ומעמד. בדקנו כיצד פועלים מנגנוני ההבניה התקשורתית ־ מסגור, שימוש 
את  מחזקים  המחקר  ממצאי  השביתות.  שלוש  בסיקור  ־  סמלית  והכחדה  בסטריאוטיפים 
סימבוליות  משמעויות  על  פוסק  בלתי  מאבק  היא  בתקשורת  המציאות  שהבניית  התפיסה 
)Hall, 1977(. כמו במחקרים אחרים, גם במחקר זה נמצא שייצוג מחאה של עובדים שובתים 
הוא בדרך כלל שלילי )Kendall, 2005; Puette, 1992(. כמו כן, נמצא שקבוצות של עובדים 

בעלות מאפיינים אתנו–מעמדיים שונים זוכות לייצוג מובחן בסיקור התקשורתי. 
לאתניות  מעמד  בין  לִמתאם  שנדרשו  אחרים  רבים  למחקרים  אפוא  מצטרף  המחקר 
בישראל. אמנם החלוקה המעמדית בין קבוצות העובדים במחקר נובעת גם מפערי יוקרה, 
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הקשורה במקרה זה בהשכלה, אך אין להתעלם מהמרכיב האתני כמסמן מבחין בין הקבוצות, 
המייצרות  קולקטיביות  חשיבה  מתבניות  חלק  שהם  חזותיים  ייצוגים  על  הישענות  מתוך 
הבחנות תרבותיות בין הקבוצות. לטענתנו, פעולות המסגור של קבוצות השובתים מייצרות 

גם עולמות תוכן בעלי משמעויות שונות של הסיטואציות החברתיות המסוקרות.13
ניתוח הממצאים האיכותיים והכמותיים מאשש במידה רבה את ההשערה בדבר מובחנות 
תקשורתית, שלפיה הסגל הבכיר באוניברסיטאות סּוקר לחיוב בהשוואה לסיקור השלילי של 
עובדי הנמלים והעובדים הארעיים. מובחנות זו באה לידי ביטוי במסגור, בתבניות חוזרות של 
מיון וארגון המידע ובהבניה של ייצוגי מעמד וזהות אתנית של כל אחד מהקהלים השובתים. 
התקשורתיים  שהדיווחים  התיאורטי  במבוא  שהוצגה  הטענה  את  מחזקים  ממצאינו 
הדרישות  ואילו  ולצרכנים,  למשק  השביתה  נזקי  לייצוג  עדיפות  שנותן  מסגור  מייצרים 
והמצוקות של השובתים מוצגות במקרים רבים כבעלות חשיבות משנית. אמצעי התקשורת 
ולהדגיש את  בחרו בדרך כלל למסגר את השביתה מנקודת המבט של המעסיק, המדינה, 
זו בולטת בעיקר בסיקור שביתת עובדי הנמלים ושביתת  הנזקים שנגרמו לציבור. מסקנה 
העובדים הארעיים. מצאנו שהכיסוי התקשורתי, בעיקר בעיתון הארץ, נוטה להזדהות עם 

המדינה ועם התעשיינים, ולא עם השובתים, שלעתים קרובות הוצגו באור שלילי למדי.
הבניית הייצוגים של עובדי הנמלים והסגל הבכיר באוניברסיטאות יצרה ברוב המקרים 
תבנית בינארית של אפיונים סטריאוטיפיים לשתי הקבוצות: רציונליות, פרופסיונליות ושיח 
אישי,  ושיח  אמוציונליות  לעומת  הבכיר,  הסגל  מרצי  של  כמאפיינים  לגיטימי  אוניברסלי 
רגשי, לא עקבי ונעדר לגיטימציה כמאפיינים של עובדי הנמלים ושל העובדים הארעיים. 
עם זאת, יש להסתייג ולהבהיר את המורכבות שבגללה התקשורת מעדיפה מרואיינים לפי 
כחלק  מזרחים  פני  על  אשכנזים  מעדיפה  אינה  התקשורת  לדעתנו,  חברתית.  השתייכות 
מסדר יום גזעני ומכוון, וההבחנה נובעת מההלימה בין מעמד חברתי למוצא אתני בישראל. 
כחלק  שלהם  מההביטוס  נובעת  שביתתם  בעת  למרצים  שניתנה  התקשורתית  העדיפות 
ידי השכלה פורמלית, שבמקרה הנדון  והונם התרבותי שנרכש על  מהמעמד הבינוני–גבוה 
פירושה השגת דימוי חיובי ורתימת התקשורת לסדר היום שלהם.14 מערכת ההשכלה, יותר 
ההון  ואת  ההביטוס  את  זה  מעמד  לבני  ומאשררת  מחזקת  היא  ומלמדת,  מחדשת  משהיא 
התרבותי שלהם. ההון התרבותי של המרצים כולל בין היתר את ההבנה מהי מערכת הציפיות 
של התקשורת, מהם הקודים הלשוניים בה ומהם כללי המשחק שלפיהם היא פועלת. מאחר 
בשוק  שונים  למסלולים  ומנותבות  נותבו  מוצא  קבוצות  וחברתית  היסטורית  שמבחינה 

ייצוג בתחום המשפט ראו  )2008(; על תת  ומזרחיות באקדמיה ראו בלכמן  ייצוג של מזרחים  על תת   13

ביטון )2011(; על הפערים בזכאות לתעודת בגרות בין מזרחים לאשכנזים בני דור שני ושלישי ראו דהן, 

מירוניצ‘ב, דביר ושי )2002(; על פערי שכר בין מזרחים לאשכנזים ראו סבירסקי, קונור–אטיאס ואבו–

חלא )2010(; על הבדלים חברתיים–כלכליים בין מזרחים לאשכנזים ראו כהן )1998(; בד בבד, דהן )2006( 

מראה שחל שינוי במיקומם של המזרחים ביחס להתפלגות העוני בשל הצטרפותם של מהגרים חדשים 

מחבר העמים ומאתיופיה לחברה בישראל.

 Bourdieu, 1990, 1991; Bourdieu & Passeron,( כמו כן, פייר בורדייה ;)Fraser, 1990( ראו פרייזר  14

1979( מראה בעבודותיו כיצד השכלה פורמלית שנרכשת בבית הספר ובאוניברסיטה משעתקת את כוחו 
של המעמד הבינוני והיא חלק ממערכת ההיבדלות המעמדית.
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התעסוקה ־ כך שמזרחים מנותבים למעמד הנמוך והבינוני, ואשכנזים מאכלסים בעיקר את 
המעמד הבינוני והגבוה ־ אין פלא שאשכנזים מקבלים עדיפות על פני מזרחים ושהמוצא 
את  שמסמנים  משפחה  ושמות  עור  צבע  בשל  קרובות  לעתים  המסך  על  מובלט  האתני 

המרואיינים לפי אתניות. 
ממצאי המחקר מאשרים את התפיסה שהאפיון המרכזי של אשכנזיות כיום הוא היותה 
קבוצה אתנית לא מסומנת בעלת מאפיינים אוניברסליים )ששון–לוי, 2008(. תפיסה זו באה 
אגב  פרופסיונלית  פרספקטיבה  מתוך  הבכיר  הסגל  לעובדי  להתייחס  בנטייה  ביטוי  לידי 
ציון פרטים מקצועיים בלבד של הדוברים, כך שנוצרת הפרדה ברורה בין הספרה הפרטית, 
נדרשת  אינה  אמנם  התקשורת  הציבורית.  לספרה  התקשורתי,  למסגור  מחוץ  שנותרה 
במפורש למסמנים האתניים, אך הם מהדהדים ומסומנים מחדש באופן מנמיך בעיקר אצל 
שובתים ממוצא מזרחי. מסמנים אלו מוכלאים לכאורה לתוך השיח המעמדי, אך מייצרים 
ושנהב,  )יונה  לאשכנזים  מזרחים  בין  הסטריאוטיפית  הדיכוטומיה  את  מחדש  ומאשררים 
2005; לאטור, 2005; סבירסקי וברנשטיין, 1993; שנהב, 2003(. עובדי הנמל צוטטו על פי 
רוב ללא התייחסות לתפקידם, ובמקרים המעטים שבהם הייתה התייחסות אינדיבידואלית, 
היא ערבבה את הסֵפרה הציבורית עם האישית אגב הדגשת המרכיב האתני, למשל בכתבה 
שפורסמה בערוץ הראשון שבה מופיע הציטוט: “אני יורם סוויסה מאשדוד, אב לשלושה, לא 
מתבייש שאני מרוויח טוב”. ממצאים אלו חיזקו את טענתה של ששון–לוי )2008( על השיח 
דיון על הבדלים אתניים,  התקשורתי בישראל כשיח המדבר בשני קולות: האחד מטשטש 

ואילו השני, שאינו מפורש, מסמן את הלבן–אשכנזי כייצוג מועדף.
במקרים רבים התקשורת אימצה את הנחות היסוד הניאו–ליברליות שבבסיסן התפיסה 
שמה שמניע את הכלכלה הם בעלי ההון, תהליכי הפרטה, החלשת כוח העבודה המאורגנת, 
הורדת שכר במגזר הציבורי ויצירת שוק עבודה מפוצל שמגדיל את מספר העובדים הארעיים 

נטולי הזכויות על חשבון עובדים בעלי סל זכויות רחב.
להציג  היא  דמוקרטית  במדינה  התקשורת  כלי  על  המוטלות  המרכזיות  החובות  אחת 
הממצאים  אך  עצמאית.  עמדה  לגיבוש  בסיס  לאזרחים  שיעניק  האפשר,  ככל  מלא  מידע 
העלו שתחנות הטלוויזיה והעיתונים שדיווחו על השביתות לא מילאו את חובתם. מהנתונים 
על  בסיסי  מידע  מהציבור  מנעו  הטלוויזיוני  הסיקור  והן  העיתונאי  הסיקור  שהן  מתברר 
היבטים חשובים של השביתה. בפני הקוראים והצופים הוצגה תמונה חלקית בלבד של גורמי 
השביתה, ההיסטוריה שלה והמשמעות של סכסוך העבודה לצדדים המעורבים ולציבור הרחב. 
לבסוף, נציין שקיימת התייחסות מועטה מאוד במחקר בישראל לסיקור תקשורתי של 
שביתות, לעומת ריבוי מחקרים בנושא זה במדינות אחרות בעולם. בשעה שהשיח האקדמי 
חוקר היבטים רבים ומגוונים בתחום התקשורת, יש מקום לשאול מדוע חקר סיקור שביתות, 
תופעה כה מרכזית במערכת יחסי העבודה הישראלית, לוקה בחסר. אנו מקווים שמחקרים 
עתידיים יעסקו בהיבטים חשובים נוספים מלבד הממדים המעמדיים והאתניים של סיקור 

שביתות, דוגמת היבטים מגדריים ולאומיים, שאליהם לא נדרשנו במחקר זה.
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 מרשם לטבע: הטבע בין אדמה לסביבה 
המאבק על הקמת היישוב מרשם במזרח לכיש

לירון שני*

תקציר. מאבקים סביבתיים אינם עוסקים רק בהגנה על הסביבה הפיזית ובסוגיות 
עיצוב  של  בסוגיות  ומתחים  קונפליקטים  גם  משקפים  אלא  אקולוגי,  איזון  של 

המרחב, החברה והזהות הקולקטיבית. מאמר זה עוסק במאבק הסביבתי שהתנהל 

ומתיישבים  קטיף  גוש  ממפוני  מקצת  ליישב  היוזמה  סביב   2009—2008 בשנים 

שתי  שהציעו  טבע  למושג  בפרשנות  מתמקד  המאמר  לכיש.  במזרח  נוספים 

התנועות העיקריות המעורבות במאבק: המתיישבים, שביקשו להתיישב ביישוב 

שימוש  בעזרת  ליוזמה.  שהתנגדו  הסביבה,  ארגוני  ואנשי  מרשם,  ששמו  חדש 

־  לטבע  התנועות  שתי  של  המסגור  שאופני  אציע  שורש”  “מטפורת  במושג 

מטפורת האדמה ומטפורת הסביבה ־מנהירים מערכים קוסמולוגיים רחבים בקרב 

שתי הקבוצות. מסגור זה מאפשר לבחון את תפיסותיהן באשר לעיצוב המרחב, 

את היחס בין לאומיות לשמירת טבע, את תפקידה של פרקטיקת ההתיישבות ואת 

תרגום הערכים ההגמוניים לפרקטיקות שלטוניות. 

אני חושב שזה מתחיל עוד יותר עמוק, קשר של אדם והאדמה שלו, לא עם הסביבה.
מה ההבדל?

סביבה זה דבר שהוא מאוד שמאלני, סליחה על הביטוי.
כן? זה הקישור?

כן, הם ]פעילי הסביבה[ לא משתמשים בביטוי של חיבור של האדם לאדמה. הסביבה 
זה הקטע שלהם, האדמה אצלם זה לא ערך. בהתיישבות כן. ואני חושב שזה הבסיס 
ממובילי  )אריאל,  מחשבה  צורות  ושל  עולם  תפיסות  של  הבדל  וזה  עמוק.  היותר 

ההתיישבות במרשם(.1 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב  1*
המאמר מבוסס על עבודת תזה שנעשתה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית   

בירושלים, בהנחייתם של פרופ‘ אייל בן ארי וד“ר נורית שטדלר. תודתי נתונה לשניהם על שקראו, 

הדריכו ותמכו לאורך כל הדרך, גם במאמר זה. כמו כן, תודה לפרופ‘ דני רבינוביץ‘, לד“ר ענת רוזנטל, 

לשני  גם  נתונה  תודתי  המאמר.  של  לטיוטות  הערותיהם  על  שלו  ולגיא  דרומי  לשי  גינוסר,  לשגיא 

הסוקרים של סוציולוגיה ישראלית על הערותיהם והארותיהם, ולבסוף, ברצוני להודות לכל המרואיינים 

והנחקרים משתי הקבוצות, שפתחו בפניי את ביתם ואת לבם. מאמר זה מוקדש להם.

כל השמות במאמר שונו, אלא אם הדוברים הם בעלי תפקידים רשמיים או מצוטטים מפרוטוקולים.   1
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מבוא: לפני הדחפורים

מאמר זה עוסק במאבק סביבתי שבמוקד שלו נפגשות שתי תפיסות שונות של טבע. היחס לטבע 
הוא מרכיב תרבותי מרכזי בחברות רבות. מאחר שמדובר במושג עמום, טווח הפרשנות שניתן 
לו רחב ומגוון ביותר. מושגים כגון שליטה בטבע ועיצובו, בצד הערצת הטבע והשמירה עליו, 
מצויים במרכזן של מבחר אידיאולוגיות לאומיות. בישראל מתנהלים כיום מאבקים על אופני 
הפרשנות לטבע כמרחב לאומי, סמלי, כלכלי ופוליטי. כמו שאומר אריאל בציטוט הפותח, 
היחס לטבע כאדמה הוא מרכיב מרכזי בתפיסה הציונית ומתבטא ברעיונות כגון חזרה לאדמה, 
כיבוש האדמה, ובעיקר יישוב האדמה. עם זאת, בשנים האחרונות חל שינוי במרכזיותה של 
פרקטיקת ההתיישבות בקרב שחקנים בחברה הישראלית ובמערכת השלטונית; שחקנים אלו 

מקדמים תפיסות שמאתגרות את הלאומיות ויוצקות פרשנות שונה לטבע וליחס אליו.
מחקר זה, הבוחן את הפרשנות ואת היחס של קבוצות בחברה הישראלית כלפי הטבע, הוא 
חלק מגוף מחקרי רחב שבוחן את הקשר בין טבע לחברה ולתרבות. למעשה, שאלת הקשר 
 Descola & Pálsson,( הזה היא שאלת יסוד קלאסית באנתרופולוגיה ובמדעי החברה בכלל
יש   ,)Lévi-Strauss, 1966( לוי–שטראוס  Dove, 2006; Kottak, 1999 ;1996(. בעקבות 
של  מאפיין  היא  דיכוטומיות  קטגוריות  לשתי  והתרבות  הטבע  הטוענים שהפרדת  חוקרים 
 .)Douglas, 1966; Ortner, 1974( האוניברסלית  האנושית  התרבות  של  העומק  מבנה 
אחרים טוענים שההפרדה הבינארית בין טבע לתרבות היא תפיסה מודרנית–מערבית שאינה 
)לאטור,  אתנוצנטרית  תפיסה  האוניברסליות  בטענת  ורואים  אחרות  בתרבויות  מתקיימת 

 .)Bird-David, 1990; Strathern, 1980 ;2005
כסמן  לטבע  החברה  שבין  היחסים  ניתוח  חשיבות  את  מדגישים  אחרים  חוקרים 
לקוסמולוגיה רחבה ומתמקדים באופנים שבהם יחסים אלה מעצבים זהות, יחסי כוח ודפוסי 
פעולה )Escobar, 1998; Little, 1999(. אנשי האנתרופולוגיה האקולוגית של שנות השבעים 
 Orlove, עסקו רבות בקשר שבין סביבת המחיה של הילידים ובין עיצוב תרבותם )ראו לדוגמה
Rappaport, 1977 ;1980(, ואילו מחקרים עכשוויים מנסים לבחון את מבחר הפרשנויות 
והיחסים של קבוצות לטבע, את השפעת האדם עליו ואת הפוליטיקה המעצבת את היחסים 
 Townsend,( טאונסנד  פטרישה  האנתרופולוגית   .)Dove & Carpenter, 2008( ביניהם 
 .)from pigs to policies( ”כינתה את השינוי ביחס אל הטבע “מֲחזירים למדיניות )2009, p. 2
 Beck,( בק  אולריך  החברתי.  במחקר  מרכזי  מרכיב  בטבע  רואים  רבים  חוקרים  כיום 
2010(, למשל, טוען שהטבע הוא חלק מהחברה, ולכן אל לפוליטיקה ולחברה לראות עצמן 
כמנותקות וכאוטונומיות מהטבע, שכן בעיות סביבתיות הן בעיות חברתיות ואינן חיצוניות 
הטבע  עולם  על  ידע  כורכים   )2009( ורבינוביץ‘   )Giddens, 2009( גידנס  גם  לחברה. 
והאטמוספרה עם ניתוח חברתי ופוליטי כדי להבין כיצד הגיע משבר האקלים למצבו ואיך 

אפשר למנוע ולמזער את נזקיו. 
לפרשנות  חשוב  מקום  נותנים  החברתי  בניתוחם  הטבע  את  שכוללים  רבים  מחקרים 
 ,)Rabinowitz, 1992( לטבע כדי להבין את אופני הפעולה ואת האמונות במאבקים לאומיים
 )Holt, 2005( מעמדיים  במאבקים   ,)Nelson & Hossack, 2003( אתניים  בקונפליקטים 
ובשונּות אידיאולוגית ותרבותית )De-Shalit, 2000; Latour, 2004(. המשותף לגישות אלו 
ואחרות הוא ההבנה שאין טבע אחד סטטי ומנותק, אלא שלפרטים ולקבוצות יש תפיסות ואופני 



סוציולוגיה ישראלית יד )1(  59 תשע“ב–2012 

 Berghoefer,( פרשנות מגוונים לטבע וליחסים בינו לבין החברה או התרבות. ברגהופר ואחרים
Rozzi & Jax, 2010( כינו את מבחר הפרשנויות הללו “טבעים” )nature[s]( והציעו לעמוד 

דרכן על הקוסמולוגיה, על השיח ועל אופני הפעולה של הקבוצות הנושאות אותן.
מאמר זה יתמקד בניסיון לחלץ, למפות ולהסביר את פרשנויות הטבע של שתי הקבוצות 
קטיף2  גוש  מפוני  כלומר  המתיישבים,  לכיש:  שבמזרח  מרשם  היישוב  על  במאבק  שהשתתפו 
ואנשי ארגוני הסביבה3 שהתנגדו להקמתו. בעזרת שימוש  ואחרים שרצו לגור ביישוב החדש, 
כפי  הקבוצות  שתי  של  השונה  הטבע  תפיסת  את  אפרוׂש   )root metaphor( שורש  במטפורת 
שבאה לידי ביטוי במאבק על מרשם: מטפורת האדמה אל מול מטפורת הסביבה. ויקטור טרנר 
בני האדם את המציאות  )Turner, 1974( ראה במטפורה דרך סימבולית שבעזרתה מארגנים 
 key( מציעה את מטפורת השורש כסמל מפתח )Ortner, 1973( הסובבת אותם. שרי אורטנר
symbol( שעומד במרכזה של המערכת הסימבולית הנהוגה בחברה מסוימת. מטפורות שורש 
תפיסתי–הכרתי  מודל  אדם  לבני  שמציעים   )elaborating symbols( מָפרטים  מפתח  סמלי  הן 
 Bird-David,( המסייע להם למיין את ניסיונם ולהבהיר לעצמם את טיב המציאות שבה הם חיים
Descola & Pálsson, 1996 ;1990(. מכאן שמטפורות הן כלים בעלי עוצמה לפענוח הדרך שבה 

קבוצות מבינות את המציאות סביבן, ואפשר לבחון דרכן את מערכי האמונות של קבוצות אלה.
מטפורת האדמה של המתיישבים נשענת על ראיית הטבע כאדמה ועל תפיסת החיבור אל 
הטבע כחיבור אל האדמה, בעיקר בעזרת פרקטיקת ההתיישבות. תפיסה זו נשענת על ראיית 
של  הסביבה  מטפורת  זאת,  לעומת  אליו.  ולהתחבר  עליו  לשמור  כדרך  בטבע  ההתערבות 
אנשי ארגוני הסביבה, כפי שבאה לידי ביטוי במחקר על מרשם, נשענת על תפיסה מדעית, 
שנתפסת גם כמקצועית, המנתקת לכאורה את הטבע מסוגיות חברתיות ופוליטיות, אך בעצם 
משוקעת בתפיסה לאומית–ציונית. שיח המרואיינים מקרב אנשי ארגוני הסביבה מבוסס על 
תפיסות המשלבות בין הטבע לאדם, אך ניתוח מסמכי העמדה, ההתנגדויות והעדויות שלהם 

מול מוסדות התכנון והמשפט מדגיש את ההימנעות כדרך להגן על הטבע מפני האדם.
ההתמקדות בניתוח הפרשנות לטבע מעלה שהמאבק על מרשם אינו רק מאבק בין פוסט–

ציונים לניאו–ציונים )צפדיה, 2010; רם, 2005(, או ירוקים מול כתומים, אלא מאבק פוליטי 
מורכב בתוך הקונצנזוס הלאומי–ציוני. ניתוח המאבק לאור מטפורות האדמה והסביבה מגלה 
שלמרות השוני הרב בין שתי תפיסות הטבע ובין שתי הקוסמולוגיות של הקבוצות, שתיהן 

כאחת נטועות עמוק בהיגיון האתנו–לאומי. 
אהבת הטבע הייתה מרכיב מרכזי בזהות הציונית–חלוצית בישראל ובפרקטיקות הניכוס 
והכיבוש של האדמה. כך, מושג מרכזי בדיון על האדמה ועיצוב המרחב הוא ההתיישבות. 
חוקרים רבים מצביעים על מרכזיותה של ההתיישבות )או ההתנחלות( בחברה הישראלית 
וסוקרים את השפעתה על עיצוב האופי, הדינמיקה וההיסטוריה של ישראל )ארן וגורביץ‘, 
1991; פייגה, Shafir, 1984 ;2003(. הספרות המחקרית על ההתיישבות בישראל ועל המאבקים 
ונגדה מתמקדת על פי רוב בסוגיות לאומיות ואתניות של הפקעת אדמות ותפיסתן  עליה 

במאמר זה בחרתי לכנות את הקבוצה “מתיישבים”, מאחר שהיא מורכבת לא רק ממפוני )או ממגורשי(   2

גוש קטיף, אלא גם מאחרים שחברו אליהם לאחר ההתנתקות לצורך הקמת היישוב.

או  הירוקים”  הארגונים  “אנשי  “הירוקים”,  ולא  הסביבה”  ארגוני  “אנשי  זו  קבוצה  אכנה  זה  במאמר   3

“התנועה הירוקה”, כדי לבדל אותם ממפלגות בעלות שמות דומים. 
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מידי האחר הלאומי מחוץ לקו הירוק )זיו ושמיר, 2003; פלד ושפיר, 2005; קימרלינג, 2004(. 
אלו שהתמקדו בהתיישבות בתוך הקו הירוק עסקו בעיקר במערכות היחסים בתוך היישובים 
)יסעור, Shokeid, 1985 ;1990( ובקשר בין התיישבות להון )צפדיה, 2010; קדר ויפתחאל, 
2000; שנהב, 2003(, ונטו להתעלם ממאבקים נגד ההתיישבות בתוך תחומי הקו הירוק ובתוך 

הלאום היהודי מעין זה שמתואר במאמר שלפניכם. 
בעשורים האחרונים ניכרת ירידה בכוחה הסימבולי והמוחשי של פרקטיקת ההתיישבות 
)סופר, 2010; שליין ופייטלסון, 1996(. עם זאת, בהחלטותיהם של מוסדות התכנון נשמרת 
מנגנוניה  והיא ממשיכה להכתיב את החלטות המדינה על  לפיתוח ההתיישבות,  העדיפות 
ורכיביה )אלתרמן, 1999; קדר ויפתחאל, Hananel, 2010 ;2000(. מוסדות אלה משמשים 
גם  הם  ולפיכך  בישראל,  עיצוב המקום של השחקנים בחברה  על  זירה מרכזית למאבקים 
זירה מרכזית בסוגיה הנחקרת. אך שלא כמו רוב המחקרים בנושאי ההתיישבות או הסביבה 
שנעשו בישראל והתמקדו במנגנוני המדינה, מאמר זה יראה שדרך בחינת הפרשנות שנותנות 

קבוצות שונות לטבע אפשר לקבל תמונה מורכבת ועשירה יותר של המרחב.
)טל,  הוא התחזקות התנועה הסביבתית  בישראל לאחרונה  תהליך מרכזי אחר שמתרחש 
ואיכות חיים ומושגים כגון פיתוח בר קיימא וטביעת רגל  2006(. סוגיות של איכות הסביבה 
אקולוגית נעשים יותר ויותר נפוצים בציבור הרחב )דה–שליט, 2004; שדה, 2010(, עד כדי כך 
.)Nelson, 2004( ואף מעין דת ,)Nichols, 2009( שיש מי שרואה בסביבתנות הלך רוח אופנתי
המפגש בין אנשי גרעין מרשם לאנשי ארגוני הסביבה הוא אפוא כר פורה לבחינת סוגיות 
בין לאומיות לשמירת טבע, תפקידה של פרקטיקת ההתיישבות  של עיצוב המרחב, היחס 
עיצוב המרחב לפרקטיקות  וכלכלת שוק,  לאומיות  כמו  דפוסי ההמרה של ערכים  בימינו, 

שלטוניות ועוד.

אז למה טבע?
מדוע היה מושג הטבע רלוונטי במקרה של הקמת היישוב מרשם, ומדוע הוויכוח על מהותו 
נכח כל כך בעבודת השדה שביצעתי? נדמה שהתשובה טמונה בעיתוי. בשנת 2008, כשהדיון 
הצלחתם  התכנון.  בוועדות  חדש  כוחות  מערך  שנוצר  היה  נראה  בעיצומו,  היה  מרשם  על 
של ארגוני הסביבה לדחות את התכניות להקמת יישובים חדשים משיקולי שמירת הסביבה 
עצמם  ראו  לכן  שקודם  המתיישבים,  החדשה.  ההתיישבות  תכניות  על  ממשי  איום  הציבו 
כאנשי טבע ואהבת הארץ, חשו שעליהם להתמודד עם טיעוניהם של אנשי ארגוני הסביבה 
ולהגדיר מחדש את יחסם אל הטבע, כמו שהיטיב לבטא אחד המתיישבים: “אבל הדבר שהכי 

הטריד אותי, זה איך אני, שאני מגדיר את עצמי ירוק, איך הפכתי לאויב של הירוק?”
נוצר אפוא מצב מעניין, שבו אנשי ארגוני הסביבה מנסים לאתגר את החיבור ההגמוני 
בין ציונות להתיישבות, ומולם מנסים המתיישבים לאתגר את מיצובם של ארגוני הסביבה 
כפרשנים המוסמכים לנושאי טבע וסביבה. כלומר, הפרשנות לטבע של המתיישבים, שעליה 
אפרט בהמשך, אינה רק אמצעי רטורי ריק מתוכן, אלא תפיסה אידיאולוגית מוצקה שצפה אל 
פני השטח בבהירות בעקבות האיום שהציבו בפניהם ארגוני הסביבה.4 בהמשך הדברים יפתחו 
תפיסות אלה צוהר לקוסמולוגיה הרחבה של כל קבוצה ויאירו את מקומן בקונצנזוס הישראלי.

איום שבסופו של דבר, כשבוחנים את יחסי הכוחות בפועל, היה מדומיין.   4
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מזרח לכיש ומרשם
המרחב המכונה מזרח לכיש משתרע ממזרח לקריית גת ועד גדר ההפרדה. האזור מיושב 
בדלילות וקרוב לקו הירוק וליישובים הפלסטיניים שבגב הר חברון, ולכן היה תמיד מוקד 
לניסיונות התיישבות מטעם המדינה, אך רובם לא צלחו.5 אנשי ארגוני הסביבה, לעומת זאת, 

רואים במזרח לכיש אזור חשוב מבחינת אקולוגית, בהיותו שטח פתוח ומסדרון אקולוגי.6
עלה  ההתנתקות  ובעקבות  התפוגגו,  לא  ההתיישבות  רעיונות  הניסיונות שכשלו,  חרף 
פתרונות  לספק  הצורך  עם  לכיש  בחבל  יישובים  להקים  הממשלה  של  רצונה  אחד  בקנה 
בתוך  גם אם  יישובים חדשים,  רצונם של אלה להקים  וכן  ומהירים למתיישבים,  חלופיים 
הקו הירוק. לנוכח התנגדויות רבות של ארגוני הסביבה צומצמה תכנית ההתיישבות משבעה 
יישובים לשלושה: היישוב חרוב, שכבר אושר ואינו מיועד למפונים; היישוב חזן, המיועד 
בעיקר למפוני נווה דקלים ונמצא קרוב יחסית ליישובים הוותיקים אמציה ושקף; והיישוב 
יישובי הקבע  ולמקצת ממפוני כפר דרום.8 עד שיוקמו  מרשם, שיועד למפוני תל קטיפא7 
בשכונת  מתגורר  קטיפא  תל  גרעין  זמניים:  יישובים  בשני  למרשם  המיועדים  מתגוררים 
קרווילות ביישוב הוותיק שקף, וגרעין כפר דרום מתגורר בשכונה נפרדת בקיבוץ שומריה.9 

שתי הקהילות עדיין מתגוררות ביישובים הזמניים, שבע שנים לאחר הפינוי. 
ארגוני הסביבה10 ניהלו מאבק נגד כל היישובים המתוכננים וטענו שאין צורך להקים 
יישובים חדשים רבים כל כך ושמוטב לאחד ביניהם. עם זאת, לדעתם, המיקום של היישובים 
חזן וחרוב עתיד להסב פגיעה מצומצמת יחסית לטבע, ואילו היישוב השלישי, מרשם, שתוכנן 
לקום בלב שטח פתוח, יביא לפגיעה חמורה. לכן עיקר המאבק התנהל נגד מרשם ואף לווה 
במסע פרסום ציבורי שקרא “להציל את הכלניות במזרח לכיש” והוצג בתקשורת כמאבק של 

“הירוקים נגד הכתומים”.11 עיקר המאבק התנהל במוסדות התכנון ובבתי המשפט.
ולגדר   358 לכביש  סמוך  הנוכחי,  למיקומו  עד  אחדות  פעמים  הוזז  מרשם  של  מיקומו 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה  מרשם  ליישוב  תכנית  אושרה   2007 בתחילת  ההפרדה.12 

עד להתיישבות החדשה שכנו במזרח לכיש שלושה יישובים: במרכז האזור נמצא מושב לכיש, ובחלקו   5

המזרחי שוכנים המושבים אמציה ושקף. 

החברה להגנת הטבע, עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, 17.2.2009.  6

תל קטיפא היה יישוב קהילתי קטן שלא קיבל את האישורים הנדרשים להקמתו בסוף שנות השמונים,   7

כלומר לא היה יישוב חוקי. ולמרות זאת, כמו התנחלויות רבות, יחסה של המדינה אליו היה כאל יישוב 

לכל דבר, והיא סיפקה לו ביטחון ורווחה, וכן תשתיות של חשמל, מים, דרכים וכו‘.

כפר דרום הראשון הוקם ב–1946 ופונה במלחמת העצמאות. ההתיישבות בו התחדשה רק בסוף שנות   8

השמונים, ולאחר הסכמי אוסלו )1993( הוא הפך למובלעת בשטח הרשות הפלסטינית.

שומריה היה קיבוץ של השומר הצעיר, אך מעט התושבים שנשארו בו התפנו, ובמקומם נכנסו מפוני   9

היישוב עצמונה, הממשיכים לקיים את היישוב כקיבוץ. גרעין כפר דרום מתגורר זמנית בשכונה נפרדת 

בכניסה לקיבוץ. 

הארגון הסביבתי שהוביל את המאבק נגד מרשם היה החברה להגנת הטבע, ולצדו פעלו העמותות אדם,   10

טבע ודין ומגמה ירוקה.

 www.teva.org.il/?CategoryID=530&ArticleID=836 הטבע:  להגנת  החברה  באתר  לדוגמה  ראו   11

וכן בכתבתה של יעל עברי–דראל )2008(, “ירוקים וכתומים במאבק על יישובי חבל לכיש”. 

גם סלילת כביש 358 לוותה בהתנגדויות של ארגוני הסביבה.  12
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דרום, ולאחר שנערכו כמה שינויים בתכנית, נדחו כל ההתנגדויות שהוגשו לוועדת הערר 
דנה  וזו  ובנייה,  לתכנון  הארצית  למועצה  ערערו  בוועדה  הסביבה  ארגוני  נציגי  המחוזית. 
ההתנגדויות  את  לדחות  גדול  ברוב  הוחלט  סוער  דיון  לאחר   .2008 בספטמבר  בערעורים 
המשפט  לבית  עתירה  הטבע  להגנת  החברה  אנשי  הגישו  בייאושם  התכנית.13  את  ולקבל 
נגד הליך קבלת ההחלטות במועצה הארצית, אך עתירתם  ִמנהליים בבאר שבע  לעניינים 
נדחתה לאחר דיון שארך יותר משבע שעות.14 אנשי ארגוני הסביבה המשיכו ועתרו לבג“ץ, 

אך ביוני 2009 דחה גם הוא את העתירה ואישר את הקמת היישוב.15

ארגוני הסביבה: המאבק על השטחים הפתוחים
המאבק נגד הקמת מרשם ושאר היישובים במזרח לכיש הוא חלק מסדרת מאבקים סביבתיים 
במשמעותם   .)2007 שגיא,   ;2006 )טל,  הפתוחים  השטחים  על  בישראל  כיום  המתנהלים 
הרשמית, שטחים פתוחים הם קרקע שאינה בנויה או מופרת )שליין ופייטלסון, 1996(. מוסדות 
התכנון, ארגוני הסביבה ואחרים רואים בשטחים אלו חשיבות מיוחדת לשימור המגוון הביולוגי 
)biodversity(, להגנה על מרחבי נוף ולשימור ריאות ירוקות כאזורי נופש, בילוי וטיול )קפלן 
וזלוצקי, 2006; שגיא, 2008(.16 ארגוני הסביבה טוענים שהסכנה הנשקפת לשטחים הפתוחים 
החריפה בשנים האחרונות; שטחה המצומצם של ישראל, גידול האוכלוסייה וצפיפותה, כוחות 
השוק, דרישות הפיתוח והאילוצים הביטחוניים מפעילים לחץ גובר והולך לנצל שטחים אלה 

.)Feitelson, 1999 ;1996 ,למטרות פיתוח ובנייה )בן דוד, 2010; שליין ופייטלסון
חלק עיקרי מהמאבק על השטחים הפתוחים הוא מאבקים בהתיישבות חדשה )קליין–זאבי, 
2004(. בתכנית המתאר הארצית )תמ“א( 35 של מדינת ישראל נקבע שיש להימנע מהקמת 
יישובים חדשים אלא במקרים מיוחדים, ותחת זאת יש לחזק ולהרחיב יישובים קיימים. ואף 
על פי כן, על שולחן ועדות התכנון עולות כל הזמן תכניות להקמת יישובים חדשים. נציגי 
חדשים  יישובים  להקמת  ההתנגדות  את  הובילו  השונות  התכנון  בוועדות  הסביבה  ארגוני 
ונעזרו לשם כך במחאה ציבורית ובהפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות. במקצת המקרים הם 
יישובי  הצליחו למנוע את קבלתן של חלק מהתכניות, אך כשלו בהתנגדות להקמתם של 

מזרח לכיש, ובראשם מרשם. 
בזירה התכנונית  גם  פועלים  ארגוני הסביבה בארץ  הציבורית,  בזירה  פעילותם  מלבד 
חברים  הארגונים  נציגי  תשכ“ה–1965,  והבניה,  התכנון  חוק  מתוקף  המשפטית.  ובזירה 
ובנייה, ופעילים רבים הם בעלי רקע בתחום  ובוועדה הארצית לתכנון  בוועדות המחוזיות 
בתחומים  כמו  המשפטית,  הזירה  גם   .)2009 )האן,  המקצועית  השפה  את  ודוברים  התכנון 
אחרים בארץ, היא אתר לקידום מטרותיהם של ארגוני הסביבה ולעצירת תכניות שיסכנו 

לטענתם את הסביבה )ברכה, 2008; טל, 2006(. 

תמליל ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובנייה מס‘ 499, עררים על החלטות הוועדה המחוזית.   13

החלטת בית המשפט לעניינים ִמנהליים בבאר שבע בתיק 436/08, החברה להגנת הטבע נגד המועצה   14

הארצית ואח‘, 15 במרס 2009.

עע“מ/3189, החברה להגנת הטבע נגד המועצה הארצית ואח‘.   15

וסוציולוגית במשמעויות רבות שאין זה המקום לפתח אותן.  כל אחד מהמושגים הללו טעון פוליטית   16

 .Escobar, 1998; Latour, 2004; West, Igoe, & Brockington, 2006 להרחבה ראו
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בישראל  הסביבה  שארגוני  כך  על  דעים  תמימות  שוררת  בישראל  הביקורתי  במחקר 
מאמצים ומחזקים את ההיגיון הניאו–ליברלי המקדש את ערכי השוק ומקדם שימוש בטבע 
אינדיבידואלי  זכויות  שיח  המאמצות  גלובליות  מתנועות  חלק  בהיותם  פיתוח,  לצורכי 
)צפדיה, 2010; שנהב, 2003(. אך החוקרים חלוקים בדבר הקישור בין התנועה הסביבתית 
לחיבור  הכרחי  תנאי  ובמרחב  בטבע  בשליטה  הרואה  האתנו–לאומי  ההיגיון  ובין  בישראל 
בין הלאום למדינה. מקצת החוקרים רואים את השיח הסביבתי בישראל כמתנגד לאתנו–

לאומיות בהיותו שיח גלובלי )טלשיר, 2006; צפדיה, 2010; רם, 2005(, ואילו אחרים רואים 
אותו כמחזק את התפיסה האתנו–לאומית השלטת )בן אליעזר, 1999; רבינוביץ‘, 2006; שדה, 

2010; שנהב, 2003(. כמו שאראה בהמשך, זהו המצב גם במקרה שלפנינו.17

המתיישבים: גרעין מרשם ויצירת הקהילה 
שולבה  המתיישבים,  יצאו  שממנה  והפוליטית  החברתית  התנועה  אמונים,  גוש  בתנועת 
האידיאולוגיה הלאומית–ציונית עם דתיּות, ומכאן הכינוי שניתן לציבור זה: דתיים–לאומיים 
ישראל שלב בדרך להבאת  ראו בהקמת מדינת  גוש אמונים  כן, אנשי  כמו   .)2007 )פישר, 

.)Aran, 1986( ”הגאולה, ולכן טבע גדעון ארן את המונח “דת ציונית
כאמור, המתיישבים המעוניינים לעלות למרשם הם בעיקר ממפוני גוש קטיף מהיישובים תל 
קטיפא וכפר דרום שפונו בהתנתקות בקיץ 2005. אחת הסיבות המרכזיות שהציגו המתיישבים 
להתיישב  מהמבקשים  ניכר  חלק  זאת,  עם  הקהילה.18  שימור  היא  מרשם  להקמת  והמדינה 
במרשם הצטרפו לגרעין רק לאחר הפינוי ולא ישבו לפני כן בגוש קטיף. נכון ל–2009, המפונים 
והמצטרפים החדשים מנו יחד כחמישים משפחות )כשש נפשות במשפחה בממוצע( המשתייכות 
כולן לציבור הדתי–לאומי. לקראת העלייה המשותפת לקרקע, ומאחר שהגרעין המיועד למרשם 
התגורר כאמור בשני יישובים זמניים נפרדים )שקף ושומריה(, ניסו המתיישבים “ליצור קהילה”: 
נערכו מפגשי היכרות והכנה רבים, נחגגו יחד חגים והתקיימו דיונים כדי לנסות לקבוע את האופי 

והחזון של היישוב המשותף, חזון שמכיל גם פרשנות מסוימת לטבע, כמו שאראה בהמשך.

שיטת המחקר

מאמר זה מבוסס על עבודת מחקר שבוצעה בין ספטמבר 2008 ליולי 2009 וכללה בעיקר ראיונות 
עומק, אך גם תצפיות וניתוח טקסטים. במהלך המחקר ערכתי כ–22 ראיונות עם פעילים משתי 
הקבוצות שלקחו חלק בוויכוח על מרשם: 12 ראיונות עם אנשי גרעין מרשם ועשרה ראיונות 
עם אנשי ארגוני הסביבה שהיו מעורבים אישית במאבק. רובם היו חברי החברה להגנת הטבע, 
שהובילה את המאבק, ואחרים היו מהעמותות אדם, טבע ודין ומגמה ירוקה, וכן פעילי סביבה 

אחרים שהגישו התנגדויות והיו מעורבים במאבק בלא שייכות ארגונית ברורה.

כאן חשוב לציין את פעילותם של כמה מארגוני הסביבה הוותיקים )בעיקר החברה להגנת הטבע ורשות   17

 ;2006 )טל,  הירוקה  והסיירת  טבע  בעזרת שמורות  הלאום  בקרקעות  לחיזוק השליטה  והגנים(  הטבע 

.)Yiftachel, 1996
המושג קהילה תופס מקום מרכזי בדיון על מרשם. לדיון ביקורתי במושג ראו חזן )1988(.   18
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כדי להעשיר את התמונה ערכתי גם תצפיות. מאחר שהמחקר עוסק בשתי קהילות נפרדות, 
המקומות האפקטיביים ביותר לצפות בהן היו מקומות המפגש, או ליתר דיוק, העימות. המסדרון 
של הוועדה הארצית לתכנון ובנייה, אולמות בתי המשפט ומרחבים ציבוריים שבהם התקיימו 
ההפגנות הם האתרים שבהם צפיתי בחברי הקבוצות ויצרתי קשרים ראשוניים עם המרואיינים. 
כמו כן, נכחתי בכמה אירועים של המתיישבים: חגיגות ט“ו בשבט, יום העצמאות, שבועות ועוד.
בד בבד ניתחתי טקסטים רבים, כגון פרוטוקולים ותמלילים של ישיבות מוסדות התכנון, 
פרוטוקולים של ועדות הכנסת והממשלה, פסקי דין ועתירות לבג“ץ, ניירות עמדה וכתבות 

בעיתונים, וכן עקבתי אחרי אתרי האינטרנט של הקבוצות וניתחתי את תוכניהם. 

פרשנויות לטבע: בין אדמה לסביבה 

מצד  המתיישבים  הטבע,  למושג  הקבוצות  שתי  שמציעות  הפרשנויות  את  אציג  זה  בחלק 
אחד ואנשי ארגוני הסביבה מצד שני. אפתח בתיאור של תפיסותיהן את שמירת הטבע ושל 
המחלוקות סביב פרקטיקת ההתיישבות, אמשיך בהצגת מקורות הסמכות שעליהם נשענות 

הפרשנויות לטבע, ואסיים בדרך שבה רואות שתי הקבוצות את עצמן כממשיכות הציונות.

המתיישבים: התערבות האדם כשמירת הטבע
היא המחלוקת בדבר ההגדרה  אחת הסיבות להבדלים בפרשנות לטבע של שתי הקבוצות 
של טבע: מה הוא מקיף, ובעיקר כיצד יש לשמור עליו. שתי הקבוצות מכירות בחשיבותו 
של שימור הטבע, אך חלוקות באשר לדרך הראויה לעשות זאת. בקרב המתיישבים, היחס 
לטבע בא לידי ביטוי בעיקר ביחס הפיזי לאדמה. כך, הכרת האדמה, הכרת הארץ, פיתוחה 
והיאחזות בה הם מרכיבים מרכזיים בהגדרת הטבע. אפשר לחלק את יחסם של המתיישבים 
לטבע לשלוש תפיסות מרכזיות שלכל אחת מהן מתלווה פרקטיקה שמבטאת אותה: סימון 

הטבע דרך טיולים, יצירת טבע דרך נטיעת עצים והשתלבות בטבע דרך התיישבות.

א. קום והתהלך בארץ: טיולים כדרך לסמן את הטבע
על פי דברי המתיישבים, הטיול הוא מרכיב מרכזי בקשר שבין האדם לטבע. איציק, מנהל 
פנימייה, היה אחד הראשונים שהצטרפו לגרעין היישוב הזמני בשקף לאחר הפינוי, אף שלא 
היה תושב גוש קטיף ולא פונה ממנו. וכך מתאר איציק את הדרך שבה הוא רואה את הקשר 
אל הטבע: “בתקופה הראשונה שהיינו שם ]במזרח לכיש[, אז כל שבוע היינו במערות באזור. 
טיילנו, הכרנו, בילינו שם הרבה, מערות חזן. להכיר, להתחבר לטבע, לאדמה. טיילנו הרבה. 

הרי אנחנו ירוקים ואוהבי טבע”.
איציק רואה את עצמו כירוק וכאוהב טבע. אהבת הטבע בשבילו היא היכרות עם הסביבה 
אהבת  עם  בעיניו  ומזוהה  כך  לשם  המקובלת  הפרקטיקה  הפיזי.  במובן  האזור  אדמת  ועם 
הטבע היא הטיול. איציק ומרואיינים אחרים הדגישו בפניי שרוב מחזיקי כרטיס מטמון ־ 
כרטיס המנוי של רשות הטבע והגנים ־ הם חובשי כיפות סרוגות. זהו לדעתם סמל וביטוי 
לאהבת הטבע שלהם. כך, בשלבי הגיבוש של קהילת מרשם הם יצאו לטיולים רבים באזור 

המיועד להתיישבות כדרך להתחבר למקום ולקהילה.
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העצמית  בזהות  חשוב  מרכיב  בטיולים  רואה  הפינוי,  לאחר  ליישוב  חדווה, שהצטרפה 
שלה, וכן בזהותם של חבריה מהציונות הדתית. בריאיון ִאתה היא מחברת בין טיולים לאהבת 
הדתי– ]הציבור  שלנו  שהציבור  בכלל  חושבת  “אני  הסביבה:  איכות  על  ולשמירה  הטבע 

לאומי[ הוא ציבור שמאוד מחובר לארץ, לטיולים ולשמירה על איכות הסביבה. תלך לבתי 
ספר שלנו ולאחרים ותראה מי שומר על הסביבה ]...[ כי אותי חינכו שאני אוהבת את הארץ 

דרך הטיולים בה, דרך הרגליים”.
משחר ימיה של הציונות נתפס הטיול בארץ כפרקטיקה של סימון טריטוריה שמאשררת 
את הבעלות על הארץ ואת הילידיּות )Ben-David, 1997(. חדווה מסבירה שאהבת הארץ 
והשמירה על הטבע נרכשות על ידי פרקטיקה גופנית, הטיול, חיבור וכיבוש דרך הרגליים. 
בארץ,  המטיילים  של  הארי  כחלק  הדתיים–הלאומיים  את  כאמור  מסמנים  ואחרים  היא 
בניגוד לאחרים, החילונים. מכאן שהטיולים אינם רק פרקטיקה לסימון טריטוריה, אלא גם 

פרקטיקה ממיינת המסמנת מי שייך לאוהבי הארץ ומי לא. 

ב. אני נטעתי עץ בארץ ישראל: נטיעה כדרך ליצור טבע 
ביטוי נוסף לאהבת הטבע, לקשר לאדמה, וכן לכוחו של האדם מול טבע, הוא נטיעת עצים )טל, 
Benstein, 2004 ;2006(. בעיני המתיישבים, נטיעת עצים נתפסת כאהבת טבע אמיתית וכיצירת 
טבע. לכן ט“ו בשבט, שנחגג בזמן עבודת השדה שלי במזרח לכיש, היה אירוע מרכזי וחגיגי שהגיעו 
אליו אנשי הציונות הדתית מכל הארץ כדי לחגוג את הנטיעות כסמל להתחדשות ולהתיישבות. 
אנשי מרשם גם ערכו מסכת מיוחדת עם שירים וסיפורים המתארים את הנטיעות כדרך להתחבר 
השמות  ועדת  כן,  על  יתר  העצמאות.19  יום  בחגיגות  גם  הקריאו  חלקם  ואת  ולמקום,  לאדמה 
הממלכתית שינתה ב–2010 את שם היישוב מרשם והעניקה לו את השם נטע, שם שהמתיישבים 
אימצו בחום. בדיון שבו נכחתי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, דנו בעתירת החברה להגנת 
הטבע נגד הקמת מרשם, ואחד ממנהיגי המתיישבים הטיח באחד ממגישי ההתנגדויות הצעירים: 
“אני יותר ירוק ממך, כי אני נטעתי עצים עוד לפני שנולדת”, משפט שעוד נחזור אליו בהמשך. 
היאחזות  של  טריטוריה,  סימון  של  כפרקטיקה  נתפסת  עצים  נטיעת  גם  הטיולים,  כמו  כן,  אם 
באדמה, קביעות ושורשיות, וכן כיצירת טבע, אקט תרבותי המלמד על היררכיה בין האדם לטבע. 

ג. התיישבות כהשתלבות בטבע
בציטוט הפותח את המאמר מתאר אריאל את ההבדל בין תפיסות הטבע השונות כמו שהוא 
רואה אותו. אריאל הוא אחד ממנהיגי קהילת מרשם. הוא היה ממקימי תל קטיפא, ולאחר 
הפינוי היה ממובילי רעיון ההתיישבות במזרח לכיש. בדבריו קושר אריאל בין תפיסות הטבע 
וטוען שה“ירוקים” הם נטולי ערכים ביחס לאדמה.  ואידיאולוגיות  ובין תפיסות פוליטיות 
לפי אריאל, פעולת ההתיישבות היא פרקטיקה מרכזית בחיבור האדם אל אדמתו, בחיבור 
האדם אל הטבע. השימוש במושג אדמה כדרך להתחבר למקום ולטבע חוזר אצל המתיישבים 
עמדה  במסמכי  וכן  באינטרנט,  בפורומים  ביניהם,  מנהלים  שהם  בשיחות  ִאתם,  בראיונות 

למשל, בט“ו בשבט וביום העצמאות חולק והוקרא הקטע “חבל לכיש” מאת חנניה רייכמן )מתוך הדי   19

הימים, 1957(: “לשתול ולנטוע, לחרוש ולזרוע, היא–היא תשובתנו לבעל הזרוע, אדם ללא שורש משול 
לאבק ]...[ נוטע איננו תייר ואורח, ימסור את נפשו על העץ הפורח”. 
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בפעולות  רואים  המתיישבים  וחבריו  אריאל  התכנון.20  במוסדות  דיונים  לקראת  שפרסמו 
ההתיישבות וההתערבות בטבע את הדרך להתחבר אליו ואל האדמה. 

דרור, ממפוני כפר דרום המתגורר ביישוב הזמני בשומריה, ממשיך את תפיסתו של אריאל:

לאדמה,  קרוב  הישיבה  הזאת,  החיים  צורת  אבל  אחד,  באף  לפגוע  רוצה  לא  אני 
יוצרת אופי שונה, יוצרת אדם אחר, ערכי יותר. פעם היו אלה בני הקיבוצים, היום 
־ המתנחלים, הם היום משפיעים. לטוב או לרע, כל אחד לפי המחשבה שלו, אבל 

הקשר לאדמה יוצר את יכולת ההשפעה.

לא  זה,  במובן  יותר.  ערכית  לחברה  ששייך  שונה  אדם  יוצרת  לאדמה  הקרבה  דרור,  לפי 
החקלאות ועבודת האדמה היא היוצרת את האדם הערכי המחובר לטבע, כמו שהאמינו א“ד 
יישוב חקלאי, הרי החיבור  יועד להיות  גורדון ומפתחי האתוס הציוני. מאחר שמרשם לא 

לאדמה נעשה בעצם ההתיישבות. 
את  שהרכיבו  הקהילות  של  הגיבוש  בטיולי  בחוזקה  הדהדה  לאדמה  החיבור  חשיבות 
הגרעין של מרשם, שבהם הדגישו המשתתפים את החזרת ערך הקשר לאדמה ולשורשים כדרך 
של “תיקון” לכלל המדינה בעקבות ההתנתקות והמצב החברתי המדורדר הקיים בעיניהם. 

המתיישבים ראו בהתיישבות במרשם חלק מהבראת החברה וחזרה לערכים ה“נכונים”. 

היהדות והטבע 
שהתפיסה  טוען  לסביבה,  הדתות  פרשנויות  על  במחקרו   ,)Gibson, 2009( גיבסון 
האתנוצנטרית של האדם כלפי הטבע, מקורה במסורת היהודית–נוצרית. לעומתו, חוקרים 
אחרים טוענים שבמסורת היהודית אפשר למצוא הדים הן לראייה האתנוצנטרית והן לראייה 
היהדות  של  היחס  על  ארחיב  לא  היריעה,  קוצר  מפאת   .)Benstein, 2004( הביוצנטרית 
ואנשי  ביותר בקרב המתיישבים  הנפוץ  אציין שהציטוט  זה,21 אך  לסביבה במסגרת מאמר 
)ב, טו(: “ויקח ה‘ אלהים את–האדם  הסביבה כאחד בהקשרים הללו לקוח מספר בראשית 

ויִנחהו בגן–עדן לעבדה ולשמרה”.
פרשנים רבים מצאו בפסוק זה מקור לתפיסת האדם כחלק מהטבע ולתפקידו בשימור 
הסביבה, כשעיקר הפרשנות מתמקדת במילים “לעבדה ולשמרה”. למרות זאת, אלי, ממקימי 
הגרעין של מרשם, משתמש בפסוק זה כדי להסביר מדוע לדעתו האדם קודם לטבע: “המדרש 
‘לעבדה ולשמרה’ אומר שצריך לפתח, לקדם ולעבוד, ומצד שני צריך לשמור ]...[ אבל מרכז 
העולם זה האדם. כדי לפעול. האדם פועל נכון, גם מייצר וגם שומר וגם לא פוגע בסביבה. 
זה נקרא מוסרי”. אלי מעמיד היררכיה בין האדם לטבע: האדם הוא העומד במרכז, והטבע 
הוא תשתית ואמצעי לפיתוח ולעבודה, כמו בפסוק מספר בראשית. פסוק זה מופיע גם ברבים 

ב–22 במרס  )נצפה לאחרונה   )http://new.katif.net( ראו למשל הדיון בפורום לכיש באתר קטיף.נט   20

2009(, וכן במסמך של ועד תושבי מרשם משנת 2008 שכותרתו “המרשם לשילוב נכון בחבל לכיש: 

הבהרות ונתונים לקראת הדיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה”.

ובעיקר משום שהטענות העולות במאמר על הקשר הפרשני שבין התיישבות לסביבה עולות גם בזירות   21

אחרות בהקשר הישראלי, לא רק כשהמתיישבים הם חובשי כיפה. 
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הצירוף,  של  השני  חלקו  את  בעיקר  מדגישים  הם  אך  הסביבה,22  ארגוני  של  מפרסומיהם 
“לשמרה”, ואילו אלי מדגיש את קדימותו של “לעבדה”. במובן זה, שמירת הטבע היא אמנם 

חשובה, אבל מתקיימת רק לאחר הפיתוח והעבודה הקשה. 
אנשי ארגוני הסביבה נתפסים בעיני המתיישבים כבעלי תפיסה ביוצנטרית, המקדמת את 
הטבע ורק אחר כך את האדם. איציק, רב היישוב, כמו רוב המרואיינים מקרב המתיישבים, 
חושב שסדר העדיפויות הזה של אנשי ארגוני הסביבה אינו אלא עיוות. במקום שהאדם יהיה 

בראש ההיררכיה, הם מציבים בראשה את הטבע. וכך הוא מסביר:

אפליה  כאילו  יש  אז  שלו,  לצרכים  הטבע  את  מכופף  שהאדם  אומרים  הירוקים 
מתקנת, אבל מה זה עושה לאדם? איזה בני אדם זה מצייר לך? ]...[ והשפיץ של זה, 
זה לא הביוספרה או הסביבה, אלא מי שמקיים אותה, מי שחי כאן, האדם, אנחנו 

השפיץ שלו. וצריך לשמור עלינו.

אנשי ארגוני הסביבה: הימנעות כשמירת הטבע
אנשי  טוענים  האדם,  פני  על  הטבע  את  מקדשים  שהירוקים  המתיישבים,  טענות  מול  אל 
נגד  ופעיל מרכזי במאבק  בכיר בחברה להגנת הטבע  נדב,  הוא.  כך  ארגוני הסביבה שלא 
לבעלי  לצמחים,  גידול  כבית  הפתוחים  לשטחים  מתייחסים  “אנחנו  טוען:  מרשם,  היישוב 
החיים, אבל גם לאדם, לסביבת מחייתו, וגם לנפש האדם. אנחנו לא רק דואגים לחיות אלא 
גם לאדם”. נדמה שנדב מרגיש שהוא צריך לעשות את המהלך ההפוך ולתת מענה לטענה 
שמעלים המתיישבים ואחרים בדבר הזנחת האדם. מבחינתו, האדם הוא אחד המינים שיש 
לשמר. הוא אינו עליון, אלא שווה, וכשם שיש לדאוג לצמחים ולבעלי החיים, כך יש לדאוג 
ויוצאים נגד  גם לאדם ולנפשו. אנשי ארגוני הסביבה מגדירים מחדש מהי הזהות הירוקה 

התפיסה הירוקה שמציגים המתיישבים. 
יתר על כן, בראיונות עם אנשי ארגוני הסביבה הם יוצאים נגד שלושת מרכיבי הזהות 
וטוענים שכל אחד מהם בעצם  הירוקה של המתיישבים ־ טיולים, נטיעות והתיישבות ־ 
פוגע בטבע. הטיולים אמנם חשובים, אך אם הטיול עלול לפגוע בבתי הגידול למשל, ברור 
להם שאין לטייל. גם נטיעת העצים, שהוגדרה קודם כיצירת טבע, נחשבת בעיניהם סכנה 
כלפי  הרגשתו  את  תיאר  ירוקה,  מגמה  בעמותת  ופעיל  לאקולוגיה  סטודנט  יונתן,  לטבע. 
האמירה של אחד המתיישבים, שהזכרתי קודם, על כך שהוא ירוק יותר ממנו כי נטע עצים 
רבים: “אז שאני אסביר לו שלנטוע עצים בארץ זה לא ירוק? שזה רק הורס את הטבע, את 

בתי הגידול ואת הנוף?” 
אנשי ארגוני הסביבה ערים לאתוס הציוני הרואה בהקמת יישובים ובנטיעת עצים מעשים 
של חיבור לאדמה ולטבע, אך מתנגדים לחיבור בין טיול, נטיעה והתיישבות ובין שמירה על 
הסביבה. פעולת ההתיישבות נתפסת בעיניהם כעיקר הפגיעה בטבע. סיגל, בכירה בחברה להגנת 
הטבע וממובילות המאבק נגד ההתיישבות החדשה בכלל ונגד מרשם בפרט, מתקשה לקבל את 
החיבור בין התערבות בטבע לשמירה עליו: “הם טוענים שהם יבנו יישוב אקולוגי וכך ישמרו 
על הסביבה. מה אני אגיד לך. עדיף שהם לא היו כותבים את זה, זה ממש מביש. כי איך אפשר 

למשל במאמר של איריס האן )2008( על הציונות הירוקה ובאתר החברה להגנת הטבע.  22
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להגיד את זה, שעצם הישיבה שלך בלב השטח הפתוח פוגעת בסביבה?” לתפיסתה של סיגל 
ושל אנשי ארגוני סביבה אחרים, כל הקמת יישוב או פיתוח בשטחים הפתוחים הם בגדר פגיעה 
בטבע. שמירה על הטבע כרוכה באי התערבות של האדם, או לכל הפחות במזעור ההתערבות. 
את פרשנותם של המתיישבים לטבע מגדירים אנשי ארגוני הסביבה כתפיסה הירוקה הישנה, 

 .)sustainability( לעומת תפיסת הטבע שלהם, המתקדמת, הנשענת על עקרונות של קיימות

פרשנות אקולוגית לטבע 
בספרות האקולוגית מופיעות כמה טיפולוגיות שמנסות למפות את התפתחות הגישות לטבע. 
על פי רוב, טיפולוגיות אלה כוללות לפחות שתי רמות, כאשר הראשונה נתפסת כמיושנת 
 Goodland, לדוגמה  )ראו  הטבע  של  מתקדמת  וכתפיסה  יותר  כנכונה  נתפסת  והאחרונה 
הסביבתיים  החשיבה  אופני  התפתחו  כיצד  מראה   )2001( שוורץ  איילון  למשל,   .)1995
מתפיסות של שמירת הטבע כפראית ורומנטית לחשיבה נוסח מדעי הסביבה, הקושרת בין 
תהליכים סביבתיים, השפעות שליליות על האדם ומגוון ביולוגי. את שתי התפיסות האלה 
מכנה שוורץ “התפיסות הקלאסיות” ומעמיד אותן אל מול התפיסה השלישית, המתקדמת 

.)Benstein, 2004 יותר, של קיימּות )שם, 13-5, וראו גם
קיימות פירושה פיתוח שעונה על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים 
לספק את צורכיהם )Goodland, 1995(. היא מבוססת על יצירת מאזן בין השימוש שהאדם 
זו רואה באדם  ואחרים, תפיסה  יכולתו של הטבע להתחדש. לפי שוורץ  ובין  עושה בטבע 
חלק מהטבע ומנסה להציע דרכים לשלב פיתוח בצד שימור וערכים בצד מדע. כמו כן, היא 
 ,)Escobar, 1998; Giddens, 2009 ;2006 ,קושרת בין אי צדק חברתי לאי צדק סביבתי )טל
ולכן נוגעת גם לאקטיביזם חברתי )דה–שליט, 2004; שדה, 2010(. תפיסת הקיימות היא אחת 

מפרשנויות הטבע הרווחות ביותר כיום בקרב אנשי ארגוני הסביבה.
לאור תפיסת הקיימות הוכנה בהזמנת ִמנהל התכנון תכנית מתאר לאזור מזרח לכיש לקראת 
הכרזתו כחלק משמורה ביוספרית בשפלת יהודה )שטרן, 2001(.23 שמורה ביוספרית היא אזור 
בעל רגישות סביבתית ששוכן קרוב למגורי אדם ועונה על קריטריונים אקולוגיים ותכנוניים. היא 
אינה בדרגת שימור של שמורות טבע רגילות, אלא משלבת אזורים שאפשר לפתח לפי עקרונות 
של פיתוח בר קיימא בצד אזורים המיועדים לשימור. סיגל, בכירה בחברה להגנת הטבע ומתכננת 
ביוספרית  שמורה  כללי  “באופן  מקצועית:  בשפה  התכנית  עקרונות  את  מסבירה  במקצועה, 
מורכבת מאזורי גלעין, שבהם השימור הוא מרבי, אזורי חיץ שמגנים על אזורי הגלעין, ואזורי 
מעבר שבהם מרוכז הפיתוח”. כלומר, בבסיס התכנית עומדת ההנחה שאפשר לחלק ולקטלג את 
הטבע או את הסביבה ליחידות שבהן אסור לאדם להתערב, ליחידות שבהן מותר לאדם לבנות 

וליחידות מתווכות שאמורות להגן על אזורי “הטבע הטהור” מפני אזורי “התרבות”. 
על  נעו  והצדדים  ביוספרית,  ומתן על המונח שמורה  בדיונים על מרשם התנהל משא 
הציר שבין שמורת טבע רגילה לקרקע לפיתוח. המתיישבים והמדינה דחפו לקוטב הפיתוח, 
וארגוני הסביבה ראו באזור שמורת טבע בעלת רמת שימור נמוכה יחסית. דוד שוהמי, פעיל 
סביבתי שלא פעל מתוך שייכות לארגון כלשהו, אמר: “אתם שמים שם יישוב חדש, בנקודה 
הכי רגישה. להוריד 41 יחידות, חצי גבעה, ולהגיד שעכשיו זה ביוספרי, זה פשוט לא נכון. 

התכנית עדיין לא אושרה ונתקלת בהתנגדות עזה של הרשויות המקומיות ומשרדי הפיתוח.   23
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ברגע שהחלטתם לשים שם יישוב, זה כבר לא משנה איך עושים אותו, מורידים, מקטינים, 
זה לא מתאים למרחב הביוספרי”.24

לפי השקפתם של אנשי ארגוני הסביבה, כמו שהיא באה לידי ביטוי במאבק על מרשם, 
המרחבים שבהם אסור לאדם להתערב, לפגוע או לשנות הם נרחבים ביותר. למרות טענתם 
בפני  ועדויותיהם  מסמכיהם  דבריהם,  שניתוח  הרי  והטבע,  האדם  את  מכילה  שתפיסתם 
מוסדות התכנון מעלה שבפועל הם מקדשים את הטבע ומשמרים את הניגוד הבינארי שבין 
טבע לתרבות. עמירם, פעיל סביבתי עצמאי וממגישי ההתנגדות נגד הקמת מרשם, אומר 

זאת מפורשות בריאיון עמו:

חשוב לי לציין שאיכות הסביבה במובן פגיעה באדם כגון זיהום אוויר, איכות המים 
וכו‘, לא ממש מעניינת אותי. אלו אמנם נושאים חשובים, אבל לדעתי יותר חשוב זה 
שמירת הטבע ־ וזה מה שאני מנסה לקדם. מניעת פגיעה במגוון מינים וערכי טבע, 

זה מה שיותר אקוטי לדעתי. 

גישת  על  פחות  נשענת  לפחות במקרה של מרשם,  פעילי הסביבה,  כן, פרשנותם של  אם 
הקיימות ושילוב האדם והטבע, ומשקפת ראייה המקדשת את שימור המגוון הביולוגי ואת 

ההגנה על בעלי החיים והצומח ־ כמו שאפשר לראות גם בחלק הבא, ביחסם למדע.

על סקרים ואנשים: המדע כמקור סמכות
אנשי ארגוני הסביבה רואים בפעילות האדם, ובעיקר בהתיישבות, הפרעה לטבע ופגיעה בו 
)בן דוד, 2010(. לכן לדעתם יש להפנות את מרב המשאבים להתחדשות עירונית ולהרחבת 
יישובים קיימים )האן, 2009; שגיא, 2007(. טיעונים אלה עולים בחריפות מתמליל ישיבת 
הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מ–16 בספטמבר 2009, שדנה בהתנגדויות להחלטה על הקמת 
מרשם.25 הייתה זו ישיבה ארוכה וסוערת, שעל אופן התנהלותה הגישה החברה להגנת הטבע, 

כאמור, עתירות לבתי המשפט.
הציגו  ־  מקומיים  ותושבים  סביבה  פעילי  מדענים,  ־  מרשם  נגד  ההתנגדויות  מגישי 
בישיבה סיבות לביטול ההחלטה להקים את מרשם. אחד הבולטים שבהם, ד“ר יובל ספיר, 
בוטנאי מאוניברסיטת תל אביב, דיבר כנציג קבוצת מדענים מתחום האקולוגיה והאבולוציה 
שהגישו אף הם התנגדות. בין השאר טען ד“ר ספיר כי “בתוקף דעתי המקצועית והמדעית, 
ומתוקף המדענים שמצטרפים אליי ־ חלקם בעלי שם ברמה עולמית בתחום האקולוגיה ־ 
אנחנו חושבים שהיישוב הזה באופן ספציפי מסכן באופן חמור את המערכת האקולוגית, לא 

רק בקנה מידה מקומי אלא גם בקנה מידה ארצי”.26
מניתוח  מאמרים.  על  מאמרים  סקרים,  על  סקרים  עדויות,  על  עדויות  ממשיך,  זה  וכך 
ניירות העמדה, ההתנגדויות, העתירות, תמלילי הישיבות והכתבות בעיתונים עולה שהטענה 

תמליל ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מס‘ 499 מ–16 בספטמבר 2008, עמ‘ 79; מצוטט גם בערר   24

החברה להגנת הטבע לבג“ץ מ–1 ביוני 2009.

תמליל ישיבת הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מס‘ 499, עררים על החלטות הוועדה המחוזית.   25

שם, 20.  26
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היא  תוכננה  שבה  המסוימת  בנקודה  מרשם  הקמת  נגד  הסביבה  ארגוני  אנשי  של  המרכזית 
הפגיעה שתיגרם למגוון הביולוגי והרס בתי גידול. טיעון זה מתבסס על סקרים מדעיים שניתחו 
את השטח. יונתן מיטיב לבטא עניין זה: “אבל אני לא יודע איך הם יכולים להגיד את זה ]שאין 
פגיעה חמורה בטבע[ אחרי שהם שומעים את הדעות של מומחים, את הדעות של חוקרים, 

שבדקו וראו את ההשפעות של יישובים חדשים. איך הם יכולים להגיד שזה לא קורה?” 
יונתן מכיר בסמכות החברתית המתלווה לעוסקים בשיח המדעי ואינו מצליח להבין איך 
אפשר להתעלם מההוכחות המדעיות שהוא וחבריו מביאים ולטעון שהקמת היישובים אינה 
פוגעת בסביבה למרות עשרות הסקרים, חוות הדעת ובתי הגידול שמופו, נסקרו, נמדדו, נותחו 
וסווגו. כל התשתית שעליה מבוססת טענת ארגוני הסביבה על הפגיעה בשטח, כל התפיסה 
וניתוחים.  מחקרים  של  מדעית  תשתית  על  מבוססת  הביוספרי,  המרחב  מאחורי  שעומדת 
וחילקו אותו למרחבים עם רמת פגיעות משתנה, ההגדרות  סקרי השטח שמיפו את האזור 

של הפגיעה בטבע וניתוח ההשפעות של הקמת היישובים ־ הכול מבוסס על השיח המדעי.
תופעה דומה מתאר גם דני רבינוביץ‘ )2006(, שרואה את החברה להגנת הטבע כחלק 
“כת  של  הסביבתיים  מאבקיה  ואחרים,  רבינוביץ‘  לטענת  בישראל.  הטבע”  ב“כת  מרכזי 
וניתוקו  הטבע  של  סטריליזציה  אגב  מדעיים–אוניברסליים  ממדים  על  נשענים  הטבע” 
נגד  כיצד במאבק  רבינוביץ‘ מראה   .)2006 גם טלשיר,  )ראו  ופוליטיות  מסוגיות חברתיות 
כביש חוצה ישראל הדגישו אנשי החברה להגנת הטבע את הצד המדעי של הפגיעה במגוון 
וכך  לדעתו,  בכביש  חברתי שגלומות  צדק  אי  סוגיות של  במקום  הנוף  הרס  ושל  הביולוגי 
חוצה  בכביש  המאבק  ואכן,   .)2010 וורדי,  )רבינוביץ‘  הרחב  מהציבור  המאבק  את  ניתקו 
ישראל היה נקודת מפנה בקרב רבים מאנשי החברה להגנת הטבע וארגוני סביבה אחרים, 
יותר שבסיסן אינו רק מדעי–סביבתי אלא מחבר  שהחלו לפתח תפיסות סביבתיות רחבות 
בין סוגיות של שימור הטבע ובין תהליכים חברתיים ופוליטיים )האן, 2009; טל, 2006(. אך 
במקרה של מרשם, למרות הטענות של אנשי הסביבה שהם מאמצים את תפיסת הקיימות 
ומשלבים שמירה על הסביבה עם צדק סביבתי וחברתי, נדמה שהם עדיין משתמשים במושגי 
הגישה המסורתית–המדעית )שוורץ, 2001(, ולא בטיעונים חברתיים–מוסריים. “כת הטבע”, 

כמו שכינה אותה רבינוביץ‘ )2006(, עדיין שלטת. 
לסיכום חלק זה, המשווה בין שתי תפיסות של טבע, אפשר לומר ששמירת הטבע בעיני 
המתיישבים נשענת על שלוש פרקטיקות הקשורות זו בזו: טיולים, נטיעת עצים והתיישבות. 
וראיית  לטבע  ביחס  האדם  של  מרכזיותו  משתקפת  בהתיישבות,  ובעיקר  מהן,  אחת  בכל 
הטבע כאדמה שיש להיקשר אליה. אנשי ארגוני הסביבה, לעומת זאת, מתנגדים לתפיסת 
המתיישבים, שהיא “מסורתית” לדעתם, ורואים בפעולות השמירה של המתיישבים, ובעיקר 
אוחזים  שהם  הסביבה  פעילי  של  טענתם  למרות  בטבע.  שפוגעת  התערבות  בהתיישבות, 
שלפחות  עולה  וכתיבתם  פעולתם  מניתוח  לטבע,  האדם  בין  המשלבת  מתקדמת  בתפיסה 
במקרה של מרשם, תפיסתם נשענת על בסיס מדעי המקטלג וממפה את הסביבה למרכיביה 

ודוגלת בהימנעות כדרך עיקרית לשמירת הטבע.
הסביבה  ארגוני  לעצמם  שלקחו  המנדט  את  מאתגרת  המתיישבים  של  הטבע  פרשנות 
המקצועי  האידיאולוגי  הבסיס  את  מערערים  הם  וכך  הטבע,  של  בלעדית  פרשנות  לספק 
המקובלות  הלאומיות  תפיסות  את  מאתגרים  מצדם  הסביבה  ארגוני  הסביבה.  ארגוני  של 

ומערערים על החיבור בין ציונות להתיישבות, כמו שאראה בחלק הבא.
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לאומיות בין סביבה לאדמה 

ציונות, אדמה והתיישבות
ההגמונית  הציונית  ההשקפה  גם   ,)Castells, 1997( אחרות  לאומיות  באידיאולוגיות  כמו 
קושרת בין תקומה לאומית ובין התיישבות )פלד ושפיר, 2005( ומקדשת את החזרה לאדמה, 
 .)Kimmerling, 1983( את כיבוש השממה ואת עיצובו המחודש של מרחב הְספר המוגבל
אך בישראל קיים גם שילוב ייחודי בין אדמה, לאומיות ובעלות על הקרקע, שרובה נתונה 
החשיבות  על  שמצביעה  ספרות  בצד   .)2003 שנהב,   ;2000 ויפתחאל,  )קדר  המדינה  בידי 
 ;2000 )בירן,  האוכלוסייה  ופיזור  הלאומיות  ביסוס  ביטחון,  לצורכי  להתיישבות  המיוחסת 
הציונית  באידיאולוגיה  כיצד  שמראה  ביקורתית  ספרות  קיימת   ,)2006 וגורני,  פז–ישעיהו 
ולהדרת  להלן(  )ראו  והארץ  המרחב  המקום,  בין  לקישור  פרקטיקה  ההתיישבות  שימשה 

.)Rabinowitz, 1997; Shafir, 1995 ;2003 ,לאומים אחרים )פייגה
כמו שנאמר במבוא למאמר זה, בעשורים האחרונים חלה ירידה בכוחה הסימבולי והמוחשי 
ניאו–ליברליות  אידיאולוגיות  מעליית  בחלקה  נובעת  זו  ירידה  ההתיישבות.  פרקטיקת  של 
שקידמו את כלכלת השוק והאינדיבידואליזם )רם, 2005; שנהב, 2003(, ובחלקה מהיחלשות 
המיליטריזם המרחבי )צפדיה, 2010( ומירידת כוחן של קבוצות דומיננטיות בחברה )קימרלינג, 
2004(. ההתיישבות נחלשה עד כדי כך שכיום נשמעות טענות שהמדינה מתנכלת לה ומפלה 
אותה )סופר, 2010; רונין, 2009(. עם זאת, פרקטיקת ההתיישבות היא עדיין כלי מרכזי בעיצוב 
המרחב בישראל )זיו ושמיר, Hananel, 2010 ;2003( וניתנת לה עדיפות בהחלטות המדינה 

כחלק מאידיאולוגיות אתנו–לאומיות וכלכליות )קדר ויפתחאל, 2000(. 

המתיישבים: התיישבות כחיבור בין המרחב הפיזי לאידיאל הארץ
של  כפרקטיקה  ההתיישבות  את  וראייתם  כאדמה  הטבע  את  המתיישבים  של  תפיסתם 
בשיח  המופיע  ־  האתנו–לאומי  הממד  כמו  נוספים,  ממדים  מכילה  ולאדמה,  לטבע  חיבור 
המתיישבים בשם הקוד הישראלי “הממד הביטחוני” ־ וכן הממד החברתי–דתי המחבר בין 
הקשר לאדמה ובין נפש וחברה בריאות. שלושת הממדים הללו שלובים זה בזה ומזינים זה 

את זה בפרקטיקת ההתיישבות.
כמו שאמר אריאל בציטוט שבראש המאמר, לדעתו החיבור לאדמה הוא הביטוי לאהבת הטבע 
שלו ושל חבריו. החיבור או הקשר לאדמה הוא מושג שחוזר רבות בשיח של המתיישבים, בראיונות 
ִאתם, בפרסומים שלהם ובכתבות עליהם. ביהדות ובציונות הדתית מופיע החיבור לאדמה, בעיקר 
לאדמת ארץ ישראל, כחלק מרכזי באמונה )פייגה, 2003(. אך החיבור של המתיישבים עם האדמה 
אינו רק רוחני או דתי, אלא בעיקר בעל השלכות פוליטיות וחברתיות נרחבות במובן של סימון 

גבולות, קביעת עובדות בשטח ועיצוב המרחב לפי קריטריונים אתנו–לאומיים. 
נדמה  דומים.  פירושים  בעלי  מושגים  בין  ערבוב  לעתים  מתקיים  אלו  בסוגיות  בדיון 
שהמושגים ארץ, קרקע, אדמה, ובמקרה שלנו גם טבע, משמשים את המתיישבים במשמעות 
הבדלים  כמה  לזהות  אפשר  מרשם  של  במקרה  החומרים  של  זהיר  בניתוח  אך  דומה,27 

ואפשר להוסיף לדיון הזה את המושגים טריטוריה, מולדת, נוף, שדה ועוד. ראו לדוגמה: מוריס–רייך   27

 .Appadurai, 1996 ;2003 ,2010; מיטשל, 2002; פוקו, 2009; שנהב
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יסודיים. זהו אינו ניתוח גנאלוגי–היסטורי של התגלגלות המושגים, אלא ניסיון לחלץ את 
בקצרה.  אותם  אציין  המקום  קוצר  שמפאת  עצמם,  הנחקרים  את  המשמשות  המשמעויות 
משפטית–מקצועית,  במשמעות  רוב  פי  על  מובא  קרקע  המונח  המתיישבים  שאצל  נדמה 
למשל בצירופים קרקעות המדינה, שווי הקרקע, בתים צמודי קרקע וכיוצא באלה. זהו מונח 
המציין את המרחב הפיזי, בלא המשמעויות הנלוות אליו. לעומתו, המושג ארץ משמש סמל 
אידיאולוגי. יישוב הארץ, הכרת הארץ, אהבת הארץ וצירופים נוספים מבטאים רעיון פוליטי 
של שליטה ובעלות על הקרקע, על המרחב, על המקום. במונחים של ארן וגורביץ‘ )1991(, 
אפשר לזהות בקרקע את המקום הקטן, המוחשי, המעשי והיומיומי, אל מול הארץ ־ המקום 
זו דומה במובן מסוים להבחנתו של קימרלינג  הגדול, האידיאל הנשאף והמופשט. הבחנה 
ובין  פונקציונלית,  סוגיה  ישראל, הרואה במרחב  גישת מדינת  בין   )Kimmerling, 1984(

גישת ארץ ישראל, הרואה במרחב סוגיה אידיאולוגית–לאומית. 
האדמה ־ המושג שבו השתמשו המתיישבים באופן הנרחב ביותר ־ משלבת בין שני 
המושגים הקודמים, בין המקום הקטן למקום הגדול, ומנכסת גם משמעות רוחנית של יצירת 
אדם וחברה שונים, ערכיים יותר, כמו שהראיתי לעיל. המושג אדמה מציין את הקרקע במובן 
הפונקציונלי ואת הארץ במובן הרעיוני, את היומיומי ואת הקדוש, את השורשיות הרוחנית 

והפיזית. החיבור לאדמה הוא אפוא חיבור רב קולי ורב שכבתי.
בשיחות שערכתי עם המתיישבים סביב המאבק על מרשם, הם השתמשו לעתים תכופות 
במונח אדמה כביטוי לטבע, כמו שעשה אריאל בציטוט הפותח. ייתכן שהקישור בין השניים 
נבע מתוך שיח המאבק בארגוני הסביבה ומתוך רצונם של המתיישבים להראות שהם ירוקים 
יותר מהירוקים, אך לדעתי זהו ביטוי לגישה מורכבת יותר. גישתם של המתיישבים לטבע, 
בעקבות  ברורה  נוכחות  שמקבלת  מוצקה  אידיאולוגית  תפיסה  היא  בהמשך,  שאראה  כמו 

המאבק על מרשם. 
דרכם  כממשיכי  עצמם  ורואים  ראו  כללי,  באופן  אמונים  גוש  אנשי  כמו  המתיישבים, 
של חלוצי דגניה, נהלל וחניתה, ולכן כציונים “אמיתיים”, תופסי אדמה )קימרלינג, 2004(. 
האירועים  אחד  הייתה  נכחתי,  שבה  מרשם,  גרעין  אנשי  של   2009 העצמאות  יום  חגיגת 
הראשונים שבהם נפגשו הקהילות המרכיבות את מרשם: מפוני תל קטיפא, מפוני כפר דרום 
והמצטרפים המאוחרים. האירוע היה רווי בתחושת החשיבות של המדינה ושל המשך הציונות. 
לאחר טקס הדלקת המשואות, ריקוד הדגלים של ילדי הגן והנפת הדגל לראש התורן, עברו 
חברי הקהילה למשחקי חברה הקשורים בידיעת הארץ. אחד המשחקים כלל זיהוי אירועים 
ואישים מתולדות מדינת ישראל והציונות. רצף התמונות החל בהכרזת העצמאות ובהנפת 
דגל הדיו והמשיך, בין השאר, בחנוכת המוביל הארצי, בתמונת יצחק בן צבי, בכיבוש הכותל 
ועוד. את התמונה האחרונה לא זיהיתי, אך סביבי ידעו כולם את פשרה. הייתה זו התמונה של 
הנפת דגל ישראל על תחנת הרכבת בסבסטיה ב–1975, סמל לתחילת ההתנחלויות בשטחים, 

המשך ישיר, מבחינת המתיישבים, להנפת דגל הדיו באילת. 
אריאל וחבריו רואים בהתיישבות כלי מרכזי להחלת תביעת הבעלות של הלאום היהודי 
על הטריטוריה. אם היהודים לא יתפסו את הקרקע ויסמנו אותה בהקמת יישוב, ייצור מישהו 

אחר את הקשר הזה לאדמה. 
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אנשי ארגוני הסביבה: ציונות ירוקה
אך  והחלוצים,  הציונית  התנועה  כממשיכי  עצמם  רואים  הסביבה  ארגוני  אנשי  גם 
ההתיישבות  פרקטיקת  של  לחשיבותה  ערים  הם  שונה.  להיות  צריך  הדגש  שכיום  טוענים 
באידיאולוגיה הציונית בכלל ובגישה של המתיישבים בפרט, אבל לטענתם הגישה הרואה 
המתיישבים,  לפרשנות  בניגוד  עוד.  רלוונטית  אינה  גבולות  סימון  של  פרקטיקה  ביישוב 
הרואים בהתיישבות ערך שדועך ושחייבים להחזיר ולחזק, אנשי ארגוני הסביבה רואים בה 
פרקטיקה פעילה שצריך להחליש. טל, בכיר בחברה להגנת הטבע, שמלווה באופן צמוד את 
ניסיונות ההתיישבות במזרח לכיש, מנסה להציג חלופה לגישה המודרנית של הדור הקודם:

זה  פוסט–ציונים,  או  אנטי–ציונים  שאנחנו  הסביבה[  ארגוני  ]לאנשי  לנו  שאמרו  זה 
כבר לא חדש. ואנחנו באמת חושבים שהציונות היום זה לא רק “נלבישך שלמת בטון 
ומלט”,28 זה לא רק להקים יישובים חדשים וכבישים, אלא לחזק את היישובים הקיימים. 
יש מצוקה של קרקע, יש מצוקה של מים. לכן על הקרקע צריך לשמור. לכן הציונות 

של היום היא צריכה להיות ציונות ששמה לה מטרה לשמור את השטחים הפתוחים.

הציונות החדשה או הציונות הירוקה, כמו שטל מציג אותה, מתוארת יפה במאמרה של איריס 
האן )2008, עמ‘ 4(, אחת מפעילות הסביבה הבולטות כיום:

כולנו אוהבי ארץ ישראל, וכנראה שהדרך להגשמת האהבה הזו שנויה במחלוקת. 
הציונות פנים רבות לה, אולי הציונות האמיתית היא למנוע הקמת יישובים חדשים 
ופוגעניים, ימי “כיבוש השממה”, שהיו כה חשובים בעבר, חלפו, לשמחת כולנו. ארץ 
ישראל פורחת ומשגשגת. בואו נחוס על מעט “השממה” שעוד נותרה, על השטחים 

הפתוחים שהולכים ונעלמים ואיתם כל מה שמקשר אותנו ליופייה של הארץ.

מהראיונות עם אנשי ארגוני הסביבה עולה שהם מנסים להציג חלופה לנרטיב האתנו–לאומי 
המקדש את השליטה במרחב. עם זאת, הם אינם יוצאים נגד ההנחות הלאומיות המונחות 
הפך  “פוסט–ציוני”  מציין שהכינוי   )2006( רם  אורי  הציונית.  האידיאולוגיה  ובהן  בבסיסו, 
משנות התשעים לכינוי גנאי של יריבים בתוך הקונצנזוס הציוני המנסים להדביק אותו זה 
לזה. ואכן, טל, איריס וחבריהם מתנגדים להגדרתם כפוסט–ציונים, מושג שנתפס בעיניהם 
ובעיני המתיישבים ככינוי גנאי שמשמעותו אי אהבת המדינה ואי תמיכה בה. אנשי ארגוני 
הסביבה אינם מערערים על הזהות האתנו–לאומית של ישראל ולא על מרכזיותה של המדינה 
שכתב  כמו  אך  ההגמונית,  הביטחונית  לתפיסה  חלופה  להציג  מנסים  אמנם  הם  בניהולה. 
מנסים  ארגוני הסביבה  אנשי  גם  תנועת שלום עכשיו,  על   )418 עמ‘   ,2007( פייגה  מיכאל 
על  מערערים  אינם  הם  בכך  בסביבה.  פגיעה  ובלא  כיבוש  בלא  שפויה”,  “ציונות  ליצור 

הקונצנזוס אלא מנסים לשנותו במקצת או להלבינו.

נגד  מתוך שירו של נתן אלתרמן “שיר בוקר”. השורה הזאת מופיעה כיום בפרסומים רבים היוצאים   28

תפיסת הפיתוח של הארץ, לדוגמה אצל שגיא )2007( ועוד.
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כתום, ירוק וכחול–לבן: ניתוח הפרשנות לטבע 

הביקורתי  במחקר  חדש  אינו  זה  נושא  בישראל.  התיישבות  על  במאבק  עסק  זה  מאמר 
בארץ, והספרות רוויה בשאלות על ההיבטים הקולוניאליסטיים של מפעלי ההתיישבות או 
ובתוכם  הירוק  הקו  לתחומי  מחוץ  והגבולות  המרחב  על  הלאומיים  ובמאבקים  ההתנחלות 
זאת,  עם  ועוד(.    Kimmerling, 1983; Rabinowitz, 1992; Shafir, 1995לדוגמה )ראו 

מאמר זה עסק במאבק שונה במקצת, מאבק סביבתי. 
ארגוני  ואנשי  מרשם  גרעין  מתיישבי  ־  הנאבקות  הקבוצות  שתי  מרשם,  של  במקרה 
הסביבה ־ רואות עצמן כתנועות ירוקות ששומרות על הסביבה ועל הטבע, אך שונות מאוד 
יוצקות לזהות הירוקה. שתי הקבוצות שותפות גם לראייה המערבית–מודרנית  בתוכן שהן 
המפרידה בין טבע לתרבות ומבנות את היחסים ביניהם במערכת היררכית )לאטור, 2005(,29 
ואילו אנשי  ואת הטבע אחריו,  כניצב בראש ההיררכיה  רואים את האדם  אך המתיישבים 

ארגוני הסביבה, כפי שמצטייר במאבק על מרשם, ממקמים את הטבע מעל לאדם. 
אחת הטענות המרכזיות במאמר היא שדרך הפרשנות שנותנת לטבע כל אחת מהקבוצות 
אפשר להבין סוגיות פוליטיות ותרבותיות רחבות יותר )Escobar, 1998(. בתוך כל קבוצה 
קיים מגוון של דעות ופרשנויות לטבע, אך אפשר לחלץ כמה מאפיינים משותפים ולחלק את 

הפרשנויות לשתי מטפורות שורש: מטפורת האדמה ומטפורת הסביבה.
את פרשנותם של המתיישבים לטבע אפשר לכנס תחת מטפורת שורש של אדמה. אף שהם 
החיבור  המתיישבים,  עבור  לכולם.  מעל  באדמה  השימוש  בלט  נוספים,  במונחים  משתמשים 
לאדמה הוא חיבור אל הקרקע ואל הארץ, אל המקום המוחשי ואל השאיפה הלאומית. כך האדמה 
מחברת לטבע, לזהות הלאומית ולהבניית הקהילה, כשפרקטיקת ההתיישבות היא חוליה מקשרת 
בין שלושת המרכיבים הללו. החיבור לטבע אצל המתיישבים מבוסס על תחושת השייכות לאדמה, 
אפדוראי  משתמש  דומה  בדימוי  לאדמה.  קרבה  של  הקולקטיבי  ההיסטורי  ולזיכרון  למסורת 
 )soil( קרקע  בין  ההבדל  את  ומגדיר  פוסט–לאומי  שיח  מתאר  כשהוא   )Appadurai, 1996(
וכרוכה בשייכות ובהמשכיות, והטריטוריה כרוכה  לטריטוריה. הקרקע נוסכת תחושת מקומיות 
באזרחות, בחוקים, בפוליטיקה ובלאומיות. הקרקע של אפדוראי מנותקת אפוא מלאומיות, ואילו 

תפיסת הטבע של המתיישבים יונקת גם ממנה, כלומר משלבת בין קרקע לטריטוריה.
ארגוני  לאיום שהציבו  כתגובה  עלתה  המתיישבים  ידי  על  כטבע  האדמה  ייתכן שהצגת 
הסביבה בתקופה בה נערך המחקר, אך לדעתי זו אינה התמונה המלאה. מניתוח הראיונות, 
התצפיות והטקסטים מצטייר החיבור של המתיישבים בין אדמה לטבע כחיבור אורגני ומלא, 
גם אם הוא בלט והתחדד יותר על רקע המאבק. תפיסת שימור הטבע של המתיישבים מורכבת 
בעיקר מהתערבות בטבע: סימון הטבע על ידי טיול בו, יצירת טבע על ידי נטיעת עצים והשתלבות 
על  טוענים שהשמירה  אינם  ידי הפרקטיקה המרכזית ־ התיישבות. המתיישבים  על  בטבע 
הטבע בדרך של הימנעות אינה חשובה כלל, אלא שהאדם קודם לטבע ושהתערבות והשתלבות 

בטבע הן רצויות ומשלבות מרכיבים מוסריים ורוחניים היוצרים אדם וקהילה ערכיים יותר.

בניגוד לגישות המשייכות את אנשי גוש אמונים לחברות מסורתיות או פרה–מודרניות )פישר, 2007;   29

וחלק  פוסט–מודרניים  רוח  הלכי  של  תוצר  הסביבה  ארגוני  באנשי  הרואות  גישות  או   ,)Aran, 1986
 .)Gibson, 2009 ;2005 ,מתנועות חברתיות חדשות )רם
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בדיון  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  לפחות  לטבע,  הסביבה  ארגוני  אנשי  של  פרשנותם  את 
על  מושתתת  זו  פרשנות  סביבה.  השורש  מטפורת  באמצעות  לאפיין  אפשר  מרשם,  על 
תפיסה מדעית ועל סקרים מדעיים שניתחו את השטח ואת הטבע. בכך היא מאמצת ממדים 
ופוליטיות.  חברתיות  מסוגיות  וניתוקו  הטבע  של  סטריליזציה  אגב  מדעיים–אוניברסליים 
בניגוד להתערבות של המתיישבים, אנשי ארגוני הסביבה מקדמים את שמירת הטבע על 
וניסיון לשמור על הטבע פראי ובלתי נגוע. הם מתנגדים בעיקר לפרקטיקת  הימנעות  ידי 
נוסח  מהטבע  לניכור  וביטוי  בסביבה  המרכזית  הפגיעה  את  רואים  הם  שבה  ההתיישבות, 
לדעתם  מנוגדת  ההתיישבות  שימור.  פני  על  פיתוח  המקדש  המודרני–קפיטליסטי,  העולם 
המתיישבים,  של  הישן,  הציוני  האתוס  פני  על  לקדם  מנסים  שהם  החדשה  לציונות  גם 
כשהוא   )De-Shalit, 1996( דה–שליט  עושה  דומה  הבחנה  בעיניהם.  עוד  רלוונטי  שאינו 
 )ruralism( בין כפריות  ומבדיל  מנתח את מקורותיה ההיסטוריים של התנועה הסביבתית 
לסביבתנות )environmentalism(. כפריות מאופיינת בהאדרה רומנטית של הטבע והחיים 
בו ומשויכת לאידיאולוגיה פוליטית שמרנית וימנית, ואילו סביבתנות מבוססת על תפיסה 
רציונלית ומדעית שאינה שוללת חיים אורבניים ומנסה לשלב שימור בצד פיתוח. על פניו, 
נראה שאפשר לשייך את המתיישבים לגישת הכפריות ואת אנשי ארגוני הסביבה לגישת 
הסביבתנות, אך על פי ניתוח פעולתם, כתיבתם והתנגדויותיהם של ארגוני הסביבה במאבק 
על מרשם, נדמה שתפיסתם אינה מתיישבת עם קיימות ופיתוח בר קיימא אלא עם הימנעות 
ושימור. נדמה אפוא שהביקורת שהעלו חוקרים ופעילי סביבה לאחר המאבק על כביש חוצה 
ישראל, על כך שהארגונים הירוקים השתמשו במושגי הגישה הקלאסית והמדעית במקום 

בטיעונים חברתיים–מוסריים, עדיין תקפה. 
מלבד עצם העמידה על הפערים בפרשנות לטבע ולהתיישבות, ברצוני לטעון שאפשר 
של  העבר  תפיסת  את  בישראל,  והחברה  הלאומיות  הגדרת  על  המאבק  את  דרכם  להבין 
המדינה, ומעל לכול את הוויכוח על הדרך הפוליטית, האידיאולוגית והמעשית להגשמת החזון 
העתידי בישראל. לפחות במקרה של מרשם, אלה הרואים את הטבע כאדמה רואים בתפיסתו 
ובכיבושו פעולות הכרחיות לשימור חוסנה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי ולהמשך 
קיומה במרחב. לעומתם, אלה המפרשים את הטבע כסביבה טוענים שיש למצוא פתרונות 
חדשים להמשך קיומה של המדינה במרחב. ואף על פי כן, שתי הקבוצות יונקות ממסד לאומי 
אחד; שתיהן יוצאות מתוך האידיאולוגיה הלאומית היהודית, אך כל קבוצה נוסכת פרשנות 
שונה במושג ציונות. ההצטופפות תחת מטריית הציונות מאפשרת לשתי הקבוצות להישאר 
בתחום ההסכמה הציבורית. המתיישבים משתמשים בציונות כדי לסמן עצמם כממשיכי דרכם 
יוצקים לתפיסה הציונית פרשנות שמאפשרת להם להתנגד  של החלוצים, וארגוני הסביבה 

לפעולות המזוהות עם הציונות הקלאסית ועדיין להישאר בגבולות הקונצנזוס הלאומי. 
ארז צפדיה )2010, עמ‘ 350( מנתק את ארגוני הסביבה מההיגיון האתנו–לאומי כשהוא 
כורך יחד את פעילי הסביבה ואת מקדמי הניאו–ליברליזם מאחר ששניהם “שואבים השראה 
מזירות פעולה ומשיחים גלובליים, ולא אתנו לאומיים”. אורי רם )2005( מרחיק לכת וטוען 
שניצבים כאן שני כוחות מנוגדים: הפוסט–ציונים, המושפעים מהגלובליזציה, שעמם אפשר 
הלוקליים  הניאו–ציונים,  מול  אל  חדשות,  חברתיות  כתנועות  הסביבה  ארגוני  את  למנות 
המתיישבים  רוב  בעיני  ואכן,  המתיישבים.  את  לשייך  אפשר  שאליהם  והאתנו–לאומיים, 
ומקצת מאנשי מוסדות המדינה, אנשי ארגוני הסביבה נתפסים כמתנגדים להיגיון האתנו–
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לאומי ולתפיסה שצריך לשבת בטבע כדי שאחרים לא ישבו בו. יש שרואים באנשי ארגוני 
הסביבה תימהונים במקרה הטוב וסכנה למדינה ולהתפתחותה במקרה הגרוע. אך הביקורת 
של אנשי ארגוני הסביבה על ההתיישבות החדשה אינה נוגעת כלל בסוגיות הקולוניאליזם 
ואינה   )Yiftachel, 1996  ;2005 ושפיר,  )פלד  ההתיישבות  על  הביקורתי  בדיון  המופיעות 
מערערת על חשיבותה של ההתיישבות בעבר, אלא רק על נחיצותה היום. כמו שטענו גם 
חוקרים אחרים, ארגוני הסביבה מחזיקים ומחזקים את התפיסה האתנו–לאומית )רבינוביץ‘, 
בין שתי הקבוצות, לפחות במקרה של מרשם, נשאר  הוויכוח  לפיכך,   .)2010 2006; שדה, 
במסגרת הדיון הלגיטימי במערכת הפוליטית הישראלית; זהו אינו מאבק בין פוסט–ציונים 
לניאו–ציונים, אלא מאבק פוליטי מורכב בתוך הקונצנזוס הלאומי–ציוני. שתי הקבוצות, ויהא 

צבען הרשמי כתום או ירוק, עדיין צבועות בכחול–לבן. 
ההתמקדות במאבק על ההתיישבות במרשם מאפשרת לנו להתמקד בהתיישבות היהודית 
והמוגבל. אך היא מאפשרת גם  ובמסגרת הְספר הפנימי  החדשה בתוך גבולות הקו הירוק 
להוסיף למושג הְספר, על כל המשמעויות הלאומיות, המיליטריסטיות והתרבותיות שלו, גם 

משמעות סביבתית שחשיבותה גדלה לנוכח פינויים וחילופי שטחים אפשריים בעתיד. 

סיכום: אחרי הדחפורים

התחנה  זו  הייתה  מרשם.  היישוב  של  הקמתו  בדבר  בג“ץ  פסיקת  ניתנה   2009 ביולי  ב–1 
הקמת  נגד  אחרים  ירוקים  וגופים  הטבע  להגנת  החברה  של  הציבורי  במאבקם  האחרונה 
היישוב. מוסה פלד, ראש ִמנהלת מזרח לכיש, לא היה זקוק ליותר מזה. כעבור כמה ימים עלו 

הדחפורים לשטח המיועד והחלו ליישר אותו. המאבק הוכרע. 
מאמר זה ניסה להראות שבעזרת ניתוח פרשנותן לטבע של קבוצות שונות אפשר לחלץ 
ובפרקטיקות שהן מפעילות  היומיום  בחיי  אותן  היסוד שמנחות  הנחות  ואת  את התפיסות 
במרחב הציבורי. השימוש במטפורת שורש כמודל לבחינת פרשנותן לטבע של שתי הקבוצות 
שהיו מעורבות במאבק על מרשם, הסביבה אל מול האדמה, מאפשר להראות תמונה מלאה 

ומורכבת של השקפת עולמן.
סביבתיים  ובמאבקים  בכלל  ציבוריים  במאבקים  להתבונן  נוספת  דרך  מציע  המאמר 
בפרט. התמקדותו במאבקים סביבתיים סביב סוגיות של התיישבות והפרשנויות שניתנות לה 
מציעה מבט חדש על נרטיב ההתיישבות ועל מקומו בחברה הישראלית העכשווית. המאמר 
נושא תרומה גם לגוף הידע המחקרי המתפתח על התנועה הסביבתית ועל ארגוני הסביבה 

ומצביע על הפערים שבין שיח של הגנת הסביבה ובין פרקטיקות שננקטות בפועל. 
לסיום עולה השאלה האם אפשר בכלל לקיים ארגון סביבתי בישראל שנשען על מטפורות 
טבע נטולות היגיון אתנו–לאומי. במילים אחרות, האם קיימּות ולאומיּות יכולות לדור בכפיפה 
אחת וליצור משמעויות חדשות, או שמא מדובר בחיבור שנידון מראש לכישלון. תשובה לשאלה 

זו מצריכה מחקר רחב ומקיף יותר, שבין השאר יצטרך לכלול ניתוח של הפרשנות לטבע.
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 על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות 
ביום העצמאות הישראלי

ניר אביאלי*1

תקציר. בעשורים האחרונים נעשתה צליית בשר על האש למנהג המרכזי של יום 
העצמאות הישראלי, לטקס שבלעדיו החג אינו שלם, ושבעצם אין הרבה מלבדו. 

נתחי הבשר הצלוי הם אפוא פיסות של ישראליות מעובדת ומזוקקת, שאזרחיה 

היהודים של המדינה מפנימים אל גופם ביום שמציין יותר מכול את הקשר שלהם 

למדינת הלאום. אך מהי משמעותו של הטקס הזה? ומה מסמל הבשר הצלוי על 

כוח  ובין  בשר  אכילת  בין  קשר  על  מלמדת  האנתרופולוגית  התיאוריה  האש? 

וגבריות, וכן על קשר לשליטה במרחב וללאומיות מודרנית. מאמר זה, המבוסס 

על מחקר אנתרופולוגי שנערך בגן סאקר מדי יום עצמאות בשנים 2009-2002, 

דן בקשר שבין הבשר הצלוי ללאומיות הישראלית. המאמר מציע שאירועי על 

הזהות  בלב  שעומדים  תרבותיים  תסריטים  כמה  עם  מתכתבים  סאקר  בגן  האש 

הפרקטיקות  שניתוח  היא  המרכזית  טענתי  העכשווית.  הישראלית–יהודית 

עקרונות  חושף  העצמאות  ביום  האש  על  באירועי  והמרחביות  הקולינריות 

מארגנים של ניהול הכוח והמרחב בישראל, בגן סאקר ומעבר לו.

יומן כדי לזהות אותם, אפשר פשוט להריח. כמו שימי שישי  יש ימים שלא צריך 
מדיפים ריח של חופש, שלחנוכה יש ריח של שמן מתוק ושליום כיפור יש ריח של 
צמיגי אופניים חרוכים, כך יום העצמאות זכה להיות מזוהה עם ריח של ברביקיו ־ 
“על האש”, בעברית צחה ־ ניחוח סטייקים ונקניקיות ובמשפחות המושקעות, גם 
צ‘יפס עם בצל. כי יום העצמאות, מבחינות שאינן רק קולינריות אלא גם פוליטיות, 
מוזמנים לפנק  ואם הבחנתם בכפל המשמעות אתם  חג לצמחונים,  הוא לא ממש 
ועגבניות שוקק רוטב סויה. אבל רגע, לא סיימנו  את עצמכם באיזה שיפוד טופו 
עם עניין הריחות. עוד ניחוח יש ליום הזה: של צפיפות. המון אדם צוהל ומתרווח 
לו בכל פינה ירוקה, חומה או פיסת קרקע אחרת שיש בה מספיק מקום להניח את 
נוחים  יותר  מי שמחפש מקומות קצת  צריך, אחד על השני.  והילדים, אם  המנגל 
בין נתיבי דרך נמיר, אולי ימצא את מבוקשו ברשימה  מרצועות הדשא הדקיקות 

הבאה )שפיר, 2010(.

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  1*
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פיקניק ישראלי, לפיכך, מורכב בעיקר ממנגל, סלטים מוכנים מהמרכול, שאריות 
מהארוחה של אתמול, מטקות ושש–בש על ספסל עץ של קק“ל ־ קרוב מדי לספסל 
השני, סמוך מדי לכביש. על הצל מופקדים עצי אורן עם שרף דביק )לניאדו–תירוש, 

2011, עמ‘ 10(.

צליית בשר על האש, במנגל, היא בשביל רבים מהאזרחים היהודים של מדינת ישראל הדרך 
כתב  בהתרגשות  דיווח  כך  הישראלי.  העצמאות  יום  את  לחגוג  ביותר  והבולטת  המקובלת 
צעיר של גל“צ ביום העצמאות 2006: “חיפשנו בכל הארץ מישהו שלא עושה על האש. זה 
היה קשה, אבל בסוף מצאנו. מדובר בכיתת בוגרי שנת 53‘ של בית הספר החקלאי הכפר 
הירוק, שלא עושים מנגל, והם אתנו על הקו”. המרואיין אירח את בני הכיתה בגינת ביתו 
ביישוב כרמי יוסף וסיפר שבוגרי המחזור מתכנסים מדי שנה לחגוג את יום העצמאות ללא 
מנגל: “אנחנו שרים, עושים מדורה... אנחנו זוכרים ימים שבהם לא עשו על האש... אבל 

ליתר ביטחון תלינו תמונה של מנגל”. 
צליית הבשר ביום העצמאות מרכזית כל כך עד שהחג זכה בכמה מקומות לכינוי “יום 
המנגל”. בלומנפלד )2007, עמ‘ 23( כותבת: “תמרות עשן יעלו מן הפארקים והיערות ביום 
הכותרת  13(, תחת  עמ‘   ,2007( וכץ  יום העצמאות”,  לו  לקרוא  המנגלים, שיש המתעקשים 
“חגגו עצמאות”, כותב: “עם ישראל לא נשאר בבית. המונים יצאו אתמול לטבע וציינו את 
‘חג המנגל’”. הזיהוי בין יום העצמאות לצליית בשר על האש הוא כה מובן מאליו בישראל של 
ראשית האלף השלישי, עד שלקראת יום העצמאות תשע“א )2011( פורסם באתר האינטרנט 
של קופת חולים כללית מאמרה של הדיאטנית מיכל גילאון, “לפזר את העשן )מעל המנגל(”, 
ובו קבעה כי “המנגל הוא חלק בלתי נפרד מיום העצמאות” והציעה טיפים ל“חג שיפודים 
בטוח וטעים”. הגדילה לעשות חברת “מזרח–מערב”, יבואנית מוצרי מזון מן המזרח הרחוק, 
יום העצמאות )העיר, 2007, עמ‘ 13( “59 שנים עשינו על האש  שקבעה בפרסומת לקראת 
זו  בפרסומת  חדשים”.  טעמים  עם  לעצמאות  לצאת  הזמן  הגיע  עכשיו  תבלינים,  אותם  עם 
טמונה הטענה שצליית בשר על האש היא פרקטיקה מרכזית ביום העצמאות הישראלי מאז 
קום המדינה. טענה זו עומדת בסתירה לקביעתו של בוגר הכפר הירוק המצוטטת לעיל )וגם 
לאופן שבו אני זוכר את ימי העצמאות בשנות השישים והשבעים(, אך משקפת בדיוק רב את 
התחושה בקרב החוגגים הרבים שראיינתי במחקר זה: יום העצמאות מזוהה בבירור עם צליית 
בשר על האש )מושג שמלווה לעתים קרובות בתנועת יד המדמה את הנפנוף לליבוי הגחלים(. 
יום העצמאות הוא היום הישראלי ביותר בלוח השנה של מדינת ישראל, יום שבו חוזרים 
אזרחי ישראל היהודים אל ועל המיתוס המכונן שלהם כקבוצה מובחנת בעלת היסטוריה, ערכים 
ונורמות משותפים וייחודיים )Handelman & Katz, 1995(. זהו טקס לכידות דורקהיימיאני 
מובהק, שבו חוגגת הקהילה את עצמה, מאווררת את ערכיה ואת הסדריה החברתיים, משעתקת 
ומחזקת אותם. נתחי הבשר הצלוי הם אפוא פיסות של ישראליות מזוקקת, ביטוי סמלי וחומרי 
בעצם  מה  להבין  אנסה  זה  במאמר  הלאומית.  זהותם  את  רבים  ישראלים  חווים  שבו  לאופן 
מספרים הישראלים לעצמם על עצמם כשהם צולים בשר על האש בגן סאקר ביום העצמאות. 
ובין  בשר  אכילת  שבין  הקשר  על  האנתרופולוגית  בתיאוריה  בדיון  ייפתח  המאמר 
גבריות וכוח, ובטקסטים אתנוגרפיים והיסטוריים שמצביעים על זיקה בין צליית בשר ובין 
שליטה במרחב ולאומיות מודרנית. לאחר מכן אציג את השדה ואת שיטת המחקר ואפנה 
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לדון בתסריטים התרבותיים שעמם מתכתבים אירועי על האש בגן סאקר ושעליהם הצביעו 
החוגגים ומרואיינים נוספים. בהמשך הדברים אתמקד בשני ההיבטים הבולטים ביותר של 
שעליהם  אלה,  היבטים  המרחב.  וניהול  בבשר  הטיפול  העצמאות:  ביום  האש  על  אירועי 
מצביעים גם הכותבים בשני הטקסטים הפובליציסטיים שבהם פתחתי את המאמר, ינותחו 
לאור התיאוריה האנתרופולוגית אגב הדגשת ייחודן ומורכבותן של מערכות הכוח המארגנות 

את המקרה הישראלי.

בשר, כוח, גבריות ולאומיות

אנתרופולוגים רבים הצביעו על קשר הדוק בין אכילת בשר ובין כוח פיזי וחברתי. הריס )1987( 
למשל טוען שערכו החברתי הרב של הבשר נגזר מערכו התזונתי, שהוא גבוה במיוחד. פידס 
)Fiddes, 1991, p. 65( כותב בספרו בשר: סמל טבעי שאכילת בשר היא בראש ובראשונה 
פעולה סמלית: “הרג חיות אחרות, בישול בשרן ואכילתו הם הביטוי האולטימטיבי לעליונות 
בני  של  עליונותם  שתפיסת  מציעה   )Willard, 2002( וילרד  כולו”.  הטבע  על  האדם  בני 
האדם על שאר הברואים נגזרת בתרבויות יהודיות–נוצריות מהקביעה הברורה בפרק א בספר 
בראשית שהבריאה נועדה לשרת את האדם, ומפרק ט, שבו מתיר האל לֹנח ולבניו לאכול את 
בשרם של בעלי החיים. המנהג היהודי לאכול בערב שבת עוף, בשר ודגים מבטא באופן פיזי 
וסמלי את שליטתו המלאה של האדם בכל הקטגוריות של בעלי החיים המוגדרות במקרא. 
גם דגלאס )Douglas, 1975( ומרקוט )Murcott, 1982( סבורות שמרכזיות הבשר בארוחה 

המערבית היא נגזרת של מעמדו הסמלי כמבטא שליטה וכוח.
ברדסוורת וקיל )Beardsworth & Keil, 1996, p. 202( טוענים שהגישה הפיזיולוגית–

מכיוון  זו,  את  זו  משלימות  אלא  סותרות  אינן  בשר  לאכילת  הסמלית  והגישה  תזונתית 
שאכילת בשר משלבת את הממד הפיזי בממד הסימבולי: “אכילת בשר אדום נתפסת כבליעת 
מהותו של בעל החיים עצמו, על כוחו ותוקפנותו”. כך, אכילת בשר בקר הופכת את הסועד 
 )Adams, 1997( ל“חזק כשור”, כשחומר ורוח משתלבים זה בזה ומעצימים זה את זה. אדמס
בשר  )אוכלי   Beefeaters מכונים  הבריטי  המלכותי  המשמר  שחיילי  דומה,  באופן  טוענת, 
בקר( בשל התפריט עתיר הבשר לו הם זכאים, שנועד להבטיח הן את חוסנם הגופני כחיילי 
יחידת עילית )שיהיו חזקים כשוורים( והן את הסטטוס הגבוה שלהם, כמי שניזונים מבשר 
חיות  של  בשרן  את  לאכול  האיסור  העליונים.  המעמדות  בני  של  הבלעדית  נחלתם  שהיה 
טרף בדתות שונות )ביהדות ובבודהיזם למשל( מוסבר אף הוא בחשש מפני הטמעת פראותן 

ואכזריותן בגופו ובנפשו של הסועד.
 Twigg, 1983, p.( ופוליטי. לדברי טוויג  ואכילתו מבטאים גם כוח כלכלי, חברתי  בשר 
 )Elias, [1939] 1978( ואליאס  ביותר”,  המהולל  המזון  הוא  “בשר  מערביות  בחברות   ,)21
מראה שבאירופה של ימי הביניים אכלו בני המעמדות הגבוהים כמויות אדירות של בשר, בעוד 
סבור   )Bourdieu, 1984( בורדייה  גם  הגבוה.  מחירו  בשל  ממנו  מאוד  מעט  אכלו  האיכרים 
שאכילת בשר מרמזת על עושר כלכלי ומעמד חברתי גבוה וטוען שאכילת סוגים מסוימים של 
וסימבולי, ושמטרתה ליצור מובחנות  בשר היא פעולה סמלית שמבטאת הון כלכלי, תרבותי 

.)distinction( חברתית



על האש 86 ניר אביאלי 

חוקרים אחרים שעסקו באכילת בשר בקרב חברות פשוטות או ילידיות הסיקו שאכילת 
בשר מתאפיינת לא רק בתחרות חברתית אלא גם בשיתוף פעולה ובחלוקה בקרב מעגלים 
חברתיים רחבים ולפי כללים מדוקדקים. כך למשל כותב הוקס )Hawkes, 1993( שגברים 
קנט  וגם  חברתיים,  בטובין  בתמורה  לזכות  כדי  בשרן  את  ומחלקים  גדולות  חיות  צדים 
מחולק  מסכימים שבשר   )Thiel, 1994( ותיל   )Peterson, 1993( פטרסון   ,)Kent, 1993(
 Hawkes,( בראש ובראשונה מסיבות חברתיות. בדיון מאוחר יותר מפתחים הוקס ועמיתיו
O’connell & Blurton Jones, 2001a, 2001b( את המודל שלהם ומוסיפים תחרות ומאבק 
 ,)Sahlins, 1963( על יוקרה חברתית כהיבטים שמשפיעים על חלוקת הבשר. ואכן, סאלינס
במאמרו הקלאסי על טיפוסים פוליטיים במלנזיה ובפולינזיה, הקדים וכתב שחלוקת בשר 
חזיר במשתאות ציבוריים היא משאב פיזי וסימבולי מרכזי במשחק הפוליטי. ומכיוון שכך, 
חלוקת הבשר אינה אקט של נדיבות ושיתוף פעולה בלבד, אלא גם מופע כוחני במסגרת 

תחרות על מעמד ויוקרה.
חשוב להדגיש שאכילת בשר, ובייחוד בשר אדום, היא פרקטיקה שמאורגנת סביב מגדר: 
“מאחר שכוח פיזי מקושר היסטורית לגבריות ולחיוניות ]...[ בשר נתפס תמיד כעניין גברי” 
)Willard, 2002, pp. 112–113(. הרצפלד )Herzfeld, 1985( מתאר כיצד בשר עומד בלב 
הארוחה של כל בן כרתים שרואה עצמו כגבר, וטוויג )Twigg, 1983( מציעה שהדם, המעניק 
אצל  רצויות  תכונות  ־  ומיניות  תשוקה  אגרסיביות,  כוח,  מבטא  צבעו,  את  האדום  לבשר 

גברים אך מפחידות אצל נשים.
הביקורת הפמיניסטית )Fiddes, 1991; Twigg, 1983, ובעיקר Adams, 2003( מפתחת 
לבשר  הקשורים  מסוימים  שסמלים  ומציעה  ולכוח  לגבריות  בשר  שבין  בקשר  הדיון  את 
ממוקמים במערכת סימבולית וקונצנטרית של היררכיה: תרבות מעל לטבע, בני אדם מעל 
מזונות צמחיים  )Twigg, 1983(, שיוכם של  טוויג  לפי  לנשים.  וגברים מעל  חיים,  לבעלי 
וחלביים לנשיות מבטא חולשה וסבילּות )למשל בשימוש בביטוי “צמח” כדי לתאר את מי 
מייצג  “בשר  וקובע:  זה  רעיון  )Fiddes, 1991, p. 210( משלים  ופידס  בתרדמת(,  ששרוי 
בראש ובראשונה גישה: השקפת עולם גברית שמעריכה ומכשירה שליטה היררכית בטבע, 

בנשים ובגברים אחרים”. 
הבוטה מכולם בניתוחה ובמסקנותיה היא אדמס )Adams, 2003, pp. 50–75(, שמראה 
כלפיהם  ומפעילים  נשים  וכלפי  חיים  בעלי  כלפי  דומה  בשפה  משתמשים  גברים  כיצד 
סוגים דומים של אלימות סמלית ופיזית. למשל, גברים בוחנים את גופן של נשים כמפורק 
לנתחי בשר )חזה, ירכיים, אחוריים וכו‘(, וכשהם מדברים על קיום יחסי מין עם נשים הם 
משתמשים במטפורות מעולם בישול הבשר )לטחון, לשפד, לדפוק(. אדמס טוענת שקבלתה 
של האלימות כלפי בעלי חיים נותנת לגיטימציה לאלימות כלפי נשים, וכן שפמיניזם הולך 
יד ביד עם צמחונות. לפיכך היא קוראת לכל המגדירים עצמם פמיניסטים להימנע מאכילת 

בשר.
כאן ברצוני להאיר את תרומתו של לוי–שטראוס לדיון. במאמרו הקלאסי “המשולש 
הקולינרי” )Lévi-Strauss, 1966( הוא טוען שצלייה על האש היא הדרך הבזבזנית ביותר 
לבשל, מפני שחלק ניכר מהנפח, המשקל והשומן אובדים בתהליך. ואכן, קילוגרם אחד של 
בשר שיבושל בעשרה ליטרים של מים יספק 11 קילוגרם של מרק, ואילו צליית קילוגרם 
אחד של בשר נא תותיר כחצי קילוגרם של בשר צלוי. בישול הבשר במרק מדלל אותו, 



סוציולוגיה ישראלית יד )1(  87 תשע“ב–2012 

ואילו צלייתו היא תהליך של צמצום וריכוז. אם כן, צליית בשר על האש מבטאת עושר, 
כן, הצלייה  יתר על  בזבזני.  יקר באופן  הנגזרים מהנכונות לטפל במשאב  ונדיבות  שפע 
והסימבולי. צליית הבשר  ולפיכך מגדילה את ערכו התזונתי, הכלכלי  מרכזת את הבשר 
על האש היא אפוא טכניקת בישול שמגבירה את כוחו כסמל לגבריות, לעוצמה, לעושר 

ולנדיבות.
בשלב זה אני רוצה להניח לאמירות הכלליות בדבר משמעותה של אכילת בשר ולפנות 
למאמר אחר של סאלינס )Sahlins, 1976(, העוסק בברביקיו האמריקאי ובקשר שבין בשר 
טוען  סאלינס  בישראל.  האש  על  לאירועי  אותנו  מקרב  ובכך  ומרחב,  גבריות  כוח,  צלוי, 
בלא   .)Ibid.( בקר  בשר  אכילת  הוא  ולגבריות  לכוח  יסודי  תנאי  האמריקאית  שבדיאטה 
הגברי  האייקון  ומאֹונו.  מחיוניותו  יאבד  הפחות  לכל  או  האמריקאי,  הגבר  ייעלם  סטייק, 
האינדיבידואליסט  והקשוח,  הבודד  הגבר  הבקר,  רועה   ,)cowboy( הבוקר  הוא  האמריקאי 
המבטא באופן הבולט ביותר את הקשר בין גבריות וכוח ובין בקר. בו בזמן, הבוקר והבקר 
מבטאים גם קשר מרחבי: הְספר האמריקאי נכבש על ידי בוקרים שנעו עם עדריהם מערבה 
והפכו את מה שנתפס ב–1890 כאזור “עצום וחסר כל ערך”, “מחוז של פראים, חיות רעות, 
המרעה  משטחי  ולאחד  יצרני  לאזור   ,)Willard, 2002, p. 108( נודדים”  וחולות  מדבר 
שההגירה  לפיכך  קבע   )in Ibid.( טרנר  פרדריק  האמריקאי  ההיסטוריון  בעולם.  הגדולים 
מערבה הייתה “תנועת המרעה הגדולה ביותר המתועדת היסטורית”, ושהבקר היה האמצעי 
המרכזי לכיבוש המערב. בתמורה, טוענת וילרד, העניקה התרבות האמריקאית לאנשי הְספר 
והאינדיאנים  הרעות  החיות  הטבע,  איתני  על  המתגבר  הבודד  הגיבור  הבוקר:  מיתוס  את 
והופך את הישימון לשטח שעליו מייצרים האמריקאים את סוג המזון החשוב ביותר בשבילם: 

בשר בקר. 
הבוקר האייקוני אוכל כמובן בשר בקר צלוי על אש המדורה, תחת שמים זרועי כוכבים. 
כך מבטא הברביקיו האמריקאי לא רק כוח וגבריות, אלא גם את הקשר שבין גבריות לטבע, 
למרחב, לקושי ולסכנה. ארוחת הברביקיו האמריקאית היא חגיגה של עוצמה גברית, של 
הכנעת הטבע, של השתלטות על המרחב וכיבושו. קשר זה בין בקר, גבריות והשתלטות על 
ברביקיו:  ארוחת  היא  האמריקאי,  העצמאות  יום  ביולי,  ה–4  ארוחת  מדוע  מסביר  המרחב 
כוחנית  דרך הארוחה את המיתוס המכונן האמריקאי, העוסק בהשתלטות  חווים  הסועדים 
של גברים אינדיבידואליסטים קשוחים וחמושים על מרחב עצום, מסוכן ופרוע, ובהכנעתו 
ורתימתו לשירות האומה, כשבשר הבקר הצלוי מתמצת את כל הרעיונות האלה, ואכילתו 
 )Scott, 2010, p. 7( היא בעצם תהליך פיזי וסימבולי של הפנמתם. לפיכך אומרת סקוט 
שבתרבות האמריקאית “אכילת בשר הייתה תמיד מעשה של בינוי אומה לא פחות מאשר של 
הזנת הגוף”, וטובעת את המושג “גבּורת בשר” )meat heroism( כדי לתאר את הקשר שבין 

אכילת בשר לגבריות וללאומיות בארצות–הברית.
ניו  אוסטרליה,  צ'ילה,  אורוגוואי,  ברזיל,  ארגנטינה,  בהן  אחרות,  לאום  במדינות  גם 
זילנד ודרום אפריקה, זוכה צליית הבשר למעמד מיוחד ולבולטות. כמו במקרה האמריקאי, 
מדובר במדינות מהגרים מודרניות שבהן גברים, בדרך כלל לבנים, השתמשו בעדרי הבקר 
אומר  למשל  כך  הקולוניאלי.  מהתהליך  כחלק  המרחב  על  להשתלט  כדי  העצומים שלהם 
)Symons, 2007, p. 38( שההבטחה לבשר בשפע )“שלוש פעמים ביום”( הייתה  סימונס 
 Denny,( גורם משיכה מרכזי עבור מהגרים אנגלים שבאו לאוסטרליה, ואילו דני ועמיתיו
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של  מובהק  כמאפיין  הברביקיו  על  מצביעים   )Sunderland, Smart & Christofi, 2005
הזהות האוסטרלית והניו זילנדית העכשווית. זיכרמן )Zycherman, 2008, p. 33( מציינת 
במחקרה על ארגנטינה: “במהלך מחקרי מצאתי שוב ושוב שבשר בקר משמש סמן של זהות 
לאומית, וצריכתו נתפסת כאחד המאפיינים העיקריים המבחינים בין מי שהוא ארגנטינאי 
ובין מי שאינו כזה”. דמות הבוקר בברזיל, בארגנטינה ובאורוגוואי משמשת אף היא אייקון 

1.)Bornholdt, 2010( של גבריות, שליטה במרחב וביות של הגבולי
ובין  בשר  צליית  בין  בבירור  קושרת  והאנתרופולוגית  הסוציולוגית  הספרות  כן,  אם 
עליונות, גבריות וכוח. הספרות מצביעה גם על ההקשר הקולוניאלי, שבו הבשר הצלוי מבטא 
את התהליך הכוחני של השתלטות על המרחב, כשהבקר הוא גם אמצעי לתפיסת הקרקע 
והכיבוש  ההשתלטות  פעולת  את  לבצע  כדי  הנדרשת  לאנרגיה  עיקרי  מקור  וגם  )למרעה( 
כביטוי  מודרניות  הגירה  במדינות  מרכזי  למעמד  זוכה  צלוי  בשר  שכך,  מכיוון  )כמזון(. 

לתהליכים ההיסטוריים של כינונן. 
לפיכך יש באפשרותי להציע כבר בשלב זה של המאמר הסבר מעוגן בספרות למרכזיותם 
של אירועי צליית בשר על האש בישראל: כמו בארצות–הברית ובמדינות הגירה אחרות, גם 
בישראל מבטאת ארוחת הבשר הצלוי כוח, גבריות והשתלטות על המרחב. רעיונות אלה הם 
מרכזיים ביום העצמאות הישראלי, המציין את כינונה של המדינה, עוסק במאבק המתמשך 
על המרחב ומדגיש את תפקידם המרכזי של גברים במאבק זה. יתר על כן, בישראל, כבמדינות 
אחרות שנידונו לעיל, הבשר הצלוי רומז להקשר הקולוניאלי של הפרויקט הלאומי, כשמרעה 
הוא אסטרטגיה עיקרית לא רק לאילוף )taming( ולִתרבות של המרחב, אלה גם לדחיקתם 
המודרני  הלאום  של  מרכזי  סמל  הוא  צלוי  בשר  בישראל  גם  לכן  הילידים.  של  ולנישולם 
וזוכה למקום של כבוד באירועים לאומיים, ובייחוד ביום העצמאות הישראלי, שהוא המועד 

הלאומי מכולם. 
הדיון,  את  ממצה  אינו  מודרנית  ללאומיות  צלוי  בשר  שבין  התיאורטי  הקשר  ואולם, 
והוא בגדר שלב ראשון בניתוח התופעה. בחינה מדוקדקת של האופן שבו מתנהלים אירועי 
על האש בגן סאקר בירושלים מאירה את מורכבותו של המקרה הישראלי, מאפשרת לדון 
בניואנסים של חוויית הישראליות של המשתתפים באירוע, ומצביעה על כמה תסריטי מפתח 

תרבותיים המעצבים אותה. 

 A. Feldman, 2003,( מופע קיצוני במיוחד של צליית בשר בהקשר קולוניאלי כוחני מתואר אצל פלדמן  1

עצורים  ועינו  חקרו  לבנים  שוטרים  שבהם  אפריקה  בדרום  אירועים  סדרת  שמנתח   ,)pp. 241–245
שחורים תוך כדי עריכת ברביקיו בנוסח דרום אפריקאי: 

היא  בראאי  ועריכת  לבית,  מחוץ  בשר  צליית  שהוראתו   ]...[ מושג  הוא   )Braai( בראאי 

לספורט, תחרותיות,  בדרום אפריקה, המקושרת  מאוד  נפוצה  וסוף שבוע  פנאי  פעילות 

ציד, ְספר גיאוגרפי ויער סבוך ]...[ היא גם חלק מהתרבות הפוליטית של עליונות הגבר 

העינויים,  במהלך  בראאי  אירועי  התקיימו  באירועים שתיארתי, שבהם  לטענתי,  הלבן. 

צרכנות, חברותא ואלימות מוזגו זה בזה, והמיזוג הפך למוסכמה.
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עבודת השדה בגן סאקר

מאמר זה מבוסס על עבודת שדה אנתרופולוגית שנערכה בגן סאקר בשנים 2009-2002. מדי 
יום עצמאות שהיתי בגן סאקר משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות אחר הצהריים. שוטטתי 
בין החוגגים, דיברתי ִאתם, שאלתי שאלות, צפיתי במגוון האינטראקציות, הקשבתי לדיבור 
וכן  ולא שיחות פרטיות(,  ופומביים,  )כלומר חילופי דברים קולניים  הציבורי שליווה אותן 
צילמתי תמונות סטילס. במקצת מהשנים ביקרתי בגן סאקר גם בערב יום העצמאות ועקבתי 

אחרי האירועים המתרחשים לקראת אירועי הצלייה שלמחרת.
את רוב החומר המוצג במאמר אספתי בשיחות לא רשמיות עם החוגגים. כשהייתה נכונות 
לכך, ערכתי גם ראיונות לא מוְבנים קצרים, בדרך כלל כשהאנשים שהסברתי להם מה אני עושה 
גילו עניין במחקר והביעו רצון להמשיך ולשוחח עמי. לעתים קרובות הוזמנתי להשתתף בארוחה. 
נוסף על התצפית  )עד שעות אחדות( עם המזמינים.  יותר  זמן ממושך  ביליתי  במקרים כאלה 
ישראל  אזרחי  יהודים  עם  ופתוחים  מוְבנים  חצי  ראיונות  גם  ערכתי  סאקר,  בגן  המשתתפת 
ממגוון מעמדות, קבוצות אתניות ואזורי מגורים לקראת יום העצמאות ואחריו. הראיונות עסקו 

בהשתתפותם )או בהימנעותם מלהשתתף( באירועי על האש ביום העצמאות ובמועדים אחרים.
במרוצת השנים עקבתי אחרי פרסומים במגוון כלי תקשורת, שעניינם אירועי יום העצמאות 
במה  שעוסקים  וויזואליים  כתובים  טקסטים  ואספתי  בפרט,  האש  על  בשר  וצליית  בכלל 
שמכונה לא פעם במדיה “תרבות המנגל הישראלית”. הראיונות והשיחות שערכתי עם אנשים 
שהשתתפו באירועי על האש באתרים אחרים וניתוחם של מקורות טקסטואליים וויזואליים 
מגוונים מאפשרים לי להצביע )בזהירות המתבקשת( גם על הדמיון שבין אירועי על האש של 

יום העצמאות בגן סאקר ובין האופן שבו נחווים אירועים אלה במקומות ובמועדים אחרים. 
כאן המקום לציין שאיני סבור שאירועי יום העצמאות בגן סאקר מייצגים באופן מלא 
ומדויק ישראליות כללית או אבסטרקטית כלשהי. כפי שאמר אחד המרואיינים בגן סאקר 
ביום העצמאות 2004, דוקטורנט למנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון בנגב: “האנשים 
כאן הם לא מדגם מייצג של החברה הישראלית ]...[ הם מזרחים, דתיים וממעמד סוציו–

זו נכונה וחשובה להבנת טענותיי במאמר. אירועי על האש בגן  אקונומי נמוך”. אבחנה 
הישראלית.  החברה  של  מיקרוקוסמוס  ואינם  מייצג  מקרה  אינם  העצמאות  ביום  סאקר 
למעשה, קיימים שפע של אופנים שבהם חוגגים או מציינים את יום העצמאות ישראלים 
ופוליטיות,  ממעמדות שונים, מקבוצות אתניות מגוונות, מקשת של אוריינטציות דתיות 
מבטאים  אלה  כל  וחברתיים.  משפחתיים  הקשרים  ובמגוון  שונים  גיאוגרפיים  מאזורים 
תפיסות מגוונות ומורכבות של ישראליות, וחגיגותיהם כוללות עוד פעילויות רבות מעבר 

לצליית בשר על האש.
אך אירוע על האש ביום העצמאות בגן סאקר הנו ייחודי משתי בחינות: ראשית, זהו אירוע 
אייקוני מרכזי ובולט שזוכה לסיקור נרחב של התקשורת ולהתייחסות רבה של האנשים שעמם 
שוחחתי, שראו בו נקודת ייחוס, לחיוב או לשלילה. שנית, האירוע בגן סאקר דומה במידה 
רבה לאירועי על האש ציבוריים אחרים שמתקיימים ביום העצמאות ובמועדים נוספים, למשל 
ביער בן שמן, בגן צ‘רלס קלור בתל אביב וביער המלאכים שליד קריית גת )שבכולם ביקרתי 
במהלך השנים(. מכיוון שכך, ניתוח האירוע בגן סאקר, אף שאינו מקרה מייצג, מלמד על כמה 

מאפיינים מרכזיים של ישראליות בראשית המאה ה–21 ומדגיש את מורכבותם. 
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תסריטים תרבותיים שאירועי על האש ביום העצמאות 
בגן סאקר מתכתבים ִעמם

בתשובה לשאלתי “אז למה אתם עושים על האש ביום העצמאות?” או לתהייתי בדבר מקורו 
של המנהג, הציעו המרואיינים מגוון רחב של הסברים. אך בבואי לנתח את הנתונים נוכחתי 
שהסברים אלה מתכתבים בעצם עם שלושה תסריטים תרבותיים עיקריים: הקומזיץ הפלמחניקי, 

הברביקיו האמריקאי והילולות צדיקים בצפון אפריקה. אדון בקצרה בכל אחד מהתסריטים.

הקומזיץ הפלמחניקי
מרואיינים רבים אמרו דברים נוסח “פעם היינו עושים מדורה עד הבוקר, עם קפה ופטטות 
ובצלים ושירים ]...[ לאט לאט נוספו פיתות עם חומוס, ואז סטייקים”. אכן, כמה מהמרכיבים 
של אירועי צליית הבשר ביום העצמאות, כגון מרכזיות האש, הישיבה במעגל והכנת קפה שחור 
נכון במיוחד למי שעושים על האש  קומזיץ. הדבר  מזכירים במידה רבה  )“תורכי”(,  מבושל 
בערב יום העצמאות ומשלבים לא פעם קומזיץ במנגל. גן סאקר אינו מיועד למדורות, אך מדי 
שנה ביום החג מצאתי שרידי מדורות שהובערו בערב הקודם. מרואיינים רבים ציינו שהשתתפו 
יכולים  לא  ממש  “הם  אמרה:  אחת  ואישה  העצמאות,  יום  בערב  ומנגל  מדורה  באירועי  גם 

לחכות ]...[ בשש בערב, מיד עם תום יום הזיכרון, הם כבר רצו להדליק מדורות ומנגלים”.
על צורות תרבותיות שעוצבו בימי טרום המדינה, בעיקר על ידי חברי תנועות הנוער 
ולוחמי הפלמ“ח, מצביעים למשל כתריאל )Katriel, 1995( ונוי )Noy, 2006( במאמריהם 
על טיולים רגליים של צעירים יהודים בארץ ובעולם. כתריאל טוענת שטיולים אלה היו מעין 
מסעות צליינות ועלייה לרגל חילוניים, ונוי מציע שהאידיאולוגיה של כיבוש הארץ ברגליים 
הכולל  פלמחניקי,  סגנון  )בצד  במרחב  נוכחות  ידי  על  וגבולותיה  הטריטוריה  הגדרת  ושל 
לבוש מרושל, שיער פרוע, תרמיל גב, כובע טמבל וסנדלים( אומצו על ידי מערכות החינוך 
הפורמליות והלא פורמליות לאחר קום המדינה, וכעבור זמן גם על ידי צעירים ישראלים 

שיוצאים כתרמילאים לטיול הגדול בחו“ל. 
אחד ממאפייניה האייקוניים של תרבות הפלמ“ח הוא הקומזיץ, תסריט תרבותי במגוון 
אירועי יציאה לטבע גם בישראל של תחילת האלף השלישי. תסריט זה כולל יציאה של חברי 
שדה,  חורשה,  כגון  יחסית,  טבעי  שטח  אל  האורבני  מהשטח   )peer group( השווים  קבוצת 
ולעתים אף מגרש ריק במרחב העירוני, איסוף עצים וחומרי בערה אחרים, הדלקת מדורה, 
צליית תפוחי אדמה )“פטטות”( ובצלים ובישול קפה שחור. הקומזיץ )שפירושו ביידיש “בוא 
שב”( הוא אירוע חברתי שמייצר וחוגג שיתוף, שוויון וקבוצתיות, המתבטאים בישיבה במעגל, 
בחלוקה שוויונית של האוכל והמשקה )לפעמים גם בשימוש בכוסות משותפות( ובשירה בציבור. 
הקומזיץ הוא אפוא אירוע לימינואידי )טרנר, 2005( קלאסי שמעורר תחושת קומוניטס 
ערכים  של  ודחייה  במועט  הסתפקות  צניעות,  גם  משדר  הקומזיץ  המשתתפים.  בין  זמנית 
והאכילה  הפשוטים  והמשקאות  המאכלים  הקרקע,  על  הישיבה  באמצעות  זעיר–בורגניים 
בידיים. ריח העשן האופף את המשתתפים ונודף מבגדיהם ומשיערם לאחר האירוע והפיח 
והעפר המכתימים את בגדיהם מבטאים אף הם קרבה לטבע, פשטות וויתור על דקדוקי ניקיון 
זעיר–בורגניים. במידה מסוימת, המדורה, הקפה וריח העשן מקושרים גם לערביּות ולבדוויּות 

ומחדדים את הקשר הבלתי אמצעי עם הארץ. 
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בעוד הקומזיץ הפלמחניקי לא כלל צליית בשר על האש, הרי המיתולוגיה הפלמחניקית 
־ המונצחת בספריו של פוצ‘ו למשל, או בילקוט הכזבים של דן בן אמוץ וחיים חפר )1956( 
־ בהחלט מזכירה גניבת תרנגולות, ואפילו כבשים, בישולן באש המדורה )בסיר, במעטפת 

בוץ( ואכילה משותפת של בשרן.
אירועי יום העצמאות בגן סאקר מוְבנים, לפחות בחלקם, לאור התסריט התרבותי של 
הקומזיץ: היציאה אל הטבע )במקרה זה מדובר בחורשה מעשה ידי אדם, כמו רוב החורשות 
בישראל, שניטעו במסגרת הפרויקט הציוני(, הדלקת האש, בישול הקפה, האכילה בידיים 
המבנה  באוכל,  ההתחלקות  ביתיים(,  אוכל  בכלי  ולא  פעמיים,  חד  בכלים  או  בפיתות  )או 

המעגלי )סביב המנגל ובזמן הארוחה( ־ כולם מהדהדים קומזיץ.
גם החלוקה המגדרית המאפיינת את הקומזיץ מזכירה במידה רבה את החלוקה המגדרית 
בגן סאקר. הקומזיץ הוא אירוע גברי, כש“הבנים” הם השחקנים הדומיננטיים, ואילו “הבנות”, 
אם הן משתתפות, נתפסות כאורחות. ככאלה, יש לחלוק עמן את האוכל והמשקה, אך לא 
מצפים מהן לאסוף חומרי בערה, וודאי שלא להדליק את האש. אלו הן פרקטיקות גבריות, 
וכפי שמציעים קונל ומסרשמידט )Connell & Messerschmidt, 2005(, הן כרוכות תמיד 
בתחרות עזה: מי יביא עצים גדולים וכבדים יותר, מי יבנה נכון, גדול וגבוה את המדורה, 
ומי יצליח להדליק אותה במספר הקטן ביותר של גפרורים )גם בגן סאקר תפעול המנגל, 
גבריותו של המבצע  פעולות תחרותיות שבהן  הן  בנפנוף,  וליבוי  הגחלים  הדלקת  ובעיקר 

עומדת למבחן(. 
גם  מכילים  סאקר  בגן  העצמאות  יום  אירועי  והמעשי,  המבני  הדמיון  למרות  ואולם, 
מרכיבים חומריים ורעיוניים שונים מאוד מאלה של הקומזיץ, ובראשם מרכזיותה המוחלטת 
של המשפחה, המחליפה את קבוצת השווים כמוקד הקומוניטס, וכן מרכיבי צרכנות ראוותנית 
)הן מבחינת הציוד והן מבחינת המאכלים, ובעיקר הבשר(, המדגישים אי שוויון ותחרות על 
סטטוס ויוקרה שנגזרים מתפיסת עולם קפיטליסטית מובהקת, נקודות שאפתח בהמשך המאמר.

הברביקיו האמריקאי
רבים מהחוגגים ששאלתי בדבר מקור המנהג ציינו שמדובר בחיקוי של חגיגת יום העצמאות 
האמריקאי. מקצת מהמרואיינים, בעיקר ממעמד חברתי–כלכלי גבוה, אף הדגישו את ההבדל 
הברביקיו  מזדהים,  הם  שעמו  התרבותי  המודל  על  בבירור  והצביעו  למנגל  ברביקיו  שבין 
האמריקאי. כפי שכבר צוין, אחת הדרכים המקובלות בארצות–הברית לחגוג את ה–4 ביולי, 
דתיות  אמריקאיות  אחיות  שתי  האחורית.  בחצר  ברביקיו  היא  האמריקאי,  העצמאות  יום 
כדי  העצים  בין  בני משפחותיהן  עם  ושישבו   ,2006 בשנת  סאקר  בגן  )כהגדרתן( שפגשתי 
“לא להרוס את הדשא”,2 השיבו שהמקור לאירוע על האש ביום העצמאות הוא הברביקיו 
האמריקאי וטענו בפירוש “זה מועתק מה–4 ביולי”. כששאלתי אותן במה זה שונה מאירועי 
הברביקיו בארצות–הברית, הן אמרו ששם צלו את הבשר על מתקן גז בחצר האחורית, ואילו 
גן סאקר הוא ציבורי. הן מנו גם הבדלים קולינריים וציינו כי “כאן יש פחמים, חומוס, טחינה 
כולם מאכלים  גם מרשמלו,  והכינו  ועוף  נקניקיות  לצלות המבורגרים,  עמדו  הן  ופיתות”. 

אמריקאיים מובהקים, אבל עמדו לאכול אותם “בפיתה, לא בלחמנייה”. 

בכל יום עצמאות נגרם נזק רב למדשאות הגן בשל חריכה.   2
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אין באפשרותי לקיים במאמר זה דיון מקיף ביחסי ארצות–הברית–ישראל ובאמריקניזציה 
של התרבות הישראלית, ולכן אסתפק בשתי נקודות מרכזיות. ראשית, אמריקאיּות נתפסת 
בישראל כסמל למערביות, לתחכום ולמודרניזציה )Ram, 2004(. זיהוי אירועי על האש של 
יום העצמאות עם מנהגי ה–4 ביולי בארצות–הברית מעניק להם אפוא יוקרה ומעמד גבוה. 
למשל, אחת המרואיינות ציינה שברביקיו “זה צפונבוני ועושים את זה על גז”, ומרואיינת 

אחרת אמרה ש“ברמת השרון לא עושים על האש, עושים ברביקיו”.
כידוע, ארצות–הברית היא גם מהמדינות האוהדות ביותר את ישראל. כמעצמה המובילה 
בעולם, כבת ברית מדינית וצבאית, כשותפה מרכזית למסחר, וחשוב מכול, כמי שתומכת בישראל 
של  ועצמאותה  שלומה  בהבטחת  מכריע  תפקיד  לארצות–הברית  ובפוליטיקה,  בנשק  בכסף, 
ישראל. יתר על כן, בארצות–הברית חיה רוב יהדות התפוצות, וכן קהילת המהגרים הישראלים 
כיוון שכך, אימוץ דפוסי תרבות אמריקאיים ביום העצמאות הישראלי הוא  הגדולה בעולם. 
כמעט מתבקש. ואכן, אחד ממופעיה הבולטים של ההשפעה הפוליטית, החברתית והתרבותית 
ארצות– דגל  את  להניף  המנהג  הוא  האחרון  בעשור  ישראל  על  ארצות–הברית  של  הגוברת 
הברית לצד דגל ישראל על המכונית לקראת יום העצמאות. בעשור האחרון אף נמכרו דגלים 
שעל צדם האחד הודפס דגל ישראל, ועל השני ־ דגל ארצות–הברית. במנהג זה יש כמובן ביטוי 

בולט ובוטה לקשר שבין ארצות–הברית למדינת ישראל ולעצמאותה.3
מנקודת מבט אחרת אפשר לטעון שיחסי ישראל–ארצות–הברית אינם בדיוק יחסי ידידות 
ושיתוף פעולה אלא גם, ואולי בעיקר, יחסי פטרון–לקוח המאורגנים במסגרת פוסט–קולוניאלית 
 :)Kimmerling, 1989, p. 275( כך למשל טוען קימרלינג .)Frenkel & Shenhav, 2003(
ארצות–הברית,  יהדות  של  שלוחה  בישראל  לראות  נוטה  ארצות–הברית  פוליטית,  “מבחינה 
ומכאן שישראל מוגדרת כשוליים אתניים של ארצות–הברית”. תפיסה זו הופכת את ישראל 
עד  הצטייר  מהישראלים  מקצת  שבעיני  )מה  ה–51  האמריקאית  למדינה  מסוימים  במובנים 
לאחרונה כפתרון אידיאלי לקשיים ולבעיות של המדינה( ואף כקולוניה אמריקאית לכל דבר.4 
גם נקודת מבט זו מסבירה יפה את אימוץ מודל הברביקיו האמריקאי ביום העצמאות הישראלי.

הילולות צדיקים
אף  במישרין,  זה  תרבותי  תסריט  על  הצביעו  לא  שהמרואיינים  ואומר  אסתייג  ראשית, 
שהוא בולט ביותר: יש דמיון מבני ותוכני רב בין ההילולות במירון )בל“ג בעומר(, בנתיבות 
וכן בין הדרך שבה נחגגת המימונה בגן סאקר  נוספים,  ובמקומות  )בהילולת הבבא סאלי( 
 )Bilu, 1988, p. 307( ובאתרים אחרים, ובין חגיגת יום העצמאות בגן סאקר. כך מתאר בילו

את האופן שבו משתתפים יהודים ממוצא מרוקאי בהילולה במירון: 

תחושת הקרבה לארצות–הברית וההזדהות עמה התערערה מאוד מאז בחירתו של ברק אובמה לנשיאות,   3

משום שהוא נתפס בקרב חוגים ישראליים נרחבים כ“אוהב ערבים”, כאוהד העניין הפלסטיני, כעוין 

לישראל, כערבי וכמוסלמי. בשנת 2010 לא ראיתי דגלים אמריקאיים ביום העצמאות, אך ב–2011, אולי 

בשל התגמשות עמדותיו של אובמה, שוב היה אפשר לרכוש אותם אצל מוכרי הדגלים. 

באירוע שנערך בדצמבר 2010 באוניברסיטת בן גוריון בנגב השיב אנתרופולוג ישראלי–אמריקאי בכיר   4

על שאלה בדבר אימוץ מלא של המודל האמריקאי על ידי האנתרופולוגיה הישראלית: “ככה זה בכל 

הקולוניות האמריקאיות”. 
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המיוערים  המורדות  על  אוהלים  במחנה  במירון,  ימים  כמה  מבלים  מהם  רבים 
המקיפים את האתר, באווירת פיקניק. בני משפחה וחברים מקשת של גילים, גברים 
ונשים כאחד, אוכלים את בשר הכבשים שנשחטו, שותים כמויות גדולות של משקאות 
אלכוהוליים, שרים ורוקדים ]...[ העלייה אל הקבר, המוקד הרוחני של ההילולה, היא 

חלק זניח בלבד מהשהות שלהם במירון.
 

ובשתייה,  באכילה  במיוחד  עסוקים  מרוקו  יוצאי  שהחוגגים  בילו  מציין  המאמר  בהמשך 
לכבוד  לסעודה  ומבושלים  במתחם  שנשחטים  ועגלים  עזים  כבשים,  רוכשים  מהם  ושכמה 
הצדיק. סעודה זו נתפסת בעיני המשתתפים כשיא האירוע, משום שבמהלכה נוצר קשר ישיר 
ובלתי אמצעי בין החוגגים לצדיק, שלפי אמונתם משתתף בפועל בסעודה. בעשור האחרון 
הדרך  היא  האש  על  בשר  שצליית  ונוכחתי  ההילולה  בזמן  במירון  אחדות  פעמים  ביקרתי 

המקובלת ביותר להכין בשר במירון, ובכלל זה לסעודת המצווה. 
בממדים  עוסקות   )Alon-Mozes, Shadar & Vardi, 2009( וורדי  שדר  אלון–מוזס, 
המרחביים של קבר הבבא סאלי בנתיבות ומציינות אף הן שבהילולה לזכרו נשחטים בעלי 
חיים במתחם לקראת הסעודה. יעקובי )Yacobi, 2008( מוסיף וכותב על חשיבותה של סככת 
הסעודה )feast shelter( שהוקמה במתחם הקבר, שבה מקיימים העולים לרגל סעודות מצווה. 
בשנים האחרונות ביקרתי בהילולה זו מדי שנה ונוכחתי שגם בה צליית הבשר היא מרכיב 
בולט ומרכזי. ליד מתחם הקבר אף ניטעה חורשה עם אזור המיועד לפיקניקים, ובו פזורים 

ספסלים ומנגלים ציבוריים.
לכאורה, יום העצמאות הוא חג אזרחי, שונה בתכלית מהטקסים הדתיים בקברי הצדיקים 
ובמימונה, אך הפרקטיקות שאינן דתיות–ריטואליות במהותן )תפילות, הקפת הקבר, הדלקת 
נרות או טקס החלק‘ה, שלטענת בילו הן משניות למדי בשביל רבים מהמשתתפים( מכוונות 
במידה רבה אל הבשר, לצלייתו ולאכילתו, ודומות להפליא לאירועי על האש ביום העצמאות 

בגן סאקר.
זה  כך אמרה חוגגת משדרות שהוריה היגרו לארץ ממרוקו בשנות החמישים: “אצלנו 
אחרים  מרוקו  יוצאי  גם  העצמאות”.  ביום  וגם  האש,  על  עושים  תמיד  אנחנו  מיוחד,  לא 
הסבירו לי שצליית בשר על האש היא הדרך המקובלת בשבילם לחגוג ולבלות, בלי שציינו 
תמיד  “ככה  ומארגנטינה:  אפריקה  מדרום  מרואיינים  העלו  דומה  )טענה  דתיים  הקשרים 
חוגגים אצלנו”(. אם כך, כשם שהקומזיץ הוא תסריט תרבותי מסוים שמתאים ליציאה לטבע 
ומעצב את אירועי על האש בגן סאקר, הילולות צדיקים של יוצאי צפון אפריקה הן מודל 
תרבותי אחר שמארגן את ההתרחשות בגן סאקר, ובעיקר את הטיפול בבשר, מודל שהוא 

לטעמי דומיננטי וחשוב לא פחות מתסריט הקומזיץ. 
מקושרת  האש  על  בשר  צליית  כמובן.  מקרי  אינו  אפריקה  לצפון  התרבותי  הקישור 
בישראל עם מזרחיּות. קטגוריה חברתית זו, שנוצרה בישראל בהקשר של גל ההגירה הגדול 
של יהודים מארצות ערב בשנות החמישים של המאה הקודמת, נועדה לפי כזום )1999( לארגן 
בהיררכיה את היחסים בין אשכנזים, רובם יוצאי מזרח אירופה, ובין המהגרים מארצות ערב. 
הגדירו  והיצרי,  המסורתי  האמוציונלי,  הכאוטי,  המזרח  אל  ערב  יהודי  של  שיוכם  ידי  על 
האשכנזים את עצמם מחדש כמערביים, ולפיכך כרציונליים ומודרניים. צליית בשר על האש 
)כמו השתתפות בהילולות צדיקים( נתפסת כפעולה מזרחית, גם כשרבים מהמשתתפים הם 
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בני קבוצות אתניות אחרות. אפילו המונח “מנגל”, שהוראתו היא כלי מתכת שבו בוערות 
גחלים לחימום, מקורו תורכי, והוא הגיע לארץ ככל הנראה בתקופה העות‘מאנית.

זאת ועוד, צליית בשר על האש מקושרת בישראל לא רק למזרחיּות, אלא גם לערביּות: 
כמו  האש,  על  צלוי  ובשר  סלטים  פיתות,  שמציעות  זולות  מסעדות  הן  מזרחיות  מסעדות 
למערכת  קטגוריה  מוסיפים  לערביּות  מזרחיּות  בין  והִקרבה  הדמיון  ערביות.  במסעדות 
ההיררכית במה שמכנה כזום “שרשרת המזרוח” )שם(: תהליך שבו מנסה האליטה לחסום את 
התקדמותן של קבוצות מיעוט חדשות על ידי תיוגן כמזרחיות, ולכן כחסרות תרבות ונחותות 
כל  על  ערבי,  לאוכל  דומה  שהוא  משום  כנחות  נתפס  מזרחי  אוכל  כך,   .)Gerber, 2003(

המשמעויות האוריינטליסטיות הגלומות במושג זה.
הזיהוי של צליית בשר על האש עם ערביּות הוא מעניין ואף פרדוקסלי בהקשר של יום 
העצמאות הישראלי, שכן מדובר באחת הדרכים המקובלות ביותר לחגוג את האירוע שמציין 
מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  לאחר  יממה  ושמתרחש  הערבים  על  הניצחון  את  מכול  יותר 

ישראל, שמנציח את אלו שנהרגו במלחמות נגד הערבים. 
ביום  האש  על  בשר  לצליית  האפשריים  התרבותיים  התסריטים  ששלושת  לציין  חשוב 
צפון  יוצאי  של  הצדיקים  והילולות  האמריקאי  הברביקיו  הפלמחניקי,  הקומזיץ  ־  העצמאות 
אפריקה )ואולי ארבעה, אם נביא בחשבון גם את התסריט של אוכל ערבי( ־ אינם סותרים כי אם 
משלימים זה את זה ומסבירים במידה רבה את הפופולריות של אירועי על האש: כל אחד מבני 
הקבוצות והמעמדות החברתיים–כלכליים המרכיבים את החברה הישראלית–יהודית יכול למצוא 
לעצמו נקודת חיבור נוחה )ואפילו כמה נקודות( למנהג ולקיים אותו בלי לקבל על עצמו את כלל 
המשמעויות האפשריות. כך יכולים החוגגים האמריקאים להתחבר לאמריקאיות שלהם, להצביע 
אמריקאיות  העליונות שמקנה  מתחושת  ליהנות  ואף  לישראל  ארצות–הברית  שבין  הקשר  על 
בישראל, ובה בעת, מטרים אחדים משם, קבוצה של נערות מתנועת הנוער בני עקיבא מתארת 
את המנגל במונחים של המשך המנהג הפלמחניקי, ואילו בני משפחה ממוצא מרוקאי מדברים 
על “יציאה לטבע” ועל “האוכל שלנו”. בזכות הגמישות וריבוי הקולות )טרנר, 2005( המאפיינים 

את הזירה הקולינרית, היא מתאימה במיוחד להבעת רעיונות ועמדות מגוונים ואף סותרים.
לכל אחד מהתסריטים התרבותיים שהובאו כאן יש הקשר עדתי או אתני: הצבעה ישירה 
אפריקה  מדרום  )מהגרים  מארצות–הברית  מהגרים  בעיקר  אפיינה  האמריקאי  המנהג  על 
הצביעו על המקור הדרום אפריקאי של המנהג, ואילו מהגרים מצרפת ציינו ש“בצרפת זה 
אחרת: אוכלים אוכל ישראלי, פיתות, חומוס, פלאפל, אבל לא על האש”(; רבים מהחוגגים 
ממוצא אשכנזי דיברו על קומזיץ, או לפחות על החבר‘ה; ואילו יוצאי צפון אפריקה דיברו 
על “אצלנו”. הקשרים אלה מעצבים גם את ההרכב החברתי של האירוע: אחד ההבדלים 
שאשכנזים  הוא  מהמרואיינים,  רבים  לטענת  לפחות  למזרחים,  אשכנזים  בין  המובהקים 

עושים על האש “עם החבר‘ה”, ואילו מזרחים חוגגים עם בני המשפחה המורחבת.
מלבד שלושת התסריטים התרבותיים האלה, כמה מרואיינים הזכירו עוד שני עניינים 
שנראו להם חשובים להבנת מרכזיות המנגל ביום העצמאות. הראשון הוא היציאה לטבע 
לקבל  והרצון  “ביחד”  של  תחושה  אחר  החיפוש  הוא  והשני  ולעצמאות,  לחופש  כביטוי 

גושפנקה רשמית של שייכות.
חוגגים רבים דיברו על היציאה ליער, לטבע, או לפחות לריאה הירוקה של ירושלים, 
החברתי–כלכלי  מעמדם  ואת  האורבני  ההקשר  את  הזכירו  חלקם  החופש.  אל  יציאה  כעל 
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רמזו  ובכך  ציבורית”(,  תחבורה  יש  ולכאן  מכונית,  לא  וגם  גינה  לנו  “אין  )למשל:  הנמוך 
לשחרור מכבלים מעמדיים שמאפשרת חגיגת יום העצמאות בגן סאקר.5 מרואיין אחד אף 
אמר במפורש: “לצאת החוצה זה להיות עצמאי, ולכן זה מתאים”. להבנתי, הוא התכוון שזה 

מתאים ליום העצמאות.
הוא תחושת  )“עולים חדשים”(,  ידי מהגרים  על  ושוב  למנהג, שהוצע שוב  נוסף  הסבר 
השייכות לקולקטיב היהודי–ישראלי. למעשה, רבים מהחוגגים בגן סאקר משתייכים לקבוצות 
ביותר  והבולטת  הגדולה  האתנית  המיעוט  קבוצת  הישראלית.6  בחברה  שוליות  או  חדשות 
היא של מהגרים מאתיופיה, בצד מספר קטן יותר של חוגגים מצרפת, ארצות–הברית וברית–

המועצות לשעבר. כמעט כל מי שראיינתי מקרב קבוצות אלה דיבר על השתייכות, על “שייכות 
לעם ישראל” או על “ביחד עם כולם”. הרצון להשתייך אינו מסביר את מרכזיות המנגל ביום 
העצמאות, אך הוא מסביר במידה רבה את הנכונות ואף את הרצון להתכנס ולהצטופף, שהיא 

מהמאפיינים הבולטים של חגיגת יום העצמאות בגן סאקר, רעיון שאפתח בהמשך.

הבשר הצלוי על האש בגן סאקר 

רוב החוקרים שהוזכרו עד כה הצביעו על בשר אדום )שריר של יונקים(, ובייחוד על בשר 
בקר, כמקור אולטימטיבי לכוח וכמרכיב בסיסי של גבריות, ואילו החוגגים בגן סאקר ביום 
העצמאות צולים סוגים רבים של בשר בשלל צורות של עיבוד והכנה. ואף על פי כן, לאירועי 
מעשה  את  שמבצעים  אלה  הם  הגברים  ראשית,  למדי.  קבוע  קולינרי  מבנה  יש  האש  על 
הצלייה, כי “רק גברים יודעים להכין בשר כמו שצריך”, כמו שציינו רבים מהמרואיינים; 
הם מבעירים את הגחלים, צולים את הבשר, מתבלים אותו במהלך הצלייה ומגישים אותו 
לסועדים. רבים מהגברים שעמם שוחחתי אמרו שהם רכשו בעצמם את הבשר, ואף הכינו 

אותו לצלייה בעוד מועד )השרו במרינדה, שיפדו, תיבלו וכו‘(. 
במהירות  והנצלה  הפשוט  הזול,  מן  כלל:  בדרך  דומה  הבשר  מיני  צליית  סדר  שנית, 
אל האטי, היקר והיוקרתי; נקניקיות, כנפיים, המבורגרים וקבב ִנְצלים ראשונים, אחריהם 
שיפודים )על פי רוב שיפודי הודו ונתחי עוף שמכּונים פרגיות( ורק בסוף הסטייקים, נתחי 
בשר בקר גדולים. ההסבר המקובל לסדר צליית הבשר הוא שצריך להכין מהר אוכל לילדים 
“כי הם רעבים ולא יכולים לחכות”, והנשים אוכלות מיד לאחר הילדים, בעיקר את הכנפיים 
מצטרפים  הבשר  בצליית  העוסקים  הגברים  זה”(.  את  אוהבים  הילדים  )“גם  והפרגיות 

לדבריהם לארוחה רק בשלב האחרון, שלב הסטייקים, לאחר שהאכילו את כל האחרים. 
 )providers( כך מקבלים הגברים על עצמם את התפקיד הגברי הקלאסי של המספקים
המזינים את משפחותיהם. סדר אכילה זה מאשרר את הנרטיב הישראלי המקובל על מרכזיותם 
וחשיבותם של הילדים, וכן על נכונותם של גברים ישראלים להקריב את עצמם למען ילדיהם 

רוב החוגגים הגיעו במכוניות פרטיות, וההשקעה הכלכלית בחגיגה היא בהכרח גבוהה: מציוד מינימלי   5

ובשר פשוט ועד לציוד מתוחכם ויקר ביותר )ראו על כך בהמשך( ולאוכל רב, מגוון ויקר.

בין החוגגים בגן סאקר גם חרדים רבים, קבוצה שמתאפיינת בשנים האחרונות כלאומית או לאומנית   6

וכלא ציונית בעת ובעונה אחת. השתתפותם של חרדים ביום המנגל הלאומי ראויה לדיון נפרד.
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ויום העצמאות, כשסדר  יום הזיכרון  ונשיהם, נרטיב שזוכה לתשומת לב ולאישוש במהלך 
הטקסים מדגיש את זכרם של חללי המלחמה, רובם המכריע גברים, שנפלו למען עצמאות 
המדינה, כדי להבטיח את שלום בני משפחותיהם וכדי לאפשר לנשיהם וילדיהם להמשיך 

ולחיות במדינה עצמאית.
הטענה  ראשית,  אחר:  באופן  גם  והאכילה  הצלייה  סדר  את  להבין  אפשר  זאת,  עם 
שהילדים והנשים אינם מסוגלים לחכות מעידה על אופיים החלש, ובתוך כך על עליונותם 
המוסרית של הגברים כמי שמסוגלים להתאפק ולשלוט בעצמם. שנית, בשר בקר הוא המקור 
הסמלי והפיזי לכוח ולאון, ואילו בשר עוף )כנפיים, פרגיות( ומוצרי בשר טחונים ומעובדים 
הם זולים ובעלי ערך תזונתי נמוך. העובדה שסוגי הבשר הזולים והנחותים נאכלים על ידי 
הילדים והנשים בעוד הגברים זוכים בנתחי הבשר המשובחים מדגישה, מזינה ומעצימה את 
עליונותם של גברים. ושלישית, למרות הטענה שהילדים אינם יכולים להתאפק, הרי בפועל 
הגבר הצולה את הבשר נוגס מדי פעם מן הנקניקיות, הכנפיים, הקבב והשיפודים עד לשלב 
שבו הסטייקים מוכנים. כך זוכים הגברים לאכול בפועל מגוון וכמות של בשר גדולים במידה 

ניכרת מאלה שזוכים להם הילדים והנשים.
הסתכלות קולינרית זו מגלה היררכיה שבה הגברים נמצאים מעל הנשים והילדים, וזהו 
היפוך של השיח המקובל בישראל, המדגיש את חשיבותם הרבה של הילדים והנשים, וגם של 
הנרטיב המרכזי של יום העצמאות, שבו מודגשת כאמור נכונותם של גברים להקריב עצמם 
למען המשפחה. הנגישות לאוכל שזוכים לה הילדים והנשים אינה מבטאת כאן פריבילגיה 
אלא נחיתות דווקא: נשים וילדים אינם מסוגלים להמתין, להתאפק ולשלוט בעצמם ולכן 
זוכים  להתאפק,  יכולתם  בשל  הגברים,  ואילו  הנחותים,  הבשר  בסוגי  להסתפק  נאלצים 

בסטייק, על העוצמה הפיזית והסימבולית הטמונה בו.
ואולם, צליית בשר מאפיינת עליונות גברית, בישראל כבאמריקה, ואילו השימוש במגוון 
סוגי בשר, בהם עוף והודו, מוצרים תעשייתיים וטחונים, ובעיקר שיפודי פרגיות, שהם סוג 
הבשר הנפוץ ביותר בגן סאקר, מרמזים על עוד אפשרויות לנתח את מערכות הכוח שמארגנות 
את האירוע. שהרי אם הכוח הטבוע באכילת בשר בקר מקורו בכוחו העצום של הפר, הרי 
שאכילת שישליק הודו, כנפי עוף, ובייחוד פרגיות, אינה מסמלת כוח כי אם חולשה: תרנגולת 
היא בעל חיים קטן, חלש ופגיע, ופרגית היא תרנגולת צעירה שטרם החלה להטיל, כמעט 
 )chick( ואילו פרגית ,)Geertz, 1973( אפרוח. התרנגול הזכר, הגבר, מסמל כוח, מיניות ואון

הוא גם כינוי לנערה צעירה, שהיא טרף נחשק לגברים המתאווים אל בשרה הרך.
אמנם אפשר להסביר את ההעדפה לבשר עוף ולשיפודי פרגיות בשיקולים בריאותיים 
)בשר עוף שמן פחות( וכלכליים )בשר עוף זול מבשר בקר(, אך מרואייניי הסבירו בדרך כלל 
זאת אומרת שרירי פחות. מכיוון שכך,  רך,  את הפופולריות של הפרגיות בכך שזהו בשר 
בשר זה נתפס כטעון פחות בכוח. יתרה מזאת, העובדה שבשר הבקר נאכל בעיקר על ידי 
גברים מעידה שהיררכיית הכוח המתוארת בספרות האנתרופולוגית שנסקרה לעיל נכונה גם 
במקרה הישראלי: בקר נחשב בשר שמתאים לגברים, ואילו בשר פרגיות הוא מנה שמתאימה 
לנשים ולילדים, וזאת כאמור משום שהוא רך. מרואייניי אמנם לא אמרו במפורש שבשר 
כוח הבנויה  פרגיות מחזק פחות מבשר בקר, אך בהתנהגותם הם משרטטים היררכיה של 
נקניקיות/כנפיים–פרגיות–סטייקים.  מול  ילדים–נשים–גברים אל  משתי מערכות מקבילות: 
האמירות על האיפוק הגברי ועל חוסר יכולתן של נשים להתמודד עם סטייקים, וכן רמיזות 
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על גבריותן ומיניותן של נשים שמתעקשות לאכול סטייקים )כגון “היא, היא הכי גבר כאן”(, 
מדגישות ששיפודי פרגיות מעצימים ומחזקים פחות מבשר בקר.

משכונת  מסעדן  אווזי,  יהודה  ישראלית:  קומבינה  בכלל  הן  פרגיות  בכך,  די  לא  ואם 
והם  העצם  מהם  שמוסרת  בוגר  עוף  לכרעי  “פרגית”  הכינוי  את  שהמציא  הוא  התקווה, 
מפורקים לנתחים וִנְצלים על שיפוד. בשר הירך השמן אינו מתייבש בשעת הצלייה, והתוצר 
הוא נתח בשר רך ועסיסי, כפי שמרמז הכינוי פרגית, אף שלמעשה אין מדובר בבשר פרגית. 
כך, אחד ממיני הבשר הנפוצים ביותר בגן סאקר הוא עוד דוגמה לנטייה הישראלית לעגל 

פינות ולתחמן.
בדרך  ונקניקיות, תעשייתיים  המבורגרים  )קבב,  מעובדים  בשר  מיני  הבולטות של  גם 
המצומצמת  הכמות  צמחיים(,  ובחלבונים  בקמח  ומדוללים  בשר  סוגי  ממגוון  עשויים  כלל, 
תהיות  מעוררים  למשל(  עוף  )סטייק  הסטייק  דמויי  המוצרים  וריבוי  סטייקים  של  יחסית 
הספרות  כפי שקובעת  אכן,  אם  סאקר.  בגן  הנאכל  הבשר  הסמלית של  באשר למשמעותו 
ההמבורגר  הכנפיים,  הרי  כוח,  מבטא  והמדמם  העבה  הבקר  סטייק  האנתרופולוגית, 
התעשייתי, דמוי–הסטייק הדק והחרוך ובעיקר הפרגיות, אינם ביטויים של עוצמה וגבריות 

לא מרוסנת אלא של חולשה, או אולי ביטוי להרגשה אמביוולנטית של עוצמה וחולשה.
 

ארגון המרחב

מלבד צליית הבשר ואכילתו, שהן המטרה המוצהרת של אירועי על האש ביום העצמאות, 
מאפיין בולט אחר של האירוע בגן סאקר הוא הארגון המרחבי שלו, ובעיקר המאבק המתמיד 
וביער המלאכים הסמוך  צ‘רלס קלור בתל אביב  בגן  בן שמן,  על “מקום טוב”. כמו ביער 
לקריית גת, עשרות אלפי חוגגים מצטופפים בשטחו המוגבל למדי של גן סאקר: המון מיוזע, 

אפוף עשן, ריחות של דלק )להצתת הגחלים( ובשר חרוך, מוזיקה רועמת וצעקות. 
יצוין שבניגוד לדימוי הרווח, רבים מהפארקים והחורשות פנויים ביום העצמאות, והכול 
מתכנסים למקומות מסוימים מאוד. כך, במהדורת החדשות בצהרי יום העצמאות של שנת 
2006 נמסר מטעם המשטרה וקק“ל שיער בן שמן מלא עד אפס מקום, אך פארק בריטניה 
ונוכחתי  באזור  עברתי  הצהריים  אחר  בשעות  לשם.  להגיע  הוזמנו  והחוגגים  פנוי,  הסמוך 
בשל  להתקרב  יכולתי  לא  שמן  בן  שליער  בעוד  רבים,  חוגגים  היו  לא  בריטניה  שבפארק 
עומסי תנועה. שוב ושוב נוכחתי שהחוגגים בוחרים להתקבץ דווקא במקומות שברור וידוע 

שיהיו צפופים ודחוסים.
ההתכנסות  סדר.  באי  המצטופף  אדם  המון  בסתם  מדובר  שאין  למדתי  בהדרגה  אך 
הקבועים  למשתתפים  שמוכרים  פנימיים  חוקים  לפי  מאורגנת  העצמאות  ביום  סאקר  בגן 
ומובהרים מיד )לעתים במידה של כוח( למשתתפים חדשים. חוקים אלה ממוקדים בארגון 
מקום  “לתפוס  ובראשונה,  בראש  מבקשים,  שכאמור  המשתתפים,  בין  ובחלוקתו  המרחב 
טוב”. “מקום טוב” הוא מושא להערצה, לקנאה, ולעתים אף למחלוקת, ומבטא ותק, ניסיון, 

חריצות, כישרון ארגוני וכוח.
יום  צל.  הוא  שבהם  והחשוב  שהראשון  מאפיינים,  בכמה  מצטיין  למנגל  טוב  מקום 
העצמאות נחגג בה‘ באייר, בדרך כלל יום אביב חם, וצל הוא משאב מכריע ונדיר בגן סאקר. 
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הגן, הממוקם לאורך שדרות בן צבי, מחולק לשני משטחי דשא מוקפים ברצועת עצים דלילה. 
ודשא.  צל  של  מנצח  שילוב  מציע  המדשאות  שבשיפולי  המעטים  לעצים  שמסביב  השטח 
האזור הצפוני, הסמוך לציר הגישה הראשי לגן ולאזור החניה הקרוב ביותר, מועדף בשל 

הִקרבה למכונית וצמצום המרחק שיש לשאת את הציוד.
מאפיין אחר, מלבד צל וִקרבה למכונית, הוא ִקרבה למקור מים. בגן יש ברזיות אחדות 
וכלי  ולניקוי של מוצרי המזון  וכן לשטיפה  בלבד שמשמשות את אלפי החוגגים לשתייה, 
האוכל, ולכן האזורים הסמוכים אליהן צפופים ביותר. “מקום טוב” הוא אפוא שטח מוצל 

סמוך לחניה ולברזייה.
הגדולות,  המשפחות  ובעלי  הוותיקים  הקבועים,  בעיקר  מהחוגגים,  חלק  שכך,  מכיוון 
שנזקקים לשטח נרחב לציוד הרב שהם מביאים עמם, מגיעים מוקדם בבוקר, לעתים אף 
מתחם.  של  גידור  ידי  על  מקום”  “לתפוס  כדי  הזיכרון,  יום  צאת  עם  מיד  הקודם,  בערב 
אלה שמגיעים בערב יום העצמאות משתמשים באמצעי תיחום ברורים, כגון חבלים עבים 
או יריעות ניילון ירוקות שנקשרות לעצים או ליתדות )בזנ“טים( שנקבעות בדשא. גידור 
להיות  עשויים  חבלים  כמו  ברורים  לא  או  קלים  גידור  אמצעי  בדילמה:  כרוך  זה  מוקדם 
ואף  מהשחתה  להיפגע  עשויים  יותר  וברורים  כבדים  אמצעים  ואילו  ומוחלפים,  מוסרים 

להיגנב. 
רק מעטים תופסים מקום כבר בערב יום העצמאות, אך רבים מהמשתתפים הוותיקים 
שולחים כוח חלוץ לתפוס מקום השכם בבוקר החג. כך סיפר לי מיכה: “המטרה היא לבוא 
מוקדם, לתפוס מקום. אני בא עם המשאית מוקדם. אנחנו חמישים איש רק הצד שלי, בנות 
ונכדים. אנחנו באים בכל שנה, תופסים מקום שמה ]...[ אבל השנה בא מישהו בלילה לתפוס, 
ויתרנו להם”. גם בני משפחת כהן, “בני דודים של כהן מהשוק”, באו בחמש בבוקר: “אבא 
שלנו עליו השלום בא כל שנה, ועכשיו אנחנו”. הם מסמנים ביריעות פלסטיק ירוקות שטח 
נרחב בצל העצים קרוב לכביש ומקימים סככה גדולה בעלת שלד מתכת. לאחר ההקמה הם 

סוגרים את המתחם ביריעות, חוזרים הביתה לנוח ומשאירים אחריהם שומר. 
כבר בשעה שש בבוקר מסומנים חלקים ניכרים מהאזורים המועדפים בחבלים, ביריעות 
אלו  תחזוקה.  שירותי  ושל  בנייה  אתרי  אדומים–לבנים של  אזהרה  בסרטי  או  נצמד  ניילון 
שמביאים ציוד רב פורקים אותו מכלי רכב מסחריים ומשתמשים גם בכיסאות ובציוד כדי 
לתחום את האזור שבחרו. אחד המתחמים סומן בשנת 2007 בחבל דק שעליו נתלו שקיות 
סומנו  מתחמים  שני  רק  ולבנים.  כחולים  בבלונים  סומן  אחר  ומתחם  מנופחות,  אשפה 
בשרשראות דגלי ישראל )שהיו נפוצות מאוד באותה שנה משום שצורפו כשי חינם לעיתוני 
החג(, ואחד מהם היה המתחם הענקי של הכנסייה הבינלאומית, שחבריה הם אחת הקבוצות 
הגדולות והבולטות בגן סאקר ביום העצמאות. אחת המרואיינות, שטיילה עם בעלה ובנה בין 

החוגגים, העירה על כך: “אני אדריכלית נוף, ואין ספק שתיחום זה דבר מאוד מרכזי כאן”.
מקום”,  לתפוס  הקודם  בלילה  באו  “אלה  ביותר:  בולט  מקום  בתפיסת  העוסק  השיח 
“יש  בצל(,  מקום  )לילד שתפס  נאור”  הכבוד,  “כל  )לילד(,  מקום שמה”  ותפוס  מהר  “רוץ 
לנו משפחה גדולה, אנחנו צריכים הרבה מקום”, “לא פונקט?” )הבעל הגאה מראה לאשתו 
מקום מוצל על הדשא סמוך לנקודה שבה החנה את רכבו על המדרכה(. כששאלתי את אחד 
לחוף, שמים  הולכים  ישראל,  עם  זה  “ככה  הוא השיב:  לסמן מראש,  צריך  מדוע  החוגגים 

ארבע יתדות, זה שלנו ואוי ואבוי למי שייכנס”.
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משתדלים  עוד  בבוקר  ולקונפליקט.  לחיכוך  כמובן  מוביל  המקום  תפיסת  על  המאבק 
כגון  זוכה להערות  יותר מדי אף  ומי שמתקרב  זה מזה,  החוגגים לשמור על מרחק מסוים 
“מה, חסר מקום? מה באת להתיישב עלינו?” אך ככל שנוקפות השעות וגובר החום עולה 
גם הצפיפות. הצל נע ומצטמצם בשל זווית השמש והקהל הולך ונדחס לאזורים המוצלים, 
ומתעוררת דרישה לחלוק אותם. אלה שתחמו לעצמם מרחבים בדרכים מסיביות מוגנים מפני 
כרסום זוחל בשטחם, אך מי שסימן מרחב בכיסאות או בתיקים נאלץ לא פעם להתגמש. כמה 
ציטטות הקשורות לתהליכים אלה הן: “הוא פלש, הבן שלך, לאזור לא שלנו” )אישה לבן 
משפחתה(, “מה זה לעמוד ליד האוטו ולהגיד ‘זה שלנו’?”, “את המקום הזה הם שמרו לנו” 

ו“אנחנו כבר תפסנו כאן”.
בשנת 2008 הייתי נוכח בוויכוח שהתעורר בין גבר ממוצא אתיופי שסימן בחבל אזור 
בין העצים ונסע להביא את בני משפחתו ובין גברים משלוש משפחות שהגיעו אחריו וחילקו 
ביניהם את המרחב אגב התעלמות מהחבל שסימן את השטח כתפוס. כששב הגבר האתיופי 
עם בני משפחתו, הוא טען ש“האזור הזה שלי, כי שמתי חבל בבוקר”, אך שלושת הגברים 
טענו שהשטח לא היה מסומן. הגבר האתיופי הצביע על החבל שהיה תלוי עדיין בין העצים, 
המשפחה?”  את  להביא  אביב  לתל  נסעת  מה,  הבוקר?  כל  היית  “איפה  הייתה:  ותגובתם 
מהמקום שבו עמדתי שמעתי את שלושת הגברים, שלא הכירו זה את זה, מתאמים עמדות כדי 
לדחות את הטענה. אחד מהם פנה אל הגבר האתיופי באופן ששילב סחבקיות )“בוא, אחי”( 
עם איום פיזי ורבלי, מתבדח לכאורה )“בוא, אני אכסח אותך” בחיוך וחיבוק חונק( והציע לו 
אזור לא מוצל בין שלושת המתחמים. בעוד בני משפחתו מחפשים להם מקום אחר, הוסיף 

הגבר האתיופי לטעון: “אנחנו נלך מפה, אבל אל תגידו שלא הייתי קודם”.
יש  גורם אחר בניהול המרחב הוא הציוד, או מה שמכונה בעברית עכשווית “ציודים”. 
חוגגים שמסתפקים במנגל פח קטן, צידנית ושמיכה, אך רבים אחרים מביאים עמם כמויות 
מרשימות של ציוד. המנגל עצמו עשוי להיות גדול, כבד ובעל רגליות. כמה מהחוגגים השתמשו 
במתקני צלייה כבדים ומשוכללים המבוססים על גז, ולהם גלגלים, מכסה ומשטחים להנחת 
הבשר, התבלינים וכלי הבישול. אחד המשתתפים אמר לי: “חכה תראה מה יהיה פה עוד מעט, 

השנה קנינו במיוחד גריל על גז”. גם גזיות קטנות נפוצות מאוד, בעיקר להכנת קפה.
מלבד ציוד הבישול ואחסון המזון, שכלל מנגלים, צידניות, ארגזי קרטון ושקיות פלסטיק, 
רבים מהחוגגים הביאו עמם שולחנות וכיסאות מתקפלים או רהיטי גינה מפלסטיק. אחרים 
הקימו אוהלי איגלו קלים, שמהם נהנו בעיקר הילדים, וכן הניחו מזרנים, שקי שינה ומחצלות. 
בשנים האחרונות עורכות רשתות שיווק רבות מבצעי מכירה לקראת יום העצמאות שכוללים 
לרבים  ושולחן מתקפלים.  כיסאות  או סט של  ושק שינה  מזרנים  אוהל,  ובה  למשל ערכה 
ומאיכות  זול  הוא  מהציוד  ניכר  יצוין שחלק  הזה.  מהסוג  לגמרי  חדש  ציוד  היה  מהחוגגים 
כדורי  כגון  בידור  אמצעי  נפוצים  כן,  כמו  הראשון.  בשימוש  כבר  להתקלקל  ונוטה  נמוכה 
משחק, צלחות מעופפות, לוחות שש–בש, נרגילות, מכשירי אודיו ווידיאו ניידים וכלי נגינה 
)בעיקר דרבוקות וגיטרות(. בכמה מהמתחמים נבנו סככות שהציוד בהן היה רב ומגוון ביותר: 
במתחם שהיה הגדול ביותר בכל השנים שבהן ערכתי את המחקר, ושמדי שנה נבנה סביב 
אחת הברזיות אגב ניכוסה המלא, היו בשנת 2009 עשרות כיסאות, שולחנות אחדים במבחר 
גז, ארגזי ירקות, צידניות, ארבע ספות וטלוויזיה  גדלים, שני מתקני צלייה גדולים, כירת 

גדולה שהופעלה על ידי גנרטור.
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בהקשר זה מעניין לציין שרבים מהחוקרים את תופעת התרמילאות הישראלית הצביעו על 
חשיבותם הרבה של ה“ציודים” בשיח ובפרקטיקה של תרמילאים ישראלים. יעקובסון )1997( 
)תרמילים,  באביזרים  הרב  העיסוק  על  שונים  באופנים  מצביעים   )2003( ונוי   )1999( מעוז 
מצלמות, שקי שינה, מזרנים, בנזיניות ועוד מגוון של ערכות שפצורים, החל במערכות לתיקון 
הציוד וכלה בערכות לטיפול ולשימוש בסמים(. מרכזיות זו של ה“ציודים” בחברה הישראלית 
נגזרת מהקשר שבין השירות בצבא לטיול הגדול, כששתי הסֶפרות משפיעות זו על זו: העיסוק 
הצה“לי בציוד ובשפצור )שיפוץ ושיפור( מעצב את השיח התרמילאי, בעוד שציוד תרמילאי 
בין  ומטשטשות  לחיילים  ציוד  גם  מֹוכרות  לתרמילאים  הציוד  רשתות  ואכן,  לצבא.  חודר 
הזירות )שימו לב למשל לרשת החנויות ששמה “ריקושט”(. כאמור, חלק ניכר מה“ציודים” 
של יום העצמאות הם גרסאות זולות של הציוד התרמילאי או הצבאי, והשימוש בהם מלמד 
על השפעתם של דפוסי התנהגות צבאיים ותרמילאיים על אירועי על האש ביום העצמאות. 

המאבק על המקום

אם כן, התנהלותם של החוגגים בגן סאקר ביום העצמאות אינה כאוטית כפי שנדמה במבט 
ראשון, אלא מאורגנת לפי כללים ברורים. ברצוני להציע שכללים אלה מתכתבים עם שני 
עקרונות מפתח תרבותיים, או תפיסות ישראליות מרכזיות של ניהול המרחב, שאכנה להלן 

“לבד ביחד” ו“חומה ומגדל”. 
בתי  של  הרבה  הפופולריות  את  מנתחים   )Shapira & Navon, 1991( ונבון  שפירא 
קפה בישראל ומציעים שמקורה בהעדפה הישראלית להיות “לבד ביחד”. העדפה זו נגזרת 
לטענתם מטשטוש הגבולות שבין הפרטי לציבורי בישראל, והיא בעצם אסטרטגיה של פרטים 
שפירא  קובעים  הקפה,  בית  הקולקטיב.  של  והמבנית  ההיסטורית  עליונותו  עם  להתמודד 
ונבון, מאפשר לישראלים )התל אביבים( לשבת יחד עם ישראלים אחרים, ובו בזמן לשמור 
על מעין בועה של פרטיות. אך בועה זו שקופה, חדירה וגמישה למדי, ומאפשרת ללקוחות 
להתחבר לציבורי ולקולקטיבי או להתנתק ממנו לפי רצונם ולפי הנסיבות. הכותבים מביאים 
כדוגמה בולטת לדינמיות הזאת את רגע הצפירה ביום הזיכרון, שבו גבולות הבועה הפרטית 
וגבולות בית הקפה מתפוגגים לחלוטין, כך שבאי בית הקפה מצטרפים אל המרחב הלאומי 

.)Ibid, p. 114( המשותף לפרק זמן מוגדר
האירוע בגן סאקר מאפשר גם הוא דינמיקה של “לבד ביחד”. אכן, חוגגים רבים הסבירו 
לי את בחירתם בגן סאקר בכך שזהו מקום של “ביחד” או של “כל עם ישראל”. שתי אחיות 
מהצפון אמרו שרצו לבלות את היום עם בני משפחתן המורחבת בעין חמד )עוד אתר פופולרי 
לחגיגת על האש ביום העצמאות(, כי הן רצו “להיות לבד ובשקט. אבל האחים רצו כאן, כמו כל 
עם ישראל”; ובני משפחה משכונת רמות הירושלמית, שביתם גובל בחורשה גדולה, הסבירו 
לי שהעדיפו לבוא לגן סאקר כי “אצלנו, ביער רמות, זה מבודד”. רבים מהמצטרפים החדשים 
לחברה הישראלית )בעיקר מהגרים מאתיופיה, מצרפת ומארצות–הברית( ציינו באוזניי שהם 

באים לגן סאקר ביום העצמאות כדי “להיות עם כולם” וכדי “להתחבר לעם ישראל”. 
מתברר אפוא שבשביל רבים מהמשתתפים ההצטופפות בגן סאקר ביום העצמאות היא 
בחירה מודעת ובעלת משמעות: ביום הקולקטיבי מכולם בלוח השנה הישראלי הם רוצים 
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לחוות את הישראליות המשותפת בפועל. הכותבים שציטטתי בפתיחת המאמר, שמתייחסים 
בציניות ובביקורתיות להצטופפות ביום העצמאות, אינם יורדים כנראה לשורש משמעותה 
של הבחירה להצטופף ביום העצמאות כדי להיות “עם כל עם ישראל”, ולכן מתייחסים אליה 

בלעג.
אך כמו בבית הקפה התל אביבי שחקרו שפירא ונבון, היחסים בין הפרט לקולקטיב בגן 
לחוות את החג המשותף במרחב משותף. ראשית,  יותר מהרצון  ודינמיים  מורכבים  סאקר 
את  ותובעים  קולקטיבי–ציבורי  כמרחב  הפארק  הגדרת  על  בבירור  מערערים  המשתתפים 
חלוקתו )הזמנית( בין הפרטים. יתר על כן, כפי שהציע אחד המרואיינים )הדוקטורנט מבאר 
שבע שהוזכר לעיל(: “הם באים ל‘ביחד’ אבל מיד שמים גדר”, אמירה המעידה על מתח בין 

הפרטי לציבורי, שלפחות מקצת מהחוגגים ערים לו. 
ואחריה  המורחבת,  המשפחה  היא  סאקר  בגן  הבולטת  החברתית  היחידה  זאת,  עם 
המשפחה הגרעינית, ואילו קבוצות שווים הן מעטות למדי. לכן המתח השורר בגן אינו בין 
המשפחה  בין  אלא  ונבון(  שפירא  אביבי שחקרו  התל  הקפה  בבית  )כמו  לקולקטיב  היחיד 
למשפחות אחרות. לשון אחר, בגן סאקר אין מדובר על “לבד ביחד” של הפרט, אלא על 
הצטופפות של בני משפחות מורחבות במרחב משותף אגב מאבק על חלוקתו לטריטוריות 

משנה זמניות.
הרצון להיות “לבד ביחד” ביום העצמאות הוא גורם משיכה מרכזי לגן סאקר, אך גם 
גורם מתח מרכזי. מתח זה מנוהל לפי כללי התנהגות שמונעים בדרך כלל גלישה לקונפליקט 
אלימות  של  לאירועים  גם  עד  הייתי  שנה  מדי  לעיל,  שהראיתי  כמו  אך  ולאלימות,  גלוי 
קבוצות  סוגיות של תפיסת מקום שהתעוררו כשדרישותיהן של  סביב  פיזית  ואף  מילולית 

חוגגים שונות התנגשו זו בזו וכשהופר האיזון שבין הלבד ליחד.
).Ibid( נדרשים לדינמיקה של “לבד ביחד” ככזו שמארגנת את היחסים  ונבון  שפירא 
המרחביים שבין היהודים אזרחי ישראל לבין עצמם. במאמר זה אני נדרש לעיקרון תרבותי 
נוסף המארגן את התנהלותם של אזרחי ישראל היהודים במרחב המשותף להם ולערבים, 
ולכן בחרתי לכנותו “חומה ומגדל”. לפני שאתאר עיקרון זה אקדים ואומר שהמרואיינים לא 
הזכירו את המושג “חומה ומגדל” מיוזמתם ושמדובר בפרשנות שלי. כמו כן, אני מרחיב את 
רעיון “חומה ומגדל” אל מעבר לתקופה ההיסטורית שנהוג לכנות בשם זה )פרק זמן המכונה 
גם המרד הערבי הגדול, או מאורעות תרצ“ו-תרצ“ט, 1939-1936( ומתכוון לעיקרון התרבותי 
לירדן  התיכון  הים  שבין  במרחב  היהודית–ציונית  ההתיישבות  את  לארגן,  ומוסיף  שארגן, 

מראשית המאה העשרים ועד ימינו.
בשל  בהדרגה  התגבש  ומגדל”  “חומה  כאן  המכונה  המרחב  לארגון  התרבותי  העיקרון 
המאפיינים הגיאופוליטיים הייחודיים של האזור. בארצות–הברית ובמדינות הגירה אחרות 
שהוזכרו בחלקו הראשון של המאמר )צ‘ילה, ארגנטינה, ברזיל, אוסטרליה, ניו זילנד וכו‘(, 
התאפיין הְספר בדרך כלל בדלילות )sparse(, כלומר במרחבים עצומים שבהם חיים ילידים 
מעטים יחסית )קימרלינג, 1993(. כדי להשתלט על המרחבים האינסופיים והריקים פותחה 
בקר.  מרעה  ידי  על  אדירים  שטחים  על  המשתלט  הבודד,  החוואי  של  ההתיישבות  צורת 
סמלו האייקוני של החוואי הבודד הוא הרובה מעל האח, המבטא את ההכרח להיות מסוגל 
להתגונן באופן עצמאי )ושנתפס כאחת מזכויות היסוד המרכזיות והשנויות ביותר במחלוקת 
בסיסיים  רעיונות  הם  ובקר  גבריות  וחמוש,  בוטה  אינדיבידואליזם  כך,  בארצות–הברית(. 
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בארצות–הברית ובמדינות הגירה נוספות, שזוכים לביטוי פומבי בארוחת הבשר הצלוי בימים 
הלאומיים המרכזיים.

בפלשתינה–א“י נתקלו המתיישבים היהודים–ציונים במציאות אחרת, זו של הְספר הצפוף 
)dense frontier(, כלומר אזור מצומצם עם כמות מוגבלת של קרקע חקלאית ומים, מיושב 
המתיישבים– בהרבה ממספר  גדול  בו  הילידים  ושמספר  באינטנסיביות,  ומעובד  בצפיפות 
מהגרים–מתנחלים. כאן, קובע קימרלינג )שם(, עיצבו התנאים המרחביים צורת התיישבות 
מתיישבים  של  מאורגנות  קבוצות  אחרות:  הגירה  במדינות  שהתעצבה  מזו  לחלוטין  שונה 
מצאו לעצמן, או פינו לעצמן )בכסף או בכוח או בשניהם( מעט מקום במרחב הצפוף ויצרו 
הביטחוני,  האיום  ובשל  הקרקעות  של  הנמוכה  איכותן  בשל  בשטח.   )enclaves( מובלעות 
הסדרים כגון החווה הבודדת התקשו לשרוד, ובמקומם התפתחו צורות חדשות של התארגנות 
חברתית–כלכלית בעלות מאפיינים קולקטיביים )הקיבוץ, הקבוצה והמושב(, שהיו יעילות 

יותר בארגון ובניצול המשאבים המוגבלים.
התנגדותם של הפלסטינים להתיישבות היהודית והאיום שנגזר ממנה חייבו התארגנות 
פנויה,  איתור של קרקע  דפוס התיישבותי–ביטחוני שכלל  נוצר  הולמת. בהדרגה  ביטחונית 
כניסה מהירה אל המובלעת וביצורה. בזמן המרד הערבי הגדול שוכללה צורת התיישבות זו, 
כשמבני המגורים ואמצעי האבטחה הובלו בחלקים באישון לילה, נבנו בתוך שעות אחדות 
ומגדל”, בשל  “חומה  לכינוי  זכתה  זו  צורת התיישבות  מיד.  ויושבו  רבים  ידי מתנדבים  על 
שני אמצעי המיגון הבולטים שלה, שנתפסו כהכרחיים להישרדותו של היישוב החדש. אמנם 
רק כמה עשרות יישובים נבנו בתקופת זו, אך הלוגיקה והפרקטיקה של ההתיישבות הציונית 
מרכזי  מודל  לשמש  והוסיפה  ה–19,  המאה  סוף  מאז  מראשיתה,  כזו  הייתה  ישראל  בארץ 
להתיישבות הציונית גם לאחר קום המדינה )Shenhar & Katriel, 1992(. עקרון ההתיישבות 
של “חומה ומגדל” מגיע לשיאו במסגרת תהליך ההתנחלות בשטחים שכבשה ישראל ב–1967, 
כשההתנחלויות, המאחזים, ולאחרונה גם מאחזי נוער הגבעות, הם גרסה עכשווית של השיטה, 
על מרכיביה הפיזיים, על מאפייניה הארגוניים, ובמידה רבה גם על האידיאולוגיה המניעה 

אותה )אלא שלמדינה ולארגוניה יש תפקיד מורכב ורווי סתירות בתהליך(.
השאיפה  שבין  המתמיד  במתח  גלום  ומגדל”  “חומה  עקרון  את  המאפיין  אחר  פרדוקס 
 Liebman & Don-Yehiya,( הציונית להכות שורש בארץ כדי לתקן את המצב היהודי–גלותי
1983( ובין הפרקטיקה המכונה “בנייה קלה” המאפיינת אותו. ביישובים הציוניים המוקדמים 
קלים  עץ  מבני  על  התבססו   1939-1936 של  ומגדל”  “חומה  יישובי  באוהלים,  שימוש  נעשה 
וניידים, בשנות החמישים נעשה שימוש באוהלים, בפחונים ובצריפים, ובהתנחלויות משתמשים 
התשעים  שנות  במהלך  ובקלות.  במהירות  לשנע  שאפשר  אחרים  יבילים  ובמבנים  בקרוונים 
אימצו שוב מוסדות המדינה את שיטת הבנייה הקלה כדי לקלוט את גל המהגרים העצום מברית–
המועצות לשעבר, ולאחרונה נעשה שימוש בשיטה זו כדי ליישב )זמנית כמובן( את מפוני חבל 
עזה. גם נוער הגבעות משתמש במגוון סוגים של חומרי בניין קלים ומאולתרים שמאפשרים 
בנייה מהירה, וגם שיקום מהיר וזול של מאחזים שמפונים ונהרסים. הפרדוקס הגלום באימוץ 
שיטות של בנייה קלה כדי ליישם את אידיאולוגיית ההתיישבות הציונית מצוי כמובן במתח שבין 

השאיפה ליציבות ולעיגון בקרקע ובין מימושה באמצעים קלים ולא יציבים בעליל.
ביום העצמאות מראה שתפיסת המקום  בגן סאקר  ניתוחן של הפרקטיקות המרחביות 
מתבצעת במידה רבה לפי עקרון “חומה ומגדל”: הגעה מהירה לשטח, לעתים בזמן החשכה; 
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זיהוי מרחב פנוי פוטנציאלי; תנועה מהירה אל המרחב הפנוי אגב נשיאת ציוד; גידור מהיר 
של המרחב וניכוסו; טענה לבעלות על המרחב המסומן; ונכונות להתעמת ואף להגן עליו 
מפני אחרים ובתוך כך לדחות טענות לזכותם של אחרים על המרחב, שהוא ציבורי במהותו. 
היא  טענתי  מוצהרת.  או  גלויה  סמלית  משמעות  ובעל  מודע  במהלך  שמדובר  טוען  איני 
שהחוגגים מתנהלים לפי העיקרון התרבותי הישראלי של תפיסת מקום שהתגבש במהלך יותר 
ממאה שנות התיישבות יהודית, ושאליו הם מוסיפים להיחשף תדיר כשותפים להתיישבות או 
מיתוס  של  ִמדעת   )enactment( במימוש  מדובר  אין  שכך,  מכיוון  ותרבות.  תקשורת  כצרכני 
בדפוסים תרבותיים שגרתיים  מובנת מאליה שמאורגנת  הציוני, אלא בפרקטיקה  ההתיישבות 
ולא רפלקסיביים. המשתתפים לא אומרים, ולמיטב ידיעתי גם לא חושבים או מדמיינים, שהם 
מבצעים שחזור של אירועי “חומה ומגדל”. הם פשוט מתנהלים במרחב ותופסים מקום באופן שבו 
מקובל לעשות זאת בישראל. אך פרקטיקות מרחביות אלה משקפות במידה רבה את הדפוסים 
ההיסטוריים שארגנו את המאבק על המקום בישראל מראשית ההתיישבות הציונית ועד ימינו. 

 
דיון: על האש בגן סאקר והישראליות 

קולינרי– מאפיין  בעל  המוני  אירוע  שבירושלים  סאקר  בגן  מתרחש  עצמאות  יום  מדי 
העמוק  הקשר  את  מבטאת  זאת  קולינרית  פרקטיקה  האש.  על  בשר  צליית  בולט:  חברתי 
מדינת  בין  הקשר  לעיל,  כאמור  ומרחב.  גבריות  כוח,  ובין  הישראלי  העצמאות  יום  שבין 
הלאום המודרנית ובין גבריות, מרחב, כוח ובקר מבוסס היטב בספרות האנתרופולוגית, אך 
ניתוח מדוקדק של התנהלות החוגגים בגן סאקר מראה שמערכות הכוח המקומיות מורכבות 

ומרובות ניואנסים.
מרכזיים  תרבותיים  תסריטים  לשלושה  בקישור  האירוע  ניתוח  את  להתחיל  בחרתי 
שאירועי על האש בגן סאקר מתכתבים ִאתם: הקומזיץ הפלמחניקי, הברביקיו האמריקאי 
והילולות צדיקים של יוצאי צפון אפריקה. הצעתי שתסריטים תרבותיים אלה אינם מוציאים 
קבוצות  בני  למשתתפים  הפוטנציאליות מאפשר  הפרשנויות  מגוון  להפך:  אלא  זה  את  זה 
חברתיות שונות להקנות לפרקטיקה המשותפת משמעות שתתאים להם, וכך למצוא לעצמם 

נקודות חיבור שהולמות את ערכיהם, העדפותיהם ומנהגיהם הייחודיים. 
בהמשך המאמר פניתי לדון במשא ומתן על כוח ומרחב בגן. הצעתי שתהליכי הבישול 
וסוגי הבשר שאוכלים המשתתפים משרטטים מבנה היררכי של גברים–נשים–ילדים, המתבטא 
בקטגוריות הבשריות של בקר–פרגיות–נקניקיות ומעוגן במושגים של עוצמה, איפוק ומיניות. 
מבנה היררכי זה משקף את תפקידם המרכזי של גברים ישראלים בכינון ובשימור של עצמאות 
המדינה ומדגיש את ההכרח לטעון אותם בעוצמה פיזית כדי שיוסיפו למלא תפקיד זה. בו 
בזמן, מדובר בפרקטיקה שמדירה נשים וילדים, משקפת זכויות יתר של גברים וסותרת במידה 
רבה את אתוס ההקרבה הגברית. מיקומם החברתי של גברים בחברה הישראלית–יהודית, כפי 

שהוא מתבטא בסדר אכילת הבשר הצלוי בגן סאקר, מורכב ומכיל סתירות פנימיות. 
הספרות מדגישה את הקשר שבין בשר לעוצמה, ובייחוד בין בשר בקר לעוצמה גברית, 
אך מגוון מיני הבשר בגן סאקר, ובעיקר הפופולריות הרבה של הבשר המכונה “פרגיות”, 
מעוררים תהיות בדבר הקשר שבין הבשר הצלוי בגן סאקר ובין כוח ומרמזים על חוויה שיש 
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בה גם ממדים של חולשה ופגיעות. תקצר היריעה מלדון באופן ממצה במרכזיותה של חוויית 
החולשה בזהות היהודית–ישראלית. לפיכך אזכיר כדוגמה בלבד את מחקריהם של זרובבל 
)J. Feldman, 2008(, שמנתחים את התהליכים התרבותיים  )Zerubavel, 1994( ופלדמן 
המבנים תחושות של חולשה וקורבנּות בקרב אזרחיה היהודים של מדינת ישראל בעשורים 
האחרונים. חשוב להדגיש שהן במחקרים אלה והן בגן סאקר אין מדובר בתחושה מוחלטת 
של חולשה, אלה בעמדה אמביוולנטית המשלבת עוצמה ופוטנטיות עם חולשה וקורבנּות. 
אמביוולנטיות זו מוצאת את ביטויה המדויק בבשר הפרגית: אמנם אכילתו של כל בעל חיים 
מוגבל  והפגיע,  הנקבי, החלש  הרך,  עצמו, הבשר  אך בשר הפרגית  ושליטה,  כוח  מבטאת 

ביכולתו לטעון את הסועדים בעוצמה.7 
הממד השני שבו דנתי במאמר זה הוא הממד המרחבי. גם כאן הדגשתי שני עקרונות 
מארגנים לניהול המרחב בגן סאקר, שמשקפים את תכונותיו הסגוליות של המקרה הישראלי: 
“לבד ביחד” ו“חומה ומגדל”. עקרון “לבד ביחד” עוסק ביחסים שבין הישראלים–היהודים 
לבין עצמם ומסביר את המתח שבין השאיפה “להיות ִעם כל עם ישראל” במהלך האירוע 
הלאומי החשוב מכולם ובין המאמץ המתמיד לקבוע גבולות בין הקבוצות המתכנסות בגן. 
יהודים לערבים במרחב המשותף, מסביר  בין  ומגדל”, שמארגן את היחסים  עקרון “חומה 
במידה רבה את הפרקטיקה של תפיסת המקום בגן סאקר. המפגש בגן סאקר הוא אמנם פנים–
במרחב  מקום  לתפיסת  המקובל  הישראלי–יהודי  התסריט  לפי  מתרחש  אך  בעיקרו,  יהודי 
שגלומים  מתחים  מאירה  בגן  המרחבית  ההתנהלות  לפיכך  ולערבים.  ליהודים  המשותף 
ביחסים שבין יהודים לערבים, ובראשם הדילמה שבין תחושת הבעלות המוחלטת על המקום 
ובין זכויותיהם של אחרים עליו, וכן המתח שבין השאיפה ליציבות ועיגון ובין הפרקטיקה 
המבוססת על ארעיות וזמניות. כך מבטא גם הממד המרחבי של אירועי על האש בגן סאקר 

תחושות אמביוולנטיות של יציבות וארעיות ושל עוצמה וחולשה.
הפופולריות הרבה של אירועי על האש בגן סאקר ביום העצמאות נגזרת אפוא דווקא 
ממורכבותם ומריבוי הקולות שבהם. צליית הבשר ההמונית מאפשרת לחוגגים להזדהות עם 
מגוון מקורות תרבותיים ומצביעה על ביטויים מורכבים של כוח והיררכיה, עוצמה וחולשה. 
בד בבד מאפשר האירוע בגן סאקר לבטא מתחים שבין הפרטי לציבורי ובין קבוצות אתניות 
ומעמדיות. באירוע בולטת מאוד מרכזיותה של המשפחה כיחידה חברתית מרכזית שמעמידה 
חלופה לקבוצות קולקטיביות אחרות שהיו בעבר מרכזיות מאוד בחברה הישראלית–יהודית, 
ובראשן קבוצת השווים, “החבר‘ה”. גם המאבק על המקום שבין היהודים אזרחי ישראל ובין 
הפלסטינים מקבל ביטוי מרחבי באירוע שמתרחש ביום העצמאות, שבו חוגגים אזרחי ישראל 
היהודים את ניצחונם במאבק זה. הפרקטיקה של ניהול המרחב מבטאת גם תחושות סותרות 
הישראליות  לחוויית  מרכזיות  הן  שאף  וחולשה,  ארעיות  בצד  שורש  ונטיעת  יציבות  של 

בעשורים האחרונים. 
אם כן, אירועי צליית הבשר על האש בגן סאקר ביום העצמאות מבטאים כמה מהעקרונות 
המארגנים, ההעדפות החברתיות והתסריטים התרבותיים המרכזיים של החברה הישראלית–
ובראשם  זו,  חברה  בני  מתמודדים  שעמן  המרכזיות  מהדילמות  כמה  גם  ומשקפים  יהודית 

המתחים שבין כוח לחולשה ובין יציבות לארעיות.

במטפורה מעולם החי, פרגית היא מזונו של השועל הערמומי והחמקמק ולא של האריה האמיץ והחזק.   7
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מעבר לגן סאקר

לקראת יום העצמאות 2010 קיבלתי דוא“ל מידידה שחיה ביישוב קהילתי בעמק יזרעאל, 
ובו סיפרה שעל אי תנועה בכניסה ליישוב הציב מישהו מעין פסל סביבתי: הוא פרש יריעה 
קטנה של דשא סינתטי, הצמיד אותה אל האספלט במסמרים, הציב עליה מנגל שבו פיסות 
פחם וביניהן נעץ דגל ישראל קטן, מהסוג שתולים בחלון המכונית לקראת יום העצמאות, 

וכן שלט שקובע “תפוס!” )ראו איור 1(.

איור 1. מיצג של מנגל על אי תנועה. צילום: תמי גרופר

המיצג מתכתב עם רבים מהרעיונות שהוצגו במאמר זה, ובראשם הקשר שבין יום העצמאות 
הישראלי ובין בשר צלוי על האש ותהליכים של ארגון המרחב ותפיסת המקום. המיצג נוגע 
גם באתוס הציוני המרכזי של הפרחת השממה, כלומר הניסיון לתרבת ולתקן את המרחב על 
 ,)Feige, 2009( בנוף האוריינטלי  )כגון דשא(  ידי שתילתם של מרכיבים מערב–אירופיים 
וקורץ גם לשאיפה הישראלית כל כך לפיסת דשא פרטית. הקביעה הברורה שהשטח הציבורי 
“תפוס!” מדגימה יפה את טענתם של שפירא ונבון )Shapira & Navon, 1991( שהגבולות 
שבין הפרטי לציבורי בישראל עמומים, ושטענת המדינה לבעלות על אזרחיה מייצרת גם 
את הטענה הנגדית: המרחב הציבורי בישראל נתפס על ידי רבים מהאזרחים כשייך להם. כך 

הופך אי תנועה ציבורי לאתר על האש פרטי. 
המיצג מדגיש את המאבק על המקום, שמאפיין לא רק את אירועי על האש בגן סאקר 
ביום העצמאות אלה גם מגוון אירועים ציבוריים בזירות אחרות בישראל. לדוגמה, חבר ותיק 
והאופן שבו תופסים  בגן סאקר  טוב”  לי שההגדרה של “מקום  הנגב אמר  באחד מקיבוצי 
מקום במהלך האירוע הם “תיאורים מדויקים של מה שמתרחש אצלנו בבריכה ביום שבת”. 
כך, אף שהאירוע בגן סאקר אינו מהווה מקרה מייצג בשל מעמדם החברתי–כלכלי, מוצאם 
בבריכה  דווקא  דומה  הרי שהתנהלות  בו,  מהמשתתפים  רבים  של  הדתית  ונטייתם  האתני 
בקיבוץ המשתייך לתנועת השומר הצעיר, שהוא לכאורה מנוגד בתכלית לגן סאקר, מעידה 
דופן,  ויוצאי  ייחודיים  אינם  לעיל  שתוארו  המארגנים  והעקרונות  החברתיים  שהמנגנונים 
ושהתהליכים והפרקטיקות התרבותיים המעצבים את האירוע בגן סאקר פועלים באופן זה 

או אחר גם בזירות ציבוריות אחרות.
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יש ביצירה גם מידה לא מבוטלת של לעג וציניות. צליית בשר על האש על אי תנועה 
היא גרוטסקה מקומית ידועה של ישראלי מיוזע, צעקן ונצלן שאינו מכיר בזכויותיהם של 
אחרים על המרחב הציבורי, שאותו הוא מנכס לעצמו. הדגל הנעוץ בפיסת קלקר בין גושי 
הפחם מהווה אף הוא ציטוט לעגני של מיתוס ישראלי ידוע: הפעולה ההרואית של הנפת 
דגל ישראל ביעדים שנכבשו, כגון דגל הדיו באילת או הדגל שהונף מעל לכותל המערבי. 
הקומפוזיציה בשלמותה נראית כמעין מודל של יישוב מהיישובים המוקמים היום בישראל 
)משני עברי הקו הירוק(, על בתיהם צמודי הקרקע, הדשא )הסינתטי(, גדר הביטחון והשער 
החשמלי הצהוב, שכולם זועקים “תפוס!” אך מבטאים גם תחושה של חוסר ביטחון וארעיות. 
מעניין לציין שהמיצג הוצב בפתחו של יישוב קהילתי שמאפייניו התרבותיים והחברתיים–
כלכליים דומים לאלה של הקיבוץ שהוזכר לעיל יותר מאשר לאלה שתיארו המשתתפים בגן 
סאקר כשדיברו על עצמם )“מזרחים, מסורתיים וממעמד סוציו–אקונומי נמוך”(. למרות זאת, 
נראה שהיוצר הניח שגם תושבי היישוב הקהילתי יזהו את הקודים התרבותיים המסומלים 
במיצג, ואולי אף כיוון את ביקורתו כלפיהם )שהרי אם הביקורת הייתה מכוונת רק כלפי 
אחרים, אין היגיון במיקום המיצג בפתח היישוב המסוים הזה(. אם כך, כמו אירועי על האש 
בגן סאקר, המיצג מצביע לא רק על הקשר הגלוי שבין בשר צלוי על האש ביום העצמאות 
הישראלי ובין גבריות, כוח ושליטה, אלא גם על קשר הדוק אך סמוי בין אירועי על האש 
ומאופיין  ואתניות שונות  בין קבוצות חברתיות  ובין המאבק המורכב על המקום שמתנהל 

בתחושות מורכבות של כוח וחולשה ושל יציבות וארעיות.
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רווקּות בטיפול: נראּות, רפלקסיביות ומבט הצופה

כנרת להד ואבי שושנה*

אותה  מציגים  הפופולרית  בתרבות  רווקּות  של  הרווחים  הייצוגים  תקציר. 
כקטגוריה של בעיה, כקטגוריה פגומה, ובעיקר כקטגוריה שמוגדרת באמצעות מה 

קטגוריה  מייצגים  לרווקּות,  בניגוד  )וזוגיות(,  נישואין  נשוי/אה(.  )לא  בה  שחסר 

חברתית הנושאת פריבילגיה מובנת מאליה. מאמר זה מציע שלא להסתפק בתיאור 

ואסטרטגיות  טקטיקות  אילו  גם  לבחון  אלא  רווקּות  של  ודימויים  ייצוגים  של 

תסריטאיות מתחזקות את הייצוגים האלה. לשם כך המאמר מציע ניתוח ביקורתי 

של השיח בשבעת הפרקים של הסדרה בטיפול העוסקים בדמותה של עורכת דין 

רווקה בת ארבעים. הממצאים המרכזיים מתארים כיצד השיח הפסיכולוגי ממלא 

תפקיד מרכזי בהבניה של זהות הרווקה; הוא מבנה נרטיב שמעודד גאולה ביוגרפית 

באמצעות היפטרות מהרווקּות ועבודה תרפויטית לקראת אימוץ זהות משפחתית 

יותר. המשמעות של הבניה תרבותית זו היא שרווקּות אינה נחשבת תסריט חיים 

זהויות  זוכות  שלה   )sense of entitlement( הראּויות  בתחושת  המלווה  “טבעי” 

הכחדה  תסריטאיות:  טקטיקות  שתי  באמצעות  מתוחזקת  זו  הבניה  נורמטיביות. 

סימבולית של חלופת הרווקּות והיררכיה של סוף שמח. טקטיקות אלה מדגישות 

את הנראּות הגבוהה של הרווקּות ואת התשוקה של הסוכן/ת להיעשות לא רווק/ה, 

וכך מתחזקות את המבטים התרבותיים הרווחים על רווקּות.

מבוא

כפי שהיטיב לנסח הסוציולוג פייר בורדייה )Bourdieu, 1996, p. 23(, נישואין ומשפחה 
נושאים עמם יתרון סימבולי: “הפריבילגיה להיות קום–איל–פו ]כמו שראוי להיות[, להתיישב 
עם הנורמה, וכך ליהנות מהטובין הסימבוליים שמציעה הנורמליות”. המשמעות החברתית 
של יתרון זה היא שעל אף השינויים הניכרים בימינו במבנה המשפחה המסורתית, ולמרות 
ריבוי הרווקים והרווקות והעלייה בשיעורי הגירושין, עדיין קטגוריית הנישואין מסמנת מיקום 
נורמטיבי שסטטוסים אחרים נשפטים לאורו.1 רווקּות מעל גיל מסוים נתפסת כזהות מסומנת, 
כקטגוריה של סטייה חברתית שיש לברר אותה ולתקן את הנושאים והנושאות אותה. שפת 
למה  ביחס  מוגדרים  ורווקות  רווקים  זו:  מסומנת  זהות  של  איכויותיה  על  מעידה  היומיום 

־  שושנה  אבי  אביב;  תל  אוניברסיטת   ,NCJW בסיוע  ומגדר  נשים  ללימודי  התכנית  ־  להד  כנרת   *
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

בהקשר זה חשוב לציין שהעלייה בשיעור הזוגות החיים יחדיו בלא נישואין )זוגרים( עשויה לשנות את   1

האופן שבו רווקות נתפסת רק כתמונת תשליל של נישואין.
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שאינו מאפיין אותם, כלומר כמי שאינם נשואים ואינם מנהלים מערכת יחסים זוגית. לעומת 
 .)DePaulo & Morris, 2005( זאת, נשואים ונשואות אינם מוגדרים כמי שאינם רווקים

נורמה תרבותית זו אינה משקפת רק ייצוגים מבניים אלא גם חוויות קונקרטיות של זהות. 
ממצאים על הפנומנולוגיה של הרווקּות מלמדים שהיא נחווית כזהות אחרת, כזהות פגומה 
 Budgeon, 2008; Byrne & Carr, 2005; DePaulo, 2006; Lewis &( או כזהות שנכשלה
 Moon, 1997; Macvarish, 2006; Reynolds & Wetherell, 2003; Reynolds, Wetherell
Taylor, 2007; Simpson, 2006 &(. הסוציולוגית אן ביירן )Byrne, 2008( נדרשה בהקשר 
לניהול  שיטות  מפתחות  רווקות  שנשים  והראתה   )singular stigma( היחיד  לסטיגמת  זה 
הסטיגמה, דרכי התמודדות והצדקות למצבן הרווקי. זהות הרווק/ה נחווית על פי רוב כבעיה 
חברתית שדורשת התערבות וטיפול. במילים אחרות, זוהי קטגוריה חברתית שרמת הנראּות 
שלה גבוהה, כמו זהויות מוכתמות אחרות )גופמן, Byrne & Carr, 2005 ;1983(, עד שהיא 
מהייצוגים  מושפעת  זו  פנומנולוגיה   .)master status( כול  וחובק  מגדיר  לסטטוס  הופכת 
האמביוולנטיים של רווקּות בתרבות הפופולרית: מצד אחד, הרווקּות היא מושא לסקרנות 
ולפנטזיות הנקשרות לחיי הזוהר, לחופש ולהרפתקנות בעיר הגדולה, ומצד שני היא זוכה 
לגינוי, לרחמים ולמגוון סטריאוטיפים שליליים )Lahad, 2010(. ביטויים לאמביוולנטיות 
זו אפשר למצוא למשל בסדרת הטלוויזיה סקס והעיר הגדולה: הסדרה תיארה את חייהן של 
ארבע רווקות זוהרות ונחשקות בניו יורק ונחשבה חלוצית ביחס לייצוגים של נשיות, מיניות 
ורווקּות, אך הסתיימה בארבעה זוגות רומנטיים )DePaulo, 2006(. עם זאת, יש לציין שאחד 
נדון כאן,  ההבדלים הבולטים בין הייצוגים של הרווקּות הישראלית בסדרה בטיפול, שבה 
לעומת הייצוגים בסדרות אמריקאיות כגון סקס והעיר הגדולה או אלי מקביל הוא המשקל 
הרב הניתן לסוגיות של פריון ואמהות.2 למרות השינויים מרחיקי הלכת במבנה המשפחה 
בישראל והיווצרותם של מבנים משפחתיים חלופיים, גם ממצאיו של מחקר זה, כמו שנראה 

בהמשך, מלמדים על כוחה של האידיאולוגיה המשפחתית הפרו–נטלסטית בישראל. 
חברתיות  וזהויות  קטגוריות  של  ייצוגים  הבוחן  המחקר  לגוף  לתרום  מציע  זה  מאמר 
תסריטאיות  ואסטרטגיות  טקטיקות  אילו  גם  לברר  שעלינו  ומדגיש  הפופולרית  בתרבות 
 )gaze( מתחזקות את הייצוגים האלה. בירור זה עשוי להציע הבנה מורכבת יותר של המבט
המוצע לצופה, המתחזק בתורו סדרים תרבותיים מסוימים )Denzin, 1995(. לשם כך אנו 

מציעים ניתוח תוכן ביקורתי )van Dijk, 1993( של הסדרה בטיפול. 
בשבוע.  פעמים  חמש  ושודרה   2005 בשנת  בישראל  לאוויר  עלתה  בטיפול  הסדרה 
פסיכולוג  אצל  דמויות  מבחר  של  השבועיים  הפסיכולוגיים  הטיפולים  את  תיארה  הסדרה 
קליני ששמו ראובן )בגילומו של אסי דיין(. אחת הדמויות בעונה השנייה של הסדרה הייתה 
טליה )בגילומה של אסי לוי(, עורכת דין, רווקה בת ארבעים, שחוזרת לטיפול אצל ראובן, 
שטיפל בה גם בתחילת שנות העשרים לחייה. רווקּותה עומדת במוקד הטיפול הפסיכולוגי 
ובבסיס העלילה. מאמרנו מציע ניתוח של שבעת הפרקים )שבעת הטיפולים( שעסקו בדמות 

לדיון נרחב בישראל כמדינה המעודדת פריון וילודה ראו ברקוביץ', 1999; גולדין, 2007; דונת, 2010;   2

 Amir & Benjamin, 1997; Shalev & Gooldin, 2006; Kahn, ;2004 ,השילוני–דולב, 2004; מלמד

.2000, 1985
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הרווקה3 והתמקדו בחוסר שביעות רצונה מרווקותה ובהתלבטויותיה באשר לניסיון להרות 
ולביקורות  רבה  לפופולריות  וזכתה  הכבלים  של   3 בערוץ  הוקרנה  הסדרה  נישואין.  ללא 
חיוביות של מבקרי הטלוויזיה. בשנת 2006 זכתה הסדרה בפרס האקדמיה לטלוויזיה לסדרה 
 HBO הטובה ביותר, ואסי דיין זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על תפקידו. כמו כן, רשת
האמריקאית רכשה את זכויות ההפקה והפורמט של הסדרה ושידרה אותה במשך שלוש עונות 
שהסדרה  נמצא  הסדרה  כלפי  הצופים  עמדות  את  שבחן  ישראלי  במחקר  בארצות–הברית. 
זכתה לנאמנות מיוחדת של צופים קבועים, שדיווחו בעיקר על היותה “אמינה” ו“אמיתית” 

כמו סדרה תיעודית )קפלן, 2008(. 
כמו שהדגישו חוקרים רבים בעבר, ניתוח טקסטים טלוויזיוניים מציע נקודת מבט חשובה 
ופרקטיקות  חיי היומיום. טקסטים אלה מנכיחים שיחים, טכנולוגיות  על הסוציולוגיה של 
לניהול מושג העצמי בחיי היומיום ולהתמודדות עם העולם החברתי. הם אף מסייעים לנו 
 Illouz,( מוסריים  ותרחישים  ערכים  בכינון  התרבות  התפקידים שממלאת  אחר  להתחקות 

.)2003; Skeggs, 2009
דומיננטי  תרבותי  כתסריט  הרווקּות  של  המורכבת  החברתית  ההבניה  את  לפענח  כדי 

הזמין לפרטים בחיי היומיום, אנו מציעים ארבע רמות ניתוח מרכזיות של הסדרה בטיפול:
זיהוי הביוגרפיה הטיפוסית )Schutz & Luckmann, 1974( והתסריט התרבותי הרווח   .1
קטגוריית  את  המבנים  בסדרים  יעסוק  זה  ניתוח  ־  הפופולרית  בתרבות  רווקּות  של 
המרכזיים  ובדימויים  בשפה  אותה,  המאפיינים  החיים  בעולמות  תוכן  ויוצקים  הרווקה 
המבנית– הרפלקסיבית  ובפרשנות  אליה  הנלווים   )accounts( ההסבר  במערכי  שלה, 

תרבותית המוצעת לסובייקט להבנת זהות הרווקה.
העלילתיים  האמצעים  זיהוי  ־  הרווקה  זהות  להבניית  התסריטאיות  הטקטיקות  זיהוי   .2
העלילתי;  הנרטיב  )מאפייני  הרווקה  קטגוריית  את  ומתחזקים  מחדש  מבנים  שמבנים, 
מאפייני האינטראקציה בין הגיבורים; מערך הפרשנויות המוצע להבנת סיפור החיים של 

הגיבורה(.
בחינת הרפלקסיביות האישית של הגיבורה ־ כיצד חווה הגיבורה את רווקּותה? מהם   .3
מערכי ההסבר והבנות העצמי שהיא מעלה באשר לסיפור חייה בכלל ולרווקּותה בפרט? 

מה מאפיין את השפה שבאמצעותה היא מתארת את זהותה?
אבחון המבט המוצע לצופה )Denzin, 1995; Mathiesen, 1997; Mulvey, 1975( על   .4

ידי הייצוגים השיחיים והטקטיקות התסריטאיות לכינון ולתחזוק זהות הרווקה.

כדי להשיג מטרות מחקריות אלה, המאמר מורכב מארבעה חלקים מרכזיים: דיון תיאורטי 
על השיח הפסיכולוגי שבבסיס הסדרה בטיפול ועל שיח הרווקּות בתרבות הפופולרית; הצגת 
המוצע  המבט  על  מסכם  ודיון  הניתוח;  ממצאי  הצגת  התוכן;  ניתוח  ומהלך  המחקר  שיטת 

לצופה ביחס לקטגוריית הרווקּות בשדה התרבות הפופולרית.

מאמר זה יתמקד בקטגוריה של נשים רווקות, מאחר שבמוקד הטקסט עומדת גיבורה אישה. חשוב לציין   3

בהקשר זה שהרווקּות היא קטגוריה חברתית שמשתנה לפי מגדר, מעמד, גזע, דת ועוד, ועל כן אין לכרוך 

יחדיו רווקּות נשית ורווקּות גברית כקטגוריה אחת. על ההבדלים המגדריים בין רווקּות גברית לנשית 

.)Stein, 1975( ראו למשל סטיין
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השיח הפסיכולוגי והשיח על רווקּות בתרבות הפופולרית

נודע קודם לכן בשדה הטלוויזיה הפופולרית  הפורמט הטלוויזיוני של הסדרה בטיפול לא 
הדורשת  הצופה,  עם  האינטראקציה  באופי  ראשית,  מובנים:  בשני  ייחודי  והוא  בישראל, 
נאמנות יומיומית, ושנית, בדומיננטיות של השיח הפסיכולוגי. הסדרה שודרה חמש פעמים 
דמויות  ארבע  של  הטיפולים  שודרו  שבוע  בכל  הראשונים  הימים  כשבארבעת  בשבוע, 
המבקרות אצל ראובן הפסיכולוג, וביום החמישי מבקר ראובן עצמו אצל מדריכתו, פסיכולוגית 
קלינית גם היא, לשם טיפול אישי ומחשבות על אופי טיפולו בארבעת המטופלים. כך, כדי 
לעקוב אחר העלילה, הצופה אמור לצפות בסדרה מדי ערב, חמישה ערבים בשבוע. ייחודה 
של הסדרה מתבטא גם בעיסוק מוגבר ומרוכז בשיח הפסיכולוגי–תרפויטי ובאינטראקציות 
שבין מטופלים למטפליהם. העיסוק במפגש הטיפולי אמנם הופיע עוד קודם לכן בסדרות 
פופולריות כמו אלי מקביל והסופרנוס, אך הצבתו במרכז העלילה באופן שהציעה בטיפול 
היא חסרת תקדים. העיסוק הטלוויזיוני המוגבר בשיח הפסיכולוגי אינו מקרי. שיח זה זוכה 
לדומיננטיות תרבותית ומוסדית כבר כמה עשורים ומציע את אחד התסריטים התרבותיים 
 Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler &( הזמינים ביותר לכינון העצמי בתרבות המערב 
Tipton, 1985; Rose, 1996(. חוקרים רבים הציעו מגוון כינויים לדומיננטיות התרבותית 
של השיח הפסיכולוגי: נפילתו של האדם הציבורי; ניצחון התרפויטי )Rieff, 1966(; האתוס 
)Bellah et al., 1985(; המדינה התרפויטית  )Lears, 1983(; העצמי התרפויטי  התרפויטי 
)Sommers & Satel, 2005(. חשוב להדגיש שבמסגרת  )Nolan, 1998(; ואומה בתרפיה 
דיון זה, השיח הפסיכולוגי אינו מזוהה עם פסיכואנליזה דווקא או עם אסכולה פסיכולוגית 
 ,)Nolan, 1998( מסוימת, אלא נתפס כאתוס תרבותי וכמערכת הבנות מוסריות רחבות יותר
או כתחום דעת שניזון מעולם הידע הפסיכולוגי, פועל באמצעות הפרקטיקות הטיפוליות 

 .)Illouz, 2008; Rose, 1996( ובעיקר מגדיר התנהגויות אנושיות במונחים פתולוגיים
נולן )Nolan, 1998( מונה כמה מאפיינים חשובים של השיח הפסיכולוגי: המאפיין הראשון 
הוא העצמי המשחרר את עצמו )emancipated self(, כלומר בניגוד לסדרים מסורתיים שפנו 
לישות טרנסצנדנטית או קהילתית, בשיח הפסיכולוגי העצמי פונה לעצמו כאובייקט עיקרי 
להתייחסות. קנה המידה להבנת העצמי ולניווט בעולם החיים החברתי משוקע במושג העצמי. 
 Rieff, 1966,( במילים אחרות, הקשב אל העצמי הוא פנימי ולא חיצוני, או כפי שניסח זאת ריף
p. 5(: “המרכז החדש הוא העצמי, תפיסה שנחשבה בעבר יהירות לא מוסרית”. המאפיין השני 
הוא אתיקה של רגשות וורבליזציה של רגשות. כמו שכותב נולן )Nolan, 1998(, רגשות נעשו 
ומבינים את עצמיותנו. המאפיין  מדד שביחס אליו אנו מקבלים החלטות, מתייחסים לאחר 
השלישי הוא צמיחתו של מעמד חדש של מומחים במקצועות טיפוליים )בעיקר פסיכיאטרים 
המאפיין  וכמרים.  הורים  של  המסורתית  הסמכות  את  החליפה  שסמכותם  ופסיכולוגים(, 
הרביעי הוא הפתולוגיזציה של ההתנהגות, כלומר הנטייה הגוברת להגדיר התנהגויות כמחלה 
ההשקפה  ככל שמתרחבת  הנגוע.  החולה  בריפוי  עוסק  התרפיסט  זה,  במובן  כפתולוגיה.  או 
והתנהגויות  לרפאם,  שיש  חולים  הם  אנשים  ויותר  שיותר  האמונה  גוברת  כך  התרפויטית, 

.)Baumeister, 1987( שקודם לכן פורשו במונחים מוסריים מפורשות כעת כפתולוגיות
השיח הפסיכולוגי נשען אפוא על האידיאולוגיה המודרנית המדגישה ערכים של חירות, 
אוטונומיה, בחירה אישית ומימוש עצמי. האתר המרכזי של אתוס זו הוא פנימיות הסובייקט, 
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ובכך הוא מקדם עיסוק מתמיד ברפלקסיביות. חשוב לציין ששיח זה הוא פרטי ולא קולקטיבי, 
או ליתר דיוק א–פוליטי )Herman, 1995( או אנטי פוליטי )Nolan, 1998(. הלקחים שהוא 
רפלקסיביים– מהלכים  ולנקוט  ביעילות  עצמו  לנהל  הסובייקט  את  ללמד  מבקשים  מציע 

קבוצה אתנית  בקרב  גבוהה  נמוכים של השכלה  )Moskowitz, 2001(. שיעורים  פנימיים 
אינם מתוארים כתגובות לתנאי  בני הקבוצה בבתי הסוהר למשל  בולטות של  או  מסוימת 
חיים קשים אלא ככישלון של פרויקט העצמי )Rose, 1996(. במונחיו של פוקו )2005( מדובר 
בטכניקות פסטוריות )pastoral( של ִממשול עצמי המייצרות סובייקטים מחושבים )ראו גם 

 .)Rose, 1996
בתרבות  זהויות  לניהול  תרפויטיות  ובפרקטיקות  הפסיכולוגי  בשיח  הגובר  השימוש 
 Shoshana & Teman, 2006;( חוקרים  כמה  אצל  נדון  האחרונים  בעשורים  הפופולרית 
White, 1992(. דיונים אלה סבבו סביב השינויים בתוכני הפרסומות המשודרות בטלוויזיה 
התשעים  בשנות  הטוק–שואו  תכניות  סביב  ובעיקר   ,)Cushman, 1990; Lears, 1983(
)Illouz, 2003; Moskowitz, 2001( ותכניות הריאליטי שהחלו להיות פופולריות בתחילת 
אלה  תכניות   .)Andrejevic, 2003; Hill, 2002; Montemurro, 2008( האלפיים  שנות 
העצמי,  על  מתמדת  עבודה  עצמית,  שליטה  אותנטיות,  של  ערכים  רוב  פי  על  מקדמות 

 .)Skeggs, 2009( התבוננות על העצמי והגשמה עצמית
משמעות חברתית מרכזית של הדומיננטיות של השיח הפסיכולוגי בתרבות הפופולרית 
היא כינון ותחזוקה של מבט הרואה את העצמי מבעד לכמה הנחות: חוויית העצמי כבעיה; 
חוויית העצמי כמבנה ריק שיש למלא )Cushman, 1990(; היעזרות במגוון מומחים שמטרתם 
לתקן את העצמי או לחולל בו שינויים; תרבות של עיסוק ברגשות )Furedi, 2004( ושימוש 
מרובה באוצר מילים של רגשות; ובעיקר פסיכולוגיזציה ופתולוגיזציה של בעיות חברתיות.

אחת השאלות היסודיות העומדות בלבו של מחקר זה היא כיצד משפיעה הדומיננטיות 
ומיוצגת  מתכוננת  הרווקּות  שבו  האופן  על  הפסיכולוגי  השיח  של  והתרבותית  המוסדית 
 )2001( ג‘ונס  ברידג‘ט  של  יומנה  כמו  קולנוע  בסרטי  הרווקה  דמות  הפופולרית.  בתרבות 
באור  מתוארת  הגדולה  והעיר  וסקס  מקביל  אלי  כמו  פופולריות  טלוויזיה  בסדרות  או 
 Gerhard, 2005; McRobbie,( עצמם  על  שחוזרים  סטריאוטיפים  שלל  ודרך  סטיגמטי 
2004(, שדה–פאולו )DePaulo, 2006( מכנה סינגליזם )singlism(. תיאורים אלה מקשרים 
לרווקּות מצבים ורגשות כגון נוירוטיות, אומללות, בדידות, חוסר בשלות, אגואיזם, קשיים 
כלימינלית  מתוארת  זו  עצמיות  מכך,  יתרה  ופגומה.  חסרה  עצמיות  ובעיקר  פסיכולוגיים, 
)Lahad, 2012( וכעתידה לזכות בגאולה או לתקן עצמה רק באמצעות מציאת בן זוג ומעשה 
הנישואין. במילים אחרות, ייצוגים סטיגמטיים אלה של רווקּות מוְבנים ביחס לאידיאולוגיה 
 )cult of the couple( מכנה זאת פולחן הזוג )Budgeon, 2008( ולאידיאל של זוגיות. בודג‘ן

 .)couple culture( או תרבות הזוג
הסדרה בטיפול מתארת את מהלך הטיפול של גיבורה רווקה ואת האינטראקציות שלה 
דבר ייצוגים של רווקּות  עם הפסיכולוג הקליני שלה. לכן היא עשויה להעמיק את הבנתנו ּבִ
קטגוריית  את  מבנה  הפסיכולוגי  השיח  שבו  האופן  בדבר  ובעיקר  הפופולרית,  בתרבות 
הרווקה, ומכאן מציע לצופים תסריט של סובייקטיביות מסוימת. כמו שיציע ניתוח התוכן 
בהמשך, קטגוריית הרווקּות מתוארת כקטגוריה שדורשת תיקון, והחלופה של חיים כרווקה 
הרווקה  שזהות  משמעה  זו  סימבולית  הכחדה  מהתסריט.  סימבולית  מוכחדת  ילדים  בלא 
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)כקטגוריה קבועה ולא זמנית( זוכה להתעלמות תסריטאית, אך יותר מכך, שאיוש הקטגוריה 
אינו זוכה לתחושת ראויות )sense of entitlement( )Lareau, 2003( או לתחושה של נוחות 

וטבעיות )Bourdieu, 1977( שלהן זוכות זהויות נורמטיביות.
רווקּות.  של  זהויות  של  היררכיות  ומכוננת  משקפת  שהסדרה  לגלות  מעניין  לבסוף, 
בחירתה של רווקה להביא ילד לעולם )אם יחידנית( מתוארת כעדיפה על פני רווקות ללא 
מקטגוריית  ולעבור  ומאווייה  צרכיה  את  לממש  יכולה  הרווקה  טיפול,  בעזרת  כך,  ילדים. 
הרווקה נטולת הילדים לקטגוריה של אם יחידנית. זהו ביטוי לאחת ההשפעות החזקות על 
הייצוגים של רווקּות בישראל: השיח הפרו–נטליסטי. מעניין שהתסריט של הסדרה בטיפול 
מאשש מחקרים המלמדים על הלגיטימציה ההולכת וגוברת של אפשרות האמהּות היחידנית 
בקרב המעמד הבינוני–גבוה במגזר היהודי בישראל ועל היותה אפשרות ראויה יותר מרווקּות 
ניתוח התוכן  ילדים. בטרם נרחיב את הדיון על ממצאים אלה נתאר כעת את מהלך  ללא 

שערכנו.

בטיפול: ניתוח ביקורתי של שיח

לנראית  והופכת  בסימניה  המתעטפת  “חשיבה  הוא  שיח   )39 עמ‘   ,2005( פוקו  מישל  לפי 
באמצעות המילים, או לחלופין, מבני השפה עצמם פועלים ויוצרים אפקט של מובן”. פוקו 
ממשיך ואומר כי “יש לתפוס את השיח כאלימות שאנו מפעילים על הדברים, ומכל מקום 
כפרקטיקה שאנו כופים עליהם; ומפרקטיקה זו נובע עקרון סדירותם של מאורעות השיח” 
לאור  מציאות  מעצב  שהשיח  היא  שיח  של  ביקורתי  בניתוח  היסוד  הנחת   .)45 עמ‘  )שם, 
אינטרסים אידיאולוגיים של קבוצות חברתיות. ליתר דיוק, “ניתוח ביקורתי של שיח מציע 
לברר אילו מבנים, אסטרטגיות או איכויות אחרות של טקסט, דיון, אינטראקציה מילולית או 
אירועים תקשורתיים ממלאים תפקיד באופני השעתוק” )van Dijk, 1993, p. 250(. ניתוח 
אובייקטיביות,  הלכאורה  מהאיכויות  הטקסט  את  להרחיק  אפוא  מבקש  שיח  של  ביקורתי 
מהותניות או מובנות מאליהן שלו ולהתקרב לקריאה שחושפת את המקריות, את השרירותיות 
ואת ההבניה החברתית של המציאות. אלה שוחט )1991, עמ‘ 13( מיטיבה לנסח משימה זו: 
ולהתנתק מהטקסט באמצעות  “במקום להתמסר לשיח טקסטואלי, אני מקווה ליצור קרע 
חשיפה של מגמות מיתיות בכל מקום שהיא נדרשת. אני מקווה לחשוף את הפנים האחרות 

של הטקסט, לדובב את השתיקות שלו”. 
אופן ניתוח הנתונים במסגרת ניתוח ביקורתי של שיח מזכיר את המהלכים האנליטיים 
 grounded theory( )Strauss & Corbin,( האינדוקטיביים של התיאוריה המעוגנת בשדה
תמות  איתור  )א(  מרכזיים:  מהלכים  בחמישה  טקסטים  לנתח  מציעה  זו  תיאוריה   .)1998
הספרות  לפי  התמות  אבחון  )ב(  וחזרות;  דפוסים  זיהוי  או  מהראיונות  העולות  מרכזיות 
התיאורטית; )ג( בחינה שיטתית של תמות אלה )המתפקדות בשלב זה כהשערות(; )ד( מיקוד 
ניתוח  המרכזיות.  התמות  באמצעות  תיאורטי  למבנה  הנתונים  ארגון  )ה(  סביבן;  הנתונים 
ביקורתי של שיח אינו מניח אפוא רק פירוק תמטי, אלא גם שימוש בפירוק זה כדי לגבש 
טענות אנליטיות ותיאורטיות באשר להבניה החברתית של המציאות ולמבטים המוצעים לנו 

לניהול חיי היומיום.
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על רקע זה נערכו שש קריאות לשבעת הפרקים שעסקו בדמות הרווקה בעונה השנייה 
של הסדרה בטיפול. כל הפרקים שוקלטו. הקריאה הראשונה בחנה את הצגת העצמי של 
השנייה  הקריאה  טיפול;  כדורשות  שהוצגו  המרכזיות  הסוגיות  ואת  והמטופלת  המטפל 
התמקדה בשפה שבה השתמשה הגיבורה לתיאור עצמיותה, סיפור חייה ורווקותה; הקריאה 
השלישית בחנה את התייחסות המטפל לסוגיית הרווקּות ואת מערכי ההסבר שלו לרווקּות; 
קריאה רביעית אבחנה את הפרשנויות הסימבוליות שהציע המטפל לעומת הפרשנויות של 
המטופלת; קריאה חמישית בחנה את מידת השינוי שחל בפרשנויות במהלך הטיפול; קריאה 
שישית בחנה את הנרטיבים המרכזיים שהוצעו במהלך העלילה. נערכו השוואות בעיקר בין 

הפרשנויות שהוצעו בתחילת הטיפול ובסופו.

ממצאים: קטגוריה שדורשת תרפיה, מטפורות של רווקּות 
והכחדה סימבולית של חלופות קיומיות

בת  רווקה,  מצליחה,  דין  עורכת  טליה,  בין  המפגשים  סדרת  את  הפותח  הראשון  הפרק 
ארבעים, ובין ראובן, הפסיכולוג הקליני, מצביע על הקשר הקודם ביניהם. הפרק הראשון 
ויחד אתו  מלמד שבתחילת שנות העשרים לחייה פנתה טליה לראובן לטיפול פסיכולוגי, 
החליטה לבצע הפלה. על רקע זה מציינת טליה בפני ראובן שהוא “חייב לה ילד”. משפט 
זה נדון לאורך כל שבעת הפרקים, שבהם ראובן מנסה להבין את משמעויותיו הסימבוליות. 
עם  יחסיה  על  רווקּותה,  על  הקודם,  הטיפול  על  וטליה  ראובן  משוחחים  הטיפול  במהלך 
הוריה, על יחסיה עם גברים ועל רצונה )או אי רצונה( בילד. חשוב להדגיש ששבעת הפרקים 
עוסקים בעיקר בניסיונות לפענח את הסיבות ואת המקורות לרווקּותה של טליה. כדי להבין 
סוגיות אלה אנו מציעים כעת לארגן את הניתוח באמצעות ארבע תמות מרכזיות: הנרטיב 
שבבסיס הטיפול; המטפורות לתיאור רווקותה של טליה; הפרשנויות שמציעים ראובן וטליה 

לרווקותה של טליה; והאופן שבו מסתיים הטיפול.

רווקּות: נרטיב פסיכולוגי וקטגוריה הדורשת תרפיה
שרק  עד  ימינו  בת  הסובייקטיביות  בכינון  מרכזי  כה  תפקיד  ממלא  הפסיכולוגי  המבט 
אחדות מהסֵפרות הקיומיות אינן נגועות בו )Herman, 1995(. כמו שכותבת סוזן קירשנר 
)Kirschner, 1996(, רבים מאתנו משתמשים בשפת הפסיכולוגיה כדי לגלות את האמת על 
עצמנו. בנרטיב הפסיכולוגי של הסדרה בטיפול מופיעים כמה מאפיינים מרכזיים עליהם 
 Herman,( הפסיכולוגי  השיח  של  התרבותית  הדומיננטיות  את  שבחנו  חוקרים  הצביעו 
הראשון  המאפיין   .)1995; Kirschner, 1996; Moskowitz, 2001; Rose, 1996
מתאר  לבעיה”  העצמי  הפך  “איך  שכותרתו  במאמר  כבעיה.  העצמי  הניהול  ראיית  הוא 
באומייסטר )Baumeister, 1987( איך נוצר מאפיין זה בהבניה תרבותית היסטורית. בשביל 
העצמי  מיוחדת:  בעיה  היו  לא  וביטויו  האמיתי  העצמי  “מציאת  למשל,  הוויקטוריאנים, 
)אילוז, 2008, עמ‘ 48(. כך,  האמיתי קיים תמיד ומתגלה לא רק לאנשים הראויים לכך” 
הגיבורה בסדרה חווה את עצמיותה כבעיה, כפגומה וכזקוקה לתיקון. חשוב לשים לב שאף 
שהגיבורה היא עורכת דין מוצלחת ובעלת מוניטין מקצועי, תשומת הלב הפנומנולוגית שלה 
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ושל הפסיכולוג ממוקדת בהיותה רווקה או לא נשואה. במובן זה הרווקּות היא סטטוס–על 
 Stryker,( בעל אפקט הילה, קרי תכונה או זהות שצובעת את שאר האיכויות של הסובייקט
1987(. ולא זו בלבד שהרווקּות ללא ילדים נחווית כבעיה, אלא שהיא נחווית גם כמבנה 
רגשי פגום שיש לעבוד עליו ולתקנו.4 מאפיינים אלה מופיעים לאורך כל שבעת הפרקים, 
והגיבורה נדרשת אליהם לעתים תכופות, למשל: “אף אחד לא התאהב בי... קשה להתמודד 
אתי, הרבה יותר קל לוותר עליי” )פרק 3(; “הוא ]ידיד שלה[ דפוק, הוא לא סתם נשאר רווק 
עד גיל ארבעים” )פרק 4(; “כאילו אני מסתובבת עם איזה חותמת על המצח, בלתי כשירה 

להיות אמא” )פרק 4(; וכן ־ 

והדימומים,  גרוע,  יותר  נורא,  הכי  והדבר  בבית,  עצמי  עם  אני  שבוע  יודע,  אתה 
הכאבים, הכול, זה המחשבה, שכאילו אין לי כלום בחיים, כאילו כל מה שהיה לי לא 
חשוב יותר, כל מה שאהבתי, כל הדלק שלי בחיים, כל מה שחלמתי עליו נראה לי 
חסר משמעות, זה לא כמו להיות חולה בבית ולרצות להתאושש ולחזור לעבודה, זה 
להפך, אני כאילו לא רוצה להתאושש, לא רוצה לחזור למקום ממנו באתי )פרק 6(.

 )Ricoeur, 1970( מערכי ההסבר האלה משקפים אי נחת פרשנית קבועה. הפילוסוף פול ריקר
מאפיינת  והיא   ,)hermeneutic of suspicion( חשד”  של  “הרמנויטיקה  זו  תחושה  מכנה 
לדעתו את האתוס הפרוידיאני. ההרמנויטיקה של החשד מניחה שפני השטח מסתירים אמת 
נרטיבית, ולכן היא מעודדת כינון של עצמי רפלקסיבי ובדיקות עצמיות. הגיבורה מבטאת 
את אי הנחת מעצמה כשהיא אומרת למשל: “אני כל הזמן רוצה משהו, ארבעים שנה אני 
רוצה, רוצה אהבה, רוצה בן זוג, רוצה ילד, זה נורא מתיש, זה מעייף, זה מתיש לרצות כל 
הזמן ולא לקבל” )פרק 7(. היא גם מדגישה את היעדר שביעות הרצון מאורח חייה: “אני לא 
רוצה את הסדינים הלבנים האלה שלי יותר, אני רוצה להירדם קרועה מעייפות על סדינים 

של דיסני, לגרש עם הילד שלי מפלצות, זה מה שאני רוצה” )פרק 4(.
)Lahad, 2012(, ישות שממתינה לגילוי  הגיבורה רואה בעצמי הרווקי ישות בהמתנה 
)Rose, 1996(, ואף אומרת מפורשות מהו המקום הקבוע שאליו שואפת ישות זו: “אם רק 
מישהו היה יכול להבטיח לי שהכול יהיה בסדר, שאני אמצא מישהו, שאני אכנס להיריון” 
)פרק 1(. פירוש הדבר שהעצמי הקיים של הגיבורה, הרווקי, הוא זמני ואינו נחשב “אמיתי” 
או “אותנטי”, לא בעיניה ולא בעיני הפסיכולוג שלה. חילוץ העצמי התקין ־ העצמי הנשוי 

או העצמי ההורי ־ מתואר כהמרה אישיותית ראויה וכגאולה תרפויטית של הגיבורה. 
זיהוי הבעיה וחשיפת העצמי ה“אמיתי” או ה“אותנטי” נעשים לאור אירועים מהעבר 
וקשרים עם אחרים משמעותיים, בעיקר הורים. כך אנו נחשפים למאפיין נוסף של הנרטיב 

האקינג  איאן  שטבע   )looping effect( המעגליות”  “אפקט  המושג  את  זה  בהקשר  לציין  ראוי   4

)Hacking, 1995(. המושג משקף את הייחוד של סיווגים וקטגוריות במדעי החברה וההתנהגות )בעיקר 

בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה( לעומת מדעי הטבע. האקינג מצא שמושאי הקטגוריות עשויים לאמץ את 

תוכני הקטגוריות וכך לחזק אותן. כמו כן, ממציאי הקטגוריות עשויים להתאים את תוכניהן לתגובות 

של מושאיהן. הגיבורה בסדרה בטיפול אכן מאמצת את ההגדרות ואת הסטריאוטיפים הרווחים ביחס 

לרווקּות. 
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הפסיכולוגי: בניית קשרים סיבתיים עם העבר )Illouz, 2008(. הקשרים הסיבתיים עם העבר 
בסדרה נבנים באמצעות שתי דמויות קלאסיות בשיח הפסיכואנליטי שמתוארות כמשפיעות 
על העצמי: דמות האב )או רמיזה שהגיבורה לוקה בתסביך אדיפוס( ודמות האם השתלטנית. 
כבר בתחילת הטיפול נגלה הקשר שבין הגיבורה לאביה, אך הגיבורה, בניגוד לפסיכולוג, 
מגדירה אותו כחיובי: “לא באתי לדבר על אבא שלי, אז מה אם יש לי קשר מעולה עם אבא 
1(. כבר באחת הסצנות המוקדמות היא מספרת לפסיכולוג על המאבק שהחל  )פרק  שלי” 

בילדותה בינה לבין אמה על תשומת לבו של האב. וכך היא אומרת:

כשהייתי בת 16 אבא שלי היה צריך לעבור איזשהו ניתוח, הייתה לו סתימה בכלי 
דם. כשהניתוח הסתיים אז האחות אמרה לנו שאנחנו יכולים ]להיכנס[... אמא שלי 
נכנסה... מה שהכי זעזע אותה זה שהוא לא זיהה אותה. אני נכנסתי, התקרבתי אליו, 
הוא אמר לי “טליק”, הוא לא עזב לי את היד. ואמא שלי ניגשה אליי, והדבר הראשון 

שהיא שאלה אותי, “הוא זיהה אותך?” ואמרתי לה שלא )פרק 2(.

מיד לאחר שסופר הסיפור, שהתרחש בעבר, הציע הפסיכולוג לחבר אותו עם מושג העצמי 
של הגיבורה בהווה: “זה שאבא זיהה אותך ולא אותה, הרגע הזה שהוא לא עזב לך את היד, 

אולי עד היום הוא לא עזב לך את היד”.
מעיר  אמא”,  של  “ילד  הוא  מידידיה  שאחד  מציינת  כשהגיבורה  הרביעית,  בפגישה 
הפסיכולוג: “לא דיברת פה על אמא שלך, גם לא אז”. מכאן ואילך מתמקד הטיפול בדמותה 

של האם, שמתברר שכינתה את ילדתה “טעות”:

פנצ‘ר  שלי”,  הפוראטוראה  “את  לי,  קוראת  הייתה  היא  ככה  “פוראטוראה”, 
אני  כאילו,  הפלה?  עשתה  לא  היא  למה  אותה,  מבינה  לא  פשוט  אני  באיטלקית. 
כזה פשוט, אבל, מה, לא שמעו  זה לא היה  ימים,  יודעת שזה היה מסובך באותם 
על קונדומים בקיבוץ לפני ארבעים שנה? מה את מפגרת? והיא לא הייתה ילדה, 
היא הייתה בת 25. היא לא פספסה אף הזדמנות להראות איך דפקתי לה את החיים. 

בגללי היא נתקעה פה באפריקה, עם כל הלבנטינים שלא יודעים תרבות )פרק 4(.

בהמשך מנסה הפסיכולוג לרמוז לגיבורה על הקשר שבין יחס האם אליה ובין רווקּות ויחסה 
לאמהּות. לאחר כמה ניסיונות של הגיבורה לדחות את הסבריו, הוא מבטא קשר זה במפורש:

את התחושה הבסיסית הזו של נטישה, של ילדה לבד בבית, אולי את כן זוכרת. אנחנו 
לא מדברים רק על נטישה פיזית אלא גם על נטישה נפשית, על התחושה הבלתי 
פוסקת הזו שהיא שידרה לך שאת הרסת לה את החיים, שעדיף היה שלא תהיי בכלל, 
אפילו.  אותה  להבין  לנסות  בזה,  אותה  להאשים  נאבקת שלא  את  כמה  מעניין  זה 

מפחידה מאוד המחשבה הזו, שאת עלולה לנטוש את הילד שלך )פרק 4(.

בניית קשרים סיבתיים עם העבר ותמת הגאולה המאפיינים את הנרטיב התרפויטי מתוארים 
אצל סוזן קירשנר )Kirschner, 1996( כשני קווי דמיון מרכזיים בין הנרטיב הטיפולי לנרטיב 
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הנרטיבים:  שני  את  המאפיינות  בפרוגרסיביות  והן  ברגרסיביות  הן  הדמיון מתבטא  הדתי. 
וכמו  ההווה,  חיי  על  להשפיע  ממשיך  מהעבר  אירוע  המקרים  שבשני  משום  רגרסיביות 
שכותבת אילוז )2008(, הנרטיב הטיפולי נכתב לאחור. פרוגרסיביות משום התשוקה לגאולה 
עתידית שמשמעה בריאות רגשית )ראו בהקשר זה אילוז, 2008, עמ‘ 82(. גאולת הרווקה היא 
היפטרות מהרווקּות והיהפכות לאישה נשואה ולאם או לכל הפחות לאם יחידנית. הגיבורה 

מתארת את הגאולה הזאת פעמים רבות, למשל:

תשמע ראובן, אני יודעת שזה לא עובד ככה, אבל אני צריכה למצוא בן זוג, זה מה 
ן  שאני צריכה עכשיו, אני יודעת שזה נשמע רע, אני יודעת שלא מוצאים בן זוג ּבִ
לילה, אני גם יודעת שאתה לא איזה קוסם, שתשנה אותי, תפתח לי את הצ‘אקרות 
וזה, אני באמת רוצה להשקיע בזה, אני רוצה בית, אני רוצה משפחה, אני... מה, זה 

נשמע כל כך אידיוטי? )פרק 2(.

מטפורות של רווקּות
כמו שלמדנו מהיפותזת ספיר–וורף )Whorf, 1956(, השפה מעצבת את דרך החשיבה ואת 
אופני ההתבוננות בעולם. על פי היגיון זה, שימוש במילים מסוימות, כמו היעדרן של מילים 
אחרות, עשוי ללמדנו על האופן שבו תרבות מבנה את המציאות החברתית, מכוננת יחסים 
 Kay & Kempton,( בין קבוצות ומנחה פרשנויות קוגניטיביות סובייקטיביות של פרטים
בגדר  ואינן   ,)Davidson, 1979( השפה  של  החלום  כעבודת  מתוארות  מטפורות   .)1984
החברתי  בעולם  דרכנו  את  לנווט  לנו  המסייע  מארגן  עיקרון  אם  כי  בלבד,  פואטי  קישוט 
)Lakoff & Johnson, 1980(. כמו כן, מטפורה היא מעתק, טרנספורמציה סמנטית, הרחבה 
אנלוגית, השוואה של דבר לדבר לשם יצירת משמעות. הקשר בין המסמן למסומן אינו חייב 
להיות ישיר אלא מבוסס על ייצוג סימבולי של מהות דומה בין שני המושגים או התופעות 
הנדונות ).Ibid(. ריקר )Ricoeur, 1970( כותב שבמטפורה טמונה האמת שבבדיה, ושהיא 

מבקשת לתאר את המציאות בדרך חדשה.
תסריטי  של  להבנה  ביותר  חשוב  רווקּות  לתיאור  מסוימות  במטפורות  השימוש 
סובייקטיביות רווחים בתרבות המקומית שזמינים לנו לגיבוש עצמיותנו. המטפורות לתיאור 
רווקּות בסדרה בטיפול מתארות עצמי פגום, חסר, ריק )Cushman, 1990(, ובעיקר עצמי 
שאינו מוגדר ביחס לעצמו אלא לעומת זהות אחרת שנחווית כנורמטיבית ושלמה )נישואין 
והורות(. המטפורות המתארות רווקּות מרמזות על מנעד של תכונות שליליות או מנמיכות: 
סימון,  משמעות,  חוסר  עניין,  חוסר  סתום,  מבוי  עליבות,  ריקנות,  ריק,  בדידות,  קיפאון, 
היעדר פרודוקטיביות, היעדר בחירה, דחייה, מוות )חברתי( וריקבון. המשותף לחלק ניכר 
מהמטפורות הוא ייחוס של היעדר חיים, חיּות וחיוניות לקטגוריית הרווקּות, לעומת ייחוס 
של מלאות קיומית ושלמות לקטגוריות הנורמטיביות של נישואין ומשפחה. ראוי להדגיש 
שייצוגי הרווקּות בסדרת הטלוויזיה בטיפול אינם מציעים כלל התייחסות להיבטים חיוביים 
הפנומנולוגיים  מהמחקרים  בכמה  שמופיעים  הרווקּות  של  לפחות(  פוטנציאלי  )באופן 
ומימוש  המדגישים את יתרונות הרווקּות ואת האפשרויות שהיא פותחת לחופש, עצמאות 
 Lewis & Moon, עצמי בצד כינון של קשרים ומסגרות חברתיות אחרות )ראו בהקשר זה

.)1997; Reynolds et al., 2007
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שמציעה  התרבותי  בתסריט  רווקּות  של  המרכזיות  מהמטפורות  כמה  של  תיאור  להלן 
הסדרה בטיפול:

זמן עומד )קיפאון( 

מישהי פעם אמרה לי שכשאין לך ילדים, אז, אהה, הזמן לא כל כך חולף, הוא די 
עומד )פרק 1(.

עמדה זו מתכתבת עם ההנחות הרווחות הקושרות משפחתיות והורות לתפיסות ליניאריות 
ומעגליות של קדמה, רציפות והמשכיות. הזמן המשפחתי נתפס כדינמי ופרוגרסיבי, ואילו 
הרווקּות המאוחרת נתפסת כזמן שעומד מלכת )לדיון על החיבור שבין תפיסות זמן לרווקּות 

.)Lahad, 2012 ראו

דלת אחת )צמצום והיעדר תנועה( 

אתה יודע איזה מכונית יש לי? יש לי מכונית ספורט, עם שתי דלתות. כאילו, אני 
שואלת את עצמי בשביל מה אני צריכה ארבע דלתות, כאילו, מה כבר אני צריכה, 
מה יש לי כבר מאחורה, יש לי דיסקים, כוסות קפה מכל מיני תחנות דלק, כל מיני 
של  כיסאות  מיני  וכל  גלגלים  על  חיריות  יש  שלי  החברות  שלכל  בזמן  מסמכים, 
ילדים. ועכשיו אני שואלת את עצמי, בשביל מה את צריכה שתי דלתות, דלת אחת 

מספיקה לך. אם הייתה אחת כזאת הייתי קונה, נשבעת )פרק 1(.

מטפורה זו חשובה גם לאור המשמעות הסימבולית של דלתות נפתחות, המסמלות מעבר, 
מסמן  הרכב המשפחתי  הדימוי של  כך,  על  נוסף  להזדמנויות.  ופתח  קדמה  גאולה,  חופש, 

במקרה זה גם את הזמן הדינמי ושוקק החיים והפעילות של חיי המשפחה. 

גבעול )בדידות(

אוהב  הוא  ושואלים  עלה–עלה  שקוטפים  הפרח?  עם  הזה  המשחק  את  מכיר  אתה 
אותי, לא אוהב אותי? אז נראה לי שנשארתי עם הגבעול )פרק 2(.

תחושת הבדידות והעליבות העולה מתיאור הפרח המתכלה מופיעה גם בדוגמה הבאה: 

זה אולי טיפשי, אבל כאילו, אם יש משהו שתמיד גרם לי להרגיש טוב עם עצמי, זה 
המחשבה שאולי אני לא כל כך צעירה, אבל לפחות יש לי, אתה יודע, בטן שטוחה, 
ציצים יחסית עומדים, אם יהיה לי בן זוג פעם, אז הוא יקבל לפחות אחת שמורה, בת 
ארבעים אבל שמורה, בלי צלוליטיס וסימני מתיחה. אתמול כל כך נגעלתי מעצמי, 
לא יודעת, הרגשתי כאילו, הנה ככה אני אזדקן, שמורה, עם סט של תחתונים וחזייה 

סקסיים, סט של סדינים לבנים )פרק 4(.
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כאן  גם  נמשכת.  ככל שהרווקּות  מזוהרו  המאבד  הספורט  רכב  של  לתיאור  דומה  זו  חוויה 
וזוהרת מאבדים את ערכם לעומת הרכב  מינית  רווקּות מצליחנית,  כל אותם מסמנים של 

המשפחתי וסט המצעים של דיסני )פרק 4(.

חותמת )סימון ונראות( 

כאילו אני מסתובבת עם איזה חותמת על המצח, בלתי כשירה להיות אמא )פרק 4(.

מרכזי  אמצעי  היא  נראּות  זה.  בהקשר  מאוד  חשובים  לה  הנלווה  והסימון  הנראּות  סוגיית 
למיקום קבוצות ופרטים שסוטים מהנורמה ומההגמוניה )Rosaldo, 1989(. היעדר נראּות, 
לעומת זאת, הוא פריבילגיה מרכזית של זהות הגמונית או נורמטיבית, ובמקרה שלנו, הזהות 

של האישה הנשואה שהיא גם אם לילדים. 

ריקבון ומוות

עוד דקה בבית הייתי נרקבת, הייתי הופכת להיות מהאנשים האלה שקוראים עליהם 
בעיתון, אתה יודע, שהשכנים הריחו ריח מהדירה שלהם ואחרי זה הסתבר שהם כבר 

מתו לפני שבועות )פרק 6(.

 Lahad,( דימוי זה מחבר בין רווקּות, בדידות, ריקבון ומוות, והוא רווח בתרבות הפופולרית
של  יומנה  מהסרט  המפורסם  הציטוט  ובין  זו  אמרה  בין  הדמיון  את  לדוגמה  ראו   .)2010

ברידג‘ט ג‘ונס:

פתאום הבנתי שאם שוב דבר לא ישתנה בקרוב, אחיה חיים שבהם מערכת היחסים 
אותי  וימצאו  ובודדה,  שמנה  אמות,  ובסוף   ]...[ יין  בקבוק  עם  היא  שלי  העיקרית 
שלושה שבועות אחר כך, חצי אכולה על ידי כלב רועים גרמני. או שהייתי הופכת 

לגלן קלוז ביחסים מסוכנים.

תחזית דטרמיניסטית זו מרמזת לא רק על החשש מהמוות הפיזי אלא גם על האימה מהמוות 
חוויית  הוא  האלה  למטפורות  המשותף  והרחוק.  הקרוב  בעתיד  לרווקה  הצפוי  החברתי 
הבדידות, הזמן העומד, העתיד החסום ומסלול החיים הבלתי נמנע הצפוי לרווקה. עמדה זו 
מציבה אותה כמשקיפה מהצד על מה שמתכונן שוב ושוב כאידיאל הנכסף של חיים זוגיים 

ומשפחתיים. 

מסע פרשני תרפויטי: מהלא מודע אל המודע הסימבולי
סימבוליות ממלאת תפקיד חשוב בשיח הפסיכולוגי. פענוח שפתו של המטופל )אמירות אגב, 
פליטות פה, אסוציאציות, סירובים, שתיקות ועוד( נחשב אמצעי מרכזי לחשיפת המקורות 
הנסתרים של קונפליקטים פנימיים ולריפוי נפשו של המטופל. מלאכה זו של פיצוח סימבולי 
פרויד  הסימבולי.  המודע  אל  כמו שהם(  הדברים  )או הקבלה של  מודע  לנוע מהלא  מנסה 
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)Freud, 1949( מתאר את המסע הפרשני הזה ־ שעובר דרך חייו המוקדמים של הסובייקט 
־ כמסע שיש בכוחו לחשוף את העצמי האבוד ולאפשר לאגו להתמודד עם בעיות ההווה. 
האטון )Hutton, 1988, p. 124( מנסח זאת כך: “כדי להבין את העצמי צריך ִלמשות מתהום 
הנשייה של הלא מודע זיכרונות אבודים של חוויות כואבות ושל קונפליקטים לא פתורים”.

בעבודת  מרכזית  משימה  בה  רואה   )Freud, 1949( שפרויד  זו,  סימבולית  מלאכה 
הפסיכולוג שדורשת מיומנויות מיוחדות, שוכנת בבסיס הנרטיב הפסיכולוגי שמציעה הסדרה 
בטיפול. ניסיונו של הפסיכולוג להבין את מקורות רווקּותה של הגיבורה מתבטא בין השאר 
בחשדנותו כלפי הערתה של הגיבורה עוד בפרק הראשון: “אתה חייב לי ילד”. מילולית אפשר 
להבין שהגיבורה מבקשת מהפסיכולוג שיעבר אותה או מבקשת ממנו את זרעו. משפט זה 
מטריד את הפסיכולוג לאורך כל הפגישות. הפגישה האחרונה, שבה מוצע הפתרון למשמעות 
הסימבולית של משפט זה, היא גם סופו של הטיפול, שכן באופן זה הצופים מבינים את הסיבה 
ואת המקורות הפסיכולוגיים לבעיית רווקּותה של הגיבורה. נוסף על כך, לאורך כל המפגשים 
מתגלה פער בין פרשנות הגיבורה לפרשנות הפסיכולוג: הגיבורה מייחסת למשפט משמעות 
מילולית גופנית, ואילו הפסיכולוג מייחס לו משמעות סימבולית מורכבת הקשורה בחוויית 
משמעות  מבחינתה,  אחדות.  פעמים  פרשנותה  על  מתעקשת  אף  הגיבורה  ייחודית.  ילדות 
המשפט “אתה חייב לי ילד” היא “תעשה לי ילד” )ביטוי סלנג נפוץ בעברית(. בפגישה השנייה 

מנסה הפסיכולוג לברר את משמעות המשפט, והגיבורה מבהירה את כוונתה מפורשות:

טליה: אתה בכלל לא הבנת למה התכוונתי.
ראובן: למה התכוונת?

טליה: התכוונתי שאתה חייב לי ילד, ראובן, זה מה שאתה חייב לי.

בפרק השלישי מדגישה הגיבורה את החיבור שבין המשפט לסקס:

ראובן: אני לא מדבר בהכרח על ילד, את רוצה ממני משהו שאת לא מקבלת מגברים. 
והוא בכלל לא קשור לסקס.
טליה: הוא כן קשור לסקס.

הגיבורה  מסבירה  אז  וגם  המשפט,  לאותו  הפסיכולוג  חוזר  שוב  והאחרון  השביעי  בפרק 
שכוונתה הייתה ש“יעשה לה ילד”:

ראובן: את זוכרת מה שאמרת לי בסוף הפגישה הראשונה שהייתה לנו כאן, אמרת 
שאני חייב לך ילד.

טליה: טוב, האמת שלא היה לי אומץ להגיד לך את מה שבאמת רציתי להגיד לך.
ראובן: מה רצית?

טליה: רציתי להגיד תעשה לי ילד.
ראובן: למה לא אמרת?

טליה: לא רציתי שתחשוב שאני פסיכית כזאת, לא יודעת, שהולכת לגנוב לך זרע.
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האחרון  הטיפול  גם  שהוא  האחרון,  בפרק  רק  הופיע  המשפט  את  הפסיכולוג  של  הפענוח 
ופרידת המטופלת מהפסיכולוג. לאורך הטיפולים מציע הפסיכולוג כמה תובנות פרשניות 
שמקדמות אותו אל הפענוח הסופי. ניתוח הפגישות מאפשר ללקט שמונה מהלכי פרשנויות 

כאלה: 

“אני חושב שאת כן מרגישה שאני חייב לך משהו”  “אתה חייב לי ילד” )פרק 1( ← 
“אני לא מדבר בהכרח על ילד, את רוצה ממני משהו שאת לא מקבלת  )פרק 3( ← 
מגברים. והוא בכלל לא קשור לסקס” )פרק 3( ← “אנחנו לא מדברים רק על נטישה 
“אולי את מתחילה להיפרד, גם מאמא  פיזית אלא על נטישה פנימית” )פרק 4( ← 
שלך, גם מאבא שלך... וגם זו פרידה כואבת אבל היא יכולה גם לתת כוח” )פרק 6( 
← “את בעצם רוצה שאני אשגיח עלייך” )פרק 7( ← “אני מרגיש שיש אצלך רעב כל 
כך גדול לקול של הורה” )פרק 7( ← “אבל אולי היה בזה קצת יותר כעס, אולי איזו 

משאלה” )פרק 7( ← “אני חושב שרצית אותי בתור הורה” )פרק 7(.

המשפט “אתה חייב ילד” מקבל כעת משמעות סימבולית שונה לגמרי מזו שהציגה הגיבורה: 
שבו  האופן  על  שהשפיע  הסבר  הציע  הפסיכולוג  הורה”.  בתור  אותי  שרצית  חושב  “אני 
מפרשת הגיבורה את מקורות רווקּותה ואת רצונה להרות. לטענתנו, הסבר זה עשוי להשפיע 
גם על מבט הצופה, משום שהוא מתחזק שיח פסיכולוגי שמנסח רווקות במונחים פתולוגיים 
כעת,  שנתאר  כפי  מזאת,  יתרה  רווקות.  על  פניות  נטולת  מהתבוננות  הצופה  את  ומרחיק 
פרשנות סימבולית זו מביאה להכחדה סימבולית של הרווקּות ומייצרת היררכיה של זהויות 

שלמות ונורמטיביות.

הכחדה סימבולית של רווקּות
 )Tuchman, 1978( טוכמן  טבע   )symbolic annihilation( סימבולית  הכחדה  המושג  את 
כדי לתאר גינוי או טריוויאליזציה של קבוצות, אירועים ודמויות במדיה או התעלמות מהם. 
“הן   :)Ibid., p. 8( כך  מתוארת  רבות  שנים  במשך  נשים  של  הסימבולית  ההכחדה  למשל, 
מסומלות כקישוטים דמויי ילדים הזקוקים להגנה”. אנו נשתמש במושג זה כדי לתאר כיצד 
הרווקּות ־ חלופה קיומית אפשרית לנישואין, זוגיות ומשפחה ־ זוכה להתעלמות או מוכחדת 
סימבולית בסדרה בטיפול ובשיח הפסיכולוגי שהיא מציעה. יתר על כן, אנו טוענים שקבלה 
של הרווקּות, או לפחות ניסיון לתפוס אותה כחלופת חיים לגיטימית, היו אפשריים לפחות 
בשתי נקודות זמן בעלילת הסדרה, שבהן העלתה הגיבורה את האפשרות שהרווקּות עשויה 
להתאים לה יותר מנישואין ומשפחה. הפסיכולוג בחר להתעלם מחלופה זו ועודד את החלופות 
האחרות שנחשבו בעיניו ־ בהתאם לתסריט התרבותי הפופולרי הרווח ־ נורמטיביות יותר. 
לדעתנו, הגיבורה העלתה את חלופת הרווקּות כזהות פוטנציאלית באופן רפלקסיבי לא פחות 
זו  מחלופה  להתעלם  הפסיכולוג  של  והבחירה  לאם,  ולהפוך  להינשא  התשוקה  את  מאשר 
אינה מקרית אלא תוצר של המבטים הפסיכולוגיים–תרבותיים הרווחים בימינו. מבטים אלה 

מתחזקים בתורם את המבט המוצע לצופה על היררכיות של זהויות נורמטיביות. 
במפגש הטיפולי החמישי רומזת הגיבורה לפסיכולוג על היעדר “יצר אימהי” בקרבה. 
הן הגיבורה והן הפסיכולוג מפרשים היעדר זה כבעיה שסיבתה סמויה בשלב זה של הטיפול. 
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המסר המרכזי הוא שאינטראקציה עם מומחה )פסיכולוג(, בעיקר באמצעות ורבליזציה של 
הרגשות )Furedi, 2004(, עשויה לחשוף את מקורות העבר של בעיה זו, להבין את התחזוק 

הסימבולי שלה ולכונן שינוי יסודי באישיות.

אתה יודע מה הרגשתי? כאילו אני לא אישה אמיתית, כאילו, מה את דפוקה? איפה 
היצר האימהי שלך? כאילו, מה זה אומר עליי? מה זה אומר עליי שאני מגלה שאני 
בהיריון ושאני מרגישה כאילו גילו לי שיש לי איידס. וזה מוזר, אתה יודע, כי היו 
לי חברות שנכנסו להיריון בטעות, כאילו פעם, באוניברסיטה, אפילו בתיכון הייתה 
לי מישהי, אני זוכרת שלהן זה לא היה כל כך ברור שהן רוצות להפיל, כאילו, הן 
התלבטו, כאב להן, הן הרגישו אשמות, הן בכו אחרי ההפלה, חודשים הן התאבלו, 

אני לא התאבלתי אפילו דקה, רק רציתי לגמור עם זה.

במפגש הטיפולי האחרון הגיבורה כבר מדברת במפורש על החלופה של רווקּות ואלהורות5 
התרבותי  המבט  על  ברפלקסיביות  מצביעה  אף  היא  לאישיותה.  להתאים  שעשויה  ככזו 
שמסמן את הרווקּות כזהות חסרה ופגומה ומהרהרת בצדדים החיוביים של החיים כרווקה. 
תגובות הפסיכולוג, כפי שאפשר להתרשם מהשיחה הבאה, מאופיינות בחשדנות ההרמנויטית 

:)Illouz, 2008; Ricoeur, 1970( המוטמעת בשיח הפסיכולוגי

טליה: הבנתי שלא יהיו לי ילדים, לא יהיו לי, ברור לי, אפילו שזה עצוב, זאת לא 
כזאת טרגדיה, זאת לא כזאת טרגדיה, זה נורא נורא מעצבן שגם אין לך ילדים אז 
אנשים חושבים שזאת כזו טרגדיה גדולה, אתה חושב שזו כזאת טרגדיה? אולי זה לא 
אמור לקרות, אולי זה פשוט לא אמור לקרות. נכון שלרוב האנשים פה יש ילדים, 
זוגות  המון  המון  יש  הרי  באמריקה,  באירופה,  ילדים,  להם  שאין  אנשים  גם  אבל 

שבכלל לא עושים ילדים, וזה בסדר גמור.
ראובן: השאלה היא אם לך זה בסדר.

טליה: אתה יודע מה? אז זה בדיוק מה שאני שואלת את עצמי עכשיו. כאילו מה? אני 
לא יכולה להיות בן אדם שלם בלי להיות אמא? הרי זה לא שיש לי איזשהו צורך פיזי 
בלהיכנס להיריון, כבר ראינו את זה פה, נכון? אם כבר אז להפך. וגם בינינו, אחרי 
הכול, אני לא ממש בטוחה איזה אמא אני אהיה, אני ממש לא בטוחה שזה הייעוד 
שלי. ופתאום חשבתי לעצמי למה, למה? אולי זה פשוט לא מתאים לי, אולי זה בכלל 

לא מתאים לי? לא? לא נראה לך?
שלי  הזמן  כל  את  לבלות  יכולה  לא  אני  ראובן,  בזה,  לשקוע  יכולה  לא  אני  אבל 
בלהתאבל על כל מה שאני רוצה ולא קיבלתי, היה לי שבועיים מזה, וזה היה סיוט. 

די, זה הספיק לי, זה לא מוביל אותי לשום מקום.
ראובן: אבל להכחיש את האבל הזה ואת הרצון הזה, זה לא יגרום לרצון הזה להיעלם.
טליה: אני לא מכחישה, באמת, אני פשוט אומרת שאפשר גם לראות את הצד החיובי 

בזה.

את המונח אלהורות טבעה אורנה דונת )2010( כתרגום לעברית של בחירה בחיים ללא ילדים.  5
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עמיתה  על  סיפור  דרך  ילדים  ללא  הרווקּות  חלופת  את  הגיבורה  מציגה  האחרון  במפגש 
לעבודה, רווקה, שאינה מצליחה להרות. גם כאן מפרש הפסיכולוג את חלופת הרווקּות ללא 

ילדים כבעיה:

טליה: אתה יודע, יש איזו עורכת דין אחת שעבדה אצלנו שנים במשרד, אבא שלי 
מאוד מאוד אוהב אותה, היא טיפוס, היא גם רווקה בת 45, שמונה שנים היא מנסה 
להיכנס להיריון, מה היא לא עשתה? הכול, היא הרסה לעצמה גם את הבריאות וגם 
את הקריירה, בשנתיים האחרונות היא בכלל כבר לא עובדת, היא פשוט לא מתחילה, 
מבוגרת מדי, ואיזה יום היא הגיעה אלינו למשרד, גם אחרי עוד איזה טיפול הפריה 
שלא הצליח, והיא בכתה בכתה בכתה, ואז אבא שלי אמר לה: “חביבתי, אולי זה לא 

נועד להיות, אולי זה הגורל, אם תחשבי על זה ככה זה ייתן לך כוח”.
ראובן: זו אמירה קצת בעייתית, לא? מאוד גורפת.

טליה: האמת שבהתחלה הייתי מזועזעת, להגיד דבר כזה, ככה בפרצוף, חוסר טקט 
כך  ואחר  תינוק?  זה  בחיים  רוצה  שהיא  מה  שכל  לאישה  כזה  דבר  אומר  מי  כזה, 

חשבתי על זה, ואמרתי אולי גם במקרה שלי, זה לא נועד להיות.
ראובן: את יודעת, טליה, אני שומע אותך לוקחת את האמירה של אבא שלך, שאפשר 
גם לראות אותה גם כמייאשת, חסרת טקט, גסת רוח אפילו, אני רואה איך את מיד 

מאמצת אותה, מנכסת לעצמך את האמירה הזו.
טליה: לא, אני לא מנכסת אותה, אני באמת חושבת שזאת יכולה להיות דרך להסתכל 

על הדברים, ולא צריך לפסול אותה בגלל שהיא אמירה של אבא שלי. 
ראובן: הרגשת שאולי באיזשהו אופן הוא גם מתכוון אלייך?

טליה: מה פתאום, אבא שלי יודע מה נעשה אתי בכלל?
ראובן: ומה היית מרגישה אם הוא היה אומר את זה לך? אם הוא כן היה יודע מה 

קורה אתך?
טליה: תראה, הייתי אולי כועסת עליו, אבל אני מרגישה שאולי זה היה גם מסדר 
לי את הראש, לא יודעת, אולי גם אני הייתי שואבת מזה כוחות כמו שהוא אמר לה, 
אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל יש משהו במשפט הזה, זה לא נועד להיות, 
זה–לא–נועד–להיות, יש בזה משהו נורא נורא משחרר, אולי זה לא משהו פוליטיקלי 

קורקט, מה שהוא אמר לה, אבל אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות.

ההכחדה של חלופת הרווקּות זוכה לתמיכה נוספת לקראת סוף הטיפול, כשהפסיכולוג מציע 
לגיבורה במפורש: “תעשי ילד, טליה, גם אם זה לא בא לך באופן טבעי, תעשי את זה, את 
יכולה, את תהיי אמא נהדרת”. יתרה מזאת, הפסיכולוג קם מיד לאחר מכן מכורסתו, פוסע 
מישהי  “זאת  לגיבורה:  ומגיש  נייר  פיסת  על  טלפון  כותב מספר  עבודתו,  שולחן  עבר  אל 
שאני מכיר, דפנה, חברה טובה, עובדת סוציאלית שמנחה קבוצות תמיכה לנשים ששוקלות 

להיכנס להיריון”.
זו מבטא את ההבניה החברתית של היררכיות של  וסיום הסדרה בסצנה  סיום הטיפול 
טקטיקה  היא  מסוימת  בחלופה  הבחירה  כעת.  שנתאר  כמו  ראויים,  חיים  ותסריטי  אושר 

תסריטאית שמכוונת מבט מסוים של הצופה. 
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היררכיה של סוף שמח: “תעשי ילד, גם אם זה לא בא לך באופן טבעי”
מבט  של  ובתחזוק  בכינון  מרכזי  תפקיד  ממלאים  טלוויזיה  סדרות  ושל  סרטים  של  סופים 
הצופה. הנרטיב הליניארי הרווח בתרבות המערב אינו מתאר רק את ההתפתחות ההדרגתית 
של העלילה ושל הדמות הראשית אלא גם את מה שמכונה “הסוף הטוב”, שמדגיש את ערך 
האושר של הגיבורים )Ahmed, 2010(. אין ספק שסיפורי “ומאז הם חיים יחד באושר ועושר 
עד עצם היום הזה” עדיין מושלים בתודעה ובדמיון החברתי המשותף שלנו. פנטזיה זו מבנה 

נרטיבים ברורים של זהות נשית ושל תפקידי מגדר.6 
המפגשים בסדרה בטיפול מסתיימים באופן שעשוי ללמדנו לא רק על המבט התרבותי 
מכנים  ראויים, שאנו  חיים  תסריטי  היררכיות של  הבניית  על  גם  אלא  רווקּות,  על  הרווח 
היררכיה של סוף שמח )happy ending(. הפסיכולוג מעודד את הגיבורה להרות ומפנה אותה 
כן,  על  יתר  להרות.  ששוקלות  רווקות  לנשים  תמיכה  קבוצות  שמנחה  סוציאלית  לעובדת 
הפסיכולוג מציע לגיבורה להרות “גם אם זה לא בא לך באופן טבעי”, כדבריו. החלופה של 
היות רווקה ללא ילדים מוכחדת בכך לחלוטין, והמבנה הנורמטיבי שבו מתכוננת התשוקה 
זהויות בת שלוש  יציב. לטענתנו, מתקבלת מכאן היררכיה של  האמהית–משפחתית נשאר 

קטגוריות מרכזיות: נישואין )משפחה נורמטיבית(; אמהּות יחידנית; רווקּות ללא ילדים.
קטגוריית הרווקּות ללא ילדים מתוארת בעצם כחלופה הפחות ראויה בהשוואה לשתי 
זו בלבד  הקטגוריות האחרות, וכך מכתיבה הסדרה מבט תרבותי מסוים על הרווקּות; ולא 
שהמבט הזה מעמיד את הרווקּות באור שלילי, אלא שהוא גם אינו מאפשר לצופה לדמיין את 
ההיתכנות של רווקּות כחלופה או כתסריט חיים עצמאי. רווקּות מוצגת כקטגוריה פתולוגית 
אמהית.  אחרת,  זהות  טמונה  הרווקי  המעטה  שתחת  משום  טיפולית,  התערבות  הדורשת 
הפתולוגית  והזהות  ומשוחררת,  מתגלה  האחרת  הזהות  והרלפקסיה,  התרפיה  בסיוע  כך, 
הרווקית מוחלפת בזו ה“בריאה”; העצמי שהלך לאיבוד או נפגם נמצא מחדש, והעצמי הריק 
והחסר כעת מלא יותר. כפי שנתאר להלן, היעדרו של תסריט המתאר את הרווקּות כזהות 
נורמטיבית, שלמה, שאינה מוגדרת ביחס למה שאינו מאפיין אותה )לא נשוי/אה(, מקשה 
שמציעים  בתסריטים  נכללות  שאינן  קיומיות  חיים  חלופות  של  יצירתי  כינון  על  לדעתנו 

השיחים ההגמוניים הקיימים.

The Revolution Will Not be Televised :דיון

העצמי  לכינון  מרכזיים  מרחבים  הם  ־  הטלוויזיה  ובייחוד  ־  הפופולרית  התרבות  אתרי 
בחיי היומיום. הטלוויזיה חושפת את הסובייקט לסדרי שיח מסוימים ומספקת לו תסריטים 
החיים  עולמות  לניהול  הנדרשים  קוגניטיביים  ומסגורים  מוסריות  הבנות  תרבותיים, 
הביקורתי  הניתוח  חשיבות  טמונה  כאן   .)Schutz & Luckmann, 1974( הפנומנולוגיים 
של שיחים טלוויזיוניים פופולריים. במאמר זה ביקשנו להראות שאל לנו להסתפק בחשיפת 
הייצוגים הסטריאוטיפיים של זהויות וקטגוריות חברתיות כי אם לברר גם אילו אסטרטגיות 

אינגרהם  ראו  הטוב  הסוף  של  המיתוסים  על  ובביקורת  ההטרוסקסואלי  הרומנטי  בדמיון  נוסף  לדיון   6

.)S. Jackson, 2001( וג‘קסון )Ingraham, 1994(
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וטקטיקות תסריטאיות מתחזקות את הייצוגים האלה. חשיפה כזאת עשויה לפתוח בפנינו 
וסיווגים  היררכיות  מקיימים  שבתורם  לצופה,  המוצעים  המבטים  של  יותר  מורכבת  הבנה 

תרבותיים ומקשים עלינו לכונן מבטים ועולמות חיים חלופיים.
כקטגוריה  אותה  מתארים  הפופולרית  בתרבות  רווקּות  של  הרווחים  הייצוגים  כאמור, 
של בעיה, כקטגוריה פגומה, ובעיקר כקטגוריה שמוגדרת באמצעות מה שחסר בה לעומת 
חברתיות  קטגוריות  הן  לרווקּות,  בניגוד  והורות,  זוגיות  כנורמטיביות.  שנחוות  קטגוריות 
מתכוננת  המשפחתיות  כך,   .)unspoken privilege( מאליה  מובנת  פריבילגיה  שמסמנות 
ביחס לאחרּות, אותה זהות או קטגוריה חברתית שיש להיפטר ממנה ולברר את מקורותיה 
הפתולוגיים. אחת הפריבילגיות הכרוכות בזוגיות ובהורות היא היעדר הרפלקסיה המתמדת 
או ההרמנויטיקה של החשד הכרוכה ברווקּות. אין פלא אפוא שנהוג לשאול נשים רווקות 
 Adams, 1976; DePaulo( מדוע אינן נשואות, ואין שואלים נשים נשואות מדוע הן נשואות

.)& Morris, 2005
מאמר זה ביקש לברר אילו סדרי שיח וטקטיקות תסריטאיות מתחזקים דימויים רווחים 
בסדרה  המשתקף  הפסיכולוגי  השיח  כיצד  תיארו  המרכזיים  הממצאים  רווקּות.  של  אלה 
בטיפול ממלא תפקיד מרכזי בהבניה של זהות הרווקה כיום. שיח פסיכולוגי זה מעודד הבניה 
את  ותולה  לאחור,  שנכתב  נרטיב  כלומר  העבר,  עם  קשר  דרך  ההווה  בעיות  של  סיבתית 
זה  שיח  מכך,  יתרה  הוריה.  עם  הגיבורה  של  בקשר  הרווקּות”  “פתולוגיית  של  מקורותיה 
מבנה נרטיב שמעודד גאולה ביוגרפית, כלומר אושר ובריאות רגשית באמצעות היפטרות 
מהרווקּות ועבודה תרפויטית לקראת אימוץ זהות הנשוי/אה או זהויות עדיפות אחרות, כגון 
גיל מסוים  יחידנית. הנרטיב הפסיכולוגי הפופולרי מבנה אפוא את הרווקּות מעל  אמהּות 
בדיקות  על  המבוסס  העצמי  של  רפלקסיבי  לניהול  לפחות  או  לטיפול  הראויה  כקטגוריה 

עצמיות רבות של המקורות והסיבות ה“אמיתיות” ל“פתולוגיה”. 
לפי הבניה תרבותית זו, רווקּות אינה תסריט חיים טבעי המאופיין בתחושה של טבעיות 
הרווקּות  כלפי  ונורמטיביות. הרפלקסיביות  הגמוניות  בזהויות  כזו הכרוכה  מובנת מאליה, 
המייצגות  רווקותה,  את  לתאר  כדי  הגיבורה  בחרה  שבהן  במטפורות  בעיקר  משתקפת 
סימון, קיפאון, בדידות, מבוי סתום, צמצום, הפחתה בערך העצמי, היעדר ראויות והיעדר 

פרודוקטיביות.
ממצאי מחקרנו מלמדים שרפלקסיביות זו זוכה לעידוד מבני באמצעות שתי טקטיקות 
תסריטאיות עיקריות: הכחדה סימבולית והיררכיה של סוף שמח. האינטראקציות הטיפוליות 
בסדרה מלמדות שהגיבורה חשפה תהיות מפורשות על רווקּות כחלופה קיומית לגיטימית, 
ואילו הפסיכולוג בחר להתעלם מחלופה זו ועודד את החלופות האחרות שנחשבו בעיניו ־ 
בהתאם לתסריט התרבותי הפופולרי הרווח ־ נורמטיביות וטבעיות יותר. כמו כן, הפסיכולוג 
מעודד את הגיבורה להמשיך ולהבין את מקורות רווקותה, ולבסוף גם להרות, אפילו “אם 
בעיית  סיום הטיפול בחשיפת המקורות הסימבוליים להבנת  באופן טבעי”.  לך  בא  לא  זה 
הרווקּות של הגיבורה והמלצת הפסיכולוג להרות מכוננים היררכיה של סוגי סוף שמח וזהויות 
ראויות: אמהּות יחידנית מתוארת בעצם כעדיפה על פני רווקּות ללא ילדים. רפלקסיביות 
אישית ותסריטאית זו מעודדת לטענתנו מבט שבוחן את הרווקּות מבעד לעדשה תרפויטית 
)Brennan & Jay, 1996; Denzin, 1995( ומכוונת את המבטים התרבותיים הדומיננטיים 

על רווקּות היום. 
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מבטים אלה רואים ברווקּות קטגוריה מסומנת, חסרה, לא טבעית ובעלת נראּות גבוהה. 
כמו שכתב פוקו )2005(, נראּות של זהויות וקטגוריות חברתיות היא אמצעי מרכזי לפקח על 
חיי היומיום ולנהל אותם, והוא פועל באופן פסטורי וולונטרי על סובייקטים חופשיים. נראּות 
של רווקּות )כמו של נשים, קבוצות גזע ואתניּות וזהויות מיניות( מעודדת כינון של תחום ידע 
)“למה היא עדיין  ואמירות מילוליות  כגון הערות  והרווקות,  ובעיקר עיסוק בחיי הרווקים 
רווקה?” “מה לא בסדר אצלה?” או “בקרוב אצלך”(; תהיות על מקורות בעיית הרווקּות; 
הצעות לטפל בה; סדנאות ותרגילים להיפטר ממנה; כינון מעמד של מומחים; ופיתוח תשוקה 

של הסובייקט להיפטר מהזהות הרווקית המסומנת. 
לפי הניתוח שהצענו, הגיבורה מפתחת תשוקה עזה להיפטר מרווקּותה, וכך היא מתחזקת 
והורות. פריבילגיה  ונורמטיביות כגון נישואין  את הפריבילגיה הטמונה בזהויות הגמוניות 
המסומנת.  הזהות  בעלי  להיעשות  חפצים  אינם  הנורמטיבית  הזהות  שמאיישי  משמעה  זו 
במילים אחרות, מרכיב הבחירה של הסובייקט המסומן נשאר סמוי או לא קיים. המבט המוצע 
לצופה אינו תופס רווקּות כחלופה קיומית לגיטימית שזמינה לנו בתרבות הרווחת או במערך 
כי  טוענים   )Schutz & Lukcmann, 1974, p. 95( ולקמן  שוץ  הטיפוסיות.  הביוגרפיות 
נחווה  החיים  עולם  טיפוסיות”.  ביוגרפיות  בדמות  הסובייקט  בפני  פתוח  “העולם החברתי 
 Ibid.,( אצלנו כמציאות קבועה, ואנו מפנימים עמדות טבעיות, קוהרנטיות ומובנות מאליהן
pp. 3–4( באמצעות אימוץ ביוגרפיה מסוימת מתוך מבחר הביוגרפיות הטיפוסיות והסגנונות 
הקוגניטיביים הזמינים בתרבותנו. עם בחירת הביוגרפיה הטיפוסית, משהה האדם כל ספק 
באשר אליה וכל תהייה האם הייתה יכולה להיות אחרת ממה שהיא )Ibid., p. 27(. זאת ועוד, 
היעדר ביוגרפיות טיפוסיות או תסריטים תרבותיים חלופיים של רווקּות מקשה על הסובייקט 
לדמיין חלופות אלה או לכונן יחס פנומנולוגי מובן מאליו, נעדר חשדנות ובחינות עצמיות 

תמידיות כלפיהן. 
של  החלופה   ,)Deleuze & Guattari, [1980] 1987( וגואטרי  דלז  של  במושגיהם 
)becoming( רווק/ה אינה רווחת במרחבי התרבות הפופולרית. היעשות ־ שלא  היעשות 
כמו היות )being( ־ אין פירושה היפטרות מזהות אחת לטובת אחרת או עבודה על האישיות 
הקיימת לשם תיקונה. היעשות, כמו שכותב דלז )Deleuze, [1969] 1990, p. 39(, אינה 
סובלת את הלוגיקה של לפני–אחרי או עבר ועתיד. במילים אחרות, תסריטים של היעשות 
מילוט  קווי  על  או  להן  רגילים  שאיננו  קיומיות  אפשרויות  על  לחשוב  מאפשרים  רווק/ה 
)Deleuze & Guattari, [1975] 1986( מההיררכיות התרבותיות השולטות. אך התסריטים 
ואינם  עליה  הסטריאוטיפיים  המבטים  את  מתחזקים  רווקּות  על  הרווחים  הטלוויזיוניים 
מכוננים מבטים תרבותיים חלופיים. על רקע זה אי אפשר שלא להיזכר באמרה של המשורר 
 Heron, in Jackson, 2006, p. 144(: ”The Revolution Will Not be( גיל סקוט הרון

Televised” )המהפכה לא תשודר בטלוויזיה(.
מאחר שהטלוויזיה היא אתר מרכזי לכינון זהויות אישיות, זהויות קולקטיביות ומבטים 
הרמנויטיים הדרושים לתחזוק סדרים חברתיים, אנו מציעים להמשיך ולבחון בביקורתיות 
את הייצוגים ואת הדימויים של קטגוריות ותסריטים חברתיים מובנים מאליהם. אנו מציעים 
מתחזקות  וטקסטואליות  תסריטאיות  וטקטיקות  אסטרטגיות  אילו  השאר,  בין  לבחון,  גם 
את ההבניה התרבותית של הקטגוריות הללו. אסטרטגיות אלה כוללות את מבנה העלילה; 
בין הדמויות; מערכי הסבר  אינטראקציות  פיגורטיביים;  ואמצעים  הנרטיב; שפה  מאפייני 
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והבנות עצמי; והכחדה או שתיקה ביחס לסוגיות מסוימות. זאת ועוד, כדי לחשוף תסריטים 
תרבותיים חלופיים המאתגרים את המבטים ההגמוניים על רווקּות אנו מציעים שמחקרים 
עתידיים ישתמשו באסטרטגיות מחקריות נוספות, בעיקר אתנוגרפיה באתרי חיים מגוונים. 
וברפרטוארים  עצמי  בהבנות  קוגניטיביים,  במסגורים  אותנו  לצייד  עשויה  כזו  חשיפה 
תרבותיים שיאפשרו את קיומה של רווקּות לא כתסריט של אומללות ובדידות אלא כאפשרות 

חיים ראויה ולגיטימית. 
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 “בכול יש מגדר”: על תפקיד העברית 
בכינון הגוף והזהות הטרנסג‘נדריים

אורית ברשטלינג*

השונים.  הדיבור  בחלקי  מין  פי  על  ברורה  הבחנה  יוצרת  העברית  תקציר. 
פנים  לשתי  משתמע  שאינו  באופן  ומכריזה  המגדר  ייחוס  לתהליך  שותפה  היא 

עם  להתנגש  עלולה  היא  כן  על  הדובר.1  בעיני  הנמען  של  מגדרו  נתפס  כיצד 

למינם  חופפות  שאינן  מגדריות  זהויות  בעלי  טרנסג‘נדרים  א/נשים  של  עולמם 

הביולוגי במובנו המסורתי. ברם, מניתוח הפרשנויות המגוונות שנותנים עשרה 

ניכרת  נקבה  או  זכר  בלשון  אליהם  לפנייה  ישראלים  טרנסג‘נדרים  מרואיינים 

עמדתם המורכבת כלפי המבנה הבינארי של העברית. אטען כאן שבצד הקושי 

אותה  הלשונית,  המערכת  של  הדקדוקיים  הכללים  של  בעטיים  המתעורר  הרב 

המגדרית.  זהותם  את  להגשים  לטרנסג‘נדרים  מסייעת  גם  הכפויה  הבינאריות 

כלומר, שלא כצפוי, ההבחנה הנוקשה בין לשון נקבה לזכר מסייעת למרואיינים 

לנשל את הגוף מתפקידו המכריע בקביעת המגדר, וכך להרחיב את אפשרויות 

המיצוב של הזהות בזיקה לשני המגדרים. טיעון זה ממחיש את חלקה הפונקציונלי 

של השפה בהבניה החברתית של הגוף, כמו של המגדר.

מבוא

העברית שופעת תצורות דקדוקיות המסמנות את המין ומעמידה מערכות נפרדות של סימנים 
שתפקידן להבחין בין שני המגדרים. לשם השוואה, השפות הפינית וההונגרית למשל אינן 
מאזכרות כלל את מינם של השותפים לשיח. לעומתן, האנגלית מגבילה את ההבחנה לכינויי 
actor/actress(. הצרפתית אמנם  )he, she, it( ולמספר מצומצם של סופיות )למשל,  הגוף 
מחלקת את שמות העצם ואת תצורות הפועל לזכר ולנקבה, אך חלוקה זו מוגבלת לגוף שלישי 
שני  לגוף  הווה,  בזמן  ראשון  לגוף  החלוקה  את  ומרחיבה  לעשות  מגדילה  העברית  בלבד. 
וללשון רבים. כלומר, כדי ליצור משפטים רציפים ומובנים, דוברי העברית חייבים להגדיר 
את שמות העצם ואת כינויי הגוף הנקרים בדרכם ולהתאים להם שמות תואר, שמות מספר או 

בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה  *
המאמר הוא פרק מעבודת מוסמך בתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן. בהזדמנות זו ברצוני   

להודות למנחות העבודה, ד“ר אורנה ששון–לוי וד“ר ליאת פרידמן.

השימוש בלשון זכר, הניטרלית לכאורה, נועד להקל על תהליך הקריאה בלבד. הדברים אמורים בכל   1

המגדרים. 
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תצורות פועל לפי מינם הדקדוקי. כך מקוטלג כל אובייקט בגחמנות2 לאחת משתי קטגוריות: 
נקבה או זכר, והאפשרות שלא לבחור מין אינה נתונה כלל. הזיקה בין כל אובייקט למין 
דקדוקי משקפת סדר לשוני–מגדרי שמושתת על ניגודים )Cameron & Kulick, 2003(, אך 
בד בבד גם משתתפת בכינונו של סדר בינארי זה, משום שהיא משפיעה על התפיסות והרגלי 
 Guiora, Beit-Hallahmi, Fried, & Yoder, ;2011 ,החשיבה של דוברי העברית )דויטשר
1982(.3 השינון המתמיד של סמני המין )באמצעות פעולות אינסופיות של אמירה ושמיעה( 
יוצר קישור אסוציאטיבי לגבריות או לנשיות, מעין “בית סוהר של אסוציאציות אשר קשה 

מאד להשתחרר מכבליהן” )דויטשר, 2011, עמ‘ 234(.
במאמר זה אבחן את פעולת המבנה הבינארי של העברית על א/נשים טרנסג‘נדרים,4 
שאינם מתארגנים בהכרח לפי המציאות הדיכוטומית המגולמת בשפה, מבקשים לשנות את 
 .)Bing & Bergvall, 1996( מינם או שאינם בהירים בזיקתם לשני המגדרים הידועים לנו
הפיצול הדקדוקי לזכר ונקבה ואי היכולת להתעלם מהמגדר בשיח מותירים במקרים רבים 
את חברי הקהילה בלא אמצעי ביטוי הולמים לתיאור עולמם ולניהול דיאלוג שמתיישב עם 
זהותם )Bing & Bergvall, 1996; Crapanzano, 1996(. הקהילה הטרנסג‘נדרית במאמר 
זה היא בגדר מקרה מבחן וחושפת ־ אף יותר מזהויות קונוונציונליות ־ את מערכות המגדר 
של הלשון )Hall, 2003; Kulick, 1999(. במילים אחרות, הפרשנויות הרבגוניות שנותנים 
חבריה ללשון הפנייה אליהם בנקבה או בזכר מציעות נקודת מבט ייחודית על התהליכים 

הלשוניים המכוונים את הסדר המגדרי.5 
א/ עשרה  עם   2005-2003 בשנים  שנערכו  נרטיביים  ראיונות   16 על  מבוסס  המאמר 
נשים טרנסג‘נדרים שאותרו בפורומים מקוונים המיועדים לתמיכה בחברי הקהילה בישראל. 
היא משתנה  לימדו שהעברית  ותוכניהם  זמן,  פרקי  בשני  פנים  אל  פנים  נערכו  הראיונות 
חשוב ובעל השפעה בכינון הגוף והזהות המגדרית האחרת. המאמר נשען על עקרונות הגל 
השלישי של הפמיניזם ושל התיאוריה הקווירית וממוקם בתחום החדש יחסית של הסוציו–
לינגוויסטיקה הפוסט–סטרוקטורליסטית. תחום זה מבקש, בין השאר, לפרק את הדיכוטומיות 
המילוליות הדומיננטיות של המין, המגדר והמיניות ולפצות על חוסר הנראות של קבוצות 

לשון זכר ולשון נקבה מסמנות שרירותית אלפי עצמים, וגם אם נפעיל את הדמיון ביצירתיות רבה לא   2

נמצא בהם שום דבר זכרי או נקבי )דויטשר, 2011(. 

על  זמני(  אם  )גם  ניכר  יתרון  יש  ישראלים  שלילדים  מצאו   )Guiora et al., 1982( ועמיתיו  גיורא   3

פני ילדים מלאומים אחרים בהבנת מושג המגדר. כשילדים לומדים לבטא את עצמם מילולית בשפה 

המשופעת בסמני מין כעברית, הם לומדים מוקדם יותר לסווג אובייקטים על פי מגדר ולהתייחס לעצמם 

ולזולת לפי קטגוריות של זכר ונקבה.

על פי הערתה של גברת נורה גרינברג, יו“ר לשעבר של אגודת הלהט“ב, השימוש החוזר בצירוף המילים   4

מהות  לכדי  הנמען  של  צמצומו  את  למנוע  מבקש  “טרנסג‘נדר”(  הכינוי  )תחת  הטרנסג‘נדר”  “האדם 

דומיננטית אחת בלבד.

הפרקטיקות  על  המרואיינים.  בעיני  הפנייה  לשון  של  במשמעויותיה  להתמקד  בחרתי  זה  במאמר   5

המילוליות, משחקי הלשון או הניאולוגיזם המאפיינים את שפת המרואיינים ומשמשים אותם כמשאב 

להתמודדות עם הבינאריות ולהבניית זהותם המגדרית )ראו Bershtling, forthcoming(; יצוין שבהקשר 

של שיחה, ההפרדה בין לשון הפנייה למרואיינים ובין הפרקטיקות המילוליות שלהם היא מלאכותית 

וננקטת כאן לצרכים אנליטיים בלבד.
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חברתיות מודרות שנותרות מחוץ לשיח ההטרו–נורמטיבי או מחוץ לחלוקה המסורתית לזכר–
 Bing & Bergvall, 1996; Cameron & Kulick, 2003; Livia &( נקבה או אישה–גבר 

.)Hall, 1997; Zimman, Davis & Raclaw, forthcoming
בחלקו הראשון של המאמר אתאר בקצרה את המונח טרנסג‘נדר ואת מאפייני הקהילה, 
ואדון בתמורות שחלו במחקר הסוציו–לינגוויסטי על הזיקה בין השפה לסובייקט הממוגדר. 
לאחר מכן אדגים בשלוש תמות מרכזיות את מעורבות המבנה הבינארי של העברית בכינון 
כאישור  והשפה  הדיסוננס  לשון  יציאה,  כאישור  השפה  המרואיינים:  של  והזהות  הגוף 
מעבר. אטען כאן שבניגוד לפרדיגמה הפמיניסטית והקווירית היוצאת נגד מערכת הניגודים 
המגולמת בשפה, המרואיינים מחדדים דווקא את הפן הפונקציונלי של הבינאריות המבוטאת 
בלשון הפנייה בגוף שני. דהיינו, בצד חסרונותיה הרבים של השפה, המכפיפה את דובריה 
חבריהם  פני  על  מסוים  יתרון  להם  מעניקה  היא  אחת,  בינארית  למציאות  הטרנסג‘נדרים 
דוברי הפינית, ההונגרית או האנגלית. באופן פרדוקסלי, סמני המין המגבילים של העברית 
שותפים לערעור מעמדו המכריע של המין בייחוס המגדר ומרחיבים בפני המשתתפים את 
אפשרויות המיצוב של זהותם המגדרית. הפנייה בנקבה או בזכר לוקחת במקרים רבים חלק 
באישוש תפיסת העצמי ובהוצאתה לאור של הזהות ומדרבנת לפעולה. יתר על כן, בכוחה 
עליו,  המועדף  המגדר  כבן  הטרנסג‘נדר  האדם  של   6)passing( המעבר  הצלחת  את  לתקף 

לפצות על נתוני הפתיחה של המין וללכד בין הגוף לזהות.

טרנסג‘נדריּות: מהגרים ואזרחי כל העולם7

א/נשים טרנסג‘נדרים מתקפים את המהפך שחל בחשיבה הפמיניסטית מתפיסת המגדר כנובע 
מאיברי המין )דה–בובואר, 2001( לתפיסת המין כנסב סביב המגדר ומשמעויותיו התרבותיות 
Bordo, 1993; Butler, 1993; Fausto-Sterling, 2000(. דהיינו, בניגוד  )באטלר, 2000; 
לתפיסה הרדוקציונית, המעניקה לגוף מעמד מכריע בקביעת זהותו ה“אמיתית” של האדם, 
מוכיחים א/נשים טרנסג‘נדרים שגבולות המגדר הם נזילים ואינם תלויי אנטומיה )באטלר, 
 Bullough, 2000; Hird, 2002; Kessler & McKenna, 2000; West ;2005 ,2000; גרוס

.)& Zimmerman, 1987
הציפייה  את  שמפריכות  מגדריות  זהויות  של  מקבץ  בתוכו  אוצר  טרנסג‘נדר  המונח 
החברתית להלימה בין המין הביולוגי למגדר. במאמר זה אתייחס לשתי זהויות בלבד. האחת 
המגדר  עם  עזה  הזדהות  שחשים  ביולוגיים  נקבה  או  זכר  קרי  טרנסקסואל,  לאדם  שייכת 
הנגדי, ולפיכך אינם שלמים עם המין ועם תצורת הגוף הסותרים את תחושתם הפנימית. כדי 
להגשים את כמיהתם ולזכות בהופעה שמתיישבת עם זהותם, הם מאמצים סממנים חיצוניים 

המונח מתייחס לכל אדם המקוטלג כחבר בקבוצה חברתית אחת ומצליח להיטמע היטב כחבר בקבוצה   6

נגדית, למשל, יהודים שעוברים כגרמנים ארים או בני אדם ממוצא מעורב )colored( שעוברים כלבנים.

שהם  משום  מהגרים,  מכונים  טרנסקסואלים  א/נשים  במחקר.  המשתתפים  מדברי  לקוחה  המטפורה   7

מבקשים להגר לארץ אחרת, המגדר הנגדי, ואלה המגדירים עצמם ג‘נדרקוויר מכונים אזרחי כל העולם, 

משום שאינם קובעים את מקומם במגדר אחד בלבד. 
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הגוף  של  לעיצובו  מגוונים  אמצעים  ונוקטים  עליהם  המועדף  למגדר  תרבותית  הנקשרים 
שחסר להם, כטיפול הורמונלי או התערבות ניתוחית. ואף על פי כן, א/נשים טרנסקסואלים 
רבים נאלצים או בוחרים לעצור בשלב הקדם ניתוחי ומערבים סממנים אנטומיים של שני 

המינים )גרוס, 2005; זיו, 1999(.8 
מזדהים  שאינם  ביולוגיים  נקבה  או  זכר  כלומר  הג‘נדרקוויר,  של  היא  השנייה  הזהות 
במובהק עם קבוצת מגדר בלבדית ומערערים על עצם התפיסה של זהות אחידה ויציבה. הם 
עשויים לתפוס את מקומם בשני המגדרים בה בעת, אף לא באחד מהם או באמצע, ביניהם. 
המוסכמים  בסממנים  ושיחניות שמשחקות  גופניות  בפרקטיקות  ביטוי  לידי  באה  זו  עמדה 
המכריזים על שייכות לאחד משני המינים, כפריטי לבוש ותספורת, או מטשטשות אותם, 
מעוניינים  אינם  ג‘נדרקווירים  רבים  במקרים  ניתוחי.  או  הורמונלי  טיפול  בעזרת  לעתים 
לבצע פעולה רדיקלית ולשנות את גופם, והשימוש בסמני המין הדקדוקיים שלא בהוראתם 

.)Bershtling, forthcoming( הרגילה הופך לכלי מרכזי בידיהם להצגת המגדר
החלוקה הסכמטית המתוארת כאן היא בחלקה טיפולוגיה של חברי הקהילה, אך אינה 
משקפת את מורכבותה של התופעה. שתי הזהויות הללו הן רק חלק קטן ממגוון רחב מאוד של 
זהויות שחוצות את גבולות המגדר. קצרה היריעה מלתאר את גוני הגוונים הדקים בהגדרות 
הזהויות שצוינו. מכל מקום, המכנה  הגיוון אף בתוך כל אחת משתי  ואת  הזהות הקיימות 
המשותף של זהויות אלו הוא דחיית הנחת היסוד ההגמונית על התאמה בין המין הביולוגי 
ובין המגדר ואתגור המנגנונים החברתיים ההופכים את הגוף למהות טבעית שקודמת לתרבות 
את  במבחן  מעמידים  טרנסג‘נדרים  כשא/נשים  לפיכך,   .)West & Zimmerman, 1987(
הם  ובחירה,  גיוון  של  חיים  פני  על  ביולוגי  לדטרמיניזם  המערבית  החברה  של  העדפתה 
נידונים לשוליּות ולביטויי אפליה, נידוי ואף אלימות, ובמקרים רבים נעדרים שפה משפטית 
שמסדירה את מעמדם החוקי והחברתי. פעילותם נתפסת כסוטה, לא מקובלת ובלתי מוסרית, 
 Ekins & King, 1997;( ולעתים תכופות הם נאלצים להסתיר את נטיית לבם ולחיות בסתר

 .)MacKenzie, 1994
של  סוגים  בין  ומבחינה  הטרנסג‘נדריות  הזהויות  בין  השֹונּות  את  מבליטה  הספרות 
קהילות: האחת כוללת על פי רוב נשים טרנסקסואליות )MTF( הבוחרות להתנהל בשוליה 
ואת  הקרוס–דרסינג  של  התיאטרליות  הביטוי  אפשרויות  את  חוגגות  הכללית,  החברה  של 
זו אינה מאורגנת  הפעילות המינית הנקשרת אליו ועוסקות לעתים קרובות בזנות. קבוצה 
במובן הרשמי, מתגוררת בדרך כלל במרכזי הערים הגדולות ומתבססת על קשרי פנים אל 

.)Ekins & King, 1997( פנים הנובעים מפעילותן המשותפת של חברותיה
קהילה שנייה כוללת א/נשים טרנסג‘נדרים המבקשים להתערות בחברה הכללית, אינם 
המוסתרות  הדומות,  חוויותיהם  סביב  מהוגן  שנחשב  באופן  ומתארגנים  לשוליים  פורשים 
גיאוגרפי  לאזור  מוגבלים  אינם  זו  קבוצה  חברי  האחרים.  החברתיים  מעולמותיהם  לעתים 
מסוים ומתבססים במקרים רבים על תקשורת כתובה ועל יתרונות השימוש באינטרנט. אף 
 Ekins &( שאינם נפגשים זה עם זה, רבים מהם חשים חלק מקהילה בעלת עניין משותף
King, 1997(. השותפות מולידה רפרטואר של אסטרטגיות פעולה המספקות מענה מסוים 

)female to male(, ואישה טרנסקסואלית   FTM גבר טרנסקסואל שנולד כנקבה נהוג לכנות בקיצור   8

.)male to female( MTF שנולדה כזכר ־
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לנגזרותיה של תחושת האחרּות, כגון דפוסי התמודדות מול המוסדות הבירוקרטיים, דרכים 
העבודה,  בשוק  השתלבות  אופני  רפואי,  מידע  ולחלוק  הסוציאליות  הזכויות  את  למצות 
מציאת בני זוג או הכרעה בסוגיית החשיפה של הזהות. השותפות אף מולידה טרמינולוגיה 
ייחודית המתנגדת ללשון שנחשבת תקנית )אנטי לשון( ומאופיינת במינוחים רבים וחדשים 
 Kulick,( הקבוצה  חברי  עם  נמנה  שאינו  למי  מוכרים  ואינם  גבוהה  בתדירות  שמשתנים 
Wenger, 1998 ;1999(. קהילה שלישית, חדשה יחסית ורדיקלית יותר, עוסקת באקטיביזם 
ובפעילות פוליטית. קהילה זו פועלת לשינוי יחסי הכוחות החברתיים ולהגברת נראותם של 
חבריה, הקוראים תיגר על אושיות התרבות ההטרו–נורמטיבית ועל הזיקה השרירותית בין 

המין למגדר.9
בישראל, עד להופעתה של דנה אינטרנשיונל, יוצגה הקהילה הטרנסג‘נדרית בדמותו של 
זלמן שושי, “נציגו המצחיק–עצוב, ספק מסוכן ספק אומלל, של עולם אפל ועלוב” )זיו, 1999, 
עמ‘ 401(, שזוהה עם זנות, פלילים והפרעה נפשית. השימוש התקשורתי בשמו הכפול העיד 
זהותו הנשית הנבחרת ועל תפיסתו כיצור כלאיים. דנה אינטרנשיונל אמנם  על אי כיבוד 
הפכה ייצוג זה על פיו, אך היא עדיין חשופה לעיסוק מתמיד של הציבור באישור נשיותה, 
שכמו נועד להפיג את האיום שבטרנסקסואליות ובנזילות מגדרית. ביטויים אחרים של זהויות 
מוכרים  ואינם  כמעט  ג‘נדרקוויר,  או   )FTM( טרנסקסואלים  גברים  כמו  טרנסג‘נדריות, 
בישראל, והם אפשרות תרבותית חדשה יחסית. כמו כן, במדרג ההיררכי של הקהילה הגאה 
בישראל, שהאסטרטגיה הפוליטית המרכזית שלה היא הבלטת דמיונה לחברה הסטרייטית, 

טרנסג‘נדריות שויכה עד לאחרונה לשוליים הדחויים והמוקצים )שם(.10 
והתיאוריה  ההומו–לסביים  הלימודים  באקדמיה,  הקהילה  של  פקטו  דה  נציגיה  גם 
הקווירית, מעניקים עדיפות לנטייה מינית על פני זהות מגדרית כאמצעי לאתגר את ההטרו–

נורמטיביות )Bullough, 2000; Kulick, 1999(. המונח קוויר נותר מעין מילת קוד לזהויות 
למרות  טרנסג‘נדרים,  א/נשים  ובין  בינן  הבחנה  ללא  לאגד  נוטה  והספרות  הומו–לסביות, 
 Bagemihl, 1997; Hausman, 2001; Hird,( האחרונים  של  המינית  בנטייתם  הגיוון 
Stryker, 2004 ;2002(. כמו כן, בניגוד לתיאוריה הקווירית, העוסקת בפירוקו של השיח 
ההטרו–נורמטיבי על ידי ניתוח טקסטים ספרותיים, היסטוריים, משפטיים ותרבותיים אחרים 
)גרוס וזיו, 2003(, אני מבקשת להימנע מדיון ברמה המופשטת ולהעניק קדימות לדוברים 
השימוש  של  הרבדים  מבחר  את  לתפוס  כדי  פרטיקולריים,  חברתיים  בהקשרים  ממשיים 

.)Cameron & Kulick, 2003( בשפה

כדוגמת קבוצת “טרנס במרכז” הפועלת במרכז הגאה בתל אביב )משגב, טרם פורסם(.  9

של  במעמדה  שינוי  על  המורים  עדכניים  סימוכין  בספרות  נמצאו  לא   )1999( זיו  של  מאמרה  מאז   10

הן  הנובעות  תמורות  ניכרות  כן,  פי  על  ואף  בישראל.  הגאה  הקהילה  בקרב  הטרנסג‘נדרית  הקבוצה 

משינויים בעמדת הממסד ההגמוני כלפי הומוסקסואליות בכלל והן מפעילות אקטיביסטית של הקהילה 

הטרנסג‘נדרית )על פי נורה גרינברג, בשיחה מ–3 בינואר 2012(.
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טרנסג‘נדריּות ושפה

שאלת השפה ותרומתה לתהליכי ההבניה והשימור של הסדר המגדרי נעשתה מרכזית בחשיבה 
הפמיניסטית על מגוון זרמיה. חשיבה זו דחתה את ההנחה שהשפה היא מערכת אוטונומית–
ניטרלית או אמצעי מוסכם לפתרון בעיות תקשורת גרידא, ונסמכה בהקשר זה על הגותם של 
 Austin, 1997; Bakhtin, 1981; ,תיאורטיקנים בולטים מהפילוסופיה של הלשון )למשל
כותבות   .)Derrida, 1977; de Saussure, 1992; Whorf, 1956; Wittgenstein, 1953
וכותבים פמיניסטים האירו את כוחה של השפה לארגן את הפעילות המנטלית ולכונן סובייקט 
ממוגדר והמשיגו אותה כאתר של מאבק חברתי על משמעויות החוויה האנושית. מנקודת 
זו, המערכת הלשונית היא פטריארכלית מיסודה, והמבנה הבינארי שלה ממצב את  ראות 
התצורות הדקדוקיות הנקביות במקום שני לתצורות הזכריות, הנטולות סימן אופייני מייחד 
ונתפסות כדומיננטיות וניטרליות. המבנה הבינארי אף מסייע לכונן מציאות שמבליטה את 
השוני בין שני המגדרים, מציאות שבה המיניות ההטרוסקסואלית, המושתתת על משיכה בין 
ניגודים, היא ברירה יחידה וטבעית. השפה מבליעה אפוא שיפוט ערכי ודירוג היררכי; היא 
יוצקת משמעויות למושגים מין ומגדר, טוב ורע, מותר ואסור, נורמלי, אמיתי או טבעי, והיא 
דרכה של התרבות לקבוע מה תהא המציאות האחת והיחידה בעולם פורה ומרובה אפשרויות 
 Bucholtz & Hall, 1995; Butler, 1997; Cameron, 1998a, 1998b; ;2003 ,איריגארי(
 Cameron & Kulick, 2003; Eckert & McConnell-Ginet, 2003; Kaplan, 1998;

 .)Spender, 1998
חקר השפה והמגדר השתנה בד בבד עם השינויים שחלו בפרדיגמה הפמיניסטית, שעברה 
פרפורמטיבית  פעולה  במגדר  הרואה  לגישה   )sex-role approach( המין  תפקידי  מגישת 
בין  מתאם  או  מכלילות  תכונות  אחר  בחיפוש  עסקו  חלוציים  מחקרים   .)performance(
קטגוריות דוברים ליחידות מילוליות )כגון gayspeak או womenspeak( ולימדו על הבדלים 
בין לשונן של נשים לזו של גברים כפועל יוצא של תהליכי הִחברות והשליטה הפטריארכלית 
אחרים  ממשתנים  התעלמו  אלו  מוקדמות  עבודות   .)Lakoff, 1975; Tannen, 1990(
קונצנזוס  והדגישו  חברתי,  מעמד  או  אתניות  כמו  בשפה,  השימוש  על  להשפיע  שעשויים 
של  הדיכוטומית–מהותנית  התפיסה  את  חיזקו  בכך  דוברים.  קטגוריית  כל  בקרב  ואחידות 
 Cameron, 1998a; Coates, 1996; Eckert & McConnell-Ginet,( המין  תפקידי 
2003(. עבודות פמיניסטיות מאוחרות יותר דנו ־ בעקבות אוסטין )Austin, 1997( וגופמן 
בהקשרים  ממלאה  שהיא  ובפונקציות  הלשון  של  המבצע  בכוחה  ־   )Goffman, 1976(
חברתיים מגוונים. השפה נתפסה עתה כמעין ארגז כלים רטורי המשמש לחיקוי של זהויות 
נשיות או גבריות מדומיינות ואידיאליות; כאוסף של מבעים, אוצר מילים, טון דיבור, קצב 
או גובה קול המקושרים לאחד משני המינים ומבוצעים שוב ושוב על ידי הדוברים במהלך 

 .)West & Zimmerman, 1987 ;2000 ,העשייה של המגדר )באטלר
השפה  על  מהספרות  גדול  פלח  הפמיניסטית,  בחשיבה  שחלו  התמורות  אף  על 
 )Tannen, 1990( )Lakoff, 1975( וטאנן  הטרנסג‘נדרית נאחז עדיין בכתביהן של לאקוף 
לשונם  את  לאורם  ומנתח  וגברים  נשים  של  הדיבור  אופני  בדבר  והידע  הסמכות  כמקור 
של חברי הקהילה. כותבים טרנסג‘נדרים, בלשנים או קלינאי תקשורת אף ממליצים לכל 
 Kulick, 1999; Vera,( המעוניין לסגל אופני דיבור אלו כדי לעבור טוב יותר כגבר או כאישה
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של  להבנייתן  המילולי  הביצוע  בין  הזיקה  את  בוחנים  בלשניים אחרים  1997(.11 מחקרים 
זהויות קוויריות )Cameron & Kulick, 2003(. מחקרים אלו, המוצבים במסגרת התיאוריה 
המילוליות  בפרקטיקות  או  והמיניות  המגדר  בהסדרת  השפה  של  בחלקה  דנים  הקווירית, 
שנוקטות קבוצות מודרות אל מול המבנים ההגמוניים ההטרו–נורמטיביים. הספרות בהקשר 
 )Livia, 1995, 1997( לסבית  בספרות  בוצ‘ות  נשים  של  לשונן  בניתוח  למשל  עוסקת  זה 
 Hall &( בהודו  הינדי  דוברות   )Hijras( היג‘רות  של  המילוליות  הפרקטיקות  בבחינת  או 
 Borba & Ostermann,( ברזיל  בצפון  טרנסג‘נדריות  יצאניות  ושל   )O’donovan, 1996
Kulick, 1998 ;2007(. פרקטיקות אלה כוללות בעיקר מניפולציה על כללי הדקדוק וסמני 
המין והמצאת מינוחים חדשים או מטבעות לשון, וממחישות שהשפה היא משאב בתהליך 
 Borba &( המיצוב של הזהות המגדרית ובמאבק של הקהילה על דמותה בחברה הרחבה 
 Ostermann, 2007; Hall & O’donovan, 1996; Kulick, 1998, 1999; Livia, 1995,

.)1997
לעומת הספרות הנזכרת למעלה, אני בוחרת כאן להתיק את תשומת הלב מהפרקטיקות 
נותנים לשפה הנכפית עליהם  המילוליות של א/נשים טרנסג‘נדרים אל הפרשנויות שהם 
נאמרים  שבו  ההקשר  לפי  להשתנות  עשויות  אלו  פרשנויות  החוץ.  מן  אליהם  ומדוברת 
ייחודיות,  ומגבילה קבוצות חברתיות  כובלת  ומאירות את האופנים שבהם השפה  הדברים 

ולחלופין הופכת למשאב מרכזי בתהליכי ההבניה של המגדר.

כמה הערות מתודולוגיות

כאמור, המאמר מבוסס על 16 ראיונות שנערכו עם עשרה א/נשים טרנסג‘נדרים שאותרו 
בשני פורומים מקוונים של הקהילה. הראיונות נערכו בשני פרקי זמן שביניהם פער של כשנה 
ומתוך רצון לברור  וחצי. בשלב הראשון, מפאת היעדר היכרות קודמת עם חברי הקהילה 
מדבריהם את מטרותיי, כלי המחקר שבחרתי היה ראיונות פתוחים )unstructured(, שבהם 
התבקשו המרואיינים לספר את סיפור חייהם. הסיפורים התמקדו בשאלת הזהות המגדרית 
והחלו על פי רוב בזיכרון הראשון של תחושות שטמנו בחובן מחשבה על אחרּות. הסיפורים 
תיארו תהליך ארוך, רצוף עליות ומורדות, של קבלה, או לחלופין של דחיית התחושות הללו, 
ועלילת  לשניים,  נחלקה  כמו  האישית  ההיסטוריה  בהן.  בחרו  שלא  הרגישו  שהמרואיינים 
הסיפור הובילה לרגע השיא, שבו נמצאה התווית המתאימה לתחושות האמורפיות. אחריו 
פי  על  חייהם  את  לנהל  ההחלטה  בקבלת  שסייעו  החברתיים  המפגשים  בפרוטרוט  תוארו 
בחירתם, או שעיכבו את ההחלטה, וכן חוויות הכוח והחולשה ותכנון צעדיהם לעתיד. בתום 

השיחות הראשונות הוסכם שיתקיים מפגש נוסף לכשינוסחו שאלות מחקר ברורות יותר.

למשל, ספרות זו מעודדת נשים טרנסקסואליות לפתח יכולת הקשבה, להימנע מהפרעה לדובר או מסגנון   11

שיחה אגרסיבי, לדבר ברֹוך ולהרבות בחיוכים )Vera, 1997(. מגמה זו מאששת את הטענה הפמיניסטית 

את  מאתגרים  אינם  מגדריים,  לסטריאוטיפים  נענים  שהם  טרנסקסואלים  א/נשים  כלפי  המוקדמת 

ההגמוניה הפטריארכלית ומחקים את הדוגמאות הקיצוניות והמגוחכות ביותר של התנהגות נשית או 

.)Raymond, 1980( גברית
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רוב המרואיינים עודכנו על שלבי ההתקדמות של עבודת המחקר והביעו שביעות רצון 
מההחלטה להתמקד בשפה העברית. לפיכך, כשביקשתי להיוועד שוב עם שישה מהם, יותר 
משנה לאחר ביצוע הראיונות הראשונים, לא נתקלתי בסירוב. את ששת המשתתפים בחרתי 
לפי זמינותם ולפי תמלילי השיחות עמם, שדרשו יותר מאחרים ביאור של סוגיית הלשון. 
בשלב זה, הראיונות היו מוְבנים למחצה )semi-structured( וכללו שאלות ישירות על השפה 
העברית בכמה תחומים: תחושות ומחשבות כלליות על כבליה של הלשון, פתרונות מילוליים 
מסוימים,  מצבים  לפי  או  זמן  פני  על  בשפה  השימוש  באופני  שינויים  עליהם,  שמפצים 

ותהליכי רכישה של מילים חדשות וכינויי שם. 
ניהלו את  גילים רחב, שנע בין 19 ל–54 שנים. מקצתם  עשרת המרואיינים היו בטווח 
המשתתפים  רוב  בסוד.  הטרנסג‘נדרית  זהותם  את  שמרו  ואחרים  ברבים,  כרצונם  חייהם 
)שבעה( היו רווקים ורווקות בשנות העשרים או השלושים המוקדמות לחייהם, אקדמאים, 

בעלי מקצועות חופשיים ובני המעמד הבינוני שהתגוררו במרכז הארץ.
 .)FTM( ושני גברים )MTF( שישה מהמשתתפים הזדהו כטרנסקסואלים: ארבע נשים
או  משפחתם  בני  בפני  זהותם  את  מלחשוף  לחלוטין  ונמנעו  כפולים  חיים  ניהלו  שניים 
במעגלים חברתיים אחרים. השאר יצאו מהארון באופן מלא או חלקי והחלו בתהליכי שינוי 

מין על ידי טיפול הורמונלי או ניתוחי.
משני  לאחד  במובהק  זהותם  את  קשרו  ולא  ג‘נדרקוויר  עצמם  את  הגדירו  ארבעה 
המגדרים המסורתיים. כל הארבעה לא הסתירו את זהותם מאחרים. לדבריהם, שאלת הזהות 
צצה ועלתה בגיל ההתבגרות, בד בבד עם ההתעוררות המינית והבחירה באובייקט התשוקה 
יותר של היעדר התאמה ומצוקה  זיכרונות מוקדמים  )בניגוד לטרנסקסואלים, שדיווחו על 
כלל  בדרך  נבעה  זו  בקבוצה  המגדרית  הזהות  שאלת  כלומר,  הילדות(.  מגיל  עוד  מגדרית 
שני  המגדרי.  השיוך  על  ההחלטה  לאחר  זו השתנתה  נטייה  לעתים  אך  המינית,  מהנטייה 

מרואיינים בקבוצה זו נקטו צעדים לשינוי הגוף באמצעים רפואיים. 
למרות הבחירה שלא לברור את המשתתפים על פי תכונות אחרות מלבד זהותם המגדרית 
הנון–קונוונציונלית, נוצר בהדרגה מעין חתך ייחודי של בני אדם שאינם מייצגים בהכרח את 
כלל הזהויות הטרנסג‘נדריות. כאמור, רוב המרואיינים היו בני המעמד הבינוני ובעלי תודעה 
פוליטית ותפסו את המחקר כהזדמנות ואף כשליחות מסוימת להגברת הנראות של הקהילה 
בחברה הרחבה. לפיכך אי אפשר להסיק מדבריהם שכך הם פני הדברים בקרב הקהילה כולה.
המפגש עם הקהילה, אותה ישות זרה שלא נקשרה לחיי מעולם עד כה, אינו פשוט כלל. 
משתתפי המחקר ערערו על אחת החלוקות החברתיות היסודיות שעל ברכיהן חונכתי, אתגרו 
ללא הרף את הסֶכמות המגדריות שהבאתי מבית ולימדו אותי פרק חשוב בהלכות סובלנות. 
השיחות הראשונות ברשת היו מדאיגות, שכן לא הכרתי חלק גדול מהטרמינולוגיה שנשזרה 
בשיח הקבוצתי. אוצר המילים שלי כמו איבד מערכו, והוטל עליי ללמוד תחילה מינוחים 
פי  ועל  לישראל,  מיובאים מחוץ  רוב המינוחים  ולהתקרב.  להבין מעט  כדי  וחדשים  רבים 
בלשוני.  להיזהר  נדרשתי  כן,  כמו  הקהילה.  חברי  עם  נמנה  שאינו  למי  מוכרים  אינם  רוב 
הובילה  במקומותינו,  כנהוג  כביכול,  ניטרלית  זכר  בלשון  הפורומים  ליושבי  חוזרת  פנייה 
לטרוניות מיידיות. כשעברתי לשימוש בלשון נקבה, קמו ועלו טענות מהעבר השני. לפיכך 
סיגלתי לעצמי כתיבה בלשון המערבבת זכר ונקבה לשביעות רצונם של כל הצדדים. זאת 
ועוד, השאלה התמימה בשיחת הטלפון הראשונה: “איך את/ה רוצה שאפנה אליך/אלייך?” 
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התבררה כמוטעית. היה עליי לשים לב מלכתחילה לסמני המין שבהם השתמש המרואיין, 
לאמצם ללא עוררין ולא ללכת שולל אחרי קולו של הדובר. בשלב המפגשים ניצבה בפניי 
משימה קשה עוד יותר: לנסות ולשוחח פנים אל פנים עם אדם שלא החל או לא חפץ בשינוי 
פיזי, ולפנות אליו בכינוי הגוף המועדף עליו, גם כשהוא הפוך לגמרי מסדרי העולם שלי. 
התחושה הייתה שיחסי הכוחות אינם סטטיים, ולעתים כשאדם זר נכנס לקהילה לא מוכרת, 
מערך הכוחות עשוי להתארגן מחדש בן רגע. הנה, הרי אני עוברת חניכה, וכאורחת מן החוץ 
אני מודרכת בדבר השימוש הנכון בשפה ובטרמינולוגיה המקובלת על בני הבית. ניסיון זה 
הדגים שקבוצות דוברים מודרות חברתית הן רגישות ומודעות לכוחה האסטרטגי של השפה 
 Johnstone,( בכינון זהותן יותר מקבוצות בעלות כוח יחסי, הנתפסות לכאורה כניטרליות

.)2000
לי להיחשף לתמורות  ריאיון אחד למשנהו אפשר  בין  הזמן שעבר  לציין שפרק  חשוב 
או בקבוצת ההשתייכות החברתית. בד בבד עם  שחלו אצל המרואיינים בהגדרה העצמית 
השינויים הפיזיים הבולטים שעברו על כמה מהמשתתפים, למשל הנמכת הקול או צמיחת 
המינית,  במושאי התשוקה  שינויים  גם  בפניי  תוארו  רפואיים,  טיפולים  בסיועם של  החזה 
במידת חשיפת הזהות בפני אחרים, בתפיסת העצמי או בכינויו בשם. המשתתפים הדגימו 
שהזהות נזילה, נתונה להתפתחות מתמדת ונוטה לריבוי מיקומים. יתרה מזאת, הם המחישו 
את הקשר הדינמי בין מין, מגדר ומיניות, וכפועל יוצא את הגישה המשתנה לאופני ההבעה 
שלהם או לדרכי הפנייה אליהם. לכן חשוב לסייג ולומר שהדברים המובאים מפי המשתתפים 
נכונים לפרק זמן קצר ומצומצם בלבד, לא יותר. ייתכן שבעקבות השינויים התכופים, כמה 

מהם לא ימצאו עוד את מקומם בדברים שסיפרו אז, בעת עריכת המחקר.

 
השפה כאישור יציאה

היה  אפשר  אי  אומרת  זאת  גבר,  נראיתי   ]...[ ש  שם  אותי  הדהים  שהכי  והדבר 
לדמיין משהו אחר. וכולם פנו אליי כנקבה. אני אמרתי שאני טרנסקסואלית, זהו! 
מה זה משנה איך אני נראית. אני מרגישה אישה, אז פונים אליי בנקבה. וזה היה 
בעיניי משהו באמת מדהים. והבנתי שזאת הנקודה שאני באמת יוצאת מהארון, כי 
כל העשרים שיושבות פה, וגם כל מי שהסתכל מסביב, מבין שאני טרנסקסואלית. 
ופתאום נהייתי מאוד מודעת לעצמי. רגע, איך לשבת? איך לשים את הידיים על 

השולחן? איך לדבר? זה דברים שלא חשבתי שאני אחשוב עליהם )נעמי(.12

נעמי, סטודנטית13 בת 27 ממרכז הארץ שנולדה זכר, מתארת את המפגש הראשון פנים אל 
פנים עם קבוצה של נשים טרנסקסואליות שהכירה דרך האינטרנט. המפגש התקיים שנים 
אחדות לפני הריאיון, כשנעמי עוד הייתה עמוק בתוך הארון ולא החלה בשינוי פיזי כלשהו. 
לבית הקפה בתל אביב הגיעה אז עם חששות כבדים ו“עם התספורת הקצוצה, החולצה עם 

שמותיהם של כל המרואיינים בדויים.  12

כל המרואיינים מצוטטים ומתוארים בלשון נקבה או זכר לפי בחירתם האישית.  13
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הצווארון והמכנסיים המחויטים שלי”, התלבושת שעטתה בלית ברירה כשניסתה “לחקות 
את הבנים סביבי” במשך שנים ארוכות.

המגדרית,  זהותה  על  בפומבי  הצהירה  שבה  הראשונה  הפעם  זו  הייתה  נעמי,  לדברי 
והמפגש העיד יותר מכול שהכמיהה להיות לאישה היא בגדר האפשר. אף לא אחת מעשרים 
מן  הנזרקת  כך של הטרנסקסואלית  כל  הנשים שהיו שם לא התאימה לארכיטיפ המדאיג 
הבית ופונה לזנות כדי לממן את הטיפולים הרפואיים לעיצוב המין. יתרה מזאת, הן עברו 
בהצלחה: איש לא חשד, ו“אף אחד לא הסתכל עליהן ועליי במבטים מוזרים, לא קילל או 
הצביע באצבע”. נקודת מפנה זו, בשילוב הפנייה אליה בלשון נקבה, הניעו אותה לפעולה 

ושימשו, על פי עדותה, זרז ליציאתה מהארון.
היא  מבחינתן  נקבה.  בלשון  לנעמי  פנו  הנוכחות  העת,  באותה  הגברית  חזותה  למרות 
מרגישה אישה, ולפיכך מסומנת כמקובל בעברית. המחווה הזאת אמנם נועדה להורות על 
סולידריות ועל ההכרה והקבלה של רגשותיה ללא תנאי, אך היא גם מפחיתה מחשיבותו של 
הגוף הגברי הנוכח, וכמו מעניקה לו מקום משני וטפל בלבד. לשון הפנייה הבלתי קוהרנטית 
לשומע מן הצד פורמת את הקשר האידיאולוגי בין שפה לביולוגיה וחותרת תחת הדרישה 
 .)West & Zimmerman, 1987( להתאמה בין הגוף, המין או המופע הפיזי לבין המגדר 
נובעת עוד רק מתצורתו של  לפיכך היא מאשרת את תפיסתה העצמית של נעמי, שאינה 

הגוף. 
ערה  נעשתה  כי פתאום  הדרו,  במלוא  נותר שם  הגוף  נעמי,  עדותה של  לפי  זאת,  עם 
לתנועות ולמחוות הפיזיות והלשוניות שנדרשו ממנה בתהליך הוצאתה לאור ומיסודה של 
הזהות. עתה היה עליה לזנוח את ההרגלים החקייניים שסיגלה לעצמה כשניסתה להידמות 
לבנים, ולתת ל“אני האמיתי שלי” לבקוע, בעוד היא בוחנת מחדש את שפת הגוף וגבולותיו, 
את טון הדיבור או את בחירת המילים, הממחישים את הפרפורמטיביות של המגדר ואת חלקו 

בעיצוב הגוף )באטלר, 2000(. 
חוויה דומה מתאר בני, גבר טרנסקסואל בן 28 שנולד נקבה, לאחר שחברה קרובה פנתה 
אליו לראשונה בלשון זכר, עוד בטרם גיבש את הגדרתו העצמית ונתן שם לתחושותיו. לדברי 
בני, “דווקא הפנייה המגדרית הזאת היא אחד הדברים שהובילו אותי לחשוב שאני טרנס”. 
הידידה התאימה את כינוי הגוף לרגשות שתיאר בפניה בגמישות ראויה לציון ולמרות נתוניו 
הפיזיים. המחווה הדקדוקית הזאת, שנעשתה בלא בקשה מפורשת מצדו, זכורה לו כנקודת 
מפנה בהיסטוריה האישית, שזירזה את התהליך הארוך של ההתבוננות פנימה ושל חקירת 

הזהות המגדרית.
כמו נעמי ובני, עמיר, סטודנט בן 21 שנולד נקבה, מתעכב בסיפור החיים על נקודת הזמן 
שבה למד על האפשרות להיות נמען ולשוחח בלשון זכר. עד לפני שנים אחדות הזדהה כחבר 
בקהילה הלסבית, אך לאחר תהיות נוספות בדבר זהותו מצא לעצמו מקום בטוח ונכון יותר, 
מקום באמצע, בין שני המגדרים הנתונים לנו. הוא אינו גבר כמו שאינו אישה, והוא משתמש 

בשפה ככלי מרכזי לבטא את זהותו הג‘נדרקווירית:

מ‘ הראתה לי בפעם הראשונה שיש אפשרות כזו, שבנות ידברו בלשון זכר, לא בגלל 
שהן טרנסיות; כי ככה טוב להן, זה נותן להן כוח. נראה לי כמו לגלות משהו חדש, 
שמתאים לי, נכון לי, גורם לי להרגיש טוב עם עצמי. זאת נקודה משמעותית, לדבר 
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בלשון זכר היה כיף. כמו לעבור לבית הזה. זה היה מקום בטוח, מקום שאני יכול 
אנשים  מוגן, של  יותר  מקום  לפנים.  החוץ  בין  איזון  סוג של  מה שאני.  בו  להיות 

שאוהבים אותי, מכירים אותי ומכירים בי. זה היה המקום של לשון זכר.

ומלא  מוגן  מקום  אידילי,  בית  ובין  הנכון  הגוף  כינוי  בין  המטפורית  בשפתו  משווה  עמיר 
באהבה המאפשר להסיר מסכות, להיות כן ולהירגע מהחוץ הסוער. החוץ במקרה הזה הוא 
עמיר.  של  הפנימיות  תחושותיו  את  הולם  אינו  ולפיכך  המגדר,  על  המכריז  הנקבי  הגוף 
לשון זכר אפשרה לאזן מעט את הפער בין השניים, ורגע הגילוי שימש, לדברי עמיר, זרז 

להתרחקותו מהקהילה הלסבית ולמציאת מקומו כאדם טרנסג‘נדר.
של  הבינארי  הדקדוקי  המבנה  של  יתרונותיו  את  כאן  מדגימים  המשתתפים  שלושת 
האדם  אל  הנכונה  הפנייה  )נוכח/ת(.  שני  בגוף  המינים  בין  מההבחנה  הנובעים  העברית, 
הטרנסג‘נדר, שנעשתה כאן על ידי חברים קרובים שהביעו אהדה כלפיו, ממלאה בהקשר זה 
שלוש פונקציות עיקריות: היא מפחיתה מחשיבות הגוף הנוכח, מאששת את הזהות המגדרית 
ומשמשת זרז ליציאה מהארון. פנייה בלשון זכר אל בני למשל דוחקת )גם אם זמנית בלבד( 
את משמעויותיו החברתיות של המין הנקבי שלו. הגוף מאבד לפתע מחשיבותו, והלשון כמו 
מלכדת בינו ובין האני ומסייעת לחשוף את האמת על הזהות. ללשון יש אפוא אפקט ביצועי; 
היא פותחת בפני המשתתפים אפשרויות חדשות, מדרבנת לפעולה ומאיצה את בירור גבולות 
העצמי ואת התווייתם. בה בעת, המודעּות כמו מחזירה לגוף את כוחו כשהיא מעוררת ־ כמו 

אצל נעמי ובני ־ צורך לחולל בו שינוי ולהתאימו לנורמות ההגמוניות של המגדר.

לשון הדיסוננס

זוכה לכמה פרשנויות  האתגר שמציבה לשון הפנייה בפני הקוהרנטיות שבין המין למגדר 
הזהויות  ולפי  שונים  במרחבים  להשתנות  עשויות  אלו  פרשנויות  המחקר.  משתתפי  של 
הטרנסג‘נדריות הרבגוניות, שמקצתן מבקשות לשמר את ההלימה בין המין למגדר ואחרות 
שואפות לחתור תחתיה. א/נשים טרנסקסואלים, שמשתוקקים ללכידות בין הגוף הפיזי ובין 
תחושת האני, חשים שלא בנוח עם לשון הפורעת את הסדר הנתון ומגבירה את הדיסוננס בין 

השניים, דיסוננס שמתקיים מלכתחילה בהווייתם. בלשונה של נעמי: 

היה בזה דווקא משהו לא נעים בהתחלה, כי... כי אני נראית בן. זה היה ברור שזה 
משחק תפקידים. כי ודאי שהן לא רואות אותי כאישה. כל מי שיפנה אליי בנקבה 
ויראה גבר מולו, אז הוא משחק איזשהו משחק, שכן אני לא רוָצה להיתפס כמשחק, 

כתחפושת. אני רוָצה שאנשים יראו בי מה שאני רוָאה בעצמי, לא משהו מלאכותי.

באותה  ומתארת  מוסיפה  נעמי  חברותיה,  של  הפנייה  מלשון  שנבעה  הרווחה  תחושת  עם 
הנשימה גם את אי הנחת שהיא עוררה. הפנייה כמו הייתה תזכורת לא נעימה לקיים והנכיחה 
גם אצל האחרות את הפער הגדול בין גופה הממשי ובין המגדר שיוחס לו באמצעות השפה. 
נעמי אמנם מרגישה אישה, אך התחושה אינה שלמה כל עוד הגוף מורה אחרת. לפיכך לא 
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ציפתה בשלב זה לפנייה בלשון נקבה, וזו נתפסה בעיניה כמשחק בלתי מהימן, ממהר מדי, 
שהופך אותה לדמות גרוטסקית, לא אותנטית ומנוגדת לתפיסתה העצמית. כך הרגישה גם 

נורית, אישה טרנסקסואלית בת 38: 

לפני היציאה מהארון, השפה הרשמית שלי הייתה זכר, והרגשתי ִאתה נכון וטבעי 
כזאת  אמירה  כל  בן,  כמו  כשנראיתי  בהתחלה  אנשים.  עם  תקשורת  של  במונחים 
]בלשון נקבה[ סימלה לי אמת לא נעימה, וזה פגע. בהמשך היה לי מין קטע כזה, 
שמי שפנה אליי בלשון זכר אמר את האמת, ומי שפנה אליי בלשון נקבה עבד עליי 

או כיבד אותי אקסטרה. 

שידברו  שיחּה  מּבני  ולתבוע  הדקדוקיים  הכללים  את  להפר  מבקשת  אינה  כנעמי,  נורית, 
עמה בלשון נקבה מתוקף זהותה המגדרית. למרות מאווייה, הגוף הזכרי הבולט, שאי אפשר 
להתעלם ממנו, ראוי בעיניה ללשון הפנייה התקנית והטבעית המסמלת אמת כלשהי ואינה 
כלקיחת  הגוף,  לשינוי  ממש  של  צעדים  נקטה  לא  עוד  כל  מבחינתה,  עולם.  סדרי  הופכת 
הורמונים או “טיפוח עצמי”, השפה של החוץ אינה יכולה להתחלף. נורית מקבלת על עצמה 
את תנאי הלשון, שהיא החוק החברתי המורה מי יכול לדבר ואיך. לפיכך, כמו רבים אחרים, 
היא נמענת או מעזה לשוחח בלשון הפוכה רק בחלונות זמן גנובים, בפינות בטוחות כרשת 
האינטרנט, בפורומים בעלי עניין משותף או בבלוגים, שם הגוף נעדר ו“שם אין קונפליקטים 

או דיסוננסים וזה לא מקובע לפנים או לפרצוף שנראו אצלי אחרת”.
בניגוד למרואיינים הטרנסקסואלים, מרואיינים שמגדירים עצמם ג‘נדרקוויר מתנערים 
את  שמחדדת  בלשון  משימוש  נרתעים  ואינם  ההגמוניים  השיח  כללי  של  השימור  מחובת 
הדיסוננס בין המין למגדר. בסיועו של כינוי הגוף המנוגד לביולוגיה הם משבשים את הקשר 
בין  מחייבת  לא  תנועה  על  ומלמדים  המגדרית  הזהות  ובין  הגוף  בין  וההכרחי  הקוהרנטי 
השניים. כך למשל אמר לי עמיר על שיחת הטלפון הראשונה שלנו: “אבל נגיד ששאלת אותי 
בטלפון איך לדבר ִאתי, אז התעצבנתי. כי יש לי קול של בת וזה בלבל אותך, ואז דווקא אני 

רוֶצה שידברו ִאתי כבן. זה מין נקיטת עמדה, זה מאתגר את הסביבה”. 
עמיר כאמור אינו מזדהה כגבר או כאישה ומשתמש בפרקטיקות גופניות שמטשטשות 
קשור  כשחזהו  להתהלך  ועשוי  שיער  קצוץ  הוא  הקטגוריות.  משתי  לאחת  השייכות  את 
 ,)packing( חבילה  מעין  למכנסיו  לצרף  לחלופין  או  בחצאית,  “חמוש”  והוא   )binding(
המדמה איבר מין זכרי, ולהיוותר עם חזה נשי שאינו קשור. בשיחתנו הטלפונית הראשונה, 
טרם החל ליטול טסטוסטרון, קולו הגבוה הסגיר את מינו הביולוגי. כשהתבלבלתי, דרש 
שאפנה אליו בלשון זכר, כמחאה על הנטייה לקשור באופן מכני ובלא מחשבה תחילה בין 
הגוף למגדר. המהלך המילולי החתרני של עמיר, כמו המופע הגופני, יוצר דיסוננס אצל 
מגדריות  אפשרויות  של  קיומן  על  לסביבותיו  להורות  שנועד  חינוכי  כלי  ומשמש  הדובר 
מרכיב  כוח,  מקור  ומשמשת  מורד  בעמדת  אותו  ממקמת  ההפוכה  הפנייה  לשון  נוספות. 
אקטיביסטי פוליטי ואמצעי מרכזי לגילויי התרסה והתנגדות כלפי ההרגלים החברתיים. אך 
לדבריו, המפגש בין האני המורכב ובין העולם החיצון מעייף מאוד, כי “אני צריך להיאבק 
על זה כל הזמן בגלל השפה”, שפה שמאלצת לתקן ללא הרף את אלה שאינם משלימים עם 

בחירותיו או שאינם מבינים אותן.
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מורכבות דומה עולה מסיפורו של ליטל, בן 27. ליטל נולד נקבה, אך המגדר שלו “נזיל 
יותר מהנדרש”. כמו עמיר, הוא אינו מזדהה עם “החלוקה הגסה” לבנים ולבנות ואינו מוצא 
את מקומו במובהק באחת משתי הקטגוריות. לפעמים הוא בן, לפעמים בת, לפעמים דראג 
את  כשבחן  לחייו,  העשרה  בשנות  אני”.  פשוט  אני  שם,  סתם  “אני  פעמים  והרבה  קווין, 
העדפותיו המיניות, למד שכל המגדרים מוצאים חן בעיניו ושהוא אינו מעוניין לפסול אף 
אחת מהאפשרויות. לנשים הוא נמשך כאישה, אך התהיות החלו כשחש הזדהות עם אנשים 
הומוסקסואלים ומשיכה לגברים “נשיים” “מתוך זהות של בן”. כל אחת משתי הקטגוריות ־ 
בת או בן ־ זוכה לקבל מליטל סל של תכונות ייחודיות שהן רק שלו ואינן מתיישבות בהכרח 
עם מערכיה של החלוקה החברתית. הבת שהוא “אסרטיבית וטובה בשיפוצים”, והבן שהוא 
מתאפר, נועל נעלי עקב נוצצות, חובש פאה סגולה ומושח את ציפורניו בלק. ליטל מכנה 
את המהלך הפרפורמטיבי הזה “בת לבן לבת” או “לשם ובחזרה”.14 במקרים אחרים, אחד 
מביטוייה של הזהות עשוי לכלול את השימוש הסלקטיבי והמכוון בלשון זכר, המסייעת לו 

להגשים את “הדברים האלה שבתוכי” ולהיחוות על ידי אחרים “לא סתם כבת”:

לי  עוזר  זה  לעולם.  להגיד  לעולם,  להראות  חשוב  יותר  חזק,  יותר  משהו  לי  יש 
להתמודד עם זה שהגוף לא תואם בדיוק את איך שבא לי שזה יהיה. זאת הרגשה שיש 
לי מקום בעולם והוא חשוב. מגיע לי להיות פה. ואני דוגמה פיזית לעוד אופציה, וזה 
טוב אופציות. אני אוהבת אופציות, ואנשים לא מכירים את האופציה. אז אם מישהו 
יראה אותי ויגיד: “היי, תראו עוד אופציה!” וזה יפתח משהו בראש, זה משהו שעושה 

טוב, זה חופש.

הפנייה בכינוי הגוף שלא בהוראתו הרגילה אומרת משהו לעולם, והדיסוננס שהיא יוצרת 
באוזני השומע או המוען הרואה לפניו אישה, הופך את ליטל למעין שליח בעל בשורה. כך 
ליטל ממחיש לאחרים את האפשרויות הנוספות ופותח פתח למחשבה, ליצירתיות ולחופש 
נטול מגבלות חברתיות, מילוליות או פיזיות. ליטל יוצא אף הוא נשכר מכך. מאחר שהוא 
אינו מעוניין לשנות את מינו, לשון זכר היא הכלי האחד העומד לרשותו שכמו מוסיף נופך 
ובין זהותו. פנייה נכונה מעניקה לו לגיטימציה  לגוף החסר ומצמצם מעט את הפער בינו 
ומקום בעולם, שכן הדובר כמו הוגה את שמו האמיתי ולא את הכינוי הקודם שאינו אוהב 

כלל.
אם כן, משתתפי המחקר תיארו פונקציה נוספת שממלאה הפנייה הנכונה בלשון זכר או 
נקבה: הפנייה מבליטה, ובה בעת מצמצמת, את הפער בין הגוף ובין הזהות המגדרית, מפרה 
דיסוננס. עבור א/נשים טרנסקסואלים,  כן מעוררת  ועל  את כללי מערכת המין הדקדוקי, 
שבדרך כלל אינם מבקשים לחרוג מן השורות, הבלטת הפער על ידי הלשון נתפסת כאקט 
מלאכותי, לא טבעי, כלומר יחסם אל סמני המין משתנה לפי יכולתם לעבור באמינות למגדר 
המילולי  הדיסוננס  ג‘נדרקוויר,  עצמם  שהגדירו  המרואיינים  בעיני  זאת,  לעומת  המועדף. 
הוא יתרון דווקא, מקור כוח שמסמל את קיומן של מבחר אפשרויות מגדריות. כך, הזיקה 

לקוח משמו של הספר ההוביט או לשם ובחזרה של גר“ר טולקין. הספר ושמו מתארים את מסעם הארוך   14

של גיבורי הסיפור ואת השינוי שחל בכל אחד מהם ובמקום מוצאם.
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של המשתתפים ללשון הפנייה היא מגוונת ועשויה להשתנות לפי הזהויות הטרנסג‘נדריות 
ובין  והמגדר  המין  של  הקונפורמיות  ההגדרות  שימור  שבין  הרצף  על  הנעות  הרבגוניות 

הניסיונות לפרוע את כל החוקים. 

השפה כאישור מעבר

נקבה,  בלשון  אליי  פונים  ופתאום  כגבר,  טוב  חיצונית  עובר  שאני  מרגיש  כשאני 
זה מרגיש לי ממש כמו חוסר שליטה, זה גם מרגיש מאוד אבסורדי ולא נעים ]...[ 
כשפונים אליי בלשון נקבה אני מרגיש את שיא הדיכוי של החברה. שאין בזה שום 
וחיבור  התאמה  חוסר  תחושת  זאת  בדיחה.  של  סוג  שזו  כלא,  בתוך  שאני  היגיון, 
שאפשר גם להרגיש לגבי תחומים אחרים, בכל פעם שאדם מרגיש שהוא בעל תכונה 
יש  ועדיין לשיקוף  כ–Y. מדובר סך הכול בשיקוף של אנשים,  ומתייחסים אליו   X
אותך, שלא  זו תחושה שלא מבינים  וזה לא מסתדר,  בניית האישיות,  השלכה על 

מכבדים אותך בצורה בסיסית )בני(.

בני, שהוא כאמור גבר טרנסקסואל בן 28, מדגים שתי משמעויות שמייחסים המשתתפים 
לשפה של החוץ: האחת, לשון הפנייה בעברית משקפת את האופן שבו נתפס גופו של בני 
בעיני הסביבה. במקרה הטוב, היא עשויה לשמש אישור מעבר שמתקף את גבריותו, גבריות 
שמוערכת כתולדה של תצורת הגוף. במקרה הרע ־ כשהדובר מכריז “את בת!” ־ עלולה 
הלשון למוטט בן רגע את מגדל הקלפים שהעז בני להקים לעצמו בצעדים מדודים. המשמעות 
השנייה, הקשורה לקודמתה, היא הכוח הביצועי של השפה, שכמו מעצב את המין והמגדר 
בניגוד לרצונו של בני ומוכיח לו שהם כפופים להגדרות השיח החיצוני, בבחינת עניין ציבורי 

.)Butler, 2001 ;2001 ,ולא פרטי )באטלר
זהותו. למרות הביטחון היחסי בזהותו  בני מתאר את התלות בשפה של החוץ לתיקוף 
בגבריותו  הסביבה  של  ההכרה  זכר,  בלשון  אחרים  ידי  על  ממוען  אינו  עוד  כל  המגדרית, 
הגוף  ובסימונם של  המגדר  ייחוס  בתהליך  מכריע  חלק  אפוא  יש  לעברית  מושלמת.  אינה 
והזהות כזכר או כנקבה, והיא מיידעת את בני ללא הרף כיצד הוא נתפס בעיני המוען. למרות 
הלבוש  פריטי  הקצרה,  התספורת  כמו  הגברים,  לקבוצת  לעבור  כדי  שהשקיע  המאמצים 
שנבחרו בקפידה או מחוות הגוף, הוא נתון לחסדיהם של בני שיחו, ההופכים אותו במחי 
וחופש  הכבוד  ממנו  נשללים  לחוקים,  מציית  שאינו  שמאחר  מדוכא,  לאסיר  שגויה  פנייה 

התנועה. ללשון הפנייה יש כאן כוח השווה בערכו לשינוי הפיזי, והיא משלימה אותו.
יותם, גבר טרנסקסואל בן 30, החל בתהליך שינוי המין שנים אחדות קודם לפגישתנו. 
הוא עבר ניתוח עליון להשטחת החזה והחל להזריק טסטוסטרון בקביעות. הורמון המין הזכרי 
הביא להפסקת המחזור החודשי, להתעבות הקול, לצמיחה של שיער פנים, להקרחה ולשינוי 
מבנה הגוף. הוא מעיד כי ככל שהשינוי הפיזי ניכר יותר, והגוף החל מתלכד עם האני, הצליח 
לעמוד בדרישותיהן של הסכמות המגדריות והקל על אחרים בסביבותיו לפנות אליו בכינוי 
הגוף הנכון עבורו. אך בתחילת התהליך, כשעוד זכה לפניות בלשון נקבה, התגבר אצל יותם 
חוסר היכולת להמשיך ולהיות נמען בשפה המנוגדת לזהותו: “ברגע שהתחיל התהליך, אז 
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זה  נכון, כאילו להפוך אותי לבת בחזרה.  פתאום לפנות אליי בלשון נקבה היה פשוט לא 
מרגיש כאילו מישהו מתעקש בדיבור אליי להפוך אותי לבת”. 

מאחר שבני ויותם מבצעים מהפך גופני וחיצוני, אך זהותם המגדרית נותרת בעינה, הם 
נזקקים לאישורו של החוץ בדבר כושרם לעבור כגברים. לכן כל פנייה שגויה מציקה יותר 
מאי פעם ומאיימת על יכולתם לשמר את הקטלוג שבו הם מעוניינים. אך לשון הדיבור איננה 
רק מראה המשקפת את בבואתם בעיני אחרים; למרות מאווייהם ובניגוד לרצונם, היא כמו 
מתעקשת להמיר את זהותם לרכיב קוהרנטי שעולה בקנה אחד עם התבניות האידיאולוגיות 
ההטרוסקסואליות שהיא מכוננת. לשון נקבה כמו הופכת את בני ל–Y, לדמות שאינו מזדהה 
עמה, ובכוחה הסימבולי לעצב מחדש את גופו של יותם ולהופכו חזרה לבת שהיה קודם, לפני 
שהתחיל את השינוי הפיזי. הפנייה בלשון נקבה גורמת להם לאבד חלק מזהותם ואת המקום 

שנאבקו להשיג לעצמם בעולם.
זמן  הזיקה אל המעידות המילוליות של החוץ אינה סטטית ועשויה להשתנות על פני 
בהדרגה  שנצבר  האישי  הביטחון  במידת  תלויה  היא  השיחה.  מתנהלת  שבו  ההקשר  ולפי 
ובזהויות החברתיות הנוספות של האדם הטרנסג‘נדר. מאחר שרוב משתתפי המחקר גדלו 
בעמדתם  להחזיק  והצליחו  תמיכה  של  במידה  זכו  הם  בינוני,  ממעמד  במשפחה  כאמור 
מייצגת,  שאינה  יחסי  כוח  בעלת  קבוצה  זוהי  לכן  הקשיים.  למרות  והמקצועית  הכלכלית 
כאמור, חברים אחרים בקהילה. במרחבים בטוחים, לאחר שהמרואיינים עברו כברת דרך, 
זכו להכרה והשלימו במידה רבה עם זהותם ועם גופם, לשון הפנייה השגויה אינה מאיימת 

כבעבר ואינה מעמידה בסכנה את יסודות המבנה שבנו לעצמם. כך למשל אומרת נורית: 

בהתחלת התהליך, בכל פעם שפנו אליי כגבר זה איים עליי, כי חשבתי שרואים בי 
מנגנוני  בלי  בצריח,  חשופה  הייתי  עובדת.  בכלל  אני  מי  ועל  נכשלת,  ושאני  גבר 
הגנה. בהמשך הדרך, ככל שהפנמתי יותר את הרעיון שאני מי שאני ואני מרגישה 
בנוח בבית החדש, אני פחות... יש לי סבלנות לתהליך ההסתגלות שאחרים צריכים 
פעם  אומרת שאם  זאת  שלי.  היה  ההסתגלות  ללפני שנה שתהליך  בניגוד  לעבור, 
מישהו התבלבל בתקופה שאני צריכה להסתגל, זה מיד נעשה אישי שלי. היום אני 
מבינה שלאחר יש בעיה, ואני אתן לו את כל הזמן שבעולם, כי זה כבר לא מאיים 
עליי, זה קשור לזמן טיסה. כל יום אני מניחה לבנה, ובסוף יש בית, בסוף יש אפילו 

גג, ואז כשיורד גשם זה לא נוזל על הראש.

יותם, המתאר את חוויותיו  יצא עדיין מהארון, או  ולא  בניגוד לבני, המנהל חיים כפולים 
בתחילת התהליך, נורית, יועצת ארגונית בת 38, חיה בשנתיים האחרונות כאישה לכל דבר. 
שפתה הוחלפה לגמרי לנקבה גם במעוזות האחרונים, כמו מקום העבודה ובקרב המשפחה, 
השלילי  יחסה  לדבריה,  תחתון.  לניתוח  מועד  קבעה  ואף  בסדירּות,  הורמונים  נוטלת  היא 
לפניות בזכר התמתן, והיא אינה זקוקה בשלב זה לאישורו המילולי של החוץ. כמו עמיר, 
היא משתמשת במטפורת הבית ומשווה בין התהליך הפנימי והחיצוני שעברה ובין הקמתו של 
מבנה חדש, שמעניק לה בהדרגה ביטחון וקורת גג שמגינים עליה מפני לשונם של אחרים. 

המשמעויות המיוחסות למעידות המילוליות תלויות גם בזהותם של הדוברים. לעתים, 
אם הנמענים מקבלים את הרושם שהאחרים מקשיבים ומשתדלים להבין ולכבד את זהותם, 
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סמני המין של השפה מאבדים מעט מכוחם, זוכים למעמד משני והופכים למעין רעשי רקע 
סמליים  כגינונים  נתפסת  הלשון  אלו,  במקרים  המעבר.  יכולת  על  עוד  מאיימים  שאינם 
בלבד שאינם מאפילים על הניסיון הכן שמאחוריהם. גישה סלחנית זו מופנית גם כלפי בני 
המשפחה הקרובה, שעל פי המשתתפים, חווים קושי רב מפאת אופיו הרגשי והמורכב של 
הקשר ביניהם. הרי הבן או הבת כמו הפכו לזרים המבקשים לשנות את מה שנתפס כמהות או 

כרכיב יסודי שאינו ניתן לשינוי.
לחלופין, בהקשרים שיחניים נטולי ביטחון, היחס לפנייה לא נכונה אינו סלחני או מתון. 
קשר זוגי או מיני למשל הוא לא מקום מוגן לרוב משתתפי המחקר, בגלל החשש מחשיפה 
ומדחייה ועל רקע ניסיונות קודמים בלתי מספקים. בנסיבות אלו מתערב במשוואה של מין 
ומגדר משתנה שלישי, מושא התשוקה. כל אחד מרכיבי המשוואה המשולשת מוצג על ידי 
השיח כנובע מקודמו ביחס ישר, קבוע ועמיד לאורך זמן שבאטלר )2000( מכנה “הפיקציה 
של הקוהרנטיות ההטרוסקסואלית”. לפיכך, מעידה מילולית של מושא התשוקה היא בעלת 
משמעות כפולה: האחת, היא מכוננת את הנמען כבעל גוף המנוגד לזהותו, והשנייה, היא 

פוסלת אותו כמועמד טבעי להמשך קשר אינטימי, כמו שמתאר בני: 

כשאני רוֶאה נשים שמוצאות חן בעיניי, אני רוֶאה עצמי כגבר שמעוניין באישה, וכמובן 
מאשר  יותר  קשה  נפילה  אין  כזה,  במצב  מסוימת.  השתוקקות  נוצרת  רגע  שבאותו 
בי אישה, כלומר  רוָאה  כי המסר מבחינתי הוא שהאישה כרגע  נקבה,  לשמוע לשון 

מבחינתה אין שום פוטנציאל, אני בכלל לא מועמד, כאילו נוצר מחסום בלתי עביר.

הדוברת מסמנת בכינוי הגוף את מינו של בני, הנסתר מן העין, כנקבי. לכן, על פי חוקי השיח 
תשוקתן  ולבטח  “נשים”,  הן  והדוברת  בני  השניים,  בקרב  היטב  שהוטבעו  ההטרוסקסואלי 
מופנית לגברים. אך מאחר שבני מעיד על משיכתו לנשים הטרוסקסואליות בלבד, הרואות בו 
גבר לכל דבר, הוא מאבד בכל פעם מחדש, בעזרת השפה והגוף “שכמו אינו מתקבל על הדעת”, 

את האפשרות לקשר זוגי. גם ליטל מוצא את לשון הפנייה חשובה במיוחד בקשר זוגי דווקא:

בסקס, אם אני רוצה להיות בקטע של בן שם, אז אני בדרך כלל מוחה לגבי איזה 
ג‘נדר מדברים אליי, בגלל שמעטים האנשים שהתייחסו אליי כמו שאני חווה את 
עצמי בהקשר הזה ]סקס הומואי[. זה מאוד פגיע אצלי, כי זה הרבה חוויות שליליות. 
לוודא  רוצה  אני  זכר.  בלשון  אליי  שידברו  רוצה  אני  בטוחה,  שאני  לוודא  כדי  אז 
שבאמת חווים אותי כמו שאני רוצה. כדי לבוא לסיטואציה ולהגיד כן, אני בן, אני 
הומו, ותקבלו אותי ככה, ולא להיות בהתגוננות, אני רוצה את גינוני הטקס. בגלל 
שהמקום פחות בטוח אז זה חשוב לי מאוד. כמה חוויות חיוביות ואני אוותר על זה 
גם. השפה נותנת לי עוד ערבויות שאני במקום בטוח. אני צריכה בסיטואציות כאלה 
זה, אני חווה את  יכולה לתת לעצמי את  כמה שיותר תוקף. במקומות אחרים אני 
עצמי כמו שאני רוצה וזה בסדר, זה פחות מטריד אותי. זה שאנשים אחרים ישתמשו 
בגינוני הטקס, בשפה הנכונה, מחייב אותם לקחת עמדה ומחייב אותם להיות מודעים 
למה שאני. מחייב אותם להגיד: “כן, זה המגדר שלך, אנחנו עומדים מאחורי זה”. 

דיבור יש בו התחייבות מסוימת. להמליל משהו הופך את זה ליותר קונקרטי.
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ליטל כאמור נמשך לנשים “מתוך זהות של בת” ולגברים “מתוך זהות של בן”. אך מפאת 
נוכחותו של הגוף החסר, הגלוי יותר בהקשר המיני, התשוקה לקשר הומוסקסואלי מובילה 
כלל  בדרך  המיני,  לאקט  הפוטנציאליים  השותפים  ביטחון.  ולהיעדר  כושלים  לניסיונות 
מנוגדת בתכלית  זו  אך  כנהוג את האישה הנחדרת,  בליטל  רואים  גברים הטרוסקסואלים, 
לתפיסתו העצמית. לפיכך, בנסיבות אלו הוא אינו מתפשר על לשון הפנייה הראויה, שמורה 
על התחייבותו של הדובר למילותיו ושבכוחה הסמלי לתקף את האני הסורר וכמו להפוך את 

הגוף המדומיין לממשי.
המשתתפים מעידים על רגישות גבוהה ללשון הפנייה אליהם, ולא בכדי. נדמה שהגוף 
המשתקפת  הדובר  של  תפיסתו  דרך  גם  ונחווים  עצמאי  קיום  נעדרים  בסיפוריהם  והאני 
בלשונו. העברית, על סמני המין שלה, משקפת ומכוננת מחדש את “הפיקציה של הקוהרנטיות 
ההטרוסקסואלית” ואינה מוותרת לכל המעוניין לחרוג משורותיה. בכוחה לפסוק, לכאן או 
לכאן, מיהו הנמען, מה מצופה ממנו ומה יהא על יחסיו עם אחרים. מצד אחד, היא עלולה 
לדחות את האותנטיות של המופע הפיזי ולעצב את הגוף והזהות בניגוד לרצון המשתתפים, 
ולפיכך להוביל להבעת התנגדות, לתחושת עלבון ואף להפסקת הדיאלוג. מצד שני, לשון 
הפנייה עשויה לאשר את הצלחת המעבר, לתקף את הזהות המגדרית ולהשלים את תוצאותיה 
של התמורה הפיזית. מנקודת ראותם של המשתתפים, משמעויות אלו נתונות לשינוי, תלויות 
הקשר וכרוכות באופייה של האינטראקציה עם הזולת, בזהותו של הדובר ובמידת הביטחון 

האישי שלהם במקום ובזמן נתונים. 

דיון

מלמדות  נקבה  או  זכר  בלשון  לפנייה  הטרנסג‘נדרים  המרואיינים  שמייחסים  המשמעויות 
שהעברית היא זירה מרכזית של הבניה מגדרית, זירה שמשקפת את הסדר החברתי הנתון אך 

גם מאפשרת לערער על ההנחות המגדריות הקונצנזוסיאליות.
המרואיינים מתארים את העימות התמידי בין האני המורכב ובין המבנה הבינארי של 
השפה. הפנייה בכינוי גוף המנוגד לזהותם המגדרית ממלאה עבורם פונקציה אינטרפלטיבית, 
מפני שהיא ממקמת אותם בכוח לפי אמת מידה אידיאולוגית )Althusser, 1992(. כל פנייה 
שגויה מתעקשת עד להכעיס לסווג אותם לקבוצת השתייכות מגדרית, וכמו משדלת אותם 
 Tabouret-Keller,( העצמית  להגדרתם  שמנוגד  רצוי  בלתי  זהות  רכיב  עצמם  על  לקבל 
1997(. פנייה שגויה גם מעמידה בספק את נטיית לבם, מנכיחה את הפער בין הגוף לזהות 

ועלולה לערער במחי יד על יכולתם לעבור באמינות כבני המגדר המועדף עליהם.
בין  המבחינה  )נוכח/ת(,  שני  בגוף  הפנייה  שלשון  המשתתפים  מדברי  עולה  בעת  בה 
המינים, מסייעת להם לשמר או לפרום את תביעת הקוהרנטיות בין המין למגדר, להאיץ את 
בירור גבולות העצמי או להפגין כוח ולחתור תחת התפיסה הדואלית של המציאות הלשונית. 
במציאות זו נוצרות קהילות של הסכמה ושל אי הסכמה שמשמרות את הסדר המגדרי הנתון 
או נוגסות בו, ונחלקות לאלו שמעוניינים למלא אחר תנאיו )כא/נשים טרנסקסואלים( ולאלו 
המבקשים לחרוג משורותיו )כג‘נדרקוויר(. קהילות אלה נעות בין הרצון למחות ובין הצורך 

 .)Bucholtz, 1999; Litosseliti & Sunderland, 2002( בהכרה ובשייכות
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מלמדות  חוויותיהם  הזהות.  להגשמת  בשפה  התלות  את  מדגימים  המשתתפים  דברי 
שהזהות המגדרית היא מוצר שנמצא תמיד בהכנה ומתגבש ללא הרף בתוך השיח והייצוג 
ולא מחוץ להם )לאקאן, אצל מירז, 2002(. כלומר הזהות אינה מבנה יציב או ביטוי חברתי 
כדי  דיסקורסיבי שצומח תוך  ולמקום, אלא מבנה  לזמן  פנימית שעומדת מעבר  של מהות 
 Bucholtz & Hall, 2005; Cameron &( המילולית  האינטראקציה  ובמהלך  דיאלוג 
ונטולי  אין משמעה שהמרואיינים סבילים  כן, התלות בשפה  פי  ואף על   .)Kulick, 2003
תפקיד בעיצוב עתידם; לשון הפנייה הופכת לשותפה במאבקם על קביעת הזהות המגדרית, 
חרף תנאי הקטלּוג המילולי והשרירותי של החוץ. כלומר הם אינם בגדר תיבת תהודה של 
השיח, המגדיר מה יכול או לא יכול להיאמר, אלא משתמשים בכינויי הגוף כדי למצב את 
זהותם ביחס לשתי קטגוריות המגדר המוסכמות. הם מחליטים, לפי ההקשר שבו מתנהלת 
השיחה או לפי טיב היחסים עם הדובר, באילו נסיבות להביע התנגדות, לעמוד על זכותם 
ולתקן את הדוברים הטועים. כך, למרות חלקם הנכבד של  להיות נמענים כראות עיניהם 
כינויי הגוף בהסדרת המבנים האידיאולוגיים הבינאריים, הם נתונים למשא ומתן, לשינוי 

 .)Bucholtz & Hall, 1995( ולגיוון
בחוויותיהם של המרואיינים, הגוף נעשה בעל חשיבות בעיצוב הזיקה בין השפה לזהות 
המגדרית. בעיסוק האינטנסיבי של המרואיינים בפרקטיקות גופניות המסמנות את המגדר 
וכו‘, הם מדגימים  המועדף עליהם, כלבוש, תספורת, נטילת הורמונים, הליכים כירורגיים 
שגם הגוף, לא רק המגדר, מובנה תרבותית. אך הוא אינו רק מצע שקולט לתוכו או משקף 
הוא  לשוניות.  פרקטיקות  תוצר של  והרעיונות המרכזיים של התרבות, אלא  הנורמות  את 
במהלך  סימבוליות  במשמעויות  זוכה  אלא  לשפה,  הקודם  וקבוע  טבעי  מסדר  חלק  אינו 

האינטראקציה המילולית היומיומית, בדיוק כמו המגדר. 
ההגות הפמיניסטית על הזיקה בין מין למגדר אתגרה בעשורים האחרונים את הנחות 
ביטויים  על  שהצביעה  הקווירית,  הכתיבה  גם  לה  נוספה  הבינאריות.  התרבותיות  היסוד 
נוספים ומשחררים יותר של מגדר ומיניות. המחקר על “המין השלישי” הגביר את נראותם 
של בני אדם שאינם מתכנסים תחת ההגדרה של גבר או אישה והזין את הדיונים התיאורטיים 
בגנות הבינאריות ואופייה המדכא. אך מחוויותיהם של הדוברים הטרנסג‘נדרים הישראלים 
במבחר הקשרים חברתיים פרטיקולריים עולה, שלא כצפוי, שדווקא הבינאריות המגולמת 
בעברית מאפשרת לכונן גוף וזהות המנוגדים לתפיסות החברתיות המקובלות. לשון אחר, 

החוקים המילוליים הבינאריים מסייעים לשבור את החוקים החברתיים של המין והמגדר.
לסיום, אני מבקשת לסייג את דבריי ולציין שאין כאן ניסיון לדבר בשבחם של החוקים 
המילוליים הבינאריים והפטריארכליים או להפחית מתרומתם לשימור הסדר המגדרי. זהו 
הפמיניסטית–קווירית  הפרדיגמה  את   )re-theorizing( מחדש  ולתאר  לבחון  פרשני  ניסיון 
ולהורות על מציאות לשונית רבת פנים, שאינה נחלקת בהכרח לטוב או לרע עבור משתתפי 

המחקר הטרנסג‘נדרים.
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 הפוליטיקה והתיאולוגיה של התרגום:
כיצד מתרגמים נכבה מערבית לעברית?

יהודה שנהב*1

תקציר. מסה זו עוסקת בסוציולוגיה של התרגום בתנאים של יחסי כוח תיאולוגיים 
והספרות  דרידה  ז‘אק  ריקר,  פול  בנימין,  ולטר  בעקבות  שפות.  בין  וקולוניאליים 

הפוסט–קולוניאלית, אדגים כיצד תחומים בלתי ניתנים לתרגום הופכים את התרגום 

לאשליה משיחית. דרך דוגמאות מתוך ספרות הנכבה שנכתבה בערבית אני מבקש 

להראות כיצד התחומים הבלתי ניתנים לתרגום מוצפים במסמנים לא יציבים ובמצבים 

אּפורתיים של מבוי סתום. למשל, השימוש במילה נכבה אינו עקבי אלא תלוי בהקשר 

של זמן הכתיבה וזמן התרגום. בערבית אפשר למצוא לבד מנכבה גם את המושגים 

בתבוסה,  באסון,  שימוש  למצוא  אפשר  בעברית  ומאסאה.  נכסה  הזימה,  כארת‘ה, 

בטרגדיה או בנכבה. גם המסמנים ההיסטוריוגרפיים ומסמני הזמן והמרחב בספרות 

הנכבה אינם יציבים אלא משתנים תמידית. תובנות אלה מציעות אסטרטגיות תרגום 

שמתבססות על הטיות זמן מתאימות )למשל זמן הווה מתמשך במקום זמן עבר(, על 

היעזרות בהערות חיצוניות לטקסט ועל שערּוב מסוים של העברית. 

מבוא: לשאלת התרגום הבין–תרבותי

תרגום של ספרות ֵמערבית לעברית הוא פעולה של ייצוג האחר. כל תרגום הוא פעולה של 
ייצוג, כשם שכל ייצוג הוא פעולה של תרגום. אך תרגום בתוך הסיטואציה הבין–תרבותית 
היהודית–פלסטינית נעשה בתנאים לא סימטריים בשל היחסים התיאולוגיים והקולוניאליים 
המתקיימים בין העברית לערבית. תנאים לא סימטריים משחקים תפקיד מכריע בתחומים 
שפול ריקר )2006( כינה “בלתי ניתנים לתרגום”, קרי חללים סמנטיים המקשים על המעבר 
בין שתי שפות. חללים אלה קיימים בין כל שתי שפות, אך מתרבים ומתעצמים בתנאים של 
אויבּות. מאפיין זה מעלה כמה שאלות עקרוניות: האם בתנאים לא סימטריים אפשר וראוי 
לתרגם ספרות נכבה ֵמערבית לעברית? מהן האפשרויות הפוליטיות והאתיות העומדות בפני 

המתרגם במצב זה? מהי אחריותו? ומה יש לסוציולוגיה להציע בסוגיות אלו? 
הסוציולוגיה של השפה )למשל Bourdieu, 1991( מדגישה את קיומם של יחסי כוח בין 
שפות ובתוך שפות ומבקשת להכיר בהם כתנאי א–פריורי לכל פעולה חברתית. הסוציולוגיה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ומכון ון ליר בירושלים  1*
תודה מיוחדת לאלה גלס, חנן חבר, חיים חזן, רון כוזר, מחמוד כיאל, יונתן מנדל, איסמאעיל נאשף ויובל   

עברי על קריאתם ועל הערותיהם הביקורתיות.
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של התרגום )למשל Venuti, 1995( מרחיבה את הדיון גם אל המורפולוגיה הלשונית ואל 
הנורמות התרבותיות המנחות את המעבר בין השפות )למשל Toury, 1993(. היא עומדת על 
האופנים שבהם טקסטים נודדים משפה לשפה ומונה את תנאי התעבורה האפשריים ביניהן. 
עם זאת, הסוציולוגיה ממעטת לעסוק בהנחות היסוד הפוליטיות והאתיות של הניכוס, הניצול 

והבזיזה שבבסיס מעשה התרגום.
דמיּון  כלומר  מתודולוגי,  אתיאיזם  מעין  על  מבוססת  הקנונית  הסוציולוגיה  ועוד,  זאת 
החילוניות כברירת מחדל מתודולוגית ושיבוץ התיאולוגיה בסוגריים פנומנולוגיים של השעיה 
(Berger, 1967, p. 100).1 האתיאיזם המתודולוגי מאפשר לסוציולוגיה להניח הנחות חילוניות 
או  ומיעוט  רוב  יחסי  הביטוס,  מגדר,  אתניות,  מעמד,  )למשל  הלשוניים  הייצוגים  מקורות  על 
 Bassnett & Trivedi, 1999; Niranjana, כלכלה פוליטית(. הספרות הפוסט–קולוניאלית )למשל
1992(, לעומת זאת, בוחנת את יחסי הכוח בין השפות )Suleiman, 2011( ומצביעה על המקורות 

התיאולוגיים והקולוניאליים המעצבים את התחומים הבלתי ניתנים לתרגום )שנהב, 2008(. 
כאמור, התחומים הבלתי ניתנים לתרגום יתגלו במעבר בין כל שתי שפות, לא רק בין 
ערבית לעברית. למשל, בהקדמה לתרגום של משלי בן סירא מעברית ליוונית כתב נכדו של 
בן סירא את המשפט הנפלא הבא )סגל, 1953, עמ‘ 44(: “מתבקשים אתם לקרוא את הקריאה 
ברצון ובתשומת לב, ולסלוח אם נראה שלא הצלחנו במילים ידועות שעמלנו באהבה לתרגם 
אותן. כי הנאמרים בעברית, אין כוחם שווה כשהם מועתקים לשפה אחרת”. בן סירא מצביע 
־ בניסוחו של פול ריקר )2006, עמ‘ 41( ־ על “מקטעים של קשיי תרגום ]ה[זרועים לכל 
אורך הטקסט והופכים את התרגום לדרמה, ואת הרצון הטוב לתרגם טוב ־ להימור”. המתח 
ליצור תרגום טוב: “המתרגם פסוק כצורתו  הזה היה מוכר כבר לחז“ל שעמדו על הקושי 
בנימין  ולטר   2.)1993 שנאן,  וראו  ע“א,  מט,  )קידושין  ומגדף”  מחרף  ־  והמוסיף  בדאי,  ־ 
)2002( ראה את המתרגם כמי שלכוד בין קטבים סותרים של נאמנות ובגידה, ואת החוויה 

הפנומנולוגית הבסיסית של התרגום תיאר כרצף של בגידות.3
מסורת  התקיימה  בעבר  הערבית.  עם  אמביוולנטיים  יחסים  מקיימת  המודרנית  העברית 
של הפריה הדדית בין השתיים, אך היום שוררים ביניהן יחסים של הפרדה ואויבּות. מהבחינה 

פיטר ברגר )Berger, 1967( טוען כי האתיאיזם המתודולוגי מבוסס על מהלך כפול: ראשית, את כל מה   1

שקשור לדת ולהתנסות הדתית הוא רואה ומציג כאחר. שנית, הוא מציע השעיה קטגורית של שיפוטים 

אונטולוגיים באשר לאמת הפוזיטיביסטית שבבסיס ההתנסויות הדתיות. התנסויות אלה מוכנסות אל 

החוויה  על  מבוסס  הוא  בתוכן,  מתמלאות  וכשהן  ערכית,  ניטרליות  של  לכאורה  ריקות  תבניות  תוך 

התיאולוגיות,  השאלות  של  לפונדקאית  הדת  של  הסוציולוגיה  הפכה  זה  במובן  בלבד.  הפנומנולוגית 

כשהיא מתחמת אותן ומשעה אותן במהלך של מסגור )bracketing(. במילים אחרות, באמצעות העיקרון 

.)Ibid., pp. 179—185( של אתיאיזם מתודולוגי משמשת הפנומנולוגיה מנגנון ממיר של התיאולוגיה

שבפעולת  המתח  את  והדגיש  לעברית  מערבית  שתרגם  אבן–תיבון  יהודה  של  התלבטויותיו  גם  ראו   2

התרגום )אצל בן–עמי צרפתי, 2003, עמ‘ 37-31(.

ברוח דומה טען גם פרנץ רוזנצוויג שלתרגם פירושו לשרת שני אדונים )אצל ריקר, 2006, עמ‘ 24(.   3

בפרפרזה על פתגם צרפתי סקסיסטי הסבירו גם אברהם שלונסקי וגם לאה גולדברג כי תרגום הוא כמו 

אישה: או שהיא נאמנה )כלומר למקור( או שהיא יפה )כלומר בשפת היעד(. במקור: 

 Les traductions sont comme les femmes—Quand elles sont belles, elles ne sont pas fidèles  
et quand elles sont fidèles, elles ne sont pas belles.
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האטימולוגית יש לשתי השפות תחומי חפיפה רבים; יהודים שאינם דוברי ערבית מזהים בקלות 
שורשים ערביים השגורים גם בעברית ולהפך. לרבים מוכרת הקרבה הלשונית בין מסג‘ד )مسجد( 
למסגד; בין מדרסה )مدرسة( למדרשה; בין דכאן )دكان( לדוכן; ובין רכן )ركن( לרכן, או קרבה לשונית 
מעט סמויה יותר בין חקל )حقل, שדה( לחקלאות או בין טפא )طفئ, כבה( למטפה )לכיבוי אש(. 
)مركز(, שאינה מופיעה במקרא  בעברית קיימות מילים שהושאלו מערבית, למשל המילה מרכז 
או בלשון חז“ל.4 הערבית משמשת גם כלי פרשני חשוב של המקרא. למשל, בפרשנות למשפט 
המקראי “סוס ורֹכבו רמה בים” )שמות טו, א( מציעה הערבית שהמילה רמה מקורה ברמא )رمى(, 
שפירושה זרק, השליך. מילה זו אמנם קיימת בעברית הטרום–מקראית ושרדה בזכות שירת הים, 
אך בלא הקישור האטימולוגי לערבית, קשה היה לפרש את הפסוק )דנה, 2010, עמ‘ 7(. גם בפסוק 
“נפשם ברעה תתמוגג” )תהלים קז, כו( אנו למדים מהערבית שהמילה תתמוגג אינה מבטאת כאן 
שמחה כמו בעברית המודרנית אלא היא מלשון גל )موج(, ופירושה תסער. דוגמה נוספת מציע 
הפסוק “חלוצי מואב יריעו” )ישעיהו טו, ד(, שבו לא מתקבל על הדעת שהם יריעו במובן המוכר 

לנו היום, והערבית מסייעת להבין שהכוונה היא לרווע )روع(, שפירושו יפחדו )שם, עמ‘ 11(.
ולמרות הקרבה האטימולוגית בין השפות, העברית המודרנית דוחה את הערבית מתוכה 
ֵמערבית  ואף רואה בה שפת אויב5 ושארית מזוהמת של שפת הגלות.6 משום כך כל תרגום 
לעברית רווי סתירות והנגדות אינהרנטיות בין סימנים, מילים ומשפטים או בין חללים סמנטיים 
בלתי עבירים. תרגום מעברית לערבית יוצר חללים כאלה בגלל ההקשרים התרבותיים שבהם 
נתונות שתי השפות. למשל, כשתרגם מחמוד דרוויש סיפור של אהוד בן עזר מעברית לערבית, 
תודה  פוליק,  של  הגרעין  “מן   :)106 עמ‘   ,2006 כיאל,  )אצל  הפסקה  את  ממנו  השמיט  הוא 
לאל, יצאו לכל היותר בעונשי חגור צמוד ומסדרים נוספים, שלא לדבר על רונדלים וחפירת 
)צדוק המ“כ קבע מידתם למהדרין: מטר על מטר על מטר( כדי לקבור נאד או בדל  בורות 
בלתי  תחומים  מייצרים  בעברית  המיליטריסטי  המינוח  של  התרבותיים  ההקשרים  סיגריה”. 
ניתנים לתרגום. אין שום דרך ספרותית להעביר לערבית את הביטויים “רונדלים” או “עונשי 
את  גם  לערבית  לתרגם  אפשר  אי  המלאה.  המקורית  במשמעותם  נוספים”  ומסדרים  חגור 
המונחים קומנדקר, שיר הרעות, קיבוצניק או חוק טל. מצבים אלו מחייבים בגידה מודעת של 
המתרגם באחת השפות או בשתיהן גם יחד. במקרים רבים יוסיף המתרגם הערות שוליים חוץ 
טקסטואליות המנהירות את הבחירה הלא שלמה. התערבויות אלה הן מעין תותב המעיד על 

לדוגמאות נוספות ראו בן–עמי צרפתי, 2003.  4

יונתן מנדל )Mendel, 2012( למשל בחן את התהוות מקצוע הערבית בבתי ספר יהודיים בשנים 1935—  5

1985 ואת ההבניה של שדה לימודי הערבית בחברה היהודית. מהבחינה הממסדית, בתקופה הנבחנת 

הלכה והתהדקה הברית בין משרד החינוך למשרד ראש הממשלה ולמנגנוני המודיעין בישראל, וברית זו 

הביאה לביטחוניזציה )securitisation( של הערבית והפכה את תפיסתה כשפת האויב לאחת ההצדקות 

ה“טבעיות” ללימוד ערבית בבתי ספר יהודיים בפלשתינה ואחר כך בישראל.

של  תוצאה  אינה  המודרנית  העברית  המקובל,  למיתוס  שבניגוד  טוען  אף   )Kuzar, 2001( כוזר  רון   6

התפתחות פרוגרסיבית מהעברית המקראית הקדומה למודל מודרני, אלא מכילה כמה שפות )לרבות 

ערבית( שרווחו בקרב היהודים באימפריות שבתוכן חיו. במילים אחרות, בניגוד למיתוס החייאת השפה, 

המשרטט קשר מיתי בין העברית לטריטוריה הארצישראלית, כוזר מוצא בעברית השפעות ניכרות של 

האימפריות שבקרבן התפתחה.
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הבלתי ניתן לתרגום. אמירה זו נכונה עשרת מונים בהקשר של ספרות הנכבה הפלסטינית, 
שבה אעסוק בהמשך. הכחשת הנכבה והיעדר מבחר של מילים ומושגים בעברית לייצוגה הם 
חלק מיחסי המלחמה בין העברית לערבית. המתרגם עומד אפוא בפני מצבים בלתי עבירים 
המחייבים אותו לקחת חלק ביחסי המלחמה. מחמד ע‘נאים המנוח, שעמד בחזית שבין שתי 
השפות, תיאר את התרגום כישיבה על גג לוהט )אצל כיאל, 2006, עמ‘ 75(. את הגג שעליו יושב 

המתרגם מלהיטים יחסי האויבּות התיאולוגיים והקולוניאליים בין השפות.

התיאולוגיה של יחסי האויבות בין השפות 

במסתו “משימתו של המתרגם” גרס ולטר בנימין )2002, עמ‘ 131( שתפקיד המתרגם הוא 
להביאנו אל “מחוז הבטחה קדמונית שעוד לא בא בו אדם, מחוז של התפייסות הלשונות 
לשונות  בין  שהתפייסות  משום  משיחי  מעשה  הוא  מושלם  תרגום  המלאה”.  והתממשותן 
היא אירוע מחוץ להיסטוריה, מחוץ לחוק ומחוץ לחברה. מאחר שהתרגום המושלם קורא 
תיגר על הציווי האלוהי שבלל את לשונות בני האדם, יש לחפש אותו בתחום האסכטולוגיה 
]של  תולדותיהן  של  המשיחי  “הקץ  זאת  כינה   )77 עמ‘   ,2002( דרידה  הימים.  אחרית  של 
הלשונות[”. משום כך הוא גם מזהיר מפני אשליית התרגום המושלם )שם, עמ‘ 45(: “מגדל 
אי אפשרות  ליקוי,  הוא מפגין  בר צמצום;  ריבוי הלשונות שאינו  מייצג רק את  אינו  בבל 

להשלים, לסכם, להשביע, לסיים”.
אם כן, בנימין ודרידה גורסים שתרגום מושלם אינו קיים, אלא אם ימלא המתרגם את 
תפקידו של המשיח ויביא להתפייסות בין הלשונות. גרשם שלום הבין מוקדם מאוד את כוחה 
המשיחי של השפה העברית, החילונית לכאורה, ואת המכשולים שהיא מציבה להתפייסות 
בין השפות. כבר בשנת 1926, בעת המאבק הגדול על העברית, כתב שלום לפרנץ רוזנצוויג 

את הדברים הנבואיים הבאים )שלום, 1989, עמ‘ 59(: 

האנשים פה ]בפלשתינה[ אינם יודעים את משמעות מעשיהם. סבורים הם שהפכו את 
העברית לשפה חילונית, שחילצו מתוכה את העוקץ האפוקליפטי. אבל זאת איננה 
האמת. חילון של שפה אינו אלא דיבור בעלמא, מליצה בלבד. אי אפשר, למעשה, 
לרוקן את המלים המלאות עד להתפוצץ, אלא במחיר הפקרת השפה עצמה ]...[ האם 
לא תתפרץ באחד הימים העוצמה הדתית הכמוסה בה, נגד דובריה? ]...[ אלוהים לא 

יוותר אילם בשפה שבה השביעו אותו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו.

נועד  שלום,  הזהיר  הקודש,  באמצעות שפת  ואוניברסלי  חילוני  מושגים  עולם  ליצור  הניסיון 
לכישלון. העברית מעולם לא הייתה שפה חילונית, ותחייתה מחזירה אל חיינו את המשיחיות ואת 
התיאולוגיה היהודית. האלוהים לא ייאלם דום )שמידט ושיינפלד, 2009(, ומושגים תיאולוגיים 
בעלי משמעות יהודית משיחית השתקעו בעברית החילונית וכוננו אותה מתוך אויבּות לערבית. 
כך הבבלית, אומצה הארמית כשפה רשמית שבה  ואחר  בתקופת האימפריה הפרסית, 
גם התלמודים. עם הכיבוש הערבי במאה השביעית החליפה הערבית את הארמית  נכתבו 
והשפיעה רבות גם על העברית )דרורי, 1988; טובי, 2000(. בד בבד התפתחה שפה יהודית–
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ערבית היברידית ותפסה את מקומה של הארמית כשפת היהודים.7 בשפה היהודית–ערבית 
כתבו הרב סעדיה גאון, רבי יהודה הלוי )למשל בספר הכוזרי( והרמב“ם )למשל בספרו מורה 
נבוכים(. הרמב“ם גם הציע לייבא לעברית מילים ֵמערבית. מכאן שבעבר הייתה פתוחה בין 
הערבית לעברית תנועה דו כיוונית, אך היא נחסמה בימינו. משום כך קראו אינטלקטואלים 
ימי  יהודה לחדש את העברית במסורת התיאולוגית של  ושלום  יוסף מיוחד  ילין,  דוד  כמו 
הביניים מתוך יחסים סמיוטיים עם הערבית, כמו שהתגלמו בחיבורים של מוסא אבן מימון 
)הרמב“ם( סעיד אבן יוסף אלפיומי )סעדיה גאון( ואבו אלחסן אללאווי )יהודה הלוי( )עברי, 

 .)Evri, 2011 ;טרם פורסם
המפגש בין העברית לערבית בימי ראשית האסלאם היה מבוסס בין השאר על דיאלוג 
תיאולוגי יהודי–ערבי, אך בהקשר של פלשתינה–א“י התכוננה העברית בתוך מסורת יהודית–

נוצרית של חילון וחזרה אל המקרא. פירוש הדבר היה מחיקת ההיסטוריה של הארץ מתקופת 
המקרא עד ההווה ושלילת הקיום הפלסטיני במרחב. הצימוד של יהודיות–ערבית הפך לטאבו 

בעברית, ואפשרות השערוב )تعريب( נדחתה בתחיית העברית המודרנית. 
הריבונות  של  הגדרתה  לנוכח  גם  משמעות  קיבלו  השפות  בין  התיאולוגיים  היחסים 
היהודית כבעלת מונופול על הטריטוריה, על האוכלוסייה ועל הזהות. ריבונות תיאולוגית–

שניסח  כפי  הפוליטית,  התיאולוגיה  כזכור,  דו–לאומי.  קיום  מאפשרת  אינה  זאת  פוליטית 
אותה קרל שמיט )2005(, היא פוליטיקה קוטבית שמיוסדת על בידול מוחלט בין ידיד לאויב. 
ריבון  עם  המדיני  הריבון  ומזהה את  הנוצרית  לתיאולוגיה  אנלוגיה  בפוליטיקה  רואה  היא 
העולמים ואת מצב החירום עם הנס האלוהי. הריבון הוא מי שיכול להשעות את החוק, כשם 
אזורי  מצמצמת  זו  מעין  טוטליטרית  פוליטיקה  הטבע.  חוקי  את  להשעות  יכול  שאלוהים 
חפיפה בין השפות, משום שהיא מבוססת על קיטוב רדיקלי בין ידיד לאויב ועל מצב חירום 

שמשמר את יחסי האויבּות. 
זהו המקרה הישראלי. העברית היא השפה של הריבון ושל החוק, והערבית היא השפה 
של החריג ושל מצב החירום. הפלסטינים, לרבות ערביי 48‘ )הפלסטינים אזרחי ישראל(, 

נמצאים תחת משטר של מצב חירום מתמיד.
התיאולוגיה הפוליטית מגדירה מי מצוי בתוך החוק ומי מחוצה לו. חודשים אחדים לפני 
)1996, עמ‘  התאבדותו כתב בנימין בתזה השמינית בקובץ התזות “על מושג ההיסטוריה” 
עלינו  הכלל.  הוא  חיים  אנו  שבו  החירום’  ש‘מצב  אותנו,  מלמדת  הנדכאים  “מסורת   :)313
למצוא מושג תואם של ההיסטוריה. אז תעמוד לנגד עיננו המשימה של יצירת מצב החירום 
האמיתי...” בנימין מייצר נקודת מבט על ההיסטוריה מתוך חיים במצב חירום קבוע. ישראל 
שלה.  המשטר  מתפיסת  נפרד  בלתי  חלק  הוא  החירום  שמצב  היחידה  ה“דמוקרטיה”  היא 
מצב החירום הוא אקט תיאולוגי–פוליטי שמוצא ביטוי גם בשפה.8 אף שתיאולוגיה פוליטית 
מצויה במובהק גם בערבית, אתמקד כאן בעברית בלבד. עם זאת, ומאחר ששתי התיאולוגיות 

לתיאור מורכב יותר ראו בלאו, 1992, וכן דרורי, 1988 )פרק ב(, שמצביעה על אופוזיציה בין העברית   7

לערבית גם בימי הביניים.

חשוב לציין בהקשר זה את המהפך שחל בשנת 1948, כשהעברית הפכה באחת משפת המיעוט לשפת   8

הרוב ולשפת הריבון והחוק. וראו ביקורת על תפיסת מצב החירום אצל נאשף )الناشف, 2010(, הטוען 

שברגע שהמוכפף מאמץ נקודת מבט של התנגדות, הוא מייצר עמדה מחוץ למצב החירום.
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הפוליטית  מהתיאולוגיה  היבטים  גם  הניתוח  יאיר  בזו,  זו  חותמן  ומותירות  שזורות  הללו 
הפלסטינית.

בתחילה ראה אליעזר בן יהודה בקרבה בין הלשונות הזדמנות להרחיב את העברית הדלה 
והציע “להכריז שכל השורשים שבאוצר המלים הערבי ]...[ הם לא רק שמיים ]...[ אלא גם 
עבריים” )אצל אבינרי, 1964, עמ‘ 143(. בן יהודה אף הציע לייבא לעברית מילים מערבית 
ופירושה  )مترين(  בתמרין  שמקורה  תמרון  המילה  את  למשל  ספרותית,  ומערבית  מדוברת 
התיאולוגי– למודל  חלופי  מודל  יהודה  בן  הציע  בכך   .)32 עמ‘   ,2010 )דנה,  אימון  תרגיל, 
פוליטי שיתמסד כעבור זמן. בעקבותיו המליץ ועד הלשון העברית )1929, עמ‘ 16( להשתמש 
ב“שרשים השמיים: הארמיים, הכנעניים, המצריים ובפרט הערביים”. אך להוציא מספר קטן 

של תומכים, המלצות אלה נתקלו בהתנגדות, והערבית הוגדרה שפת אויב. 
ויכוח  העברית  הלשון  בוועד  התנהל  הקודמת  המאה  של  והשלושים  העשרים  בשנות 
נוקב בשאלת המקורות לשפה העברית. סלע המחלוקת היה השאלה אם המקרא הוא המקור 
הבלעדי של העברית, או שיש להישען גם על מקורות אחרים כמו התלמוד, המשנה, המדרש, 
האגדה ולשון הפיוט. כך נוסחה השאלה בדיון )שם, שם(: “]האם[ לשון המשנה הייתה לשון 
חיה טבעית והמונית? ]... או[ ז‘רגון מלאכותי ]...[ שלקח לו מראה של עברית אך באמת אינו 
אלא ארמית מקולקלת?” התחייה של הלשון העברית המקראית נתפסה כמעשה תיאולוגי–
לשפת  ולחזור  והערבית(  הארמית  )השפעות  הללו  השיבושים  את  לטהר  שביקש  פוליטי 
אבינרי  יצחק  הבלשן  למשל  כותב  במפורש.  מנוסחים  הללו  האויבּות  יחסי  הצחה.  הקודש 
)1964, עמ‘ 457(: “יש גבולות מסוימים, שאם יעברום ־ חורגת הלשון ממסגרתה הלאומית 
לעבר אומים אחרים”. אשר לערבית הוא גורס במיוחד )שם, עמ‘ 87(: “עדיין רחוקים אנו 
מברית שלום ואחווה הדדית אמתית בין העמים ]...[ קרבת חומר וצורה בין שני הלשונות יש 

ויש, קרבת רוח ונשמה אין”. 
באשר   )51 עמ‘   ,1929( העברית  הלשון  ועד  בעמדת  למצוא  אויבּות אפשר  דומה של  יחס 
למבטא העברי הרצוי: “אנו באים עתה מאירופה וגרוננו איננו מסוגל לאותיות הערביות הקשות. 
איך נבטא את הטית והקוף הערביות במלוא חלל פינו עד לחצי גרוננו?” ברור שבניסוח זה לא 
ראה ועד הלשון העברית לנגד עיניו את היהודים שדיברו ערבית, בין שהיו ספרדים, אשכנזים או 
יהודים–ערבים. ברוח אוריינטליסטית דומה הסביר זאב ז‘בוטינסקי )1930, עמ‘ 25( שהאירופיות 
של היהודים אינה מאפשרת להם לסגל מבטא מזרחי: “אין כל יסוד למחשבה, כי מבטאן העתיק 
של האותיות ח, ט, ע, ק היה מבטא ‘ערבי’. בדיבורנו המחודש מוכרחים אנו לקבוע לאותיות 

האלה צלצול המתאים לטעמנו המוסיקלי שהוא קודם כל, טעם אירופאי ולא מזרחי”.
ועד הלשון העברית, כמו גלגולו כאקדמיה ללשון העברית וכמו בלשנים אחרים, חידש 
עמדה  ומתוך  לערבית  אידיאולוגית  הנגדה  מתוך  נוסחו  רבים  שבמקרים  ומושגים  מילים 
אוריינטליסטית הרואה בערבית שפה נחותה. לפי עמדה זאת, שהביאה לדחייתן של מילים 
ערביות מן השימוש,9 הערבית היא שפה גלותית ששיבשה את העברית. למרבה האירוניה, 

למשל, כששרר ויכוח בשאלה איך לתרגם לעברית את המילה אמביציה, עלתה הצעה להשתמש בשורש   9

הערבי טמח )طمح(, שפירושו שאיפה. כך מנמק אבינרי )1964, עמ‘ 35( את התנגדותו לשורש הערבי: 

“השורש טמח אין לו בעברית טעם וריח ]...[ אם יוסיפו לומר אמביציה ]...[ אין זה רע”. יצוין שממש 

בין  הבחירה  על  בוויכוח  לועזיות.  במילים  הקלוקל  השימוש  את  להפסיק  אבינרי  הטיף  העת  באותה 
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במנותק  המקרא  את  לחדש  שביקשה  הפרוטסטנטית  התפיסה  את  בכך  אימצה  הציונות 
מהמסורת היהודית שהתפתחה בגלות אשכנז או בגולה הערבית. זוהי אידיאולוגיה שהזינה 
את האנטישמיות ושימשה בסיס לעיצוב דמותו של היהודי הישראלי החדש )אליעז, 2008; 
הגדירה  המקראית  הפוליטית  התיאולוגיה  מכך,  יותר   .)1999  ,1994  ,1993 רז–קרקוצקין, 
הנכבה  למשל,  האסכטולוגיה.  מתחום  ותופעה  אלוהי  נס  החדשה  היהודית  הריבונות  את 
 Confino,( רבים אקט משיחי  יהודים  בעיני  היו  הפליטים  אלפי  מאות  ו“היעלמותם” של 
2012(, בדיוק כשם שלאחר מלחמת ששת הימים השתמשו יהודים חילונים רבים באנלוגיה 
של ששת ימי הבריאה או של בוא המשיח.10 ההמשגה התיאולוגית–פוליטית מטשטשת את 

האלימות הקולוניאלית של הריבונות, המתבטאת גם במחיקת ההיסטוריה של הנכבה.11

המילים גשם ומטר )הזהה למילה הערבית مطر, מטר( מכריע אבינרי בעד גשם, וזה נימוקו )שם, עמ‘ 

101(: “הגשם שגור בפינו יותר מן מטר, והטעם הוא פשוט למדי: במקרא שקולים, אמנם, גשם ומטר מצד 

שיעור מציאותם )כל אחד למעלה משלושים פעם( אך בלשון חז“ל יש כמעט תמיד גשם, ומטר לא ימצא 

)جسم(, שמשמעותה  ג‘סם  ‘טל ומטר’. בעברית החדשה עדיפה לשון חז“ל”. המילה  אלא בצירוף של 

בערבית היא גוף, התקבלה בימי הביניים במשמעות של גשם בעברית )בן–עמי צרפתי, 2003, עמ‘ 63(. 

המקבילה  הפיץ,  או  פרסם  שפירושו  نرش,  השורש  )מן  מנשר  המילה  בדבר  אבינרי  נקט  דומה  עמדה 

למילה منشار, מנשאר( שבו השתמשה הממשלה בשנת 1949. אבינרי ביקר את החלטת הממשלה והציע 

להשתמש במקומה במילה כרוז. כדאי לשים לב לאופי הטאוטולוגי של הביקורת )אבינרי, 1964, עמ‘ 

355(: “מנשר זה מה פירושו? מי שאינו יודע ערבית, אין ה‘מנשר’ אומר לו דבר. ומי שיודע ערבית ־ הרי 

‘המנשר’ כאומר לו: אכן, דלה ועלובה היא עדיין שפתנו העברית”. מתוך הלך רוח דומה המליצו בלשנים 

על טופס במקום מצחף )مصحف( ועל דקר במקום טען )طعن(, שבערבית משמעותה לדקור. אגב, בספר 

ישעיה )יד, יט( מופיעה המילה טען במשמעות זאת: “לֻבש הֻרגים מֹטעני חרב” )דנה, 2010, עמ‘ 27(.

אריה נאור )2009( מביא דוגמאות למכביר לעמדות תיאולוגיות–פוליטיות של יהודים חילונים. למשל,   10

אחרי המלחמה ב–1967 נסע הסופר החילוני משה שמיר, חניך מפ“ם בעבר, מרחוב בן יהודה שבירושלים 

המערבית אל שער האריות, מהלך עשרים דקות. בעיני שמיר, מחבר במו ידיו: פרקי אליקוהוא הלך 

בשדות, שהשלים בשנת 1967 מעבר ממפ“ם אל תנועת התחייה הימנית, היו מאורעות 1967 כהתגלות 
)שם(.  ד(  א,  )יחזקאל  כעין החשמל מתוך האש”  ומתוכה  לו סביב  ונגה  ואש מתלקחת  גדול  “ענן  של 

ובתוצאותיה מצא את אחרית  ימי בריאה,  שמיר ה“חילוני” ראה במלחמת ששת הימים סימן לשישה 

הימים ואת הגאולה, ואף התנסח במושגים כמו חזון, מוחלט, גאולה ונצח; חיים חפר, במקאמה היינו 

כחולמים, מתבסס על הפסוק מספר תהלים )קכו, א( “בשוב ה‘ את–שיבת ציון היינו כחלמים”; ואליעזר 
לבנה, לשעבר חבר כנסת מטעם מפא“י ופובליציסט, כתב על נבואת הנחמה של יחזקאל והעמיד תזה 

תיאולוגית כדי להסביר את המלחמה ותוצאותיה. טענה דומה לזו של נאור העלה ברוך קורצווייל, שגרס 

שהעולם המודרני היהודי החילוני הוא יורש טפיל של התיאולוגיה ופירש את מלחמת 1967 כ“קריעת 

המסווה החילוני מעל פניה של הציונות” )אצל קרביץ, 2007, עמ‘ 1(. עוד אמר שהכיבושים החדשים הם 

“מימוש זרמיה התת–קרקעיים של הציונות, שאינם אלא דת בלבוש מחולן” )שם, שם(. משום כך, קבע 

קורצווייל, אי אפשר לסגת: נסיגה פירושה להודות בכישלונה של הציונות כדוברת וכמוציאה לפועל של 

התיאולוגיה היהודית )אצל חריף, 2007(.

קולוניאלי פסיבי; הקול הפלסטיני  ליצור את הרושם שמדובר בסובייקט  ההערה על המחיקה עשויה   11

נשמע באופן ישיר בספרות ההתנגדות ובמובלע כשנחשף המודחק בספרות העברית.
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בין פוליטיקה לפואטיקה: 
מקומה של האלימות הקולוניאלית במעשה התרגום

המחשבה  את  להבין  וביקש  הקולוניאלי  הפרויקט  עם  בבד  בד  התפתח  המודרני  התרגום 
הפרימיטיבית, לייצג אותה, לביית אותה ולדבר בשמה; להפוך אותה לחלק ממערך הלמידה 
של הכובש. אין צורך להכביר מילים היום על האלימות, על המחיקה ועל הניכוס של השפה 

בתנאים של יחסי כוח קולוניאליים.12 
השפות  ידיעת  בהתפלגות  למשל  ניכרים  לערבית  עברית  בין  הקולוניאליים  היחסים 
באוכלוסייה: 90% מהצעירים הפלסטינים החיים בישראל קוראים ומדברים עברית, ורק 3% 
מהצעירים היהודים קוראים או מדברים ערבית.13 מספרים אלה מלמדים על הא–סימטריה 
שבין השפות: הפלסטינים נאלצים לשלוט בעברית כדי לשרוד, ואילו ליהודים אין צורך לדבר 
באופן שבו משמרת המדינה את העברית באמצעות  ניכרת  זו  א–סימטריה  ולהבין ערבית. 

מערכת החינוך, הצבא והתרבות ומסייעת למחיקה של הערבית. 
דוגמה מובהקת לפעולה של מחיקה היא פרויקט התרגום הקולוניאלי של שמות ערביים 
לשמות עבריים על מפת מדינת ישראל. ב–18 ביולי 1949 התכנסה במשרד ראש הממשלה 
הארכיאולוגיה,  הקרטוגרפיה,  מתחומי  שם  ידועי  חוקרים  תשעה  של  קבוצה  אביב  בתל 
ארץ– לחקירת  העברית  “החברה  שּכּונה  למוסד  השתייכו  כולם  וההיסטוריה.  הגיאוגרפיה 
ישראל ועתיקותיה”. מטרת החברה העברית הייתה “לספק תעודה ממשית להתמשכות החוט 
ההיסטורי, שלא ניתק מעולם, למן זמנו של יהושע בן–נון ועד ימות כובשי הנגב בדורנו” 
)בנבנישתי, 1997, עמ‘ 9(. חברי הוועדה ראו בתרגום פעולה ריבונית שמטרתה למחוק את 
זכר האלימות של המשטר, ועמו את השפה שהייתה נהוגה עד הקמת מדינת ישראל. על פי 
תפיסתם, השמות הערביים של היישובים היו מופע של שיבוש העברית ולא להפך. מקצת 
השמות הפלסטיניים תורגמו לעברית בצורתם המקראית )אם הייתה(, ואחרים תורגמו על 
בסיס הצליל של המילים )שאילה פונטית(. כך שונה השם ביר חנדס )שפירושו באר צלמוות( 
לבאר אורה, עין ובה )שפירושו מגפה( תורגם לעין יהב, אום ג‘רפינאת לגרופית, ביר אבן 
עודה לבאר עדה, רח‘מה לירוחם, פרדיה לפרוד, דאלאתה לדלתון, קסלה לכיסלון, בית דג‘ן 
לבית דגן וזרעין ליזרעאל )שם(. כאמור, לכל השמות הללו יש צליל מקראי, אך לא לכולם 
היה מראה מקום במקורות. האם ייעתר המתרגם לפעולת הניכוס הזאת ויגיש את השמות 
בצורה נהירה לקוראי העברית, או שמא ישתמש בשמות המקור? במילים אחרות, האם עליו 

לכתוב בית דג‘ן, בית דגן או בכלל משהו אחר?
אנו עומדים פה בפני שתי אסטרטגיות תרגום סותרות: האחת מציעה למחוק את הערבית 
מן העברית, והאחרת מציעה הפריה הדדית בין השפות, ואפילו שערוב מסוים של העברית. 
משוערבת  עברית  נקראה  הביניים  בימי  המתרגמים  לשון  מודרנית;  תופעה  אינו  השערוב 
ואף כתבו  יהודית–ערבית או עברית תיבונית(, והמתרגמים השתמשו במילים ערביות  )וכן 

תהליכים כאלה היו מקובלים גם בקולוניאליזם הפנימי בתוך אירופה. לותר למשל תרגם את התנ“ך   12

לגרמנית באופן שביקש להוציא את המקרא מחזקת היהודים ולהפוך את התרגום למקור העומד בפני 

עצמו. היה זה אירוע מכונן באוריינטליזציה של היהודים באירופה.

.www.lprc.org.il/LPRC/images/PDF/7.pdf :ראו  13
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בסגנון הערבי בתעתיק עברי )בן–עמי צרפתי, 2003(. זוהי אפשרות שהוחמצה על ידי מחדשי 
העברית המודרנית בשל התיאולוגיה הפוליטית והיחסים האוריינטליסטיים בין השפות.

שערוב הנכבה משמעותו הנכחתה של הערבית בתעתיק העברי. זהו מעשה של שיבוש 
ושל דה–טריטוריאליזציה של הטקסט. פתרון זה לוקה מן הסתם בייצוג חסר לקוראי העברית, 
אך הוא יוצא מנקודת הנחה שאין בנמצא תרגום מדויק, ושכל תרגום הוא שיבוש של שפת 
המקור או של שפת היעד. ברוח דומה הציע הפילוסוף הגרמני רודולף פאנוויץ, בספרו משבר 

התרבות האירופית, להפוך את כיוון התרגום )אצל בנימין, 2002, עמ‘ 139(:

הם  מוטעית.  מהנחה  כולם  יוצאים  שבהם,  המעולים  ואפילו  שלנו,  התרגומים 
מבקשים לגרמן את ההודית והיוונית והאנגלית, במקום ליוון ולאנגלז את הגרמנית 
]...[ שגיאתו העקרונית של המתרגם היא שהוא נאחז במצב המקרי ששרויה בו לשונו 

ברגע נתון, במקום לתת לה לנוע בעוצמה כבירה בהשפעת הלשון הזרה.

על  לתפיסתו,  מחיקה.  ופעולה של  תרבותית  שגיאה  הערבית  בעברות  רואה  היה  פאנוויץ 
המתרגם לתת לעצמו לנוע בהשפעת הערבית ולשערב את העברית )ראו את הדוגמה של 

היידיש אצל חבר, 2010(.14

אחריות המתרגם

נקודת המוצא לשאלת האחריות בתרגום היא ההכרה שאין מתרגם אובייקטיבי או שקוף. 
אבן  מילון  אותה  שמגדיר  כמו  ללשון”,  מלשון  העתקה  “מלאכת  אינה  התרגום  פעולת 
צורות  2010(, כשם שאינה פעולה מכנית של העתקת  מור,  ביקורתי אצל  דיון  )ראו  שושן 
וסימנים מנייר לנייר, או ניסיון לייצר טקסט שקוף דיו עד שאי אפשר להבחין שזהו תרגום 
)Venuti, 1995, p. 1(. רומן יאקובסון )אצל בן נפתלי, 2002, עמ‘ 20( כבר אמר שמחוות 
יש  עצמה  בה  סובייקט,  חתימת  מכל  המנותקת  שקופה,  חזרה  לכאורה  “הנראית  התרגום 
כבר מעשה בגידה”. לכן האחריות מחייבת לחשוף את הנחות היסוד הפוליטיות של מעשה 
התרגום )Clifford & Marcus, 1986(. עלינו להכיר בכך שתרגום בין שפות, כמו כתיבת 
אתנוגרפיה, הוא פרפורמנס זהותי, מעין התערבות תרבותית ופוליטית שמכילה נאמנויות 
 Venuti,( וונוטי )Seidman, 2006( צולבות ומאבקים פנימיים, כמו שמדגימים היטב זיידמן

 .)1995
היא  אחריות  באחריות.  נושא  המתרגם  בהיות  להכיר  כול  קודם  פירושה  אחריות  אך 
היכולת להגיב בפועל )response-ability( כלפי האחר. אגמבן )2007, עמ‘ 41-40( כותב כי 
“ראוי להכיר כאן שלנטילת אחריות מוסרית יש ערך כלשהו רק במידה וקיימת גם נכונות 

מס )ח‘ורי, 2002(, אולי הרומן המובהק ביותר של הנכבה בעברית, כותבים משה חכם  למשל, בּבאּב אלּשׁ  14

)המתרגם( ואנטון שמאס )העורך( )עמ‘ 9(: “אם–חסן באה מאלכוויכאת, הכפר שלה באלג‘ליל, והייתה 

למיילדת היחידה במחנה שתילא”. זוהי דוגמה לשערוב של העברית, למשל בהכרעה לכתוב אלג‘ליל 

ולא גליל, שתילא ולא שתילה, כפי שהשתרשו בעברית. 
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לשאת בהשלכותיה החוקיות”. וכמו שכתב חנן חבר )2012ב, עמ‘ 75(, על המתרגם היהודי של 
ספרות נכבה מערבית לעברית לקבל קודם כול אחריות מוסרית וחוקית לנכבה, לרבות הכרה 
בטיהור האתני שהתרחש בשנת 1948. אחריות זו משתקפת למשל באנתולוגיה שפרסם חבר, 
ששמה אל תגידו בגת )2012א(, המגישה ייצוגים ישירים או מודחקים של הטיהור האתני כפי 
שהופיע בשירה העברית. למשל, חמישה חודשים לאחר הטבח בלוד ביוני 1948 כתב נתן 

אלתרמן ב“טור השביעי” על פשעי המלחמה של חיילי צה“ל )שם, עמ‘ 10-9(:

בּוָׁשה, ָחָצה ֲעֵלי ִג‘יּפ ֶאת ָהִעיר ַהּכְ
ִפיר. ַנַער ַעז ְוָחמּוׁש... ַנַער–ּכְ

ר ְדּבָ ּוָבְרחֹוב ַהּמֻ
ה ָ ִאיׁש ָזֵקן ְוִאּשׁ

יר. ָניו ֶאל ַהּקִ ִנְלֲחצּו ִמּפָ

ִים–ָחָלב: ִׁשּנַ ך ּבְ ַער ִחּיֵ ְוַהּנַ
ה. ְקָלע”... ְוִנּסָ ה ַהּמִ “ֲאַנּסֶ

ָיָדיו... ָניו ּבְ ֵקן ֶאת ּפָ ַרק ֵהִליט ַהּזָ
ה. ּסָ ְוָדמֹו ֶאת ַהּכֶֹתל ּכִ

]...[
ם, י חֹוְגֵרי ְכֵלי לֹוֵחם, ַוֲאַנְחנּו ִאּתָ ּכִ

ֹפַעל ִמי ּבְ
ָמה, ּוִמי ִבְטִפיַחת ַהְסּכָ

ִמְלמּול ֶׁשל “ֶהְכַרח” ְו“ָנָקם”, ִנְדָחִקים, ּבְ
ִלְתחּוָמם ֶׁשל ּפֹוְׁשֵעי ִמְלָחָמה.

השירה  של  הרב  כוחה  את  מדגימים  באנתולוגיה  המקובצים  האחרים  והשירים  הזה  השיר 
וההיסטוריוגרפיה  הריבוני  המשטר  שמסתירים  האלימה  ההיסטוריה  בשחזור  ה“בדיונית” 
שלו.15 בתזה השישית על ההיסטוריה כותב ולטר בנימין )1996, עמ‘ 312( כי לנסח היסטוריה 
פירושו “לנסח זיכרון כפי שהוא מבזיק ברגע של סכנה”. מצב החירום הוא רגע סינגולרי, 
כמו הבזק של מצלמה.16 את ההבזק הזה עשויים להכיר המנוצחים: “לתפוס ולקבע תמונה 
של העבר כפי שהיא מופיעה באורח בלתי צפוי, ברגע של סכנה, לעיני הסובייקט ההיסטורי” 
הכואבת  העובדה  את  לפתחנו  מציבים  שלה  ההיסטוריים  והסובייקטים  הנכבה  שם(.  )שם, 

פוקו  של  זו  תזה  לניתוח   ;Foucault, 2003 אצל  החוק  ידי  על  המלחמה  בהסתרת  היסטורי  דיון  ראו   15

בעברית ראו ניל, 2005.

זוהי הארה שאימצתי מעבודתה של אריאלה אזולאי )2005( על בנימין והצילום. אזולאי ממקמת את   16

המסה של בנימין בתוך תפיסת האמנות בעידן השעתוק הטכני ובתפיסת הצילום של בנימין. השמש, 

ההבזק או הרגעים החולפים ־ המגלמים את האותנטי והחד פעמי ־ יכולים לרפרר בין השאר אל נקודת 

המבט של המצלמה המעצימה את אי הרציפות ההיסטורית.
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שמלחמת 1948 עוד לא הסתיימה,17 ומיליוני פליטים עדיין ממתינים לדיון בגורלם ובגורל 
האדמות והרכוש של הוריהם שנגזלו בידי מדינת ישראל.18 בהקשר זה יש לִמבדה כוח עצום 

בלכידת הזיכרון ובשמירתו כתמונת העבר בעיני הסובייקט ההיסטורי.
הכרה כזו אינה דבר של מה בכך למתרגמים יהודים, גם כאלה שמגדירים עצמם לא ציונים. 
היא מחייבת קרע בינם לבין הנאמנות הפרימורדיאלית המעוצבת על ידי הכחשת הנכבה בשיח 
הישראלי הדומיננטי. דרידה )2008, עמ‘ 35( טען ש“אין אחריות ללא קרע כופר ופורה ביחס 
למסורת, לסמכות, לאורתודוקסיה, להלכה או לדוקטרינה”. ספרו של תומר גרדי, אבן, נייר 
)2012(, מדגים היטב כיצד מסע ההתחקות שלו אחר האבנים שמהן נבנה בית אוסישקין בקיבוץ 
כבגידה במשפחה  נתפס  היהודיים(  בידי הכוחות  הונין שהוחרב  מן הכפר  )אבנים שנבזזו  דן 
חטיבת  יוצאי  עם  טיעון  לעסקת  הסכים  בטנטורה,  הטבח  על  כ“ץ, שכתב  תדי  גם  ובקיבוץ. 
אלכסנדרוני בלחץ חברים ובני משפחה )Confino, 2012(. משפחה היא חתיכת אומה, כתב 
פעם פרנץ פאנון. המתרגם הניצב בתווך שבין ערבית לעברית ימצא את עצמו פעם אחר פעם 

נתון לנאמנויות קהילתיות צולבות, במצב של מבוי סתום ובתחושה מתמדת של בגידה. 

תרגום של ספרות נכבה מערבית לעברית

ההיכרות של העברית עם ספרות הנכבה )אלנכבה, النكبة( היא דלה ומצומצמת. עד שנת 2000 
תורגמו מערבית לעברית רק שני רומנים, חמש נובלות, 62 סיפורים קצרים, שתי אנתולוגיות 
)עמית–כוכבי, 2003(.19  ושלושה חיבורים אוטוביוגרפיים שכתבו פלסטינים מחוץ לישראל 
זהו יבול דל גם ביחס לשיעור התרגומים הקטן ממילא מערבית לעברית, שכן עד שנה זו היו 
בנמצא כ–43 אנתולוגיות וכ–35 רומנים שתורגמו מערבית לעברית )שם(. לפי אומדן גס, רק 
כ–2% מכלל הטקסטים המתורגמים מערבית לעברית זכו להתייחסות כלשהי מצד מבקרים 
)עמית–כוכבי, 2002(. גם השיח הציבורי כמעט אינו מתעניין בספרות פלסטינית, והוצאות 

לאור דוחות הצעות לתרגום בטענה שאין להן שוק מסחרי.20 

ראו למשל את הדיון של אופיר, 1998.  17

.Shenhav, 2005, pp. 225—245 לדיון באסטרטגיות שבהן דחתה ישראל את פיצוי הפליטים ראו  18

לכך יש להוסיף כמובן את הספרות שכתבו פלסטינים אזרחי ישראל בערבית ותורגמה לעברית )הספרות   19

של ערביי 48(: כ–150 סיפורים קצרים, שני רומנים, שבעה קטעים מתוך רומנים ושלוש אוטוביוגרפיות 

)למשל,  )עמית–כוכבי, 1994(, ביניהם טקסטים של אמיל חביבי  )נתונים אלה מעודכנים לשנת 1994( 

האופסימיסט, וכן אח‘טיה וסראיא בת השד הרע, בתרגום אנטון שמאס(, או של נעים עריידי )וראו גם 
אלעד–בוסקילה, 2001(. הרומן הראשון של פלסטיני אזרח ישראל שפורסם בעברית הוא באור חדש של 

עטאללה מנסור, שיצא לאור בשנת 1966, אך הוא נכתב בעברית מלכתחילה, כמו ערבסקות של שמאס 

או הרומנים של סייד קשוע.

העניין בספרות הפלסטינית החל בישראל רק לאחר מלחמת ששת הימים. בשנת 1970 ערך שמעון בלס,   20

הסופרים  בין  עקד(.  אביב:  )תל  בתרגומו  פלשתיניים  סיפורים  אנתולוגיה ששמה  בישראל,  לראשונה 

שתרגם את כתביהם היו תופיק פיאד, ע‘סאן כנפאני וסמירה עזאם. באותה השנה פרסם כתב העת קשת 

גיליון מיוחד )גיליון מז( עם טקסטים פלסטיניים בעריכה ובתרגום של ששון סומך. בשנת 1972 פורסם 

בכתב העת אופק קטע מהנובלה חוזר לחיפה של ע‘סאן כנפאני בתרגום שמואל רגולנט )עמית–כוכבי, 
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אף שההיכרות עם הנכבה היא תנאי לקיום דו–לאומי )ואולי בשל כך(, ישראל הריבונית 
פשטני  למיתוס  מורכבת  מהיסטוריה  הפכה   1948 מלחמת  וכול.  מכול  אותה  מכחישה 
באמצעות טכנולוגיות זיכרון של המדינה והתרבות )חבר, 2007; לאור, 1995(. ספרי הלימוד 
במערכת החינוך אינם כוללים את הנכבה ומציגים תפיסה היסטורית שטחית המחנכת דורות 
של תלמידים לבערות. החוק הישראלי מטיל סנקציות על ארגונים המציינים את יום הנכבה. 
המגולמת  הפוליטית  ובמחשבה  המשטר  בתפיסת  גם  מטושטשת  הנכבה  של  ההיסטוריה 

במודל של “מדינה יהודית ודמוקרטית” וכרוכה במשטרי הצדקה מפותלים.21 
שמאיימים  שלדים  בארון,  ישראל  ששומרת  השלדים  היא  הגורפת  להכחשה  הסיבה 
להתגלות ולערער את תדמיתה המוסרית והצודקת. כותב סטנלי כהן )אצל קדמן, 2008, עמ‘ 
12(: “שלדים היסטוריים מוחזקים בארון בגלל הצורך הפוליטי להיות חף מהכרה מטרידה”. 
הכחשת הנכבה היא עמוד תווך של המשטר בישראל, והשלדים שהוא שומר בארון הם הטיהור 
האתני של 1948, הרס הכפרים והערים וגזל האדמות והרכוש הפלסטיניים. גם אם נקבל את 
הטיעון המפוקפק שבכל מלחמה עלול להתרחש גירוש )למשל Confino, 2012(, במקרה זה 

2003(. הנובלה התפרסמה במלואה רק כעבור שנים בתרגומו של משה חכם )בקובץ החדרים האחרים 

1978 תרגם סלמאן מסאלחה את  ארצי[(. בשנת  הד  אביב: מעריב,  ]תל  עמי אלעד–בוסקילה  בעריכת 

הצבר של סחר ח‘ליפה )ירושלים: גליליאו(. הוצאת מפרש פרסמה בשנת 1979 את גברים בשמש ואת 
מה שנותר לכם של ע‘סאן כנפאני )בתרגום של דניאלה ברפמן ויאני דמיאנוס(, ובשנת 1984 פרסמה את 
האופסימיסט של אמיל חביבי )בתרגום של אנטון שמאס( ואת החמנית של סחר ח‘ליפה )בתרגום של 
רחל חלבה(. בשנת 1988 פורסם הספר חיילים של מים בתרגום ובעריכה של נעים עריידי ונביל טנוס 

)תל אביב: מעריב והקיבוץ המאוחד(. בשנות האלפיים פרסמה הוצאת אנדלוס פורצת הדרך את בור 

המים הראשון של ג‘ברא אבראהים ג‘ברא )בתרגום של רביב אנין(, את ירושלמית של סירין אלחוסייני 
שהיד )בתרגום של מלי ברוך( ואת באב אלשמס של אליאס ח‘ורי, סופר לבנוני שהזדהה עם המאבק 

הפלסטיני )בתרגום משה חכם(. אך כאמור, שוק הקוראים של ספרות זו הוא מצומצם, והוצאת אנדלוס 

נאלצה להפסיק את פעילותה בהיעדר מימון.

ראו למשל גביזון, 2002. גביזון מכירה ב“תחושת האפליה של ערביי ישראל” )שם, עמ‘ 58(, אך תובעת   21

מהפלסטינים לקבל את דגם המדינה היהודית כלגיטימי וטוענת כי “הפער בין מעמדם של הערבים ובין 

מעמדם של היהודים בישראל אינו גדול יותר או חמור יותר מן ההבדלים במעמדן של אוכלוסיות רוב 

ומיעוט במקומות אחרים” )שם, שם(, וכי אין הבדל בין מדינה יהודית למדינת היהודים. היא גם מסבירה 

ש“הסרבנות הערבית הראשונית אחרי 1967 גרמה לכך שבחלקים מן השטחים האלה החל מיד מפעל 

התיישבות יהודי נמרץ” )שם, עמ‘ 66(. כלומר מפעל ההתנחלויות אינו נובע מהתיאולוגיה ומשאיפות 

הכוח  היוצאת מתנאי  א–היסטורית  זוהי עמדה  הציונות, אלא מ“הסרבנות הערבית”.  ההתפשטות של 

הקיימים ומחפשת להם לגיטימציה. חיים גנז )2006א( מציב עמדה מאוזנת יותר בטענתו שמדינת ישראל 

היא מדינה יהודית במובן זה שהיא מממשת, וראוי שתממש, את זכותם של היהודים להגדרה עצמית. 

לבלעדיות  קניינית  כזכות  זכות ההגדרה העצמית  להבין את  “אין  כי  הביקורתית מדגישה  אך עמדתו 

ולהגמוניה בכל התחומים. בעיקר אין לעשות זאת במדינות שאוכלוסייתן מורכבת מכמה קבוצות אתנו–

לאומיות”. למרות הסייג הזה הוא גורס בסופו של דבר כי “מוצדק ליהודים לשאוף לקיים רוב יהודי 

משמעותי בישראל, ועל המדינה לסייע באמצעים מסוימים, בכפיפות למגבלות הנובעות מזכויות האדם, 

למימוש המטרה הזו. אם תקום מדינה שעיקרה פלסטינית, שלדעתי ולדעת הרוב בישראל צריכה לקום, 

שנוגע  אי–שוויון  בעיקר  בישראל:  לערבים  יהודים  בין  מסוים  אי–שוויון  שיתקיים  מוצדק  אז  זה  יהיה 

להעדפת יהודים בהגירה, ואי–שוויון מוצדקים מכוחם של הבדלים מספריים”. וראו גם גנז, 2006ב.
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אין מדובר רק בתוצר לוואי של המלחמה, מפני שגם עם שוך הקרבות מנעה ישראל הריבונית 
את שיבת הפליטים לבתיהם, הפקיעה את אדמותיהם ובזזה את רכושם.22 לכן המושג “טיהור 
אתני” אינו מתייחס רק למלחמת 1948, אלא גם למניעת השיבה של הפליטים לאחר כינון 
הריבונות היהודית ולמחיקה של ההיסטוריה הפלסטינית.23 זהו גם אחד הנימוקים החשובים 
לטענה שהנכבה מעולם לא הסתיימה ואחת הסיבות לייצוג הספרותי שלה בזמן הווה מתמשך. 
במצב הפוליטי שנוצר ־ ומאחר שההיסטוריוגרפיה, הארכיון, החוק והמשטר מייצגים 
את המנצחים ־ הפכה הסיפורת לשדה מרכזי להשמעת קולם של המנוצחים. ספרות הנכבה, 
املقاومة(,24 עוסקת בטרגדיה הפלסטינית ברומנים,  )أدب  גם את ספרות ההתנגדות  הכוללת 
בסיפורים קצרים, במחזות ובזיכרונות ריאליסטיים.25 כמו שכותב פייצל דראג‘ )1999(, זוהי 
ספרות המדרבנת את המנוצח לשוב ולעמוד על רגליו. אפשר למצוא בספרות זו נרטיבים 
מיתוסים  ועקירה,  גירוש  של  מפורטים  תיאורים  הפלסטינית,  ההיסטוריה  של  מורכבים 
של  במקרה  כמו  האסון.  על  ומעמדיים  ממוגדרים  ומבטים  וגאולה  חורבן  של  תיאולוגיים 
הוא  בעיות;  נטול  אינו  ההיסטוריה  עם  הספרותיים  הייצוגים  של  המפגש  השואה,  ספרות 
מסמך  ובדיון,  אמת  שבין  הקשר  בדבר  עמוקות  ופוליטיות  אפיסטמולוגיות  שאלות  מעלה 
א– סוגות  בין  הכוח  ביחסי  הכרה  מחייבות  אלה  שאלות  וספרות.  היסטוריוגרפיה  ועדות, 

סימטריות המשמשות לייצוג בכלל ולייצוג “אמת” בפרט. 
לשוניים  ייצוגים  של  רחב  מנעד  ומגישה  אחת  מקשה  עשויה  אינה  הנכבה  ספרות 
וזמן  הכתיבה  זמן  של  בהקשר  ותלוי  אחיד  אינו  נכבה  במילה  השימוש  אפילו  ותרבותיים. 
התרגום. בערבית משתמשים לציון האסון במגוון מילים כמו נכבה, כארת‘ה )كارثة(, הזימה 
)هزمية(, נכסה )نكسة( או מאסאה )َمأَْساة(. בעברית אפשר למצוא שימוש במושגים אסון, תבוסה, 
טרגדיה או נכבה, אך השימוש בהם אינו אחיד ואינו עקבי. בכמה מקרים משתמשים בשאילת 

בלעו  היהודי,  השמאל  חזית  שנחשבו  מפ“ם,  של  הצעיר  השומר  שקיבוצי  העובדה  במיוחד  מטרידה   22

לקרבם נתחים נכבדים מהאדמות הפלסטיניות וסירבו להכיר בכך )קדמן, 2008(.

אני מקבל לגמרי את טענתו של קונפינו )Confino, 2012( שהגירוש אינו בהכרח פרי החלטה מתוכננת   23

הגירוש  אך  ורמלה(,  מלוד  הפלסטינים  של  והגירוש  ד  תכנית  )למשל  כאלה  החלטות  גם  היו  מראש. 

בכללותו היה תוצאה של תהליך פתלתל ומורכב שיש לעמוד על נסיבותיו הייחודיות בכל אזור ואזור. 

בני מוריס )1997( מציין למשל את ההבדל בין יגאל אלון, מפקד חזית הדרום, שדאג לגירוש שיטתי, ובין 

משה כרמל, מפקד חזית הצפון, שביצע גירוש סלקטיבי בלבד )בדרך כלל של מוסלמים ולא של נוצרים 

או דרוזים, למשל בכפר מעיליא בצפון(, וראו גם שפירא, 2004. עם זאת, מניעת השיבה של הפליטים 

לאחר המלחמה היא פרי החלטה מפורשת, וזו גם הסיבה העיקרית לכך שהנכבה אינה אירוע שאירע רק 

בזמן עבר.

األدب  בספרו   1968 בשנת  כנפאני  ע‘סאן  טבע  הפלסטיני  בהקשר  ההתנגדות”  “ספרות  הביטוי  את   24

الفلسطيني املقاوم تحت االحتالل: 1968–1948, שפירושו “ספרות התנגדות בפלסטין הכבושה 1968-1948” 

)كنفاين, 1968(. הוא גם ערך הבחנה חשובה בין הספרות שנכתבה תחת הכיבוש הישראלי מאז 1948 )שאת 

המציאות שבה נכתבה כינה “מצור תרבותי”( ובין הספרות שנכתבה בתפוצות. ספרות ההתנגדות נתפסה 

בעיניו ככלי חשוב של המאבק האנטי–קולוניאלי.

פייצל דראג‘ )دراج, 2003( נותן את דעתו להבדל בין היסטוריה לספרות: ההיסטוריה של הפלסטינים   25

בפרספקטיבה  כלל  בדרך  מיוצגת  הספרות  ואילו  ליניארית,  זמן  בתפיסת  היהודים  ידי  על  נכתבה 

המערסלת את ייצוגי הזמן והמרחב, כפי שנראה בהמשך.
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במילה  )כמו  שאילה  בתרגום  משתמשים  ובאחרים  שואה(,  במילה  בשימוש  )כמו  משמעות 
נכבה(.26 בתוך המבוך הלשוני הזה אפשר למצוא גם פרספקטיבות סותרות של זמן ומרחב: 
מקצת הטקסטים מתמקדים באסון שאירע בשנת 1948, ואחרים משבצים אותו בתוך סדרה 
מתמשכת של אסונות שפוקדים את העם הפלסטיני מאז )ביניהם מניעת שיבת הפליטים מיד 
לאחר קום המדינה, הממשל הצבאי שהטיל השלטון הקולוניאלי על האוכלוסייה הפלסטינית, 
טבח כפר קאסם, התבוסה ב–1967, הטבח בסברא ושתילא בשנת 1982, המלחמה בעזה בשנת 
2009, הריסת כפרי אלערקיב הבדוויים בשנת 2010 ועוד(. מפרספקטיבות אלו הנכבה אינה 
אירוע סגור שאירע בזמן עבר ושאפשר להתאבל עליו, אלא אירוע מלנכולי מתמשך, ותפיסה 

זו מכתיבה אסטרטגיות תרגום שונות מאלה המתבוננות באסון קונקרטי.
גם המפגש של הספרות עם ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה מכיל סתירות רבות ומעמיד 
את המתרגם בפני דילמות של ייצוגים חסרים, מסמנים נזילים או מצבים אּפורתיים )מבוי 
סתום בלשונו של דרידה ]2002[(. כפי שכבר הראינו, אי אפשר לייצג בעברית את שם היישוב 
הפלסטיני בית דג‘ן, לא בשמו הפלסטיני המקורי שהיה ואיננו וגם לא בשם היהודי החדש 
)בית דגן(, שמוחק את החורבן ומייצג את המקום ההיסטורי המקורי רק חלקית )ראו להלן(. 
יותר מכך, במקרים רבים הזמן שחלף מרגע הכתיבה עד רגע התרגום, ובתוך כך ההשתנות 
המתמדת של הלקסיקון בשתי השפות, מעצימים את הסתירות הללו. במקרים אלו התחומים 
הבלתי ניתנים לתרגום הופכים מבעיה אסתטית, לשונית או ספרותית לבעיה פוליטית ואתית. 
רב  מאמץ  המשקיעה  הנכבה,  בספרות  מרכזי  עיקרון  הוא  המקור  שמות  של  השימור 
וכמו  במקור,  בגידה  היא  דגן  בית  העברית  בצורה  הבחירה  כך  משום   .1948 מפת  בשחזור 
במקרים רבים אחרים, היא גם מסמן לא יציב של המקור, שכן על חורבות בית דג‘ן הוקמו 
מלבד בית דגן עוד שלושה יישובים: משמר השבעה, חמד וגנות. ברור שהיחס בין בית דג‘ן 
וזהו ההבדל הבלתי ניתן  לבית דגן הוא יחס של זהות, אבל גם של הבדל )דרידה, 2008(, 

לגישור שבין העצמי לזר )ריקר, 2006, עמ‘ 68(.27 
כשאנטואן שלחת תרגם את ספרו של עמוס קינן בדרך לעין חרוד מעברית לערבית הוא 
כמו  זו,  שהכרעה  ברור  אך   ,)2006 )כיאל,  העבריים  היישובים  שמות  את  להשאיר  החליט 
החלופה שלה, מבוססת על ייצוגים חסרים של הסימן בהשוואה לסימן בשפת המקור. משום 
באופן  ניתן לתרגום  ולהנהיר את הבלתי  יש מתרגמים המבקשים להשלים את החסר  כך, 
מובלע בטקסט. למשל, במקום “הוא זוכר את בית דג‘ן” יש שיכתבו “הוא זוכר את בית דג‘ן 
ההיסטורית ששכנה על הדרך בין יפו לרמלה”. אנטון שמאס )בתרגום האופסימיסט של אמיל 
חביבי( תרגם את המילים “בכיכר החנטורות” )שמשמעותן “בכיכר העגלות”( ל“כיכר פריס, 
לפנים כיכר החנטורות” )אבו מוך, 2012(. במקרה זה התערב שמאס בטקסט המקורי והוסיף 
את התיאור במובלע, בלא חתימת ידו. אנטואן שלחת, לעומת זאת, התערב התערבות גלויה 
כשניסח הערת שוליים חוץ טקסטואלית )אצל כיאל, 2006, עמ‘ 204(: “השארנו בתרגום את 
השמות העבריים הישנים והמחודשים למקומות ואתרים הגיאוגרפיים בארץ מתוך היצמדות 

הרמב“ם הציע למשל לפרש את המילה חג גם כעלייה לרגל, כמו במשמעות הערבית )حج(, או להשתמש   26

במילה סיעה הקשורה קשר אטימולוגי עם המילה שיעה )شيعة(, שפירושה סיעה, מפלגה )דנה, 2010, 

עמ‘ 28(. אלה הם תרגומי שאילה.

טענה זו עשויה להיות בעייתית משום שהיא משכפלת את יחסי הזרות ואת ההיגיון התיאולוגי–פוליטי.  27
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לרוח הטקסט של הרומן ולא מתוך השלמה עם השמות האלה וגם לא מתוך מציאת פיצוי 
בשמות אלה במקום השמות המקוריים הערביים”. ההערה הזאת מנסחת את ההבדל כסימן 

של אויבּות בין השפות ומבטאת מהלך של הגנה על החסר.
גם מתרגמים מערבית לעברית בחרו לעתים להשאיר את השמות המקוריים של היישובים 
הפלסטיניים ולהנהיר בהערת שוליים כל שם ושם )למשל הערת שוליים המציינת שמרג‘ אבן 
פורטונה  כנפאני,  של  לחיפה  השיבה  של  הראשונה  המתרגמת  יזרעאל(.  עמק  הוא  עאמר 
השכונות  של  העבריים  והשמות  הערביים  השמות  עם  חיפה  של  מפה  צירפה  אף  שפירו, 
הסמנטי  החלל  את  למלא  ניסיון  על  מעיד  המפה  צירוף   .)274 עמ‘   ,1992 )עמית–כוכבי, 
שבעטיו הופך המתרגם מסובייקט סמוי לגלוי.28 הערות השוליים נתפסות לעתים כהתערבות 
גסה, בהניחנו בטעות שאת הטקסט תרגם מתרגם שקוף. ההתערבויות הללו מתרבות בעיקר 
בתרגום טקסטים שנחשבים נחותים. משום כך, בתרגומים מערבית לעברית אפשר למצוא 
הערות שוליים רבות יותר מאשר בתרגומים מאנגלית או מצרפתית )שם(. בתרגום טקסטים 
ניתנות  בלתי  פסקאות  ואפילו  משפטים  מילים,  להשמיט  נוהגים  אף  מתרגמים  “נחותים” 
לתרגום )כיאל, 2006, עמ‘ 101(.29 הודא אבו מוך )2012( מראה שבתרגום האופסימיסט של 
הפכו  ואלה  ובתוספות,  בהשמטות  רבה  חירות  שמאס  נטל  לעברית  מערבית  חביבי  אמיל 
את הטקסט המקורי בסופו של דבר לטקסט פחות ערבי כדי שיתאים לקהל היעד העברי. 
לטענתה, שמאס הקביל בביאורים שלו את המקור הערבי לאסוציאציות המוכרות לקורא 
העברי. למשל, את שבטי עאד ות‘מוד הוא הציג כמקבילה הערבית של קורח ועדתו. לפי 
פי  על  הטקסט  את  ולתרגם  היעד  לשפת  נאמן  להיות  בחר  שמאס  מוך,  אבו  של  הניתוח 

הכללים של העברית התקנית. בכך היא רואה מחיקה של הערבית לטובת העברית.30
תיאולוגי–פוליטי  סיפור  כתבה  פלסטינית,  סופרת  עזאם,  סמירה  נוספת:  דוגמה  הנה 
)عزام,  الفداء”, כלומר “לחם הקורבן”  נוצריים משיחיים ששמו “خبز  ובעל היבטים  ממוגדר 
1997(. וכך כתבה בו )עמ‘ 137(: “וכאנת ]...[ בעד מערכה אנצבת אלנאר פיה מן מסתעמרת 

למשל, בסיפור שכותרתו “קדימה” )كدمية( של סלימאן אלשייח‘ )الشيخ, 1997( נוספה הערת שוליים של   28

העורכים בערבית שהסבירה את הבלתי ניתן לתרגום )שם, עמ‘ 121(: “קדימה: מילה עברית שמשמעותה 

קיים  “קדימה הסתער” אכן  בעייתית. בהקשר מסוים הצימוד  כמובן  היא  הזאת  הסתערות”. ההבהרה 

בעברית המדוברת, אך היא אינה משקפת את מלוא משמעותו של המסומן “קדימה”. הנהרה זו לא רק 

מבהירה אלא גם מטשטשת.

לעומת זאת, בתרגום של טקסטים קלאסיים, אפילו מערבית לעברית, נשמרת קדושת המקור, והמתרגמים   29

נמנעים מלהתערב בטקסט )כיאל, 2006, עמ‘ 101(.

הממצאים של אבו מוך )2012( אמנם ברורים, אך אני חושב שהפרשנות שלהם מורכבת יותר. זוהי דוגמה   30

שממנה אפשר ללמוד על הקשר בין תוכן התרגום, זמן התרגום וההקשר הפוליטי שלו. כשתרגם שמאס 

את אמיל חביבי, הוא האמין בלאומיות טריטוריאלית משותפת של יהודים וערבים, שבה כל ילידי הארץ 

יוגדרו ישראלים ומהות המשטר תוגדר בהתאם. הוא ראה את כתיבת הערבית בעברית )ולהפך( כחלק 

מהפרויקט הזה. כיום, כשברור שהפרויקט הזה נכשל, ייתכן מאוד ששמאס היה בוחר באסטרטגיית תרגום 

של  לספרו  שערך  בתרגום  אולי  למצוא  אפשר  לזה  ביטוי  העברית.  בתוך  הערבית  הנכחת  של  אחרת, 

אליאס ח‘ורי )2002( באב אלשמס; בתרגום זה הנכיחו שמאס ומשה חכם )המתרגם( את הערבית בעברית 

נזוז מעט מהשדה  כאסטרטגיה של תרגום המגיבה ליחסים הקולוניאליים בין השפות. יתר על כן, אם 

הפוליטי, אבו מוך בעצם מניחה שיש מקור שיש לקדשו, ושהמתרגם חייב להיות נאמן למקור ולמחבר.
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נהאריא אליהודיה” )ההדגשה אינה במקור(.31 המילה מסתעמרה )مستعمرة( מתורגמת במילון 
 settlement, הערבי–עברי איילון–שנער כמושבה. במילונים ערביים–אנגליים היא מתורגמת
colony. אסתעמאר בערבית פירושו אימפריאליזם וקולוניאליזם. אם כך, האם יש לתרגם 
היהודית  המושבה  מן  אש  נורתה  מערכה שבמהלכה  לאחר   ]...[ זה  “היה  כך:  המשפט  את 
בנהריה על הכפרים הערביים בנפת עכו”, או שיש לכתוב “מן ההתנחלות היהודית” או שמא 

“מן הקולוניה היהודית”.
זהו מצב של סתירה המחייב בגידה בערבית, בעברית או בשתיהן גם יחד. יתרה מכך, 
סמירה עזאם השתמשה במילה מסתעמרה, ולא במילה אסתיטאן )استيطان(, שנעשתה שכיחה 
במילה  משתמשים  מחקרים  כיום  היהודית.32  ההתנחלות  את  לתאר  כדי   1967 לאחר  יותר 
אסתיטאן גם לתיאור ההתיישבות הקולוניאלית היהודית בגבולות הקו הירוק.33 האם הייתה 
משתמשת עזאם במילה אסתיטאן לו כתבה לאחר 1967? האם הייתה מכנה כל יישוב יהודי 

התנחלות, או רק כזה שנמצא מחוץ לגבולות תכנית החלוקה, כמו נהריה? 
עד עתה הצבעתי על הפוליטי בתוך הטקסט הפואטי, אך אפשר גם לחפש את הפואטי 
בטקסט הפוליטי. מדוע למשל השתמשה עזאם במילים אנסבת אלנאר )انصبت النار, הוסבה 
האש( ולא בביטוי המקובל בערבית לירי אש אטלק אלנאר )أطلق النار, נורתה האש(? האם 
בכלליות: האם אפשר  ננסח את השאלה  או אם  חריג?  בייצוג  ירי האש  ביקשה לסמן את 
להיות נאמנים לכל הפרשנויות המתחייבות מן השינוי בזמן שחלף מרגע הכתיבה ועד רגע 
הזמן  חלוף  כך  משום  תמידית.  משתנות  השפות  שתי  שבו  במצב  נעשה  התרגום  התרגום? 
אינו פותר את בעיית האפוריה אלא לעתים אף מחמיר אותה. אני רוצה להצביע עתה על 
הזמן– ושל תפיסת  ההיסטוריוגרפיה  נכבה, של תפיסת  המושג  יציבים של  הלא  המסמנים 

מרחב שלה. החוסרים הללו ידגימו את המצבים המורכבים של התרגום.

מסמנים לא יציבים של המושג נכבה 

כמסמן  שהשתגר  נכבה  למושג  אסון,  בערבית  שמשמעותה  נכבה,  מהמילה  המעבר 
המושג  של  לגנאלוגיה  באשר  גם  נכונה  )עובדה  ליניארי  אינו  הפלסטיני  האסון  כלל  של 
החל   1948 בשנת  שהתרחשה  היסטורית  ייחוס  נקודת  עם  כמושג  בנכבה  השימוש  שואה(. 
)زريق, 1948(  כבר באוגוסט של אותה השנה על ידי ההיסטוריון הלבנוני קונסטנטין זרייק 
בספרון ששמו מענא אלנכבה )معنى النكبة(, כלומר “משמעות הנכבה”. ההיסטוריון הפלסטיני 

وكانت ]...[ بعد معركة انصبت النار فيها من مستعمرة نهاريا اليهودية.  31

פורסם(  )טרם  כוזר  רון  מרתקת.  היא  גם  העברית  בשפה  ומושבה  יישוב  יישב,  המושגים  אל  התנועה   32

עורך גנאלוגיה של התחדישים הללו ומראה כיצד הם שזורים ביחסי כוח ומנהלים משא ומתן עם השיח 

והפרקטיקות של קולוניזציה באימפריות האירופיות.

למשל, כותרת עבודה שהוגשה לאוניברסיטת קהיר בשנת 1980 )אצל כיאל, 2006, עמ‘ 56(: “אלאסתיטאן   33

אליהודי פי פלסטין פי פתרה אלהג‘רה אלת‘אניה מן ח‘לאל רואיה ש“י עגנון ‘תמול שלשום’” )االستيطان 

שפירושו  شلشوم"(,  “متول  عجنون  شاي  رواية  خالل  من  الثانية  الهجرة  فرتة  يف  فلسطني  يف  اليهودي 
“ההתנחלות היהודית בפלסטין בתקופת העלייה השנייה על פי הרומן של ש“י עגנון תמול שלשום”.
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)العارف, 1956( השתמש גם הוא במילה נכבה במובן דומה בכותרת לספרו  עארף אלעארף 
אלנכבה אלפלסטיניה ואלפרדוס אלמפקוד )النكبة الفلسطينية والفردوس املفقود(, כלומר “הנכבה 
הפלסטינית וגן העדן האבוד”. למרות זאת, נראה שהמושג החל להשתגר בספרות הנכבה רק 
לאחר 1967, ובעברית רק בעשור האחרון, בזכות פעולתו של הארגון “זוכרות” ובזכות החוק 

המכונה חוק הנכבה.34 
אני מביא עתה שלושה תרגומים שונים של פסקת הפתיחה מההקדמה של קונסטנטין 
זרייק משנת 1948. האחד של יוסף דרורי משנת 1969 )פורסם בקובץ לקח הערבים מתבוסתם 
בעריכת יהושפט הרכבי(, השני של יואב גלבר משנת 2004 )פורסם בספרו קוממיות ונכבה(, 

והשלישי שלי משנת 2010 )טרם פורסם(.
יוסף דרורי תרגם כך )אצל הרכבי, 1969, עמ‘ 184(: “אין שואת הערבים בפלסטין מפלה 
פשוטה, או רעה מבוטלת וחולפת, אלא שואה במלוא מובן המלה, ואחת המסות החמורות 
שנתנסו בהן הערבים בהיסטוריה הארוכה שלהם”. הטקסט הזה תורגם כאמור בשנת 1969, 
והרכבי  דרורי  תרגמו  ונכבה  הזימה  המילים  את  בעברית.  נכבה  הביטוי  שהשתגר  לפני 
כשואה, אך בהמשך הטקסט תרגמו גם את המילה כארת‘ה כשואה. יוצא אפוא שהם מאגדים 
הזאת במילה שואה  מילים שונות בערבית כמקבילות לשואה. הבחירה המשולשת  שלוש 
היא רבת משמעות, משום שהיא מהדהדת את הפוליטי שבטקסט, מייצרת חיבור פיגורטיבי 
בין שתי הטרגדיות ומאלצת השוואה ביניהן ־ או דחייה של השוואה כזאת. בשני המקרים 
אין מדובר במסמן של מאורע היסטורי קונקרטי אלא של הטרגדיה בכללה. דרורי והרכבי 
אינם יודעים עדיין שהטקסט שהם מביאים בפני הקוראים יהפוך לטקסט קנוני שיחנוך את 

הנכבה כמושג.
יואב גלבר תרגם כך )גלבר, 2004, עמ‘ 221(: “מפלת הערבים בארץ–ישראל, אינה סתם 
כישלון או רעה חולפת. זהו אסון במלוא מובן המילה ואחד הקשים ביותר שנחלו הערבים 
במהלך ההיסטוריה הארוכה שלהם”. גלבר תרגם את הפסקה מהתרגום לאנגלית של הספר 
להניח  קשה  נכבה.  המילה  של  לתרגום  אסון  במילה  ובחר   The Meaning of Disaster
שהחלטה זאת מבטאת את עמדתו האידיאולוגית, משום שכותרת ספרו של גלבר שבו מופיע 
הציטוט היא כאמור קוממיות ונכבה. עם זאת, כדאי לשים לב שאת המילה פלסטין )فلسطني( 

הוא תרגם לארץ ישראל, ובכך בגד בטקסט המקורי וניכס את משמעותו.
בפלסטין  הערבים  هزمية[  ]הזימה,  “תבוסת  פורסם(:  טרם  )זרייק,  כך  כתבתי  ובתרגומי 
]نكبة[  ה  ּבָ ַנּכְ זוהי  رش[ חולפת.  نكسة[ פשוטה או סתם עוולה ]שר,  ]נכסה,  אינה בגדר מפלה 
במלוא מובן המילה. זוהי אחת ההתנסויות הקשות ביותר שבהן התייסרו הערבים במרוצת 
مآٍس[”. זרייק ייצר היררכיה  ההיסטוריה הארוכה שלהם, הזרועה מבחנים וטרגדיות ]מאס, 
בין המסמנים ־ אסון, טרגדיה, תבוסה, מפלה ועוולה ־ ואת המילה נכבה הציב כמאגדת את 
כולם בדרך הברורה והמלאה ביותר. זו פעולה של תרגום בתוך הערבית, שבה הומרה הנכבה 
מפתה  היא  בעברית  נכבה  לכתוב  האפשרות  היסטורי.  למושג  אסון  שמשמעותה  ממילה 
משום שהמילה אסון אינה מכילה את אוסף המשמעויות של מושג הנכבה, וגם אינה נאמנה 

על דרך הפרדוקס הפיץ החוק את המושג לכל בית בישראל והנכיח אותו בעברית. פעולתו הדיאלקטית   34

מושא  של  ייצוג  מחייבת  מחיקה  של  פעולה  שכל  הפוסט–סטרוקטורליסטית  הטענה  את  לנו  מזכירה 

המחיקה, ומשום כך כל מחיקה היא גם כתיבה מחודשת של מושא המחיקה.
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להיררכיה בין המסמנים שניסח זרייק. משום כך כל המסמנים )הזימה, נכסה, שר, מאסאה(, 
וגם המילה אסון, הם ייצוגים חסרים של הנכבה.35 

הכתיבה הפלסטינית עצמה מיעטה להשתמש במושג נכבה עד לשנות התשעים ותיארה 
פאד‘ל  למשל,  כארת‘ה.  או  מאסאה  נכסה,  הזימה,  כמו  מילים  מגוון  באמצעות  האסון  את 
פי  ואת‘רהא  פלסטין  כארת‘ה  ועבר:  ד‘כריאת  ששמו  ספר  פרסם   )1965 )الجاميل,  אלג‘מאלי 
אלואקע אלערבי )كارثة فلسطني وأثرها يف الواقع العريب(, כלומר “זיכרונות ולקחים: שואת פלסטין 
והשפעתה על המציאות הערבית”. את האסון הוא מכנה כארת‘ה )שפירושה לפי מילון איילון–
שנער שואה, אסון כבד( ולא נכבה כמו שכינה אותה זרייק. כך גם סמירה עזאם, שנפטרה 
ע‘סאן  לעומתם,  להלן(.  )ראו  כארת‘ה  במילה  הקורבן”  “לחם  בסיפורה  השתמשה  ב–1967, 
“ארץ  כלומר  الحزين(,  الربتقال  )أرض  אלחזין”  “ארד‘ אלברתקאל  קצר ששמו  בסיפור  כנפאני 
אותו  ושמעון בלס תרגם  בביטוי מאסאה,  )كنفاين, 1978, 363(, השתמש  התפוזים העצובים” 
לעברית כטרגדיה )כנפאני, 1970, עמ‘ 21(. עם זאת, אפשר למצוא שימוש במושג נכבה גם 
לפני 1967. בסיפור “וורקה מן ע‘זה” )ورقة من غزة(, שפירושו “מכתב מעזה”, משנת 1956 כתב 
כנפאני )كنفاين, 1978, 349(: “... سبع سنوات يف النكبة”, כלומר “אותה עזה שבה חיינו עם אנשיה 
הטובים במשך שבע שנות הנכבה”. אני מבקש להדגיש כאן את אי היציבות של מסמני האסון 
ואת החשיבות של הזמן ההיסטורי של הכתיבה, של התרגום ושל מצב הלשונות באותו הרגע.

מסמנים לא יציבים של ההיסטוריוגרפיה

ההיסטוריות  ובעובדות  ההיסטוריוגרפיים  בנרטיבים  בולט  ביטוי  לידי  בא  החסר  הייצוג 
נכבה מחייבת לנקוט עמדה בדבר מעמדה  שעולות מהספרות. עבודת התרגום של ספרות 
האפיסטמולוגי של הספרות בתנאים שבהם מסמך עדיף על עדות, מחקר על סיפור ואמת 
על בדיון. האם אפשר לראות בספרות מתודה להיסטוריה חלופית )counter-history(? אילו 
אילוצים מטילות הפרשנויות ההיסטוריות על הטקסט הספרותי? או להפך: אילו אילוצים 

מטיל הטקסט הספרותי על הפרשנויות ההיסטוריות?
התיאוריה הפוסט–קולוניאלית של התרגום מבקרת את הריאליזם הנאיבי בהיסטוריוגרפיה. 
רואה  ספרותיים, כשם שהיא  המיוצר באמצעים  נרטיבי  בהיסטוריוגרפיה טקסט  רואה  היא 
בספרות מסמך היסטורי חשוב. היא מלמדת שקווי התיחום הנוקשים בין ספרות להיסטוריה 
הכוח  יחסי  על הספרות הם חלק ממערך  ההיסטוריוגרפיה  והעליונות האפיסטמולוגית של 
של   )re-presentation( רה–פרזנטציה  בספרות  לראות  אפוא  מציעה  היא  הקולוניאליים. 
ההיסטוריה ולא רפרזנטציה )representation( שלה, משום שהיא מאתגרת את ההיסטוריוגרפיה 
הקנונית ומציעה לה חלופות )Munslow, 1997(. היא מציעה הנכחה מחודשת של הייצוגים 

ומאס(  שר  נכסה,  )הזימה,  הללו  המילים  כל  את  שערבתי  לא  מדוע  השאלה  להישאל  עשויה  בצדק   35

בתעתיק עברי? שאלה זו חשובה עוד יותר אם נביא בחשבון שהבחירה שלי במילים העבריות )תבוסה, 

מפלה, רעה או טרגדיה( היא שרירותית משום שחלקן הן מילים נרדפות. הכרעתי שלא לשערב את כל 

המילים הנרדפות הללו נובעת מן החשש שהגודש בנוכחות של הערבית בעברית יטשטש את הבולטות 

ואת הייחודיות של המילה נכבה.
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או שחזור רטורי של ההיסטוריוגרפיה, במונחיו של   ,)2004( החסרים, במונחיה של ספיבק 
וייט )White, 1987(. פריצת הגבול היא כלי מתודולוגי של התיאוריה הפוסט–קולוניאלית 
)הזרם הפוסט–סטרוקטורליסטי שבה( שצמחה מתוך ביקורת הספרות האנגלית )אדוארד סעיד, 
גיאטרי ספיבק והומי באבא למשל היו כולם מבקרי ספרות, ראו Young, 1990(. ספרות הנגד 
נרטיבים רטוריים  ומבנה  היסטוריוגרפיה לספרות  בין  הגבול  דוחה את  הפוסט–קולוניאלית 
חלופיים של העבר עבור המנוצחים. עם זאת, הגבול בין ספרות להיסטוריה נפרץ לעתים גם 
על ידי המנצחים. ולראיה, השיר של נתן אלתרמן “על זאת”, שממנו ציטטתי למעלה, צונזר 

תחילה על ידי הצבא וקיבל בשל כך מעמד של אמת )חבר, 2012א, עמ‘ 10(.
נחזור שוב לסמירה עזאם, המנכיחה בסיפורה הקצר “לחם הקורבן” את האסון )عزام, 1997, 
139(: “ת‘מ ּכאנת ּכארת‘ה חיפא” )ثم كانت كارثة حيفا(, כלומר “אחר כך התרחש האסון של חיפה”. 
כאמור, עזאם אינה משתמשת במילה נכבה אלא בכארת‘ה, שפירושה אסון, אפילו אסון כבד. 
שיקול הדעת שלי בתרגום המילה לאסון ולא לנכבה נובע מכך שעזאם מתייחסת לאסון קונקרטי, 
עזאם את  היהודים. בהמשך מרחיבה  בידי  חיפה  נפלה  עת  באפריל 1948,  ב–22  זה שהתרחש 
תיאור האסון: “אש מן ההר שפכה עליהם את חמתה”. גם כאן נדרשת עזאם לאירוע שיש לו 
סימוכין היסטוריים. בני מוריס )1997( מדווח על ירי מרגמות ונשק קל של יחידות ארגון ההגנה מן 
הכרמל ומהדר בלילה של 21 באפריל ובבוקר שלמחרת כדי להפחיד את הפלסטינים שבעיר. מבין 
70 אלף תושבי חיפה הפלסטינים נותרו בה כ–3,000 בלבד. הפלסטינים ברחו בדרך היבשה והים 

לעכו ואחר כך ללבנון. תושב פלסטיני של חיפה תיאר את המצב במכתב לבנו )שם, עמ‘ 151(:

להיות  יכול   ]...[ לעזוב  עומדים  ורבים  התושבים,  בין  לבהלה  גרמה  המרגמות  אש 
שאנו ניסע לביירות. התכונה לבריחה מעכו פגעה בכל השכבות: העשיר, הבינוני 
]...[ בעיר שוררת מתיחות  והם מוכרים כל שאפשר  כולם מתכוננים לעזוב  והעני. 
איומה ]...[ ושכר המוניות עלה לממדים דמיוניים. הבהלה אחזה גם בפליטים שהגיעו 

לעיר ]עכו[ מחיפה ומבלד אלשיח. 

הוא מתאר גם משקיפים בריטיים )שם, עמ‘ 123(: 

הם ]היהודים[ ירו ללא הרף על כל הערבים שנעו הן בואדי ניסנס והן בעיר העתיקה. 
יריות אלה כללו אש ללא כל הבחנה ממקלעים וצליפות על נשים וילדים ]...[ שניסו 
לצאת מחיפה דרך השערים שהובילו אל הרציפים ]...[ ליד השער המזרחי של הנמל 
התגודדו בצפיפות רבה נשים וילדים וזקנים ערבים, היסטריים ומבוהלים, והיהודים 

פתחו עליהם באש ללא רחמים.

סמנטי  מפץ  מייצר  ההיסטוריות  לעובדות  הספרותי  הטקסט  בין  אמצעי  הבלתי  המפגש 
אחר  החיפוש  אך  הספרותי.  המעשה  של  והן  ההיסטוריוגרפיה  של  הן  ופרובלמטיזציה 
עדות היסטורית בספרות עשוי להיות מעשה מביך, מפני שהוא מכפיף מחדש את הספרות 
להיסטוריוגרפיה. ומה אם יתברר שמתקיימת ביניהן סתירה מוחלטת, כמו במקרה של ע‘סאן 
כנפאני, בסיפורו “מכתב מעזה”, שכתב )كنفاين, 1978, 340(: “בעיבורה של אותה שנה תקפו 
היהודים באש ובלהבות את עזה. את עזה שלנו. הם הפציצו את מרכז רובע אלצבחה”. ההפצצה 



הפוליטיקה והתיאולוגיה של התרגום 176 יהודה שנהב 

הזאת על רובע אלצבחה הייתה נתונה למחלוקת היסטוריוגרפית. ב–5 באפריל 1956, השנה 
שבה נכתב הטקסט, הטילה ישראל כמאה פגזי מרגמה 120 מ“מ על מרכז העיר עזה ועל רובע 
אלצבחה ופגעה במטרות אזרחיות רבות. פצצות מרגמה 120 מ“מ היו באותה העת אחד מכלי 
הנשק המדויקים ביותר של הצבא, ומטווח של 7-6 קילומטרים הן פגעו ברדיוס של 30 מטר 
יעדים מצריים מבוצרים.  )מוריס, 2003, עמ‘ 628(. ישראל טענה שהפציצה  סביב המטרה 
משה דיין הצהיר שצה“ל הפגיז את ג‘בל עלי אלמונטאר )הממוקם כקילומטר מדרום–מזרח 
לעיר עזה(, שם שכן מוצב מצרי, ולא את מרכז העיר האזרחי. משקיפי האו“ם שהיו בעיר 
הזימו את הטענה הזאת )שם, עמ‘ 399(, ומוריס מראה שדיין שיקר במצח נחושה )שם, עמ‘ 
628(. גם מרדכי בר און, ראש לשכתו של דיין באותה העת, אישר שהמטכ“ל הורה להפגיז 
מהם   75% תושבים,  מיליון  כרבע  בעזה  שכנו  ההם  בימים   .)629 עמ‘  )שם,  עזה  מרכז  את 
פליטים שנעקרו מבתיהם בפלסטין בשנת 1948. יש לציין שמקצתם גורשו ממדינת ישראל 
רק לאחר המלחמה. ההתקפה על עזה בשנת 1956 היא חלק בלתי נפרד ממה שכנפאני מגדיר 
נכבה מתמשכת. דוגמה זו מראה עד כמה בעייתית ההיררכיה בין ההיסטוריוגרפיה לספרות, 

לרבות קווי התיחום ביניהן, המסייעים לשמר את ההיררכיה הקולוניאלית. 
מקרה דומה שבו הקדימה הספרות הפלסטינית את ההיסטוריוגרפיה הישראלית הוא הטבח 
בכפר טנטורה שלחוף הים התיכון. הכתיבה הפלסטינית בישראל נאלצה לדבר בצופן שמסתיר 
את תהליך הטיהור האתני שבוצע ב–1948. בספרו האופסימיסט שחזר אמיל חביבי )1984, עמ‘ 

148( בלשון מפותלת ומעורפלת את מה שאירע לתושבים הפלסטינים של טנטורה:36

ואחר הרעפתי חכות וחוטי ניילון על נער שהיה נענה לבקשתי ויורד למים על מנת 
להתיר את חכתי מאחד הסלעים. 

ושאלתיו: “מה לה לנערה זו כי לא תיטול חלק בדיג ובמשחקיכם?” 
אמר: “הטנטוראית?” וסיפר לי את אשר ידע על אודותיה. 

את שמה לא ידעו על כן קראו לה הטנטוראית, מפני שהגיעה מטנטורה. 
וסיפר כי הייתה בביקור בג‘סר אל זרקא כאשר נכבשה טנטורה ותושביה נדדו, והיא 

נשארה בג‘סר אל זרקא.
קורות הערב הסתווי ההוא לחוף טנטורה השומם נותרו סוד כמוס מסודות המדינה 

עד עצם היום הזה. 
אלא שאיני מעלה בדעתי כי ימנעו ממך לחושפו עתה, לאחר מה שקרה ביוני.

ולא עוד אלא שאיני יודע מה רשמו בפנקסיהם השמורים מכל משמר על קורות הערב 
ההוא. ואשר נצרתי בחזי ולעולם לא אשכחנו, עד אחרון הפרטים, הריהו פרוש לפניך.

הייצוג הספרותי הדחוס של חביבי מבקש לשחזר את מה שביקשו רבים לטשטש ולמחוק: 
את “סודות המדינה” בקשר לאותו “ערב סתווי”. בכך הוא חופר תחת יסודות השיח הפוליטי 
בישראל ומנסה לייצר, במבט מאוחר, דיבור אחר על מלחמת 1948. חביבי אינו מתאר רק את 
אירועי הימים ההם, הוא גם מפנה אותנו אל פעולת ההצפנה בהווה של אירועי הטבח בשנת 

1948. זוהי פעולת המחיקה, שכאמור מסמנת את עצמה.

דיון זה מבוסס על עבודתי המשותפת עם חנן חבר, ראו שנהב וחבר, 2004.  36
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הטבח  על  פלסטינים  של  עדויות  מוסמכת,  היסטוריה  בהיעדר  כ“ץ,  תדי  תיעד  לימים 
תביעה  בעקבות  שכתב  מהדברים  כמה  על  והתנצל  מרושלת  עבודה  עשה  כ“ץ  בטנטורה. 
אוניברסיטת  ידי רשויות  נפסלה עבודתו על  לוחמים לבית המשפט. כתוצאה מכך  שהגישו 
חיפה. במאמר המסכם את הפרשה קבע פפה )2002(, על סמך עמדה מתודולוגית המעניקה 
לעדויות )גם של יהודים( תוקף שווה לזה של מסמכי ארכיון, שהיה טבח בטנטורה. הוא כותב 
)שם, עמ‘ 197(: “אפשר לקבוע כחלק מדיון הסטוריוגרפי במלחמת 1948 ־ על כל ההשלכות 
הפוליטיות, המוסריות והאידיאולוגיות של קביעה זו ־ שבטנטורה בוצע טבח מן הקשים ביותר 
במלחמת 1948”. פפה הציע לבחון את פרשת טנטורה לא רק בהקשר של כיבוש צבאי לאומי, 
אלא גם בהקשר של טיהורים אתניים. הוא גם הסביר את המשמעות של פסילת עדויות של 
 Confino,( קורבנות פלסטינים וכרך אותה עם פסילת עדויות של קורבנות השואה. קונפינו
2012( נמנע מלקבוע אם היה טבח, אך מתאר את תהליך הגירוש המתוכנן של הפלסטינים 
שכלל הפרדה בין גברים ובין נשים וילדים וטרנספר של הנשים והילדים לפוריידיס הסמוכה. 
הוא מתאר עדויות מצמררות על קריאות החמס של המגורשים שגורשו אחר כך מפוריידיס 
לירדן. כמו במקרה של כנפאני, גם חביבי מטרים את הדיון ההיסטוריוגרפי בעשרות שנים. 
דוגמאות אלו מלמדות כי היחס בין מסמך לעדות אינו כיחס הבינארי בין אמת לשקר. הספרות 
מתבררת כאתר חשוב לבחינת הייצוגים ההיסטוריים של הנכבה, גם אם הם חלקיים, חסרים 
ו“משובשים”. עניין זה מחזיר אותנו אל הטענה בדבר יחסי הכוח הקולוניאליים המעצבים את 

קווי התיחום בין ספרות להיסטוריוגרפיה ומשפיעים על הפוליטיקה של התרגום. 

מסמנים לא יציבים של זמן–מרחב

דילמת הייצוג הנזיל באה לידי ביטוי בולט גם במסמני הזמן והמרחב של ספרות הנכבה. בולט 
בה במיוחד המתח בין תיאור הנכבה כאירוע קיצון של אסון גדול ובין היסטוריה מתמשכת 
שמא  או  עליו,  להתאבל  ואפשר   1948 בשנת  שהתרחש  באירוע  מדובר  האם  אסונות.  של 
זהו אסון מלנכולי שלא הסתיים מעולם? המיקומים הללו אינם יציבים ומרחיבים את רצף 
הבגידות של המתרגם. אך במי בוגד המתרגם? הבגידה היא מושג מתעתע, שכן היא מחליפה 
צדדים ומשמעויות פוליטיות. הדגשת האסון של 1948 היא מרכיב חשוב בזיכרון הקולקטיבי 
הפלסטיני, אך בה בעת היא מחלישה אותו פוליטית משום שהיא מנתקת אותו מהפוליטיקה 
של ההווה. לעומת זאת, הגדרת האסון כתופעה מתמשכת מטשטשת את עוצמתו של האסון 

הגדול. איך מייצגים את מה שאינו ניתן לייצוג? 
ספרות הנכבה גדושה במסמני זמן–מרחב, אך המתרגם אינו יכול להעתיק אותם במדויק 
מערבית לעברית; הוא נדרש לדלג מעל למצב הלשוני הנתון ברגע מסוים ולנוע עם הלשון 
בזמן אחורה וקדימה; לחשוב על משמעות המילה ברגע הכתיבה ועל משמעות המילה ברגע 
התרגום. רגישות למשלבים של זמן היא מורכבת משום שאין לה מסמנים קבועים. משלבים 
של דיבור אפשר לכייל, ויש להם מסמנים ברורים יחסית: מעמד, מגדר, גיל או השכלה. מסמני 
הזמן נמצאים בעצמם בתנועה. לכן כל תרגום בזמן נתון מקבע רגע אקראי בתולדות השפות. 
כאמור, סמירה עזאם כותבת ב“לחם הקורבן”: “אחר כך התרחש האסון של חיפה”. היא 
ומכנה אותה כארת‘ה:  היווצרות בעיית הפליטים בחיפה בשנת 1948  מתארת בפרוזה את 
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“הספינות פלטו אותם לחוף עכו. גוש של בשר. חלקם נאנקו מן הרעב ואחרים מן החרדה. 
]הפליטים[ מילאו את בתי העיר וחצרותיה, את מסגדיה ואת מנזריה. העיר הקטנה הזאת 

נטלה על עצמה להאכיל ולהעניק מחסה לכל האלפים הללו”.
אצל עזאם האסון הוא הרגע ההיסטורי שבו נוצרה בעיית הפליטים בחיפה בשנת 1948. 
גם כנפאני ב“ארץ התפוזים העצובים” )كنفاين, 1978, 363( מתאר את אותו הרגע ההיסטורי 

בחיפה ובעכו בשנת 1948, המכונה בתרגומו של בלס טרגדיה )כנפאני, 1970, עמ‘ 21(. 
ואולם, הניסוח של האסון כאירוע קונקרטי בזמן, שהתרחש והסתיים בשנת 1948, אינו 
משותף לכל הכותבים. אפילו קונסטנטין זרייק )زريق, 1948(, שטבע את המילה כמושג, היה 
ער לתנועה מן ההיסטורי לאנליטי ומשם לפוליטי. לקראת סוף ההקדמה הוא כותב )שם, 
עמ‘ 11(: “يف نكبتنا الَحاَضَة”, כלומר “הנכבה הנוכחית שלנו” )ההדגשה אינה במקור(. בכך הוא 
מצביע על הממד הטמפורלי של המושג ועל הנכבה כסדרה של אירועים, ולא כאירוע אחד 

שהסתיים. עמדה דומה משקף ע‘סאן כנפאני בסיפורו “מכתב מעזה” )كنفاين, 1978, 341(:

מוסטפא, עזה נראתה אחרת. באור חדש לחלוטין. אני ואתה מעולם לא ראינו אותה כך. 
אפילו באבנים שהתגבהו זו על גבי זו בשכונת מגורינו אלשג‘עיה נוצקה משמעות. היה 
זה כאילו הונחו שם כאות וסימן לאותה המשמעות. משמעות לאותה עזה שבה חיינו עם 

אנשיה הטובים במשך שבע שנות הנכבה )سبع سنوات يف النكبة( )ההדגשה אינה במקור(.

המפורש שלו  השימוש  למול   .)1956( שלו  ההווה  אל  אירוע שמתמשך  בנכבה  רואה  כנפאני 
במושג נכבה, מחמוד אלרימאוי, בסיפור “הכיסופים אל האדמה הטובה” )אלרימאוי, 2011(, 
אינו מציג “סיפור גדול” וגם אינו משתמש במילה “נכבה”.37 הסיפור מתאר ערב אחד בחייו של 
אבו אלעבד במחנה הפליטים צווילח לאחר שנעקר אליו ממחנה הפליטים אלְנֵוויְעֶמה באזור 
יריחו בשנת 1967, שאליו הגיע לאחר שנעקר מביתו בבית דג‘ן בשנת 1948. הסיפור מסופר 
בזמן הווה מתמשך המאיר את הנכבה כאירוע מלנכולי שלא הסתיים מעולם, שכן אבו אלעבד 
מבקש כל הזמן לישון.38 בתוך כך, יש בסיפור גודש של מסמני זמן–מרחב לא ריאליים: “הוא 
הרגיש יחידי על אדמה לא נודעת, נטולת שייכות לעולם שמסביב”; “הוא נותר תלוי בין אדמת 
הערות לבין שמי השינה”; “הוא היה מנותק מן המקום, נועץ את מבטו בזיכרון. הוא אפילו לא 
נזכר לשאול: מה השעה עכשיו?”; את “בעיית הפליטים” הוא מתאר לא כנקודה היסטורית 
קונקרטית ב–1948, אלא כ“מסע מתיש שאינו מסתיים, מצב של נסיעה ללא כל תועלת וללא 
במונחים  המרחבי  המיקום  את  המנסח  הזה,  למשפט  לב  לשים  כדאי   .)77-8 עמ‘  )שם,  קץ” 

לסיפור המתורגם ולטקסט פרשני עליו ראו אלרימאוי, 2011, וכן שנהב, טרם פורסם.  37

הטקסט גדוש בתיאורים של שינה ושכחה. למשל: “הוא חש בתנומה שהתגנבה אל עיניו מבלי שתהיה   38

“הוא  תודעתו”;  את  וכיבה  ריסיו  את  עצם  אשר  הנמנום  גבר  קמעא  “קמעא  לה”;  להתנגד  סיבה  לו 

שב והשתטח על השמיכה כמי שבורח מן הלא–נודע שאורב לפתחו”; “הוא היה נחוש ליפול לתרדמה 

ארוכה, אפילו אם זו תוביל אותו אל תנומתו האחרונה”; “מוחו היה יגע ומבולבל מעוצמת המחשבה 

וההיזכרות”; “הוא נקלע לסערת נפש שממנה לא יכול היה לשוב ולחשוב על דבר כלשהו, כפי שלא צף 

במוחו שום זיכרון. הוא שש לקראת הרגע הזה שעל פי רוב שימש עבורו כהקדמה לפני הצלילה אל סבך 

השינה והשכחה” )עמ‘ 75—80(. ביטויים אלה מדגימים את תפיסת המציאות המלנכולית של הנכבה.
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של זמן. המרחב מנוסח, בכל רגע נתון, כנקודה בזמן. הסיפור הזה מתייחס אל הנכבה כמצב 
מתמשך, ולא כנקודה בדידה. המצב המתמשך של האסון מחייב תפיסת זמן הטרוכרונית, כזו 
שלפיה המרחב מוכל בתוך הזמן, ההווה מוכל בזמן עבר, והעבר מוכל בזמן הווה. פייצל דראג‘ 
היהודית  ההיסטוריוגרפיה  ידי  על  נכתבה  הפלסטינית  שההיסטוריה  טען  כבר   )2003 )دراج, 
בתפיסת זמן כרונולוגית, ואילו תפיסת הזמן בספרות הִמבדה אינה ליניארית ומערסלת את 

ייצוגי הזמן והמרחב. את הערסול הזה כינה בכטין )2007, עמ‘ 14-13( כרונוטופ. הוא כותב: 

בכרונוטופ הספרותי–אמנותי מתמזגים תווי ההיכר של המרחב והזמן בתוך שלמות 
 ]...[ בעין  ונראה  סמיך  נעשה  מתעבה,  כאן  הזמן  משמעות.  שנתמלאה  קונקרטית 
הזמן  ההיכר של  תווי  ההיסטוריה.  העלילה,  הזמן,  לתנועת  וחובר  מועצם  והמרחב 
באים לידי ביטוי במרחב; המרחב נטען משמעות מכוחו של הזמן ונמדד על ידי הזמן.

הזמן בניסוח זה מקבל ממדים מרחביים כמו אורך, רוחב ועומק. הזמן מקבל אחריות אבסולוטית 
על המרחב והופך לנקודת ציון. במונחיו של בכטין )שם(: “המרחב נטען במשמעות מכוחו של 
הזמן ונמדד על ידי הזמן”. זהו המצב בתיאור הנכבה אצל אלרימאוי. הזמן מאיין את המרחב 
והופך אותו לאלמנטרי בלבד, והמרחב מאיין את הזמן והופך אותו לנטול משמעות. אלה הם 
מקורות הטראומה שחווה אבו אלעבד.39 לתפיסת הזמן–מרחב של הטקסט יש השפעה עצומה 
על אופני התרגום, בין השאר, משום שהוא מצריך חיתוך תחבירי המנסח את אופייה המושלם, 
או לחלופין את אופייה הבלתי מושלם, של הפעולה )ריקר, 2006, עמ‘ 41(. למשל, הבחירה 
בין זמן הווה מתמשך )כשהפעולה אינה מושלמת( או לשון עבר מושלם )כשהפעולה מושלמת( 
היא אסטרטגיה תרגומית שנגזרת מהרגישות לזמן. כך גם בפסקה הבאה מתוך סיפורה של 
סמירה עזאם, “לחם הקורבן” )عزام, 1997, 140(: “הייתה זו עת האביב. באביב של פלסטין הים 
נצבע בכחול. במהלך היום שטות על גליו ספינות מפרש לבנות. בלילה מנצנצים הפנסים של 
סירות הדיג. ריח הניחוח מבוסתני התפוזים ממלא את האוויר”. במקרה זה, הבחירה בזמן הווה 

מתמשך נאמנה יותר למקור מאשר בחירה בזמן עבר מושלם. 
דוגמה זו מעלה גם את סוגיית המרחב ומראה שהנכבה היא גם אסון מרחבי, אסון ממשי 
וסמלי של קריעה מן המרחב הפיזי. היא מסמנת את העקירה, אך גם את ההמשכיות, באמצעות 
 :)11 )1984, עמ‘  כותב למשל אמיל חביבי באופסימיסט  הזמן שמתערסלים במרחב.  מסמני 
“והנה הירח קרוב אלינו יותר מעץ התאנה שפריה מאחר להבחיל בכפרינו השכול”. עץ התאנה 
נשאר הרחק מאחור, אך הוא משמש מסמן של זמן בעצם תהליך ההבשלה. במקום אחר כותב 
חביבי )שם, עמ‘ 35(: “עד מתי ימשיך הוא לחרוט כששנות השכחה נוקפות ומוחקות? מתי 
יקרא לפנינו את שנכתב על גזע הזית? והאם נותר עוד עץ זית בחצר הבית?” עץ הזית הוא 
מסמן כרונוטופי של זמן–מרחב. החריטה על העץ היא ייצוג חומרי של הזמן ההולך ומתעבה, 

גיבור סיפורו של אלרימאוי, הוא פוסט–טראומטי. הוא  במונחים של השיח הפסיכולוגי, אבו אלעבד,   39

חווה את תוצאותיה של עקירה טרגית ואיבד את חייו ואת רכושו. אלא שכמו שהראתה אפי זיו )2012(, 

הדיאגנוזה של “פוסט–טראומה” עדיין חסרה, משום שהוא מניחה שהטראומה אירעה בעבר והסתיימה, 

של  מהתמשכותה  כתוצאה  גם  מתמשך  טראומתי  במצב  מצוי  אלעבד  שאבו  עולה  מהטקסט  ואילו 

הטראומה בהווה. זוהי טראומה שאין לה נקודת אפס אחת, ואין ממנה החלמה.
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נעשה סמיך ונראה לעין, או שמא נעלם. כל הדוגמאות הללו מלמדות שספרות הִמבדה היא 
אפשרות לכתיבת נגד, הפורצת את גבולותיו של הזמן הליניארי דווקא משום שאינה נשענת 
על מסמכים ארכיוניים אלא על דימויים וחוויות אנושיות מורכבות של זמן ומרחב. מהבחינה 
הזאת הספרות כִמבדה מאפשרת לנצור את הטראומה ולהשתמש בה ככלי קיבול של הזיכרון.
אני רואה בפוליטיקה של התרגום סוגיה עקרונית ומבקש להכיל בעברית את הפרספקטיבה 
הדו–לאומית, בתקווה שזו תביא בעתיד לשימוש הדדי של יהודים ופלסטינים בשתי השפות. 
אלא שתרגום ראוי יכול להתקיים רק במתכונת של יחסים שוויוניים בין השפות, האפשריים 
רק במצב דו–לאומי )רז–קרקוצקין, 2007(. יש מתרגמים הגורסים שתרגום טוב מּונע מתוך ערך 
של דו קיום יהודי–ערבי )לסקירה ראו עמית–כוכבי, 1994(. אלא שדו קיום הוא מושג מוגבל. 
תפיסת הדו קיום מניחה שותפות בין יהודים לערבים )אזרחית, פולקלוריסטית או לשונית( בלי 
לשנות את מבנה הכוח הקולוניאלי הקיים ביניהם. לעומת זאת, שותפות דו–לאומית מושתתת 
על דה–קולוניזציה של יחסי הכוח בין יהודים לפלסטינים. משמעותה ויתור על פריבילגיות 
שבהן מחזיקים יהודים, כמו שליטה בלעדית על אדמות, על ניהול אוכלוסייה ועל סמלים וכמו 
המונופול על אמצעי האלימות. שפה היא תנאי הכרחי, אם כי לא מספיק, לדו–לאומיות, וזו 
דורשת דה–קולוניזציה של היחסים בין השפות. אחריותו של המתרגם היא להנכיח את הנכבה 
בעברית בלי למחוק אותה, בלי לביית אותה ובלי לייצג אותה באור אוריינטליסטי. בהיעדר 
מסגרות קנוניות, או לגיטימציה פוליטית, על המתרגם לייצר שפה חדשה שלא תדבר מפיו של 
הריבון. זוהי שפה דו–לאומית שתשערב את העברית ותעברת את הערבית. המודל הספרותי 
של בכטין מאפשר הכלה של ניגודים וסתירות ללא שאיפה להכרעה היררכית ביניהם. ייתכן 
שאפשר לגזור מהמודל הזה גם את תפיסת השפה והמרחב במתכונת דו–לאומית, דהיינו כזאת 

שמכילה ניגודים וסתירות פוריים ולא תפיסה אבסולוטיסטית אחת. 
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 ריבוי מודרניות וחזונו הסוציולוגי של 
שמואל נח אייזנשטדט

שלמה פישר*1

אחד המאפיינים הבולטים באישיותו של שמואל נח אייזנשטדט היה התמקדותו המוחלטת כמעט 
במחקר ובניתוח מדעי–סוציולוגי. אלה שזכו להכירו מקרוב ידעו שהיה איש משפחה, אב וסב 
תמיד  כן,  פי  על  ואף  מקסים.  שיחה  כאיש  אייזנשטדט  פרופ‘  את  זוכר  ואני  פנים,  ורב  נפלא 
זמן,  היה ברור לי שהעיקר הוא “התורה”; שצריך ללמוד, לחקור, לנתח ולכתוב מהר, כי אין 
וצריך להספיק כמה שיותר. לפיכך אני חושב שמצבת הזיכרון הראויה ביותר לפרופ‘ שמואל נח 
אייזנשטדט היא ערב המוקדש לעיון, דיון וויכוח עם משנתו והתחומים הרבים המסתעפים ממנה.

שהייתה  תיאורטיות  פרדיגמות  וכמה  כמה  אייזנשטדט  פרופ‘  הציג  השנים  במרוצת 
 free להן השפעה רבה על התיאוריה והמחקר הסוציולוגי בעולם. דוגמאות לכך הן המושג
floating resources שהופיע בספר The Political Systems of Empires בשנות השישים של 
המאה שעברה )Eisenstadt, 1963(, ועידן הציר )Eisenstadt, 1982( שהיה במוקד עבודתו 

בשנות השמונים.
גם ריבוי מודרניות הוא מושג תיאורטי כזה. מיום שטבע אותו אייזנשטדט, לפני כעשר 
שנים )Eisenstadt, 2000(, הוא נעשה למוקד התעניינות ודיונים בינלאומיים באירופה וגם 
בהודו, בסין, ביפן ובאמריקה הלטינית. אך ריבוי מודרניות הוא לא רק עוד הבניה תיאורטית 
של  התגבשותה  שיא  גם  מסוימת  במידה  אלא  אייזנשטדט,  של  היוצר  מבית  השפעה  רבת 
עבודתו ב–35 השנים האחרונות, פרק זמן של דור שלם של מחקר וניתוח סוציולוגי אינטנסיבי.

בהרצאה זו אבקש להראות את השלבים שהובילו לרעיון ריבוי המודרניות. התיאור יציג 
שני רבדים, שהם בעצם שתי צורות הסתכלות על אותו הדבר: שניהם משלבים תיאוריה עם 
ניתוח סוציולוגי, אך הרובד הראשון, שאקרא לו “מפוסט–מסורתי לריבוי מודרניות”, מצוי 
בדיאלוג מתמיד עם העולם האמפירי המשתנה והמתפתח, ואילו הרובד השני, שאותו אכנה 
להיות  שהפך   למה  ומתייחס  תיאורטית  ברמה  מתמקד  מודרניות”,  לריבוי  הציר  “מעידן 
ההתעניינות וההתעסקות התיאורטית המרכזית של אייזנשטדט בדור האחרון. טענתי היא 
שאייזנשטדט בנה מעין נרטיב של התפתחות החברה האנושית, נרטיב שיש בו מאפיינים 
כרונולוגית  מבחינה  הזה  הנרטיב  את  משלים  המודרניות  ריבוי  ברורים.  היסטוריוסופיים 
בין  שההפרדה  להדגיש  צריך  היסטוריוסופית.  מבחינה  ואף  כאחת,  תיאורטית  ומבחינה 
הרבדים הללו היא מלאכותית במידת מה, ואייזנשטדט עצמו מן הסתם לא היה מקבל אותה. 

אבל לדעתי יש להפרדת החוטים במחשבתו של אייזנשטדט ערך היריסטי ומבהיר.

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  1*
ההרצאה ניתנה כהרצאת פתיחה בערב עיון לזכרו של שמואל נח אייזנשטדט, 9 בדצמבר 2010, במכון ון   

ליר בירושלים.
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התנועה אל עבר ריבוי מודרניות יש בה משום כפילות: מצד אחד, יש תנועה פותחת, 
הוא  דבר  כל  יש תנועה מגבילה, מפני שלא  ומצד שני,  מודרניות,  רבים של  סוגים  יש  כי 
מודרניות, ולכל סוגי המודרניות יש מאפיינים או מהות משותפים. המהלך הראשון של גיבוש 
הזה  היה התנועה הפותחת, הפלורליזציה של מושג המודרניות. את הצעד  התפיסה הזאת 

 .)Eisenstadt, 1973( )post-traditional( עשה אייזנשטדט בניסוח המושג פוסט–מסורתי
כאמור, הרובד הראשון בהצגה זו מנהל שיג ושיח עם העולם האמפירי. נקודת המוצא של 
אייזנשטדט היא התיאוריות הקלאסיות של המודרניזציה, שהדגישו את מידת הבידול החברתי 
ושינויים מבניים וסוציו–דמוגרפיים אחרים כגון עיור ותיעוש שאפיינו את החברה העוברת 
משתחררת  שהיא  הניחו  חברתי,  בידול  של  גבוהות  רמות  השיגה  חברה  אם  מודרניזציה. 
עם  והתמודדות  חברתי  גיוס  של  מוגברת  יכולת  לה  ושיש  “סגורים”,  מסורתיים  מדפוסים 
בעיות. גישה זאת הולידה את הציפייה שככל שחברות ייעשו מודרניות יותר, כך הן ייעשו 
דומות יותר ויותר זו לזו, משום שכולן יתנסו באותם השינויים המבניים והסוציו–דמוגרפיים. 
החלו  השבעים  שנות  עד  אך  שעברה,  המאה  של  החמישים  בשנות  נוסחו  אלו  תורות 
ל“השתחררות”  נגע  הספקות  אחד  סוגים.  מכמה  ספקות  בהן  להטיל  ואחרים  אייזנשטדט 
מדפוסים מסורתיים וסגורים. כמו שציין אייזנשטדט, התפתחויות בשנות החמישים והשישים 
הסוציו–דמוגרפיים,  או  המבניים  במדדים  ועלייה  המסורתיות  המסגרות  שהתפרקות  הראו 
לאו דווקא הובילו לצמיחה של חברה מודרנית מתפקדת או להתמודדות מוצלחת עם בעיות 
חדשות. להפך, חוקרים הבחינו שחברות שהארגון החברתי המסורתי שלהן התפרק, הידרדרו 
מדינות,  יש  זאת,  עם  לעבריינות.  ואף  חברתי  ובוהו  לתוהו  ארגון,  לחוסר  קרובות  לעתים 
כמו יפן, שצלחו מודרניזציה מוצלחת מאוד בחסות סמלים ומוסדות מסורתיים. טענות אלו 
גבוהה  מודרניזציה מציגות שונות  השתלבו עם תצפיות שהראו שבפועל חברות שעוברות 
הופיעו  אלה  חברות  בתוך  למשל,  אחד.  לדגם  התכנסות  של  לציפייה  נענות  ואינן  מאוד 
הבדלים ניכרים במידת ההשתתפות של רובדי האוכלוסייה בעיצוב הסדר החברתי והתרבותי, 

במידת האוטונומיה של היחיד, במערכות הריבוד ובתפיסות ההיררכיה החברתית.
כדי לתת מענה לבעיות אלו פיתח אייזנשטדט את המושג פוסט–מסורתי, שהוצג בחוברת 
או  בידול  הניח  זה  מושג   .)Eisenstadt, 1973( ב–1973   Daedalus העת  כתב  של  מיוחדת 
טקסים  מנהגים,  סמלים,  כולל  מסורת  המושג  עצמו.  מסורת  המושג  בתוך  דיפרנציאציה 
דתיים וכו‘. אייזנשטדט טען שגם אם הסמלים והמנהגים האלה נעלמים בתהליך מהפכני או 
במודרניזציה חריפה, ואפילו אם נעלמים הנשאים של המסורות, עדיין נשמרות אוריינטציות 
תרבותיות רחבות המעצבות את הסדר המוסדי, בייחוד את הסדר הפוליטי ואת הסדר הריבודי. 
כך הצביע אייזנשטדט על המשכיות חזקה של הדפוסים של רוסיה הצארית והקומוניסטית, 
על  הצביע  הוא  כן,  כמו  המסורתית.  הרוסית  והאריסטוקרטיה  המלוכה  חיסולן של  למרות 
דפוס שונה שאפיין את מערב אירופה, הן הפיאודלי והן המודרני. הדפוס הרוסי מתאפיין 
הגבוהה,  ובבירוקרטיה  )בצאר(  במונרכיה  שכן  המסורתית  שבתקופה  אחד  פוליטי  במרכז 
זה, המרכז חודר  ובבירוקרטיה הגבוהה. בדפוס  ובעידן הקומוניסטי שכן בהנהגת המפלגה 
לפריפריה ומשתלט עליה כדי לגייס משאבים וליצור מחויבות ליעדיו, ומצד שני הוא מונע 
מהפריפריה, בכוח ובאלימות, להשפיע עליו. לעומת זאת, מערב אירופה ־ גם הפיאודלי וגם 
המודרני ־ התאפיין במחויבות גבוהה הן של המרכז והן של הפריפריה למטרות ולערכים 
משותפים ולחדירה הדדית ביניהם, וכן במרכזים פוליטיים רבים ואוטונומיים שהיו מכוונים 
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לא רק לשאלות של גישה למשאבים וטובין אלא גם לעיצוב הערכים והמבנה של החברה 
כולה.

האוריינטציות  של  התיאור  את  ושיפר  אייזנשטדט  הרחיב  והשמונים  השבעים  בשנות 
)למשל  והחברתיים  המוסדיים  ההסדרים  את  ומעצבות  "מאחור”  העומדות  התרבותיות 
Eisenstandt & Curlelaru, 1977(. כמו שנראה, חלק ממאמץ זה היה קשור לפיתוח הרעיון 
של עידן הציר. במרוצת הזמן סיכם אייזנשטדט שיש שני סוגים של הנחות )premises( או 
)א(  ועל הדינמיקה של מוסדות חברתיים:  אוריינטציות תרבותיות שמשפיעות על העיצוב 
ביקום  האדם  קיום  בדבר  הנחות  כולל  הראשון  הסוג  חברתיות.  )ב(  קיומיות;  או  קוסמיות 
)שאלת  פער  או  רצף  יש  אם  למשל  שמעבר,  לעולם  הגשמי  הנתון  העולם  שבין  והיחסים 
הציר(, איך מאורגן הזמן )מעגלי או ליניארי(, ואיזו הערכה יש לתת לנתונים פרימורדיאליים, 
כמו  לשאלות  מתייחס  החברתיות,  ההנחות  השני,  הסוג  מגדר.  או  עור  צבע  כמו  קמאיים, 
היררכיה מול שוויון, מתן דגש לפרט או לקולקטיב, וסדר מול ספונטניות וחופש. אייזנשטדט 

פיתח מערך זה בצד הנחות מוסדיות, ותפקיד ההנחות התרבותיות היה לתרום להסברתן.
חמוש באפראט תיאורטי הולך ומתפתח ביצע אייזנשטדט את המחקרים ההשוואתיים 
הידועים ביותר שלו, ובעיקר המחקרים על החברה היפנית )Eisenstadt, 1996(, שהייתה 
בשבילו, כמו שנהג לומר, “מתנה משמים לסוציולוגיה ההשוואתית”. במחקרים אלה השווה 
־  הגדולות  המהפכות  ובין   )Mejeii restoration( המייג‘י  שלטון  שיקום  בין  אייזנשטדט 
למהפכות  שבניגוד  מצא  אייזנשטדט  והסינית.  הרוסית  והצרפתית,  האמריקאית  האנגלית, 
הגדולות, שיקום המייג‘י לא היה כרוך בחזונות אידיאולוגיים אינטנסיביים אוניברסליים, ולא 
השתלבו בו אליטות אינטלקטואליות ותרבותיות אוטונומיות, כלומר בעלות חזון אוטונומי. 
כמו כן, אייזנשטדט הצביע על הדפוס הכללי של החברה היפנית, ובייחוד על דפוסים של 
הקואליציות  ושל  האליטות  של  המשותף  שהמאפיין  מצא  כאן  וגם  ופתרונם,  קונפליקטים 
החשובות שלהן היה היותן מובלעות בקבוצות ובמסגרות שהוגדרו במונחים פרימורדיאליים, 
שיוכיים, מקודשים והיררכיים, והרבה פחות במונחים של תפקידים מיוחדים או אמות מידה 

אוניברסליות.
במחקריו טען אייזנשטדט שמאפיינים אלה של ההיסטוריה והחברה היפניות נבעו במידה 
רבה מכך שיפן היא חברה עם תפיסת מתח נמוך מאוד בין העולם הנתון הגשמי ובין העולם 
ואליטות  אוניברסליסטיות  שאיפות  חזקים,  אידיאולוגיים  דחפים  חסרה  היא  לכן  שמעבר. 
אינטלקטואליות אוטונומיות, ומקנה תפקיד מכריע למסגרות פרימורדיאליות ושיוכיות. כל 
זה, טען אייזנשטדט, מתקיים בצד מודרניות מוחלטת לפי כל המדדים של עיור, תיעוש וכו‘.

מחקרים אלה נשמעים אולי אמפיריים והשוואתיים, אבל יש להם יסוד תיאורטי מכריע. 
לפי המודלים של הפוסט–מסורתי ועידן הציר, מה שמעצב ואף יוצר חברה, ובין היתר קובע 
את גבולות הקולקטיב, את דפוסי הסמכות וההיררכיה, את הגישה למשאבים ואופן זרימתם 
ועוד תהליכים שנותנים לחברה את התצורה והאופי שלה, הם אינם הגורמים המבניים או 
הסוציו–דמוגרפיים )וודאי לא שיקולים פשטניים של כוח(, אלא גורמים סובטיליים ועמוקים 
בהרבה: חזונות והנחות ־ בעצם הכרעות קיומיות ־ בדבר ההיבטים הראשוניים ביותר של 
קיומו  ושאלת  או שהם חלק מגופו  נולד  זמן, המרכיבים שִאתם אדם  הקיום האנושי, בהם 
ומהותו של עולם מעבר לעולם הארצי. גורמים סובטיליים אלה כוללים גם הנחות באשר לסדר 
החברתי: שוויון ואי שוויון, חירות מול סדר, ואיזו משלל הפעילויות האנושיות ־ פוליטיקה, 
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כלכלה, מלחמה, דת, אמנות או סקס ־ היא הראויה ביותר. מבני משמעות אלה, המאפשרים 
מאוד  יציבים  הם  בסיסיותם  ובגלל  מאליהם,  כמובנים  נתפסים  וחברתיים,  אנושיים  חיים 
וקשה לשנותם. בעיני אייזנשטדט, הנחות אלו הן כמו המבנים העמוקים של לוי–שטראוס 
)Lévi-Strauss, 1963(, כלומר מבני יסוד שמעצבים את החשיבה ואת המוסדות האנושיים. 
באמצעותן הוא הסביר מדוע התצורה של החברה הרוסית לא השתנתה מימי הצאר ועד ימי 

הקומוניסטים, ומדוע יש רציפות ציביליזטורית בין יפן הפיאודלית ליפן המודרנית. 
 Eisenstadt,( על רקע זה עיצב אייזנשטדט את תפיסתו גם בדבר הציביליזציה היהודית
1992(. בעיניו, מהותה של הציביליזציה היהודית לא הייתה קורפוס של תוכן כמו התנ“ך, 
ההלכה או הרעיון המונותיאיסטי )כמו שהציע גרץ ]Graetz, 1909[(, אף שכל אלה קיבלו 
שעיצבה  תרבותיות  אוריינטציות  סדרת  זו  מהות  הייתה  בשבילו  בניתוחיו.  חשוב  מקום 
דינמיקה מוסדית מסוימת מאוד. אוריינטציות תרבותיות אלו כללו מבנה צירי של תפיסת 
העולם שמעבר, כלומר של פער נתפס בין העולם הארצי לעולם הטרנסצנדנטי; דגש חזק 
על הפוליטי–חברתי ועל הדת כנתיבים סוטריולוגיים )עם מתח ביניהם(; וכן הערכה חיובית 
לממד  רבה  חשיבות  בשילוב  הקולקטיבית,  הזהות  של  הפרימורדיאלי  הממד  של  מאוד 
הסקרלי, הפתוח יותר מבחינת השתתפות בזהות הקולקטיבית; מתח מתמיד בין אוריינטציות 
פרטיקולריסטיות לאוריינטציות אוניברסליסטיות; ולבסוף, גישה שוויונית אל הקודש לכל 
החברים )הגברים( של הקולקטיב. הצירוף של אוריינטציות אלה יוצר דינמיות גבוהה וטומן 

פוטנציאל לקונפליקט בלתי נשלט. 
תוך  אל  אימץ  אייזנשטדט  כאשר  התרחש  מודרניות  לריבוי  מפוסט–מסורתי  המעבר 
אירופה  של  התרבותיות  האוריינטציות  על  מהמחקרים  כחלק  ־  שלו  התיאורטי  הניתוח 
והמחקרים הקשורים לעידן הציר בשנות השמונים ־ את התובנה של אריק פוגלין על האופי 
 ,)Voeglin, 1952( הדתי–הטרודוקסי של הפוליטיקה האידיאולוגית המודרנית. על פי פוגלין
המודרנה מתאפיינת בהתקבלותה ובמיסודה של המגמה הגנוסטית–הטרודוקסית של הנצרות, 
וחברתית  פוליטית  הבניה  ידי  על  אולטימטיבי  דתי  מימוש  כלומר בהנחה שאפשר להשיג 
ביניהן.  לזהות  ולהביא  האדם  עיר  בתוך  האלוהים  עיר  את  לייסד  שאפשר  הזה;  בעולם 
לאימוץ התיאוריה הגנוסטית של המודרנה על ידי אייזנשטדט היו שתי השלכות תיאורטיות 
המודרנה  בגיבוש  הטרודוקסיות  תנועות  של  בחשיבותן  הכרה  היא  הראשונה  מכריעות: 
האירופית והמודרנה בכלל; והשנייה היא התובנה שצלע חשובה של המודרנה היא תנועות 
המרכזיות  הדילמות  את  לפתור  המתיימרות  טוטליטריות,  כך  ואחר  טוטליסטיות,  ומגמות 
דילמות שכפי שראינו מפרנסות את האוריינטציות התרבותיות:  של הקיום האנושי, אותן 
בראש ובראשונה איך לסדר את היחסים בין העולם הנתון הגשמי לעולם שמעבר, והדילמות 

החברתיות בדבר שוויון והיררכיה וסדר וספונטניות. 
התכתבות  כדי  תוך  להתגבש  המשיכו  בכלל  מודרניות  ריבוי  של  והפרדיגמה  זה  רעיון 
עליית  העשרים:  המאה  של  האחרונים  העשורים  שני  את  שאפיינו  התפתחויות  שתי  עם 
מצד  הדמוקרטיזציה  של  השלישי”  ו“הגל  אחד,  מצד  והפונדמנטליסטית  הפוליטית  הדת 
ובדרומה,  והדמוקרטיזציה של חברות רבות במזרח אירופה  שני, כלומר מהפכות הקטיפה 
התפתחויות  עם  המתמדת  שההתכתבות  כאן  לציין  ראוי  הלטינית.  ובאמריקה  באסיה  וכן 
חדשות במציאות החברתית והבינלאומית היא מאפיין בולט של הסוציולוגיה ההשוואתית 

והתיאורטית של אייזנשטדט בכלל. 
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על  אייזנשטדט  של  עבודתו  והיא  שציינתי,  הראשונה  להתפתחות  תחילה  אדרש 
)Eisenstadt, 1999a(: תרומתו המרכזית להבנת הפונדמנטליזם היא זיהוי  הפונדמנטליזם 
הדמיון היסודי שבין תצורת הפעילות של הדת הפוליטית הפונדמנטליסטית ובין הפוליטיקה 
)כמו  בפרט  ואסלאמיות  בכלל  פונדמנטליסטיות  תנועות  כך,  המודרנית.  האידיאולוגית 
שקרה למשל במהפכה האסלאמית באיראן( מכוונות ־ כמו היעקובינים ושלא כמו משטרים 
הסדר  של  מחודשת  ולהבניה  החברה  של  הפוליטי  המרכז  לתפיסת  ־  מסורתיים  דתיים 
איראן  של  האסלאמית  שבמהפכה  זיהה  אייזנשטדט  אחרות,  במילים  והתרבותי.  החברתי 
וכלה  ביעקובינים  גמורה של הפוליטיקה האידיאולוגית המודרנית, החל  טמונה המשכיות 
בקומוניסטים ובפאשיסטים. הדת הפוליטית הפונדמנטליסטית היא בעצם התגלמות חדשה 

של פוליטיקה אידיאולוגית טוטליסטית מודרנית.
הניתוח של אייזנשטדט את המהפכה האסלאמית באיראן ואת התנועות הפונדמנטליסטיות 
על  הפוסט–מסורתית: במחקר  הפוך מהניתוח שלו את החברה  בכיוון  אפוא  האחרות פעל 
הפוסט–מסורתי זיהה אייזנשטדט גורמים מסורתיים בחברות מודרניות, ואילו בפונדמנטליזם 
שני  ואולם,  מודרנית.  ואנטי  מסורתית  שנחשבה  בתופעה  מובהק  מודרני  אופי  זיהה  הוא 
הניתוחים קשורים לגמרי זה בזה; מאחר שבבסיס התנועות הפוליטיות המודרניות יש מרכיב 
יכול  ־  הפוליטי–אידיאולוגי–יעקוביני–מודרני  ־  זה  שיסוד  הרי  הטרודוקסי,  גנוסטי  דתי 

להשתלב יפה בתופעת התנועות הפונדמנטליסטיות, הדתיות במפורש. 
על יסוד הדמיון הזה, התנועות הפונדמנטליסטיות מאירות את הפוליטיקה הטוטליסטית 
גנוסטיים  יסודות  לזהות  ובאל–קעידה אפשר  כי אם באיראן, בסודן  חוזר.  האירופית באור 
אלא  אירופית–נוצרית,  תרבותית  אוריינטציה  רק  לא  הוא  זה  מאפיין  אז  כי  יעקוביניים, 
מכל  מודרניזציה  חברות שעוברות  או  מודרניות  חברות  כלומר  המודרנה.  מהותי של  יסוד 
מסורת תרבותית ־ נוצרית, אסלאמית, הודית ואף יהודית ־ ייטו לפתח מגמות יעקוביניות–

טוטליסטיות.
הניכרת  השנייה  התנועה  לניתוח  אייזנשטדט  פנה  הפונדמנטליזם  ניתוח  עם  בבד  בד 
במזרח  בייחוד  דמוקרטיות,  חברות  עליית  של  השלישי  הגל  האחרונות:  השנים  בעשרים 
אירופה, באמריקה הלטינית ובאסיה )Eisenstadt, 1999b(. בהקשר זה הראה אייזנשטדט 
אך  ופלורליסטיים.  פתוחים  ומוסדות  מבנים  להצמיח  המודרנה  הפוטנציאל של  כמובן את 
ניתוחו הראה שלתוך כל מגמה ־ הדמוקרטית והפונדמנטליסטית ־ חודרות נטיות הפוכות 
או  הכללי  הרצון  של  הדמוקרטיה  ובעיקר  הדמוקרטית,  המגמה  שגם  הראה  כך  לכאורה. 
וגם  ופיקוח,  שליטה  של  טוטליסטיות  מגמות  לפתח  יכולה  הטוטליטרית,  הדמוקרטיה 
והקמת  נשים  שיתוף  כמו  ופתוחים  שיתופיים  מופעים  יש  האסלאמי  הפונדמנטליזם  בתוך 
מוסדות ייצוגיים. אייזנשטדט איתר אפוא גם את הפונדמנטליזם האסלאמי וגם את עליית 
עולמנו  האלו, שאפיינו את  התופעות  המודרניות. שתי  ריבוי  בתוך  הדמוקרטיות החדשות 
בעשורים האחרונים, נעות בין שני קטבים: בין הקוטב הטוטליסטי, המדגיש פיקוח ופתרון 
אוטופי למצוקות האדם, ובין הקוטב הפתוח הפלורליסטי, הנותן מקום לספונטניות ולמגוון 
דעות. אך מהו אותו המאפיין או המהות האחראים גם למגמות הפלורליסטיות הפתוחות וגם 

למגמות הטוטליסטיות? התשובה שנתן אייזנשטדט היא הרפלקסיה.
המודרנה.  את  אייזנשטדט  של  תפיסתו  בלב  העומד  המרכזי  המושג  היא  הרפלקסיה 
פרי  הם  או הטבע, אלא  אלוהים  אינו  והתרבותי  היא ההבנה שמקורם של הסדר החברתי 
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פעילות אנושית. מכאן נובע המאפיין המרכזי של הפרויקט המודרני: הניסיון להבנות את 
של  משמעותו  את  להבין  כדי  מודעת.  אנושית  פעילות  ידי  על  והתרבותי  החברתי  הסדר 
השני של התפתחות  הנתיב  אחר  להתחקות  יש  אייזנשטדט  של  בתפיסתו  זה  מושג מפתח 
מחשבתו הסוציולוגית, שאותו כיניתי בראשית דבריי “מעידן הציר לריבוי מודרניות”. ברובד 
הזה חקר אייזנשטדט מסוף שנות השבעים את השפעת מצבו הקיומי של האדם על הבניית 
הסדר החברתי והדינמיקה שלו. למחקר זה יש שני ממדים: הממד המתמיד והממד )המכריע 

מבחינתו( של ההתפתחות בזמן.
אוריינטציות  המושג  עם  אינטראקציה  כדי  תוך  ־  אייזנשטדט  החל  השמונים  בשנות 
תרבותיות ־ לתת דין וחשבון נרחב על הנתונים הבסיסיים הקיומיים של האדם )ראו למשל 
למוות,  האנושית  המודעות  את  אייזנשטדט  מנה  ובראשונה  בראש   .)Eisenstadt, 1985
לסופיות ולקונטינגנטיות של האדם ואת הניסיון לגבור על אלה. אייזנשטדט הזכיר תמיד 
בהקשר זה את השימוש במקומות קבורה מסודרים ומצוינים כבר משחר ימיו של האדם. היבט 
אחר של הנתונים הבסיסיים של בני אנוש הוא התכנית הביולוגית הגנטית הפתוחה, שאינה 
מכתיבה התנהגות כמו אצל חיות או חרקים, וגם היכולת המכרעת לדמיין אפשרויות אחרות 

מהמצב הנתון.
מצבו הקונקרטי של האדם בעולם נוסך תוכן בתהיות העולות מהקיום הפתוח, הקונטינגנטי 
הנתונים הקמאיים האוניברסליים של הקיום האנושי,  כיצד להעריך את  והשרירותי שלו: 
כמו גיל, מגדר, תכונות פיזיות וכו‘? איזה תפקיד לתת להם? כיצד לסדר את הזמן? ואשר 
לתודעת המוות ולשאיפה לגבור עליו: האם יש עולם שהוא מעבר לעולם הפיזי שלנו? ומה 
מהותו? בני אנוש אמנם שואפים להשיב על תהיות אלה בהבניה ובקביעה של סדר תרבותי 
אפשרויות  סוגרת  הבניה  כל  כי  כזה,  סדר  כל  רבה  באמביוולנטיות  מקבלים  אך  וחברתי, 
אחרות הנתונות לדמיון ולאופי הפתוח של האדם. האמביוולנטיות העמוקה שרוחש האדם 
כלפי כל סדר חברתי ותרבותי מביאה לכך שלבני אנוש יש נכונות מתמדת לשינוי, ונכונות 

זו היא נתון בתוך הנתונים הקיומיים הבסיסיים שלנו.
בצד ממד זה, הסינכרוני והמתמיד, פיתח אייזנשטדט ניתוח דיאכרוני של השפעת מצבו 
הקיומי של האדם. ניתוח זה הוא אולי תרומתו החשובה והמפורסמת ביותר בשלושים השנים 
האחרונות. אייזנשטדט השלים סכמה שכללה שלושה שלבים בהתפתחות הקיומית של בני 
האדם. את שני השלבים הראשונים הוא תיאר במחקריו על עידן הציר, ואת השלב האחרון 

ניתח במחקריו על ריבוי מודרניות.
השלב הראשון שתיאר אייזנשטדט הוא השלב הקומפקטי, שבו הסדר החברתי והתרבותי 
מובנה כלא שרירותי כי הוא משוקע )embedded( בסדר הקוסמי או מזוהה אתו. בעקבות 
יאספרס )Jaspers, 1965( והוגים אחרים, אייזנשטדט סימן מצב זה כמצב שבו יש רצף בין 
העולם הנתון הגשמי לעולם שמעבר: המלך הוא אל )או חצי אל או בן אלים(, וסדרי החצר 
והממלכה ־ לרבות המלכתו מדי שנה ־ הם שיקוף של הריתמוסים הקוסמיים או השתתפות 
בהם. כך בני אנוש מתגברים על השרירותיות ועל הקונטינגנטיות של חייהם, ועל הסופיות 
כן, בשלב הקומפקטי סדרים אנושיים הם חלק  והמוות המגדירים את הקיום האנושי. אם 

ושיקוף של הסדר הקוסמי של הטבע ושל האלים, כלומר של הסדר העמוק ביותר ביקום.
עידן הציר מסמן התפכחות מתפיסה זאת. בראש ובראשונה הוא מציין תודעה של פער 
)chasm( בין העולם הנתון האנושי ובין הסדר הקוסמי, קרי הסדר העמוק ביותר ביקום, כי 
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“לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי”, כמו שאומר האל בפי הנביא ישעיהו )נה, 
ח(. “האמת של היקום” שונה תכלית השינוי מכל מציאות אנושית, בין שמדובר באין הקדוש 
אני”  קדוש  כי  תהיו  )“קדושים  המקראי  הקדוש  באל  בין שמדובר  הבודהיסטי,  או  ההינדי 

]ויקרא יט, ב[(, ובין שמדובר בעולם האידיאות של אפלטון וסוקרטס.
או  אינטלקטואלים  ותרבותי:  חברתי  סדר  מנסחי  של  חדש  מעמד  עולה  מכך  כתוצאה 
הפער  על  שיגשר  ותרבותי  חברתי  סדר  להציע  דת שמנסים  כוהני  או  פילוסופים  נביאים, 
בין העולם הנתון הגשמי לעולם שמעבר, שבתרבויות ציריות הפך לטרנסצנדנטי ממש. הם 
מציעים דרכים להביא את העולם שלנו להתאמה עם “האמת של היקום”, וכך שוב להתגבר 
על הסופיות, השרירותיות והקונטינגנטיות של הקיום האנושי. למצב זה של התאמה קרא 

.)Weber, 1922–23, 1958( )salvation( אייזנשטדט, בעקבות ובר: ישועה
ואולם, האחרות המוחלטת של העולם הטרנסצנדנטי מביאה שוב לאמביוולנטיות ולחוסר 
הנתון  העולם  לבין  בינו  הפער  על  לגישור  וממוסדת  קונקרטית  הצעה  מכל  רצון  שביעות 
והגשמי. כך, כל מיסוד של סדר חברתי ותרבותי שאמור לגשר על הפער מביא בעקבותיו 
הסתייגויות, דחייה, מחלוקת ועימות עם נביאים, פילוסופים, אינטלקטואלים ואחרים. יזמים 
כלכליות  פוליטיות,  ־  אחרות  קבוצות  עם  קואליציות  יוצרים  אלה  ותרבותיים  חברתיים 
הקדם– החברה  בתוך  ושינוי  אידיאולוגית  פוליטיקה  של  דינמיקה  ומתחילה  ־  וריבודיות 

מודרנית. את הדינמיקות מהסוג הזה מניע חוסר היכולת לתת הגדרה מניחה את הדעת לאמת 
של היקום ולדרך להתאים אליה את העולם. בד בבד עם ניתוח הפוליטיקה האידיאולוגית 
הראה אייזנשטדט כיצד עידן הציר אחראי לשורה שלמה של חידושים מוסדיים שהם חלק 
מובהק מהעולם שלנו, כגון מחויבות השלטון לחוק מוסרי ודתי עליון וההגדרה המחודשת 
של קולקטיבים דתיים כדתות–ציביליזציות אוניברסליות כמו הנצרות והאסלאם, ובלשונו של 

.)Weber, 1958( great world religions :ובר
השלב השלישי, לשיטתו של אייזנשטדט, הוא השלב המודרני. במצב זה, לא זו בלבד שבני 
האדם אינם יכולים להגדיר באופן משביע רצון מהי האמת של היקום, אלא ־ כמו שאהב 
אייזנשטדט לצטט את קלוד לפור )Lefort, 1989, p. 304( ־ “אבדו כל סימני הוודאות”. 
כל ההנחות המסורתיות של הסדר האונטולוגי, החברתי והפוליטי אינן נתפסות עוד כמובנות 
מאליהן. אדרבה, התפתחה חשיבה ביקורתית אינטנסיבית ביותר ביחס אליהן. אייזנשטדט 
מדגיש שבעידן המודרני נמצאים כולם במצב זה, “כולל המבקרים הרדיקאלים ביותר של 
כגון  זאת”,  ביקורתית  חשיבה  של  בלגיטימיות  עקרוני  באופן  שכפרו  המודרנית,  התכנית 

התנועות הפונדמנטליסטיות הדתיות )אייזנשטדט, 2010, עמ' 37(.
איבוד סימני הוודאות הוביל לשני כיוונים סותרים אך משלימים בהבניית החברה על ידי 
פעילות אנושית מודעת שתכליתה, בסופו של דבר, להתגבר על אי הוודאות. כיוון אחד הוא 
הכיוון הפלורליסטי, משום שבתנאים של איבוד סימני הוודאות אך הגיוני שיהיה מקום לריבוי 
דעות. אבל כמו שהראה אייזנשטדט, בד בבד התפתחה מגמה הפוכה, של מאמצים להבנות את 
החברה באופן טוטליסטי. בתקופת הנאורות ־ בעיקר במהפכות הגדולות, ובכלל זה המהפכה 
האסלאמית באיראן, הנושאות מאפיינים יעקוביניים ברורים ־ צמחה, אולי בפעם הראשונה 
בתולדות האנושות, האמונה באפשרות לגשר על הפער בין הסדרים הטרנסצנדנטליים לארציים 

ולהגשים עלי אדמות כמה מהחזונות האוטופיים והאסכטולוגיים בתחום הסדר החברתי.
זוהי לדעתי התובנה הבסיסית והעמוקה ביותר של אייזנשטדט, והוא גילה אותה בעל פה 
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יותר מאשר במפורש בכתב. לפי תובנה זו, המגמה הטוטליסטית נובעת בעצם מניסיון להתגבר 
על אי הוודאות על ידי קביעת סדר חברתי ותרבותי במוסדות החברה. הקיבוע ב“מוצקות” 
המוסדית וב“עובדתיות” שיש למוסדות החברתיים הוא כשלעצמו עיגון במציאות הנזילה ־ 
האוורירית, כמו שאמר מרקס ־ של המודרנה. התובנה העמוקה ביותר של אייזנשטדט היא 
שהברבריות המתלווה לעתים קרובות למגמה הטוטליסטית ־ ההוצאה להורג של המונים, 
לנין,  פעם  כמו שאמר  טוטליסטי,  חברתי  סדר  לקיבוע  לוואי  תופעות  אינן  ־  הדם  נהרות 
אלא חלק מהותי מהניסיון לקבע ולעגן הסדרים חברתיים ותרבותייים. לכן האלימות בצרפת 
)1794-1793(, בסין ובקמבודיה, אבל גם ברמת בית שמש, אינה אלא הצד האפל של המאפיין 
היסודי ביותר של המודרנה, קרי של האוטונומיה, של החשיבה הביקורתית ושל אי הוודאות 

האונטולוגית הנובעת מהן.
המסקנה היא ששמואל נח אייזנשטדט אכן הציע נרטיב על, אך הנרטיב הגדול שלו אינו 
מתאר התפתחות ומימוש של התבונה כמו אצל הגל, ולא את התפתחות הרציונליות כמו אצל 
ובר. הנרטיב שאייזנשטדט מציג הוא של התפתחות המודעות העצמית של האדם, התפתחות 
ולשרירותיות  לקונטינגנטיות  ומוסדי  חברתי  ביטוי  העיקר,  וזה  שמוצאת,  וגוברת  הולכת 
האונטולוגיות,  מההנחות  אחת  לא  אף  כלפי  ודאות  כל  שאין  ולכך  האנוש,  בני  קיום  של 
החברתיות והקיומיות שלנו. אייזנשטדט מראה את ההשלכות הנוראיות, אבל גם המבטיחות, 

של מודעות זו.
האתגר שהניח אייזנשטדט לפתחנו בחזונו הסוציולוגי החודר הוא שעכשיו, כבני אדם 
מודרנים שהגיעו למודעות ברורה בדבר מצבנו הקיומי, אנו צריכים לקבל על עצמנו אחריות: 
הראה  אייזנשטדט  מודרנים?  שאנו  משום  דווקא  ואכזריות  ברבריות  של  לדרך  נפנה  האם 
שהדרך לשם היא מדרון חלקלק. או שמא נפנה לעולם פתוח ופלורליסטי שיש בו הפריה 
הדדית וצמיחה אנושית תוך כדי קבלה בוגרת של אי הוודאות הבסיסית של הקיום האנושי? 
העמוקה,  ובאנושיותו  שלו  הבסיסית  האינטלקטואלית  בהוגנות  בחביבותו,  שלו,  בחיים 

שמואל נח אייזנשטדט נתן לנו ציון דרך למופת. יהי זכרו ברוך.
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ביקורות ספרים

שמואל נח אייזנשטדט. ריבוי המודרניות. 
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2010. 272 עמודים

אמנון רז–קרקוצקין*

בעשורים האחרונים עוררה עבודתו המוקדמת של שמואל נח אייזנשטדט, ובפרט חיבוריו 
על החברה הישראלית, ביקורת רחבה. אייזנשטדט תואר לא אחת כמייצג מובהק של תזה 
היבטים  על  לעמוד  אפשר  ושדרכה  הישראלית,  החברה  על  שיישם  שמרנית  מודרניסטית 

קונקרטיים של ההגמוניה ויחסה לקבוצות חברתיות. 
אני שותף לחלקים נכבדים מביקורת זו, שהובילה לראייה מחודשת של הדימוי העצמי 
הישראלי והעלתה לדיון יסודות של הכחשה שהיו גלומים בו. אייזנשטדט עצמו, שהייתה לי 
הזכות לשוחח עמו גם על היבטים אלה, לא נטה להידרש לביקורת זו במישרין, בין היתר 
ובתוך  המודרניזציה,  תזת  של  מחודש  לבירור  ונפנה  אחר  במקום  כבר  מצוי  שהיה  משום 
לביקורת  משמעות  לתת  כדי  למעשה,  המוקדמות.  עבודותיו  של  גם  מחודשת  לבחינה  כך 
לכתביו המאוחרים,  לפנות  לדעתי  יש  אותה,  ולפתח  אייזנשטדט המוקדם  כלפי  שהופנתה 
שזכו בשנים האחרונות להתקבלות רבת היקף והשפעה בקרב חוקרים ואינטלקטואלים בעלי 
לדיון  גם  חדשים  כלים  להעניק  עשויים  בהחלט  אלה  למערב.  ומחוץ  במערב  גישות  מגוון 
בישראל ולהביא להתייחסות מחודשת אל ההווה הישראלי והגלובלי. אכן, יש היבטים רבים 
מאוד של המשכיות בין עבודתו המוקדמת והמאוחרת של אייזנשטדט, אבל יש גם נקודות 

עקרוניות של שינוי שנבעו מערנותו הביקורתית ומהתמודדותו עם שלל גישות אחרות. 
ביטוי מובהק לתמורות כאלה מצוי בספר ריבוי המודרניות, שראה אור בעברית ימים 
אחדים לפני ששמואל נח אייזנשטדט הלך לעולמו. סמיכות זמנים זו הובילה לכך שהסיכומים 
לכתביו  בעיקר  בימים,  בא  אדם  של  מותו  לאחר  כמקובל  )ושהתייחסו,  לחייו  שהוקדשו 
המוקדמים ולפעילותו בעבר( השתלבו עם דיון בחיבור חדש שפותח שאלות חדשות וכיוונים 
זה  בספר  הסתלקותו.  לפני  לקוראיו  העניק  והוא  לו  שניתנה  פרידה  מתנת  מעין  חדשים, 
יוצא אייזנשטדט נגד התיאוריות הקלאסיות של המודרניזציה, שחזו שהחברות התעשייתיות 
יעוצבו בדפוסים תרבותיים דומים זה לזה, ושתפוצה של תיעוש, כלכלת שוק וריכוזיות תהיה 
הנוצרית  באירופה  שהתגבשה  כמו  מודרניות”,  של  תרבותית  “תכנית  אימוץ  על  מבוססת 
ובזיקה ישירה לתפיסת החילון והִקדמה שזוהו עם המודרניות. טענתו המרכזית היא שאין 
התרבותית  התכנית  של  רכיביה  ובין  כלשהי  מודרנית  מוסדית  צורה  בין  הכרחי  מתאם 
המודרנית. על בסיס זה הוא הראה כיצד תהליכי המיסוד והעקרונות המזוהים עם המודרניות 
מובילים לגישות שונות בתכלית ולהטרוגניות הנובעת מהשונות בין המסורות התרבותיות 
שבתוכן מתפתחת המודרניות. הוא מציב טענה זו גם כביקורת עקרונית על הדימוי העצמי 

המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומכון ון ליר בירושלים  1*



ביקורות ספרים 196  אמנון רז–קרקוצקין 

המבוססות  המרכזיות,  המודרניזציה  תיאוריות  על  זה  ובכלל  האירופית,  המודרניזציה  של 
על זיהוי של מודרניזציה והתמערבות ועל ראיית המודרניות כביטוי של התקדמות ונאורות. 
של  העולם  תמונת  עם  המזוהה  ערכים  מערכת  של  לאוניברסליות  התביעה  על  ערער  כך 
מדגיש  אייזנשטדט  החילון.  לתהליך  הנוגעים  העצמיים  הדימויים  על  ובעיקר  המודרניות, 
את המתחים והסתירות הפנימיות המונחים בבסיסה של המודרניות כמו שהתפתחה במערב 
ועומד בייחוד על היסודות האלימים וההרסניים שנגזרים מהתופעות המזוהות עם  הנוצרי 
המושג. הוא עומד על המתח, וגם על הזיקה ההדדית, שבין רעיונות פלורליסטיים ובין חזונות 
טוטליסטיים שדוחים את הריבוי בשם חזון חברתי או דתי, ומדגיש את מקומם המרכזי של 

חזונות טוטליסטיים בתהליכי התפתחותה של המודרניות.
למלומדים  השראה  מקור  גם  של שמרנות משמש  מובהק  כמייצג  שנתפס  שמי  מעניין 
ובאפריקה.  באסיה  מערבי,  הלא  בעולם  ובעיקר  במערב,  ביקורתיים  ולאינטלקטואלים 
דומה ששניות זו משקפת מתח פנימי שמאפיין את הגותו של אייזנשטדט, בין שמרנות ובין 
לו לשלב את הביקורת  וביקורתיות; האמביוולנטיות שבבסיס התקבלותו אפשרה  חתרנות 
יחסית לדיון במסורות התרבותיות שבתוכן התפתחה  על הקולוניאליזם עם מתן מקום רב 
באה  אייזנשטדט  של  הביקורתית  עמדתו  שהציבה.  האתגר  עם  ולהתמודדויות  המודרניות 
לידי ביטוי מובהק בתרומתו המוקדמת לדיון המחודש בתזת החילון הקלאסית, אגב עמידה 
וחשיפת היסודות היעקוביניים, החילוניים לכאורה, של  על מקורותיה התיאולוגיים מכאן 
תופעות פונדמנטליסטיות מכאן. בעקבות זאת אפשר לקבוע לא רק שיש לעמוד על היסודות 
הנוצריים, בעיקר הפרוטסטנטיים, של התודעה החילונית, אלא גם על הבעייתיות הטמונה 
בניסיון לכפות את הקטגוריות של החילון האירופי ואת החלוקות הנובעות ממנו )חילוני–

דתי, פרטי–ציבורי וכו‘( על הקשרים אחרים.
המודרניות  של  האוניברסלי  הדימוי  על  שערער  הראשון  היה  לא  כמובן  אייזנשטדט 
והחילון המערביים, והוא אכן הרבה להידרש לגישות אחרות ולמקם עצמו במסגרת רחבה. 
כוחו הגדול הוא באינטגרציה של מגוון גישות והשקפות, וייחודו הוא בדרך שבה הוא משלב 
התיאוריה  של  רבים  היבטים  דבר  של  בסופו  שמקבלת  במסגרת  הביקורתיות  הגישות  את 
מקורות  את  הן  שבוחנת  פנורמית  תמונה  מציע  הכול  חובק  חיבורו  מבקרת.  היא  שאותה 
אל  המודרניות  של  התפשטותה  דרכי  את  והן  התפתחויותיהם,  ואת  באירופה  המודרניות 
ובין  אלה  תרבותיות  מסורות  בין  המורכב  העימות  את  מדגיש  כך  ובתוך  אחרות,  חברות 
שדות  של  רחבה  בקשת  השתאות  מעוררת  שליטה  על  מבוססת  זו  תמונה  המערבי.  הדגם 
ידע ועולמות מחשבה. בתיאורו מנסה אייזנשטדט להציע תובנות עקרוניות על אופייה של 
המודרניות, על הסתירות הפנימיות והמתחים האימננטיים שהיא מכילה מעצם טיבה, ועל 
השינויים שחלו בביטויה, הן באירופה והן מחוץ לאירופה. הוא גם מציג בהרחבה את תפיסתו 
על מקורותיו של הדגם האירופי בתוך זרמים הטרודוקסיים שצמחו בראשית העת החדשה 
)מסגרת שהוא  ודימויו מחוץ לאירופה, קרי בארצות–הברית  ואת דרכי התגבשותו, מיסודו 
את  )שניתוחו  ובהודו  ביפן  הדרומית,  באמריקה  הקלאסית(,  האירופית  מהמסגרת  מבחין 
התפתחויותיה המודרניות הוא נדבך חשוב בהגותו(. מצד אחד מנסה אייזנשטדט להציב כמה 
יסודות שיש לראות כליבה, כיסוד המשותף לכל הביטויים המרובים של המודרניות: תיעוש 
וכלכלת שוק, מגמות של צנטרליזציה והומוגניזציה, ארגון המונים, משבר של דפוסי סמכות 
מוקדמים, אמונה ביכולת המעשה הפוליטי להביא לשינוי חברתי–היסטורי, וגם קיומה של 
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גישה ביקורתית. אך מצד שני הוא יוצא נגד הניסיון לתלות בהיבטים אלה משמעות תרבותית 
אחת או למקם אותם לפי הדיכוטומיות המעצבות את המחשבה האירופית בעקבות ההשכלה.
לפיכך אין לראות בתמונה ההיסטורית הרחבה שמציע אייזנשטדט תיאור היסטורי אולטימטיבי 
הסוקר את התפתחותה של המודרניות, וזו גם אינה כוונתו. ממילא מובילה התעוזה לפרוׂש מסגרת 
רחבה כל כך גם לאי דיוקים, וברור שהידע של אייזנשטדט בתחומים מסוימים, מרשים ככל שהיה, 
ולהציב שאלות  הדיון  את  לפתוח  כזו,  ביקורת  לעודד  דווקא  היא  הברורה  המטרה  כללי.  נותר 
יותר מאשר לספק תיאורים נחרצים ומוסמכים. אייזנשטדט אף עודד דיון ביקורתי זה, בין היתר 
סמכותי  תיאור  להציב  ניסיון  האחרונות.  בשנותיו  יזם  ושאת מקצתם  בכינוסים שבהם השתתף 
כזה היה עומד בסתירה גם להתנגדותו הנחרצת של אייזנשטדט לתפיסת הִקדמה ולראייתה של 
המודרניות כתהליך של השתחררות והתקדמות. המודרניות מובנת ומתוארת כסדרת התפתחויות 
ואפשרויות שאינן מובילות בהכרח לסינתזה ברורה זו או אחרת, וודאי שאינן מתקדמות לכיוון 
זה או אחר. לכן דחה אייזנשטדט גם את תפיסת קץ ההיסטוריה של פוקויאמה וגם את מלחמת 
הציביליזציות של הנטינגטון והציג אותן כשתי גישות מנוגדות לכאורה, המבוססות על תפיסת 

המודרניות כהתפתחות ליניארית וכמשקפת ערכים אירופיים במהותם. 
כאמור, אייזנשטדט עומד על המקורות האירופיים של המודרניזציה, אבל דווקא בשל 
כך יוצא נגד הניסיון לזהות מודרניזציה עם התמערבות. הוא אינו מתנער מכך שהמודרניות 
כציביליזציה הופצה לעולם הלא אירופי כחלק מתהליך ההשתלטות והקולוניאליזם )מושג 
שלהיעדרו הכמעט מוחלט מהספר אתייחס בהמשך(, ולפיכך גם מהאלימות שהייתה כרוכה 
טענתו  המודרניזציה.  מתהליך  כחלק  אירופיים  ומושגים  אירופיות  שליטה  דרכי  בהחדרת 
היא שבתוך מציאות היסטורית זו לבשה המודרניות שלל צורות והתפתחה בזיקה למסורות 
תרבותיות מגוונות. לכן אין לדבר על דגם אחד של מודרניות אלא על ריבוי הצורות, המבנים 
והתפיסות שהתפתחו במסגרת זו. יתר על כן, אין מקום להעריך את ההתפתחויות הללו לאור 
מערכת המושגים שאפיינה את תכנית המודרניות המערבית. במילים אחרות, אייזנשטדט 
ובלי  מהקולוניאליזם,  במנותק  התפתחה  המודרניזציה  שבו  אוטונומי  תחום  להציג  מנסה 

להמעיט בחשיבות של העימות עם דגם המודרניזציה המערבי בתהליך זה. 
כך יוצרת מסגרת הדיון של אייזנשטדט אפשרות לבחון בביקורתיות את מערכת המושגים 
בסיס  חלופיות שבעצמן משמשות  מושגים  מערכות  להציג  בזמן  ובו  למודרניות,  שנלוותה 
להבהרת האופי הפרטיקולריסטי המובהק של גישות המתיימרות לאוניברסליות. הדיון של 
ובהתפתחותו עומד על הסתירות הפנימיות שבו,  אייזנשטדט בדגם המודרניזציה האירופי 
בין שאיפה לפלורליזם ובין תפיסות טוטליסטיות המבוססות על ציפייה להגשמת החזונות 
האוטופיים עלי אדמות. אין אלה יסודות נבדלים אלא תוצרים מקבילים ומשלימים המשמרים 
את המתיחות המתמדת של ההתפתחות ההיסטורית, שמובילה לתופעות שונות ומנוגדות. הוא 
מדגיש את מקורותיה התיאולוגיים של התפיסה המודרנית המזוהה עם החילון, ואת המקום 
הפעולה  ודפוסי  התודעה  בעיצוב  גנוסטיות,  ובעיקר  הטרודוקסיות,  לגישות  המרכזי שהיה 
של הפוליטיקה המודרנית. מצד אחד, המודרניות צמחה על בסיס ערעור על מוסדות סמכות 
קודמים באופן שהביא לריבוי קולות, אך מצד שני, יסוד מרכזי ומשלים בהתפתחותה היה 
ראיית האפשרות להגשים בעולם הזה חזונות ואוטופיות טרנסצנדנטליות. בחילון עצמו טמון 
הוא מסקנה  לכאורה, אלא  לגישות הפלורליסטיות  מנוגד  נפץ אפוקליפטי מתמיד, שאינו 
של אותו ההיגיון עצמו. הבסיס היעקוביני בא לידי ביטוי, בלשונו של אייזנשטדט )עמ‘ 81(,



ביקורות ספרים 198  אמנון רז–קרקוצקין 

בהדגשה חזקה מאוד של אקטיביזם חברתי ותרבותי ושל יכולתו של האדם לבנות 
טרנסצנדנטליים  חזונות  פי  על  המעוצבת  פוליטית  פעולה  באמצעות  החברה  את 
ובנטייה חזקה להעצמה אבסולוטית של ממדיה העיקריים של ההתנסות האנושית 
ושל הרכיבים המכוננים של הסדר החברתי, בצירוף אידיאולוגיזציה של הפוליטיקה.

על רקע זה גם מייחד אייזנשטדט דיון רחב ל“ברבריות” המקננת בלבו של הפרויקט המודרני 
הציביליזציה  של  הפנימיות  ומהסתירות  המודרניות  מתמונת  נפרד  בלתי  חלק  מראשיתו, 
המודרנית. הוא מקבל ואף מפתח ומדגיש את הגישה שיסודות אלה אינם חיצוניים למודרניות 
יסודית.  הכחשה  על  מבוסס  המודרניות  תכנית  לבין  בינם  להפריד  ושהניסיון  המערבית, 
בבירור  הם  מקורותיהן  ובאלימות,  בשואות  מלוות  שהיו  והפצתה,  המערבית  המודרניזציה 

אותם היסודות המזוהים כמודרניים.
כך, בעוד אייזנשטדט מנסה לחפש אחר גישות פרגמטיות שיפתחו מרחב פלורליסטי רחב 
יותר, הוא יוצא בחריפות נגד אחד היסודות המובהקים המיוחסים לתפיסה המודרנית: מושג 
הִקדמה. אדרבה, המודרניות אינה אלא סדרה של משברים המלווים את כל אחד מביטוייה, 
המודרנית  העצמית  לתפיסה  בניגוד  פעם.  בכל  משתנים  היסוד  מרכיבי  בין  כשהיחסים 
האירופית, המודרניזציה אמנם משקפת תפנית חדה במסגרת ההיסטוריה של ציביליזציות 
הציר ־ מושג שאייזנשטדט בחן בעבודות קודמות ושעומד ברקע הניתוח הנוכחי שלו ־ והיא 
אמנם צמחה ברגע של ערעור הסמכות ובנייתה מחדש באירופה ועל רקע שינויים חשובים 
שליוו את עלייתה, אבל היא אינה מבשרת על תהליך של קדמה מתמדת, אלא דווקא על 

סתירות פנימיות.
את טענות היסוד שלו מנסח אייזנשטדט בחדות ובנחרצות, אך במקומות רבים נותרת 
הפנימיים  המתחים  מאותם  נובעת  העמימות  מכוונת.  לעתים  עמימות,  של  ברורה  תחושה 
לניסוחים  האפשרות  את  שוללות  ולפיכך  המודרניות,  בעצם  הנעוצות  היסוד  וסתירות 
מוחלטים וחד משמעיים. מקצת מהמושגים שבהם הוא משתמש, כמו “התכנית התרבותית 
של המודרניות” או הצעתו להגדיר את המודרניות כציביליזציה, נותרים בכוונה עמומים ורבי 
משמעות באופן שמאפשר להשתמש בהם בכמה דרכים, לעתים גם נגד מסקנותיו שלו עצמו.
שאפשר  ממדים  בין  מתח  משמרת  אייזנשטדט  של  האמביוולנטיות  דבר,  של  בסופו 
לכנותם אופטימיים ופסימיים. עצם הדיבור על המודרניות כריבוי מבטא שאיפה אופטימית 
ונמנעים מלכפות ערכים  בין המסורות  יחסים הדדיים שמכירים בהבדלים  יש  לעולם שבו 
ברורה  הכרה  נלווית  זו  אופטימית  לגישה  אך  על הקשרים אחרים.  שמקורם בהקשר אחד 

בסתירות הפנימיות שלה, המובילות לשואות אזוריות או גלובליות.
האימפריאליזם  של  תפקידם  לניתוח  אייזנשטדט  שמעניק  המצומצם  המקום  זאת,  עם 
והקולוניאליזם בעיצוב המערכת המודרנית נותר בעייתי. אייזנשטדט אינו מתעלם מעובדות 
אלה, ואף מציין בכמה מקומות במפורש שהתפשטות המוסדות המודרניים בוצעה במסגרת 
של התפשטות קולוניאלית, כיבוש, ניצול וניסיון לכפות את מערכת הערכים המערבית על 
נעשתה  המודרני  המיסוד  של  התצורות  מגוון  מציין שהתגבשות  גם  הוא  אחרים.  הקשרים 
בשלטון  מאבק  לשם  נעשה  מודרניים  מושגים  ושאימוץ  עימות,  כדי  תוך  רבות  פעמים 
הקולוניאלי. אך מספר הפעמים שהמילה “קולוניאליזם” מופיעה בספר הוא זעום, והדבר 
בוודאי נעשה בכוונת מכוון. כך מתעלם אייזנשטדט מיחסי הכוח שבתוכם התפתחו התפיסות 
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של  במסגרת  שוק  כלכלת  הוטמעה  שבהן  ומהדרכים  הריכוזית  המדינה  ושל  הפוליטי  של 
לתהליכי  בניתוח  שניתן  המוגבל  גם המקום  לעין  בולט  זה  גלובלי. בהקשר  אימפריאליזם 
המודרניזציה בעולם הערבי ולמקומו של האסלאם בהתפתחויות מרכזיות )נושא שלו העניק 
דווקא  רבה  הייתה  אייזנשטדט  ומעניין שהשפעתו של  בחיבורים אחרים,  יחסית  רב  מקום 
באמצעות  הופצה  שהמודרניות  בלבד  זו  לא  מכך,  יתרה  זה(.  ממד  שהדגישו  חוקרים  אצל 
על  לדבר  בלא  אירופה  של  המודרניזציה  על  לדבר  אפשר  שאי  אלא  אלים,  קולוניאליזם 
המודרניזציה  תהליכי  היסטורית,  עצמה.  בפני  העומדת  כישות  האימפריאלית  ההתפשטות 
הפנימיים של אירופה התפתחו בד בבד עם תהליכי הקולוניזציה האלימים של העולם שמחוץ 
לאירופה. השילוב בין דמוקרטיזציה לקולוניאליזם הוא גם ביטוי מובהק של השניות שעליה 
ועוד, מלומדים מעדיפים לעתים  עמד אייזנשטדט ועולה בכמה דרכים בפרקי הספר. זאת 
להרחיב את מושגי הקולוניאליזם והקולוניזציה גם לשם ניתוח תהליכים שהתפתחו בתוך 
אירופה ושמזוהים עם מודרניזציה, כמו מנגנוני הומוגניזציה שהיו כרוכים בשלילת מסורות 

מקומיות. 
בעיניי היבטים אלה הם משמעותיים ביותר, אבל אין בהם כדי להמעיט את הערך של 
תובנותיו של אייזנשטדט, שמגמתו המרכזית הייתה לפנות אל מעבר לקולוניאליזם ולהדגיש 
שביקורת  לי  ונדמה  סתירה,  בהכרח  כאן  אין  גם  האוטונומיות.  ההתפתחויות  את  דווקא 
לכוון  ומאפשרים  אלה  לתובנות  תוקף  משנה  מעניקים  שהותיר  והפצעים  הקולוניאליזם 
לקראת מודרניזציה שמלווה בדה–קולוניזציה של התודעה. דומה שזו בהחלט הייתה מגמתו 
של אייזנשטדט בעצם הערעור על המעמד האבסולוטי שיוחס לדגם המערבי ובעצם ההתרסה 

נגד מושג הִקדמה. 
מוקדש  שלהתפתחויותיה  הישראלית,  החברה  של  הניתוחים  אל  אותנו  מחזיר  זה  נושא 
בספר שלפנינו פרק קצר אחד בלבד, שבו מנסה אייזנשטדט לבחון את המתחים המקומיים 
בהקשר רחב. את הגישה המובעת בריבוי המודרניות אפשר לראות גם כביטוי של רפלקסיביות 
ביקורתית כלפי מקצת מהטענות שהנחו חיבורים מוקדמים של אייזנשטדט ואת הגדרתו לתהליך 
המודרניזציה ביישוב היהודי ובמדינת ישראל, וכן את תיאורו את קליטת העלייה ואת המזרחים. 
גישתו המאוחרת של  זיהוי של מודרניזציה עם התמערבות.  חיבורים אלה היו מבוססים על 
אייזנשטדט, לעומת זאת, עשויה לתמוך בביקורת על הדימוי העצמי הישראלי–חילוני המזהה 
עצמו עם המערב כנגד המזרח. אדרבה, גישתו של אייזנשטדט עשויה להוביל אותנו לבחון 
דגמים חלופיים לתמונת העולם המודרנית הפרוטסטנטית ולאימוצה המוחלט בישראל, בעיקר 
לנוכח הניתוחים שהציע לציביליזציה היהודית וניסיונותיו לעמוד על דרכי התפתחות מודרניות 
דווקא במגמות שזוהו כשמרניות. זהו תחום נוסף שבו עוררה עבודתו השראה בקרב חוקרים 

שקראו תיגר על דיכוטומיות מקובלות, כמו ההבחנה בין חילונים לדתיים.
ריבוי המודרניות ימשיך לשמש מקור השראה לדיונים מגוונים, ותרגומו לעברית עשוי 
להביא לבחינה רחבה גם של שאלות הנוגעות לישראל ולחברה הישראלית. תובנותיו של 
המודרנית,  הציונית  הגישה  של  חלופי  בירור  לקראת  לכוון  עשויות  זה  בספר  אייזנשטדט 
שהתפתחו  מסקנות  עם  מסכים  היה  שהוא  פירושו  אין  ממבטאיה.  אחד  ונותר  היה  שהוא 
בעקבות תובנותיו, אבל הספר מצליח לשמר את ממד האירוניה החמקמקה ולהמחיש את 

הפוטנציאל הגלום בה.
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נויה רימלט. הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה: 
המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית. 

חיפה: פרדס ואוניברסיטת חיפה. 2010. 285 עמודים

חוה דיין*1

בסבלנות  ופורם  למשפט  פמיניזם  בין  האמפירי  הקשר  את  מנתח  רימלט  נויה  של  ספרה 
רבה את המארג הסבוך והסמוי של קשרי הגומלין ביניהם. הספר מתמקד בדיאלוג המכוון 
ובתוך  עולם המשפט,  עם  לכונן  ומצעיו  זרמיו  על  הפמיניזם  מנסה,  ועדיין  שניסה,  והיזום 
של  מחודשת  והבניה  פירוק  באמצעות  הפמיניזם  שהוביל  החברתי  השינוי  את  מתאר  כך 
המשפט, על חוקיו ופסיקותיו. המשפט בהקשרו של התהליך הפמיניסטי הזה משמש חליפות 
מקרה  כחקר  הפמיניסטי  בשיח  הבחירה  השינוי.  וכסוכן  לשינוי  כזירה  לשינוי,  כאובייקט 
לניתוח אמפירי כזה היא ראויה, משום שלשיח הפמיניסטי אכן הייתה, ועדיין יש לו, מכוונות 
ומוצהרת שלא להסתפק  ברורה  “יומרה  מציינת,  כמו שרימלט  או  להיבט המעשי,  יסודית 
בביקורת המציאות החברתית והמשפטית הקיימת, אלא גם להשפיע על שינויה” )עמ‘ 9(. 
בלי  אף  )אולי  פותחת  המשפטי  בפמיניזם  הבחירה  החברתיות–משפטיות,  התובנות  בצד 
שהמחברת התכוונה( הזדמנות לרפלקסיה מבוקרת על המגמה ההולכת ומתרחבת להשתמש 

במשפט, על יתרונותיו ומגבלותיו, ככלי בזירת הפעולה החותרת לשינוי חברתי.
הספר מרחיב את עבודת הדוקטורט של רימלט, דומות, שונות ושוויון בין המינים בראי 
המשפט האמריקני והישראלי )אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, 2001( וכורך בה 
גם כמה ממאמריה המאוחרים יותר. חלקו הראשון מתבסס על חקר המקרה של הפמיניזם 
האמריקאי, שהיה במובנים רבים פורץ דרך ומודל לחיקוי בקרב השדולות הפמיניסטיות בכל 
העולם. חלק זה מציג את השלבים המרכזיים בהתפתחותה של התודעה הפמיניסטית, את 
הזרמים העיוניים העיקריים בה ואת פעילותה בהקשר של סוגיות מגדריות בחקיקה ובפסיקה. 
המשפטי  בפמיניזם  והמעשי  התיאורטי  השיח  התפתחות  את  בוחן  הספר  של  השני  חלקו 
ולו מהטעם  נכונה,  היא  הניתוח בחקר המקרה האמריקאי  בישראל. הבחירה להתחיל את 
ההיסטורי שבגינו ראוי להתחיל כל ניתוח כזה בפעילות החלוצה שהתפתחה באמריקה. גם 
מקומה המרכזי של הפעילות האמריקאית בהפרייתו ובגיבושו של השיח הפמיניסטי בארץ 
מצדיקה כרונולוגית ורעיונית את הבאת החלק הראשון של הספר לפני ניתוחו של השיח 
מניבה א–סימטריה  מוצדקת אפוא כשלעצמה, אך  בארץ. חלוקתו של הספר לשני חלקים 
הישראלי,  מול חקר הפמיניזם  אל  הרב של הפרק האמריקאי  התיאורטי  בעושרו  שנעוצה 
חוסר  על  מה  במידת  מפצה  רימלט  תיאורטיים.  בפיתוחים  פחות  עשיר  הדברים  שמטבע 
האיזון המובנה באמצעות עיבוי החלק השני בניתוח אמפירי של פסיקה עדכנית העוסקת 

ביישומם ובפרשנותם של מהלכי חקיקה שהוביל הפמיניזם הישראלי בשנות התשעים.
עצם כתיבתו של החלק הראשון, האמריקאי, בשפה העברית, פותח בפני קהל הקוראים 
בישראל צוהר רחב לעולם התוכן של תיאוריות פמיניסטיות. כמתואר בחלק זה של הספר, 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  1*
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בשיח  האינטר–דיסציפלינרי  המישור  את  הן  תיאורטית  מבחינה  פיתח  האמריקאי  השיח 
הפמיניסטי )קו התפר שבין משפט, חברה ומגדר(, והן את המישור האינטרה–דיסציפלינרי 
יש להוסיף את  )זרמים תיאורטיים בשיח הפמיניסטי עצמו(. על תרומות תיאורטיות אלה 
התרומה האמריקאית הייחודית לפיתוח המכוונות המעשית בהקשר המשפטי, שצמחה מתוך 
רפלקסיה על הניסיונות הפמיניסטיים להביא לשינוי חברתי–מגדרי. ההתמקדות המעשית 
בסוגיות קונקרטיות של חקיקה ופסיקה מינפה את פועלן של השדולות הפמיניסטיות בכל 

העולם והייתה מקור השראה ומודל לחיקוי גם לשיח הפמיניסטי בארץ.
ומעשי של השיח הפמיניסטי  תיאורטי  בניתוח  החלק השני של הספר מתמקד כאמור 
וחברתיים  אידיאולוגיים  היסטוריים,  היבטים  כיצד  רימלט  מאבחנת  בניתוחה  הישראלי. 
למשל,  זה,  בהקשר  בישראל.  המגדרי  המשפטי  השיח  במאפייני  למעשה  הלכה  שזורים 
האתוס התרבותי–סוציאליסטי בשילוב החוקים הסוציאליים )שנועדו לאפשר לנשים להמשיך 
ולהרים את תרומתן האזרחית לקיומה של המדינה באמצעות הבאת ילדים לעולם( אפשרו 
לפמיניזם הישראלי לנקוט אסטרטגיה ייחודית: חתירה לשוויון מגדרי בלי שהמאבק יפגע 

בתחומים שבהם הייתה כבר חקיקה של זכויות מיוחדות לנשים.
חלק זה של הספר חף מהאדרה ומאידיאליזציה ומיטיב לתאר את ההישגים הפמיניסטיים 
עקרון  של  הבעייתי  היישום  על  מצביעה  רימלט  כזאת  מבט  מנקודת  ריאליסטי.  באופן 
כבוד האדם ־ ששורשיו הרעיוניים נעוצים במהפכה החוקתית של שנות התשעים ־ כמו 
שבפועל,  טוענת  רימלט  מינית.  הטרדה  למניעת  החוק  של  העדכניות  בפסיקות  שמשתקף 
הפסיקה ממוססת את ההיבט המגדרי שבחוק ומותירה אותו כהסדר אינדיבידואלי שמעודד 
המבנה החברתי  והפטריארכלי של  המוסרני  את המסד  ומחזק  נשים  סטריאוטיפיזציה של 
לחימה  בתפקידי  נשים  לשילוב  הפמיניסטי  למאבק  בהתייחסה  גם   .)225-221  ,203 )עמ‘ 
בִקטלוג  המחודשת  הסגרגציה  בצד  והמקוטעים  החלקיים  ההישגים  את  רימלט  מאבחנת 
מקומה  על  הזכוכית  תקרת  את  בעצם  שהותירה  גבריים,  הנחשבים  הצבאיים  המקצועות 
)עמ‘ 243(. גם בהקשר של המאבק הפמיניסטי לשילוב נשים בדירקטוריונים טוענת רימלט 
שבצד ההצלחות השוליות שהחוק מנחיל, הוא תורם לחיזוק האבטיפוס הגברי של קריירות 
“מוצלחות ונחשקות” וממזער בתוך כך את ערכם, חשיבותם ושכרם של עיסוקים שנחשבים 
נשיים )עמ‘ 172(. מאירת עיניים ומרירה במיוחד היא הרטרוספקטיבה שמציעה רימלט על 
דווקא  המקורית  לכוונתו  שבניגוד  לידה,  לחופשת  בזכות  מגדרי  לשוויון  המשפטי  המאבק 

מחזק את המשך הדרתה של האישה היולדת מסֶפרות הליבה החברתיות )עמ‘ 188-183(. 
ואף  זאת,  עם  ומקיפה.  מוקפדת  מרשימה,  בספר  האמפירית  העבודה  פנורמי,  במבט 
שהניתוח מתפרׂש על פני ענפי משפט מגוונים )אזרחי, ִמנהלי, ציבורי ודיני עבודה(, הוא אינו 
מגיש ניתוח מעמיק כזה בהקשר של המשפט הפלילי )למעט הדיון בהיבט הפלילי של החוק 
למניעת הטרדה מינית(. אף שהפמיניזם לא הוביל מאבקים לשינוי המשפט הפלילי באופן 
מובהק, מפורש ומוחצן, הכללתה של זווית כזו דווקא מוצדקת בעיניי; המאבק הסיזיפי של 
ארגוני נשים בזירה המשפטית הזאת, אף אם תנובתה דלה, מצדיק ניתוח ממוקד בפעילות 
המתקיימת בשנים האחרונות הן במדינות רבות באמריקה והן בישראל. פעילות פמיניסטית 
פוגעניות  מגדריות  בהטיות  הנוגעות  פליליות  בסוגיות  לטפל  בניסיונות  לאחרונה  ניכרת 
ואחריות  עצמית  הגנה  קנטור,  של  בטענות  )כגון  פלילית  לאחריות  סייגים  של  בהקשר 
אלימות  אונס,  )כגון  בנשים  בעיקר  פוגעות  שסטטיסטית  עברות  של  ובהקשר  מופחתת(, 
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במשפחה וסחר בבני אדם(. בהחלט ראוי ומסקרן היה לקרוא ניתוח אמפירי ועיוני גם על 
הפעילות הפמיניסטית בתחום המשפטי הזה. 

עוד בולטות בהיעדרן תובנות עיוניות מעמיקות בדבר הקשר שבין תיאוריה למעשה, כמו 
שמבטיח שמו של הספר. אמנם ניכר בהחלט הניסיון המכוון למוסס את החיץ הדיכוטומי 
זאת,  ובכל  ומעשה,  לתיאוריה  בנוגע  לשמר  מתעקשת  השמרנית  המשפטית  שהפרדיגמה 
עיקר הניסיון של רימלט להתמודד עם סוגיה זו מבוסס על הדגמה אמפירית שאינה מציעה 
ועולם  המעשה,  עולם  על  פועלות  התיאוריות  שבו  האופן  על  מובהקות  עיוניות  תובנות 
המעשה פועל בתורו על התפתחותן ועיצובן של התיאוריות. ניתוח עיוני ומובנה כזה היה 
של  והספירליים  ההדדיים  במאפיינים  ומקוטעת  אקלקטית  מזדמנת,  מהצצה  יותר  מציע 
הקשר בין השניים, וממילא היה מוכיח את היעדרה של הדיכוטומיה הפרדיגמטית. תובנות 
עיוניות על תהליך ספירלי כזה ־ שבמהלכו תיאוריה מופעלת על השטח, ותגובה של השטח 
רק  לא  וחשוב  מעניין  הוא  ־  חלילה  וחוזר  התיאורטית  הפרדיגמה  על  רפלקסיה  מעודדת 
להבנת השיח הפמיניסטי המשפטי אלא להבנת התפתחות המדע וההוויה האנושית בכלל. 
במתכונת הנוכחית של הספר, התובנות העיוניות החשובות הללו חבויות בחומר האמפירי 

ומחייבות את הקורא לדלותן ולהסיקן בכוחות עצמו. 
הערה מתודית אחרונה נוגעת לאופן שבו מסתיים הספר. אף שראוי לציון הניסיון המודע 
לספק “מדריך פעולה” לפעילות פמיניסטית עתידית רצויה ־ למשל ההצעה להנגיש את 
עולם העבודה לסֶפרה הפרטית–נשית בחופשת הלידה )עמ‘ 187( וההצעה להתמקד במאבק 
על שכר שווה בעבור עבודה שוות ערך )עמ‘ 176( ־ קריאת הספר מותירה תחושה שחסר 
של  הארי  חלק  כך,  בו.  שנותחו  האמפיריים  הממצאים  עיקרי  של  ותמציתי  מובנה  סיכום 
אחרית הדבר יועד לדיון ראשוני בדו“ח הביניים של ועדת שניט על חלוקת האחריות ההורית 
בתקופת הגירושין ואחריה, אך הוא אינו יכול לשמש חלופה ראויה לסיכום המתבקש בהקשר 
של הפעילות הפמיניסטית המשפטית הענפה. מבחינה זו נותרת העבודה האמפירית המקיפה 

בלא הסיכום הראוי לה, וחבל.
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סראב אבו–רביעה–קווידר ונעמי וינר–לוי )עורכות(. נשים פלסטיניות בישראל: 
זהות, יחסי כוח והתמודדות. 

ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2010. 291 עמודים

ליליאן אבו–טביך*1

ובדרכי  באתגרים  ומתמקד  בישראל  פלסטיניות  נשים  על  מחקרים  מבחר  מאגד  זה  ספר 
התמודדות. אחת מהנחות היסוד של הקובץ היא שבהקשר הפלסטיני–ישראלי קיימים “מבנים 
נזילים ומרובים של יחסי כוח הממוקמים הן במרחב הפלסטיני והן במרחב הישראלי, ושיחסי 
כוח אלה מכוננים בעצמם את הסוכנות ואת תהליכי ההתמודדות הדינמיים והיומיומיים של 
נשים פלסטיניות” )עמ‘ 18(. על כן, המאמרים אמנם משקפים את חוויות המלכוד והשוליות, 
ומתוך מודעות  וכוחם טמונים בהצגת אופני ההתמודדות של נשים באור חדש  ייחודם  אך 
להקשר ולתנאי החיים המכתיבים את מרחבי התמרון. כך, מלבד החשיבות שבהשמעת קולן 
של מגוון רחב של נשים, חשיבות רבה לא פחות נובעת מבחירתן של העורכות שלא לייצג 
להתנגד,  הרבות  שיטותיהן  את  ולהפוך  נשים  של  התמודדותן  את  להדגיש  אלא  קורבנּות, 

לתמרן, לשנות ולהשפיע למקור של כוח והשראה עבור נשים אחרות במצבים דומים.
עוד ראוי לציין את בחירתן של העורכות לאגד את מגוון קבוצות הנשים תחת הכותרת 
זו אינה מתעלמת מהשונות בין הקבוצות. להפך, בד בבד עם  “נשים פלסטיניות”. בחירה 
ההכרה בייחוד של החוויות של נשים בדוויות, דרוזיות, מוסלמיות ונוצריות, העורכות מכירות 
בישראל  פלסטיניות  לנשים  המשותף  והחברתי–כלכלי  הגיאופוליטי  ההיסטורי,  בהקשר 
והשונה מזה של נשים ערביות במדינות אחרות. נקודת מוצא זו מחייבת אפוא “פיתוח של 

גוף ידע מחקרי ותיאורטי ייחודי” )עמ‘ 8(. 
גבוהה,  השכלה  העצמה,  אהבה,  זהות,  כגון  נושאים,  במגוון  עוסקים  בספר  המאמרים 
נישואין והתאלמנות בקרב נשים פלסטיניות שונות זו מזו בהשכלתן, בגילן, במצבן הכלכלי 
דיסציפלינות,  מבחר  מנקודות מבט של  נכתבו  מגוריהן. המאמרים  ובמקום  בדתן  והאישי, 
המחקר  שיטות  וגם  וגיאוגרפיה,  הבריאות  מדעי  חינוך,  אנתרופולוגיה,  סוציולוגיה,  בהן 
לשלושה  ומחולק  מאמרים   11 כולל  הספר  ומתודולוגיות.  אנליטיות  גישות  מגוון  מייצגות 
שערים: השער הראשון והשני מתמקדים בבסיסי כוח בתרבות הפלסטינית ובמרחב הישראלי 

בהתאמה, והשער השלישי מתמקד בבסיסי כוח עצמיים.
סיפורה  את  מציג  הראשון,  השער  את  הפותח  למשל,  אבו–בקר,  ח‘אולה  של  מאמרה 
של אלמנה ואת היחסים המתפתחים בינה לבין משפחתה המורחבת בעקבות מות בן זוגה. 
השליטה  ניסיונות  של  הדינמיות  ואת  מורכבותו  את  המאבק,  מוקדי  את  משקף  זה  סיפור 
פרקטיקות  האלמנה.  שיוזמת  לשינוי  והחתירה  ההתנגדות  פעולות  מול  אל  של המשפחות 
ההתמודדות שלה נבחרות כאן מתוך התרבות הפלסטינית ומתוך תפקידיה המסורתיים של 
האישה; באמצעותם היא חותרת תחת הפטריארכיה בלא לערער עליה, וכך מצליחה לתמרן 
בין שליטת הפטריארך ובין עצמאותה. עוד בשער זה נמצא מאמרם של אריאלה פופר–גבעון 

המחלקה למדע המדינה והתכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת טורונטו  1*
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לידי  ועליאן אל–קרינאוי, המציגים משמעות חדשה למושג העצמה אישית כמו שהוא בא 
ביטוי בחוויותיהן האישיות והחברתיות של מטופלות במפגש עם מרפאות ערביות מסורתיות. 
ניתוח הראיונות מלמד שפרקטיקות ההעצמה של המרפאות אינן מכוונות להפוך את הסדר 
המגדרי הקיים אלא להעצים את הפונות אליהן בתוך המסגרת התרבותית שלהן. כך, במקום 
ומרחיבים  זרות, הכותבים מאתגרים  פי אמות מידה  והחוויות על  לשפוט את הפרקטיקות 
את משמעותה של העצמה על רקע ההקשר המקומי והמשמעות שנותנות לה הנשים עצמן. 
גם מאמרה של ניהאיה דאוד מראה כיצד תפקיד האם והרעיה הופך בידי נשים לכוח מיקוח 
המאפשר מידה של חופש. מאמר זה מלמד עוד שמעמדן המגדרי, האתני, החברתי, הפוליטי 
והכלכלי של נשים פלסטיניות בישראל מונע מהן לשפר את מצב בריאותן. ואולם, על אף 
מודעותן למגוון הגורמים המשפיעים עליהן, נטו משתתפות המחקר להמליץ על אסטרטגיות 

התמודדות הממוקדות ברובד האישי, ולאו דווקא ברובד הקולקטיבי או המבני.
מאמרו של עליאן אל–קרינאוי, הפותח את השער השני, מראה שמצבן של נשים בדוויות 
בנגב הנשואות בנישואין מונוגמיים טוב מזה של הנשואות בנישואין פוליגמיים, הן בהיבט 
הכלכלי, הן ברמת שביעות הרצון והן בתפקוד המשפחתי. הכותב מבקש להבהיר שכל שינוי 
בנוהג הנפוץ צריך להיעשות מתוך רגישות תרבותית, התחשבות בהקשר הרחב ושיתוף של 
גורמים קהילתיים. מחקרה האתנוגרפי של לורן ארדריך דן בהתמודדותן של נשים משכילות 
עם הציפייה של משפחותיהן שתחזורנה ליישוב המוצא עם סיום לימודיהן. ההפרדה האתנית 
בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הפלסטינית במגורים, במקומות תעסוקה ובמסגרות 
חינוכיות ואחרות יוצרת שוני רב בין הבית לאוניברסיטה, אך גם דורשת את השיבה ומעצבת 
אותה, שכן ההסדרים המרחביים והפוליטיים של המדינה אינם מאפשרים לפלסטינים קיום 
שמאיר  הרצוג,  חנה  של  מאמרה  נמצא  זו  בקטגוריה  עוד  האתנית.  למובלעת  מחוץ  שלם 
חוויות  מעורבות.  בערים  החיות  פלסטיניות  נשים  בקרב  היומיום  חיי  של  הפוליטיקה  את 
החיים בעיר מעורבת, שהיא מרחב חלופי ומרחב של בחירה עבורן, חושפות את פוליטיקת 
ההתנגדות להסדרים דומיננטיים ואת יצירתם של הסדרים חדשים של זהות מגדרית, מעמדית 

ולאומית, אגב טשטוש וחציה מתמשכים של מעגלי זהות והשתייכות אלה. 
השאובים  כוח  שמקורות  מלמד  השלישי  השער  הראשונים,  השערים  שני  כמו  שלא 
מהמרחב הפלסטיני והישראלי אינם משרתים תמיד את הנשים בהתמודדותן עם האתגרים 
העומדים בפניהן, ולכן הן נאלצות להתמודד עם כאבן בכוחות עצמן ובאופן פרטי. ממצאי 
הראיונות במאמרה של סראב אבו–רביעה–קווידר למשל מראים שעל אף החופש והעצמאות 
שמהם נהנות המשכילות הראשונות בחברה הבדווית במסלול חייהן המקצועי והלימודי, הן 
אינן חופשיות להחליט בסוגיות פרטיות כגון בחירת בן זוג. הדינמיקה הנוצרת בתנאים אלה 
גורמת להן להתנגד ולהתמודד עם המצב באופן פרטי וברמה התודעתית, ובתוך כך לשמור על 
שייכות למשפחה ולקהילה, על מעמדן ועצמאותן, וגם על סיכוייהן של אחרות לצאת וללמוד. 
מאמרה של נעמי וינר–לוי בוחן את חוויותיהן של נשים דרוזיות עם חזרתן ליישוביהן בתום 
לימודיהן האקדמיים. על אף רגשות הגאווה והשמחה, הממצאים מלמדים על תמורות בזהות 
הטמונים  והאובדן  הכאב  על  וכן  שונה,  לתרבות  והחשיפה  ההשכלה  בהשפעת  שמתרחשות 
בשינוי ובפריצת הדרך. המרואיינות ערות לדואליות זו בזהותן ומתארות “חיים בלא הכרעה” 
)עמ‘ 220( אך עם זאת יציבים. מה גם שעם תום לימודיהן, הצליחו נשים רבות להשפיע על 

חברתן, ובעיקר על נשים אחרות, על ידי עיצוב מחודש של נורמות מגדריות. 
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החברתית  הזהות  הבניית  על  מאנע  ויוסי  אור  אמדע  מאנע,  עדי  של  מחקרם  ממצאי 
בקרב מתבגרות בדוויות מצטיינות המשתתפות בפרויקט אוניברסיטאי מצביעים על הכרה 
ועל  הדומיננטית  ולקבוצה  להן  המשותפת  הישראלית  האזרחית  במסגרת  המשתתפות  של 
זאת, ממצאי מחקרם  לעומת  זו.  במסגרת  הבדווית  החברה  את מעמדה של  לשפר  שאיפה 
של אריאל איילון ושפרה שגיא מלמדים שיותר ממחצית הנחקרים בוחרים באסטרטגיה של 
קודמים שלפיהם  מחזקים ממצאים  ובכך  ההגמונית,  עם התרבות  להתמודד  כדרך  בדלנות 
הזהות הפלסטינית חזקה ועמוקה יותר מזו הישראלית בקרב הפלסטינים בישראל. מאמרה 
הרפלקסיבי של טובי פנסטר חותם את הספר ובוחן את הדילמות שעמן מתמודדת חוקרת 
יהודייה במפגשה עם נשים פלסטיניות, בעיקר סביב יחסי כוח ודומיננטיות, ומשרטטת את 

התמורות שחוותה כתוצאה מעבודתה במרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים פלסטיניים. 
אם כן, ידע רב ומגוון טמון במאמרי הספר, וחשיבותו היא בהצלחתו לתת ייצוג מעמיק 
לקול הנשי הפלסטיני. התובנה שנשים פועלות בתוך הסדר הקיים ושואפות לשפר את מעמדן 
בתוכו היא חשובה ביותר ומשליכה על פרקטיקות הפרשנות של חיי נשים ערביות, בייחוד 
לנוכח ההכרה בפער שבין מודעותן למצבן ובין אפשרויות השינוי העומדות בפניהן. למרות 
זאת, הספר אינו חף מבעיות. למשל, במקצת מהמאמרים לא ברור אם ההפרדה והאפליה 
חוויות של  רוויים  גזעית. מצד אחד, המאמרים  או  היא אתנית  בישראל  כלפי הפלסטינים 
חוויות אלה במסגרות  לנתח  בחרו  כמה מהמחברות  שני,  אך מצד  וגזענות,  הדרה  אפליה, 
המציאות  בין  פער  יוצרת  זו  בחירה  גזע.  של  הפרדיגמה  עם  מתמודדות  שאינן  אנליטיות 
החברתית–פוליטית הנידונה ובין הפרדיגמות והכלים האמורים להבין ולהסביר אותה )ראו 
בייצוג  גם  קיים  דומה  פער  הרצוג(.  ארדריך;  דאוד;  ווינר–לוי;  אבו–רביעה–קווידר  למשל 
של המדינה ושל החברה הפלסטינית: בהתחשב בפרקטיקות הגזעניות שבאות לידי ביטוי 
כמעט בכל מאמרי הספר, לא ברור איך אפשר לייצג את המדינה כמדינה ליברלית, מערבית, 
לתרבות  הפלסטינית  התרבות  את  לרדד  ומנגד  ואינדיבידואליסטית,  חילונית  דמוקרטית, 
וינר–לוי;  ואל–קרינאוי;  פופר–גבעון  למשל  )ראו  וקולקטיביסטית  פטריארכלית–מסורתית 
איילון ושגיא(. הרי אילו הייתה החברה הישראלית כה פתוחה ואינדיבידואליסטית, לא היו 
הנשים חוות את הכאב הזה במעברים, אלא בוחרות להישאר ולהשתלב בה. סדר חברתי–

פוליטי בתנאים אלה לא יכול להיות ליברלי. יתרה מזאת, ניתוח שמסביר את חוויותיהן של 
נשים ומעניק כוח כמעט שווה לפרקטיקות חברתיות–פטריארכליות ולאלו שמקורן במדינה 
אינו עומד בהבטחת העורכות שהספר מנתח תופעות חברתיות בתוך ההקשרים הפוליטיים, 

ההיסטוריים והחברתיים–כלכליים שלהן.
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הנרייט דהאן–כלב*1

כוחם?  מה  שלמה.  אנושית  רקמה  אלא  אינדיבידואליות,  זהויות  רק  מעצבים  אינם  שמות 
אילו יחסי כוח מוסדרים באמצעות שיום? ספרן של מיכל רום ואורלי בנימין נדרש לשאלה 

זו בהקשר הישראלי.
במוקדם או במאוחר מוצאים א/נשים את עצמם עסוקים בסוגיית השיום. עניין השם שב 
 p.( ומעסיק נשים, וגם גברים, שוב ושוב ברגעים מכריעים בחייהם, ולעתים בלא שציפו לכך
xvii(. מה עוד אפשר לעשות כדי שהמהפכה של תנועת הנשים תישא פירות בתחום זה של 
זכותן של נשים על שיומן? בפתחו של הספר נוקטות המחברות עמדה אידיאולוגית ברורה 
וקושרות מגדר ושיום כהישג של הפמיניזם: “אחד מהישגיה של תנועת הנשים במודרניות 
המאוחרת שלא זכה לדיון ראוי הוא האפשרות להתנגד למערכת השיום הפטרונימית ולא 
להמיר את שם המשפחה של האישה בשם משפחתו של בעלה עם נישואיהם” )p. xiii(. וכך 
הן כותבות בגב הספר: “הספר מתעד סוכנות ומיצוב של נשים בתוך מבנים אתניים מרובדים 

ומראה שהישגיה של תנועת הנשים זקוקים להגנה מאורגנת מתמדת”.
המגדר הוא מרכיב יסודי בכינון הזהות, והמחברות נותנות את הדעת לקישור שבין שיום 
היא  הספר  של  המרכזיות  התמות  אחת  הפמיניסטי.  היום  מסדר  נפרד  בלתי  כחלק  לזהות 
זהות  שיום,  ־  חליפות  שיח  בין שלושה שדות  נעים  פרקיו  ולכן  זהויות,  מעצבים  ששמות 

ומגדר ־ ומבררים את הקשרים ביניהם כמו שהם באים לידי ביטוי בישראל.
שמות  שלפיהם  והיסטוריים  תיאורטיים  קווים  כמה  בקצרה  מתווה  הראשון  הפרק 
מוחלפים )matronymic( ממלאים תפקיד בעיצוב היחסים בין יחיד לחברה, יחסים הגמוניים 
שמפקידים בידי גברים את השליטה על ממלכת השיום. אשר על כן, בלא שיתוף פעולה של 
גברים לא יחול השינוי שיעביר לידי נשים את השליטה על שיומן )pp. 199–200(. המחברות 
של  יחסים  עם  בעליהן  של  המשפחה  שמות  את  נושאות  נשים  שבה  השיטה  את  מקשרות 
בעלות ושעבוד, כמו שהיה נהוג גם לגבי עבדים. הקצאת הדומיננטיות משתמרת במחיקת שם 
הנעורים, שנשים רבות, לא רק בישראל, עדיין מקבלות על עצמן כשהן ממשיכות לאמץ את 
שם משפחתו של הבעל. לדברי המחברות, בנוהג שכיח זה יש משום מחיקת זהותן הקודמת 
של הנשים הנשואות, וזהו מקורם של הביקורת הפמיניסטית על שיטת השיום הפטרונימית 

)patronymic( ושל המאבקים שהתחוללו בהקשר זה.
אתניות ולאומיות ממלאות תפקיד מרכזי בעיצוב זהות, ובישראל מתווספים להן מוסדות 
ייחודיים כמו הצבא והקיבוץ. משמעותם של כל אלה בהקשר הישראלי ובשיח הציבורי בארץ 
נושאת השלכות אמביוולנטיות על הקשרים שבין זהות לשיום )p. 12(. הדיון באמביוולנטיות 
הוא אחד המוטיבים המרכזיים בספר ומסביר מדוע נשים אינן מנצלות את זכותן לשיים את עצמן 

מרכז קבורקיאן ללימודי המזרח התיכון ומרכז טאוב ללימודי יהדות וישראל, אוניברסיטת ניו יורק  1*
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 pp.( בעצמן, מהם הקשיים העומדים בפניהן, ומה אפשר לעשות בנידון לנוכח לקחי המחקר 
197–192(. בולט בחסרונו דיון על השיום במסגרת תפיסות שמושרשות עמוק בסדרי הלכה 
ובמצוות שנשים דתיות חפצות בשימורן, ששם אין אמביוולנטיות, וההישמעות לצו הפטרונימי 
היא מלאה. גם דיון בחברה הערבית הפלסטינית בישראל נעדר מהספר, ובמובן זה הספר עוסק 
בפלח לא ברור ־ יהודי, אך רק ישראלי ־ וחסר דיון בשיום של ישראלים אחרים, לא יהודים, 

או של יהודים שאינם ישראלים, דיון שהיה מצריך התעסקות גם בשורשיו של השיום ביהדות.
הפרק השני עוסק בהבניית זהות דרך שיום. כאן מזהות המחברות שתי מגמות סותרות: 
 )accommodation( לכוח המכתיב לנשים את שמותיהן או השלמה אתו )resistance( התנגדות
)pp. 29–30(. הפרק כתוב כמאמר העומד בפני עצמו וניתן לעיון כיחידה נפרדת, אך אף שהוא 
נסב סביב זהות, המושג אינו מוגדר בו כהלכה ונותר עמום. הדיון בפרק קושר למושג הזהות 
ומתרכז   ,)choice( ובחירה   )becoming( היעשות   ,)belonging( שייכות  כגון  מושגים  תת 
פרפורמטיביות  ובין  שיום  בין  הוא  היפים  הקישורים  אחד  ביניהם.  ובסינתזות  בקישורים 
שפועלים כמנגנון אחד שמבנה זהות )pp. 34–36(. רעיון זה ראוי לפיתוח הולם ומעמיק כדי 

ללמד עוד על האופן שבו הוא פועל.
הפרק השלישי מציע כלי שהמחברות רואות בו כלי אנליטי רב עוצמה ומכנות “הטענה 
תרבותית של השם” )cultural loading of the name( )pp. 12, 89–90(. היסוד האמביוולנטי 
חוזר כאן ונידון בהקשר של פמיליזם אל מול פמיניזם בישראל, אך קשה לעקוב אחרי העניין 
המרכזי שבו עוסק הפרק בשל היעדר מיקוד, ולפיכך המושג הטענה תרבותית נותר לא ברור. 
על כל פנים, המחברות מסבירות שהוא “מאפשר לפענח זירות מרתקות שבהן נושאים כמו 

.)p. 12( ”נאמנות לאומית ואתניות מתהדרים בנוצות פמיניסטיות
בפרק הרביעי מביאות המחברות את ממצאיהן, המתבססים על ראיונות עם 42 נשים 
המחברות  להן.  חשוב  היה  השיום  שעניין  והטרוסקסואליות  נשואות  חילוניות,  יהודיות, 
מחלצות מהראיונות התייחסויות לארבעה דימויים נורמטיביים של נשיות: נשיות אידאלית, 
הרעיה הראויה, האם האחראית והאזרחית הנאמנה. לדבריהן, הדימויים מופיעים בהקשרים 
של קבוצות אתניות בחברה בישראל, אך מדובר בייצוג חלקי בלבד של החברה, מאחר שכל 
הנחקרות משויכות לרובד הבורגני החילוני שהמטען התרבותי של שמותיהן היה משמעותי 
בעבורן. לכן הזיקה האתנית של הדימויים הללו אמנם מוזכרת, אך אינה ברורה. למעשה, 
המחברות אינן נדרשות לקבוצות או למעמדות כמו שהם מוכרים בחברה המרובדת והמקוטבת 
בישראל: הייצוג של ערבים ויהודים אינו מאוזן, דתיים אינם מיוצגים כלל, ומזרחים ואשכנזים 

 .)p. 60( מוזכרים בהקשרים תרבותיים קצרים ולא ממצים, כמו בדיון בשם בוחבוט
לטענת המחברות, ארבעת דימויי הנשיות שחולצו מהראיונות נענים לקריאות פמיניסטיות 
של אסרטיביות ומימוש עצמי גם במחיר של התקפה על הפמיניזם. למשל, הדימוי של האם 
הנאמנה  האזרחית  של  ובכוחה  הנאמנה,  האזרחית  דימוי  עם  אחד  בקנה  עולה  האחראית 
כפמיניסטיות.  עצמן  שמזהות  נשים  בעיני  מגונה  שנחשבת  נשיות  של  הופעתה  את  לרסן 
הפרק ארוך במיוחד ונוגע בחומרים המכוננים את השיח של הנשים הישראליות שרואיינו. 
המרואיינות  את  שהניעו  הטעמים  שלל  את  המזלג  קצה  על  ומציגות  מעניינות  ההדגמות 
בנקיטת עמדותיהן באשר לשיום, כגון ִעברּות, ישראליות ואתניות. אך המחברות מצביעות 
על שלושה מניעים מרכזיים שהם בבחינת הטענה תרבותית של השם: היות הנשים בנות 

 .)pp. 89–90( יחידות במשפחתן, ִעברּות והעברה בין דורית של נרטיבים משפחתיים
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הבניית  הנשיות,  דימויי  שבין  הקשר  את  וסוקרות  המחברות  ממשיכות  החמישי  בפרק 
הזהות ושיום. מתברר שהבחירה אם לשאת שם אחד או שניים, ואיזה מהם, זה של בית האב 
או של בית האם, היא סובייקטיבית ואקראית, לפי העניין והנטייה האישית של המרואיינת, 
אך נדמה שממד האזרחות והלאומיות תפס את תשומת לבן של המחברות יותר מהממדים 
הם  הללו  הממדים  שלושת  השמות.  בחירת  את  המלווים  וההיסטוריים  הדתיים  העדתיים, 
בבחינת נוכחים–נפקדים בדיון, והמאבק עליהם מתנהל מתחת לפני השטח. ייתכן שבחירה זו 

נובעת מכך שהדיון מתרכז במגזר שבו המרכיב הזהותי הדתי–יהודי מוחלש יחסית. 
בו  ומוצגים  מספקות,  ומגדר  זהות  שיום,  של  הנושא  להבנת  בספר  המובאות  התמות 
רעיונות מורכבים דיים, שאפשר להעמיק בהם לפי חלוקת הדימויים שהמחברות מציעות. 
אלא שהפרק השישי פותח חזית ניתוח נוספת לפענוח הקשרים בשילוש זה ומציע שהמקורות 
להביע  ירצו  אם  פעולה  לנקוט  להן  מאפשרים  נשים  לרשות  העומדים  האידיאולוגיים 
 :)p. 122( עקרונות  שלושה  על  מבוססת  זו  התנגדות  ומגדר.  שיום  של  בהקשר  התנגדות 
)א( נשים מוכנות לשלם את המחיר החברתי של מאבק על זכותן לקבוע את שמן; )ב( נשים 
תלויי  הנישואין בהקשרים שהם  להן לאחר  וחוגגות את שמות המשפחה שנוספו  מקבלות 
מרחב )patrilocal( וזמן; )ג( נשים נדרשות להסביר שוב ושוב את השיום שבחרו ואת ההיגיון 

הטמון בו. מבחינה זו הפרק מציע דיון נוסף שנמצא מעל לדיון המרכזי, בבחינת מטא–דיון.
לסיכום, שלושת הפרקים שביקשו להניח תשתית לפני הצגת החלק האמפירי הם נטולי 
קו מרכזי ברור וקשה לעקוב אחריהם. בראייה שמנסה לסכם ולהעריך את מידת הבהירות, 
לדעתי הקוראים יתקשו לקבל מפרקים אלה תשתית תיאורטית קוהרנטית שמסייעת להבין 
העוסקת  לספרות  מקיף  צוהר  פותח  הראשון  החלק  זאת,  עם  הספר.  של  השני  חלקו  את 
בנושאי הדיון. המאמץ של המחברות לגעת במכלול הסוגיות הנוגעות לשלושת הנושאים 
שבהם בחרו לעסוק ־ שיום, זהות ומגדר ־ ולחיבורים ביניהם פתח מנעד אנליטי רחב, אולי 
רחב מדי, על חשבון העומק. הספר מעלה נושאים חשובים, אך קושר ביניהם באופן מסורבל 
למדי ומצריך קריאה חוזרת ודפדוף מתמיד כדי לעקוב אחר מה שביקשו המחברות לומר. 
בסופו של דבר, מהספר עולה שבלא שיתוף פעולה של גברים, לא יתחולל השינוי המיוחל, 
יישאו את שמו של בית אבי הנשים  וההמלצה המשתמעת של המחברות היא שגם גברים 

שלהן הם נישאים.
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אורנה דונת. ממני והלאה: הבחירה בחיים בלי ילדים בישראל. 
תל אביב: ידיעות ספרים. 2011. 246 עמודים

מירב אמיר*1

הפרו–נטליזם )pronatalism( הישראלי לא רק מעודד את הילודה בישראל, אלא גם ַמפרה 
את תחומי המחקר שבוחנים את מרכזיותו של העיסוק בפריון בארץ. עם זאת, ולמרות ההגות 
המרשימה שנכתבה על המקום החשוב שיש להורות ולוולדנות בישראל, על מנגנונים לעידוד 
נדמה שהאפשרות  המשגשגת,  הישראלית  הפריון  תעשיית  של  ההיבטים  מגוון  ועל  ילודה 
שלא להביא ילדים כמעט ואינה נידונה. הבחירה שלא להפוך להורים, או הבחירה באלהורות 
כפי שאורנה דונת מכנה זו, לא זכתה לנראות מחקרית ולא נבדקה כחוויית חיים, לבטח לא 
כעמדה מוצהרת ומגובשת. במחקרים בנושא הפריון, ההתייחסות לבחירה בחיים ללא ילדים 
היא אגבית, מתויגת כבחירה שאינה בת מימוש ומופיעה כלא יותר ממסמן ריק של חלופה 
פסולה באופן אפריורי. אבל יש מי שבוחר שלא להפוך להורה, אפילו בחברה הישראלית 
הלוחצת, ויש מי שמייצר באמצעות הבחירה הזאת זהות וקהילה. על כן המחקר של דונת 
הזאת,  העמדה  את  מדברר  גם  אלא  מחקרית,  לקּונה  ממלא  רק  אינו  זה  בספר  המתפרסם 
שוטח את ריבוי הקולות של הבוחרים שלא להיות הורים ומאפשר הסתכלות מרעננת על 

הפרו–נטליזם הישראלי מנקודת המבט של המסרבים לו.
בחברה פרו–נטליסטית מובהקת כמו זו הישראלית, הבחירה שלא להביא ילדים נתפסת 
לא רק כנונקונפורמיסטית, אלא מוגדרת כמנוגדת לאינסטינקט הטבעי ולטבע האנושי. משום 
ולגבש עמדה מנומקת, לא רק מבחינה  כך, בחירה כזו צריכה להסביר ולהצדיק את עצמה 
מחקרית, אלא גם כאסטרטגיית התמודדות אל מול הציווי החברתי הנחרץ. המחקר של דונת 

מתמקד ברציונליות זו ומציג בדיון מדוקדק, אחד לאחד, את המערך המבני של ההחלטה. 
רוצות  “נשים שלא  פורום  הווירטואלית של  בקהילה  דונת  מוצאת  מושאי מחקרה  את 
בחיים  שבחרו  זוגות  עם  שערכה  עומק  ובראיונות  “תפוז”  האינטרנט  בפורטל  ילדים” 
הדדית,  תמיכה  של  מובלעת  מספקת  המחקר  שבמרכז  הווירטואלית  הקהילה  ילדים.  ללא 
מרחב מוגן להעלות בו שאלות והתלבטויות בתוך חברה שעל פי רוב נחווית לא רק כבלתי 
להיות  לבחירה שלא  כעוינת. מלבד ההשפעה שיש  אף  תומכת, אלא  כבלתי  או  סימפטית 
גם לאפליה  חושפת את הפרט  היא  ועם משפחת המקור,  הזוגיות  בתוך  היחסים  על  הורה 
בעבודה, להתערבויות מצד הסביבה הרחבה, ואף לביקורת חוזרת ונשנית מפיהם של זרים 
מוחלטים. דונת מביאה לקוראים את הביקורת החברתית ואת האלימות שבה היא מוטחת 
באלהורים הן דרך הדיווחים של החברים בפורום והן באופן ישיר על ידי ציטוט הערות מסוג 

זה, שמתפרצות אל הדיונים בפורום על ידי כותבים אנונימיים אקראיים.
הדיון בפורום מאפשר לחברים בו )שלמרות שמו חברים בו גם גברים שבחרו באלהורות( 
לשתף בקשיים ובלבטים ומעניק חיזוק הדדי. יתר על כן, כפי שמחקרה של דונת מראה שוב 

הרוח,  למדעי  מינרבה  ומרכז  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  ומגדר,  נשים  ללימודי  לייפר  מרכז   1*
אוניברסיטת תל אביב



ביקורות ספרים 210  מירב אמיר 

ושוב, פורום הדיונים הזה הוא גם מרחב שבו מתגבשת האלהורות כעמדה מנומקת, והסירוב 
להורּות מופיע כמערך שלם של עמדות רציונליות קוהרנטיות. עם זאת, הספר של דונת אינו 
מתמקד בגיבושן של קהילות וירטואליות או בתיאור חיי הקהילה המסוימת הזאת, אלא דן ברובו 
במערך הנימוקים ובאופני ההסבר של אלהורים בבחירתם, וכן באופני ההתמודדות שלהם עם 

צורת חיים זו, שאינה נשמעת לציווי הנורמטיבי, אולי הראשון במעלה, של החברה בישראל.
אך דונת אינה מסתפקת בכך. כפי שהכותבת טוענת במפורש, הסירוב להורּות נתפס לא 
אחת כאיום שמעמיד בסימן שאלה את הבחירה בהורות כטבעית ומובנת מאליה. דונת, כמי 
שבאה לערער על אותה מובנות מאליה, מגלמת במחקרה את הערעור הזה, הן בתוכן והן 
במבנה. בתוכן, מעצם הצבת הבחירה בהורות ככזו, היינו כבחירה הדורשת הסבר והנמקה; 
ובמבנה, בכך שהיא מציבה את שתי החלופות ־ את הבחירה בהורות ואת הבחירה באלהורות 
־ כניצבות זו מול זו, כשכל אחת מהן דורשת הסברים ודיון בסיבותיה. הבניה של סימטריה 
זו בלב הספר מערערת על ההיררכיה המובנית שמציבה את ההורות כברירת המחדל, או 

כחלופה העדיפה בהכרח. 
בעוד שלפעמים נראה שהדיון על הבאת ילדים לעולם מסתכם בשאלות של סגנון חיים 
והעדפות אישיות, דונת מבהירה בספר שהוא נדרש בהכרח לסוגיות ליבה של הקיום האנושי. 
דרך הפריזמה של הדיון בבחירה בהורות עוסקת דונת בשאלות עקרוניות כגון מהו חופש; 
מהי בחירה; מה טבעי ומה מכתיבה לנו התרבות; מה אנחנו חשים שהוא פנימי ואותנטי, 
ומה קובעת לנו הסביבה; מהם אגואיזם ואלטרואיזם; כיצד מומשגת בריאות נפשית בחברה, 
ומדוע חריגה מנורמות מוגדרת כפתולוגיה; מה נחשב תרומה לחברה; ומה אנחנו מותירים 
כולו  העוסק  האחרון,  הפרק  ובייחוד  הללו,  בסוגיות  הדיונים  העולם.  מן  בלכתנו  אחרינו 
על  הדיון  של  כללי  ובאופן  זה,  ספר  של  שהחשיבות  מדגימים  לחופש,  הנוגעות  בשאלות 

הסירוב להורּות, רחבה בהרבה מתרומתו למחקר על פריון ורבייה בישראל. 
ואולם, בפרק המבוא דנה דונת בהרחבה בייחודיות של הפרו–נטליזם הישראלי, ואילו 
הישראליּות של האלהורות נעדרת כמעט לחלוטין מהדיון. מבחינה תיאורטית, הדיון נשען 
על מחקרים שעסקו בחברות אחרות של העולם הראשון, בעיקר ארצות–הברית ואנגליה, ואין 
התעכבות על המאפיינים הייחודיים לתחום מחקר זה בארץ. דונת אינה מתעלמת מהיבט 
זה, אך טוענת שבהיעדר מחקר השוואתי, היא אינה יכולה להתעכב על הסוגיה הזאת; לכן 
היא מסתפקת בציון העובדה שמושאי מחקרה תופסים את המצב בארץ כשונה מבמדינות 
מערביות אחרות )עמ‘ 212(. אך נדמה שאין די בכך. בהתבסס על האסופה המחקרית הנרחבת 
זו מתוך  שדנה במאפיינים הייחודיים של הפרו–נטליזם הישראלי, חסר בספר דיון בסוגיה 
הזווית הייחודית של המחקר. מתוך כך אפשר היה לשאול באיזה אופן הלחץ הפרו–נטליסטי 
בחברה בישראל חורג מזה של חברות אחרות בעולם הראשון? באיזה מקום האינטנסיביות 
של העיסוק בוולדנות בארץ מתבטאת לא רק בכמות אלא גם באיכות? או האם אפשר להאיר 
פן נוסף בחברה הישראלית בעזרת הבחינה של הנושא הנידון? הכותבת נוגעת בכך בקצרה 
כשהיא טוענת שחריפות התגובות שעליהן מדווחים מושאי המחקר שלה מעידה אולי על 
הגבולות הצרים של הסובלנות ושל הכלת השונה או החריג בחברה הישראלית )עמ‘ 202(, 

אך נראה שהרחבת העיסוק בנושא זה הייתה מעשירה את המחקר.
כאמור, המחקר של דונת מתבסס על ראיונות ועל ניתוח הדיונים בפורום “נשים שלא 
זוגות  רוצות ילדים”. מלבד העובדה שדונת בחרה בחירה מנומקת ובת הצדקה לראיין רק 
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הטרוסקסואליים שבחרו שלא להביא ילדים לעולם, המדגם של המרואיינים שלה הומוגני 
או  בני המעמד הבינוני  חילונים,  יהודים, אשכנזים,  נוספים: כל המרואיינים הם  במובנים 
שנובעת  מחקר  מגבלת  שזו  לטעון  אפשר   .)50-49 )עמ‘  אקדמאים  ורובם  הבינוני–גבוה, 
מנדירות התופעה בארץ או מאופן ההגדרה של מושאי המחקר, אך היה מקום לדיון נרחב 
החברה  על  בספר  הדיון  של  ההשלכות  על  והן  הזאת  למגבלה  הסיבות  על  הן  בספר  יותר 
והמגזרים  הקבוצות  בשאר  אלהורות  שאין  הוא  הדבר  פירוש  האם  בכללותה.  הישראלית 
בחברה הישראלית? האם רק האלהורים האשכנזים החילונים בוחרים שלא להיות הורים, וכל 
יתר האנשים ללא ילדים בחברה הישראלית עושים זאת מחוסר בחירה? האם זו פריבילגיה 
בפורום  שהמשתתפים  לראות  ניתן  בישראל?  האליטה  קבוצת  מתוך  לפרטים  רק  שנתונה 
מגבלות  בהינתן  אך  המרואיינים,  קבוצת  של  מאלו  במאפייניהם  חורגים  מנתחת  שדונת 
המחקר, היה מקום לעסוק מפורשות בשאלות של מוצא ומעמד, ולו רק כדי לתחום את מרחב 

החלּות של המחקר.
בחלקו האחרון של הספר דונת עוסקת בשאלות של זהות. הכותבת בודקת את האפשרות 
הדיון  את  מרחיבה  ואף  מובחנת,  זהות  כמכוננת  ילדים  להביא  שלא  הבחירה  את  לראות 
לזהויות בכלל, בין שהן מאומצות מבחירה ובין שמחוסר ברירה. בהקשר הזה דונת נוגעת 
גברים  בקרב  שונה  באופן  שמתעצבת  זהות  זו  אם  ובודקת  מגדריות  בשאלות  גם  בקצרה 
ונשים, ובאיזה אופן היא מתכתבת עם זהויות אחרות. מטבע הדברים, כספר המחקרי הראשון 
המוקדש לנושא הזה, דונת אינה מתיימרת למצות את הדיון בכל ההיבטים של התופעה. היא 
מעלה רבות מהסוגיות הללו אך משאירה אותן פתוחות, ובכך מבהירה לנו עד כמה חשוב 

להמשיך ולחקור את הסירוב להורּות בישראל.
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תמר הגר. בכוונה תחילה. אור יהודה: דביר. 2012. 495 עמודים

אורלי בנימין*1

הגר  תמר  את  המעסיקה  היא  היסטוריים–חברתיים  מחקרים  עורכי  של  הפרשנית  החירות 
במחקר שהיא מציגה על אמהות בראי מערכת המשפט. חירות פרשנית זו מאפשרת להם לתאר 
את מהלך האירועים ביותר מאופן אחד, ועולם היומיום של חייהם מזין את פרשנויותיהם 
להפוך  עצמה  על  קיבלה  הגר  תמר  מעמדית–פוליטית–מגדרית.  מבט  לנקודת  אותם  וכובל 
את תיאוריית נקודת המבט )standpoint theory( ־ מושג מהדיון האפיסטמולוגי שבבסיס 
זו, שהעמידה  תיאוריה  לפי  בספרה.  הקוראת  של  קרובה  להתנסות  ־  הפמיניסטי  המחקר 
דורותי סמית )Smith, [1974] 2004( ופיתחה סנדרה הרדינג )Harding, 2004(, הידע של 
היומיום והתנסויותיה של החוקרת מציידים אותה במבט כפול שאינו נגיש לחוקרים שאינם 
רואים וחווים את הדיכוי של עצמם. במילים אחרות, בצד המבט ההגמוני, המפעיל על שדה 
הדיכויים  למערך  שמודעים  אלה  העוצמה,  ממבני  הנובעים  השיפוטים  מערך  את  המחקר 
בעולמם מצוידים במבט נוסף, מבט מלמטה, מבט מתוך המוכפפות, מבט של מי שמתמודדת 

בעצמה עם הדיכוי המופעל על מושאי מחקרה. 
כדי להמחיש את משמעותה של תיאוריית נקודת המבט ־ המאפשרת לחוקרת–אישה–

המחזיקה–בעמדה–ביקורתית–פמיניסטית להבין את עולמן של אמהות עניות מאוד באנגליה 
של המאה ה–19 ־ פיתחה תמר הגר סגנון כתיבה מעורר קנאה. מדובר בז‘אנר מרהיב ביופיו 
שמעמיד שילוב מנצח בין טקסט היסטורי, מחקר היסטורי–פמיניסטי, טקסט אוטואתנוגרפי, 
טעימה  ספרותי.  רומן  ולבסוף  הסצנות,  ולמשתתפי  ללבוש  לתפאורה,  הנחיות  עם  מחזה 
אני  לאמנון,  אמרתי  מבין,  “אתה   :308 בעמוד  מופיעה  זה  אינטר–ז‘אנרי  מעירוב  מובהקת 
מקשיבה להן ומתבלבלת. לכאורה זה נראה כמו הבדלים קטנים, אבל משני הסיפורים צצות 
הנבחנת.  ההיסטורית  לדמות  רגשית  להתקרב  הקושי  לנוכח  נאמר  המשפט  סלינות”.  שתי 
את  להבין  ומנסה  וודג‘  סלינה  ששמה  אישה  על  ההיסטוריים  במסמכים  קוראת  המחברת 
התחבטויותיה כאם המואשמת בכך שזרקה את בנה הנכה בן השנתיים לבאר והרגה אותו. 
המחברת, שמפעילה על אישה המגדלת את ילדיה בעוני במאה ה–19 מבט של אישה המגדלת 
את ילדיה ברווחה במאה ה–21, אינה יכולה אלא לנחש את תגובותיה הרגשיות של הדמות 
התעוררו,  שבו  המצב  ידי  על  רגשותיה  עוצבו  שבו  האופן  את  לדמיין  מנסה  היא  הנחקרת. 
כנראה לנוכח נציגי הממסד הצדקנים. אנשי הממסד, לא זו בלבד שהותירו את האם להתמודד 
לבדה ובעוני משווע עם ילד נכה, אלא שהם מעלים גם תביעות מוסרניות מפוארות ו“ידע” על 
דרכי ההתנהלות הנכונות. המספרת אומרת משפט זה לבן זוגה אחרי שבחנה כמה אפשרויות 
כן  שלפני  בעמודים  תינוקה.  היעלמות  על  וודג‘  סלינה  של  חקירתה  התקיימה  שבו  לאופן 
באשמה,  הודאה  מוודג‘  לחלץ  הממסד  נציגי  הצליחו  שבה  המהירות  על  תמיהתה  הוצגה 
ובמשפט זה המחברת מאתגרת את עצמה בכמה מישורים המייצרים את שילוב הז‘אנרים: היא 
שמה לעצמה למטרה להבין את שאירע מבחינה משפטית בצד מה שאירע בעולמה הפנימי 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן  1*
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של הנאשמת, בצד בדיקת האפשרויות הנרטיביות שהנתונים שבידה מעלים, וכל זאת כשהיא 
מקרבת את הקוראת אליה באופן אישי, לעולמה ולהתלבטויותיה כאם, כרעיה וכחוקרת.

כבר  זוגה,  בן  עם  המחברת,  של  דמותה  בת  הדמיונית,  החוקרת  של  יחסיה  מורכבות 
ודיאלוגים ביניהם: מצד אחד  נפרשה בפני הקוראת בפרקים הקודמים דרך תיאור מצבים 
מתגלה בהם בן זוג תומך, מסור, עוזר ומחויב להתקדמותה באקדמיה, ומצד שני מציץ מפעם 
לפעם בן זוג אמביוולנטי ועוין לנוכח ההתמסרות של החוקרת לעבודת המחקר שלה ולנוכח 
תביעות הזמן והמרחב של עבודה זו בעוד הזוגיות שלהם מתפרקת, כמעין עונש אולטימטיבי 
למי שתעז להפריז בהתמסרות לעבודתה. צד אפל זה של בן הזוג ושל יחסיהם מטופל בספר 
באמצעות מערכת היחסים המדומיינת שמפזרת המחברת לאורך הספר בין דמות של חוקרת 
דמיונית, בת דמותה, שמתמסרת למחקר ולקידום באקדמיה “כמו שצריך”. בן הזוג המדומיין 
הוא עורך דין, וכך מוזמנת הקוראת לבחון את האמהות בראי המשפט הישראלי של תחילת 
שנות האלפיים, מתוך התכתבות עם הוויכוח הטעון סביב סוגיית המשמורת מאז ועדת שניט 
המאיימת לשלול את חזקת הגיל הרך. דרך מערכת היחסים הדמיונית של בני הזוג מונגדת 
ִאתה.  מזוהה  גם  אך  באנגליה,  ה–19  המאה  של  האבהות  עם  בישראל  העכשווית  האבהות 
המסירות  המעורבות,  מבחינת  ההיסטורית  מהאבהות  בתכלית  שונה  העכשווית  האבהות 
והרגישות שיש בה לצורכי הילדים ומבחינת נכונותה להכיר באמהות כבעלות צרכים נוספים 
על האמהות עצמה. אך כמו האבהות העתיקה, גם זו של היום כוחנית בדרכה, שבויה בציפיות 
שעיצב מוסד האמהות על תביעותיו הבלתי אפשריות מנשים, וממהרת לשפוט ולשלול נשים 
שאינן מצליחות לעמוד בהן. אני מודה שהדיון הזה באבהות משתתפת ומטפלת הסעיר אותי 
וקירב אותי אצל עצמי באופן חד ומרגש. מזמן הייתי זקוקה להנכחת המורכבות הרגשית של 

יחסי תמיכה–האשמה שהייתה כרוכה בדרך שלי לתוך עולם המחקר והכתיבה.
אמהות עכשווית, מבהירה המחברת בכל עמוד, אינה מנותקת מהמאמץ החברתי של המאה 
בלי  צורכיהם  לכל  מוחלט  באופן  ולהתמסר  ילדיהן  את  “לאהוב”  עניות  אמהות  לחנך  ה–18 
קשר לתנאי חייהן. לנוכח התפיסה השלטת בישראל, הסוגדת למוסד האמהות כאילו היו לו 
יש  וטהורים בלבד, לתזכורת הזאת על צמיחת האידיאולוגיה של האמהות  חיוביים  היבטים 
חשיבות מיוחדת. ריבוי התגובות העולות היום אל מול הציווי הנורמטיבי לקיים אמהות מסורה 
בחברה הישראלית ־ ריבוי שחשפה בפנינו לאחרונה אורנה דונת )2011( במחקרה החשוב על 
היתכנות הוויתור בתחום זה ־ מתאפשר גם במחקר ההיסטורי–חברתי, ולכך מתכוונת המחברת 
באומרה “צצות שתי סלינות”. סלינה אחת היא צייתנית ומבינה שעשתה מעשה שלא ייעשה, 
לווסטווד  גם  “מבחינתה  ואינה משוכנעת באשמתה;  להתוודות  אינה ממהרת  אחרת  וסלינה 
היתה אחריות למה שקרה” )עמ‘ 308(. ההתמודדות עם השאלה מיהו ווסטווד ממחישה לקוראת 
את התגלגלות ה“ידע” ההיסטורי והפרשנות עליו. בין עמוד 189 ל–218, אחרי שהקוראת כבר 
לז‘אנר הרפלקסיבי הקושר את עולמה הפנימי של החוקרת עם הפרשנויות שהיא  התרגלה 
המקובלים  הכללים  כל  לפי  כתוב  מדעי  מאמר  בדמות  הפתעה  לה  מחכה  לממצאיה,  נותנת 
בנושא “יחסה של מערכת המשפט הבריטית לאלן הרפר וסלינה וודג‘ שרצחו את ילדיהן בשנות 
ה–70 של המאה ה–19”. בשלב שבו נכתב המאמר טרם התגלו הנתונים שהמחברת המשיכה 
לאסוף לאחר פרסומו, ווסטווד מוצג מנקודת מבטה של הגר כהיסטוריונית: הוא הגבר שהבטיח 
לסלינה לשאת אותה לאישה, כלומר לקחת אותה כמשרתת שתגדל את ילדיו שהתייתמו מאם, 
עמודים,  מאתיים  אחרי  אז,  אבל  עבודה.  כושר  בעלי  ילדים  רק  לביתו  עמה  שתביא  ובלבד 
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מתגלים מכתבים שבהם ווסטווד מתגלה כמחזר אוהב, רווק, חייל, ואחר כך פועל פשוט, שאין 
לו ילדים ושהבטחות שווא לנשים הן אורח חיים בשבילו. המחברת מתלבטת בין שתי הגרסאות 
המחקריות שמעלה החומר הארכיוני ואומרת, מתוך דגש על מרדנותה האפשרית של הדמות: 

כשהיא טוענת את הטענה שלה נגד ווסטווד, היא אומרת בעצם שאנשים לא פועלים לבד, 
בטח אם הם משתייכים למעמד חברתי וכלכלי נמוך, ולכן האחריות היא לא שלהם/שלהן 
בלבד. אני מסכימה איתה ]...[ ]היא[ סירבה לקבל את חוסר הצדק החברתי שמאפשר 
לגברים לא להיענש על השליטה האלימה שלהם בנשים ובילדים. כמוני, אני לא חושבת 
שהיא נמנעה מלשתף פעולה עם ההיררכיה המגדרית מתוך מודעות ]...[ אבל למאבק 

שלה, הזעיר, הבלתי מורגש, ביחסי הכוח המגדריים המקובלים, יש משמעות בעיני. 

בדרך זו סוללת תמר הגר דרך לחוקרות פמיניסטיות במחקרים היסטוריים–חברתיים עתידיים 
וגם במחקרים אחרים. מתוך התלבטות קונקרטית היא עוסקת בטיעוניה היפים של היסטוריוניות 
)Aptheker, 1989(, שהשכילה לנסח התנגדות  פמיניסטיות אמריקאיות כמו בטינה אפטקר 
ככל מאמץ שעושות נשים להרחיב, ולו במעט, את אפשרויות הפעולה שלהן מול מבני הדיכוי. 
במחקר  שמתעניינת  מי  לכל  מרתקת  חובה  קריאת  הוא  שבו,  הרבדים  ריבוי  על  הספר, 
היסטורי–חברתי ובמחקר פמיניסטי בכלל, ויש בו דיון מעולה ומכאיב בתלות של נשים במדיניות 
רווחה המבטיחה קיום בכבוד לגברים, נשים וילדים. רצח אינו מתרחש במנותק מהזנחה, הדרה 
והפקרה של אלו הזקוקים לשירותים החברתיים ולקצבאות קיום. הוא גם אינו מתרחש במנותק 
חינוך  הוגנת בצד מסגרות  ציבורית בשוק העבודה שתבטיח אפשרויות לתעסוקה  ממדיניות 
מאתגר  למשא–מסע  האמהות  את  הופכים  אלה  ילדים  מיוחדים.  צרכים  עם  לילדים  סבירות 
ומכשיל במיוחד בהיעדר תמיכה מדינתית ראויה. לכן ספר זה אינו רק כתב עדות מרתק על מה 
שהתרחש באנגליה בזמן שנכתבה עבורנו ספרות ענפה על מלחמות, תככים והתאהבויות של 
בני אצולה, אלא גם קריאה דחופה לחיזוק מדינת הרווחה ולהתחברות עמוקה לזוועות הצפויות 

להציף את המדינה עם נסיגתה ועם דחיקתן של יותר ויותר נשים לפינות בודדות ומיואשות.
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חיים נוי*1

באמצעות ניתוח משולב של היבטים מילוליים וגופניים העולים תוך כדי שיחה בין יהודים 
לערבים בקבוצת דו קיום, בוחנת אורית וייסמן משמעויות של צורות תקשורת בין–אישית 
תחת  וחותרת  אינטגרטיבית  היא  זה  בספר  וייסמן  שנוקטת  הגישה  בסכסוך.  הקשורות 
דיכוטומיה מרכזית המפרידה בין עולם המשמעות הקשור ברוח, במקרה זה השפה, ובין עולם 

המשמעות הקשור בגוף, במקרה זה מחוות ותנועות.
וסיכום(  מתודולוגי  רקע  תיאורטי,  רקע  )מבוא,  מתודיים  פרקים  ארבעה  כולל  הספר 
ושלושה פרקי תוכן, שבהם מוסרת המחברת את עיקרי ניתוחה. הפרק הראשון הוא הקדמה 
תמציתית, ובו מציגה וייסמן את כוונתה: חקר משמעויות נחבאות ונסתרות שאפשר להעלותן 
וייסמן  )מחוות(.  וגופניים  )מילוליים(  שפתיים  מבעים  של  ניתוח  באמצעות  השטח  לפני 
מעידה על רצונה לחקור ולשלב את “הבלתי ניתן לשילוב” )p. 2(. החוקרת מציגה עצמה 
באופן אישי ורפלקסיבי, המסייע בידה להימנע מהמלכודות שטומן ניתוח של שיח פוליטי, 
וניכר שהיא מצוידת היטב לקראת הפרויקט: לוייסמן רקע אקדמי בבלשנות סטרוקטורלית 
גוף ובמשמעותן התרבותית מכאן )המחברת היא מטפלת  וידע בתנועות  וגנרטיבית מכאן, 
לרשותה  כך שעומדת  ילין(.  דוד  במכללת  בתנועה  לטיפול  המסלול  ראש  והייתה  בתנועה 

תשתית אפיסטמולוגית ראויה המאפשרת לגשר ולקשר בין שפה לגוף. 
המחקר המוצג בספר עוסק בשפה ובגוף בהקשר של הסכסוך הישראלי–פלסטיני, והקורפוס 
שחיים  ויהודים  פלסטינים  קבוצת  של  )בווידיאו(  אודיו–ויזואלי  תיעוד  על  מתבסס  הנחקר 
בישראל, שנפגשו אחת לשבוע במשך שנת לימודים אקדמית )1999-1998( באוניברסיטת בן 
גוריון בנגב. מדובר באחת מקבוצות הדו קיום שנפגשו במסגרת שיתוף פעולה בין היישוב 
נווה שלום/ואחאת אלסלאם ובין מחלקת מדעי ההתנהגות באוניברסיטה. קבוצה זו מנתה 
עשרה פלסטינים )כולל מנחה פלסטיני( ותשעה יהודים )כולל מנחה יהודייה(, והם נפגשו 
הסכימו  והמשתתפים  המשתתפות  מוקלטות.  שעות  שלושים  לכלל  שהצטברו  פעמים,   16

להצטלם, והמצלמה ניצבה מאחורי מראה חד כיוונית. 
בפרקים השני והשלישי מציגה וייסמן את שדה המחקר ואת שיטותיו. מדובר בשדה רב 
תחומי הכולל גישות לניתוח לשוני, גישות לניתוח התנהגות תקשורתית–גופנית )תקשורת 
לא מילולית(, וכן רקע כללי על הסכסוך הישראלי–פלסטיני. בניתוח מחוות גופניות מדגישה 
וייסמן ניתוח של מחוות הצבעה )pointing gestures(, ובניתוח המילולי היא מדגישה את 
)deixis(. ניתוחים אלה שלובים זה בזה, שכן מחוות הצבעה קשורות  השימוש בכינויי רמז 
אחד  על  או  הדובר/ת  גוף  על  הצבעה  המשתתפות,  אחת  על  )הצבעה  פיזי–מרחבי  בסימון 

בית הספר לתקשורת והמחלקה לניהול המשאב האנושי, מכללת ספיר  1*
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מחלקי הגוף וכדומה(, ובהגדרת יחסי השתתפות, קרבה–ריחוק ועוד, וכזה הוא גם השימוש 
בכינויי רמז, הממקמים את הדובר במרחב )אתה, שם, הנה ואחרים(.

ועל  סמיוטיקה  על  טובין  וישי  אפק  עדנה  של  המעניינות  מהעבודות  מושפעת  וייסמן 
 .)Aphek & Tobin, 1988( מרכזיות  מילים  של  הטקסטואליות  המשמעויות  קשת  ניתוח 
השיטה המשמשת את וייסמן בהגעה למילים מרכזיות אלה היא זיהוי רגעים של אי הלימה 
או אי התאמה )mismatch( בין התקשורת המילולית לגופנית. רגעי אי ההלימה מסגירים 
את המילים המרכזיות המגלמות את המשמעות של הטקסט כולו. בסך הכול זיהתה וייסמן 
מערכות  והמשגה של שלוש  בזיהוי  אותה  הנחו  ואלה  בקורפוס,  הלימה  אי  של  רגעים   69
מילים )word systems( עיקריות. מערכות אלה מבטאות כאמור את המשמעויות החבויות 
תיאורן של המערכות, ההתפתחות  בפגישות.  והמשתתפים  בדברי המשתתפות  והמוצפנות 
שלהן לאורך השנה והפגישות, התרומה של המשתתפים להתהוותן )וייסמן מזהה משתתפות 
ומשתתפים הקשורים במיוחד עם כל אחת ממערכות המילים האלה(, והזיקה בין המערכות 
־ כל אלה מהווים את התרומה העיקרית שהספר מציע, הממצאים. מערכות המילים מוצגות 

בשלושת הפרקים המרכזיים )6-4(. 
הפרק הרביעי מוקדש למערכת המילה בטן )אף שהספר כתוב באנגלית, וייסמן שומרת 
 the beten word“ על ההגייה העברית של המילים המרכזיות, והמערכת מכונה באנגלית
system” וכן הלאה(. מקום רחב ניתן כאן לדיון במושג “הבטן המלאה” על מגוון המשמעויות 
שהוא נושא עבור המשתתפות והמשתתפים. “הבטן המלאה” עמוסה רגשות קשים ותסכולים, 
עבור  מייצגת  “הבטן המלאה”  נפיצה.  וגם מסוכנת, משום שהיא  פגיעה  גם  בזמן  בו  והיא 
)סוכנות  נוכחות עצמאית  לו לעתים  בזמן, שיש  בו  וקולקטיבי  אישי  טעון,  הקבוצה מרחב 
המוצגת כחיצונית לזו של הקבוצה, למשל “תחושת בטן” הגורמת לדברים להתרחש(. במערכת 
המשמעויות של המילה “בטן” קשורות מילים עגולות ומילים חדות: רחם ובועה מצד אחד, 
ואקדח, זין ופינה מצד שני. מילים אלה מדגימות כמה פנים של מערכת המשמעויות הנסבה 
הוצאה  תנועות  מול  אל  והחדרה,  כניסה  תנועות  גם  כך  ומגולמת באמצעותה.  הבטן  סביב 

)למשל בביטוי הבא, מפי המנחה היהודייה: “הערביּות יוצאת פה מאוד חזק”(.
הפרק החמישי מוקדש למערכת המילים מדינה–אדמה. ניתוח נקודות אי ההלימה מוביל 
את וייסמן לגלות שעבור רוב היהודים המושג העיקרי הקשור בסכסוך ובפתרונו הוא “מדינה” 
)ומילים הקשורות בו(, ואילו הפלסטינים בקבוצה מרבים להשתמש במושג “אדמה”. המושג 
המושג  לעומתו,  החזה;  באיזור  גופנית  מבחינה  מתבטא  לאום,  במושגי  הקשור  “מדינה”, 
המילה  מערכת  של  העיקרית  הדוברת  הבטן.  אזור  יותר,  נמוך  במקום  מתבטא  “אדמה” 
הימני” של  וייסמן כ“סמן  )שאליה מתייחסת  יהודייה ששמה סרי  “מדינה” היא משתתפת 
הקבוצה(, ואילו הדוברת העיקרית של מערכת המילה “אדמה” היא משתתפת בדווית ששמה 
נסרין. סרי מתייחסת לפתרון הסכסוך בביטוי: “קחו מדינה ותעזבו” )p. 93(, ונסרין משיבה 

 .).Ibid( ”בביטוי: “אני לא רוצה את כל המדינה, רק את האדמה שלי
הפרק השישי מוקדש למערכת המילים השלישית והאחרונה: שואה–נכבה. עבור וייסמן 
מערכת זו היא התמצית הטעונה ביותר מבחינה רגשית של השיח על הסכסוך. היא מעידה 
שמשפחתה שלה נספתה בשואה ומספרת שהיו בקבוצה משתתפות ומשתתפים אחרים שגם 
להם בני משפחה שנספו. המילה “שואה” עלתה מפעם לפעם במהלך הפגישות והתפרצה 
“נכבה”  זאת, המילה  היקרויות של המילה. לעומת   108 נספרו  ה–13, שבה לבדה  בפגישה 
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הופיעה רק פעם אחת לכל אורך הפגישות. וייסמן טוענת שמערכת המשמעויות של מערכת 
צל במסגרת המשמעויות של מערכת ה“שואה”.  ה“נכבה” מוחבאת, והיא עולה באופן סמוי, ּכְ
אשכולות  מציג  שהניתוח  אף  שכן  נרטיבית,  חוויה  היא  וייסמן  של  בספרה  הקריאה 
הביטוי  ואחר  הפגישות  מהלך  אחר  מקרוב  עוקב  הספר  חבויות,  משמעויות  של  נושאיים 
רבים  טקסטים  בניתוחּה  משלבת  החוקרת  וחבריה.  הקבוצה  חברות  של  והגופני  המילולי 
מהפגישות, ובמבט שדומה למהלך טיפולי, מתוודעים הקוראים לדמויות בקבוצה, לתפקידיהן 
תודעות  מכך,  )ויותר  שונות  לאומיות  תודעות  מבטאות  הקבוצות  שתי  וכיצד  הקבוצתיים, 

אתניות ומגדריות(.
היא  הגוף  של  ותנועות  מחוות  ובין  שפתיים  סימנים  בין  המשלבת  וייסמן,  של  גישתה 
מעניינת. וייסמן אמנם אינה מזכירה זאת בפירוש, אך גישתה מהדהדת כמה מההתפתחויות 
כוונתי בעיקר לנעשה  ואינטראקציה.  המרכזיות שחלו בשנים האחרונות בחקר סמיוטיקה 
בתחום חקר השיחה )conversation analysis(, המכיר יותר ויותר בתפקיד השמור למחוות 
סינופטית  מבט  מנקודת  ובהירות.  משמעות  ביצירת  התקשורתי  ולתפקידן  גוף  ולתנועות 
מדובר בעיניי בהתרחקות מגישות מנטליסטיות–קוגניטיביות אל עבר גישות תלויות הקשר 
צ‘ארלס  של  המוקדמות  הסמיוטיות  לטענותיו  שחוזרת  פרדיגמטית  תפנית  זוהי  ומצביות. 
בין  הקשר  שבהן  סימנים  של  מערכות  שקיימות  שאף  הדגיש  פרס   .)Peirce, 1994( ְרס  ּפֶ
מסמן למסומן הוא שרירותי, למשל המילה “סוס” המייצגת בהמה גדולה המיטיבה לדהור 
)כפי שטען דה סוסיר(, הרי שמערכות משמעויות רבות מבוססות דווקא על קשרים איקוניים 
)דמיון בין מסמן למסומן( ואינדקסיקליים )קרבה או קשר פיזי בין השניים(. למשל, המילים 
“את” ו“פה” זוכות למשמעות מתוקף הידיעה )החיצונית למילים עצמן( על המיקום המרחבי 
 Noy, 2009; )ראו  הגוף  של  ההפניה  או  ההצבעה  כיוון  בזכות  או  הדוברת  או  הדובר  של 

 .)Silverstein, 2004
עם סיום הקריאה בספר אני מהרהר בהגדרה של רגעי אי הלימה במחקר. ברור שוייסמן 
את  לפענח  אותה  הובילו  ואלה  טעונה,  בין–אישית  תקשורתית  פעילות  של  רגעים  זיהתה 
עבור  גם  האם  הלימה”.  “אי  רגעי  הם  אלה  רגעים  מי  בעיֵני  מעניין  אך  הטקסט,  עיקרי 
המשתתפות והמשתתפים ־ המפיקים והמקבלים של התקשורת הבין–אישית ־ רגעים אלה 
 ?)p. 173 ,נחוו כרגעי שבר במשמעות ובלבול תקשורתי )“סדק בזכוכית” כלשונה של וייסמן
האם ייתכן שמשתתפת האומרת “אני כועסת” ובו בזמן מצביעה בידה על המשתתף היושב 

מולה אינה מבטאת קצר תקשורתי אלא דווקא עושר תקשורתי? 
שנית, הכניסה לקרביה של קבוצת שיח פלסטינית–יהודית מעלה מחשבות על תפקידיהן 
של הדמויות בסכסוך: האם דמויות אלה הן ניצבות או שהן סוכנותיות ־ וכל הגוונים שבין 
לבין ־ במופע הפוליטי הגדול הנקרא בפינו “הסכסוך”? )שאלה הקשורה ביחסי מיקרו–מקרו 
בסוציולוגיה ובשיח(. בהקשר זה מעניין לבחון את המשאבים הדיסקורסיביים המאפשרים 
)או מאלצים( למי מהמשתתפות ומהמשתתפים למצב עצמם ולהזדהות כישראלים או כערבים 
זו,  במהלך המפגשים. ובאשר לסכסוך, לפחות חלק מהאינטראקציות הקבוצתיות בקבוצה 
כלומר  לחלוטין,  נשמר  ההגמוני  שהמערך  מציעות  לסוגיהן,  קיום  הדו  מקבוצות  וברבות 
המצלמה  את  גם  אך  כמובן,  והמשתתפים  המשתתפות  כל  את  כולל  זה  מערך  משועתק. 
המתעדת ואת החוקר או החוקרת. מנקודת מבט סמיוטית–ביקורתית, לחקור קבוצה פירושו 
רבים  חוקרים  שמבטאים  הרפלקסיבית  שהעמדה  ואף  באחריות(.  )ולשאת  בה  להשתתף 
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שרפלקסיביות  לזכור  ראוי  חשובה,  היא  הנוכחי(  במחקר  )כמו  פוליטי  במחקר  העוסקים 
כשלעצמה אין בה כדי לשנות את מיצובו של החוקר בשדה.

ולבסוף, הספר מומלץ לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים העוסקים בתחומי שיח, 
גוף ותקשורת בין–אישית )וכמובן בקשר ביניהם(, וכן בבירור המשמעויות והרגשות הקשורים 

בסכסוך הישראלי–פלסטיני מנקודת המבט של משתתפות ומשתתפים בקבוצות דו קיום. 
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מוטי רגב. סוציולוגיה של התרבות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. 2011. 443 עמודים

אבי שושנה*1

במאמר משנת 2009 שעוסק בתהליכי הקבלה וההפצה של הגותו של פייר בורדייה בישראל, 
את   ,)Glerenter & Silber, 2009( סילבר  ואילנה  גלרנטר  ליאור  המחברים,  מתארים 
השפעתו המרכזית של פרופ‘ מוטי רגב בהקשר זה. ספרו של רגב, שכותרתו סוציולוגיה של 
התרבות, מוסיף ומלמד על השפעתו החשובה בפיתוח הסוציולוגיה של התרבות בישראל. 
הוא  התרבות;  בחקר  שמתעניינים  ולחוקרים/ות  לסטודנטים/ות  חובה  ספר  הוא  זה  ספר 
מציע סקירה תיאורטית מורכבת, מלווה בדוגמאות מרתקות ־ בעיקר מתחום הסוציולוגיה 
של האמנות ־ של מנגנוני ההשפעה של התרבות על חיי היומיום. ספר זה אינו מציע רק 
תיאוריות והתייחסויות קלאסיות לתרבות נוסח דורקהיים, ובר וגירץ, אלא גם מציג בהרחבה 
התרבות  של  הסוציולוגיה  מובילי  שכתבו  ־  ואמפיריים  תיאורטיים  ־  עכשוויים  מחקרים 
בארצות–הברית )פול דימאג‘יו, מישל למונט ואנט לורו(. בכך חושף הספר את הסוציולוגיה 
המאה  של  התשעים  שנות  אמצע  מאז  שחלו  החשובות  ההתפתחויות  לאחת  הישראלית 
מנקודת  התרבות  חקר  של  והעקבית  המהירה  העלייה  האמריקאית:  בסוציולוגיה  הקודמת 

.)DiMaggio, 1997 מבט סוציולוגית )ראו בהקשר זה
מרכזיות  קלאסיות  תיאורטיות  גישות  מונה  הראשון  הפרק  פרקים:  שמונה  בספר 
שמגדירות את חקר התרבות בסוציולוגיה ומתארות את הקשר בין תרבות לתחומים מרכזיים 
בסוציולוגיה, כגון דת, מדע, ארגונים ועוד. הפרק השני עוסק באופן שבו פועלת התרבות 
בסיסים  מציעים  גם  אלה  מושגים  וייצוג.  שיח  סמיוטיקה,  כמו  חשובים  מושגים  ומעלה 
מתודולוגיים לחקר התרבות ומתארים את הדינמיקות המשפיעות על כינון זהויות חברתיות. 
הפרק השלישי מפרט בהרחבה את הסביבות המוסדיות, ובראשן המדינה, של ייצור תרבות 
בהן.  מתרחשת  האמנות,  ייצור  ובעיקר  התרבותית,  שהעשייה  הארגוניות  המסגרות  ואת 
הפרק הרביעי מעביר אותנו לעיסוק בתכנים התרבותיים באמצעות ניתוח יישומי של מושג 
ביקורתיות  גישות  בהרחבה  מתאר  החמישי  והפרק  הפופולרית,  התרבות  בשדה  התרבות 
לחקר התרבות )החשיבה המרקסיסטית, אסכולת פרנקפורט ואסכולת בירמינגהם(. הפרקים 
השישי והשביעי עוסקים בהגותו של פייר בורדייה ובחשיבותו הרבה לשדה הסוציולוגיה של 
התרבות. פרקים אלה מציעים תיאור נהיר וגדוש של מושגים חשובים כמו הביטוס, שדה, 
ייצור משמעות, היבדלות ומאבקי מיון. לצורך הבהרת המושגים הפרקים סוקרים מחקרים 
מיון אמנותי.  דימאג‘יו העוסקים במערכות  פול  כגון מחקריו של  חשובים בחקר התרבות, 
הפרק השמיני עוסק בחיבור שבין גלובליזציה לתרבות ומתעכב על מושגים הזוכים לעיסוק 
מקדונליזציה,  פוסט–קולוניאליזם,  כמו  האחרונות,  בשנים  ימינו  של  בסוציולוגיה  נרחב 

היברידיות, ייחודיות תרבותית ודה–טריטוריאליזציה. 
הדיונים העיקריים המוצעים בספר הם ארגוניים–מבניים ומבוססים על ניתוח של שדות 
של  מעמיקה  הבנה  מאפשר  רק  לא  זה  חשוב  ניתוח  האמנות.  מתחום  בעיקר  תרבותיים, 
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דיו  יכול להניע מחקר ברמת המיקרו–תרבות שאינו מפותח  גם  תהליכים תרבותיים, אלא 
זו, המכונה גם התפנית הקוגניטיבית בחקר התרבות  ניתוח  בסוציולוגיה הישראלית. רמת 
)Brubaker, Loveman & Stamatov, 2004(, מבקשת לאתגר את הניתוח הסטרוקטורלי 
של  הפנומנולוגיה  בדבר  הבנתנו  את  להרחיב  ומציעה  ובורדייה  פוקו  נוסח  התרבות  של 
סיווגים תרבותיים בחיי היומיום )Lacy, 2007; Lamont, 2000(. סוציולוגים אמריקאים של 
התרבות מציעים להתחקות בשיטות מחקר אינדוקטיביות אחר הכלכלה הקוגניטיבית של 
סיווגים ומאבקי מיון ואחר המשאים ומתנים שסובייקטים מנהלים עם הסיווגים והמאבקים 
הללו. אחת הקריאות המרכזיות של סוציולוגים אמריקאים עכשוויים חשובים היא לחבר בין 
 DiMaggio & Markus, 2010; Eliasoph( הסוציולוגיה של התרבות לפסיכולוגיה חברתית

.)& Lichterman, 2003; Rivera, 2010; Vaisey, 2009
 Lamont,( בין תרבות למעמד חברתי  סוציולוגים של התרבות מחברים  זאת  במסגרת 
 Hall &( בין תרבות לפרקטיקות של בריאות ,)Swidler, 2001( בין תרבות לרגשות ,)2000
Lamont, 2009(, ובין תרבות להבחנות מעמדיות ולסלקציה בארגונים )Rivera, 2010(. בד 
בבד, חשוב לזכור שאי אפשר להבין לאשורם את ההיבטים הפנומנולוגיים והפסיכולוגיים–
החברתיים האלה של התרבות בלא להבין את הניתוח הארגוני–מוסדי של התרבות המוצע 
בספר. ספרו החשוב של פרופ‘ מוטי רגב מאפשר לנו אפוא לחקור מחקרים תרבותיים במגוון 

רמות ניתוח. 
במאמר משנת 1990 מתארים למונט וותנו )Lamont & Wuthnow, 1990( את ההבדל 
לדבריהם,  התרבות.  של  אמריקאית  לסוציולוגיה  התרבות  של  צרפתית  סוציולוגיה  בין 
הסוציולוגיה הצרפתית מדגישה את היחסים בין תרבות, אי שוויון וכוח, ואילו הסוציולוגיה 
האמריקאית מציעה כתיבה פרגמטית. במילים אחרות, הסוציולוגיה הצרפתית של התרבות 
)בהשפעת בורדייה( מדגישה איך מוסדות מבנים יחסים חברתיים באמצעות קביעת גבולות 
הסוציולוגיה  פרטים.  של  חיים  סיכויי  ומגבילים  למשאבים  מגישה  קבוצות  שמדירים 
הדיאלקטיקה  את  שמדגישה  אמפירית  באינדוקציה  מאופיינת  זאת,  לעומת  האמריקאית, 
שבין מבנה לסוכנות ומציעה שרפרטוארים תרבותיים אינם אחידים אלא מגוונים וסותרים. 
ספרו החדש של פרופ‘ מוטי רגב מאפשר להתחיל את הדיון על הסוציולוגיה הישראלית של 

התרבות. אין לי ספק שהספר המקיף יזכה למקום של כבוד בתחום זה.
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יוחאי חקק, לאה קסן ומיכל קרומר–נבו )עורכים(. הכל מדיד: מבטים ביקורתיים 
על דירוג וכימות. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 2010. 314 עמודים

יובל יונאי*1 

הקובץ הכל מדיד? מכיל 12 מאמרים העוסקים בתשוקה למדוד, בחששות מהמדידה ובהטיות 
במדידה מאירופה של ימי הביניים ועד ישראל של ימינו; מדידת מרחקים וגדלים של גופים 
שמימיים, של כלכלות לאומיות, של העם היהודי, של מבנה הנפש, של מכירות ספרים, של 
ולבקר קובץ שדן בנושאים כה רבים  ושל הישגים לימודיים. קשה לסכם  כוחות פוליטיים 
מנקודות מבט כה מגוונות, ולכן אסתפק בסקירה קצרה של המאמרים, שכל אחד מהם מציע 

תזה מעניינת הראויה לדיון ולביקורת בפני עצמה.
שני המאמרים הראשונים מספקים מתאבנים לספרות הענפה באנגלית על ההיסטוריה 
הקשורים  בסיסיים  מושגים  של  תפיסתם  רבה  במידה  השתנתה  כיצד  המראה  המדע,  של 
בטבע במהלך מאות שנות ההתבוננות בו והניסיון להבין את אופן פעולתו. יאיר ברק חושף 
ומגלה שהכסף, שהשימוש בו  וה–14  את השינויים הכלכליים שחלו באירופה במאות ה–13 
הלך והתפשט באותה התקופה, הפך כבר אז למדד לערכם של דברים. הוא מתמקד בסנט 
בֹונוונטּורה, מחשובי הפילוסופים והתיאולוגים של המאה ה–13, שטען שאפשר לאמוד את 
קרבתו של אובייקט לאל לפי מידת האור שבו. הוא מקשר בין השקפה זו להתפתחות הכסף, 
אבל לא ברור מה טיב הקשר מלבד סמיכות הזמנים. רז חן–מוריס קופץ כמה מאות שנים 
קדימה, למאה ה–17 ולמהפך בהבנת הראייה בעבודתו של יוהנס קפלר, מהפך שִאפשר לו 
ואת  שמימיים  גופים  של  גודלם  את  לאמוד  כדי  וגיאומטריים  מתמטיים  בכלים  להשתמש 
המרחקים ביניהם. חן–מוריס טוען שקפלר הבין ש“בכדי לדעת את העולם יש למדוד אותו. 
בכדי למדוד אותו יש להפיק אותו מחדש כצללים וכבבואות דרכן ניתן יהיה להמחיש את 

העקרונות המתמטיים הבלתי נראים השולטים בו” )עמ‘ 66(.
שני מאמרים אלו הם היחידים העוסקים במדעי הטבע, ולפחות על פי המאמר של חן–מוריס, 
אמצעי הצפייה והמדידה שהמציא המדע אפשרו להפוך את העולם לנתון לידיעה. נראה שזה היה 
האידיאל שגם מדעי האדם והחברה שאפו להשיג, אך המאמרים הבאים, העוסקים כולם במדעים 
אלה, מראים את הקושי בהגשמתו בשל הקשר הישיר של מושאי המחקר לעולמם של החוקרים 
ולאינטרסים פוליטיים וכלכליים של החברות שבהן נערכו המחקרים. מיכאל זכים למשל לוקח 
אותנו לאמריקה של המאה ה–19 ומראה כיצד אידיאל המדידה של הפעילות הכלכלית באמצעות 
פעילויות  של  לחשיבותן  באשר  וחברתיות  פוליטיות  אידיאולוגיות  שיקף  אוכלוסייה  מפקדי 
כלכליות אלו ואחרות. ענר גוברין מקדם אותנו מאה נוספת, לאמצע המאה העשרים, ומכלכלה 
מושגים  אמפירית  ולבדוק  לכמת  לחצים  ניכרו  בפסיכואנליזה  גם  לנפש.  עובר  הוא  לאומית 
הטיפול  של  האפקטיביות  את  לבסס  כדי  והן  תיאורטיות  לביקורות  להגיב  כדי  הן  בסיסיים, 
אנטי– והתפתחויות  הנפש  מתחום  מושגים  של  אמפירי  בתיקוף  הבעייתיות  הפסיכואנליטי. 
פוזיטיביסטיות בפילוסופיה הובילו את האנליטיקאים לאמץ גישות הרמנויטיות: “פסיכואנליזה 
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פוסטמודרנית החליפה את האידיאל של אנליטיקאי שיודע באנליטיקאי שמסוגל להכיל את 
חוסר הודאות שלו ושמאמין כי אין אמת אחת” )עמ‘ 98(. האם מצאנו משהו שאינו מדיד? אולי, 
אבל על פי ענר, החידושים במדעי המוח שכנעו אנליטיקאים רבים, ואולי גם אותו, שאפשר 

וצריך לבחון את ההנחות של הפסיכואנליזה בכלים של חקר המוח.
ארבעת המאמרים הבאים, שהם השער השני של הקובץ, לוקחים אותנו לכאן, לחברה 
בינוי  בפרויקט  “עשיית סטטיסטיקה” השתלבה  באופן שבו  עוסקים  הישראלית. ארבעתם 
האומה הציוני לפני הקמת המדינה ואחריה. אריה קרמפף, איתן בלום וענת לייבלר סוקרים 
את המאמצים שנעשו כבר בתחילת המאה העשרים לייצג את העם היהודי בכלל ואת היישוב 
היהודי בארץ ישראל בפרט באמצעים סטטיסטיים. כמו ששלושתם אומרים, אבל בולט במיוחד 
במאמרו של בלום, ספירת היהודים בעולם, כמו ספירה של “עמים” אחרים, שימשה כלי בידי 
התנועה הציונית ליצור “עם יהודי” ולדבר בשמו. שלושת המאמרים מדברים גם על השימוש 
בסטטיסטיקה כדי לתכנן את ההגירה היהודית לארץ ישראל על ידי בדיקת הפרודוקטיביות 
של עולים מסוגים שונים )קרמפף( ושל שיעורי פריון בקרב קהילות יהודיות שונות )לייבלר(. 
בעבודות  כשונה מהאשכנזית  המזרחית  הזהות  קיבוע  מוקדם של  חושפת שלב  גם  לייבלר 
הסטטיסטיות של הדמוגרף רוברטו בקי, מייסד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמסמכים 

שהכין להנהגה הפוליטית בעקבות מחקריו.
גם קרמפף וגם לייבלר עומדים על השינוי שחל ביחסים בין הפוליטיקאים לסטטיסטיקאים 
לאחר קום המדינה. קרמפף מתאר כיצד השינוי במטרות הפוליטיות הביא למעבר מעיסוק 
בפרודוקטיביות של העולים בתקופה שבה רצו להוכיח את הפוטנציאל הכלכלי של היישוב 
לאומית  מטרה  נחשב  הדמוגרפי  המאזן  שבה  בתקופה  העולים  במספר  לעיסוק  היהודי, 
עיקרית. לייבלר, לעומת זאת, מתמקדת בברית שנכרתה בין המומחיות הסטטיסטית של בקי 
ובין ההנהגה הפוליטית ובאופן שבו ניצל בקי את החסות הפוליטית כדי לבנות את הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה כמוקד כוח פרופסיונלי עצמאי. שני המאמרים חושפים את הפנים 
 ]...[ לנו  ידע מאפשרת  וארגון  ייצוג  זו של  “צורה  הכפולות של הסטטיסטיקה: מצד אחד, 
לבצע פעולות מסוימות בצורה אפקטיבית”, אך מצד שני, “העובדה הכמותנית צברה מעמד 
יחודי לא רק כמכשיר אפקטיבי אלא גם כאמצעי ייצוג בעל יומרה לאמיתיות” על חשבון 

צורות ייצוג אחרות )במאמרו של קרמפף, עמ‘ 107(. 
העלייה  בשנות  הרפואית  הסטטיסטיקה  את  מנתחות  שוורץ  ושפרה  סטולר–ליס  שחלב 
חברתיים  כוחות  יחסי  שבו  לאופן  נוספת  דוגמה  ומספקות  המדינה  הקמת  שאחרי  ההמונית 
קובעים אילו אמיתות יוצגו באור מדעי. הן מראות שהמידע שנאסף ביתר קפדנות ושיטתיות היה 
קשור לתפיסת האיומים שהציבו המהגרים בפני האוכלוסייה הוותיקה, ואילו מחלות שנתפסו 
כנובעות מתנאי החיים העלובים של המהגרים, ולכן אינן מסכנות את הוותיקים, עניינו פחות 
את אוספי המידע. הסטטיסטיקה ניטרלית, אבל ההחלטה מתי להשתמש בה ולאילו מטרות היא 
כמובן פוליטית וראויה להיחקר על ידי מדעני החברה. המאמרים בשער זה משלימים פיסות 
חסרות בתמונה ההיסטורית של התפתחות החברה היהודית בישראל ותורמים לספרות העוסקת 
בעבר  הופיעו  מהסיפורים  מקצת  לפחות  האומה.  בינוי  בפרויקט  ומומחים  ידע  של  במקומם 

באנגלית, וטוב שהם נגישים כעת בעברית לקהל הרחב ולסטודנטים במדעי החברה.
השער האחרון בקובץ עוסק בדירוגים של רבי מכר, מפלגות והישגים לימודיים בחברה 
הישראלית העכשווית. מוטי נייגר מספר על רשימות רבי המכר ושואל עד כמה הן משפיעות 
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על מה שאנחנו קוראים. אמנם ברור שהיקף המכירות אינו מלמד על איכות, וגם עורכי מדורי 
מסביר,  נייגר  אך  ברצינות,  אליהן  מתייחסים  אינם  הרשימות  מתפרסמות  שבהם  הספרות 
סיכויי  את  יותר  עוד  מגדילות  וכך  המכר,  לרבי  בולט  פרסום  נותנות  שהרשימות  ובצדק, 
מציאות  לשקף  שנועדה  מדידה  שבה  לדרך  דוגמה  זו  אחרים.  כותרים  חשבון  על  מכירתם 
נתונה משפיעה בחזרה על המציאות ומשנה אותה. כך גם במקרה של סקרי בחירות שבהם דן 
גבי וימן. לעומת הפרקטיקה החצי–רצינית של רבי מכר, סקרי בחירות הם עסק רציני ביותר 
המשפיע על גורלנו. וימן מבקר את עירוב השיקולים המסחריים והפוליטיים בביצוע מחקר 
שנועד לתת תמונה אמינה ככל האפשר של התפלגות הבוחרים ברגע נתון, ולכן מציע לגבש 

הנחיות אתיות שיסדירו את אופן עשיית הסקרים ופרסומם. 
למדוד?  מה  היסודית: לשם  עולה השאלה  בוחרים,  וגם של  ספרים  גם של  בשני המקרים, 
ייצוג המציאות, וחשיפת ההיסטוריה  במדעי הטבע הפכה המדידה לחלק בלתי נפרד מתהליכי 
והסוציולוגיה של תהליך זה אינה מערערת את נחיצותו, אבל האם העובדה שאפשר לקבל מידע 
על היקף המכירות של כל ספר מצדיקה את העיסוק החברתי ברשימת רבי מכר? האם רצוי לפרסם 
סקרי בחירות, אפילו הם מנוהלים בדרך אתית? המאמר של יוחאי חקק מדגים מקרה שבו הוחלט 
שלא למדוד. חקק עוסק בסוגיה שהתפתחה בעולם הישיבות החרדיות. כמו בכל שדה חברתי, גם 
בעולם זה יש צורך לאתר את המוכשרים ביותר שיוכלו להנהיג את הדורות הבאים של הפסיקה 
ורבת פיתויים, קיימת סכנה שדירוג של  וההוראה, אבל כמובלעת חברתית בתוך חברה גדולה 
בעולמות  מזלם  את  ולחפש  הישיבה  את  לעזוב  נמוך  המדורגים  אלו  את  יביא  ישיבות  תלמידי 
חברתי  לארגון  דוגמה  בפנינו  מציב  הישיבות  עולם  ולכן  גבר,  חקק,  טוען  זה,  שיקול  אחרים. 
המסתדר בלא דירוגים ומדידות של הצלחות. השאלה היא האם אפשר להסיק מעולם ייחודי זה, 

הנסמך על סיוע כספי נדיב של מדינת ישראל ושל תורמים מחברות אחרות, לארגונים אחרים.
המאמר האחרון בקובץ, של גד יאיר, אכן עוסק בשאלת נחיצותן של מדידות בכלל. יאיר 
מדמה את המדידה לגולם, משום שהיא אמנם מסייעת לנו להשיג מטרות חיוניות, אך לכֵלי 
המדידה יש גם חיים משל עצמם ו“הם מתרבים והולכים ותופסים נפח גדל והולך בהכרעות 
חודרת  מדידה  של  תפיסת–העולם  של  “קיומה  מכך,  חמור   .)307 )עמ‘  וערכיות”  חברתיות 
גרידא”  אינסטרומנטאלית  לחשיבה  שיקוליהם  את  ומכניעה  ההחלטות  מקבלי  תודעת  אל 
)שם(. ואף על פי כן, יאיר מכריע “לטובת חיים בעולם של מדידות”, כי הוא מבין שוויתור 
על מדידות כרוך במחיר גבוה מדי של אובדן מידע שעוזר לנו לנהל את חיינו בעולם מורכב 
שלא  דברים  לעשות  לנו  מאפשרים  בהן  והשימוש  המדידות  טכנולוגיה,  כל  כמו  ומסובך. 

יכולנו לעשות בעבר, אבל בתוך כך גם משנים אותנו. 
ש“הציונות  ואומר  ומסכם  אוכלוסייה  ִמפקדי  כלפי  היהדות  בעמדת  דן  בלום  איתן 
היהודית  האוכלוסייה  של  לעתים,  אובססיבית  מתמדת,  בספירה  עסוקה  הארצישראלית 
בעולם ובישראל, מתוך מגמות ברורות של ריכוזיות ושל האחדה ומתוך זיהוי של היהדות 
וזאת  רוחנית”,  כיישות  ולא  ופיסית,  ביולוגית  כיישות  אותם  המייצגת  בדרך  היהודים,  עם 
אף ש“אלוקי היהודים, בניגוד למלך בשר ודם, אדיש למספר המאמינים בו” )עמ‘ 168—169(. 
אנחנו, המודרנים, אדישים פחות למספרים. הכול מדיד? כמעט הכול, וגם מה שלא, אנחנו 
אי  כבר  רוצה,  היה  אולי  שבלום  כמו  העבר,  של  לתודעה  לחזור  זאת.  בכל  למדוד  מנסים 
זהירים  יותר  קצת  להיות  לנו  יעזרו  כאן  המקובצים  אלו  כגון  מחקרים  אולי  אבל  אפשר, 

וספקנים כלפי המספרים שבהם אנו מולעטים.
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אבישי ארליך*1 

ספר זה הוא תרגום לאנגלית )בקיצורים ובשינויים( של הספר שלום מדומיין, שיח מלחמה: 
בהוצאת  בעברית  שיצא   ,2006-1992 בישראל  והדמוקרטיה  הפוליטיקה  המנהיגות,  כשל 
רסלינג ב–2007. הספר עוסק בסכסוך הישראלי–פלסטיני בתקופה הנידונה, ובעיקר במשא 
תקופות:  תת  לארבע  בו  מחולקת  התקופה  כישלונו.  ובתוצאות  בכישלונו  המדיני,  ומתן 
מלחמת  ואת  השנייה  האינתיפאדה  את  שכוללות  אחריו,  ושתיים  רבין,  רצח  עד  שתיים 
הרצח,  אחרי  כך,  ואחר  הסכם,  לקראת  התקדמות  של  נרטיב  נבנה  כך  השנייה.  לבנון 
התרחקות ונסיגה ממנו. מתודת המחקר היא תיאור כמעט כרונולוגי של אירועים בליווי 
פרשנות שרובה נסמכת על ספרות משנית ועיתונות, בעיקר עברית, ומקצתה על פרשנותו 
ההתרחשויות  את  בוחן  בכך שהוא  היא  לחידוש שבספר  היומרה  המחבר.  הפוליטית של 
הפלסטינית  הפנימית  הפוליטיקה  הישראלית,  הפנימית  הפוליטיקה  ממדים:  בשלושה 
והפוליטיקה הישראלית–פלסטינית )מטריצה תוך קהילתית ובין קהילתית(. המושג המארגן 
פוליטי  מרחב  המושג  וסגירתו.  הפוליטי  המרחב  פתיחת  של  דינמיקה  הוא  הנרטיב  את 
אינו מוגדר במפורש ובשלמות, והשימוש בו לאורך הספר מתייחס לתהליכים ולהיבטים 
נבדלים זה מזה בלא עקביות נראית לעין. ב“פתיחה” מתכוון המחבר להכרה בלגיטימיות 
של האחר ובנכונות לשאת ולתת אתו, ו“סגירה” היא אפוא אי הכרה באחר, במוסדותיו 
ובנציגיו ושימוש באמצעים כוחניים, חד צדדיים, לדיכוי מאווייו ולכינון מציאות שתואמת 

את מטרותיו של צד אחד בלבד. 
יש פער ניכר בין הכרתו והבנתו של המחבר את התהליכים הפוליטיים הישראליים ובין 
בקיאותו בתהליכים הפוליטיים הפנים פלסטיניים. כך, תיאור התהליכים בישראל מפורט 
את  רבה  במידה  מחליש  הזה  הפער  הפלסטינית.  בחברה  התהליכים  מתיאור  יותר  הרבה 
הטענה, הנכונה כשלעצמה, שקונפליקטים יש לנתח משני הצדדים. המחקר הנידון הוא אפוא 
לכל היותר פרשנות על תקופה, חשובה מאוד כשלעצמה, מתּווכת באמצעות מושג שיעילותו 

המסבירה שנויה במחלוקת. 
מיד בתחילת הספר מפריד המחבר הפרדה גמורה, תמוהה במיוחד בהקשר של הסכסוך 
ומתוך  ארנדט  חנה  של  הגותה  על  בהסתמך  לאלימות,  פוליטיקה  בין  הישראלי–פלסטיני, 
נגד  שלה  הפוליטיקה  מושג  את  פיתחה  ארנדט  וובר.  מרקס  קלאוזביץ,  של  שלילתם 
תיאורטיקנים של טוטליטריות מהפכנית, ובעיקר נגד ראיית הפוליטיקה של קרל שמידט, 
המשא  מרחב  הוא  גרינברג  לפי  הפוליטי  חופפים.  מושגים  הן  ואלימות  פוליטיקה  שאצלו 
ומתן הנוצר בין קבוצות וקהילות בעלות אינטרסים שונים לאחר שהן מכירות בלגיטימיות 
של  להגנתו  סימבולית.  ומאלימות  בפועל  מאלימות  נמנעות  וכשהן  זו  של  זו  ובדרישות 

החוג לחברה וממשל, המכללה האקדמית תל אביב–יפו  1*
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גם  מהפוליטיקה;  כחלק  האלימות  להמשגת  בהתנגדותו  יחידי  אינו  שהוא  ייאמר  גרינברג 
שנטל מוף למשל, המתנגדת לתפיסתו של שמידט, מדברת על פוליטיקה א–גוניסטית )לא 

אנטגוניסטית(. 
בתקופת כהונתו של רבין כראש ממשלה אחזו בגישה זו כמה מחסידי הפתרון של שתי 
מדינות זו בצד זו. למותר להזכיר שהפוליטיקה הפנימית של ישראל הייתה ועודנה אלימה: 
ב–1995  רבין  רצח  ב–1994,  גולדשטיין  ברוך  שביצע  הרצח  ב–1983,  גרינצווייג  אמיל  רצח 
ופיזית  סימבולית  לאלימות  דוגמאות  כולם  הם  נוספות,  פרשות  וכן  לו,  שקדמה  והאווירה 
בפוליטיקה הישראלית היהודית. כוונתו של גרינברג ראויה: יאה לפתור סכסוכים לאומיים 
מתמשכים מתוך הכרה ובמשא ומתן בלבד, אך אין זו הדרך הרווחת. להוותנו, אלימות היא 
עדיין מרכיב בכל מציאות חברתית, והשימוש בה, או האיום בשימוש בה, הוא מרכיב חשוב 
ביחסים פוליטיים בתוך מערכות פוליטיות, ועוד יותר ביחסים בינלאומיים. ברור שדמוקרט 
מתנגד לאלימות פוליטית, אבל הוא אינו רשאי להתעלם ממנה. בימים אלה של שינויים 
סוציולוג  של  בסיסית  כהנחה  מהפוליטיקה  האלימות  הפרדת  התיכון,  במזרח  מהפכניים 

פוליטי נראית תמוהה עוד יותר.
ההפרדה החדה בין אלימות לפוליטיקה מביאה את גרינברג להגדיר את הסכסוך כנובע 
מהמבנה הפוליטי הדואלי לכאורה של ישראל: דמוקרטיה תוך כדי קולוניאליזם. מכאן נובעת 
אולי גם טענתו שליבת הסכסוך היא היעדר גבולות ברורים בין הקולקטיבים הלאומיים. דא 
עקא שגישה זו מתעלמת מההיבט האלים של המדיניות הישראלית כלפי המיעוט הפלסטיני 
הגדרת  שאלת  אלא  גבולות  שאלת  אינה  הסכסוך  של  הליבה  שאלת  המדינה.  כינון  מאז 
להפך,  מדינות;  ייווצרו שתי  אם  גם  תיפתר  לא  זו  המדינה. שאלה  שייכת  הקולקטיב שלו 
היא תוחרף. חטאו הנורא של רבין בעיני הימין לא היה קשור לשאלת גבולות אלא לנכונותו 

לכלול את הפלסטינים אזרחי ישראל בקבלת החלטות קרדינליות במדינה היהודית. 
הציונות רואה עצמה כמהפכה לאומית יהודית ולא בוחלת בשינוי אלים של המציאות, 
מטיהור אתני ועד הפקעת אדמות והתיישבות יהודית שנשענת על כוח צבאי. הפלסטינים 
אזרחי ישראל חיו עד 1966 תחת ממשל צבאי. בצמתים היסטוריים כמו בכפר קאסם, ביום 
האדמה ובתחילת האינתיפאדה השנייה לא היססה ישראל להשתמש באלימות נגד אזרחיה 
הפלסטינים. בשטחים שנכבשו ב–1967 נסמך השלטון הישראלי על ממשל צבאי. בהסכמי 
נאסר  הפלסטינים  שעל  בעוד  הרשות,  בשטחי  לצה“ל  פעולה  חופש  תנאי  נקבעו  אוסלו 
להקים צבא. ההתנחלות היא דוגמה לאלימות חד צדדית, שכן הצבא סוגר שטח, מסלק את 
יושביו, מגן על המתיישבים ושומר על ביטחונם באמצעות מחסומים וכבישי הפרדה במרחב 
והמצור  התלות  והכלכלית,  האדמיניסטרטיבית  ההתנהלות  המיוצר.  היהודי  האקסקלוסיבי 
והמשא  אלימות,  היא  התנחלות  בכוח.  שנכפות  צבאיות  תקנות  באמצעות  חלים  הכלכלי, 
ומתן המדיני התנהל על רקע לחץ של המשך ההתנחלות, כלומר המשך האלימות. גם בניתוח 
הצד הפלסטיני של הסכסוך קשה לקבל את ההפרדה בין פוליטיקה לאלימות: הפלסטינים 
ראו במאבק המזוין היבט מרכזי במהפכת השחרור הלאומי שלהם, כמו שמלמדים הפיגועים 
שביצעו. גם בפוליטיקה הפנימית הפלסטינית נשארה האלימות ממד מרכזי, ולכל מפלגה 
פלסטינית יש מיליציה חמושה. שני הצדדים השתמשו אפוא באלימות בתקופת המשא ומתן, 
האלימות הייתה חלק מהפוליטיקה. לכן ההפרדה בין השתיים בניתוח התקופה הנידונה היא 

לקויה, מלאכותית וטעונה אידיאולוגית. 



סוציולוגיה ישראלית יד )1(  227 תשע“ב–2012 

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

לבנון  ובמלחמת  השנייה  האינתיפאדה  בדיכוי  לאלימות  דחף  שהצבא  טוען  גרינברג 
לממשלה  צבא  בין  המלאכותית  ההפרדה  מה  לשם  מוכחת.  אינה  זו  טענה  אך  השנייה, 
בישראל? ההפרדה מטילה ספק אם גם בתוך ישראל יש “מרחב פוליטי”, שכן הצבא, מכשיר 
האלימות, אינו עצמאי ונפרד, אלא נמצא בשליטת הממשלה. תמהני אם כל זה נחוץ כדי 

לשמור על התיחום המושגי בין פוליטיקה לאלימות.
כתוצאה  מבחוץ,  אש“ף  ועל  ישראל  על  נכפתה  אוסלו  לתהליך  הכניסה  ועוד,  זאת 
משינוי הסדר העולמי. אש“ף קיבל את תנאי אוסלו בהיותו בשפל כוחו כתוצאה מקריסת 
ברית–המועצות והאיום בצמיחת הנהגה חדשה אחרי האינתיפאדה. אפשר לטעון שפתיחת 
ופתיחת  היתר הכניסה של ההנהגה הפלסטינית לשטחים  )הכרה הדדית,  המרחב הפוליטי 
ידי  על  הפלסטינים  על  נכפתה  קמפ–דיוויד  ועידת  הצדדים.  שני  על  נכפתה  ומתן(  המשא 
ביל קלינטון, נשיא ארצות–הברית, וגם תהליך הבחירות הפלסטיני, שהביא בסופו של דבר 
שבניתוח  נובע  אלה  מכל  מבחוץ.  נכפה  והגדה,  עזה  ולפיצול  לחמאס  הפתח  בין  לפילוג 
הסכסוך הישראלי–פלסטיני אי אפשר להסתפק במטריצה של שני הצדדים והיחסים ביניהם, 
אלא יש לכלול עוד מעגל: גורמי חוץ. בסכסוך הזה, אולי יותר מכל סכסוך מתמשך אחר, 
משתתפים שחקנים חיצוניים רבים: מדינות ערב ועמיהן, מעגל העולם המוסלמי והמעצמות. 
בצד הישראלי צריך להביא בחשבון את ארצות–הברית, ובמידה פחותה את האיחוד האירופי 
)בעיקר גרמניה( ואת הגורם היהודי–אמריקאי. ההתנגדות הפלסטינית, כמו תהליך השלום, 

נשענו אפוא תמיד על תמיכה או התנגדות של שחקנים מבחוץ בעלי אינטרסים מנוגדים.
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Contemporary Warfare: A Sociological View of the al-Aqsa 
Intifada. Albany: State University of New York Press. 2010. 204 pages 

הלל פריש*1

השנייה,  באינתיפאדה  הישראלית  המערכה  של  מצוין  ניתוח  כתבו  ועמיתיו  ארי  בן  אייל 
ההתנגדות הפלסטינית האלימה שהחלה בספטמבר 2000 והסתיימה פחות או יותר בראשית 

2005, עת קיבלו הפלגים הפלסטיניים, ובראשם החמאס, הפסקת אש לא רשמית.
המחברים התמקדו בארבעה מישורים: )א( התמודדות החיילים עם קונפליקט בעצימות 
נמוכה, המתאפיין במיעוט אירועים אלימים, שבו הגבולות בין מרחב ידידותי לעוין אינם 
ברורים, והגדרת האויב מעומעמת; )ב( התמודדות הצבא, כארגון וכחיילים יחידים, עם פיצול 
מתמיד של מסגרות מגובשות ורשמיות ועם יצירת מסגרות ארעיות “שהעניקו לצה“ל את 
ברמה  שניטלו  היוזמות  ניתוח  )ג(   ;)p. 3( משתנים”  למצבים  להסתגל  הדרושה  הגמישות 
המתמיד  החיכוך  עם  החיילים  התמודדות  )ד(  משתנים;  מצבים  עם  להתמודדות  המקומית 
ביהודה  )לפחות  זמנם  רוב  את  החיילים  רוב  בילו  שבהם  במחסומים,  פלסטינים  באזרחים 
זוכה  הללו  מהנושאים  אחד  כל   .)p. 139( העימות  של  הנמוכה  העצימות  בשל  ושומרון( 
בנוי  בשטח  בלחימה  במגדר,  המתמקדים  האחרים,  הפרקים  שלושת  עצמו.  משל  לפרק 
עירוני ובהשפעת המעקב של תנועות לזכויות אדם ואמצעי התקשורת על פעילות החיילים 
בהתמודדותם עם הטרור, משלימים ספר קריא וברור במיוחד שעונה על הציפיות שמעוררים 

המחברים בפרק הפותח באשר לכל אחד מהנושאים האלה.
רשמיות  מסגרות  לשבור  וחייליו  צה“ל  מפקדי  של  הצלחתם  היא  בספר  מרכזית  תמה 
בין  תיאום  מתוך  מיידית  תכלית  השגת  לצורך  חדשות  מסגרות  וליצור  הצורך  בשעת 
לאופי  רבה  במידה  קשורה  משבח,  שהספר  המילואים,  חיילי  של  זו  יכולת  המסגרות.  כל 
ביצירתיות  בגמישות,  ומצטיינת  משתכללת  הישראלית  שהחברה  ככל  האזרחי:  עיסוקם 
וביוזמה בחייה הכלכליים והחברתיים, כך החייל הישראלי נעשה גמיש יותר ומסוגל לפעול 
כהלכה בסביבת עימות בעצימות נמוכה. המחברים מראים איך המעלות הללו באות לידי 
ביטוי בחזית השיטור, שחשיבותה אינה נופלת מזו של המשימות הצבאיות. השיטור כרוך 
באינטראקציה ובחיכוך מתמידים עם גורמים אזרחיים רבים משני צדי המתרס, הישראלים 
מזה והפלסטינים מזה, והכוחות צריכים להתמודד עם מגוון קבוצות לחץ פוליטיות: ארגוני 
זכויות אדם )שהם פוליטיים במובן זה שיש להם סדר יום פוליטי ברור(, קבוצות ישראליות 
מהשמאל ומהימין כמו מחסום ווטש ונשים בירוק, המתנחלים והאוכלוסייה הפלסטינית על 
רבדיה ועל ההתארגנויות האזרחיות בקרבה. מינון הלחצים השתנה על פני הזמן והמרחב, 
ויפה עשו המחברים כשקשרו בין אופי התפקוד המבצעי ובין פן זה בפרק אחד )החמישי( 
והראו איך גמישות בגיבוש של יחידות, היעדר היררכיה וקבלת החלטות מקומית השפיעו על 

התנהגותם של החיילים, בדרך כלל לטובה. 

המחלקה למדעי המדינה והמחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר אילן  1*
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אחד  ממקרה  תובנות  ולהעלות  מסקנות  להסיק  בניסיונו  מעט  בעייתי  הספר  זאת,  עם 
בלבד, ארוך ומורכב ככל שהיה. הספר יצא לאור בשנת 2010, לפחות שלוש שנים וחצי לאחר 
המלחמה בין צה“ל לחיזבאללה )המכונה מלחמת לבנון השנייה, אף שיש הבדלים ניכרים 
כן, הספר יצא לאור  בינה לבין המלחמה של 1982 מבחינה פוליטית וצבאית כאחת(. כמו 
כשנה לאחר המבצע נגד חמאס שהשתלט על עזה )עופרת יצוקה(, ובתקופה שבה ארצות–

ובאפגניסטן  בעיראק  זמן  לאורך  נמוכה  בעצימות  במלחמה  התנסו  בריתה  ובעלות  הברית 
והתמודדו עם בעיות דומות לאלה שאפיינו את המקרה הפלסטיני. ואף על פי כן, אין בספר 
ניסיון מעמיק להעמיד במבחן את תובנותיו, ולו באופן כללי, ולהשוותם עם המקרים הללו 

בלבנון ובאסיה, להוציא הפרק המנתח את הלחימה בשטח בנוי.
היעדר פן זה מהניתוח חשוב במיוחד משום שניתוחים רבים של המלחמה בלבנון מצאו 
במאפיינים שעליהם מצביעים המחברים ־ למשל פיצול מסגרות, סטייה מהארגון הסדיר 
הרשמי ויצירת יחידות יש מאין ־ חּולשות שהזיקו לצה“ל בקרבות נגד כוחות חיזבאללה, שהם 
מאומנים ומיומנים הרבה יותר מהכוחות הפלסטיניים. אלה הלקחים שהפיקו לפחות ועדת 
החקירה הממלכתית וצה“ל מהמבצע. מכאן שדעתם של מחברי הספר ־ שגיבוש היחידות 
בסביבה  רלוונטית  אינה  בעצם  ־   )pp. 71–73( הפלסטיני  בהקשר  הכרחי  אינו  הקטנות 
אלימה ומאתגרת כמו הזירה הלבנונית נגד חיזבאללה, ארגון צבאי הממומן ומאומן על ידי 
המערכת הביטחונית הממוסדת של איראן. לפי הצהרות צה“ל ומערכת הביטחון, צה“ל חזר 
לתובנות המלחמתיות המסורתיות של הפעלת מסגרות רשמיות גדולות, פיקוד היררכי, הטחת 
מסה של אש ודגש על תמרון באמצעות שריון כהכנה לעימות הבא עם חיזבאללה.1 בכך הוא 
חוזר לאותה רשימת מושגים ־ “סדר, שליטה, עקביות פנימית, הומוגניות, והמשכיות בין 
יחידות” )p. 176( ־ שהמחברים טוענים בסיכום שאינם הכרחיים לתפקוד ראוי של צבאות. 
יש לשאול עד כמה התובנות שדלו המחברים רלוונטיות בעימות בין צבאות סדירים, שאת 
התרחשותו בישראל אין לדחות עוד על הסף לנוכח האירועים במצרים והמתח בין ישראל 
לסוריה. שוב, הלקחים שהסיק צה“ל אחרי המלחמה בחיזבאללה, גם אם יתגלו כנכונים, אין 
בהם כדי לשלול את תקפות התובנות של המחברים במקרה הפלסטיני, אלא רק את היכולת 
להחיל אותן על מצבים אחרים. טוב יעשו המחברים אם יקבלו על עצמם משימה להוציא 
ספר השוואתי רחב יותר, אולי בסיוע מומחים שניתחו את המקרה העיראקי והאפגני. ייתכן 
במקום  קרב,  סביבת  לכל  המתאימה  ההתנהלות  בדבר  למסקנות  להגיע  אפשר  אז  שיהיה 

להגיע למסקנות בינאריות גורפות. 
למעשה, אפילו השונות בתוך המקרה הפלסטיני לא נוצלה כל צורכה. אין כמעט התייחסות 
לשוני הרב שבין הזירה האקולוגית, האנושית והמבצעית ביהודה ושומרון לעומת זו של עזה 
כדי לבדוק את תוקף התובנות המובאות בספר. ביהודה ושומרון אופיינה הזירה בפעילות 
טרור סּפורדית )למשל ירי נגד מתנחלים וספקים או פיגועים בתוך תחומי הקו הירוק( או 
במרי, בעיקר בחברון. זירת עזה, לעומת זאת, אופיינה בפעילות גרילה מתמדת נגד עמדות 
כוחות  הייתה בהתאם: כמה מבצעים בתוך הרצועה בהשתתפות  צה“ל. התגובה הצה“לית 
נובעים  הישראלית  ובתגובה  הפלסטינית  בפעילות  ההבדלים  אווירי.  וסיוע  גדולים  שריון 

הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006 ־ ועדת וינוגרד. דין וחשבון סופי )כרך א( )עמ‘ 312, 314,   1

http://dwnmedia.a7.org/a7radio/misc/docs/08/vinograd.pdf 587-584(. אוחזר מתוך



ביקורות ספרים 230  הלל פריש  

עזה,  משטח  עשרה  פי  גדול  ששטחה  בגדה,  האזורים.  שני  בין  הבסיסי  האקולוגי  מהשוני 
ההתיישבות היהודית פזורה על פני מרחב גדול יחסית )אם כי קטנה מאוד לעומת המרחבים 
בעיראק ובאפגניסטן(. כמו כן, הגישה של הפלסטינים לריכוזים גדולים בישראל הייתה קלה 
יותר מיהודה ושומרון, בייחוד משום שעזה הייתה מוקפת גדר ביטחון מ–1995, ואילו הקמת 
הגדר ביהודה ושומרון החלה רק ב–2002 ועדיין לא הושלמה. עובדות בסיסיות אלו מסבירות 
את הטקטיקה הפלסטינית ביהודה ושומרון, שהכתיבה את התגובה הישראלית )באיחור רב( 
בכיבוש מחודש של אזורי A, בחדירות ליליות ובפעילות שיטור והקמת מחסומים למניעת 
פיגועים. הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון ירד אז ב–80% בתוך שנתיים. לעומת זאת, עזה 
לא נכבשה מחדש, האלימות לא פחתה, וכוחות צה“ל הותשו. תוצאה זו אולי מסבירה את 
הנסיגה הישראלית המלאה מעזה. מכל מקום, אני משער שבעזה היחידות היו קונוונציונליות 
לי  נדמה  הכוחות.  רב של  פיזור  נדרש  שבו  ושומרון,  יהודה  באזור  יותר מאשר  ומגובשות 

שהניתוח בספר מבוסס בעיקר על הפעילות של צה“ל ביהודה ושומרון.
ולבסוף, כל סקירה של ספר משקפת את ההתמחות של מחבר הסקירה. אנוכי מתמחה 
בפוליטיקה הפלסטינית והערבית, ויש לי ידע בסיסי בלבד בספרות הצבאית ובסוציולוגיה 
של הצבא. ספר זה, כמו רבים אחרים, מתייחס לאחר, כלומר לאויב, בדרך מופשטת מאוד. 
אך בכל עימות יש שני צדדים ִנצים, ולמיטב הבנתי, טוב יעשו המחברים של ספר איכותי זה 
אם ישתפו חוקר המתמחה בצד השני. כך או כך, הספר נושא תרומה חשובה להבנת ההיבטים 

הסוציולוגיים והמבצעיים של עימות בעצימות נמוכה, בוודאי בהקשר הישראלי–פלסטיני.
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“All Is Gendered”: Hebrew’s Role in Constructing 
Transgender Bodies and Identities 

Orit Bershtling

Hebrew abounds with grammatical configurations that prevent interlocutors from 
bypassing each other’s gender. Therefore, it could, potentially, cast transgendered 
individuals out of its midst. Nonetheless, after analyzing the interpretations of ten 
transgendered interviewees regarding contexts of language use, their ambiguity 
toward Hebrew’s binary structure is salient. I argue that alongside the limits of 
a language shaped by a restrictive system of gender, the same linguistic rules 
can help transgendered individuals attain their identity. Moreover, Hebrew’s 
clear discernment between the sexes can be viewed as liberating; it constitutes 
a significant tool for structuring bodies and identities in ways that are opposed 
to social perceptions, while sex ceases to serve as a “natural” reflection of gender. 

The Theology and Politics of Translation: 
How Are We to Translate Naqba from Arabic to Hebrew?

Yehouda Shenhav

What is translation under asymmetrical conditions of power? How do colonial 
and theological practices shape the relationships between languages? Drawing 
on Walter Benjamin, Paul Ricoeur, Jacque Derrida, and postcolonial literature 
in general, I show how untranslatable texts stemming from such asymmetry 
result in insurmountable gaps which render the messianic “perfect translation” 
impossible. Using examples from literature on the Palestinian Naqba, I examine 
how untranslatable texts (from Arabic to Hebrew) are inflated with unstable 
signifiers, which themselves are contingent on the time/space aspect of the 
translation. Using these examples, I demonstrate the extent to which translation 
from Arabic to Hebrew necessitates peculiar political and aesthetic strategies 
which are sensitive to colonial and theological conditions. 
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fieldwork conducted in Jerusalem’s Sakker Park during the Independence Day 
celebrations of 2002–2009, I discuss the relationship between roasted meat and 
Israeli nationalism. I suggest that al ha’esh events in Sakker Park relate to several 
cultural scripts that stand at the heart of contemporary Jewish-Israeli identity. 
I further argue that the analysis of the culinary and spatial practices of al ha’esh 
events exposes some of the organizing principles that govern the negotiation of 
power and space in Israel, within and beyond Sakker Park.

Singlehood in Treatment:
Visibility, Reflexivity, and the Viewer’s Gaze

Kinneret Lahad and Avi Shoshana

Prevalent representations of singlehood in popular culture construct being single 
as a deficit identity and mostly as a category which is defined through its lack, that 
is, as an uncoupled/married position. Indeed, marriage, or couplehood, as opposed 
to singlehood, is normatively constituted as a privileged and taken-for-granted 
category. The following article proposes not only to explore widespread cultural 
images of singlehood, but also to examine the scripted strategies which maintain 
these representations. To accomplish this goal, we analyze seven episodes of 
BeTipul (In Treatment), a popular Israeli television series. One of the protagonists 
of the series is a forty-year-old woman, a single lawyer, who is seeking therapy. 
We argue that the psychological discourse plays a central role in constructing the 
single woman’s identity in the series. The psychological discourse, as it emerges 
from the text, encourages a biographical salvation through the eradication of 
one’s singlehood in addition to therapeutic work geared towards embracing a 
more familial identity. In that vein, being single is thus not constructed as a 
‘natural’ life script characterizing normative identities. We suggest that this form 
of reflexivity is further endorsed by two scripted tactics: a symbolic eradication 
of singlehood as a life scenario, and the hierarchy of the happy ending scenario. 
These personal and scripted forms of reflexivity, which accentuate both the high 
visibility of being single as well as the desire of single subjects to “un-single” 
themselves, reinforce deeply ingrained cultural beliefs about singlehood.
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Recipe for Nature: The Nature between Land 
and Environment (The struggle to establish the new 

settlement, Mirsham, in eastern Lachish)

Liron Shani

Environmental battles are not concerned solely with the protection of the natural 
environment and the ecological balance but also with social tensions and conflicts 
over the shaping of space, society, and the collective identity. This paper examines 
the environmental battle that ensued in the years 2008–2009 following the 
governmental initiative to settle part of the evacuated population from Gush Katif 
in the area of eastern Lachish. The paper examines the different interpretations 
of the concept of ‘Nature’ as suggested during the environmental battle by the 
two main parties—the evacuated population, who intended to establish a new 
settlement named Mirsham in eastern Lachish, and the environmental activists, 
who opposed this initiative. Utilizing Ortner’s “root metaphor,” I suggest that 
the different framings of ‘Nature’ by the two parties—LAND on the one hand 
and ENVIRONMENT on the other—reveal wider cosmological structures. This 
“root metaphor” allows us to critically examine perceptions about space, the 
relationship between nationalism and nature preservation, the contemporary 
role of the settlement practice, and the translation of hegemonic values into 
government policies. 

Al Ha’esh (On the Fire): 
Roasted Meat, Space, and Nationalism at the Israeli 

Independence Day Barbeque at Sakker Park, Jerusalem

 Nir Avieli

In recent decades, roasting meat al ha’esh (on the fire, or barbequing) has become 
Israel’s Independence Day main practice, a ritual in whose absence the event 
would not be considered proper, and beyond which there is actually little else 
to commemorate the day. The roasted chunks of meat can therefore be deemed 
portions of processed and distilled “Israeliness”. But what is the meaning of this 
ritual? And what does the roasted meat represent? The anthropological literature 
suggests that meat eating is related to power and masculinity, to control over 
space, and to modern nationalism. In this article, based on anthropological 
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Personal Home, Communal Tent, 
and Social Justice in the Beer Sheva Protest Tents

Inbal Esther Cicurel and Tal Litbeck-Hirsch

This paper will look at conceptions of home as they were portrayed through 
the eyes of dwellers in the tent camp set up in Beer Sheva as part of the social 
protest of the summer of 2011. It portrays a complicated discourse in three levels 
of “home”: the personal home, which refers to housing solutions; the national 
home, which speaks of a wish for a better state; and finally, the communal home, 
representing the meaningful home created in the tent camp that united its 
heterogeneous members through cooperation and solidarity. This last conception 
of “home” turned out to be a useful tool in the protest, yet it did not last long. The 
paper ultimately seeks to demonstrate how the idea of home served the protest, 
and will present the wider implications on the greater Beer Sheva communal 
home.

From the Campus to the Port: 
Coverage of Strikes and Strikers in Israeli Media

Yossi Dahan, Shlomit Benjamin, Moti Gigi,
Shlomit Lir, Mati Shmueloff, Naphtaly Shem Tov

This article examines the issue of class and identity in the Israeli media’s 
coverage of local strikes by focusing the research on the media’s coverage of 
three incidents: the universities’ senior academic staff strike (2001), the port 
workers’ strike (2004), and the strike at Ben Gurion Airport by the temporary 
workers (2006). The study investigates the manner in which media mechanisms 
constructed and framed each of the strikes, and examines whether these 
mechanisms created distinct ethnic and/or status representations in relation to 
each of the three strikes. The quantitative and qualitative analyses point to a high 
level of media distinction; according to the findings, the senior academic staff 
in the universities, for instance, was portrayed in a positive manner in relation 
to the negative coverage of the port workers. This distinction was articulated 
by the framing of information—notably in terms of the recurring patterns of 
organization and classification—and in the different constructions of class and 
ethnic representations of each of the striking groups.
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